
Milí bratři a sestry z našeho sboru, 
 
 
Dnes vám zasílám v pořadí čtvrtý dokument k současné situaci. 
Důvodů mám celkem šest:  
 
1. V dokumentech předchozích jsem vám některé prorocké vjemy ze svojí strany 
předával s tím, že potřebují být rozsouzeny. Toto zůstává. Nicméně když se bavím se 
svými blízkými spolupracovníky, tito mi některá mnou vyslovená proroctví potvrzují ze své 
vlastní zkušenosti – často přijali přesně stejné verše, které oslovily i mne. Takže: Nedělám 
zatím závěry, ale přijímám mnohé dříve přijaté s rostoucí důvěrou, že jde o Boží řeč.  
 
2. Citát z První epištoly Timoteovi druhé kapitoly nás vyzývá k modlitbám především! za 
vládu a ostatní v moci postavené. Moje žena Danka vám vzkazuje prorocké slovo, které 
přijala: „Kdo se nemodlí za vládu, nemá právo si na ni stěžovat!“ 
Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za 
všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým 
a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. To je dobré a vítané u našeho 
Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. (1 Timoteovi 2:1-
4)   
 
3. Zůstaňme ještě chvíli u Timoteových slov. Tentokrát se podívejme do druhé epištoly.  
 
Ty však setrvávej v tom, čemu ses naučil a o čem jsi přesvědčen. Víš, od koho ses 
tomu naučil.  Od dětství znáš svatá Písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a 
to vírou v Krista Ježíše.  Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k 
usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti,  aby Boží člověk byl náležitě 
připraven ke každému dobrému činu. (2. Timoteovi 3:14-17) 
 
Náš úkol je, abychom lidem jasně a přehledně ukazovali cestu dle Písma! 
Ve svém bývalém sboru jsem byl svědkem, že v okamžiku, kdy starší vyzvali 
k evangelizační akci (a tedy práci), ozvaly se velmi hlasité protesty: „Prvně musíme být 
vyučeni! Upevněme svoje vztahy a teprve potom služme navenek druhým!“  
V uplynulých desetiletích jsem spolu s dalšími pracoval na psaných materiálech, které jsou 
jasným rámcem zdravé (byť ne zajisté dokonalé) teologie: První a Druhé kroky, Studijní 
Bible s výkladovými poznámkami, Rudkova eschatologie, Systematická teologie. Kromě 
toho již deset let píši do Laviny články, z nichž mnohé mají jednoznačně výukový charakter. 
(Všechny tyto materiály jsou k dispozici v psané, některé i elektronické podobě.) Je čas 
zúročit toto všechno ve službě potřebným! 
 
 
4. Stále se mi vrací na mysl – a dle mých zkušeností může jít o Boží upozornění – že 
s poklesem příjmů občanů poroste kriminalita. Doporučuji vám, abyste si ze zahrad, 
chalup a chat odvezli věci, o které nechcete přijít. Abyste zamykali dveře i vrátka, která jste 
uplynulých třicet let nechávali otevřené. Atd. (Když jsem v létě pracoval v Praze v přízemí 
v domě v centru města a dokořán si otevřel okna, upozornili mne teenageři, ať si okna 
navzdory vedru zavřu. - Zloději jimi mohou skočit do místnosti a během chvíle mne obrat… 
Jako občana poklidnější Olomouce mne toto ani stínem nenapadlo…) 
 



5. Již jsem vám psal, že karanténu vidím jako „trénink“ pro nás v duchu osamocení, 
které prožil prorok Eliáš Tišbejský u potoka Keritu (1 Kr 17. k.).  
Dnes jsem si četl u ranního čaje vynikající! knihu Dietricha Schwanitze „Vzdělanost…“. Na 
str. 238 jsem se dozvěděl, že kniha „Robinson Crusoe“, kterou jsem četl poprvé jako 
teenager, je ve svém původním vydání mnohem širší: „…ztroskotání lodi je až třetí ze série 
epizod, v nichž se Robinson dopouští vždy téhož prohřešku – nebere na vědomí otcovo 
varování… Až tady, na ostrově, následkem duševní krize, se naučí chápat svůj osud jako 
trest za revoltu proti společenskému řádu, ustanovenému Bohem, a nucený pobyt na 
ostrově akceptuje jako příležitost k tomu, aby dokázal své schopnosti… Jako pravý 
měšťanský puritán spravuje čas svého života, jako by to byla zásoba – člověk bude nucen 
složit účty, nejprve sám sobě a později Bohu, jak s ní naložil. Robinson se proto učí 
využívat čas na ostrově efektivně. Vede si deník, aby si držel přehled, a cvičí se v umění 
sebepozorování. Organizací času se učí metodickému způsobu života, pravidelností 
propůjčuje svému životu stabilitu a tak, i přes svou samotu, zůstává sám sobě neustále na 
očích… 
 
Někteří mi s lítostí hlásí, že náš sbor aktuálně nenabízí videopřenosy bohoslužeb… 
Doposud jsem vám posílal informační maily a stála mi otázka, zda vás nezatěžuji příliš 
velkým množstvím nevyžádané pošty… Výhledově počítejte minimálně s jedním 
informačním listem ode mne týdně. (Nechcete-li je dostávat, hlaste to, prosím, Robertovi, 
který obětavě pečuje o rozesílání. Vyřadí vás z adresáře.)  
Další možnosti budeme řešit zajisté společně jako starší.  
Jsem vděčný svému zástupci Pavlovi Bartíkovi i Robertovi Myškovi, který vám dal Pavlovo 
povzbudivé nedělní slovo na naše webové stránky. Využijte této nabídky! 
Manželé Mikiskovi nám nahráli skvělé chvály, které si můžete poslechnout na našich 
webových stránkách, kde naleznete také texty.  
Všechny další kroky vedoucí ke společnému povzbuzení jsou zajisté více než vítány!  
 
6. Přestože je aktuální pandemie svým rozšířením celosvětová, Boží slovo nás ujišťuje, že 
svým chováním a modlitbami můžeme výrazně pozitivně ovlivnit vývoj v naší zemi. Viz 
Abrahamovu přímluvu za Bohem ke zničení odsouzená města. (Genesis k. 18)  
Česká republika může být ve stávajících posledních dnech ostrovem relativního klidu 
a prosperity, stejně jako tomu bylo ve Švýcarsku za druhé světové války. (Osobně to 
přičítám požehnání, které spočinulo na této zemi díky generacím protestantů, které zde 
působily a často trpěly a umíraly pro svoji víru.) 
Proto bojujme na modlitbách! za naši zemi. (Viz předchozí můj dopis informující o 
celosborovém spojení se na modlitbách každý den mezi 19:30 – 20:30.) 
Spolu s bratrem Rudkem jsme od roku 1996 vyhlíželi naplnění slov ze třetí kapitoly knihy 
proroka Joele v naší zemi. Bratr Rudek se jej nedožil. Věřím, že my se dožijeme!    
I stane se potom: Vyleji svého ducha na každé tělo. Vaši synové i vaše dcery budou 
prorokovat, vaši starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění. Rovněž na 
otroky a otrokyně vyleji v oněch dnech svého ducha. Způsobím, že budou na nebi i na zemi 
divné úkazy: krev a oheň a sloupy dýmu. Slunce se zastře tmou a měsíc krví, dříve než 
přijde den Hospodinův, veliký a hrozný. Avšak každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, se 
zachrání. Na hoře Sijónu a v Jeruzalémě budou ti, kdo vyvázli, jak řekl Hospodin, spolu s 
těmi, kdo přežili, jež Hospodin povolá. (Jóel 3:1-5) 
 
S požehnáním vám všem pastor 
 
 


