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Milí čtenáři, 
 

máme pro vás další dobrou 
zprávu. Je to červnové číslo 
časopisu Dobrá zpráva, které 
držíte v ruce. 
 

První dobrou zprávou je, že se 
rodina čtenářů časopisu Dobrá 
zpráva stále rozrůstá. Pokud 
znáte někoho, kdo by chtěl do-
stávat časopis elektronicky, 
můžete poslat jeho e-mail na 
adresu dobra-zprava@post.cz. 
Rádi mu červnové i květnové 
číslo zašleme. 
 

Dobrou zprávou je také to, že 
červnové číslo je opět plné do-
brých zpráv. Povzbuzení nám 
přináší Pozvání ke Kristu. Je 
pro každého, nikdo není vyne-
chán, každý může Ježíšovo poz-
vání přijmout. Každý si může 

najít ten svůj bod „B“, bod roz-
hodnutí. Je to svobodné osobní 
rozhodnutí. Víra je osobní krok. 
Ve vzdělávací části si připome-
neme Oběti pro svobodu svědo-
mí v době před Tolerančním 
patentem. 
 

A tou nejlepší dobrou zprávou je 
to, že nejsme sami. Máme ke 
komu jít. Nemusíme se ptát: 
„Co s námi bude? Ke komu půj-
deme?“ Ke komu bychom šli? 
Pán Ježíš je zde, s námi. Má 
slova věčného života. Spoléhej-
me jen na Něho. 
 

Přejeme vám, aby vám červnové 
číslo přineslo povzbuzení a ra-
dost z toho, že Boží pozvání pla-
tí i pro vás.  

Štěpán Křivánek 

 

mailto:dobra-zprava@post.cz
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POVZBUZENÍ 
 
Pozvání 
 
 „Zachee pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě.“   
                                             

 Lukáš 19,5 
 
V Jerichu žil muž Zacheus, vrchní 
celník a veliký boháč. Město 
Jericho bylo několikrát zbořeno. 
Ale znovu ho postavili. Dá se říci, 
že náš život bez Boha, to je takové 
Jericho. Lidé ho znovu a znovu 
zvedají z popela, po těch všech 
prohrách, po těch všech kata-
strofách, a po tom všem marném 
úsilí, člověk se snaží znovu doká-
zat Pánu Bohu: „Já to město nav-
zdory všemu udržím.“ Proč plýtváš 
energií na něco, co nemá budou-
cnost? Co jednou vezme za své, 
protože na všem bez Boha leží 
kletba? Ale my lidé jsme hrozní 

paličáci. Pořád a znovu ta svá 
Jericha stavíme. Jak je úžasné, že 
Pán Ježíš je ochoten do dnešních 
dnů do tvého Jericha znovu přijít 
a procházet jím. Aby ti jednak 
ukázal, jak je to marné, ale aby ti 
také dal příležitost.  
 
Zacheus je člověk, od kterého 
bychom si mohli vzít velmi dobrý 
příklad. On toužil uvidět Ježíše. 
Proč? Aby poznal, kdo to je. On 
nechce vidět Pán Ježíše Krista 
jako někteří lidé, kteří říkají: „No 
tak, jestli nějaký Bůh je, tak se mi 
zjeví, ať se mi ukáže…“  Zacheus 
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chce poznat, kdo by Ježíš byl… 
Nejenom jak vypadá, nejenom 
kvůli jeho věhlasu… Zacheus přes 
všechno své postavení a bohat-
ství, cítí, že nemá něco, po čem 
jeho duše touží. Ve svém nitru 
touží po tom, aby tu byl konečně 
někdo, kdo by mu dal napít vody, 
po které už nebude žíznit. Poznal 
jsi, kdo Ježíš skutečně je?  
 
Jednou mě potkala ve městě žena, 
která se zabývala okultními tech-
nikami, a říkala: „Já k vám musím 
jednou přijít, abych poznala, jestli 
tam něco je.“ Někdy se divíme, že 
lidé na ta naše svědectví neslyší. 
Protože oni cítí, že tam nic není. 
Že to je bez obsahu, že to je jen 
jakési další dogma. Ale ten obsah, 
kde se projevuje Ten, který je dů-
ležitý, zmrtvýchvstalý Pán Ježíš 
Kristus, kde dává o sobě vědět, 
kde je cítit, ten obsah tam není. 
Když jdou ti dva z Jeruzaléma do 
Emauz a Pán Ježíš jim na cestě 
začne otvírat Písmo…, tak co oni 
říkají? Zdali naše srdce v nás 
nehořela?  
 
Děje se s tvým srdcem něco, když 
čteš Písmo? Dává ti Pán Bůh ten 
vhled, abys najednou mohl uvidět 
vnitřním zrakem to důležité, to 
podstatné?  
 
Jaké překážky stojí Zacheovi 
v cestě? V tom zástupu jsou i uče-
dníci. Jsou tam i zákoníci, fari-
zeové, přední kněží, ti nechyběli 
nikde, kde Ježíš byl, kde dělal svá 
znamení, kde mluvil, a přece je-

jich srdce zůstalo zavřené. Můžeš 
prosedět v modlitebně, nebo v 
kostele, nebo v nějaké jiné míst-
nosti, kde se mluví o Bohu, celý 
svůj život a nemusí to s tvým ži-
votem udělat vůbec nic. Pán Ježíš 
jde dokonce tak daleko, že řekne, 
že budou mnozí, kteří řeknou v 
onen den: „Pane, ve tvém jménu 
jsme vymítali nečisté duchy, uzd-
ravovali, dělali spoustu užitečných 
věcí.“ Ježíš jim ale řekne: „ Já vás 
neznám.“  
 
Někdy brání vidět lidem Ježíše 
výrazný člověk, ke kterému vši-
chni vzhlíží, kterého si váží. Ale on 
tak vyrostl, že zastínil Toho nejdů-
ležitějšího. Někdy brání vidět Je-
žíše zvyky v našich sborech, tra-
dice: „My Bibli rozumíme takto, my 
jsme to vždycky dělali takhle. A 
přes to vlak nejde.“ Ale je to evan-
gelium? Je to to důležité a pod-
statné? Je úžasně pohodlné, vy-
tvořit si určité zvyky a jich s držet. 
Ty si vytvořili i farizeové. Rozšířili 
základ desatera až na 630 dalších 
věcí, na kterých trvali, aby se do-
držovaly, ale které jim někdy slou-
žily jen jako záminka. Dejme po-
zor nato, abychom někdy svojí 
tradicí nezastiňovali Toho, který je 
nejdůležitější. Kolik lidí jenom pro 
určitou tradici na Ježíše nevidí? A 
my máme strach něco proti našim 
zvyklostem udělat.  
 
Nedávejme lidem najevo, že jsme 
někde nad nimi. Nejsme. To, co 
jsi, jsi jen Boží milostí. Ne svým 
vlastním úsilím, ne svou vlastní 
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zbožností. Proto nesme dobrou 
zprávu jako ti, kteří jsou si vědo-
mi, že jsou ti nejhorší. Mnohem 
horší, než ti, kterým tu zvěst nese-
me. A když se Bůh smiloval nade 
mnou, není na světě člověka, nad 
kterým by se nemohl smilovat.  
 
Zacheus poznal, že všechno, co 
má, je mu k ničemu. Má jen doča-
snou hodnotu. A tak šel, vylezl na 
strom. Nelpí na tom, kdo je, aby 
Ježíše uviděl. Všimněte si roz-
dílnosti lidského a Božího po-
hledu.  
 
Když se Ježíš zastaví a říká: 
„Zachee pojď rychle dolů, protože 
dnes musím zůstat ve tvém domě“, 
všichni, kdo to viděli, reptali: „On 
je hostem u hříšného člověka“. 
Ježíš říká: „Dnes přišlo spasení do 
toho domu, vždyť je to také syn 
Abrahamův.“ A také: „Nesuďte nic 
předčasně.“ Neposuzujte druhé 
podle toho, co vidíte.  
 
A Zacheus odpovídá: „Hle, 
polovinu svého majetku, Pane, 
dávám chudým, a jestliže jsem 
někoho ošidil, vrátím mu to 
čtyřnásobně.“  Dávám - už to 
dělám, už to čtyřnásobně na-
hrazuji. A přece jsem u druhých 
lidí vnímán jako hříšník.  
 
Vidíme, že když někdy někomu 
přilepíme nálepku, tak i kdyby se 
stavěl na hlavu, i kdyby dělal 
spoustu dalších úžasných věcí, 
pro nás to nic neznamená, protože 
my ho vidíme jinak. Tak ho 
chceme vidět. Abychom si my 

sami nepřipadali tak špatní, že je 
tu někdo, kdo je podle nás horší. 
Ale Ježíš přišel, aby hledal a 
spasil, aby objevil a zachránil 
právě takovéto lidi.  
 
Jednou budeme žasnout nad tím, 
kdo všechno bude v nebi. Budeme 
žasnout nad tím, že jsou tam lidé, 
o kterých jsme řekli, že jsou to 
hříšníci, se kterými nechceme mít 
nic společného. Budou tam, pro-
tože Ježíš je zavolal a oni posle-
chli, oni se dali zachránit. Neboť 
Syn člověka přišel, aby hledal a 
spasil to, co bylo zahynulo.  

Lukáš 19,10. 
 
Moji milí, kéž by nám Zacheus 
otevřel oči a my jsme uviděli, co je 
důležité. Ne naše postavení, ne 
naše majetky, ale Ježíš Kristus. Je 
to skutečně On, kdo je mým Vy-
kupitelem? On skutečně ten, kdo 
má moc smazat mou vinu. Může 
naplnit moje srdce pokojem.  
 
Zacheus byl ochoten pro to udělat 
všechno. Všechno, bez ohledu na 
to, co si bude myslet ten, či onen. 
Buď jako Zacheus - tak poctivý. 
Postav se a upřímně před Bohem 
vyznej sovu vinu. Tak, jako Ježíš 
našel Zachea, tak chce najít i tebe. 
Chce vejít i do tvého domu. Chce 
zasednout s tebou k jednomu 
stolu. A ty možná poprvé v životě 
poznáš, co to je, když tvé srdce 
začne hořet. 
 

Jaroslav Pospíšil 
z kázání v Chebu 5. 5. 2019
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ZAMYŠLENÍ 
 

Najdi svůj bod „B“ 
 

Určitě si všichni z doby své školní 
docházky pamatujeme na mate-
matické příklady typu: Chodec 
vyšel z bodu „A“ do bodu „C“, přes 
bod „B“. Za jakou dobu došel do 
svého cíle, když, ...?  
 
 
 
 

To byla škola. Ale i život je o tom, 
jít z bodu „A“ do bodu „C“.  
 
Někde v Čase, který Bůh určil 
Svému vesmíru, začíná bod „A“, 
narození človíčka, který má ve své 
duši sklon k hříchu. A ten se hod-
ně brzy začíná projevovat naplno.  
 
Pak človíček nabaluje hřích za 
hříchem a kráčí ke svému bodu 
„C“. K velmi důležitému bodu, 
protože v něm předstoupí před 
svého Stvořitele. Ten mu ukáže 
Svoji tvář Soudce, nebo Spasitele.  

Jak Stvořitel o človíčku rozhodne? 
Podle toho, jaký je na jeho životní 
dráze „A-C“ bod „B“. Bod „B“ to je 
Brána. A záleží na tom, jaká je.  
 
Pokud človíček prošel v bodě „B“ úz-
kou Branou, má před sebou laska-
vou tvář Spasitele. Pokud širokou 
Branou, tak na konci ho čeká naz-
lobená tvář Soudce (Mt 7, 13-14).  
 
Máš jistotu, že tvoje nejdůležitější 
Brána života není ta široká? Ta 
bohatě zdobená brána, postavená 
snaživou církví, aby tvá duše byla 
v jejich lejstrech a ne u konku-
rence? Máš jistotu, že jsi prošel 
úzkou Branou, která nese ozna-
čení OSPRAVEDLNĚNÍ?  
 
Podívej se nahoru nad sebe. Vidíš 
tam MILOST, nebo jen povinost a 
potřebu „dobrých“ skutků?  
 
Je to tvůj život človíčku... 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  A             B                                 C 
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Z HISTORIE  
 
V apoštolských dobách byly sbory závislé na Pánu a jeho Slovu. Byly 
nezávislé na jiných sborech, na lidských autoritách nebo na státní moci. 
Byly to sbory svobodné, uvnitř i vně. Žádná lidská autorita jim nevládla. 
Rozhodovali všichni spolu, neboť Duch svatý byl dán všem. Každý poznal 
Pána osobně, osobním rozhodnutím. Měli jediného prostředníka mezi nimi 
a Bohem. Osobní rozhodnutí a jediný Prostředník, Pán Ježíš Kristus. 
K těmto kořenům se vracela reformace. Někde pomalu, váhavě, jinde 
horlivě, vroucně a důsledně.  
 

Víra je osobní krok 
 

Spasení, které Pán Ježíš svou 
smrtí nám vydobyl, musí každý 
osobně si věrou přivlastnit. Každý 
osobně je k tomu pozván, a každý 
osobně se musí pro něho roz-
hodnout, jakmile přijde na roz-
cestí života.  
 
A proto i děti od rodičů vycho-
vané na cestách Božích, když 
k rozumu přijdou, aby volily mezi 
dobrým a zlým, rozhodnout se 
musejí, chtějí-li zůstat zasvěceny 
bohu, čili sejít z cesty, na niž vírou 
rodičů a církve byly uvedeny.  
 
Každý osobně musí si být vědom, 
je-li ovečkou dosud ztracenou ne-
bo nalezenou, zasvětil-li se Bohu 
či nezasvětil, řekl-li jeho pozvání 
svoje osobní Amen, nebo chce-li 
životem jít a neohlížet se na víru 
rodičů a církve.  
 
Tento osobní moment je v Písmu v 
Evangeliu Jana v 15. kapitole:  
 

„Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako 
ratolest nemůže nést ovoce sama 
od sebe, nezůstane-li  při kmeni, 
tak i vy, nezůstanete-li při mně. Já 
jsem vinný kmen a vy jste ratolesti. 
Kdo zůstává ve mně a já v něm, 
ten nese hojné ovoce; neboť beze 
mne nemůžete činit nic.“ 
 
Každý je osobně povolán, každý je 
osobně přijat. Toto přijetí nezpro-
středkuje žádný člověk ani žádná 
církev. Jen sám Boží Syn:  

„Pojďte ke mně všichni. Každý, kdo 
slyší mé Slovo a věří tomu, který 
mě poslal, má věčný život. Kdo věří 
ve mne, má věčný život.“  

Ježíš je jediným prostředníkem 
mezi námi a Bohem. 

Alois Adlof 
Nástin dějin 

Svobodných církví křesťanských 
V Praze, 7. března 1905
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Loučení exulanta 
 
Hranice tichá. Za ní Prusko, Sasy. 
Neznámý svět ... a doma vlasti dlaň, 
dům rodný, přátelé, zem plná krásy, 
kde zrozen jsem i doufal sklonit skráň... 
 
Však nelze pro čest. Nelze pro svědomí. 
Nelze pro krutou nouzi spasení. 
I v chladné cizině snad kvetou stromy 
a shodí plod při hladu úpění. 
 
A hlavně: Pán můj nezradí mé kroky, 
když já - co jeho dítě - nezradím. 
Potrvá možná měsíce, snad roky, 
než budu žít. Však čas ten přijde, vím. 
 
Však vy, teď mého domu  „hospodáři“ 
(sem dáte kropenku, tam Marii...), 
na pozoru se mějte. Přijde stáří 
a s ním i smrt, jež sotva promíjí. 
 
Nepřeji vám to. Vím, jak by vám bylo.. 
Proto i za vás modlí se můj hlas. 
Pokání čiňte, dokud Bůh své dílo 
v milosti koná - ne co dílo zkáz. 
 
Sasy a Prusko, Volyň, země širá 
a práce rukou - daru, jenž mi dán - 
z milosti Boží náruč otevírá. 
S důvěrou, Pane, vcházím do tvých bran. 
 

            Ivana Kultová   
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Z HISTORIE 

Pronásledování nekatolíků 1739 

V 18. století se ptali mnozí z dobrodinců v Hennersdorfu, kteří se starali o 
české exulanty, proč Češi na sebe berou tolik utrpení v cizině, proč nezů-
stanou raději doma a nenesou tam "Kristův kříž", čímž by se mohli stát 
Božími svědky ve svém kraji. Ptal se tak i August Herrmann Francke v 
Halle. Samuel Kephalides, kazatel v lužickém Velkém Hennresdorfu, mu 
na jeho otázku poslal odpověď Čechů, kteří Hennersdorfem procházeli do 
Berlína.  

Kazatel Kephalides původem Slovák, hovořil s českými emigranty, kteří se 
tu zastavovali, aby si na své cestě odpočinuli. Někteří z nich, zvláště staří 
a nemocní se dál už ani nedostali. Vysíleni nebezpečnou a namáhavou 
cestou tu zemřeli. 

Po roce 1732 se Češi v Hennersdorfu už nesměli usadit. Krátké zdržení 
případně i pomoc nemocným paní Jindřiška z Gersdorfu na svém panství 
trpěla však i nadále. Kephalides ve svých dopisech do Halle podává často 
stručné i obšírnější zprávy o svých setkáních s exulanty. Jména z opa-
trnosti často neuvádí. Zamlčuje je především tehdy, když se jedná o zprávy 
z Čech. Tak ve zmíněném dopise z 10. 8. 1739, s přiloženou odpovědí Čechů 
hallskému inspektorovi na otázku, proč netrpí raději doma, píše Kephalides 
svědectví o Anně Staškové:  

 

 
Dopis Samuela Kephalida Herrmannu Franckemu v Halle  
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Oběti pro svobodu svědomí 
 

 Anna Stašková, milá dívenka, 
stará 24 let, šla z Berlína do Čech, 
aby přivedla svou ubohou matku 
a aby svým sourozencům zvěsto-
vala Boží milost v Ježíši Kristu.  
 

Cestou však byla ještě s jinými 
čtyřmi dobrými dušemi u Chra-
stavy tři míle od nás chycena. V 
tom městečku seděla spolu s těmi 
ostatními spolu zajatými osm dní.  
 
Pak byla odvedena i s ostatními 
na úřad do zámku blízko městeč-
ka Tuschin. Následujícího dne by-
li všichni tvrdě vyslýcháni.  
 
U výslechu byli také dva kněží. 
Ostatní uvěznění byli ještě slabí ve 
víře a ze strachu z toho, co na ně 
čeká, nemohli skoro ani odpovídat 
na otázky. Tato dívka ale byla čilá, 
přiznala se, že je evangeličkou. 
 
Jak se jí ptali, jestli věří v Marii a 
svaté.  
 
Odpověděla: 'Věřím, že Marie i os-
tatní svatí, kteří jsou očištěni krví 
Kristovou, jsou v nebi.'  
 
Dále byla tázána: 'Věříš, že ti mo-
hou pomoci?' 
 
Odpověděla: 'Ne, pomoci mi ne-
mohou.'  
 

Na to řekl jeden z kněží: 'Nechte jí 
dál dvacet ran a uvidíme, jestli 
bude volat Marii a svaté.'  

Ačkoliv jí svlékli kabátek a tak 
tvrdě ji bili, že tekla krev a lepila 
se na košili, křičela jasným hla-
sem jen: 'Pane Ježíši! Pane Ježíši! 
Pane Ježíši! Smiluj se a pomoz 
mi!"  

Jeden z přísedících jí nechal 
přidat ještě deset ran. Ona volala 
mezi ranami o to hlasitěji: 'Pane 
Ježíši, Pane Ježíši, pomoz mi to 
snést!' Svatých se nedovolávala.  

Ten, který výslech vedl, řekl na 
radu kněze: 'Měli bychom jí ne-
chat dát ještě dalších dvacet ran.' 
Ostatní ale mínili, že je toho pro 
tentokrát dost. Když si to neroz-
myslí, mohou ji zítra a pozítří 
podrobit znovu stejnému trestu.  

Pak byli ostatní odvedeni do šat-
lavy, ona však byla odvedena do 
rychtářova domu. Tam dostala 
okovy a pouta, která byla při-
kována ke kládě, takže mohla 
udělat sotva jeden, dva kroky. Tak 
musela vydržet deset dní. Volala 
přitom stále o pomoc k Ježíši 
Spasiteli, který její modlitbu vys-
lyšel. A sice 3. července v pět ho-
din ráno tímto způsobem:  

Den před tím rychtář až do půl-
noci pil a pak tvrdě usnul. Ona 
(vězeňkyně) pochopila příležitost a 
žádala rychtářku, aby jí sundala 
pouta, že musí vykonat svou po-
třebu. Rychtářka byla velmi zamě-
stnaná, vzala z kapsy svého muže 
klíček, dala jí ho, aby si sama 
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pouta sundala, došla si ven a 
hned se vrátila. Dívka se zbavila 
pout, položila klíček na stůl a vy-
šla ven. Když venku viděla, že ji 
nikdo nehlídá, utekla do nej-
bližšího lesíka, který byl na do-
střel. Schovala se tam v pora-
ženém lískovém keři, kde ji při-
kryla ruka Všemohoucího, aby ji 
nikdo nenašel, ačkoliv ji hledali 
lidé i psi. Psi přišli až k ní, ale 
nedali žádné znamení, že by se tu 
někdo zdržoval.  

Hledání trvalo dva dny a dvě noci. 
Lesík byl obsazen strážemi. Ona 
však ležela pokojně a docela po-
tichu pod keřem, od pátku do 
neděle bez jídla a pití. Když pak 
všecko utichlo, vydala se v neděli 
v noci, v jedenáct hodin, na cestu. 
Teprve po šesti dnech se ve velmi 

bídném a zuboženém stavu dos-
tala až sem k nám. 

V těchto dnech sem došla z Čech 
také smutná zpráva, že na hra-
deckém panství byl udán jistý svě-
dek evangelické pravdy, který je-
ště nikdy nebyl venku za hra-
nicemi... Byl přiveden před soud, 
dostal pět set ran, takže krev pro-
nikala košilí i kamizolou, však 
druhého dne v Pánu Ježíši ze-
snul.  

O jiném mladém muži, je to syn 
rychtářův a má mu být asi 26 let, 
jsme slyšeli ze stejného panství 
podobnou zprávu. Pro evangelic-
kou pravdu doslat tři sta ran ..."  

Samuel Kephalides 
dopis z 10. 8. 1739 

Archiv der Frankeschen 
Stiftungen, Halle 
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