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Milí čtenáři,
 
máme pro vás další dobrou 
zprávu. Je to číslo časopisu Dobrá 
zpráva pro měsíc říjen, které 
držíte v ruce. 
 

První dobrou zprávou, kterou vám 
přináší, je Ježíšovo podobenství O 
farizejovi a celníkovi. Odkrývá tvář 
každému, kdo si myslí: „Jsem 
duchovně vyspělý křesťan“. Pov-
zbuzuje nás k pokoře, neboť Bůh 
nás může použít ke svému dílu, 
když jsme pokorní. Otázka, která 
změnila můj život, může změnit i 
ten váš. Pomůže nám zamyslit se 
nad tím, s jakými motivy přistu-
pujeme k naší službě ve sboru, 
v církvi.  
 

Ve vzdělávací části nás čeká uni-
kátní historický článek ke 40. 
výročí pražského sboru Bratrské 
jednoty Chelčického z časopisu 

Světozor z roku 1925. A počátky 
byly skutečně krušné. Všech členů 
nově založeného sboru bylo pouze 
šestnáct. Majetek neměli žádný, 
jen nadšení k práci. Největší potíž 
činily tehdy úřady. Správce sboru 
byl úřady nesčíslněkrát šikano-
ván, musil jim hlásit, co poslední 
týden konal. Třikrát stál před 
vrchním soudem v Praze. Ale 
bratři a sestry neumdlévali.  
 
Je to povzbuzení pro všechny, kte-
ří toužíte u vás založit nový sbor. 
 

A tou nejlepší dobrou zprávou je 
to, že je to Pán, kdo dává vzrůst. 
 
Přejeme vám radostné a pože-
hnané chvíle při čtení říjnového 
čísla. 
 

Štěpán Křivánek 
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POVZBUZENÍ 
 

Jsem duchovně vyspělý křesťan 
 
Jsem znovuzrozený křesťan naplněný Duchem Svatým. Studuji Boží Slovo, 
poznám tedy falešné učení. Nepečuji o tento svět, spoléhám se na zaopatření od 
Boha. Mnozí vymýšlejí různé misijní akce a programy a pak se modlí, aby to 
vyšlo. Já nic nevymýšlím, já se modlím. Mnozí křesťané spoléhají na známé a 
významné služebníky, já se spoléhám na Boha. Mnohé jsem varoval a 
napomínal, ale oni to nepřijali. Jak můžou být tak hloupí? Proč nevidí, že mám 
pravdu?! Musím se za ně modlit, aby viděli to co já. 
 

Když sleduji diskuze ve sboru, v církvi, tak tam můžu vidět spoustu bludných a 
hloupých názorů. Já bych nic takového napsat nemohl, protože studuji Boží Slovo 
a jsem vedený Duchem Svatým. Mimo to mám i dobrý všeobecný přehled, protože 
mám vysokoškolské vzdělání a bohaté životní zkušenosti. Nemám žádné 
problémy s hříchem. Alkohol nepiji ani výjimečně, manželce jsem věrný, nezajímá 
mě porno, nevyprávím vtipy o policajtech, nemám televizor. Jsem členem správné 
církve – já nejsem jako ti, nebo oni... Jsem spravedlivý a pokorný, nevyvyšuji se 
nad jiné křesťany.                                             

 
Nepřipomíná vám to jisté podoben-
ství Pána Ježíše Krista?  
 

O těch, kteří si na sobě zakládali, že 
jsou spravedliví, a ostatními pohrdali, 
řekl toto podobenství: 

„Dva muži vstoupili do chrámu, aby 
se modlili; jeden byl farizeus, druhý 
celník. 
 

Farizeus se postavil a takto se sám u 
sebe modlil: ‚Bože, děkuji ti, že nej-
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sem jako ostatní lidé, vyděrači, ne-
poctivci, cizoložníci, nebo i jako tento 
celník. Postím se dvakrát za týden a 
dávám desátky ze všeho, co získám.‘ 
 

Avšak celník stál docela vzadu a 
neodvážil se ani oči k nebi pozdvi-
hnout; bil se do prsou a říkal: ‚Bože, 
slituj se nade mnou hříšným.‘ 
 

Pravím vám, že ten celník se vrátil 
ospravedlněn do svého domu, a ne 
farizeus. Neboť každý, kdo se povy-
šuje, bude ponížen, a kdo se poni-
žuje, bude povýšen.“ (Lukáš 18,9-14) 
 

Několikrát denně, při mnohé naší 
činnosti, při jednání s lidmi, se roz-
hodujeme o našem postoji. V urči-
tých konkrétních situacích jsme posta-
veni před výběr mezi pýchou a pokorou. 
 
Pýcha – výběr pozice (Iz 14, 12-15) 
 

Pýcha je zaměření na sebe. Pýcha je 
„JÁ“. Je to starý satanův trik: „budete 
jako bohové...“ (Genesis 3, 4-5). Je to 
podstata všech falešných učení, pod-
stata všech okultních praktik. Tou 
návnadou je vždy slib „božství“, které 
satan nabídl Evě! Během celé histo-
rie lidstva se lidé pokoušeli dosá-
hnout „božství“ prostřednictvím 
okultizmu (čarodějnictví). 
 

V současné době se tomu říká psy-
chologie. Nezatracuji všechny obory 
psychologie. Některé mohou být 
užitečné. 
 

Přidám vlastní zkušenost. V době, 
kdy jsem byl ateista, jsem při za-
městnání studoval mimo jiné psy-
chologii v postgraduálním studiu. Po 
státnici jsem ve studiu psychologie 
pokračoval dál, protože jsem byl pře-
svědčený, že mi tyto znalosti po-
mohou řešit moje životní problémy.  

 

Přesto můj život šel stále dolů. Z toho 
jsem usoudil, že moje znalosti psy-
chologie jsou nedostatečné (a v tom 
je ten trik!) a dal jsem se do studia 
transpersonální psychologie, což je 
jiný název pro čarodějnictví. Hrůzný 
zážitek mě přiměl k zanechání tohoto 
studia.  
 

O rok později jsem uvěřil v Pána 
Ježíše Krista. Od té doby jde můj 
život vzhůru. 
 

Okultní praktiky mohou být skryty 
za hezkými pojmy jako například 
„sebezdokonalování“, „sebeúcta“, „pozi-
tivní myšlení a promlouvání“, „evan-
gelium bez pokání“.  
 

Ale podstata je vždy stejná – pýcha ve 
slově „JÁ“, ...budete jako bohové... 
 
2. Samuelova 24. 
 

Pýcha může být skrytá, zdánlivě 
nenápadná. Počátek hříchu vypadá 
neškodně. Není nic špatné na sčítání 
lidu.  
 

Jenže král David měl k tomu špatný 
důvod – pýchu. Poslechl satana a 
vybral si pozici „Já král...“ (2.Sam. 
24, 2-3). 
  

Náš výběr může ovlivnit další lidi. 
Čím máme větší autoritu ve sboru, 
v církvi, tím více lidí ovlivníme.  
 

Všechno, co si vezmeme pro sebe, 
umírá. Přemýšlejte o tom! 
 

"Hřích spočívá ve slově Já." Gerard 
van der Vegt. 
 

Pokora – výběr podstaty 
 

Všem pak řekl: „Kdo chce jít za mnou, 
zapři sám sebe, nes každého dne 
svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo 
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by chtěl zachránit svůj život, ten o něj 
přijde; kdo však přijde o život pro 
mne, zachrání jej. (Lukáš 9, 23-24). 
 

V Bibli můžeme najít příklady lidí, 
kteří si vybrali podstatu (Genesis 39-
50; Numeri 12,3; Izajáš 49, 3-4; 
Skutky 7, 55-60; Filipským 3, 4-10). 

Skrze pokoru je určeno, jak hodně 
nás Bůh použije. 
 

Milost a pokoj od Boha vám všem, 
kteří věříte v Pána Ježíše Krista.  
 

Moravan 

 
 
ZAMYŠLENÍ 
 
Otázka, která změnila můj život  
 
Před několika roky jsem měl výsadu 
vyučovat na jedné biblické škole. Moji 
studenti byli lační po Bohu, a tak 
jsem neustále hledal způsoby jak je 
vést, aby se zamilovali do Ježíše, a tak 
se stali hlasy pro probuzení církve. 
Během přednášky jsem se jednou 
dostal k výroku, nejčastěji připiso-
vaném kazateli Samu Pascoe. Jedná 
se o jeho stručné shrnutí křesťanské 
historie, a zní asi takto: 
 

„Křesťanství začalo v Palestině jako 
společenství, přišlo do Řecka, kde se 
stalo filozofií, přišlo do Itálie, kde se 
stalo institucí, přišlo do Evropy, kde 
se stalo kulturou, a když přišlo do 
Ameriky, stalo se podnikem.“  
 

Některým studentům bylo jen osmnáct 
nebo devatenáct let, a tak jsem chtěl, 
aby porozuměli a pochopili význam té 
poslední části. Aby jim to bylo jasné, 
pokračoval jsem dál: „Podnik, to je 
obchod.“ 
 

Po chvilce Marta, nejmladší stu-
dentka ve třídě, zvedla ruku. Vůbec 
jsem neměl představu, na co se chce 
zeptat. Myslel jsem si, že tento malý 
nástin jsem provedl jasně a byl do-

statečně objasňující. Nicméně, vzal 
jsem na vědomí Martinu zvednutou 
ruku: „Ano, Marto.“ 
 

Položila mi jednoduchou otázku. 
„Obchodem? Ale nepředpokládá se o 
církvi, že je tělem?“ 
 

Nemohl jsem tušit, kam její otázka 
směřuje, a tak jedinou odpověď, kte-
rou jsem zvažoval, byla „Ano.“ Ona 
pokračovala, „Ale když se tělo stane 
se obchodem, není to prostitutka?“ 
 

V místnosti bylo úplné ticho. Po 
několik vteřin se nikdo nepohnul ani 
nepromluvil. Byli jsme jako omráčení a 
báli se způsobit nějaký zvuk, protože 
Boží přítomnost naplnila místnost a 
my jsme věděli, že jsme na svaté půdě. 
Vše, na co jsem v té posvátné chvíli 
mohl myslet, bylo: „Úžasné! Přál bych 
si, aby taková myšlenka napadla mě.“ 
Ne, neodvážil jsem se to však říci 
nahlas. Bůh převzal třídu. 
  

Martinina otázka změnila můj život. 
Po dobu šesti měsíců jsem nad její 
otázkou přemýšlel nejméně jednou 
denně. „Když se tělo stane obchodem, 
není to prostitutka?“ Na její otázku je 
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jen jediná odpověď. Tou odpovědí je: 
„Ano.“ 
 

Je tragické, že americká církev je plná 
lidí, kteří nemilují Boha. Jak Jej mů-
žeme milovat? My Jej dokonce ani ne-
známe. Myslím tím, opravdu Ho znát. 
 

...stojím si za svým prohlášením, že 
většina amerických křesťanů nezná 
Boha a ještě mnohem méně jich Ho 
miluje. Podstata tohoto stavu je dána 
tím, jak jsme vlastně k Bohu přišli. 
Většina z nás k Němu přišla kvůli 
tomu, že nám bylo řečeno, co vše On 
pro nás může udělat. Bylo nám sli-
bováno, že nám může požehnat v na-
šem životě a po smrti nás vezme do 
nebe. Provdali jsme se za Něj kvůli 
Jeho penězům a nezajímá nás, jestli 
žije nebo umírá, pokud můžeme do-
stávat Jeho zboží. Z Božího Království 
jsme udělali obchod inzerující Jeho 
pomazání. Tak by to nemělo být! Je 
nám přikazováno milovat Boha a 
jsme nazýváni nevěstou Ježíše Krista 
– a to je pořádně důvěrná věc! 
Předpokládá se, že Jej milujeme. Jak 
můžeme milovat někoho koho dokon-
ce ani neznáme? A dokonce, i když 
někoho známe, je to zárukou že ho 
opravdu milujeme? Jsme milujícími 
nebo prostitutkami? 
 

Opět sem jednoho dne nad Martini-
nou otázkou uvažoval, „Jaký je rozdíl 
mezi milující manželkou a prosti-
tutkou?“ Uvědomil jsem si, že obě 
dělají mnoho stejných věcí, avšak mi-
lující manželka vše dělá, protože 
miluje. Ale prostitutka lásku před-
stírá, jen dokud platíte. Pak jsem si 
položil otázku, „Co by se stalo, kdyby 
mi Bůh přestal platit?“ 
 

Po několik dalších měsíců, jsem dovo-
lil, aby mě Bůh zkoumal a odkryl mé 
motivy pro mou lásku a službu Jemu. 
Byl jsem opravdu milující manželkou 
Boží? Co by se stalo, kdyby zastavil 
své požehnání? Co kdyby už pro mě 
nikdy nic neudělal? Miloval bych Ho i 
nadále? Prosím rozumějte mi, já vě-
řím v Boží zaslíbení a požehnání. 
Nejde tu o to, zda Bůh žehná svým 
dětem; jedná se o stav mého srdce. 
Proč mu sloužím? Jsou jeho pože-
hnání v mém životě dary milujícího 
Otce, nebo jsou mzdou, kterou jsem 
si vydělal, nebo je to úplatek abych 
Ho miloval? Budu Boha milovat bez 
jakýchkoliv podmínek?  
 

Trvalo mi několik měsíců, než jsem se 
těmito otázkami propracoval. Ještě i 
teď se ptám, zda má touha milovat 
Boha vždy odpovídá mým postojům a 
chování. Ještě stále se občas přisti-
hnu, že jsem zklamaný a rozhněvaný, 
že se neujal některých potřeb v mém 
životě. Tuším, že toto je něco, co nikdy 
nebude plně vyřešeno, ale já nadevše-
cko toužím opravdově Boha milovat. 
 

Tak jak to s námi bude? Kdo jsme? 
Milující nebo prostitutky? V nebi a v 
Božím Království nejsou žádné prosti-
tutky, i když na obou místech je mno-
ho bývalých prostitutek. Ale ty byly 
vysvobozeny a plně proměněny. 
 

Myslím tím, že neexistuje žádná jiná 
přijatelná náhrada za intimní vztah s 
Bohem (Mt 7:21-23). 
 

Musíme se rozhodnout!  
 

David Ryser 
The Question that Changed My Life  
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Z HISTORIE 
 

Unikátní článek z časopisu Světozor z 23. dubna 1925 k 40. výročí pražské-
ho sboru Bratrské jednoty Chelčického. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

obálka čísla časopisu SVĚTOZOR z 23. dubna. 1925 
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JINDŘICH NOVOTNÝ 
zakladatel a duchovní otec 

Bratrské Jednoty 
Chelčického 

L. KOLÁTOROVÁ 
roz. Novotná, spisovatelka a 

zakladatelka Dětského domova 
Chelčického v Hleďsebi - Podhořanech 

DŮM V. CINKERA V HLEĎSEBI – PODHOŘANECH 
u Veltrus, kde před 40 lety 25. března 1885 byl založen pražský 

sbor Bratrské Jednoty Chelčického 
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BRATRSKÝ DŮM CHELČICKÉHO V PRAZE 
na Královských Vinohradech 

MODLITEBNA BRATRSKÉHO DOMU CHELČICKÉHO 
v Praze na Královských Vinohradech 
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JOSEF NOVOTNÝ 
předseda Bratrské Jednoty 

Chelčického v Československu 

JAN NOVOTNÝ 
tajemník Pražského sboru 

Bratrské Jednoty Chelčického 

JOSEF TOLAR 
kazatel Pražského sboru 

Bratrské Jednoty Chelčického Článek v časopisu SVĚTOZOR 
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ČTYŘICET LET PRAŽSKÉHO SBORU BRATRSKÉ JEDNOTY CHELČICKÉHO 
 
V bratrském domě Chelčického 
Jednoty na Král. Vinohradech 
slavila v březnu 40leté jubileum 
svého trvání československá větev 
světového svazu baptistů. 
 

Jubileum snad nepatrné počtem 
let, ale pro ty, kdož po celou tu 
dobu snášeli příkoří a protivenství 
za své přesvědčení, významné.  
 

A počátky byly skutečně těžké. Dne 
24. března 1885 sešlo se sedm 
osob u Václava Cinekra v Hleďsebi 
u Veltrus a založili „Pražský sbor u 
víře pokřtěných křesťanů", jehož 
kazatelem zvolen Jindřich Novot-
ný, diakonem Václav Cinekr. Všech 
členů bylo 16. Majetku neměli žá-
dného, jen nadšení k práci. 
 

Největší potíž činily tehdy úřady. 
Správce sboru byl nesčíslněkrát 
volán, ba v jeden čas každé pon-
dělí musil na úřadě hlásit, co po-
slední týden konal. Třikrát stál 
před vrchním soudem v Praze. Ale 
pracovníci neumdlévali.  
 

Když dílo rostlo, vystavěl Jindřich 
Novotný na zahradě svého domu 
ve Vršovicích první sborový dům, 
ale úřady nedovolily po užívat. 
Obtíže byly i na venkově a misijní 
práce byla velmi těžká. Novotný 
však nelenil a brzy založil Sdru-

žení mládeže a nedělní školu pro 
ni, „Spolek zdrželivosti Chelčický"; 
sám byl organistou a dirigentem 
pěveckého sboru.  
 

Byl i literárně činný: vydal řadu 
brožur, psal informační články o 
českém národě a misijní práci do 
anglických a německých časopisů 
a redigoval „Posla Pokoje" (založen 
1892). Vychoval celou řadu misij-
ních pracovníků: Václava Králí-
čka, Jana Kejře, Annu Čepelá-
kovou, Jindřicha Novotného ml., 
Ottu Friče, Josefa Tolara, Josefa 
Novotného a Františka Kolátora, 
nyní redaktora časopisu „Chel-
čický", vycházejícího již 27. rok. 
Jindřich Novotný, zakladatel Jed-
noty, zemřel roku 1912.  
 

Rovněž na Slovensku se baptisté 
vzmáhají; navázali na historii sta-
ré Bratrské jednoty a v jejím du-
chu pronikají také mezi lidem. 
Baptismus jest vlastně pokračo-
váním starého ducha Jana Jiskry 
z Brandýsa, ovšem nikoli ohněm a 
mečem, nýbrž duševní obrodou a 
probuzením lásky k bližnímu, kte-
rá z dob maďarisace Slovenska 
byla tlumena a šlapána. 
 

Časopis SVĚTOZOR 
23. 4. 1925
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DOBRÁ ZPRÁVA, misijní a vzdělávací časopis. Redakční rada: Eliška Hrůzová a Štěpán Křivánek  
e-mail: dobra-zprava@post.cz. Zdarma. 

 

 

 

 
ale jedno vím jistě.  
On - 
On nedělá chyby.  
On ví.  
On mě zná.  
On mě zná lépe než já sebe. 
On ví, co potřebuju a kdy to 
potřebuju.  
On má připravené všechno.  
Všechno, do posledního detailu.  
Předkládá přede mne obrovský 
tác zahalený bílým ubrusem.  
Na začátku života s Ním mi tento 
ubrus odkryl a přede mnou se 
objevilo vše, co mi pošle do cesty.  
Vše bylo zakryto pokličkou.  
A postupně, přesně v tu dobu, 
kdy mám hlad, mi každé jídlo 
odkrývá. Jedno po druhém. 
Odtajňuje všechny ty dobroty, 
které pro mě přichystal.  
Samozřejmě ne na všechno se 
tvářím nadšeně. Krevety? Olivy? 
Ale fuj.  
Ale On, ten nejlepší Šéfkuchař, 
ten to umí tak dokonale uvařit, 
že mi nakonec zachutnají i ty 
krevety. A věřte tomu nebo ne - 
ale dokonce i ty olivy.  
Předkládá přede mne svoje 
menu, svůj jídelní lístek. 
Dokonale připravený, do 
posledního detailu nachystaný. 
A tento můj Šéfkuchař, ten mi 
říká: „Tak co? Jsi připravený na 
tu další polévku, kterou jsem ti 
uvařil?“ 
A já? 
Já si vezmu do ruky lžíci, sčešu 
si vlasy prsty za uši a odpovím: 
„Jsem, Pane. Jsem. Pojď - a ukaž 
mi všechny ty dobroty, které mi 
chceš dát.                                                  

 
I pod pokličkou cítím tu vůni. A vím, 
že mi to zase zachutná. Možná ne 
hned, možná ne ani po prvních dvou 
soustech - ale zachutná mi to. Jsem 
si tím jistý.“ 
A Ty - 
Ty se na mě opět usměješ, 
povytáhneš šibalsky obočí - a 
odkryješ pokličku.  
„Tak tady to je, Dítě. Bon apetit.“ 
Bon apetit, Pane.  
Žasnu. 
Žasnu a jím čím dál, tím víc rychleji.  
A Ty? 
Ty se na mě usmíváš. Učešeš mi 
vlasy prsty za uši. Vidíš, jak jím, a 
šeptáš si: 
„Bon apetit, Dítě. Kdybys jen věděl, 
jaká dobrota tě čeká příště. Bon 
apetit, Dítě. Bon apetit.“ 

                                                                                                                                                             

Jeho Dítě       
 


