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Skutečná láska je Boží dar 
Povím vám příběh o dvou mladých manželích - říkejme jim třeba Adam a Eva, i když na první 

pohled nemají s těmi biblickými nic společného. Eva měla krásné velmi dlouhé vlasy a Adam 

je vždy moc rád hladil, když se večer po práci sešli a Eva se mu schoulila na pohovce do náručí. 

Hrával si s nimi a se zavřenýma očima vnímal jemnou vůni heřmánkového šamponu. Eva ty 

chvíle bezpečí a souznění milovala, ale často čekávala na Adama dlouho do večera, protože 

tvrdě pracoval, aby vydělal na jejich skromné živobytí. S úsměvem od svého šicího stroje vítala 

Adama, jenž se vždy s omluvným pohledem podíval na staré hodinky po dědečkovi. Byl to 

vzácný kousek hodinářské práce, a protože chatrný řemínek už příliš nedržel pohromadě, raději 

je nosil v náprsní kapse. 

Blížily se Vánoce a Adam s Evou milovali procházky vyzdobeným večerním městem, 

prohlíželi si výlohy, pozorovali děti, jak se zářícíma očičkama přilepenýma do výkladu 

hračkářství líčily maminkám, že právě tuto panenku či auto by si moc přály od Ježíška. 

Eva s Adamem byli šťastni, ale občas byste v jejich očích zahlédli posmutnělý výraz, to když si 

uvědomili, že mají v kapse jen pár drobných a tolik by chtěli jeden druhému udělat radost 

pěkným dárkem. Ale milující srdce si vždy najde cestu, a tak když na Štědrý večer povečeřeli, 

tázavě se jeden na druhého podívali - pod stromkem ležely dva balíčky. Víte, co v nich našli? 

Eva krásný perleťový hřeben a Adam kožený řemínek k hodinkám. Objali se a rozplakali 

dojetím a vděčností. Když chtěl Adam zas pohladit Evu po vlasech, stuha se sesmekla a on si 

teprve teď všiml jejího krátkého účesu - Eva prodala své nádherné vlasy do vlásenkářství, aby 

mohla Adamovi věnovat řemínek k hodinkám po dědečkovi. Ty však už našly nového majitele 

- Adam je prodal, aby Evě mohl koupit ten perletí vykládaný hřeben na pročesávání její koruny 

krásy… 

Pokud chcete také takovou lásku prožívat, nejprve ji rozdávejte plnou náručí, ona se vám 

mnohonásobně vrátí… Nevěříte? Vyzkoušejte, je to zaručený recept! 

 Milena Brázdilová 



Žijeme ve zvláštní době, 
kdy i v Církvi se staví na první místo tělesné zdraví. Při sebemenších tělesných potížích 

hledáme lidskou pomoc ať u lékařů, léčitelů nebo u starších sboru. Jsme přesvědčeni, že Boží 

vůle je naše tělesné zdraví a máme na to plno biblických citátů. 

Měla jsem to vzácné štěstí, že jsem poznala nemocné děti Boží, jejichž lůžko byla svatyně a 

návštěvníci odcházeli povzbuzení a blíže nebi. Jako zdravotní sestra jsem zakusila přímo u 

svých pacientů moc modlitby a vzácné příběhy uzdravení. Z Božího slova jsem však poznala, 

že je třeba u nemocných jednat v souladu s Boží vůlí. 

Jsou dle Písma podle mého poznání tři druhy příčin nemocí: 

1. Hřích nemocného nebo hřích v obecenství, kam patří. Píše o tom Boží Duch skrze Jakuba 

5:14-16, 

Rozumím tomu tak, že nemocný se má obrátit na starší sboru, a ti se mají modlit za zjevení 

příčiny nemoci. Může to být hřích v životě nemocného, v rodině, ve sboru, jako příčina 

nevyslyšené modlitby za uzdravení. Zaslíbení vyslyšení mají spravedliví = očištění krví Pána 

Ježíše. (1 J 1:9) 

2. Satanský útok jako u Joba. Pán Bůh zjeví v pravý čas své vítězství u toho, kdo Mu 

nepřivlastní nic nemoudrého a doufá v Něho za všech okolností (byť by ho i zabil). Nemoc 

musí ustoupit tím většímu požehnání. 

3,  Osten v těle jako u Pavla. Druh a trvání určuje Mistr, který je Láska a touží Své děti mít 

blízko Svému srdci.  

Tak snadno se služba Jemu posune na první místo v našem životě. Už není první láska ON. 

Naše mysl, je plná plánů služby, lidí, kterým smíme sloužit.  Pokud vůbec najdeme čas na 

modlitbu, schází v ní adorace, vyznávání lásky k Němu, je to jakási pracovní porada… Nic 

proti tomu. Ale není divu, že ve své lásce sáhne nebeský Vinař k noži a začne ty plané ratolesti 

ořezávat.  Jde na oheň všecko tělesné, co sice jsme kdysi začali pod Jeho vedením v Duchu, ale 

dnes už víme, jak na to a konáme ve vlastní síle. 

Mistr však chce zjevit Svoji sílu ve slabých, kterým stačí Jeho milost. 

Na otázku, jak se mám, odpovídám: Užitečně. Můj Mistr ví, co je třeba ořezat a já ráda držím 

pod Jeho nožem Slova. 

Už vykročil, aby se vrátil pro Církev. A kdo má takovou naději, očisťuje se, jako i ON je čistý 

(1J 3:3). 

Duch svatý, ten Boží Eliezer, shromažďuje milovníky Pána Ježíše, posvěcuje a ozdobuje vstříc 

Ženichovi. ON je jejich PRVNÍ LÁSKOU, nic Ho v jejich životě nezastíní. Láska k Němu roste 

v obecenství s Ním, jak Ho víc a víc poznávají.  

Chci Tebe milovat, má Sílo, můj Skvoste, jímž se oději 

 a z lásky konat každé dílo vždy vroucněji a věrněji. 

Chci milovat Tě, jasný Dni, i v chvíli poslední! 

Ty Kráso, již nic nevypraví, jak pozdě poznal jsem Tvůj div! 

Poklade, Pokoji můj pravý, kéž svým jsem nazýval Tě dřív! 

Jak kořím se a lituji, že pozdě miluji! 

Já slep se v bludné cesty vzdálil, já hledal Tě a nedostih‘. 



Však darmo jsem svou duši šálil odleskem světel stvořených. 

Ty způsobil‘s to v srdci mám, že Tebe spatřil jsem! 

Dík Tobě nyní, Slunce pravé, že Tvé mi svítí paprsky, 

že všecko živé je a zdravé, dík Tobě, Jase nebeský! 

Dík dechu očistný Tvých úst, že mohu zase růst. 

Chci Tebe milovat, má Slávo, chci milovat Tě, jenž‘s můj Bůh! 

A nechci mzdy, jen Tvé je právo i v nouzi zlé je vše jen dluh. 

Chci milovat Tě, jasný Dni, i v chvíli poslední! 

Angelu Silesius 

Podzimní zájezd do Izraele 
Dlužím poděkování vám všem, kteří jste věděli, že po roce se vracím s malou skupinou do 

Izraele. Přiznám se, že jsem vlastně zájezd připravovala s jistými pochybnostmi, zda vůbec 

odletíme, ale vnímala jsem, že ti, kdo se na zájezd chystali, jsou lidé s velkou touhou se tam 

podívat, několik se tam vracelo…Zaměstnanci izraelské letecké společnosti EL AL věděli, že 

nejsem zrovna tělesně v nejlepším pořádku, nalepili tedy automaticky na moje zavazadlo 

značku tělesného postižení. Chápala jsem to jako Boží pohlazení, protože to znamenalo 

nemuset dlouhé pochody na obou letištích konat pěšky, ale být „dopravovaná“ na vozíku. V Tel 

Avivu na elektrickém i se zavazadly a mojí přítelkyní, která se celý zájezd o mne věrně starala. 

To nebyla moje služba, spíš jsem byla opečovávaná. Byla to krásná dovolená v milované Zemi, 

za letního počasí s teplotami do 30°C, u Mrtvého moře, v Kumránu a na Masadě nad 30°. Mezi 

poutníky byl mladý bratr Michal Král, který umí dobře anglicky, takže jsem mu mohla skupinu 

svěřit tam, kde by chození bylo pro mne namáhavé. 

Nejdříve jsme absolvovali stále krásně zelnou Galileu s olivovými háji, ovocnými sady, 

palmami osázenými pouštními pozemky, pečlivě a úsporně zavlažovanými elektronickým 

systémem kilometrů hadiček, aby rodily veliké sladkou šťávou oplývající datle, z nichž se 

vyrábí datlový med, jak ho zmiňuje zaslíbení o Zemi, která oplývá medem a mlékem. 

Poprvé jsem byla na místě u Jericha, kde křtil Jan a kde byl pokřtěný Pán Ježíš. To není 

komerčně upravený Jardenit, ale krásné přírodní místo, kde o šabatu za slunného počasí 

vstoupilo do Jordánu pět křtěnců, buď aby poprvé ve křtu vyznali svou víru v Božího Syna, 

svého Spasitele, nebo aby na tomto posvátném místě svůj křestní slib Jej následovat 

potvrdili. 

Stáli jsme společně na Karmelu na místě, kde u Eliášovy oběti ohněm z nebe zapálené kdysi 

dávno vyznal pobloudilý Izrael „Hospodin je Bůh!“ Karmel není kopec, ale 40 km dlouhé 

pohoří s několika drúzskými vesnicemi, na jehož svahu ke Středozemnímu moři se rozkládá 

jedno z nekrásnějších izraelských měst, přístav Haifa. Tam ve vlídném malém hotelu Beth-

Shalom (Dům pokoje) svoje putování někdy začínáme, jindy končíme. Z Eliášova obětního 

místa „Muchraka“ lze přehlédnout celou zaslíbenou zemi, trnout nad bitevním polem  

Harmagedonem, které ještě sehraje svoji roli v závěru tohoto věku. Nemůžeme tam nemyslet na 

38. a 39. kapitolu u proroka Ezechiele a myslet no to, co se tam odehraje. Nejen tam se modlím, 

aby všichni ti vojáci armád jednou tam shromážděných měli v podvědomí spásné jméno Pána 

Ježíše a mohli je zavolat s posledním vydechnutím jako lotr na kříži a vejít s tímto heslem 

v srdci perlovou branou do nebe. Pán Ježíš si zasluhuje, aby duše Jím koupené se nezřítily do 

pekla. 



Kromě Hory blahoslavenství, potom na břehu jezera postaveného kostela na památku 

rozmnožení ryb a chlebů pro tisíce hladových a Petrova kostela na místě, kde vzkříšený Pán se 

setkal s učedníky po neúspěšném rybolovu a kde Petr vyznal lidské hranice své lásky k Pánu, a 

přesto byl Jím pověřený k pastýřské službě, jsme navštívili Kafarnaum, město Ježíšovo, se 

synagogou,  kde pravděpodobně kázal Pán Ježíš, prohlédli jsme si rekonstrukci  domů  

z tehdejší doby, na jejichž dvůr bylo možné spustit  nemocného po narušení stínící střechy – jak 

to všecko ilustrovalo Nový i Starý zákon! Věru ta země sama je pátým evangeliem. Je 

zajímavé, že na rozdíl mnoha biblických měst, která byla znovu státem Izrael zbudovaná, 

Kafarnaum leží dále v sutinách, jak to předpověděl Pán Ježíš… 

Projeli jsme Tiberiadou, viděli Nazaret, pořádně promokli a přáli ten déšť vyschlé krajině, 

viděli Caesareu Filipovu, kde Petr vyznal, že jejich rabí je Boží Syn a Mesiáš, kde přímo z nitra 

hory vytéká čistá pitná voda, řeka Jordán, která se brzy zlomí v úchvatném vodopádu… Přibírá 

cestou jiné říčky a potoky a napájí Genezaretské jezero, jeden ze tří zdrojů pitné vody v Izraeli. 

Druhým zdrojem jsou prameny a podzemní vodní zásoba, čerpaná vrty, třetí možnost je 

odsolovaná voda zejména z Rudého (Rákosového) moře, z něhož se tak získává ta 

nejkvalitnější jedlá sůl. Nezapomenutelný je Davidův pramen a vodopád v Engedi a 

samozřejmě nádherná pláž Středozemního moře v Haifě a koupání v jeho teplých vlnách. 

JERUZALÉM nás okouzlil svými úzkými uličkami, plnými obchodů a vůní.  Rybník Siloe a 

Bethesda, málo tichý Chrám svatého hrobu, kostel kohoutího kokrhání na místě Kaifášova 

domu, kde Petr zapřel svého Pána, přehluboké vězení, kde svoji poslední noc strávil náš Pán, 

Gordonova zahrada s nedalekou lebce podobnou horou, hrob, tak přesně odpovídající popisu 

v Písmu, s nápisem na dveřích „ON tady není! Byl vzkříšen!“ Slavení památky Páně právě 

zde… Přehluboké dojmy… 

Podzemní chodba kolem základů Zdi nářků (Západní zeď), model Jeruzaléma, jak asi vypadal 

v době Pána Ježíše, muzeum knihy se svitky z Kumránu, večery s Fredim a jeden s Kristou 

Gerloffovou, Davidovo město a Ezechiášův tunel…A šok v Jad va šem, muzeu holocaustu a 

pak hřbitov obcí, které zmizely z mapy Evropy za nacistické Hitlerovy říše. Nevypsala jsem 

všechna ta místa a dojmy. To se musí zažít, to musíte zkusit a jet s babičkou Ludmilou, dokud 

ještě jezdí, třeba hned v únoru 2013. 

Loučíme se: Šalom chaverim, šalom chaverot, šalom, šalom, le hidraot, le hidraot, šalom, 

šalom. 

Šalom, přátelé, na shledanou, šalom! 

Ludmila Hallerová 

Semináře 2012 
Křesťanské poradenství a pastorace 

V září v Litoměřicích a v říjnu v Košicích 

Už tradičně a po několikáté v Litoměřicích a podruhé v Košicích hostily tamní sbory BJB 

Misijním odborem Kostnické jednoty pořádaný seminář Křesťanského poradenství a pastorace 

(KPP). Začali jsme poměrně skromně na přelomu roků 2001/2 v našem sboru v klubovně. 

Myšlenka je spojená s psychickou nemocí naší Haničky. Po jisté době oddálení od Pána po 

osobním ztroskotání v manželství i v podnikání (měla vlastní reklamní agenturu) s psychickým 

zhroucením se pomalu začala k Pánu vracet, a najednou byla znovu v Bohnicích. Nerozuměla 

jsem tomu a Pánu vyčítala: „Myslela jsem, že když se Hanička k Tobě vrátí, zůstane psychicky 



zdravá.“ Tichý hlas v mém srdci jakoby pravil: „A Já jsem myslel, žes slíbila zřídit KPP a místo 

pro lidi psychicky postižené…“ 

Tak se stalo, že jsem tuto myšlenku prezentovala v malém kroužku přátel misie. Reakce byla, 

že někdo nabídl arteterapii, někdo hudební terapii a jeden bratr dokonce dům pro „Nebe na 

zemi“, rehabilitační centrum pro lidi, propuštěné z psychiatrických léčeben, nebo i z vězení, 

prostě pro lidi hledající návrat do normálního života. 

Další puzzle skládačky byl dopis ze Švýcarska, v němž mně neznámá sestra se chtěla při své 

návštěvě Prahy se mnou setkat. V březnu 2001 Mariiny sestry z Darmstadtu, s nimiž léta 

spolupracuji a překládám některé spisy zakladatelky tohoto díla Dr. Kláry Schlinkové („Matky 

Basiley“) pořádaly totiž v Jeruzalémě první celosvětovou kající bohoslužbu za 2000 roků 

křesťanského antisemitismu s tím, že nemůžeme vstoupit do dalšího tisíciletí bez pokání za to, 

co křesťané během společných dějin napáchali Božímu vyvolenému lidu – Židům. Sestry mi 

nabídly pro účastníky z naší země 4 volná místa, bylo třeba zaplatit pouze letenku. Tehdy o to 

nebyl zájem, nakonec letěla jen jedna milá sestra z ČSCH. Bydlela právě s onou sestrou ze 

Švýcarska a vyprávěla jí o mně. Tak se stalo, že tato Švýcarka chtěl poznat překladatelku spisů 

MB do češtiny. 

V dalším dopise, kdy oznamovala datum své návštěvy v Praze, byla přiložená její navštívenka. 

Vida! Sestra je psychoterapeutka! Posílá nám Pán referentku pro seminář KPP? Na můj 

písemný dotaz v tom směru odpověděla kladně, takže jsem se na její návštěvu těšila. Jaké bylo 

moje překvapení, když milá Dr. Lydia Setlik promluvila ČESKY a já se dověděla, že je za 

svobodna Vožehová z rodiny, která skoro celá emigrovala do Švýcarska. Na první seminář 

přijela se svojí přítelkyní a spolupracovnicí Heidi Schenker a s ní pak další roky až do své smrti 

věrně naše semináře vedla. Po ní nastoupila Anita Zürrer, z pastoračního a poradenského 

střediska v Basileji. 

Během let jsme již probrali nejrůznější náměty, s nimiž se v pastoraci setkáváme: Deprese, 

Psychosomatiku, Vyhoření, Mezigenerační vztahy, Fobie, 

Pokání za hříchy otců, Osvobození od různých spoutaností, Uzdravení vztahů, Osvobození od 

minulosti, Chození ve svobodě, Finální pastorace manželství. Seminaristy chceme naučit 

„naslouchající modlitbě“, což se děje při společné práci ve dvou skupinách. Většinou jsou 

seminaristé překvapeni, jak rád Pán Bůh na jejich dotazy odpovídá. Jsou tak do své služby 

vyzbrojeni novou dimenzí vztahu k Pánu a Knížeti všech pastýřů. 

Z Litoměřic i z Košic pozdrav do našeho sboru. 

Babička Hallerová 

Martin Luther: O Klíčích Kristových 
Kniha O klíčích Kristových je českým překladem Lutherova díla, o který se v šestnáctém století 

postarali bratří z Jednoty bratrské. Vydání knihy obsahuje dva paralelní české překlady: jeden 

je bratrský překlad Jednoty bratrské ze 16. století a druhý je studijní převod do 'moderního' 

jazyka: „Novočeská podoba stírá nejmarkantnější odlišnosti staré češtiny, přeci však 

ponechává textu starobylý ráz, dodaný především dobovou skladbou apod.“ Kniha O klíčích 

Kristových poskytuje náhled do doby, společenských poměrů a myšlení Martina Luthera. 

O pravém užívání klíčů pravých, Kristem Pánem nařízených 

Podívejme se nyní na obsah knihy. Nadpis zní: „O pravém užívání klíčů pravých, Kristem 

Pánem nařízených.“ To je jediný nadpis v celém díle, dále je dílo členěno pouze myšlenkami.  

Hned úvodem autor uvádí biblický citát z evangelia podle Matouše 18:18, který je uveden tím, 

že se jedná o slova Pána Krista: „Pán Kristus praví: Což vy svážete na zemi, bude svázáno na 



nebi, a co vy rozvážete na zemi, bude rozvázáno na nebi.“ Následuje první myšlenkový celek 

knihy, který uvádí do problematiky, definuje, co to vlastně klíče jsou a jaký je vztah nás 

a Krista ke Kristovým klíčům. Dále najdeme ujištění ve víře a povzbuzení k užívání klíčů 

Kristových: „Tuto není žádného daremného a pochybného klíče. …Ale takto on praví: Svazujte 

a rozvazujte vy na zemi. A já chci spolu s vámi svazovati rozvazovati na nebi.“ 

Tato stať je důležitá pro zbytek knihy, protože velkou část knihy věnuje Luther právě špatnému 

pochopení Kristových klíčů a nevíře v jejich moc lidem svěřenou. Následuje oddíl o tom, že 

„jediný skutek toliko býti má, můj a váš, a ne dvojí. Jeden klíč, můj a váš, a ne dvojí.“ Luther 

tím varuje před smýšlením o dvojích klíčích – jedny naše (pozemské) a druhé Kristovy 

(nebeské), a tím i před nevírou v Boží slovo.  

„Ale že pak lidem to smýšlení přichází, že by dvojí klíčové byli, tak, aby slovo Boží ne za slovo Boží 

drželi, a to proto, že skrze lidi vynáší, a tak se tím zavozují, jakoby slova sama lidská byla, pravíc aneb 

myslíc, že Bůh jest svrchu převelmi vysoko a daleko od takového slova, kteréž se na zemi vynáší, i sbírají 

myšlenky své a k nebi nahoru patří, smýšlejíc sobě jakési jiné klíče.“ 

Další oddíl v knize popisuje moc klíčů: „jsou úřad, moc anebo poručení od Boha křesťanstvu 

daní a to skrze Krista lidem hříchy zadržeti i také odpustiti.“ Křesťané se nemají nechat svádět 

k „ničemnému farizejskému mluvení,“ ale věřit v moc, kterou nám Kristus skrze ústní slovo, 

které nám poručil. Je zde i popis dobové situace, kdy mnozí slyšeli svazování i rozvazování bez 

užitku (výsledného prospěchu), protože v moc klíčů nevěřili. Luther takové lidi napomíná 

a říká, že klíče Kristovy nechybily, protože Bůh pro naši nevěru nepochybí (s odkazem na 

Římanům 3): „Král tobě dává zámek, jestliže ty ho vzíti nechceš, proto jest král nezklamal, ale 

tys sám se oklamal a tvá jest vina, nebo král tobě jistotně dal a tys vzíti nechtěl.“ 

Kritika římskokatolického zacházení s klíči 

Následující část se zabývá ostrou kritikou římskokatolického (dále ŘKC) zřízení a zacházení 

s klíči. Luther zde kritizuje manipulativní zacházení s „kulhavým klíčem.“ „Neb jest kulhavý 

klíč, kterýž nás ne na slovu Božím staví, ale na naše želení ukazuje.“ Takové zacházení autor 

označuje jako klíč bloudící, který v pravdě nesmí být takto používán, protože pravý Petrův klíč 

by toto nikdy neřekl. Hlavní nedostatek ŘKC můžeme vidět právě ve stavění na tradici místo na 

slově Božím a o víře se ani nemluvilo. „ …nevyučovali víře při klíčích, jakož se to zřetelně vidí 

ve všech bulách a odpustcích, kdež se žalost, zpověď a peníze žádají a o víře se tu nic 

nedotýká.“ Kritika nezasahuje jenom obecné ŘKC pojetí, ale i chování kněží, o kterých na 

jednom místě podotýká: 

 „ O co jest mnoho biskupů a jiných znamenitých prelátů, kteříž tímto obyčejem klíčů užívají, totiž že 

nevěří, aby slovo Boží bylo to, což klíčové vypovídají. …slepí a zatvrzení neviděli, co jsou klíčové, také 

jich sobě nic výše neváží, než pokud by jim peníze přinášeli a raději to činí, třebas co by to za hřebík 

stálo, aby to vzali do tobolky, nežli by všecek svět do nebe skrze klíče Boží získati měli.“ 

To však není pravé použití pravých klíčů, jak jej Luther popisuje: „I kteraž má se to před se 

vzíti, jestliže pravých klíčů právě se užívati má, aby jisté byli před Bohem. …Pakliže by tak 

činiti nechtěl, ale něco nového svého že by sobě vymysliti chtěl, i věz zase proti tomu, že ty 

chybuješ a pravých klíčů nemáš.“ 

Klatba 

Následující oddíl se věnuje klatbě, převážně ŘKC a toho, jak jí užívala. Je to asi nejostřejší řeč 

proti ŘKC zřízení a jeho chodu. Velmi ostrou kritiku si vysloužili biskupové, kteří neužívají 

Kristových klíčů v souladu s Božím slovem. Svazování biskupy pomocí falešných klíčů 

komentuje takto: „Biskup není Bohem, a tak jeho dvůr není slovo Boží.“ Klatby 

a exkomunikace se dostaly pod nejostřejší kritiku Luthera, a to z důvodu, že byly zneužívány 



jako bič na lidi, a nikoliv k jejich osvobozování a pomoci od hříchu. Autor je komentuje tvrdým 

slovem: 

„A protož buly a klatební listové, v kterýchž takto stojí: Excommunicamus ispo facta lata sententia, trina 

tamen monitione premissa. Item de plenitudine potestatis. A to se německy takto vykládá: usraná klatba. 

Ale já to ďábelskou klatbou nazývám a ne Boží klatbou, kdežto lidé se klnou nepořádně, právě nežli jsou 

usvědčeni zjevně před obcí, a to proti řádu Kristovu. Též také všecky jiné klatby podobné jsou, s kterouž 

se preláti a duchovní, domovní rychtáři obírají a kejklují, kdežto na deset, na dvacet, na třicet mil lidi 

cedulkou před obcí v klatbu dávají. Kteří v této obci před farářem trestáni a obžalování, ani usvědčeni 

nebyli.“ 

Shrnutí úlohy klíčů 

Myšlenkový oddíl v této části knihy se věnuje několikerému shrnutí úlohy klíčů Kristových. 

„Nebo klíč svazující oznamuje skutky přikázání zákona, a to jest hříšníku věc užitečná a dobrá, takže 

jemu přisluhuje a hříchy jeho zjevuje, napomíná jej k bázni Boží, straší jej a přinucuje k pokání a ne 

k zahynutí… Klíč pak rozvazující provozuje skutek evangelický, vábí nebo pobízí k milosti 

a milosrdenství Božskému, těší a zaslibuje věčný život a spasení skrze odpuštění hříchů… A tito klíčové 

jsou náramně potřební v křesťanstvu, a za to nikdy se Bohu vyděkovati nemůžeme… A protož my takové 

ty milé klíče oboje draze a vysoce hned z celého srdce našeho jakožto nevýmluvné poklady a klenoty duší 

našich sobě vážiti máme.“  

Klíč rozvazování 

Klíč rozvazování je prostředkem milosti a potěšení pro křesťany, kteří jsou zotročeni nějakým 

hříchem k boji s tímto hříchem, vyhlášení svobody od onoho hříchu a jeho přemožení. „A toto 

jest potěšení, aby všickni hříchové (žádných nevyměňujíc) podmaněni byli Petrovým klíčům…“ 

„Nebo slovo Boží jest svaté, klíčové jsou svatí. A protož musejí také posvěcovati všech těch, 

kdož jim právě věří.“ Klíč rozvazování byl též zamlčován „papeženci“ a klíče tak byly 

v nepřátelství lidí, kteří kvůli nim nemohli přijít k lítosti a pokání. 

Klíč rozvazování má působit jako prostředek milosti pro lidi, kteří se „užírají“ vlastními hříchy, 

a nejsou tak schopni pokání  nebo vztahu k Bohu. Vidí před sebou svůj hřích jako něco 

neodpustitelného. Právě do této situace přichází Kristův dar klíče rozvazování.  

Luther nadále varuje před závažnými hříchy, „jmenovitě: nevěra, reptání proti Bohu, nenávist 

k němu, zoufání, rouhání, Bohem pohrdání a k tomu podobní hříchové.“ Tyto nebyly 

zdůrazňovány v jeho době jako nejzávažnější a právě tyto vedly k pokání, které bylo mělké, 

a jeho efekt netrval dlouho. 

Závěrem 

Lutherovo dílo O klíčích Kristových je důležitým svědectvím o době německé reformace, jejího 

myšlení a společenské situace. Z tohoto dokumentu se můžeme mnohému přiučit a vzít si 

ponaučení z úspěchů i chyb našich předků. Učení o klíčích Kristových je v dnešní době 

pozapomenuto, alespoň v mnoha sborech evangelikálních církví. Je to však právě toto učení, 

především o klíči rozvazování, jež lidi ztrápené neustálým pokušením a hříchy, se kterými 

bojují, může velmi osvobodit a dát jim novou naději pro další boj s hříchem. Proto si velice 

vážím odkazu Martina Luthera a jeho knihy o Klíčích Kristových.  
Luther, Martin. O klíčích Kristových, O církvi svaté. Praha: Lutherova společnost, 2005. 122 s. 

ISBN: 80-903632-0-2.  

Zpracoval David Živor 



Jak pokračujeme v Řepích? 
Povídá se, že Ježíš je Kristus, Syn Boží. Je to příběh Markův. Ten příběh se stává v našich 

životech i naším příběhem, který si společně vyprávíme. Je hlavním tématem našich nedělních 

bohoslužeb, kde probíráme Markovo evangelium na pokračování.  

Na Marka jsem začal kázat po Velikonocích a kázali jsme na něj až dodnes, vyjma letní pauzy. 

Teď nás čeká od Marka další pauza, protože se blíží adventní čas. Plánujeme 4 Vánoční 

bohoslužby a k Markovi se vrátíme zas v lednu. Texty mých kázání (nejen na Marka) jsou 

dostupné na blogu http://dedeziv.blogspot.com/ a na našich webových stránkách 

http://pochoden-praha.cz/nase-aktivity/bohosluzby/archiv-kazani/ pro každého, kdo si je chce 

přečíst. 

Hektický život se pomalu ustálil a my společně usilujeme o naplňování našeho poslání být 

světlem evangelia v Řepích. Ať už to znamená rozdávat kávu na ulici, dělat nejrůznější misijní 

kluby, zápasit za naše přátele na modlitbách a společně s nimi trpět a také tím, že vymýšlíme 

nové způsoby, jak zasahovat stále nové lidi. 

EXIT club, jak říkáme naší mládeži, je malý, ale věřím, že v něm náš Bůh mocně jedná 

v životech nás všech. Naše setkání mají nejrůznější témata, a to od promítání videa, přes 

diskuze nad vztahy po biblické studium. Je krásné vidět mladé lidi zapálené pro Boha a jeho 

službu. 

Jedním z modlitebních témat, které je pro nás velice důležité, je služba osamělým lidem 

v Řepích. Napadlo nás, že bychom chtěli využít Vánočního času a udělat radost lidem, kteří 

jsou na okraji společnosti. V pondělí 10. prosince tedy máme dohodnuto, že si jako mládež 

vezmeme na starost program na setkání tělesně postižených v místním centru sociálně-

-zdravotních služeb. Prosím modlete se za nás! I tam chceme být světlem evangelia. 

V nejbližší době nás čekají dvě větší události, které budou mít větší přesah než jen naše kluby – 

a to sice Vánoční bohoslužba 23. prosince a Gumbo party v lednu. Na tyto události chceme 

pozvat všechny lidi, co známe z naší služby. 

Doufám, že vám tento příspěvek přinesl povzbuzení i témata k modlitbám. 

David Živor 

Narozeniny prosinec 
1. Jana Kleissnerová 

2. Jana Hrdá 

4. Galina Adamová 

4. Jan Kubaň 

5. Helena Bližíková 

  5. Jitka Paďourková 

  6. Květa Barešová 

11. Soňa Došková 

17. Ondřej Plevka 

21. Šárka Pokorná 

22. Daniela Vacková 

22. Markéta Žižková 

23. Radka Žočková 

30. Vladimír Hejl 

http://dedeziv.blogspot.com/
http://pochoden-praha.cz/nase-aktivity/bohosluzby/archiv-kazani/


Církevní restituce 
U vědomí toho, co máme dole na zadní straně každého Zpravodaje: Názory prezentované 

na stránkách Zpravodaje se nemusí vždy plně shodovat s názory všech členů sboru  napíšu, co 

si o tzv. církevních restitucích (CR) myslím já. 

Není ani tak důležité, jestli na peníze z CR máme (zákonný) nárok. Důležité je rozpoznat, jestli 

„je čas brát“ (podle slov Elizea z 2Kr.5:26). Často se lidé ohánějí Biblí, aby podepřeli svůj (již 

hotový) názor na věc. Je ale potřeba věci domýšlet a nepřekrucovat. Např. jsem četl přirovnání 

CR k odchodu Izraele z Egypta, jak Hospodin naklonil srdce Egypťanů, aby jim na požádání 

vydali veškerý svůj majetek „a tak Izrael vyloupil Egypt“. To ale je přeci (velmi) špatný 

příklad. Přeci nechceme nikoho oloupit a ani nechceme z této země odejít. A nakonec evidentně 

srdce lidí nakloněná vůbec nemáme. Církev místo aby se po revoluci chopila spolutvorby 

morálky a zákonů naší společnosti, okamžitě se začala hlásit o své zabavené majetky. Tím 

promarnila obrovskou šanci a naskočila satanovi na jeho starou lest, kterou ovšem Písmo dávno 

odkrývá: „kořen všeho zla je milování peněz“ (1Tim 6:10) a dále tamtéž „naplnili se bolestmi 

mnohými“. Katolická církev se v poslední době snaží být za dobře se všemi. Mistrovským 

tahem uprostřed CR si kupuje protestanty, aniž by jí to stálo jedinou korunu a muslimům staví 

mešity vedle svých kostelů. Je sice dobře, že konečně existuje zákon, který uvolňuje majetek, 

blokovaný restitučními nároky, ale finanční kompenzace jsou nespravedlivé vůči ostatním 

restituentům. Od toho ruce pryč. Můžeme vůbec dostát svému „protestantismu“ a spojit se 

s katolickou církví v takovémto podniku? Mezi kým chceme dělat misii nebo sociální práci za 

peníze z CR, když bychom právě tím, že bychom je přijali, ztratili poslední zbytky morálního 

kreditu? (Diskreditace). Nebyla by potom naše služba málo-mocná stejně jako onen Gézi z již 

zmíněné 2Kr.5? 

PH 

Bohoslužby neděle 9:30 - 11h 
datum Vedení kázání událost Bělá p. Bezdězem 

  2. 12. Vlado Vovkanič Erik Poloha + VP  Jiří Boháček 

  9. 12. Erik Poloha Vlado Vovkanič 8:30 Nedělní bibl. 

škola 

Erik Poloha + VP 

16. 12. Vladimír Hejl Erik Poloha  vánoční dvoreček 

23. 12. David Živor Erik Poloha Dětská vánoční 

slavnost 

Miloš Tresa 

24. 12. Jiří Boháček Jiří Boháček 15h štědrovečerní  

25. 12. Erik Poloha Vlado Vovkanič 9:30 Hod Boží 

Vánoční 

 

30. 12. Erik Poloha Filip Žižka  Miloš Tresa 



Klub seniorů úterý od 15h 
  4. 12. Izrael dnes – Ludmila Hallerová 

11. 12. Karel Kryl – život, básně a písně – pokračování – Dr. Z. Kasalová 

18. 12. Vánoční posezení – koledy, povídky, prožitky – Vl. Hejl 

Mimořádné akce 
Po   3. 12. 18h Sborová rada 

Po 10. 12. koncert „Vánoce s harfou“ Pěveckého sboru pražských učitelek 

So 15. 12. Vánoční dvoreček: několik zastavení (např. focení s andělem), dětský 

pěvecký sbor Rolnička, film z tábora KSPohoda, výstava obrazů (David 

Malec), rukodělné práce pro děti i dospělé, prodej chráněných dílen, koledy 

Ne 23. 12. Dětská vánoční slavnost + společné pohoštění 

Po 24. 12. 15h rodinné posezení s koledami (J. Boháček) 

Út 25. 12. 9:30 Hod Boží Vánoční 

6. – 13. 1. 13 Alianční týden modliteb (Neboť Bůh …dal) 

Pá 18. 1. 13 Večer modliteb za Veletrh esoteriky 

19. – 21. 4. 13 Veletrh esoteriky 

Pá 24. 5. 13 Noc kostelů 

7. – 9. 6. 13 Sborový víkend - Šlovice u Rakovníka 
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