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Milí bratři a sestry, naši čtenáři! 

Většinou se o letních měsících hodně cestuje. Balíme si nejrůznější potřeby, 
doufám pevně, že také a především Bibli a nějaké komentáře. Tady je malý 
balíček na cestování, který je mi opakovaně velkým povzbuzením. 

Iz 26:3 Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe 
doufá. 

Ž 55:23 Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe a nedopustí, aby se 
kdy spravedlivý zhroutil. 

Iz 12:2 Hle, Bůh je má spása, doufám a jsem beze strachu. Hospodin, jen 
Hospodin je má záštita a píseň, stal se mou spásou. 

Mt 8:26 Řekl jim: "Proč jste tak ustrašeni, vy malověrní?" Vstal, pohrozil 
větrům i moři, a nastalo veliké ticho. 

Fp 4:6-7 Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a 
předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, 
bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. 

Iz 30:15 Neboť toto praví Panovník Hospodin, Svatý Izraele: "V obrácení a 
ztišení bude vaše spása, v klidu a důvěře vaše vítězství." 

Iz 32:17 Spravedlnost vytvoří pokoj, spravedlnost zajistí klid a bezpečí 
navěky. 

J 14:27 Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám, ne jako dává svět, já 
vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí! 

Zj 1:4 Milost vám a pokoj od toho, který jest a který byl a který přichází, i od 
sedmi duchů před jeho trůnem a od Ježíše Krista, věrného svědka, 
prvorozeného z mrtvých a vládce králů země. 

To je slovo pro ráno i pro večer a nejlépe je mít ho v hlavě a v srdci stále. 
V hlavě naučením zpaměti a v srdci vírou a prožitkem. 

Vaše sestra Ludmila H. 



 

 

Desatero – pokračování 
K následující úvaze musím, milé sestry a milí bratři, předeslat, že došlo ke zmatku 
v číslování. Jak jistě víte, je desatero v Bibli na dvou místech (Exodus, 
Deuteronomium), aniž je nazváno přímo tímto jménem. Ani na jednom z těch míst 
také není žádné očíslování, proto není jednota v tom, jak se vlastně jednotlivá 
přikázání mají řadit. A já jsem použila to, jež není obvyklé v naší církvi. Velmi se 
za to omlouvám a pro lepší pochopení k omluvě přikládám výklad z Wikipedie. 
Věřím, že k úvahám o desateru takové poučení patří. 

Jednotlivá přikázání Desatera se podle rozličných tradic číslují odlišně. Číslování 
podle Tóry chápe Boží sebepředstavení jako samostatné první přikázání. Číslování 
pravoslavných a reformovaných církví ponechává první dvě přikázání (tzn. příkaz 
monoteismu a zákaz Božího zobrazování) rozdělené. Číslování běžné v katolické 
církvi a luterských církvích tyto dvě sloučilo a rozděluje naopak poslední 
přikázání. Toto číslování zachovává sled knihy Exodus. 

Vědecká analýza Desatera někdy považuje přikázání o víře v jediného Boha za 
součást prvního židovského přikázání ("Já jsem Hospodin, tvůj Bůh …"); 
přikázání o nezobrazování Boha za samostatný článek (jako v evangelické tradici) 
(Filon Alexandrijský, H. Gese). 

Podle "dvou desek Zákona" se vžilo dělit v katechezi Desatero na první. a druhou 
desku: První deska znamená vztah k Bohu; druhá deska vztah k lidem. Křesťanská 
tradice ovšem začíná druhou desku příkazem úcty k rodičům, Židé jej řadí ještě 
k první., neboť vztah rodičů a dětí je považován za náboženskou záležitost, vždyť 
Bůh je třetím partnerem při plození dítěte. 

Oba výčty v Exodu a Deuteronomiu se liší především základem příkazu sobotního 
odpočinku. Exodus jej považuje za sedmý den stvoření, Deuteronomium za den 
vyjití Izraelitů z egyptského otroctví. 

Letniční církve, evangelikální hnutí a svobodné církve obvykle přejímají znění 
Desatera doslovně, kdežto ostatní křesťanské církve obvykle využívají kratšího 
textu, kterého poprvé používá z katechetických důvodů Augustin 

Přikázání č. 7 
Nesesmilníš! (Dt 5, 18) 
„BEZPEČNÝ SEX! S kondomy naší firmy máte jistotu!“ čteme v reklamách. 

„BEZPEČNÝ SEX! Nevstupujte do ložnice bez gumové ochrany,“ praví nabádavý 
hlas v televizi. 

„Mami, co mám dělat, abych nedostala AIDS?“ ptá se moje dospívající dcera.  

„Nesesmilníš!“ odpovídám.  

„Co? Tím se myslí, že sex je špatnej?“ 



 

 

„Naprosto ne!“ odpovídám: „Bez sexu by lidstvo vyhynulo. Sex je dar Boží, jehož 
prostřednictvím se mohou dva milující se lidé dávat jeden druhému. Až potkáš 
toho pravého, pochopíš. Z lásky budeš toužit svého milovaného třeba jen slyšet 
v telefonu, aspoň zdálky ho vidět, ale ještě raději být mu nablízku, či snad se ho 
dokonce dotýkat. Budeš vidět svět nejen svýma, ale i jeho očima. V tomto 
dvojjediném vidění bude pro vás svět celý nový, jako pro tolik dvojic před vámi i 
po vás. Budeš chtít vzít všechny jeho starosti na sebe a on bude chtít totéž udělat 
s tvými. Budete se navzájem sdílet, z vašeho »já« a »ty« se stane »my«. Ve vašem 
odevzdání bude něha vzájemného dotyku znamenat touhu po sblížení, splynutí, 
budete chtít proniknout jeden druhým. Proto opustí muž svého otce i matku 
svou a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem (1M 2:24). A protože láska 
vždy buduje něco nového, zatoužíte nejen po tom být stále spolu, ale vybudovat 
nový domov, zatoužíte počít spolu nový život, budete spolu chtít mít a vychovat 
dítě. 

Jak vidíš, v opravdové lásce není nic polovičatého, jeden se dává druhému 
absolutně a navzájem se přijímají úplně. Milovaný je druhému cílem, nikdy ne 
prostředkem pro získání čehokoliv. Známe přece manžele, z nichž každý sám by 
byl méně než půl bytosti, kterou oba dohromady tvoří. Ale známe taky páry, které 
spolu jsou kdovíproč, třeba jen proto, aby některý z nich nebyl sám. 

Sex sám o sobě není špatný, pokud je  p r o s t ř e d k e m  vzájemného dávání 
sama sebe milovanému protějšku, a ne cílem, v němž chci získávat hlavně pro 
sebe. Sex, je-li cílem, je smilstvo. Použiješ-li k dosažení tohoto cíle druhého 
člověka, je to odporné smilstvo. Sex je dar Boží a nesmí se ho zneužívat. 

Láska, ve které sex není smilstvo, je absolutní odevzdání se a absolutní přijetí 
druhého. Je to touha budovat něco nového, krásného. Je to vztah, je to obecenství, 
v němž mohou dva jít po cestě s Ježíšem. Zde není místa pro nevěru, ani pro 
pouhou žádost těla. Taková láska nikomu neubližuje, nic neboří, ale i ostatním 
prospívá, protože láska vyzařuje lásku jako slunce své teplo. Nespleť si ji se 
zamilovaností. V ní je prvotní tělesná touha, a proto rychle pomíjí. 

Sex sám o sobě, bez hluboké, trvalé, obětující se vzájemné lásky je vždy 
NEBEZPEČNÝ SEX. I když se při něm zabezpečíš proti AIDS. Je to smilstvo!“ 

Připravuje Jana Hrdá  



 

 

Dopis mládeži od Dr. Lothara Gassmanna 
Drazí přátele, vzpamatujte se, vy jste podváděni! 

Řekli vám: „Milujte své pudy; pak budete šťastni! 

Boží Slovo říká: „Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha.“ Mt 5:8. 

„Smilníky a cizoložníky bude soudit Bůh.“ Žd 13:4. 

Řekli vám: „Hrajte velmi hlasitou hudbu, zesilte zesilovač, pak se budete cítit 
dobře!“ 

Boží Slovo říká: „V utišení se a v doufání bude síla vaše“ Iz 30:15. 

„Pokoj Kristův ať rozhoduje ve vašich srdcích… zpívejte Bohu ve svých srdcích 
chvalozpěvy oslavné zpěvy a duchovní písně.“ Kol 3:15+16. 

Řekli vám: „Vypněte svůj mozek, uvolněte se a zřekněte se veškeré kritiky! 
Myslete pozitivně a rozšiřujte své vědomí meditací, drogami a psychotechnikou!“ 

Boží Slovo říká: „Staňte se tedy rozvážnými a střízlivými k modlitbám“ 1. Pt 4:7. 

„Buďte střízliví a bděte! Váš protivník ďábel obchází jako řvoucí lev a hledá, koho 
by pohltil. Postavte se proti němu, pevní ve víře “ 1. Pt 5:8 násl. 

Řekli vám: „Cvičte se v okultních praktikách, magii, čárech a dosáhnete 
nadpřirozených schopností a moci!“ 

Boží Slovo říká: „A ť se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo 
svou dceru ohněm, věštec obírající se věštbami, mrakopravec ani hadač ani 
čaroděj ani zaklínač ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec, ani 
ten, kdo se dotazuje mrtvých. Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin 
v ohavnosti“ Dt 18:10-12. 

„Vně (mimo nebeské město) pak budou psi a čarodějníci, a smilníci, a vražedlníci, 
a modláři, i každý, kdož miluje a činí lež“ Zj 22:15. 

„…najdou svůj úděl v jezeře, kde hoří oheň a síra“ Zj 21:8. 

Řekli vám: „Běžte tam, kde se dějí veliká znamení a zázraky, tam, kde dochází 
k velkolepým zjevením, a kde můžete získat naprosto nové zkušenosti.“ 

Boží Slovo říká: „Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, 
zda jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa.“ 1. J 4:1 

„Nebo povstanou falešní Kristové a falešní proroci, a činiti budou divy veliké a 
zázraky, tak aby v blud uvedli, (by možné bylo,) také i vyvolené“ Mt 24:24. 

Řekli vám: „Staňte se jedno, neboť všechna náboženství uctívají téhož boha“ 

Boží Slovo říká: „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh… Nebudeš mít jiného Boha mimo 
mne“ Ex 20:2+3. 

„Cestě pohanů neučte se…neboť ustanovení zajisté těch národů jsou pouhá 
marnost“ Jr 10:2+3. 



 

 

Ježíš Kristus,Syn Boží, mluví: „Já jsem cesta, i pravda, i život. Žádný nepřichází 
k Otci než skrze mne“ J 14:6. 

Řekli vám: „Každý člověk je dítko Boží, protož v každém člověkovi bydlí Duch 
Boží“ 

Boží Slovo říká: „Těm pak, kteří Ho (Ježíše Krista) přijali a věří v Jeho jméno, 
dal moc stát se Božími dětmi. Ti se…narodili z Boha“ J 1:12+13. 

„Kristus tak dosáhl dokonalosti a všem, kteří ho poslouchají, stal se původcem 
věčné spásy“ Žd 5:9. 

Řekli vám: „Nemluvte přece nic o hříchu, ale o chybách, nedostatcích, výpadcích 
a neštěstích a neblahých osudech! Dobré a zlé je stejné!“ 

Boží Slovo říká: „…hřích je národům pro potupu,“ Př 14:34. 

„Běda těm, kteříž říkají zlému dobré, a dobrému zlé, kladouce tmu za světlo, a 
světlo za tmu, pokládajíce hořké za sladké, a sladké za hořké!“ Iz 5:20. 

Řekli vám: „Naslouchejte sami sobě; neboť v sobě samém najdete pravdu, když 
dost dlouho meditujete!“ 

Boží Slovo říká: „Neboť ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, 
smilství, loupeže, křivá svědectví, urážky. To jsou věci, které člověka znesvěcují“ 
Mt 15:19+20. 

„Vím totiž, že ve mně, to jest v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro“ Ř 7:18. 

Řekli vám: „Přijímejte všechny tak, jak věří a žijí; nechte přece každému jeho 
kulturu a jeho životní styl!“ 

Boží Slovo říká: „Vyzýváme vás, bratři, napomínejte neukázněné!“ 1. Tes 5:14. 

„Což nevíte, že nespravedliví se nedostanou do dědictví Božího království? 
Nebluďte! Ani smilníci ani modláři, cizoložníci, rozkošníci ani homosexuálové, 
zloději ani chamtivci, opilci, utrhači ani lupiči nebudou dědici Božího království. 
Takoví jste někteří byli. Ale dali jste se omýt, byli jste posvěceni, byli jste 
ospravedlněni ve jménu našeho Pána Ježíše Krista a v Duchu našeho Boha 
1. Kor 6:9-11. 

P R O T O: 
Odolávejte přijímání špatných příkladů z novin, radia, televize a internetu, které 
mluví o „lásce“, ale míní „smilstvo“, a také tím vedou do zkázy! 

Držte se pevně příkladu Božího Syna Ježíše Krista, který je čistý a svatý a ukazuje 
nám svým životem a svým učením, jak se chová pravá láska! 

Odolávejte tomu a nedejte se ovládnout nebiblickým učením a ekumenou! 

Držte se pevně z Písma svatého čtyřnásobného „Jedině“: sama Bible, sám Kristus, 
sama milost a sama víra! 

Odolávejte touze po znameních a zázracích! 



 

 

Držte se pevně největšího zázraku: ran Ježíše Krista, který vydal na kříži svůj 
život pro naše vysvobození a třetího dne zázračným způsobem vstal z mrtvých!  

Odolávejte a nepřijímejte, žel také v křesťanských kruzích dalece rozšířenou, 
„kulturu žertů“, která dokonce zfalšovala na kříži Ježíše Krista jako nástroj zábavy 
a hanobí Svatého Boha! 

Držte se pevně trojjediného Boha, který je zároveň svatý a spravedlivý, milující a 
milosrdný! 

Odolávejte mystické mlze, která vám domlouvá, že ve vás bydlí od přirozenosti 
„Božská jiskřička“! 

Držte se pevně skutečnosti, že naše srdce jsou úplně zkažená a ztracená, a tím 
jsme cele odkázáni na vykoupení skrze milost! 

Odolávejte „hudební kultuře“, která míní, že je způsobilá (např. uvést do extáze 
divokými rytmy, opakováním slov jako „mantry“, nebo také extremně pomalými 
francouzskými melodiemi) získat člověka pro křesťanskou víru! 

Držte se pevně blaho působících duchovních písní, které přicházejí z tichého a 
láskyplného srdce! 

Odolávejte duchu doby, za kterým se skrývá duch protivníka! 

Držte se pevně Božího Ducha, který vás oddělí od toho pomíjivého světa a uvede 
do celé pravdy! 

„Blízký jest Hospodin všechněm, kteříž ho vzývají, všechněm, kteříž ho vzývají 
v pravdě.“ Ž 145:18. 

Překlad R. Rakowski 

Jan Pěkný 
se narodil 17. 2. 1925 v Praze Nuslích Jaromíru a Barboře 
Pěkným. Tatínek Jaromír pocházel z Horní Světlé na 
Mladovožicku, na rozhraní Středních a Jižních Čech, 
maminka Barbora rozená Poláková z Klatov. Rodině se 
narodili čtyři synové, ale nejstarší a nejmladší bratři 
zemřeli v kojeneckém věku. Jan vyrůstal se starším 
bratrem Jaroslavem. 

Tatínek pracoval jako truhlář, maminka byla švadlena, ale 
spíše se věnovala domácnosti. Rodina žila pohromadě 
spolu s babičkou, byt Pěkných byl velice otevřeným pro příbuzné a známé, pro 
dělníky a učně v truhlářské dílně, kteří podle potřeby rovněž s rodinou bydlili. 

Jan s Jaroslavem rádi pomáhali tatínkovi v dílně, kromě školy chodil mladý Jan na 
hodiny houslí, hrál kopanou, byl sportovně talentovaný. Spolu s bratranci a 
sestřenicemi se věnovali dětským zábavám, o prázdninách pobývali v tatínkově, 
nebo maminčině rodišti a byli dobrými pozorovateli časů první republiky. Své 
rodiče Jan velice miloval a na dětství často a rád vzpomínal. 



 

 

Původně katolická rodina konvertovala k baptismu. Byla věřící a vlastenecká, svět 
víry se stal každodenní součástí života. Rodiče vstoupili v roce 1927 do 
Vinohradského sboru, v tatínkově dílně se konala večerní shromáždění Nuselské 
stanice sboru. Výchova ve víře a masarykovský étos první republiky ho výrazně 
ovlivnil na celý život. Janovo dětství bylo činorodé, postupně ho začal naplňovat 
život sboru, v období působení bratra kazatele Burgeta se stal zaníceným 
mládežníkem, Jarda a Jenda Pěkní byli všude. Ale to už přišla II. světová válka. 
V duchu rodinné tradice se začal učit truhlářem, stejně jako bratr. Válka naštěstí 
nepoznamenala rodinu osobními tragédiemi, ty obecné Jan vnímal a ukládal 
v paměti. Jan byl podnikavého ducha a plánoval různá zlepšení v tatínkově dílně. 
Jenomže to už přišel únor 1948. Janova životní orientace se nezměnila, spíše 
naopak se ve svých postojích utvrdil. Jeho víra byla od mládí pevná a neokázalá, 
jeho postoje stálé. 

Po svatbě s Dagmar Lehotzkou se jim narodili dva synové – v roce 1952 Jan a 
v roce 1955 Alexandr. 

Jeho další život sice nebyl ušetřen různých turbulencí, ale téměř vždy si ho blízcí 
lidé pamatují s úsměvem a vyzařujícího energii. Tak jako mu byla oporou víra, 
snažil se i on být oporou svému okolí, své rodině, svým sestrám a bratřím ve 
sboru, spolupracovníkům v zaměstnání. Byl velice kontaktní a otevřený. 

Klidné a zároveň činorodé stáří a střední věk mohl prožít se svou nynější ženou 
Marcelou. Pokud jim zdraví a síla dovolily, trávili část roku od jara do podzimu na 
chalupě v jižních Čechách, později na zahrádce u Prahy. I azyly v přírodě 
znamenaly otevřenou domácnost pro široký okruh návštěv nových známých. Tato 
životní etapa byla velice poklidná a radostná. Zdálo se, že i v pokročilém věku 
bylo jeho zdraví opravdu železné, překonal těžký úraz, o diabetu hovořil 
s nadhledem. 

Jeho život a on sám byl neokázalý a zároveň nepřehlédnutelný. Patřil k nejstarším 
členům sboru na Vinohradech. Víra byla zásadní a nesmírnou posilou jeho života. 
I když víme, že teď se zase raduje, je nám po něm smutno. 

Petr Pěkný  
Vzpomínkové shromáždění proběhlo u nás ve sboru v sobotu 20. 6. v 17h. Jeho 
starší bratr Jaroslav (člen BJB Praha 4) odešel necelé tři měsíce před ním. 

Narozeniny v červenci 
1. Anatolij Kotubej 
3. Ludmila Ševčuková 
4. Věra Kleisnerová 
8. Jaroslava Sedláčková 
8. Valentýn Perets 
9. Libuše Götzová 

10. Helena Zákoucká 
10. Galina Sadretdinová 
11. Lydie Špringlová 
11. Bohdan Hrynazhuk 
11. Jiří Lemer 
12. Pavel Hrádek 

20. Ivana Hladíková 
20. Galina Karabanová  
21. František Tuček 
29. Elena Staňková 
 



 

 

 

Adoptujte si svoji židličku 
V našem vinohradském sboru probíhají zásadní opravy Velkého sálu, které 
pomohou při využívání těchto prostor v následujících letech. Pokud chcete 
podpořit tento projekt, můžete si zakoupit symbolickou židličku v hodnotě 
3 000 Kč. 

Kluby během prázdnin nebudou 

Bělá pod Bezdězem v neděli od 15 h  
Ne   5. 7.  * zrušeno * 
Ne 12. 7.  * zrušeno * 

Ne 19. 7.  M. Matys 
Ne 26. 7.  M. Tresa (místní)

Hlavní bohoslužby v neděli od 9:30 
Ne   5. 7. Thomas Hemphill (Petr Haller) VP Vladimír Hejl 
Ne 12. 7. Ken Wilson (Jan Jackanič ml.) 
Ne 19. 7. Marek Macák (Petr Haller) 
Ne 26. 7. Pavel Paluchník (Vlado Vovkanič) 

Program na červenec a výhled dále 
  9. – 16. 8. Mládež v Kunraticích 
15. – 23. 8. Tábor KS Pohoda – Velehrádek 
Září Brigády na úklid modlitebny (po rekonstrukci VS) 
Ne 8. 11. Slavnostní otevření modlitebny 

– benefice pro Teen Chalenge, koncert Gospel Limited 
Út 10. 11. Žižkovský podzim 
 
Uzávěrka Zpravodaje je vždy poslední neděli v měsíci, tištěné číslo pak vychází první neděli v měsíci. 
Názory prezentované na stránkách Zpravodaje se nemusí vždy plně shodovat s názory všech členů sboru.
  

Ludmila Hallerová, Jana Hrdá, Petr Haller, Jaanus Keernik 

Bankovní účet sboru: 9188329 / 0800 KS 0558    SS stipendijního fondu = 911010 
SS adopce židliček = 682900

Sbor: www.baptist.cz/praha3 
Mládež: www.noe59.com 
Klub AJ: www.vecery.cz/klub 

Tábory: www.kspohoda.com 
Dorost: www.kspohoda.com/Dorost 
Zpravodaj: www.zpravodajbjbp3.webzdarma.cz

 


