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Sk 5,33 Když to velekněží slyšeli, rozlítili se a chtěli apoštoly zabít. 
34 Tu vstal ve veleradě farizeus jménem Gamaliel, učitel zákona, kterého si vážil všechen lid; poručil, aby je 
na chvíli vyvedli ven, 
35 a řekl: "Dobře si rozmyslete, Izraelci, co s těmi lidmi chcete udělat. 
36 Před nedávnem povstal Theudas a tvrdil, že je Vyvolený; přidalo se k němu asi čtyři sta mužů. Když byl 
zabit, byli všichni jeho stoupenci rozprášeni a nakonec z toho nebylo nic. 
37 Po něm povstal ve dnech soupisu Judas Galilejský a strhl za sebou lid; také on zahynul a jeho stoupenci 
byli rozehnáni. 
38-39 Proto vám teď radím: Nechte tyto lidi a propusťte je. Pochází-li tento záměr a toto dílo z lidí, 
rozpadne se samo; pochází-li z Boha, nebudete moci ty lidi vyhubit - nechcete přece bojovat proti Bohu." 
Dali mu za pravdu; 
40 zavolali apoštoly, poručili je zbičovat, zakázali jim mluvit ve jménu Ježíšovu a pak je propustili. 
41 A oni odcházeli z velerady s radostnou myslí, že se jim dostalo té cti, aby nesli potupu pro jeho jméno. 
42 Dále učili den co den v chrámě i po domech a hlásali evangelium, že Ježíš je Mesiáš. 
 
 
Gn 11,1 Celá země byla jednotná v řeči i v činech. 
2 Když táhli na východ, nalezli v zemi Šineáru pláň a usadili se tam. 
3 Tu si řekli vespolek: "Nuže, nadělejme cihel a důkladně je vypalme." Cihly měli místo kamene a asfalt 
místo hlíny. 
4 Nato řekli: "Nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. Tak si učiníme jméno a nebudeme 
rozptýleni po celé zemi." 
5 I sestoupil Hospodin, aby zhlédl město i věž, které synové lidští budovali. 
6 Hospodin totiž řekl: "Hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč. A toto je teprve začátek jejich díla. Pak 
nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést. 
7 Nuže, sestoupíme a zmateme jim tam řeč, aby si navzájem nerozuměli." 
8 I rozehnal je Hospodin po celé zemi, takže upustili od budování města. 
9 Proto se jeho jméno nazývá Bábel (to je Zmatek), že tam Hospodin zmátl řeč veškeré země a lid rozehnal 
po celé zemi. 
 
Gn 6,8 Ale Noe našel u Hospodina milost. 
9 Toto je rodopis Noeho: Noe byl muž spravedlivý, bezúhonný ve svém pokolení; Noe chodil s Bohem. 
10 A Noe zplodil tři syny: Šéma, Cháma a Jefeta. 
11 Země však byla před Bohem zkažená a plná násilí. 
12 Bůh pohleděl na zemi; byla zcela zkažená, protože všechno tvorstvo pokazilo na zemi svou cestu. 
13 I řekl Bůh Noemu: "Rozhodl jsem se skoncovat se vším tvorstvem, neboť země je plná lidského násilí. 
Zahladím je i se zemí. 
14 Udělej si archu z goferového dřeva. V arše uděláš komůrky a vysmolíš ji uvnitř i zvenčí smolou. 
15 A uděláš ji takto: Délka archy bude tři sta loket, šířka padesát loket a výška třicet loket. 
16 Archa bude mít světlík; na loket odshora jej ukončíš a do boku archy vsadíš dveře. Uděláš v ní spodní, 
druhé i třetí patro. 
17 Hle, já uvedu potopu, vody na zemi, a zahladím tak zpod nebe všechno tvorstvo, v němž je duch života. 
Všechno, co je na zemi, zhyne. 
18 S tebou však učiním smlouvu. Vejdeš do archy a s tebou tvoji synové, tvá žena i ženy tvých synů. 
19 A ze všeho, co je živé, ze všeho tvorstva, uvedeš vždy po páru do archy, aby s tebou zůstali naživu; 
samec a samice to budou. 
20 Z rozmanitých druhů ptactva a z rozmanitých druhů zvířat a ze všech zeměplazů rozmanitých druhů, z 
každého po páru vejdou k tobě, aby se zachovali při životě. 
21 Ty pak si naber k obživě různou potravu, nashromáždi si ji, a bude tobě i jim za pokrm." 
22 Noe udělal všechno přesně tak, jak mu Bůh přikázal. 
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Po měsíci opět studijného volna opět stojím před Vámi za kazatelnou. Během té doby jsem mimo jiné 
přemýšlel o tom, jak dál.  
7 let služby na Kladně, a další společně před námi 
 
křižovatka, něco nového začíná? 
Opravdu – Bůh přece tvoří nové věci každý den! 
 
Uzavírá se určité období, a záleží na tom, kam půjdeme dál. 
Církev, sbor, společenství 
rosteme, to je Boží milost, dar. (je to ale i normální stav, vždyť Evangelium je mocí Boží ke spasení!) 
jsme rodina, díky Bohu tak trochu širší, už se tolik neznáme. 
 
Nebezpečí  

 izolovanost, osamocenost 

 nedělní křesťanství (můžeme se schovávat 
v anonymitě) 

 roztříštěnost podle názorů, věku, zájmů, 
životního stylu 

 

Možnosti 

 oslovíme více lidí 

 je více služebníků 

 můžeme rozvinout práci 

 rozšířit působnost na jiná místa 

 bohatší bohoslužba 

A právě proto je třeba hledat nové způsoby, možnosti, aby sbor mohl dále růst. 
NE – setrvačnost, ne tradice, kterou bychom oprašovali, ne náboženství, které časem zatuchne 
 

Znamená to, že všechno budeme dělat jinak? Určitě ne. Každý sbor, i ten náš má určitou vůni, určitý 
charakter, klima, atmosféru. Tu vytváříme my. Pokud se necháme vést Duchem svatým, je to krásná, 
příjemná vůně, vůně života. Pokud se snažíme prosadit sami sebe, je to spíš zápach, než vůně… 
Co se tedy změní, co máme čekat? Nevím. Nejspíš: 
FORMA – způsoby naší bohoslužby, práce, sborového života se budou průběžně měnit podle potřeby, 
podle toho jak žijeme. S formou je to jako s oblečením – člověk kupuje nové věci, podle věku, podle toho, 
co se mu líbí, ale styl zůstává stále stejný. Nebo náš byt – ve Veselí, v Táboře, v Unl i zde na Kladně – 
pokaždé je jiný, ale má stále stejného ducha, atmosféru, vždy do něj vtiskneme sebe. 
Tak je to v církvi, forma se mění, ale duch, atmosféra zůstává. Tedy pokud centrem zůstává Pán Ježíš.  
EVANGELIUM je stejné, protože Bůh je stejný, a jeho pravda je stejná. Spasení se nemění, můžeme být 
zachránění jen skrze oběť Pána Ježíše. 
AKTIVITY, oblasti práce – podle potřeby zanikají a vznikají nové… 
MY SAMI (JÁ A TY) SE VĚŘÍM, BUDEME MĚNIT.  
Bůh chce s námi a skrze nás dělat nové věci. A k tomu nás potřebuje proměnit, aby nás mohl použít pro 
své záměry. Jak Bůh proměňuje? Tím, že nám nově zjevuje sám sebe.  
Nové, hlubší, intenzivnější poznání Boha, Pána Ježíše, Ducha svatého – to je to, co proměňuje naše srdce. 
Není možné, abychom zůstali stejní, pokud se setkáme s Bohem. Pokud se nás dotkne jeho ruka, pokud 
nás obejme Jeho milost, pokud nás naplní Jeho Duch. 
 
Co tedy nás čeká nového? 
(Nové staršovstvo, možná modlitebna, vyroste nová generace…) 
To asi ano. Ale to není tak podstatné. Otázka zní: jak bude vypadat náš sbor za pět – sedm let? 
Nevím, neměl jsem žádné viděním, ani sen. Nevím, zda nás bude stovka, nebo tisíc, zda dá Bůh probuzení, 
zda se mezi námi bude viditelně projevovat jeho moc. Nevím, jestli z našeho sboru vyjdou kazatelé a 
misionáři, kteří budou působit jinde. Nevím, jestli nás Bůh postaví do určité třeba sociální služby, kterou 
budeme působit v naší společnosti. Nevím, jakým způsobem si nás Bůh chce použít. 
 
Ale vím, že se budeme muset více než doposud učit hledat Boží cestu. Učit slyšet, co říká Bůh. 
Nechceme jít cestou vytváření různých programů, hledání nových způsobů, jako bychom tím mohli 
přinutit Boha, aby mezi námi jednal. 
Cesta jak jít dál, je cestou hledání Boží vůle. Jinými slovy: očekávání na Boží slovo. 

Ž 130,5 Skládám naději v Hospodina, má duše v něho naději skládá, čekám na jeho slovo.¨ 
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Budeme se učit 

 naslouchat (vnitřní ztišení, to potřebuje čas, kázeň, ale i rozhodnutí a hlubokou touhu srdce) 

 rozpoznat Boží hlas (od tolika hlasů, které nás obklopují, od hlasu nás samých i lidí kolem nás) 

 pochopit (porozumět) co chce Bůh říci 

 poslechnout 
 
Protože jen to, co je od Boha, obstojí! 
 
Sk 5,33 Když to velekněží slyšeli, rozlítili se a chtěli apoštoly zabít. 
34 Tu vstal ve veleradě farizeus jménem Gamaliel, učitel zákona, kterého si vážil všechen lid; poručil, aby je na 
chvíli vyvedli ven, 
35 a řekl: "Dobře si rozmyslete, Izraelci, co s těmi lidmi chcete udělat. 
36 Před nedávnem povstal Theudas a tvrdil, že je Vyvolený; přidalo se k němu asi čtyři sta mužů. Když byl 
zabit, byli všichni jeho stoupenci rozprášeni a nakonec z toho nebylo nic. 
37 Po něm povstal ve dnech soupisu Judas Galilejský a strhl za sebou lid; také on zahynul a jeho stoupenci byli 
rozehnáni. 
38-39 Proto vám teď radím: Nechte tyto lidi a propusťte je. Pochází-li tento záměr a toto dílo z lidí, rozpadne 
se samo; pochází-li z Boha, nebudete moci ty lidi vyhubit - nechcete přece bojovat proti Bohu." Dali mu za 
pravdu; 
40 zavolali apoštoly, poručili je zbičovat, zakázali jim mluvit ve jménu Ježíšovu a pak je propustili. 
41 A oni odcházeli z velerady s radostnou myslí, že se jim dostalo té cti, aby nesli potupu pro jeho jméno. 
42 Dále učili den co den v chrámě i po domech a hlásali evangelium, že Ježíš je Mesiáš. 
 
Máme v knize Genesis dva příběhy, které vypovídají o tom jaký rozdíl, je mezi tím, když se člověk rozhodne 
něco udělat, a když ho k něčemu povolá Hospodin. 
 
Stavba archy – Noe (Genesis 6) 
Stavba babylonské věže – společnost (Genesis 11) 
 
Babylonská věž  

Gn 11,1 Celá země byla jednotná v řeči i v činech. 
2 Když táhli na východ, nalezli v zemi Šineáru pláň a usadili se tam. 
3 Tu si řekli vespolek: "Nuže, nadělejme cihel a důkladně je vypalme." Cihly měli místo kamene a asfalt 
místo hlíny. 
4 Nato řekli: "Nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. Tak si učiníme jméno a nebudeme 
rozptýleni po celé zemi." 
5 I sestoupil Hospodin, aby zhlédl město i věž, které synové lidští budovali. 
6 Hospodin totiž řekl: "Hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč. A toto je teprve začátek jejich díla. Pak 
nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést. 
7 Nuže, sestoupíme a zmateme jim tam řeč, aby si navzájem nerozuměli." 
8 I rozehnal je Hospodin po celé zemi, takže upustili od budování města. 
9 Proto se jeho jméno nazývá Bábel (to je Zmatek), že tam Hospodin zmátl řeč veškeré země a lid rozehnal 
po celé zemi. 

 
Společnost tehdy nebyla tak zničená, zdevastovaná jako v době potopy. Byli jednotní ve slovech i činech. 
Uvědomovali si svou sílu, schopnosti, kreativitu, tvůrčího ducha a tak se rozhodli, že něco udělají. Něco, co 
jim zajisté slávu, výsadní postavení, něco co jim dá pocit velikosti. 
Postaví věž, která bude sahat až k nebi… 
Udělali pro to vše. Vymysleli novou technologii – začali pálit cihly, využili nejnovější objev – asfalt, který se 
rozhodli používat místo hlíny. Nalezli nejlepší možnou lokalitu – pláň v zemi Šineár.  
Byli jednotní, žádné spory. Tato stavba je sjednotila. A tak se pustili do práce.  
Ale neptali se Boha.  
Proč také? Vždyť postaví věž, která bude sahat až k nebi, a tam se pak jako rovný s rovným s Bohem domluví. 
Pýcha, hrdost, sebevědomí… 
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Toto je pokušení pro jakékoliv společenství v kterékoliv době na zemi. 
Co budoval Hitler, Stalin, nebo třeba Mao Ce-tung? O co se pokouší EU, ale o co se pokouší i církev? 
Nemyslím teď jen na historii, kdy například římskokatolická církev vytvořila ve jménu Boha své mocnářské 
impérium. Myslím na nás. Na pokušení, které si musí uvědomit každý – i ten nejmenší sbor, který začíná růst, 
a kde lidé vnímají, že Bůh žehná. 
 
Začíná to duchovně - Bůh nám žehná, dal nám schopnosti, sílu, odvahu, duchovní poznání, tak vytvoříme 
církev, sbor. Největší, nejkrásnější, nejschopnější, nejproduktivnější. 
A dají se do práce. 
 
Kde je pýcha, kde je člověčina tam ale dílo padne. 
Dobře to řekl moudrý Gamaliel: 

36 Před nedávnem povstal Theudas a tvrdil, že je Vyvolený; přidalo se k němu asi čtyři sta mužů. Když byl 
zabit, byli všichni jeho stoupenci rozprášeni a nakonec z toho nebylo nic. 
37 Po něm povstal ve dnech soupisu Judas Galilejský a strhl za sebou lid; také on zahynul a jeho stoupenci 
byli rozehnáni. 

 
Věřím, že má pro nás Bůh připravené nové věci. Ale určitě bych nechtěl jít cestou schopných babylonských 
stavitelů. Proto nechci vymýšlet, vytvářet aktivity, dokazovat jak jsme dobří. Není možné vytvořit duchovní 
sbor lidskými prostředky. 
Apoštol Pavel říká:  

2K 12,9 ale Bůh mi řekl: "Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla." A tak se budu 
raději chlubit slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova. 
10 Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když jsem 
sláb, jsem silný. 

 

1K 15,43 Co je zaseto v poníženosti, vstává v slávě. Co je zaseto v slabosti, vstává v moci. 
 
Hospodin zmátl jejich jazyky. Takže dílo zůstalo rozestavěné, nedokončené. Ano, nechali po sobě záznam, 
pomník. Ten ovšem neukazoval na jejich schopnosti, ale stal se mementem pro ty, kteří by chtěli jejich cestu 
následovat. Pýcha předchází pád, to je pravdivé přísloví, a Bible k tomu dodává: 

1P 5,5 … Všichni se oblecte v pokoru jeden vůči druhému, neboť 'Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným 
dává milost’. (stejná slova opakuje Jakub 4,6 a Přísloví 3,34) 

 
 
NOE a stavba archy 

Gn 6,8 Ale Noe našel u Hospodina milost. 
11 Země však byla před Bohem zkažená a plná násilí. 
12 Bůh pohleděl na zemi; byla zcela zkažená, protože všechno tvorstvo pokazilo na zemi svou cestu. 
13 I řekl Bůh Noemu: "Rozhodl jsem se skoncovat se vším tvorstvem, neboť země je plná lidského násilí. 
Zahladím je i se zemí. 
14 Udělej si archu z goferového dřeva. V arše uděláš komůrky a vysmolíš ji uvnitř i zvenčí smolou. 
15 A uděláš ji takto: Délka archy bude tři sta loket, šířka padesát loket a výška třicet loket. 
16 Archa bude mít světlík; na loket odshora jej ukončíš a do boku archy vsadíš dveře. Uděláš v ní spodní, 
druhé i třetí patro. 
17 Hle, já uvedu potopu, vody na zemi, a zahladím tak zpod nebe všechno tvorstvo, v němž je duch života. 
Všechno, co je na zemi, zhyne. 
18 S tebou však učiním smlouvu. Vejdeš do archy a s tebou tvoji synové, tvá žena i ženy tvých synů. 
19 A ze všeho, co je živé, ze všeho tvorstva, uvedeš vždy po páru do archy, aby s tebou zůstali naživu; 
samec a samice to budou. 
20 Z rozmanitých druhů ptactva a z rozmanitých druhů zvířat a ze všech zeměplazů rozmanitých druhů, z 
každého po páru vejdou k tobě, aby se zachovali při životě. 
21 Ty pak si naber k obživě různou potravu, nashromáždi si ji, a bude tobě i jim za pokrm." 
22 Noe udělal všechno přesně tak, jak mu Bůh přikázal. 
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Druhý příklad je také o stavbě. Stavbě, která byla naprosto nelogická, divná, směšná a hloupá. Noe staví 
ohromnou loď, aniž by měl po ruce vodu. Je terčem posměchu a provokací. 
Když loď po 120 letech postavil, dostal příkaz, aby on a jeho rodina do ní nastoupili. Proč, když nikde nebylo 
ani mráčku? Když nastoupili, a spolu s ním i všechna zvířata, přišel déšť, přišla potopa. 
Noe stavěl na základě Božího příkazu. Noe nastoupil na základě Božího rozkazu. 
V očích lidí byl možná podivín, ale Bible ho staví do galerie mužů víry. 

Žd 11,7 Noé věřil, a proto pokorně přijal, co mu Bůh oznámil a co ještě nebylo vidět, a připravil koráb k 
záchraně své rodiny. Svou vírou vynesl soud nad světem a získal podíl na spravedlnosti založené ve víře. 

 
Loď, kterou postavil, se pro něj stala záchranou, když Hospodin zničil svět potopou. 
A o to jde. 
Jestliže nám dá Bůh rozkaz, a my poslechneme, přinese to požehnání a záchranu nám i dalším lidem kolem 
nás. I když to může vypadat všelijak, Bůh ví, co dělá. 
 
A proto, když chceme vyhlížet nové věci, nejde to jinak než s vyhlížením, očekáváním, nasloucháním k čemu 
nás povede Bůh. V pokoře, s vědomím, že jen tehdy když uslyšíme Boží hlas: „synu jdi na vinici mou a pracuj“, 
pak to má cenu, efekt a užitek. Jen to, co děláme na Boží příkaz má smysl, výsledek a požehnání. 
 
A proto se chceme jako jednotlivci, ale i jako společenství učit 

 naslouchat, ztišit se, abychom vůbec zaslechli Boží hlas 

 rozpoznat Boží hlas 

 pochopit (porozumět) co chce Bůh říci 

 poslechnout 
 
 

JÁ – MY 
„JÁ“ – osobní duchovní život, který formuje „MY“ – společný duchovní klima sboru. 
Každý z nás je důležitý. Není to tak, že Bůh zjevuje svou vůli výlučně kazateli, nebo starším.  
Vzpomeňte na mladého muže jménem Samuel. K němu Hospodin promluvil, a ne k nejvyšší duchovní 
autoritě, knězi Élímu, nebo k jeho synům, či ke komukoliv z kněžské, či levitské duchovní elity. (1. Sam 3) 
 
Já se chci učit naslouchat Bohu. Chceš do toho jít se mnou? 
Jít ve stopách Noeho, Abrahama, Izáka, Jákoba, Josefa, Mojžíše, Davida – to všichni byli lidé, kteří se naučili 
slyšet Boží hlas. Cestou Petra, Jana, apoštola Pavla… 
 
  
Je to cesta očekávání, hledání, naslouchání. 
Uvědomuji si, že na této cestě je dobré určit si priority. 

 
Chci se s Vámi podělit o to, jaké priority pro následující období pro náš sbor vidím jako potřebné. 
 

1. zralé osobní křesťanství, 
pevné zakotvení v Kristu, nebýt korouhvička ve větru 
Ef 4,13 až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího, a tak dorostli zralého lidství, měřeno 
mírou Kristovy plnosti. 
14 Pak už nebudeme nedospělí, nebudeme zmítáni a unášeni závanem kdejakého učení - lidskou falší, 
chytráctvím a lstivým sváděním k bludu. 

zdravý sbor, tělo, organismus, ne organizace, které tvoříme spolu, každý má své místo, hlavou je 
Kristus 

2. intenzivní modlitební život 
modlitba jako prostředek vděčnosti, chvály a uctívání, modlitba jako duchovní zápas (za děti, církev, 
společnost, nemocné, potřebné…) 
modlitba jako hledání Boží vůle, modlitba otevírá oči, uvolňuje Boží moc, boří hradby, buduje víru… 
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3. inspirující bohoslužba 

kde mohu vyjádřit svou vděčnost a úctu k Bohu, kde se mohu sdílet s druhými o tom, co prožívám, 
kde ke mně Bůh mluví skrze své slovo 
bohoslužba, kam mohu kdykoliv přivést své přítele a hledající, protože vím, že je mezi námi Bůh, 
který k nim bude hovořit. 

4. praktická služba druhým 
nejdříve domácím víry, ale tam neskončit, protože Bůh nás volá, abychom byli duchovními služebníky 
ve společnosti, do které nás postavil. 
být zrcadlem, světlem, solí, listem na který Bůh píše… 
2K 3,3 Je přece zjevné, že vy jste listem Kristovým, vzniklým z naší služby a napsaným ne inkoustem, 
nýbrž Duchem Boha živého, ne na kamenných deskách, nýbrž na živých deskách lidských srdcí. 

 
 
Věřím, že Bůh chce s námi a skrze nás dělat nové věci. 
A tak vyznávám a modlím se spolu s Žalmistou: 
 

Ž 130,5 Skládám naději v Hospodina, má duše v něho naději skládá, čekám na jeho slovo. 
6 Má duše vyhlíží Panovníka víc než strážní jitro, když drží stráž k jitru. 
7 Čekej, Izraeli, na Hospodina! U Hospodina je milosrdenství, hojné je u něho vykoupení, 
8 on vykoupí Izraele ze všech jeho nepravostí. 

 
 
Můžeme společně tuto modlitbu vyslovit, s tím, že když budeme vyslovovat slovo Izrael, můžeme si za něj 
v srdci dosadit jména našich dětí, příbuzných, přátel, našeho města, našeho národu… 
Kdo chcete jít touto cestou, kdo se ztotožňujete s tímto Davidovým vyznáním a prosbou, modlete se spolu se 
mnou: 
 

Skládám naději v Hospodina, má duše v něho naději skládá, čekám na jeho slovo. 
Má duše vyhlíží Panovníka víc než strážní jitro, když drží stráž k jitru. 
Čekej, Izraeli, na Hospodina! U Hospodina je milosrdenství, hojné je u něho vykoupení, 
on vykoupí Izraele ze všech jeho nepravostí. 

         Žalm 130,5-8 


