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 ročník 21/číslo 1046 
 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 
 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy on-line 
téma úkolu: „Záchrana před Asyřany (Iz 36–39)“ 

Sobotní škola – třídy 1. a 2.  

• https://meet.google.com/coc-bxdi-vmh  vede Marek Trněný 
https://meet.google.com/eqg-jjmi-xvv   vede Anna Boušková 

Dětská sobotní školka – třída A & B 

• https://meet.google.com/kfc-xwrv-zhe 
Mimiškolka  

• https://meet.google.com/rfv-ahro-gyf 

1o:45 hodin 

Bohoslužbu vede Robert Heczko 

• Úvod  
• Společná píseň č. 201 „Před tvář Tvoji přišli jsme“  
• Modlitba  
• Oznámení  
• Dětský příběh – Milan Müller 
• Sbírka pro sbor  
• Píseň „Modlitba“ - Smíchovský pěvecký sbor  

• Čtení textu Bible – Žalm 81,2-5 
• Tichá modlitba   
• Kázání – Jiří Beneš 

Téma: „Kvůli novoluním nebo sobotám 

• Chvíle ke ztišení – hudební přednes – Jan Hušek 
• Závěrečná modlitba – Jiří Beneš 
• Společná píseň č. 149 „Ztiš srdce mé“  
• Rozloučení – Robert Heczko 
• Společná píseň č. 283 „Pane, dej nám požehnání“ 

 
 

  

 

 
 
 

 
 

 

 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

          13. únor 2021 

https://meet.google.com/coc-bxdi-vmh
https://meet.google.com/eqg-jjmi-xvv
https://meet.google.com/kfc-xwrv-zhe


Oznámení 
 

-Studium Sobotní školy a Bohoslužby od soboty, 2. 1. 2021,  

přenášeny on-line od 930 hod SŠ a 1045 hod bohoslužba 
prostřednictvím www.meet.google.com a www.bohosluzbyonline.cz 

SBOR BUDE PRO VEŘEJNOST UZAVŘEN DO ODVOLÁNÍ! 
 

- Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor. 
 

- Dnes, 13. 2., kázáním budou sloužit bratr Jiří Beneš.  
 

- Příští sobotu, 20. 2., kázáním z Písma bude sloužit sestra Soňa Sílová. 
 

- Studujeme se Soňou – knihu LEVITICUS – každou středu od 1700 hod 
(více informací na telefonním čísle 724 130 602) 

 

-V termínu, 8. - 14. 2., probíhá Modlitební týden KD 
Oddělení KD Vás zveme na on-line setkání na závěr Národního týdne 

manželství v sobotu, 13. 2., od 1800 hod na Google Meet 
(více informací dále ve Zpravodaji) 

 

-Výlet TOMů v lednu a únoru tentokrát trochu jinak „Z vlastní vůle“ 
(více informací dále ve Zpravodaji) 

 

- Pomoc starším členům a přátelům našeho sboru je stále aktivní. 
Kontakt skrze e-mail sona.silova@seznam.cz nebo na telefonu: 724 130 602. 

 

- Prosíme, mysleme na svých modlitbách na sestry a bratry, 
kteří jsou nemocní nebo prožívají různé nemilé životní situace. 

 

- Prosíme, připojte se k nám a v měsíci únoru mysleme na svých 
modlitbách na náš sbor: Sborové společenství. 

 

- Bankovní účet sboru: 5053339/0800, do textu jméno a účel. 
Na tento účet je možné poslat případné dary (sbírku) pro potřeby sboru. 

 

- Další informace a akce naleznete dále ve Zpravodaji.  
 

 
 
 

 
 

 Pravidelná sborová sbírka. 
 

Účel: sbírka pro sbor 
Bankovní účet: 5053339/0800 
Variabilní symbol: 777 
Částka: dle vašeho uvážení 
Měna: CZK 
Děkujeme za váš dar. 

 

V období 14. – 20.2. 2021 oslaví narozeniny: 
 

Ballangó Samuel (14.2.); Louda Matěj (14.2.); Špinarová Radka (16.2.); 
Perdomo Jana (17.2.); Havlíček Petr (18.2.); Doskočilová Marie (19.2.); 
Grebeňová Miluše (20.2.); Nowaková Dana (20.2.); Říha Jaromír (20.2.) 

 

Přejeme hojnost Božího požehnání do dalších let. 
P.S. Omlouváme se všem, na které jsme zapomněli. Nebyl to úmysl. 
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VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA… 
 

Zpráva z jednání výboru sboru 4.2.2021 
 

Jednání výboru sboru bylo zahájeno zamyšlením z Božího slova Sk 5,34-38, kterým 

posloužil br. V. Vondrášek a modlitbou. 

• VS schválil plán činnosti sboru pro rok 2021. Plán bude v průběhu roku 

aktualizován. 

• Návrh otevřít sbor pro cca 60 osob, tj. při využití 10 % kapacity míst 

k sezení, byl zamítnut.  

• VS schválil dvě on-line setkání pod vedením našich kazatelů s cílem 

podpořit sborové společenství. On-line setkání proběhne v pátek 12.2. 

v 19 hodin a v sobotu 13.2. v 15 hodin formou videokonference.  

Odkaz na setkání https://meet.google.com/coc-bxdi-vmh 

• Bratři Václav Vondrášek a Milan Müller předložili záměr dát 

Velikonocům důležitost v životě křesťana a sboru. Výbor sboru tento 

záměr podpořil. Realizace bude přizpůsobena aktuálním 

epidemiologickým opatřením. 

• VS byl informován o čerpání z fondu sociální pomoci ve výši 30 tis. Kč a 

schválil podání žádosti na Č-S Unii CASD ve věci čerpání dalších financí 

z fondu naléhavé pomoci. 

• VS schválil nákup zesilovače pro ozvučení sálu jako náhrada za stávající 

nefunkční kus. 

Příští jednání výboru sboru se uskuteční 11.3.2021. 

Zapsala Anna Boušková 
 

KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM – 32. kapitola 

POŽEHNÁNÍ SBOROVÉHO HNOJIŠTĚ 
Mnozí jste ode mě možná jednou slyšeli můj oblíbený bonmot o tom, že „každý statek 
má své zahrady, stodoly, chlévy, pole, ale i své hnojiště“ – bez něj by to zkrátka na této 
zemi nešlo.  

Možná jste i vy četli Andersenovu povídku která má název: “O chudé pradleně.“ 
Maminka musí velmi pracovat, aby svému synkovi našetřila na nové kolo, po kterém 
toužil. A když její nadšený synek projížděl na svém úžasném novém kole okolo jejich 
domu, maminka na něj šťastně mávala. Když se jej kamarádi ptali, kdo to byl, tak 
odpověděl jen krátce: “To je ta paní, co nám pere a uklízí.“ Zapřel tak svou maminku, za 
kterou se styděl. 

Poslední téměř rok karantény, který nedobrovolně zavřel naše sbory nám přinesl mnoho 
důležitých otázek o naší víře, o nás, o našich rodinách, o našem sboru. Každý sbor má 
své problémy, na některé se díky karanténě pozapomene a jiné naopak vyjdou v těžkých 
dobách o to více napovrch. Dříve jsem se snažil při setkávání s lidmi z jiných sborů – nebo 
denominací dělat všechno proto, abych lakoval „u nás ve sboru“ vše na ideálně růžovo. 
Dneska už to nedělám, protože vnímám že nikde to není o moc lepší – zdravý sbor není 

https://meet.google.com/coc-bxdi-vmh


sbor bez problémů, ale je to sbor, kde se problémy nazývají pravým jménem a kde se 
společně ve společenství s prosbou o vedení dobrým Duchem hledá cesta kudy a jak 
dál… 

Na podobné setkání se těšíme s mou milou kolegyní sestrou kazatelkou Soňou spolu 
s každým z vás, který má náš sbor na srdci – jak víte poprvé v pátek v 19.hod. a podruhé 
na stejná témata v sobotu odpoledne od 15.hod. 

Jsme vděčný za každého, který bude společně hledat s námi, těším se na společné 
dobrodružství, které je před námi. Ono na poušti tohoto světa to ani jinak nejde, pokud 

chceme společně dojít až do zaslíbené země 😊. 

    Váš hledající spolusouputník Vašek Vondrášek 

Pozvánka na on-line setkání KD 

Srdečně Vás zveme na on-line setkání na závěr Národního týdne manželství, které 
proběhne v sobotu 13.2.2021 od 18 hodin na Google Meet: 
https://meet.google.com/rzm-nthg-vxq 

V případě potíží s připojením volejte na číslo: 724 29 323 Jarda. 

Moc se na vás těšíme a věříme, že se už brzy budeme zase setkávat osobně. 
                                                                                            Za KD Mariana a Jarda Skálovi  

Aby mohla Šošanka sama znovu objevovat svět 
(dcera našeho souseda z židovského hřbitova u Smíchovského sboru) 
 

https://www.znesnaze21.cz/sbirka/aby-mohla-sosanka-sama-znovu-objevovat-svet 
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„Byla jsem přesvědčená, že se do pár vteřin rozkašle a rozpláče. Namísto toho jsem 
pořád nemohla nahmatat pulz, neslyšela jsem tlukot jejího srdíčka,“ vzpomíná 
maminka malé Šošanky na den, kdy se nejmladší z jejích pěti dětí téměř utopilo. 

Přestože byla holčička pod vodou skoro deset minut, díky dlouhé resuscitaci (cca 1,5 
hodiny), a několika týdnům strávených na JIP, přežila. Od narození energická a věčně 
veselá Šošanka je však nyní naprosto odkázána na pomoc rodiny. 

Šošana (hebrejsky lilie) měla už od narození neuvěřitelnou výdrž a sílu. Byť nejmladší ze 
všech sourozenců, uměla nejdříve lézt, sednout si, chodit, a dokonce i jako první mluvila. 
Díky své veselé povaze si malá princezna vysloužila přezdívku „Smíšek“. Kromě legrácek 
svou energii vkládala také do dobrodružství. „Její chuť objevovat okolní svět jsem cítila 
už tehdy, když jsem ji kolébala v náručí,“ dodává maminka. Bohužel na jaře 2019 
Šošanka při nešťastné nehodě spadla do zahradního jezírka a pod vodou uvízla na 
několik minut. 

„Jakmile jsem mého andílka uviděla na hladině obličejem dolů, popadla jsem ho a 
okamžitě začala resuscitovat. Po příjezdu záchranářů jsem ztratila pojem o čase. Procitla 
jsem až v nemocnici, kde jsem se ustavičně modlila, aby ji Bůh vrátil zase zpátky mezi 
nás,“ popisuje osudný den maminka. 

To se nakonec díky maximálnímu nasazení více než desetičlenného týmu lékařů a sester 
podařilo. Bohužel, důsledkem poškození mozku hypoxií (=nedostatkem kyslíku), 
zůstaly Šošance vážné následky. Ze začátku například bylo nutné neustále odsávat hlen 
z krku. Bylo totiž důležité, aby se nedostala žádná přebytečná tekutina do dýchacích cest. 

Dnes už „Šušu“ polyká sama a odsávačku nepotřebuje. „Dokonce se už zase dokáže 
usmát,“ doplňuje maminka. Holčička je však stále odkázána na žaludeční sondu, skrze 
kterou konzumuje tekutou stravu. 

Dalším následkem nehody jsou také četné a nechtěné stahy svalů. Jakýkoli pohyb 
končetin proto Šošanku ještě donedávna bolel. 

Díky hodinám Bobathova i Vojtova cvičení, orofaciální stimulace, hipoterapie a dalších 
typů léčby téměř ustoupily i nechtěné svalové stahy, kvůli kterým bylo i pokrčení kolínka 
extrémně bolestivé. Dnes už také umí otočit hlavičkou, udrží volně i prstíky v 
pootevřené dlani… 

Aby se její stav mohl i nadále zlepšovat, potřebuje Šušu pravidelně absolvovat 
intenzivní komplexní terapie, které jsou jediným klíčem k znovuobnovení pohybových 
funkcí. Protože je pojišťovny proplácí pouze z malé části nebo vůbec, pro 
sedmičlennou rodinu jde takřka o existenční otázku.  

Peníze ze sbírky pokryjí roční intenzivní terapie na Neurorehabilitační klinice Axon 
v Praze, které by jinak Šušu absolvovat nikdy nemohla.  

J. Bartoš 

 
 
 
 



Výlet TOMů v lednu a únoru  
„Z vlastní vůle“ důkazy – pokračování 

Dopis sborům 
 
 
 

 
CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE – 

ČESKÉ SDRUŽENÍ 
 

Praha, 12. února 2021  

Milí představitelé sborů, sestry a bratři, 
Využívejme možnosti, které nám usnesení vlády umožňují. Buďme prosím zodpovědní a 
rozumní.  

Vláda ČR 28. 1. 2021 vydala nová usnesení.  Pro fungování našich církevních aktivit je 
podstatné opatření 79/2021 (viz příloha). Podmínky se ale nijak nezměnily. 

Povoleny tedy jsou následující aktivity: 

• Účast na bohoslužbě v počtu max. 10% míst k sezení (Usnesení 79 body V. b) a II.14):  
o shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v 

jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, 
než odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení, přičemž účastníci, s 
výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na 
sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry 
mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního 
prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v 
rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu s výjimkou, kdy zpěváci nebo 
sbor jsou oddělení od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno 
šíření kapének 

• Dobrovolnictví, sousedská výpomoc (Usnesení 79 bod II.3) 

• Individuální duchovní péče a služby (Usnesení 79 bod II.6.c) 

• Účast na svatbě či pohřbu, max. 15 osob (Usnesení 79 bod II.10) 

• Ostatní setkání max. 2 osob s výjimkou členů domácnosti (Usnesení 79 bod IV.3) 
 

Děkujeme vám za to, jakým způsobem vedete své sbory, děkujeme za to, že dáváte svůj 
čas, děkujeme, že žijete nadějí. 

Vít Vurst, David Čančík, Jiří Komárek 

TOM 31.1.2021 – 12 km.  
„Královská cesta – PALÁDIUM ", 
okolím Kbel – do Vinoře. 

 R. Zelenka 
 

 



K A Z A T E L N A 
 

STARÉ CESTY 
Kázání ze soboty 09.01.2021 – br. Martin Pavlík 

Sk 4,19-20  

Milé sestry a bratři,  

asi se shodneme na tom, že rok 2021 pořádně ještě ani nezačal a už se kolem nás 
dějí velké věci, které opět přepisují dějiny. Vůbec se nedivím těm, kteří mají dojem, 
že rok 2020 možná stále neskončil. Minulý rok byl rokem velkých změn, velkých 
zvratů, velkých ztrát a nevím, jaký nadpis byste mu dali vy, ale já nejspíš: „Díky, ale 
stačilo.“ Ocitli jsme se v novém roce a tento přechod od jednoho roku k druhému je 
pro spoustu z nás příležitostí k novým očekáváním, k novým vyhlídkám, k novým 
předsevzetím. A většinou si při tom všem klademe otázku, co dělat, co dělat nově, co 
začít dělat… Leden je prostě pro mnoho lidí především měsícem nových předsevzetí. 
Tuším, co si myslíte o novoročních předsevzetích a sdílím obecnou skepsi k jejich 
trvanlivosti. Proto jsem letos zvolil jinou taktiku a řekl jsem si, že se spíš než na 
otázku „co dělat“, zaměřím na otázku „co už nedělat“. Co z těch věcí, které jsem dělal, 
už dělat nechci, které je dobré opustit? Inspirovala mě k tomu píseň, která se 
proslavila ve filmu Zrodila se hvězda. Tato písnička je podle řady recenzí nejsilnější 
z celého filmu a jmenuje se Maybe it’s time, tedy Možná nadešel čas a dále se v ní 
pokračuje – možná nadešel čas, nechat některé staré cesty zaniknout/vymřít.  

Maybe it’s time to let the old ways die…  

Možná opravdu nastal čas po některých cestách už nejít a opustit je. Jaké cesty to 
jsou a jaké cesty to byly v případě některých biblických postav, tomu jsem se rozhodl 
věnovat své dnešní a příští kázání. Vybral jsem dvě biblické postavy, které měly také 
své staré cesty, které později opustili. A dnes chci spolu s vámi sledoval příběh první 
postavy. K četbě příběhu této postavy si nasadíme trochu jiné brýle a svou pozornost 
zaměříme na jednoho člověka, u kterého budeme stručně sledovat tři fáze, jimiž ve 
svém životě prošel a o kterých si myslím, že stojí za naši pozornost. Přečtu tedy tři 
krátké texty, které tyto tři životní fáze mapují nejvýstižněji.  

1. text (Mk 14,26-31)  

O které postavě je řeč? Apoštol Petr – výrazná osobnost evangelií, mluvčí učedníků 
během Ježíšovy krátké veřejné činnosti, jeden z prvních svědků Ježíšova vzkříšení a 
později vůdce prvotní jeruzalémské církve. Pro připomenutí kontextu textu, který 
jsem přečetl, musíme doplnit, že 14. kapitola představuje v Markově evangeliu velký 
zlom. Až dosud totiž Marek představoval Ježíše, na kterého se tlačí zástupy, davy lidí. 
Ježíš, kterého všichni hledají, Ježíš, ke kterému přicházejí všichni a odevšud, Ježíš, 
který uzdravuje všechny, Ježíš, nad kterým všichni žasnou, kterého všichni obdivují 
a o kterém všichni mluví. V této kapitole, kdy se blíží Ježíšova smrt, zazní také – 
celkem tvrdě a bez přípravy – že ho všichni zradí a že od něj odpadnou také všichni 
učedníci. A nejlépe z celé této kapitoly známe Petrova hrdinská slova, která jsme 
slyšeli: i kdyby všichni odpadli, já ne. Ježíš Petrovi řekne, že ho ještě té noci třikrát 
zradí. Ale Petr ho neposlouchá, brání se a začne ho ještě horlivěji přesvědčovat o 
tom, že ho nezapře, že o něm bude mluvit, i kdyby měl spolu s ním zemřít. Silná slova. 



Jak byste nazvali Petra v této chvíli? Sám pro sebe jsem si tuto první fázi, kterou 
sledujeme, pojmenoval slovy: Petr nezdravě sebevědomý. Budu o Tobě mluvit za 
všech okolností. Poslouchá Petr Ježíšova slova? Ne, je plný nezdravého sebevědomí 
a možná i víry, ale ve vlastní schopnosti. I kdyby všichni, já ne.   

2. text (Mk 14,66-71)  

Kolik veršů, nebo kolik hodin uběhlo od Petrových hrdinských slov k dalšímu 
zvratu? Petra se ptají: nejsi ten, který byl s Ježíšem Nazaretským? A Petr odpovídá: 
neznám toho člověka, o kterém mluvíte. Petr je jeden z těch, kteří nejen nemluví o 
Ježíši, ale nemluví ani s ním. Před chvílí v getsemanské zahradě Petra Ježíš 
několikrát vyzývá, aby s ním mluvili, aby se s ním modlili, aby bděli, a oni usínali, 
zavírali se jim oči a doslova je tam napsáno, že nevěděli, co mu odpovědět. Petr 
nemluví ani s ním, ani o něm. Těžký zlom a pasáž, která končí Petrovým pláčem. Jak 
nazvat Petra nyní? V této druhé fázi vidím Petra selhávajícího a pokořeného. Prožili 
jste i vy ve svém životě víry takový moment?  

3. text (Sk 4,19-20)  

Dnešní text ke kázání ale připomněl ještě jeden moment z Petrova života. Nalistujte 
si se mnou poslední třetí text. „Nemůžeme mlčet.“ Nemůžeme nemluvit, nemůžeme 
mlčet, říká Petr. Je to pravda? Má Petr pravdu? Co způsobilo tuto změnu? Co 
způsobilo, že Petr nemůže mlčet? Petr stojí před židovskou radou, která mu nařizuje, 
aby už nikdy nemluvil v Ježíšově jménu. Všimněte si 2 věcí – jak Petr opět zastupuje 
ty, kteří se hlásí k Ježíšovi, a jak opět stojí před otázkou, které byl ve svém životě už 
jednou vystaven. Mluvit, nebo mlčet? To v textu není náhodou. Vrací nás to v Petrově 
příběhu o pár týdnů a měsíců zpět. Tentokrát však Petr odpovídá. Přišel Kristův kříž, 
nastalo Kristovo vzkříšení, uběhl nějaký čas a Petr prožil něco, o čem nemůže mlčet. 
Petr nezdravě sebevědomý. Petr selhávající a pokořený. Petr obrácený.  

Nejprve sebevědomě mluvil, když měl možná mlčet, později mlčel, když měl nejspíš 
mluvit, a nyní podle svých vlastních slov mlčet nemůže, musí mluvit.  

Tři životní fáze, tři posuny v Petrově příběhu. Možná tři (nutné) fáze v životě 
každého křesťana. Dnes dopoledne před námi, sestry a bratři, vyvstávají dvě otázky 
a míří přímo k nám:  

1) V jaké z těchto fází se nacházíme my? V jaké z těchto fází mluvíme nebo 
mlčíme o Bohu?  

2) Kterou z těchto fází, resp. kterou z těchto starých cest máme nechat 
zaniknout? Kterou cestou už nejít?  

Přeji sobě i vám, abychom v tomto roce měli moudrost od Boha v rozhodování, 
jakými cestami už nejít. A jestli je to stejně jako v Petrově případě spoléhání na  
vlastní schopnosti, tak ať nalezneme sílu se v životě změnit a spolu s Petrem se učit 
spoléhat na pravdivost Kristových slov. Přeji nám také dostatek odvahy v 
rozhodných chvílích, kdy poznáváme, že nemůžeme mlčet, protože chceme mluvit o 
tom, co jsme viděli, slyšeli, co jsme prožili a s Kristem prožíváme každý den.  

Amen 
 

 



Svět nepotřebuje „brouka Pytlíka“ 
CASD Brno Střední – Vlastík Fürst 

 

Dnes jsem po delší době otevřel biblickou knihu Přísloví. Připomeňme si její úvod: 
„Toto jsou přísloví izraelského krále Šalomouna, Davidova syna. Jejich sbírka 
má přispět k poznání moudrosti a kázně a k pochopení rozumných myšlenek. 
Tyto výpovědi mají naučit rozvážnosti, vést ke spravedlnosti, mravnosti a 
poctivosti, aby se nezkušení stali obezřetnými a mladí, aby získali poznání a 
osvojili si prozíravost. Kdo jsi moudrý, naslouchej a rozmnož svoje znalosti, kdo 
jsi rozumný, obohať svoje schopnosti. Seznam se s příslovími a rčeními 
moudrých a pochop jejich skryté tajemství.“ 

(Přísloví 1,1-6 / Slovo na cestu) 

Občas vzpomínám na dobu, kdy jsem si jako malý kluk myslel, že můj táta zná 
všechno a že všemu i rozumí. Věřil jsem, že až budu velký, budu také všemu rozumět. 
Od té doby uplynulo nějakých šedesát let a já vím, že táta nebyl „děd Vševěd“ a že se 
jím nestanu ani já. 

V životě ale potkávám „brouky Pytlíky“, kteří „všechno znají, všude byli a kde nebyli, 
tam se chystají“. Sám jsem k tomu měl nakročeno. V rozhovorech jsem ty druhé ani 
nenechal domluvit, protože jsem měl pocit, že vím, co chtějí říct, a že jim mohu 
poradit. 

Kniha Přísloví mne učí pokoře. Podle ní se mohu celý život učit moudrosti a kázni, 
abych mohl pochopit, jak využívat poznání nejen k mému vlastnímu prospěchu, ale 
pro dobro lidí kolem mne. Učím se druhým nevnucovat své dobré rady, ale raději 
počkat, až se mne sami zeptají. 

Čím jsem starší, tím více si uvědomuji, že právě to „pytlíkovství“ je největší brzdou 
našich misijních snah. Pocit, že tu jsme od toho, abychom druhé poučovali, nám 
brání v tom, abychom jim naslouchali, poznávali jejich radosti i bolesti a mohli díky 
tomu pochopit, jaké poselství právě potřebují slyšet. 

Šalomoun pokračuje prvním příslovím: 
„Bázeň před Hospodinem je počátek poznání. Jenom nadutí pošetilci pohrdají 
moudrostí a kázní.“ 

(Přísloví 1,7) 

Není snadné mlčet, když si myslím, že mám co říci. Jenže součástí moudrosti je i 
kázeň. Slovo musí zaznít v pravý čas. Jinak se stává, že i dobrá rada, která nebyla 
pronesena v pravou chvíli, zapadne a nepřinese užitek. 

Křesťanství nezačíná tím, že půjdu mezi lidi a začnu je poučovat tím vším, co mi dal 
Bůh poznat. Pokud chci být dobrým křesťanem, tak začnu tím, že se budu učit „bázni 
před Hospodinem“. Pokud se naučím naslouchat mému nebeskému Otci, budu pak 
umět naslouchat také lidem, ke kterým mne můj Bůh pošle se svým poselstvím. 

Bůh a ani svět nepotřebují „brouky Pytlíky“, kteří mají pocit, že už se nemusí učit 
moudrosti a kázni. Bůh hledá lidi, kteří si uvědomují, že se stále mají co učit. 
Nepohrdejme moudrostí a kázní a vždy, když budeme poznávat něco nového, 
pamatujme, že pravé poznání vždy staví na bázni před Hospodinem a jeho slovem. 



 



 



Kreslené příběhy Starého zákona 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

   Pokračování příště 
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