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Slovo kazatele – Urijášovské listy
Hloupý kdo dává, hloupější kdo nebere.
Lepší je blízký soused než vzdálený bratr.
Boží mlýny melou pomalu, ale jistě.
Svíce sebe stravuje a jiným svítí.
Nedomlouvej posměvači, aby tě nezačal nenávidět. 
Domlouvej moudrému a bude tě milovat.

Lidský život je komplikovaný a neopakovatelný, i když některé situace se v něm 
objevují  vícekrát.  Pozorováním  vracejících  se  okolností  si  lidé  začali  vytvářet 
přísloví  a  rčení.  Bible  některá  z  nich  uvádí  v  knize  Přísloví.  Další  nalézáme 
v mudrosloví různých filozofů, lidových vypravěčů všech národů na světě.
Nedávno jsem objevil další skupinu rčení, která si vystačí se dvěma maximálně 
třemi slovy, např. Jobovy zvěsti, Lotova žena, Jidášův polibek. A co Urijášovské 
listy? Jaké poselství, ponaučení pro nás přinášejí? Známe tento příběh.
Právě začínalo jaro. Davidova armáda bojovala proti Amónovcům, zatímco král  
zůstal  v  Jeruzalémě… Jednou  navečer  se  procházel  po  střeše  svého paláce  a 
spatřil Bat-šebu… Došlo k něčemu, co se stát nemělo. A aby David zamaskoval 
svůj hřích, napsal dopis svému vojevůdci: „V nejdivočejším boji postavte Urijáše 
do přední linie a potom se od něho stáhněte, aby ho nepřátelé zabili.” (2 Sam 
11,15 SNC)
Hřích a zlo v „Urijášovských listech” se nepodařilo Davidovi skrýt, ale Bůh mu po 
hlubokém vyznání odpustil. Důsledky svých činů si však musel nést. Dítě zemřelo, 
„vlastní rodina se stala zdrojem jeho neštěstí a před svýma očima byl připraven 
o vlastní  ženy”.  Jakoby se naplnilo přísloví:  Kdo jinému jámu kopá,  sám do ní 
padá.
Možná  máme  i  my  někdy  myšlenku  poslat  tzv.  „Urijášovské  listy”,  abychom 
zakryli  špatné  jednání  před  lidmi  i  před  Bohem.  Možná  i  nás  musí  navštívit 
„Nátan s  ovečkou”,  aby  nám otevřel  oči,  mysl  i  srdce  pro  hluboké vyznání  a 
pokání.  Bůh nás oslovuje různými způsoby.  Zastavuje nás na cestě zla  a touží  
ve své lásce a milosti po odpuštění našich hříchů skrze Ježíše Krista. David svoji 
chybu uznal a pokořil se. Ať se to daří i nám a „Urijášovské listy” neposíláme.

E. Miškej
P.S. „Stvoř mi zas, Bože, stvoř čisté srdce, v mém nitru obnov upřímnost. 
Nevyžeň, prosím, mne od své tváře, neber mi Ducha svatého! Navrať mi radost..” 
(Ž 51,12-14 SNC) 



Ze života sboru
Datum Kázání

  6. 4. 2019 E. Miškej

13. 4. 2019 K. Farkač

20. 4. 2019 Z. Miškejová

27. 4. 2019 E. Miškej

Pravidelné týdenní aktivity:
každý čtvrtek v 17:00 – schůzky Pathfinder - klub pro děti
každý pátek v 17:30 – nácvik písní Worship

BŘEZEN
sobota 6. 4. v 13:00 – členské shromáždění
sobota 6. 4. v 16:00 – setkání delegátů okrskové rady v ČT
pondělí 8. 4. v 16:00 – setkání maminek
středa 10. 4. v 17:00 – studijní a modlitební setkání ve sboru
sobota 13. 4. v 16:00 – skupinka u Hubálků
středa 17. 4. v 18:00 – výbor sboru
sobota 20. 4. v 16:00 – velikonoční koncert ve Žluťáku (Worship)
středa 24. 4. v 17:00 – studijní a modlitební setkání ve sboru
sobota 27. 4. v 15:00 - Velká Hradubická, setkání mládeže v Pardubicích
sobota 27. 4. v 16:00 – JARNÍ KONCERT (Worship) – v budově sboru
pondělí 29. 4. v 16:00 – setkání maminek

KVĚTEN
sobota 11. 5. 111. výročí založení sboru Luže
sobota 25. 5. Koncert Džbánov (Worship)

Akce Pathfinder - 12. – 14. 4. Sněženka v Hronově

Agenda členského shromáždění – 6. 4. 2019 v 13:00 hod.
1) reakce na knihu J. Osmíka
2) přesun ADRA služebnosti
3) představení rozpočtu sboru
4) využívání nových prostor sboru
5) ADRA obchůdek
6) mimořádné bohoslužby



Narozeniny v měsíci dubnu slaví:
Renata Farkačová, Miroslav Gregar, Eva Hermanová, Štěpánka Hermanová, 

Jitka Hubálková, Karel Klacl, Monika Lipenská, Marcela Richterová, 
Daniela Šlechtová, Markéta Vojvodíková, Eliška Zahrádková.

Narozeniny dětí: Katka Hájková, Daniel Bouška
Žalm 67, 2 „Kéž je nám Bůh milostiv a dá nám požehnání, kéž nad 

námi rozjasní svou tvář.“

POZVÁNKA

○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●
Stále platí, že v bulletin je otevřen pro vaše příspěvky, zkušenosti a sdílení.



Tři v jednom nebo Dva pro všechny? - Číst nebo nečíst?

Možná že se vám také dostala do rukou, nebo jste byli obdarováni, knihou, 
spisem "Tři v jednom nebo Dva pro všechny?", kterou sepsal a také mi ji 
věnoval náš bratr Pepa Osmík.
Po letmém prohlédnutí této knížky a také z jejího názvu jsem začínal tušit, 
o  co  půjde,  nicméně  jsem  ji  dvakrát  důkladně  pročetl  a  myslím,  že  je 
potřeba  se  k  tomuto  spisu  vyjádřit.  Kniha  totiž  obsahuje  zavádějící  a 
nebiblické  vývody,  které  by  mohly  zneklidňovat  některé  naše  bratry  či 
sestry.
Celý spis je dosti nekonzistentní. Na jedné straně by se dalo s některými 
výroky či vývody autora souhlasit, ale vzápětí, někdy o několik stránek dále 
je uvedena velmi silná a zavádějící nepravda. Například: Autor v předmluvě 
uvádí,  že "prosil  o vedení Ducha svatého", (str.  5 uprostřed) ale později 
píše:  "Všechny  modlitby,  které  jsou  směřovány  k  osobě  Ducha  svatého 
nejdou k Bohu,  ale  k  uchvatiteli  naší  pozornosti,  ke zloději  našich duší, 
k dávnému lháři a svůdci, samotnému hadu z ráje, satanu." (Str. 24 dole.) 
Možná,  že  třeba  jen  nerozumím  některým  jemným  nuancím  autorova 
vyjádření, pak se omlouvám a prosím o důkladnější vysvětlení.
Nyní projdeme knihou trochu systematičtěji.
V "Úvodu" autor uvádí, že se bude držet Bible (str. 7 uprostřed textu), ale i 
tato zásada je porušena, nebo je alespoň opomíjena komplexnost Bible, 
protože  nejsou  brány  v  úvahu  další  vyjádření  Bible  ke  zkoumanému 
tématu.
V kapitole "Trojandělské poselství"  autor zkoumá koho se "bát" a komu 
"vzdávat  čest".  Dochází  k  závěru,  že  Bohu a také Kristu,  protože "jejich 
podstata je Božská". (Str. 11 nahoře.) 
V dalších dvou kapitolách "Odhalení" a Alfa a Omega" autor před něčím 
stále varuje, užívá k tomu citací sestry Whiteové, ale není vůbec uvedeno, 
před čím nás varuje. A varovné citáty od EGW také neobsahují předmět 
varování,  jen  samotné  varování.  Takže  se  takto  tyto  citáty  dají  použít 
v podstatě k varování před čímkoliv.
Knihu  "Živý  chrám",  o  které  se  mluví  dále  v  kapitole  "Alfa  a  Omega", 
neznám, ale z textu jsem vyrozuměl, že jde o propagaci panteismu (viz str. 
20 dole), který církev odmítla (viz str. 21 nahoře). S tím souhlasit lze.



Až v další kapitole "Panteismus a trinitářství" se dovídáme, o co autorovi 
jde. Tvrdí, že učení o Boží trojici je stejné jako učení o panteismu (str. 24 
těsně nad citací z Wikipedie) a vyplývá z toho jeho varování před učením 
o Boží trojici.
V kapitole "Bůh Bible" se autor snaží dokázat, že Boží trojice neexistuje, že 
to vše špatně chápeme. Možná je to opravdu jen hra se slovy, kterým oba 
rozumíme  trochu  jinak,  ale  máme  na  mysli  to  samé.  Nicméně  v  této 
kapitole se střídají výroky, které musím odmítnout a výroky, se kterými se 
dá souhlasit. Například str. 27 nahoře ke komentáři J 3,16 - Bůh dal svého 
Syna. Autor píše "Rozhodně to neznamená, že Bůh tak miloval svět, že dal 
sám sebe jako Syna za nás." Ale v mém chápání to přesně toto znamená. 
Bůh dal sám sebe. Vyjadřuje to jeho obrovskou lásku k člověku. Tato láska 
překvapila i satana a ten zde pochopil, že prohrál, že jeho osočování Pána 
Boha z nelásky k lidem, z toho, že by se za ně nebyl ochoten obětovat, 
ukázalo jako nepravdivé, jako lživé.
S výrokem "Duch Boží, Duch pravdy a Duch Kristův a Duch svatý jsou jedné 
podstaty" (str. 27 uprostřed) se zase souhlasit dá.
Proti čemu se ale musím důrazně ohradit je tvrzení "Nebyl [Kristus] však 
zároveň s Bohem nepočat." (Str. 30, 9. řádek shora.) Když odstraníme oba 
zápory,  aby byla  věta srozumitelnější,  (v  češtině se smysl  věty  nemění), 
dostaneme výrok, že "Kristus byl počat". To je blud, hereze atd.
Upozornil  jsem  jen  na  některé  výroky  a  vývody  autora,  ale  celá  tato 
kapitola  ("Bůh Bible")  (a  konec konců i  celá kniha)  je  plná nebiblických 
zavádějících tvrzení, polopravd, lží. Jen když sem tam vezmeme jednotlivou 
větu, tak se s ní dá občas souhlasit.
Další kapitola "Slovo prorokyně" se nese v obdobném smyslu jako kapitola 
předchozí. Jen autor neprobírá citáty z Bible, ale ze spisů sestry Whiteové. 
A zase je zde řada zkreslených, zavádějících tvrzení, polopravd i lží. Pokud 
jsem  správně  pochopil  autorovi  jde  o  to,  že  Duch  svatý  není  "osoba". 
Myslím si,  že  označení  Ducha svatého jako "osoby",  slouží  křesťanským 
církvím  především  k  vymezení  se  proti  názorům,  které  Ducha  svatého 
považují jen za nějakou sílu.
V kapitole  "Ukradený čas"  je  učení  o  Boží  trojici  nazváno babylonským 
učením.
Nicméně, jak kniha postupuje, stále více nabývám dojmu, že si vzájemně 
nerozumíme,  že  pod stejnými  pojmy myslíme různé věci  a  také,  že  jde 



hodně o hru slovíček. Cituji: "Nikoliv Boha Ducha svatého, nýbrž svatého 
Ducha Božího." (Str. 42 nahoře.) Slova jsou v obou případech stejná, jen se 
řeknou v opačném pořadí.
K poslední kapitole "Jak dále?". Trochu hodně mě zaráží velmi silná slova o 
o  zaprodanosti  naší  církve  (str.47  uprostřed).  Nevím,  z  čeho  tak  autor 
soudí.
K věcem, které jsou napsány před tímto silným vyjádřením na stranách 45 
a 46 bych se jen pokusil  napsat moje porozumění. Každý ze zakladatelů 
adventního  hnutí  přišel  z různé  denominace,  s různým  chápáním  Bible. 
Postupně  však  studovali  Bibli  a  vytvářeli  věrouku  nového  hnutí.  Pokud 
objevili pro ně nové pravdy, opouštěli to staré nebiblické a přijímali věci 
z Bible.  (Jen  pro  zajímavost,  na  začátku  světili  neděli,  než  pochopili,  že 
sobota je tím sedmým dnem odpočinku.) 
Navíc se vymezovali  vůči katolické církvi, 
(vnímali,  že  katolíci  věří  nebiblickým 
věcem),  a  tak  odmítli  i  učení  o  trojici. 
Později však toto učení prověřili a zjistili, 
že toto učení v Bibli oporu má, takže ho 
přijali.
A ještě je třeba ozřejmit jednu nepřesnost 
týkající  se  vyznání  víry  (str.  46  dole). 
Adventisté sedmého dne nikdy neformu-
lovali svoje "vyznání víry". Ale formulovali 
věroučné  články.  "Adventisté  sedmého 
dne přijímají  Bibli  za  své  jediné  vyznání 
víry  a  z  ní  odvozují  základní  věroučné 
články." (Adventisté sedmého dne věří..., 
Advent-Orion, Praha 1999)
S čím souhlasím je se studiem Bible a s diskusemi, ovšem s takovými, které 
budou mít šanci někam vést.
Celkový  závěr.  Celý  spis  je  poměrně  nepřehledný,  obsahuje  nesprávné 
argumentace, jsou uváděny zavádějící vývody, polopravdy, nepravdy, a ty 
jsou  smíchány  se  špetkou  pravdivosti.  Častokrát  je  to  hra  se  slovy  a 
slovními  obraty.  Možná  že  pod  pojmy  "osoba  Duch  svatý",  "Bůh  Duch 
svatý", "Duch Boží", "Duch Kristův" máme na mysli úplně to samé.
Takže bych asi řekl spíše nečíst, nebo "jen pro otrlé".           RČ



 

Své příspěvky do bulletinu zasílejte na adresu: vojvma@seznam.cz (Markéta V.)


