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Na konci měsíce května jsem 
úspěšně podstoupil státní zk-
oušky z  autoškoly na rozšíření 
svého řidičského průkazu. Při 
přípravě na zkoušky mne zau-
jala jedna značka s  názvem 
„STOP“. Uvědomil jsem si, že 
tuto tzv. „STOPku“ je zapotřebí 
používat i v našich životech. 
Počátkem tohoto roku mne 
Bůh doslova vedl, abych rok 
2016 svým kázáním otevřel 
veršem z  Bible 1. Petrovy 
3,8-12 s hlavním zaměřením na 
náš jazyk a potažmo pomluvy. 
Od této doby jsem o pomlu-

vách nejméně ještě jednou 
hovořil a po téměř půl roce je 
opět na čase toto téma otevřít.  
Důvodem otevření tohoto té-
matu je jednoduchý. Na otázku 
co jsou pomluvy, zní jedno-
duchá odpověď. Pomluva je, 
když za zády druhého člověka 
tohoto člověka pomlouváme, 
neboli hovoříme lež či polo-
pravdu. Pomluvy jsou jako 
duchovní rakovina a ničí život 
nejen toho, kdo pomluvy šíří, 
a l e j e p o s t i že n o i c e l é 
společenství věřících. A tady 
říkám první STOP! 

IDentita

Úvodník: …Buď požehnáním pro ostatní
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Jako věřící lidé, kteří milujeme Boha a 
máme milovat lidi, nesmí být místo v našem 
životě pro pomlouvání. Pojďme si znovu 
připomenout, co na to říká Bible. 
Přísloví 10,18 říká: Kdo zakrývá nenávist, 
má lživé rty, a kdo vynáší pomluvy, je 
hlupák, proto, jak říká 1 Petrova 2,1: od-
ložte tedy každou špatnost a každou lest, 
pokrytectví, závist a každou pomluvu. 
V  těchto dvou verších jsme povzbuzování, 
abychom si drželi pomluvy daleko od těla a 
pokud se stane, že se do nich zapleteme, 
Ježíš nám dává východisko – žít v  lásce 
jedni s  druhými, žehnat jim a nezlořečit. 
K  tomu se vztahuje náš postoj k  dalším 
Božím dětem a to je postoj pokory a 
odpuštění. 
Tu a tam se i mezi námi objeví nějaká pom-
luva, protože každý selhává, i když usilu-
jeme o dokonalost. To ale neznamená, že 
budeme vůči pomluvám, ač těch vlastních, 
či cizích „laxní.“ Je zapotřebí říci „STOP“ 
ďáblu, který se bude snažit rozbít naše 
společenství skrze pomluvy, které se na 
první pohled tváří nevinně, ale mají zničující 
charakter. Hlavně na to vždy doplatíme 
sami, protože jestli pomlouváme, lidé bu-
dou pomlouvat nás. Tato Boží matematika 
je principiálně stejná od stvoření. 
Na začátku tohoto roku jsme se společně 
s  manželkou Rut dohodli, že nebudeme 
tolerovat pomluvy jeden u druhého a 
budeme se v  lásce napomínat. Taktéž 

chceme dát jasný signál v podobě „STOP“ i 
ostatním, aby se celé společenství mohlo 
vydat správnou cestou plnou lásky, 
odpuštění, naděje, žehnání a povzbuzování 
ve víře a na cestě za naším Kristem.  
Závěrem, nedej se pomluvami odradit od 
následování Ježíše a také se neboj druhého 
v  lásce napomenout, když budeš svědkem 
pomluv. Buď „STOPkou“ pro pomluvy a 
ďábla, i když tě to bude stát nepochopení 
či pohrdání. Místo toho se staň mocným 
nástrojem v  Božích rukou a buď požeh-
náním pro ostatní.  
A konečně: buďte všichni jednomyslní, 
soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a 
pokorní. Neodplácejte zlým za zlé ani 
urážkou za urážku, ale naopak žehnejte; 
vždyť k tomu jste byli povoláni, abyste jako 
dědictví obdrželi požehnání. Neboť ‚kdo 
chce milovat život a vidět dobré dny, ať 
zdržuje jazyk od lého a rty od lstivých slov, 
ať se odvrátí od zlého a činí dobré, ať 
hledá pokoj a usiluje o něj; neboť Pánovy 
oči jsou obráceny na spravedlivé a jeho uši 
k jejich prosbě, ale Pánova tvář proti těm, 
kdo činí zlo.‘ (1 Petrova 3,8-12) 

Roman
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Pokud jsme tady na zemi, máme prob-
lémy. To se nevyhne žádnému z nás. Zdá 
se nám to často těžké a neřešitelné. A tak 
jsme v pokušení soustředit se na řešení 
onoho problému. Lidé do toho investují 
všechnu svou sílu a ono se to nehýbe. Mají 
toho plnou hlavu. Nedokáží pomalu myslet 
na nic jiného a ono se to nehýbe. Někteří 
jsou z toho tak zoufalí, že rezignují, snaží 
se zapomenout, utopit to v alkoholu, 
drogách, rozkoších, v zaměstnanosti prací, 
nebo dokonce i ve službě Bohu, ono to 
však bolí. I já mám v životě takové věci. 
Nedávno jsem říkal Ježíši Kristu: “Pane, Ty 
máš takovou moc. Já jsem to poznal na 
vlastní kůži.“ Pán mě totiž uzdravil z 
nevyléčitelné nemoci. „Proč jsi to nevzal 
všechno tehdy najednou? Bylo to, jak když 
luskne prsty a bylo to pryč. V mžiku. 
Proč?“ Nedostal jsem odpověď. Tato 
odpověď je ale v Bibli. Proč by mi Bůh 
odpovídal znovu, když už odpověděl: 
“Hledejte však nejprve Boží království a 
Jeho spravedlnost, a to všechno vám 
bude přidáno (Mt 6,33)“. Ježíš tam mluví o 
materiálních věcech, ale ono to platí pro 
všechno. Je cesta, kterou pro tebe Bůh 
připravil. O které sní. A na ní je řešení tvých 
i mých problémů. U Boha to jsou všechno 

maličkosti. Něco vyřeší hned, něco během 
cesty. Budeš-li však plnit Jeho vůli, určitě 
vyřeší všechno. Pravda, někdy Bůh říká: 
„Pusť Mě do celého svého života a 
spolupracuj se Mnou. Chci řešit ten či 
onen hřích, ke kterému mě nepouštíš.“ A 
někdy jsou to jiné věci. Pro nás jsou to 
problémy, pro NĚJ maličkosti. To, co nám 
tu Ježíš nabízí, je královská nabídka, která 
se neodmítá. ON říká: Ty se starej o mé 
věci a já se budu starat o tvé“. Co myslíte? 
Kdo se dovede postarat o naše věci lépe? 
My, nebo ON? Podmínka je jediná: “Dej mi 
cele sám/sama sebe. Chci tě mít celého/
celou,“ říká Ježíš. 

Mirek Marván 

Pro Boha to není problém (Mt  6,33)

Není to moc,  
ale je to vše, co mám.

To je vše,  
co jsem kdy chtěl
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Narozeniny  
v březnu slaví 

DAČICE SLAVONICE

Datum Kázání Vedení Úklid Besídka Kázání Vedení

5.6.
Host: Marek 

Pezlar
Roman Vojta Dana

Host: Marek 
Pezlar Roman

12.6.
Host: Terence 

Erlenbach
Michal Dana Jeska

Host: Terence 
Erlenbach Michal

19.6. Vojta Adam Rut Rut Vojta Adam

26.6. Roman Mirek Adam Žaneta S. Roman Vojta

Rozpis služeb

Redaktor: Roman Vretonko 

Grafická úprava: Rut Vretonko


Příspěvky posílejte nejpozději do 15. dne v měsící na e-mail: acdacice@seznam.cz 

Pravidelná setkání 
neděle   10:00  - Spolkový dům, Slavonice
neděle   16:00  - Palackého náměstí 39, Dačice 
pondělí   18:00  - Beta kurz, Slavonice (zodp. osoba: Roman) 
úterý   17:30  - Skupinka u Romana a Rut, Dačice 
středa   18:00  - Skupinka, Slavonice (zodp. osoby: Adam & Robert) 

17.6.  
Ondra Zich

24.6. 

Silvinka Turčinková

28.6. 

Robinek Turčinek

30.6. 

Veronika Švecová
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