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Milí čtenáři,
 
máme pro vás další dobrou 
zprávu. Je to číslo časopisu Dobrá 
zpráva pro měsíc leden, které 
držíte v ruce. 
 
První dobrou zprávou, kterou vám 
přináší, je Povzbuzení, abychom 
usilovali o jednomyslnost. Není to 
vůbec snadné. Nebylo to snadné 
v prvotní církvi, v poválečných le-
tech minulého století, není to sna-
dné ani dnes. Máme však zaslí-
bení od Pána, že budeme-li o je-
dnomyslnost usilovat, náš dům 
nezůstane pustý. Shodneme-li se 
jednomyslně na svobodě svědomí 
ve věcech víry pro každého du-
chovního sourozence, pak může-
me porozumět i tom, kdo vyznává: 
Nikdy nebudu věřit v Boha, kte-

rého si lidé vytvořili vlastníma ru-
kama, v Boha podle našich před-
stav a přání. 
 
Ve vzdělávací části nás čeká hi-
storická publikace Pomůcka 
k rozjímání Slova Božího v neděl-
ních školách a rodinách, kterou 
pro společenství evangelických 
církví po určitou dobu vydával 
jako svoji přílohu i baptistický 
časopis Posel pokoje.   
 
A tou nejlepší dobrou zprávou je 
to, že tam, kde je Pán, je i svornost. 
 
Přejeme vám radostné a požehna-
né chvíle při čtení novoročního 
čísla. 
 

Štěpán Křivánek 
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POVZBUZENÍ 
 
O jednomyslnosti 
 
Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratři bydlí svorně! 

                                             

 Žalm 133,1 
 

 

Ó jednomyslnosti, jak daleko má-
me k tobě! Jak tě postrádáme 
v celém našem životě rodinném, 
sborovém i národním. Jak daleko 
jsi jednání mírového. O tom řekl 
jeden účastník jednání: »Dohodli 
jsme se všichni v tom, že jsme se 
nedohodli«.  
 

Nedohodnou se blázni, ale nedo-
hodnou se i moudří. 
 

Jednomyslnost je tak vzácná, tak 
žádostivá a tak je jí málo. Již Da-
vid si stěžuje: »Když já ku pokoji, 
oni k boji.« Apoštol Pavel si na vzá-
cnost jednomyslnosti posteskl i me-

zi věřícími: »Mám naději, že Ti-
motea brzo pošlu k vám, nebo  
žádného tak jednomyslného ne-
mám, kterýž by tak vlastně o vaše 
věci pečoval. Všickni zajisté svých 
věcí hledají a ne těch, které jsou 
Krista Ježíše.« 
 

Že už i v těch dávných dobách by-
la jednomyslnost vzácným koře-
ním, můžete čísti i mezi řádky pře-
čteného žalmu, i v dějinách lidu 
Božího a to jak staré, tak i nové 
smlouvy. Na roztříštěnost myšlení 
a smýšlení doplácel Izrael, doplá-
cela a doplácí církev, doplácel a do-
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plácí náš národ i naše rodiny. Na 
ni doplácí, jak to v přítomné době 
prožíváme, i celý svět. Shodnou-li 
se dva, neshodnou se tři. »Kolik 
hlav, tolik smyslů, kolik děr, tolik 
syslů«, je u nás rozšířené přísloví. 
Je to podobno babylonskému 
zmatku při stavění věže, kterou 
chtěli strhnout nebe na zem. 
Jeden druhému nerozuměl a tak 
byli rozptýleni všichni se všemi 
svými myšlenkami. Doplatili jsme 
na to na Bílé hoře, doplatili jsme 
na to v první republice a doplá-
címe na to i v třetí republice; - a 
doplácíme na to v Jednotách i cír-
kvích. Jak zle na to doplatila stará 
Jednota. 
 

Nejednomyslnost je drahý a při-
tom osudný sport. Ale »komu není 
rady, tomu není pomoci,« praví pří-
sloví a je tomu tak. Jeruzalém-
ským řekl Pán Ježíš· »Nechtěli 
jste.« A následky? »Dům pustý.«  
 

Na hledání zlata a diamantů nasa-
dili mnozí své životy a podnikli 
trampoty a nebezpečí. Odvažu-
jeme se sebezapření a trpělivosti v 
hledání jednomyslnosti? Jedno-
myslnost musí býti pěstována. Ta 
neroste sama jako plevel. To je 
velmi ušlechtilý květ, který přináší 
ušlechtilé ovoce. Pěstění jedno-
myslnosti musíme se učit, jako 
zahradník se musí učit pěstovat 
ušlechtilé druhy. K tomu je po-
třebí umění, pozornosti, trpěli-
vosti, opatrnosti a vytrvalosti. 
Musím si získat jasno o tom, co 
mohu, a musím v zájmu jedno-
myslnosti obětovat, a co obětovat 

nesmím. Snadno se nám může 
stát, že bychom obětovali to, co je 
třeba pevně držet, a na druhé 
straně drželi to, co bychom měli 
obětovat. Podrobíme-li kritické 
úvaze překážky jednomyslnosti 
mezi křesťany a mezi církvemi, 
docházíme z valné části k pře-
svědčení, že se nejedná o věci hla-
vní, zásadní, neměnné, ale o věci 
druhořadé. Ty se staly mnohým 
šiboletem kvalifikujícím pravověr-
nost nebo úchylnost v křesťanství. 
Kdyby nám šlo vždy a všude o věci 
hlavní a zásadní, byli bychom 
v duchovním životě dále a bylo by 
nám lépe. Jak a čím lze jedno-
myslnost dobře pěstovat, aby-
chom se dočkali žádoucího ovoce?  
Shovívavostí. »Zhřešil-li by proti 
tobě bratr tvůj, jdi a potresci ho 
mezi tebou a jím samým; a bude-li 
toho želeti, odpusť mu. A byť 
sedmkrát za den zhřešil proti tobě, 
a sedmkrát za den obrátil se k tobě 
řka: Žel mi toho, odpusť mu.« To je 
poddanost evangeliu a ta vede k 
jednomyslnosti, jak napsal Ko-
rintským ap. Pavel: »Chválí Boha z 
jednomyslné poddanosti vaší eva-
ngeliu Kristovu.« Kde není pod-
danosti, tam nemůže býti jedno-
myslnosti. Státy si zjednávají pod-
danost svým zákonům násilím. V 
církvi Boží nepanuje násilí, ale do-
brovolnost. Kdo se nepodrobí do-
brovolně evangeliu, toho Duch 
svatý opustí.  
Dobrotivostí. Apoštol Petr spoju-
je jednomyslnost se spoluúčastí 
na nouzi a nedostatcích druhých, 
s milosrdenstvím a dobrotivostí. 
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Takové smýšlení a činění přesvěd-
čuje a podmaňuje. Nutí k revisi 
myšlení i smýšlení. A to už je cesta 
k jednomyslnosti řečí příjemnou a 
pravdivou. Ta přesvědčuje a zís-
kává. Jednomyslnými můžeme 
býti jenom v pravdě. Příjemnost 
řeči dává pravdě žádoucí vůni a 
přitažlivost. Tak nás vede Duch 
Boží i Písmo, které praví: »Řeč 
vaše vždycky budiž příjemná, 
ozdobená solí, tak, abyste věděli, 
kterak byste měli jednomu kaž-
dému odpověditi. Žádná řeč mrzu-
tá nevycházejž z úst vašich; ale 
jestli jaká dobrá ku vzdělání 
užitečnému.«  
Pokorností. »Nic nečiňte skrze 
svár nebo marnou chválu; ale v 
pokoře jedni druhé za důstojnější 
sebe majíce.« Pyšným se Bůh 
protiví, i kdyby zaujímali sebevyš-
ší místo. Ale pokorným dává mi-
lost, i když jsou nepovšimnutí. 
Uvědomělý, ale pokorný člověk 
mnohého přemáhá, ani nevěda, a 
nutí ho k revisi myšlení.  
Revisí vlastní. Opravou svých 
vlastních myšlenek a názorů. 
První náš president je známý 
úsilím stálé revise svého myšlení i 
jednání. Neomylnost u člověka, 
který se domnívá, že ji vlastní, 
znamená nenapravitelnost. Na 
takové půdě nemůže nikdy dojít k 
jednomyslnosti, nýbrž naopak k 
roztržce. David byl jistě moudrý 
muž, když mu Bůh vydal 
svědectví, že je »podle srdce jeho«; 
ale i on reviduje své myšlenky, a 
prosí i za Boží pomoc při této 
revisi, věda, že sám sebe nezná 

tak, jako ho zná jeho Bůh: 
»Vyzpytuj mne, Bože silný a poznej 
srdce mé; zkus mne a poznej myš-
lení má. A popatř, chodím-li já ces-
tou odpornou tobě, a veď mne ces-
tou tvou.« Byl si vědom toho, že 
»kdo napravuje cestu, svou, stává 
se účastníkem spasení Božího«. 
Kdybychom se dali vésti takto, je-
dnomyslnost byla by nám mno-
hem blíže, náš vliv na bližní byl by 
větší. Varujme se všeho, co kazí 
jednomyslnost. Chytráctví, lest, 
polovičatost, nepravdivost nemo-
hou ničím přispět k jednomysl-
nosti. Také ne tvrdost v řeči i v 
jednání. Ani podezřívavost.  
Jednomyslnost je příkladem Pá-
ně. »Aby všichni jedno byli, jako ty 
Otče ve mně a já v tobě, aby i oni v 
nás jedno byli, aby uvěřil svět, že 
jsi ty mne poslal.« Jan 17, 21. 
 
Jak získala prvotní církev svou 
vzácnou jednomyslnost? 
Byla jednomyslně na modlitbách.             

Sk. 1, 14. 4, 24  
Byla jednomyslná v práci.  

Fil. 1, 27  
Byla jednomyslná v poddanosti 
evangeliu Kristovu.  

2 Kor. 9, 13 
 
I my se neobejdeme bez jednomy-
slnosti na modlitbách, v práci, a v 
poddanosti evangeliu Kristovu, a i 
v boji proti nepravosti.  
 

Josef Cvrček 
Pomůcka k dennímu čtení a 

rozjímání Slova Božího na rok 
1947 
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ZAMYŠLENÍ 
 

Nikdy nebudu věřit:  
 
- v Boha, který by se o člověka 
nezajímal a neměl v něm zalíbení,  
 

- v Boha, který by si přál, abych se 
ho bál, a který by číhal na člověka, 
aby ho „nachytal“ při hříchu,  
 

- v Boha, který by vyžadoval, 
abychom každou službu udělali na 
jedničku,  
 

- v Boha, který by hrozbou ohně 
trestal každou lidskou radost, 
 

- v Boha, neschopného pochopit, že 
se děti občas toulají a zapomínají,  
 

- v Boha, který by nenabídl nové 
setkání tomu, kdo jej opustil,  
 

- v Boha, který by pro každého 
člověka neměl zvláštní a osobní 
slovo určené jen pro něj,  
 

- v Boha, který by člověku překážel 
v růstu, přeměně sebe a světa,  
 

- v Boha, který by byl nepřítelem hmoty,  
 

- v Boha, který by byl nepřítelem 
sexuality,  
 

- v Boha, který by nebyl láska a 
nedokázal v lásku proměnit vše, 
čeho se dotkne,  
 

- v Boha, který by tělo navždy 
zničil, namísto toho, aby jej 
vzkřísil,  
 

- v Boha, který by se staral o duše 
a ne o lidi,  
 
- v Boha, kterého by se nemuseli 
bát bohatí, před jejichž dveřmi je 
bída a hlad,  

 

- v Boha, který by měl zálibu pouze 
v bolesti, 
 

- v Boha lidí, kteří si myslí, že jej 
milují, nemilují ale lidi kolem sebe,  
 

- v Boha lidí, kteří chodí do kostele 
a přitom stále lžou, podvádějí a 
donášejí,  
 

- v Boha těch, kteří si nešpiní ruce 
a nic neriskují,  
 

- v Boha, který by ve jménu naděje 
na věčný život bránil úsilí přetvořit 
tento svět,  
 

- v Boha kazatelů, kteří umějí 
odpovědět na všechny otázky,  
 

- v Boha, monopol jediné církve, 
rasy nebo kultury,  
 

- v Boha, který by nebyl přítomný 
všude, kde se lidé mají rádi,  
 
- v Boha, se kterým by bylo možné 
setkat se jen v kostele,  
 

- v Boha, naivního dědečka, kterého 
lze zneužít podle vlastní vůle,  
 

- v Boha, kterého by mohli 
pochopit jen moudří a dospělí lidé,  
 

- v Boha bez tajemství,  
 

- v Boha, ve kterého nechtějí uvěřit 
ateisté, nemůžu věřit ani já. Můj 
Bůh je opravdu jiný.  
 
 

Maximos IV. (1878 - 1967), 
 patriarcha melchitské  

řeckokatolické církve 
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Z HISTORIE 

Pomůcka 

Někteří si možná ještě pamatu-
jeme, že se kdysi při rodinných 
bohoslužbách používala pomů-
cka. První Pomůcka začala 
vycházet jako příloha časopisu 
Betanie v roce 1901. Z důvodů 
organizačních i nepřízně úřadů 
vycházela v letech 1911 a 1912 
jako příloha baptistického časo-
pisu Posel pokoje. 

Pomůcka k rozjímání Slova Boží-
ho v nedělních školách a rodinách 
se tak stala živoucím dokladem úz-
ké spolupráce mezi českými bapti-
sty a Jednotou Českobratrskou, 
dnes Církví bratrskou. 
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• tančím s Ježíšem. 
drží mě za ruce  
a točíme se v rytmu  
rychlé písně. 
smějeme se.  
točíme se čím dál rychleji.  
zpíváme si.  
je nám tak dobře. 
a je to ten nejkrásnější  
nejbláznivější tanec,  
který jsem kdy zažila. 
tančím s Ježíšem. 
hraje nám pomalejší hudba  
a my tancujeme waltz. 
„Pane, já ale neumím kroky!“ 
usměje se.  
jako vždycky.  
„nemusíš přece umět všechno.  
stačí, když to umím já.  
povedu tě.  
nemusíš se bát.“ 
„pošlapu ti nohy.“ 
zas ten úsměv.  
„a komu to vadí?“ 
a tak tančíme. 
a je to ten nejkrásnější tanec  
v mém životě. 
 
 
ten tanec, to je můj život. 
a ten Ježíš  
- to je ten nejlepší Tanečník,  
jakého si vůbec můžu přát. 
 
    Jeho Dítě 

                          
 


