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Ezd 3,12 Mnozí z kněží a levitů i představitelů rodu, starci, kteří viděli dřívější dům, dali se do hlasitého pláče, 
když byly kladeny základy tohoto domu před jejich očima. Mnozí však radostně hlaholili, až se to rozléhalo. 
 

Ag 2,9 Sláva tohoto nového domu bude větší nežli prvního, praví Hospodin zástupů. A na tomto místě budu 
udílet pokoj, je výrok Hospodina zástupů." 
 
Milí bratři a sestry, 
chci se vrátit k minulému víkendu, kdy v našem sboru probíhala vizitace.  
Mám teď studijní volno, pár nedělí zde nebudu, a rád bych reagoval na minulou neděli, dokud je to v nás 
všech živé. 
 

Vizitace bývají různé, my jsme jich s manželkou zažili asi 7, a jedna z nich rozbila celý sbor. Proto jsme byli 
velice opatrní a modlili jsme se za to, aby se něco podobného nestalo na Kladně. To byl také důvod, proč jsem 
o vizitaci asi před měsícem mluvil v kázání a proč jsem Vás prosil o modlitby. 
To, co jsme prožili na vizitačním shromáždění pro členy a přítele sboru minulou neděli, bylo pro nás velice 
důležité. Už to, že se celý sbor tohoto shromáždění zúčastnil, náš ohromně povzbudilo. V podstatě nebyli 
přítomní jen Ti, kteří byli vážně nemocní a naše staré sestry, které se pro svůj věk a zdravotní stav do 
modlitebny nedostanou. Ale i ti se modlili doma a vyjádřili nám svou podporu. 
Chci Vám z hloubi srdce poděkovat za to, že jste nám dali důvěru a vyjádřili své rozhodnutí, abychom na 
Kladně v duchovní práci pokračovali. A také Vám chci poděkovat za milá, vroucí a povzbuzující slova, když jste 
hovořili o nás a o naši práci. Bylo to pro nás opravdu velice důležité. 
Když jsme v roce 2003 měli podobnou vizitaci v Ústí nad Labem, dali jsme si sami pro sebe určitý limit, jak 
velké procento sboru nás má zvolit, abychom zůstali. A přesto, že nás sbor zvolil, museli jsme odejít.  
Teď jsme si žádný limit nedávali, ale budoucnost jsme složili do Božích rukou. Jaká je Tvá vůle, Bože, tak to 
přijmeme. To, že jste nás zvolili 100%, že nikdo nebyl proti, a nikdo se nezdržel hlasování, pro nás bylo 
ohromující. Bylo to nejen Vaše rozhodnutí, ale zároveň i Boží odpověď pro nás. Ještě jednou děkujeme! 
Přišli jsme mezi Vás před sedmi lety ubití, vyčerpaní, unavení a skeptičtí. Ale Vy jste nás přijali, a obklopili 
svou láskou. A minulou neděli jsme od Vás dostali nový příděl lásky. Nechci se opakovat, ale opravdu to bylo 
pro mne, pro Gražynu a zvlášť také pro Jonatana hluboké a opravdové vyjádření Vašeho vztahu k nám. Jste 
nádherný sbor, a děkujeme za Vás Bohu. 
 

Rád bych Vám ještě pověděl jednu věc, kterou v sobě nosím už velice dlouho, ale nikdy jsem ji nikomu neřekl. 
Když jsme byli na Kladně asi rok, nebo rok a půl, dal mi Bůh pro tento sbor slovo zaslíbení. 
 

Když jsme přišli na Kladno, snažil jsem se něco zjistit o historii kladenského sboru. Je dobré, když se díváme 
zpátky, a snažíme se vidět a pochopit Boží jednání. Když vnímáme zápas otců víry a snažíme se na něj 
navázat. 
A tak jen kratičce pár slov z historie. 
Kladenský sbor založil Václav Pázdral. Byl to ředitel kočovné divadelní společnosti. Své zázemí měl na Kladně 
a působil po českém venkově. Dozvěděl se tehdy o duchovním probuzení ve východních Čechách, které 
začalo v Bystrém a vedl ho kazatel Jan Balcar. Rozhodl se, že ho navštíví a napíše o tom, co se tam děje, 
divadelní hru. S Janem Balcarem se setkal a pod jeho vlivem uvěřil v Pána Ježíše Krista jako svého osobního 
Spasitele. Bylo to někdy kolem roku 1870. Když se vrátil, začal o své víře svědčit a brzy kolem něj vznikl sbor. 
Nejprve tento sbor patřil k Metodistické církvi (protože Pázdral po svém obrácení studoval metodistickou 
biblickou školu v Anglii), ale později se připojil k tehdejší Svobodné reformované církvi, dnešní Církvi bratrské. 
Kladenský sbor dosáhl svého vrcholu na konci druhé světové války, kdy sice neměl svého kazatele, ale jako 
evangelista zde působil bratr Bidrman. Po ukončení války, v roce 1946 měl Kladenský sbor 181 plnoprávných 
členů, a k tomu děti a přátele sboru. 
Poté ale začal ubývat. Rok co rok se jeho počet zmenšoval, a v roce 1998 měl pouhých 40 členů. Tento stav 
mnozí z Vás pamatují.  
 
A teď se chci vrátit k tomu, co jsem prožil… 
Pročítal jsem tenkrát biblické knihy, které popisují návrat Židů z Babylonského zajetí, a tehdy ke mně Bůh 
skrze dvě místa promluvil. Židé se pustili do obnovy zničeného Jeruzaléma, ale chrám zůstává v troskách. 
Tehdy pod vedením Zorobábele a Jóšui nejprve obnovili oltář a potom položili základní kameny k obnově 
Jeruzalémského chrámu. Kniha Ezdráš tento okamžik přibližuje těmito slovy: 
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Ezd 3,12 Mnozí z kněží a levitů i představitelů rodu, starci, kteří viděli dřívější dům, dali se do hlasitého 
pláče, když byly kladeny základy tohoto domu před jejich očima… 

 

Starci, kteří pamatovali slávu chrámu, a teď stojí před jeho troskami, pláčou. Možná si v srdci říkají: to co 
bylo, se už nikdy nevrátí… 
A do této situace přichází prorok Aggeus s prorockým slovem povzbuzení: 

Ag 2,1-3 Dvacátého prvního dne sedmého měsíce stalo se slovo Hospodinovo skrze proroka Agea: "Řekni 
judskému místodržiteli Zerubábelovi, synu Šealtíelovu, a veleknězi Jóšuovi, synu Jósadakovu, a 
pozůstatku lidu: Kdo zůstal mezi vámi z těch, kteří viděli tento dům v jeho prvotní slávě? A jaký jej 
vidíte nyní? Není ve vašich očích jen pouhé nic? 
6-9 "Toto praví Hospodin zástupů: Ještě jednou, a bude to brzy, otřesu nebem i zemí, mořem i souší. 
Otřesu všemi pronárody, a přijdou s tím nejvzácnějším, co mají; a naplním tento dům slávou, praví 
Hospodin zástupů. Mé je stříbro, mé je zlato, je výrok Hospodina zástupů. Sláva tohoto nového domu 
bude větší nežli prvního, praví Hospodin zástupů. A na tomto místě budu udílet pokoj, je výrok 
Hospodina zástupů." 

 

A Duch svatý v tu chvíli šeptal do mého srdce – toto chci udělat se sborem v Kladně. 
Sbor, církev na Kladně je „pouhé nic“. Jsou tu někteří, kteří ho viděli v jeho slávě, ale když se dívají dnes, vidí 
ho jako pouhé nic. 
Ale já způsobím změnu. Naplním tento dům svou slávou. A to tak, že sláva tohoto nového domu bude větší, 
nežli prvního. A budu zde udílet pokoj. 
 
Nosil jsem toto slovo v srdci. S bázní, z úzkostí, ale s nadějí, že jestli to bylo slovo od Boha, pak se jistě naplní.  
Nikomu jsem to neřekl, ale minulou neděli na vizitačním shromáždění jsem cítil, že toto slovo Vám mám 
předat. 

Sláva tohoto nového domu bude větší nežli prvního, praví Hospodin zástupů. A na tomto místě budu 
udílet pokoj, je výrok Hospodina zástupů." 

 
Ti kdo viděli slávu tohoto domu…  
Řada z Vás tuto slávu zažila (rok 2011 - rok 1946 = 65 let). Živý a veliký sbor (1946 – 180 členů). 
Kéž Bůh dá, aby jeho dům na Kladně byl ještě slavnější! 
 

Tady nejde v první řadě o počet členů. Ale o to jak Bůh mezi námi jedná. 
V knize „Přehledné dějiny metodismu“ jsem se dočetl o „prvotní slávě Božího domu na Kladně“ toto:  
 

Čas od Času přijížděl wesleyánský kazatel z Vídně, Aby na práci dohlédl a vysluhoval ve sboru svátosti.  
Kazatel Friedrich Rosch popisuje ve svých vzpomínkách takovou návštěvu na Kladně: kázání sice 
nerozuměl, protože bylo české, "avšak shromáždění bylo mocně zasaženo a plakalo a hlasitě vzdychalo

“
.   

 

A to je to, po čem toužím. Aby mezi námi jednal Duch svatý. Aby se ti, kteří se Bohu vzdáli opět k Němu 
vrátili. A aby se zde nevěřící lidé setkávali s živým Bohem.  
 

To, co se dělo v Izraeli při návratu z Babylonského zajetí byla Boží milost. To, co děje mezi námi je Boží milost. 
To není ničí zásluha. A já toužím po tom, aby tato zachraňující milost nad našim sborem zůstala. Aby se 
naplnilo to, co Bůh zaslíbil. Celé generace tohoto sboru se vzdálily Bohu, ale On je schopen způsobit, aby se 
vrátili! Pokud zůstaneme v milosti Ježíše Krista. To bude teď náš společný zápas. 
Aby Satan vrátil, co vzal – a aby byl uprostřed nás oslaven Pán Ježíš Kristus. 
 
Co pro to udělat? To není otázka našeho úsilí a práce, ale chození s Ježíšem! Být mu blízko, žít z milosti a pak 
si nás On sám použije k tomu, co připravil. Můžete na to říct: AMEN? 
Pokud ano, pak v pokoře, s vírou a s očekáváním na Boha, který má moc řekněme: staň se, AMEN! 
 
Ef 3,20-21 Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si 
dovedeme představit, jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků! 
Amen. 
 


