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PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy – vede Pavel Bláha 
Téma úkolu: „Josef – mistr snů“ 

 Společná píseň č. 4 „Buď Pánu čest“ 
 Modlitba 
 Studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů 
 Sbírka pro potřeby misie 
 Společná píseň č. 183 „Jistota vzácná" 
 Modlitba 

 

10,3o – 10,45 hodin  

Přestávka 

10:45 hodin 

Bohoslužba – vede Petr Bezděkovský 
 Přivítání, sborová oznámení  

 Společné chvály  
„Tvoje jméno vyznávám“ (v sedě) 
„Kéž má duše žije“ 

 Modlitba - Barbora Loudová 
 Sbírka pro potřeby sboru 
 Příběh pro děti – Barbora Loudová 
 Modlitba za Ukrajinu 

 

 Sborová píseň – „Ó, Bože, světlo naše“ - Smíchovský pěvecký sbor 
 Čtení textu Bible – Jan 14,23.24.26; 16,13.14 (ČEP) – Rozalie Schwarcová 
 Tichá modlitba   

 Kázání – Miloslav Žalud 
Téma: „Vedení Duchem svatým po Letnicích“ 
 

 Chvíle ke ztišení – hudební přednes – Jan Kubík, Pavel Bláha 
 Společná píseň č. 87 „Přijď k nám již, Duchu pravdy" 
 Modlitba – Miloslav Žalud  
 Společná píseň č. 280 „Králi věčný, žehnej nám“ 

 
 

 

 
 
 
  
 
 
 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

     11. červen 2022 



Oznámení 
 

 

-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor. 
 

-Dnes, 11. 6., bude slovem sloužit bratr Miloslav Žalud. 
 

-Příští sobotu, 18. 6., kázáním z Písma bude sloužit bratr Jiří Beneš. 
 

-V sobotu za dva týdny, 25. 6., budeme slavit Památku Večeře Páně.  
 
 

-Tuto sobotu, 11. 6., od 1400 hod jste zváni na setkání oddělení Služby žen  
„Čaj o třetí odpoledne“ (Více informací dále ve Zpravodaji) 

 

-Předtáborová akce KP oddíl Penguins se uskuteční v Měňanech  
v termínu od 17. -19.6. 

 

-V sobotu, 18. 6., jste zváni na setkání Klubu zdraví od 1400 hod 
na téma „Pod pokličkou – Libanonská kuchyně“ 

 

-Dne, 18. 6., od 1800 hod se v Měňanech u Berouna (u Stáni Sotlové) 
 v rámci předtáborové akce uskuteční křest Jiřího Bezděkovského.  

Jste srdečně zváni.   
 

-V neděli 19. 6., se uskuteční další výlet T. O. M. „Mezi vodními díly“ 
 

-V sobotu odpoledne, 25. 6., od 1400 hod jste zváni na „Dětské odpoledne“ 
 

-Archa pomoci zve v neděli, 26. 6., seniory na výlet  
do Skanzenu v Přerově nad Labem (Více informací dále ve zpravodaji) 

 

-Páteční Smíchovské foyer, s ohledem na aktivity sboru, v pátek od 2000 hod  
na linku https://meet.google.com/pmm-urpx-wnw 

 

-Probíhá 1. etapa rekonstrukce pánského WC, výstavba bezbariérového WC  
a úložného místa pro úklid. Děkujeme za pochopení. 

 

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

 

-Připojte se k nám také v měsíci červnu a mysleme na svých 

modlitbách na: za klid a mír na světě. 
 

-Bankovní účet sboru: 5053339/0800, do textu jméno a účel. 
 

 

 
 

 
  

 
 

Pravidelné sborové sbírky 
 

------------------------------------------ 
 

Účel: sbírka pro sbor 
Bankovní účet: 5053339/0800 

Variabilní symbol: 777 
Částka: dle vašeho uvážení 

QR Platba - Misie QR Platba - Sbor 

V období 12.- 18.6.2022 oslaví narozeniny: 
 

Hloucal Antonín (13.6.); Chiminec Robert (13.6.);  
Pučelíková Marie (13.6.); Srch Daniel (14.6.) 

 

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

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

https://meet.google.com/pmm-urpx-wnw


VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA… 
 

KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM – 100. kapitola 
 

SDÍLENÍ SE A VDĚČNOST UŽ POSTÉ 
 

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, 
 

zdá se to neuvěřitelné, že píšu tuhle kazatelskou epištolu s pořadovým číslem 100! 
Už stokrát jsme vás s kolegou Václavem (on o něco častěji - komu čest, tomu čest) 
chtěli svým sdílením se povzbudit, potěšit a znovu nasměrovat k našemu 
společnému nebeskému Otci. Snad se nám to alespoň občas dařilo a dařit bude… 
 

Už skoro uplynulý školní rok byl pro mě a mého muže dost náročný. Víte, že máme 
dva syny, z nichž starší má tzv. poruchu autistického spektra a čím dál více se 
straní lidí. I z toho důvodu jsme jej měli částečně v domácím vzdělávání, kdy byl 
pondělky a pátky doma a zbylé dny ve škole s asistentkou. Ukázalo se, že ani tenhle 
model nestačí a že také vyčerpává kapacity i nás rodičů. Na základě všelijakých 
doporučení a vyšetření byl před námi úkol najít pro synka vhodnější školu. Celé 
týdny a měsíce jsme přemýšleli, hledali, kontaktovali, navštěvovali různé typy škol. 
Střídala se naděje s bezvýchodností, ale nakonec jsme díky Bohu, zdá se, našli, co 
jsme hledali. A tak od září začne nová etapa a my doufáme v dobrý průběh. 
 

Během našeho ob-
cházení škol jsme 
navštívili také Spe-
ciální školu Diakonie 
Českobratrské církve 
evangelické nedaleko 
Bethany. Mají před 
velkou rekonstrukcí 
a v  nevyhovujících 
podmínkách se tam 
starají o děti s nejrůz-
nějišími závažnými 
mentálními hendike-
py. Ale i z toho mno-
hého nedokonalého 
čišela pohoda, přijetí, 
zájem, laskavost… S 

paní zástupkyní ředitele jsme za chvíli mluvily o všem možném a ona se sdílela s 
tím, jak strašně těžké je pro ni neustále odmítat z kapacitních důvodů zoufalé 
rodiče, kteří potřebují místo pro své dítě. Uvědomila jsem si, že se tam děje 
zhuštěně tolik dobrého i tolik těžkého a že to lze dlouhodobě nést a zvládat jen 
díky Boží moci, lásce a požehnání. Ono zavřít oči nad těžkostmi druhých je snadné, 
ale aktivně vstoupit do nich je přímo kristovské. A blahoslavené. A je fascinující to 
vidět v reálu a na vlastní oči. 
 

Paní zástupkyně každého z vás srdečně a výslovně zve na zahradní slavnost, kde se 
budou loučit se starou budovou školy, kde budou připraveny hry pro děti, 



občerstvení, prostě dobrý a hezký čas. Příští pátek 17.6. od 14:00 do cca 17:00, V 
Zápolí 1250/21. Já tam budu, pojďte se mnou! 
 

„Král odpoví a řekne jim: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto 
mých nepatrných bratří, mně jste učinili.‘ … ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili 
jednomu z těchto nepatrných, ani mně jste neučinili.‘” Mt 25,40.45 
 

Radost, pokoj, požehnanou sobotu i celý týden přeje a srdečně zdraví 
 

Soňa Sílová, vaše kazatelka

SOBOTNÍ ŠKOLA – příští týden 
 

Lekce 12: Josef – princ egyptský 
Texty: Genesis 41 - 45 
Téma 2. čtvrtletí 2022: Genesis  
 

Osnova lekce: 
 V této lekci se již podruhé podíváme na osudy Josefa. Zaměříme 
se na to, co prožíval během svého dlouholetého pobytu v Egyptě, 
kde jej Bůh jedinečným způsobem použil pro dobro nejen celého 
Egypta, ale i okolních zemí a nakonec i vlastní rodiny.  
 

• Gn 41:37–41 - Josefův vzestup k moci (neděle) 
• Gn 42:18–24 - Josef zkouší své bratry (pondělí) 
• Gn 43:26–30 - Josef a Benjamín (úterý) 
• Gn 44:30–34 - Josefův stříbrný pohár (středa) 
• Gn 45:8–15 - „Já jsem váš bratr Josef!“ (čtvrtek) 
 

PDF lekce: https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/aktualni/12.pdf 
Audio lekce:  
https://www.youtube.com/channel/UC2H6y99aQFPCsCGAL9h-isg/featured 
Bible pro dnešek s kazatelem Pavlem Moudrým - pořad HopeTV inspirován 
tématem lekcí sobotní školy 
 https://www.hopetv.cz/porady/vsechny-kategorie/28-bible-pro-dnesek     
Mobilní aplikace Sobotní škola v češtině. 
 
 
 

Daniel Kubečka 
 

Pozvání na sobotu Služby žen 11. června 2022 
 

Milé sestry, členky Smíchovského sboru, 
srdečně Vás zvu na sobotu Služby žen, která se letos uskuteční v našem sboru v sobotu 
11. června. Při dopolední bohoslužbě si připomeneme Službu žen Církve adventistů 
sedmého dne. Po bohoslužbě se sejdeme na posezení s občerstvením v Třebotově u 
Milady Macháňové na třetí hodinu. Zároveň s pozváním připojuji i prosbu: pokud máte 
tu možnost a chuť, přineste s sebou, prosím, malý sladký příspěvek k čaji. Za tuto 
laskavost a ochotu Vám již předem děkuji. 
 

Za oddělení Služby žen při Smíchovském sboru CASD 
Jitka Michalcová  

https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/aktualni/12.pdf
https://www.youtube.com/channel/UC2H6y99aQFPCsCGAL9h-isg/featured
https://www.hopetv.cz/porady/vsechny-kategorie/28-bible-pro-dnesek


Prosba o zajištění občerstvení na dětský den. 
 

Milé setry a milí bratři, jako člen organizačního týmu bych vás chtěl požádat o 
příspěvek na společný stůl v rámci dětského dne, který se bude konat 25.6.2022 
v našem sboru. Vítány jsou jakékoli dobroty sladké, slané, pomazánky, nápoje 
apod. S případnými dotazy se prosím obracejte přímo na mě. Předem moc děkuji.                                                             

 

Jarda Skála 724 299 323 
 

Předtáborová akce KP oddíl Penguins 
 

Ani letos nesmí chybět tradiční předtáborová akce, kde se děti dozví téma letošního 
tábora. Letos nás čeká putování do bájné země Narnie. Akce se uskuteční v tradiční 
lokaci, tj. v Měňanech v termínu od 17. - 19. 6. 2022. Bližší informace (včetně 
přihlašovacího formuláře na akci) naleznete na webových stránkách oddílu 
https://www.kp-penguins.cz  Prosíme o přihlášení v termínu do konce příštího týdne 
(tj. 12.6).   

Honza Bezděkovský 
 

NE NE NE 
 

Hubneme Zdravě = žijeme zdravě. 
To je rovnice, která platí. Když budeme žít zdravě, tak nebudeme ani tlustí, ani 
hubení, budeme prostě tak akorát, jak nás Pán Bůh stvořil. Neuděláme si z jídla ani 
modlu ani strašáka. Budeme jíst tehdy, když bude na jídlo čas a nebudeme jíst, 
když bude čas se věnovat jiným věcem. Jídlo je prostředek k životu, ne cíl! 
 

NE NE NE v kurzu Hubneme zdravě  
 

Kurz není především o tom, co jíme! chci ukázat na tři hlavní opatření, bez kterých 
celý kurz moc nefunguje. Je určitě skvělý a funguje, jen když nebudeme dodržovat 
následující, nikam se nepohneme.  
1.NE: Nejíme mezi jídly. První a naprosto základní zásada. Jíme třikrát denně a a 
mezi jídly nejíme. A to ani tekutá jídla jako slazené nápoje, zdravé ovoce a zeleninu. 
Tři jídla doopravdy stačí. Není to lehké, ale zkuste si to! 
2.NE: Nejíme po 19:00. Druhá a možná ještě důležitější zásada než ta první. 
Nejčastější prohřešek proti našemu zdraví když se cpeme večer. Nedáme tělu 
možnost se pořádně zotavit, regenerovat, vyspat, trávicí systém musí pracovat 
celou noc. 
3.NE: Nejíme hned jídlo. Říkáme tomu "vláček". Hutný pokrm až nakonec! 
Nejprve potřebujeme pohyb, pak se napijeme vody, předplníme něčím méně 
kalorickým (ovoce, zelenina) a až pak následuje jídlo. Pohyb nám pomáhá, aby 
metabolismus dobře fungoval, vodou se namočí všechny sliznice předplnění 
nastartuje správné trávicí šťávy. 
 

Když budeme dodržovat jen toto z kurzu a nic jiného, můžeme se dostat dál než 
někteří, kteří se o hubnutí snaží, ale "nějak jim to nefunguje". 
Nový kurz začíná teď příští týden, ještě pořád se můžete přihlásit. Je nás zatím šest, 
tak ještě se můžete ozvat. Třeba i jen pro nezávaznou informaci. Jsem k službám :) 
 

Luděk Bouška 
 



K A Z A T E L N A 
 

Hřích je jako psí víno 
Vlastimil Fürst 

 

Letos na jaře jsme si pronajali zahrádku. Nejdříve nás čekalo prořezávání ovocných 
stromů, o které se mnoho let nikdo nestaral. Potom nastal čas přípravy půdy, 
abychom mohli i něco nasadit. 
 

Zahrada byla z velké části zarostlá zvláštní zelení – o nadvládu nad ostatními tu 
proti sobě bojovaly břečťan, přísavník – neboli psí víno, svlačec i rostlina, která mi 
připomíná bambus – je dutá a naroste do velké výše. 
 

Při likvidování všech těchto plevelů a zvláště psího vína a břečťanu jsem zjistil, jak 
se dokážou nenápadně plazit pod zemí a vyrůst třeba o pět metrů dál. 
Začal jsem tím, že jsem nejdříve likvidoval to, co bylo vidět. Šlo to rychle. Pak přišly 
na řadu kořeny skrývající se pod zemí. Většinu z nich se podařilo vytrhat, ale část 
zůstala v zemi a brzy se začaly znovu rozrůstat. A tak je třeba pokračovat, být ve 
střehu a nevzdávat to. 
 

Při boji s plevelem si vybavuji různé texty Bible. Jedním z nich je následující 
podobenství: „S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden člověk zasel dobré 
semeno na svém poli. Když však lidé spali, přišel jeho nepřítel, nasel plevel do pšenice 
a odešel. Když vyrostlo stéblo a nasadilo na klas, tu se ukázal i plevel. Přišli sluhové 
toho hospodáře a řekli mu: ‚Pane, cožpak jsi nezasel na svém poli dobré semeno? Kde 
se vzal plevel?‘ On jim odpověděl: ‚To udělal nepřítel.‘ Sluhové mu řeknou: ‚Máme jít a 
plevel vytrhat?‘ On však odpoví: ‚Ne, protože při trhání plevele byste vyrvali z kořenů i 
pšenici. Nechte, ať spolu roste obojí až do žně; a v čas žně řeknu žencům: Seberte 
nejprve plevel a svažte jej do otýpek k spálení, ale pšenici shromážděte do mé 
stodoly.‘“ (Matouš  13,24-30)  
 

Žijeme na planetě, kde vedle sebe pracují rozsévač, který seje dobré semeno, a jeho 
nepřítel. Ten chce v připravené půdě pěstovat plevel. Můj boj s plevelem mi 
připomíná, jak složité a těžké to má Spasitel při obnově mého zapleveleného nitra. 
Mohu mu v jeho snaze nějak pomáhat? Apoštol Pavel píše Timoteovi: „Ty však se 
tomu jako Boží člověk vyhýbej! Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, 
mírnost. Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života, k němuž jsi byl povolán a k 
němuž ses přihlásil dobrým vyznáním před mnoha svědky.“ (1.Timoteovi 6,11-12)  
 

Při popisu boje s hříchem používá apoštol Pavel sportovní terminologii i v dopise 
do Korintu: „Nevíte snad, že ti, kteří běží na závodní dráze, běží sice všichni, ale jen 
jeden dostane cenu? Běžte tak, abyste ji získali! Každý závodník se podrobuje 
všestranné kázni. Oni to podstupují pro pomíjitelný věnec, my však pro věnec 
nepomíjitelný. Já tedy běžím ne jako bez cíle; bojuji ne tak, jako bych dával rány do 
prázdna. Ranami nutím své tělo ke kázni, abych snad, když kážu jiným, sám neselhal.“ 
(1.Korintským  9,26-27)  
 

Boj s plevelem není něco, co bych dělal rád. Je to prosně nutnost. Podobné je to i v 
boji s hříchem. I to je nutnost, pokud chci jít s Bohem a jednou s ním dojít i do jeho 
království. 
 



V boji s hříchem poznávám, že jen v lidských silách je to boj marný. Uvědomuje si 
to i David, když se modlí: „Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného 
ducha.“ (Žalm 51,12)  
Dnes už naše zahrada vypadá mnohem lépe. Začínají kvést rajčata a papriky, 
kousek dál se zelená bramborová nať, o své místo na slunci bojují dýně, cukety, 
okurky… Přitom ale vidíme, že to nevzdává ani plevel, a tak musíme být stále ve 
střehu. 
 

Podobné je to i s mým nitrem. Díky Boží péči dnes vypadá mnohem lépe než dřív. 
Boží nepřítel to ale také nevzdává a snaží se, aby v mém srdci plevel hříchu udusil 
to dobré, co v něm pěstuje můj Stvořitel. 
 

Tak jako Pavel chci dál bojovat ten dobrý boj a těšit se na okamžik, kdy Bůh jednou 
provždy zničí zlo a já se spolu se všemi zachráněnými ocitnu v prostředí, kde už 
nebude žádný nepřítel. Apoštol Jan píše: „Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude 
přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi, a setře jim 
každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude – neboť 
co bylo, pominulo.“ (Zjevení  21,3-4)  
 

Představuji si, jaké to bude, a už se nemohu dočkat. Proto s Janem prosím: „Amen, 
přijď, Pane Ježíši!“ (Zjevení  22,20) 
 
 

C H V Á L Y 
 
 
 

 
 
 
 
 



C H V Á L Y 
 

 
 
 
 
 



K ZAMYŠLENÍ  
 

Může se ateista dostat do nebe? 
Charles Mills, spisovatel a mediální producent 

Člověk, který se považuje za ateistu, leží na smrtelné posteli. Přátelé a rodina 
jsou shromážděni okolo něho a přemlouvají ho, aby přijal Krista jako svého 
osobního Spasitele dříve, než bude pozdě. Ale žel, nemoc vítězí, pacientovy oči 
se zavírají a jeho povrchní dech umlká. Umírá.  

Zemřel navždycky? Je tato jeho volba na smrtelné posteli, kdy odmítl Boha, a tím i 
poslední jiskřičku naděje, potvrzením jeho věčného zahynutí?  

Co činí člověka způsobilým „vejít do slávy“ (1Te 2,12)? „Víte přece, že jsme každého 
z vás jako otec své děti napomínali, povzbuzovali a zapřísahali, abyste vedli život 
důstojný Boha, který vás povolal do slávy svého království“ (1Te 2,11.12). 

Ateisté a jim podobní  
Kristus se během své pozemské služby na zemi setkal s řadou lidí, u kterých bylo 
docela těžké představit si, že by mohli být spaseni. Bohatý mladík, žena přistižená 
při cizoložství, zkorumpovaný výběrčí daní Zacheus, zločinec na kříži a ti, kteří stáli 
u kříže se zakrvácenými kladivy ve svých rukou – ti všichni, ať už tak, či onak, 
odmítli základní principy lásky představené v Písmu. Dali přednost vlastní 
nezávislosti před Boží vládou podobně jako izraelský národ, když se zasazoval o to, 
aby jim vládl pozemský král. Samuel jim to řekl bez obalu těmito slovy: „Vy jste ale 
dnes zavrhli svého Boha, který vás vysvobozuje ze všech vašich neštěstí a úzkostí“ (1S 
10,19; B21). Křesťan se pevně drží stanoviska, že ke spasení vede jediná cesta, a to 
přijetí Krista jako svého osobního Spasitele. Copak Ježíš neřekl: „Já jsem ta cesta, 
pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne“ (J 14,6)?  
 

To je samozřejmě pravda. Odmítnout Krista znamená, že nemáte naději být v 
Božím království. Proč? Protože Bůh připravil nebe, které je vhodné pouze pro ty, 
kdo v něho chtějí věřit. Je to místo pro lidi, kteří důvěřují Boží pravdě a odmítají 
satanovy lži. Ve svém pro hlášení Kristus pootevřel dveře, což mnozí přehlížejí, 
když řekl: „Já jsem cesta k Bohu… Proto k mému Otci můžete přijít jen skrze mne“ (J 
14,6; SNC).  
 

Tito lidé věrně uskutečňují Boží projekt lásky, který jim vložil do srdce. Někdo 
může namítnout: Co když se nějaký člověk nikdy nedověděl o skutečném Ježíši? Co 
když se on nebo ona setkali pouze s různými falešnými Kristy, o nichž je zmínka u 
Mt 24,24, a na základě toho, co viděli nebo slyšeli, rovnou zavrhli celou pravdu o 
Bohu? Když vidím a slyším, jak tito falešní Kristové řeční za kazatelnou nebo na 
televizní obrazovce či promlouvají prostřednictví literatury, pak se nedivím 
některým ateistům, že v Boha nevěří. Naslouchat takovým falešným prorokům, 
patrně bych se také stal ateistou.  

Odměna  
Mnozí jsou skálopevně přesvědčeni, že nebe je obrovská odměna za všechny oběti, 
které jsme v životě přinesli. Je to odměna pro každého, kdo v životě mohl páchat 
zlo, ale přesto je nezpůsobil.  



Pokud věčný život je odměnou za léta sebezapírání a upřednostňování druhých, 
pak to skutečně stojí za námahu. „Proč by se někdo, kdo nebojoval dobrý boj víry, 
nebo dokonce ani nevěřil v Boží existenci, měl dostat na novou zem?“ Lidé s tímto 
přístupem mají za to, že si to prostě nezaslouží! Ježíš však naštěstí pro nás ukázal, 
že Bůh uvažuje jinak. To, co děláme, co říkáme, jak jednáme a v co věříme, ukazuje 
pouze na naše těžce dobytá vítězství nad hříchem nebo potřebu Božího odpuštění. 
Dříve než tedy vynesu soud nad něčí způsobilostí pro novou zemi, musím se dlouze 
a poctivě zadívat na sebe. „Poskvrněný šat“ mé spravedlnosti (Iz 64,5) je 
nepoužitelný. Moje spasení závisí pouze na Kristově oběti. I když moje touha být 
lepším člověkem a snaha zachovávat Boží zákon mi přinášejí bezpečnější, 
šťastnější, zdravější a spokojenější život. Uvědomuji si také, že mnoho ateistů jsou 
upřímní, laskaví, štědří a smířliví lidé. Věrně uskutečňují plán lásky, který jim Bůh 
vložil do srdce. Co však neuznávají, to je zdroj této oddanosti.  

Pavel to chápal, když napsal: „Jestliže nevěrci, přestože Boží zákon neznají, jednají 
podle svého svědomí tak, že je to v souladu s Božími příkazy, dokazují tím, že Boží 
zákon skrytě existuje v jejich svědomí. Ono je jejich zákonem, který je buď obviňuje, 
nebo obhajuje, a to se ukáže i v den soudu, kdy Bůh odhalí hlubiny lidského nitra“ (Ř 
2,14–16; SNC).  

To nás vede k tomu, abychom ateisty nesoudili a neříkali, že v nebi nebudou. 
Naopak jim svým životem a osobním svědectvím máme ukazovat, co znamená věřit 
v Ježíše, a zvěstovat jim, že Bůh lidem odpouští a dává novou příležitost.  

A to nás přivádí zpět k onomu umírajícímu ateistovi. Možná že mu nikdo nikdy 
svým jednáním neukázal opravdový Boží charakter, který vede k víře a ke změně 
života. Patrně mu nikdo nepředstavil Boha jako Zachránce, jenž by mu pomohl 
překonat obtíže jeho života a odstranit pochybnosti, které naplňovaly jeho nitro. 
Jeho oči se mohou zavřít naposled, aniž by někdy ucítil jemný Ježíšův dotek, 
protože zde na zemi se očekává, že tento něžný dotek poskytnou lidské ruce. Tytéž 
ruce, které patřily lidem, co ho považovali za nehodného pro nebe – a říkali mu to. 

Tváří v tvář  
Rád si představuji jinou scénu: Ježíš přichází podruhé. Otevřou se hroby těch, o 
nichž Bůh ví, že jsou čistého srdce – těch, kteří následovali obdržené světlo a 
odmítli lidmi vytvořené před stavy o Bohu. Prožijí (a s nimi i náš ateista) to, co 
nezažili během svého pozemského života: slyší přímý a jasný hlas Spasitele a cítí 
něžný dotek téhož Ježíše, díky jehož oběti budou moci žít věčně.  

Tito lidé poznávají jeho skutečný charakter nezastíněný lidskou slabostí a 
satanovými pomluvami. Nakonec si zamilují Ježíše jako svého Spasitele. S 
vděčností a chválou nakonec poznávají celou pravdu (stejně jako náš nevěřící 
přítel). Nakonec obejmou Božího Syna, kterého předtím nikdy nepoznali, a navždy 
odkládají svou nevěru.  

Vyšlo v časopise Adventist Review 2. srpna 2021; přeložil Enoch Martínek 



K A Z A T E L N A 



 



 



 



 PS. Pro mužský doprovod bude připraven program v režii Františka M. 



Kreslené příběhy Starého zákona 
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