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SLOVO EDITORA 

Vážení čtenáři, 
opět se Vám dostává do rukou nové číslo 

Nedělních listů. Chci Vás vybídnout k jeho 
zakoupení, přečtení, ale nejen to. Rozhodně 
k zamyšlení nad jednotlivými články a 
svědectvími.  

Nedělní listy Vám každý měsíc přinášejí 
příběhy ze života, kde naší přátelé, bratří a 
sestry z našeho okolí padávají svědectví o 
působení Božího ducha v jejich životech nebo 
se společně zamýšlejí nad biblickými verši či
situacemi ve kterých se nacházejí. 

Redakce Nedělních listů se rozhodla Vám 
každý měsíc nabídnout zamyšlení nad jedním 
z přikázání, a tak v tomto únorovém čísle 
naleznete zamyšlení nad 1. a největším 
přikázáním vůbec. Dále zde najdete svědectví 
zpěváka populární křesťanské skupiny Petra, 
zamyšlení nad kázáním pana Wilsona, ale 
nebude chybět ani něco z naší historie. 
Vážení, přejí Vám příjemné počtení. 

DH – NL

POMOC NEPATRNÝM 

Král odpoví a řekne jim: „Amen, pravím vám, 
cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých 
nepatrných bratří, mně jste učinili.“ Matouš 25,40 

Milí čtenáři, 
před dvěma týdny přišla 

do Komunitního centra na 
sídlišti Mojská v Českém 
Těšíně nová dobrovolnice z 
Německa. Seznámili jsme 
se na jedné konferenci v 
zahraničí a ona okamžitě 
projevila zájem přijet, aby 

nám pomohla jako dobrovolný pracovník. 
Absolvovala právě německo-české 
gymnázium v Pirně (v německém Sasku) a 
byla na tříměsíčním biblickém semináři. 
Zbývá ji pár měsíců do přijímacích zkoušek 
na vysokou školu a tak se rozhodla, že ten čas 
investuje do něčeho užitečného.  

Chystá se studovat učitelství a práce s dětmi 
i mládeží ji naplňuje. Praxi v českém 
Komunitním centru považuje za hodnotnou 
zkušenost. Přijela na čtyři měsíce a pobyt si 
hradí sama. Volnočasové kluby v 
Komunitním centru vedou také dobrovolníci, 
ale její vklad je ještě výraznější. Zkrátka to 
považuje za důležité a je ochotná pro to i něco 
obětovat. 

Včera odpoledne jsem pouštěl děti do centra 
já. Když jsem otevřel dveře, upřely na mě své 
oči a z jejich úst téměř jednohlasně zaznělo: 
„Je tady Karen?“ Uvědomil jsem si, jak rychle 
se naší německé dobrovolnici podařilo 
navázat s dětmi vztah a že poslání, kterým 
žije, se téměř hmatatelně projevuje na dětech, 
kterým pomáhá. 

Má je ráda a ony ten vztah opětují. Zájem, 
přijetí a láska jsou hodnoty, které chceme ve 
volnočasových klubech sdílet. Mají svůj 
význam pro přítomnost i pro budoucnost. 
Ovlivňují totiž postoje a jednání příští 
generace. To je vklad, který zůstává 
nedoceněn.  

Minulý týden jsme na biblickém semináři 
probírali Ježíšova podobenství, která se touto 
problematikou také zabývají.  

Pokračování článku na následující straně 

foto: 
www.kcm.kstesin.cz 
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Ježíš mluví o službě nepatrným. Když 
učedníci chtěli ukojit svou potřebu významu a 
ptali se na čelní místa v Božím království, 
postavil jim Ježíš před oči malé dítě a řekl, že 
svůj postoj mají změnit: „Jestliže se neobrátíte a 
nebudete jako děti, nevejdete do království 
nebeského.“ V Božích očích má často význam 
to, co my sami přehlížíme. Místo pokory a 
služby druhým, myslíme na své postavení a 
výhody, které nám to přináší. Jenže Bůh nás 
bude hodnotit podle jiných kritérií. 

Ježíš řekl, že na konci věků budou 
shromážděny všechny národy a přijde hodina 
pravdy. Odměnu dostanou ti, kdo během 
svého života naplňovali potřeby těch 
druhých. Ježíš jim svěří vládu a řekne: 
„Ujměte se království, které je vám připraveno …

 Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil 
jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali 
jste se mne, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl 
jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve 
vězení, a přišli jste za mnou.“ 

Oni si na to však paradoxně ani 
nevzpomenou. Nedělají to proto, aby se 
zviditelnili, nýbrž proto, že je pomoc druhým 
naplňuje, působí radost a stala se jejich 
potřebou. Milí čtenáři, rozhlédněme se kolem 
sebe a investujme do životů lidí, kteří v očích 
většiny nemají význam, jsou nepatrní. Máme 
velkou šanci, že se setkáme s naším Pánem, 
Ježíšem. Navíc, naše zdánlivě marná investice 
do přítomnosti, bude mít dopad i na naši 
budoucnost. 

Jarek Andrýsek 
Pastorační a vzdělávací pracovník 
Křesťanského sboru Na Mojském 

téma 
Milí čtenáři Nedělních listů, v roce 2011 jsme si pro Vás připravili cylkus témat na pokračování. 

Rozhodli jsme se do jednotlivých čísel našeho měsíčníku požádat křesťany z našeho okolí o příspěvek na 
téma Desatero Božích přikázání. Tímto Vás zveme k přečtení zamýšlení nad prvním přikázáním. 

Redakce NL 

MILUJI BOHA Z CELÉHO SRDCE?  

První přikázání, tak jak je nacházíme 
zapsáno ve 2. Mojžíšově 20, 2-3 zní: „Já jsem 
Hospodin, tvůj Bůh: já jsem tě vyvedl z egyptské 
země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha 
mimo mne.“ Martin Luther stručně vyjadřuje 
význam tohoto přikázání slovy: Máme se 
Boha bát, milovat ho a důvěřovat mu nade 
vše. Pán Ježíš v odpovědi farizeům označil za 
největší a první přikázání: Miluj Hospodina, 
Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a 
celou svou myslí (Matouš 22, 37-38), proto bych 
v dalším textu rád věnoval pozornost právě 
otázce milování.  

My lidé máme lásku většinou spojenou s 
různými prožitky, emocemi a city. Je pro nás 
snazší milovat někoho, koho vidíme. Boha 
nevidíme, proto je to pro nás asi trochu 

složitější. Další problém 
možná tkví v tom, že si 
Boha mylně 
představujeme jako 
muže (Bůh je však 
bezpohlavní, je to Duch) a může to být 
problém hlavně pro nás muže, protože my 
většinou máme tu největší lásku spojenou s 
láskou k ženě a představa milovat na prvním 
místě muže je pro nás nepřijatelná. Ale i zde 
objevujeme mylné chápání lásky k Bohu, 
protože láska k Bohu nemá nic společného s 
tělesnou přitažlivostí.  

Otázka, zda miluji dostatečně našeho Pána, 
mě značně zneklidňovala, takže jsem začal 
zkoumat, co k tomuto tématu hovoří Bible. 
Nejprve jsem přemýšlel o slovech Pána Ježíše, 

Pokračování článku z předchozí strany 
Pomoc nepatrným 

foto: Jana Foberová 
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kde lásku k Bohu a k lidem označuje za dvě 
největší přikázání (Marek 12, 30-31) a pak o 
textech (Jan 14, 21 a 1. list Janův 5, 3), kde se 
píše, že kdo plní přikázání Pána Ježíše, ten 
jej miluje. 

Na základě uvedených veršů bychom mohli 
zformulovat relativně jednoduchou odpověď. 
Když totiž tyto texty spojíme dohromady, 
vyvstane nám návod, jak milovat Boha. Prostě 
plnit jeho přikázání, a to největší z nich je 
milovat Boha. Takže v podstatě, kdo chce 
milovat Boha, ten musí milovat Boha. Tímto 
postupem jsme se ale daleko nedostali. Přidal 
jsem k tomu ještě další verše, např.: Jan 13, 34, 
kde se znovu píše o tom, abychom se milovali 
navzájem, protože podle toho všichni poznají, 
že jsme Pánovi učedníci. Tato definice mě na 
krátkou dobu uspokojila. Jednoduše to, jak 
moc milujeme Boha, bychom měli projevit 
na lásce k lidem. Po nějakém čase mi to ale 
znovu začalo vrtat v hlavě a říkal jsem si, že 
pravý projev lásky k Bohu musí být ještě něco 
víc než jen láska k lidem. V knize „Jak milovat 
Boha“, kterou jsem si kvůli tomu koupil, jsem 
nalezl to, co jsem si myslel, že by mohlo být 
odpovědí na mou otázku. Milovat Boha 
znamená věřit, činit pokání, poslouchat, být 
svatý, obvazovat zlomená srdce a sloužit. 
Tato definice se mi moc líbila, ale přesto jsem 
pořád pochyboval, jestli je to opravdu ta 
pravá definice. 

Pořád mě to táhlo k těm různým projevům 
lásky. Když budu sloužit, když budu sloužit 
druhým. Projevovat lásku k Bohu na někom 
jiném, ano, to je jistě v pořádku, ale není pak 
moje láska k lidem větší než k samotnému 
Bohu? Nemůže se stát, že budu milovat lidi a 
službu pro Pána více, než samotného Boha? 
Nestanou se lidé a služba mým Bohem? Mou 
modlou? Toho jsem se obával a konzultoval 
jsem tuto otázku i s jinými lidmi. 

Co je tedy vlastně láska? Mám za to, že je to 
rozhodnutí, je to závazek s někým vytvořit 
nějaký vztah. Láska má mnoho podob. Jinak 
projevujeme lásku k manželce/manželovi, 

jinak k dětem a rodičům a jinak k bratrům a 
sestrám ve sboru. 

Bez pochyby mají zde své místo i city. Bez 
nich by snad byla láska degradována jen na 
povinnost. City jsou však jen její složkou (ne 
tou řídící). Tak to musí fungovat a je to dobře. 
Kdybychom se nechali ovládat svými pocity a 
náladou, tak by to s největší pravděpodob-
ností vedlo ke katastrofě. Patrné je to i na Boží 
lásce k nám lidem a demonstrativně je to 
vylíčeno na lásce Boha k Izraelskému národu. 
Kdyby je Bůh miloval jen na základě citů, 
brzy by je musel odvrhnout a jednou provždy 
sprovodit ze světa.  

Chtěl bych uvést rozhodující verše z Božího 
slova, které ke mně promluvily. Jsou to: 

Lukáš 14, 26 a Matouš 10, 37. Kdo se nedovede 
zříci svého otce a matky, své ženy a dětí, nemůže 
být mým učedníkem (není mne hoden).  

Pán Ježíš říká, kdo mě opravdově miluje, 
ten se dokáže zříci toho, co má na tomto 
světě rád. Milovat = dát přednost; zříci se = 
dát do pozadí. Určitě to neznamená, že máme 
nenávidět své rodiče, ženu. To ne. Máme je 
milovat, vždyť Boží slovo nás k tomu na 
mnohých místech vybízí. Ale nemáme dělat 
kompromisy mezi nimi a Bohem, nemůžeme 
odsouvat Boha na vedlejší kolej a místo Něj si 
dosadit něco nebo někoho jiného. 

Čemu dáváme přednost ve svém životě? Je 
to partner? Nebo naše koníčky? Rodina? 
Práce? Čemu dával přednost bohatý 
mládenec v Matoušovi 19, 21 a co mu 
odpověděl Pán Ježíš? Watchman Nee ve svém 
svědectví popisuje, jak se zamiloval do dívky, 
která nebyla obráceným člověkem. Bylo pro 
něj velmi těžké se jí vzdát. Dokázal to 
rozumem, ale ne srdcem. Velmi ho 
obviňovala slova ze Žalmu 73, 25. „Koho bych 
měl na nebesích? A na zemi v nikom kromě tebe 
nemám zalíbení“, protože je nemohl upřímně 
vyslovit. Uvědomoval si, že mezi ním a 
Bohem stojí jeho milá a tlačí se na Boží místo. 

Pokračování článku na následující straně 
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Nakonec se jí vzdal, dal přednost Bohu.  
Za deset let se právě ta žena stala jeho 

manželkou. „…kdo ztratí svůj život pro mne, 
nalezne jej…“  

Když prosíme Boha, aby nás 
naučil více Jej milovat, 
modlíme se „nebezpečnou“ 
modlit-bu, protože se 
pravděpodobně začnou v 
našem životě dít zvláštní a ne 
vždy pro nás na první pohled 
příjemné věci. Takovouto 
modlitbu On však rád 
vyslýchává. Možná bychom si přáli, aby nám 
lásku jednoduše nějak nalil do srdce a do 
hlavy, ale tak to nefunguje. Bůh používá jiné 
způsoby, ty které přinášejí trvalé a ušlechtilé 
ovoce. Pošle nás často na dlouhou a nejspíše i 
bolestivou cestu. Dá nám příležitost, abychom 
se lásce mohli naučit. Posvítí do našeho srdce, 
abychom poznali co vněm opravdu je a 
abychom poznali, jací jsme. Postaví nás do 
situace, kdy se budeme muset rozhodnout, 
komu dáme přednost. Mám za to, že kdo o 
sobě tvrdí, že miluje Boha nebo hledá 
upřímně odpověď na otázku nadepsanou v 
záhlaví tohoto článku, bude přezkoušen. 
Pokud bude k sobě upřímný, tak mu bude ve 
zkoušce dáno poznat jak je na tom, zda je 
ochoten něco obětovat, něčeho se vzdát, něco 
vyznat. Tak jako třeba Petr. Byl odhodlaný 
pro Pána zemřít, ale když měl svou lásku 
dokázat, zklamal. Jak hluboce muselo být 
zlomeno jeho srdce, poté co zakokrhal kohout.  

Dlouho mě trápila skutečnost, že nedokážu 
svou lásku k Bohu projevit nějak emotivně, 
tak jak to třeba líčí král David v Žalmech. I 
když city nejsou to podstatné a velmi často 
mohou být zrádné, po nějakém čase mého 
hledání Boha jsem na sobě začal pozorovat i 
tuto složku lásky. Začal jsem se těšit na 
chvilky ztišení s Bohem. Byl jsem plný 

očekávání, co mi chce říct a naplňovala mně 
velká radost, když jsem Jeho slovu začínal 
rozumět tak, jako by bylo napsáno pro můj 
život a nikoli jen v obecné rovině. Snad 
největší blaho jsem zažil tehdy, když jsem 
konečně pochopil, co je to svoboda v Kristu. 

Všichni víme, že máme svobodu v Kristu, 
všichni jsme to četli, ale 
abychom z toho měli 
opravdovou radost, musíme tu 
svobodu prožít. Tedy i já jsem 
svoboden od hříchu, od 
starostí, ale také od zákona a to 
je opravdová radost. Já jsem se 
snažil milovat Boha svým 

způsobem. Snažil jsem se to dělat ze své síly. 
Jen samé musím a nesmím, abych se zalíbil 
Bohu. Musím se víc snažit, musím dostat ze 
srdce to, co tam nepatří, ale veškeré mé 
snažení mi nedávalo žádnou radost ani pokoj. 
1. Jan 4, 10 říká: V tom je láska, ne že my jsme si 
zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal 
svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy. Už 
se nemusíme trápit tím, že nedokážeme 
milovat Boha dokonalou láskou, On to ví. 
Věděl to i o Petrovi, věděl, že Petr tuto 
zkoušku nezvládne. Ale také věděl, že i když 
to nedokáže, přesto Jej miluje. Třikrát pak byl 
tázán: „Miluješ mne“ a Petr s pokorným srd-
cem třikrát vyznává: „Ano“. Ježíš jej pak vy-
bízí k práci na Jeho díle a také mu naznačuje, 
jakou smrtí zemře. Petr (a vlastně všichni 
učedníci) na konec svého života dokázal svou 
lásku tím, že byl ochoten položit svůj život. 

Pojď za mnou!! Nech všechno a následuj 
mne, pokud mně miluješ. Netrap se tím, co 
bylo, dívej se na mě, hledej mně a Já se ti dám 
poznat. Hledej mně a Já ti dám všechno 
ostatní potřebné k životu. Toto jsou parafrázo-
vané výzvy, které nám dává Ježíš ve svém 
slovu, např. Žalm 37, 4: „Hledej blaho v 
Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce.“   

Výše uvedeným veršem jsem již částečně 
odpověděl na další nabízející se otázku: Má to 
vůbec cenu, milovat Boha? Když jsem napsal, 

Pokračování článku z předchozí strany 
Miluji Boha z celého srdce? 

foto: www.graphicshunt.com 
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že modlitba za větší milování Boha je 
nebezpečná, mohl jsem nechtěně některé 
čtenáře od takové modlitby odradit. Ale to 
nebylo mým cílem. Ono totiž stojí za to modlit 
se takovou modlitbu. Bůh je našim milujícím 
Otcem a má s námi dobré plány. Není třeba 
se bát přicházejících zkoušek, když je 
budeme přijímat s vědomím, že jsou pro naše 
dobro, a že mají sloužit k naší výchově. K 
tomu, aby z nás bylo něco lepšího něco 
ušlechtilejšího. V tomto světle je pak pro nás 
srozumitelný i verš z Jakuba 1, 2 „Mějte z toho 
jen radost, moji bratři, když na vás přicházejí 
rozličné zkoušky.“ 

Další odpovědi na otázku zda to má vůbec 
cenu, můžeme najít například v 5. Mojžíšova 
30, 19-20 „Dovolávám se dnes proti vám svědectví 
nebes i země: Předložil jsem ti život i smrt, 
požehnání i zlořečení; vyvol si tedy život, abys byl 

 živ ty i tvé potomstvo a miloval Hospodina, 
svého Boha, poslouchal ho a přimkl se k němu.“  
Židům 12, 6 „Koho Pán miluje, toho přísně 
vychovává, a trestá každého, koho přijímá za 
syna.“ 1. Korintským 2, 9 „Ale jak je psáno: Co 
oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na 
mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.“ 

Ten kdo přijal vírou oběť Pána Ježíše za 
svou – za své hříchy, má důvod jej také 
milovat a pak jemu sloužit a projevovat lásku 
ostatním. Je to něco jiného než miluje tento 
svět, ten miluje tmu (Jan 3,19–20). 
Nejdůležitější při tom všem je usilovat o 
blízký kontakt s Pánem Ježíšem. Není možné 
milovat Ježíše, když jej neznáme, není možné 
plnit jeho přikázání, když je neznáme, není 
možné milovat nepřátele, protože nejsme plně 
odevzdaní Bohu. Bez lásky k Bohu nám pak 
více záleží na naší pověsti a hrdosti než na 
Bohu samotném. Komu dáme přednost?  

Lukáš Szromek,  
vedoucí mládeže v Komorní Lhotce  

galerie otců církve 

MILÍČ Z KROMĚŘÍŽE 

Narození otce české reformace se klade do 
období let 1320-1325, pocházel z Moravy, 
možná z Kroměříže. Často se můžeme setkat 
se jménem Jan Milíč z Kroměříže, avšak 
jméno Jan není původní, je to jakási 
vysvětlivka názvu Milíč, který označoval 
miláčka Páně, tedy apoštola Jana. Neměl 
universitní vzdělání, ale přesto se stal knězem 
a úředníkem v kancelářích důležitých osob 
českého království, a to dokonce i v kanceláři 
krále a císaře Karla IV. Svou činností si 
vysloužil jmenování kanovníkem a stal se 
strážcem svatovítské katedrály a hrobu sv. 
Václava. Posléze byl ustanoven zástupcem 
arcijáhna, což mu přineslo mnohé úkoly v 
církevních záležitostech, mj. povinnosti 
vizitační. To mu umožnilo dobře poznat 
poměry v tehdejším praktickém církevním 

životě a těmito poměry rozhodně nebyl 
nadšen. Kromě těchto podnětů i kázání 
Konráda Waldhausera jej zřejmě přiměla ke 
změně životní cesty. Patrně na podzim roku 
1363 opustil své církevní úřady a chtěl se stát 
obyčejným kazatelem. Jeho život se začal 
vyznačovat askezí, častým kázáním (kázal 
několik hodin i několikrát za den v češtině i 
němčině) i očekáváním blízkého příchodu 
Antikrista. Provázela jej pověst svatého muže. 
Na čas odešel z Prahy do Horšovského Týn, 
avšak poté se do Prahy opět vrátil. Kázal v 
kostele sv. Mikuláše na Malé Straně, v kostele 
sv. Jiljí i v Týnském chrámě, ale také mimo 
Prahu. Jeho apokalyptické očekávání jej 
dovedlo k datování Antikristovy činnosti na 
léta 1365-1367, a za Antikrista dokonce 

Pokračování článku na následující straně 
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označil Karla IV. Poté byl po nějakou dobu 
vězněn a jeho antikristovská kázání byla 
podrobena theologickému prověření. Když se 
ukázalo, že Milíčova kázání nejsou závadná, 
byl propuštěn. Následně se vydal na cestu do 
Říma, do nějž se měl po období avignonského 
pobytu vrátit papež. Přestože i tam byl 
uvězněn, bylo mu dopřáno se setkat s pape-
žem Urbanem V., který mu poradil, aby se za-
býval spíše křesťanskou praxí, než záležitost-
mi theologickými. Posléze se Milíč vrátil do 
Prahy. Roku 1369 se znovu odebral do Říma, 
aby přesvědčil papeže o důležitosti reformy 

církve. Milíčova činnost přivedla mnoho 
pražských nevěstek k pokání a obratu v jejich 
životech a na místě jednoho bývalého veřejné-
ho domu zřídil pro tyto ženy středisko zvané 
Jeruzalém, které posléze ještě rozšířil a bydlel 
v něm i s dalšími duchovními. Avšak Milíč 
měl také odpůrce mezi některými pražskými 
faráři a řeholníky a ti jej obvinili u papežské 
kurie z kacířství. Opět se musel vypravit na 
cestu, tentokrát do Avignonu, kurií byl však 
shledán nevinným. Jeho zdravotní stav se tam 
však zhoršil a 29. června 1374 v Avignonu 
zemřel a byl pohřben v tamější katedrále. 

MCH – NL 

ohlédnutí 

MIMOŘÁDNÉ BOHOSLUŽBY 

V lednu jsme měli ve sboru dvoje mimořád-
né bohoslužby. Mimořádný znamená, jak 
jsem si přečetla ve Slovníku spisovné češtiny, 
vymykající se pravidelnému řádu, obvyklosti, 
neobvyklý, zvláštní. Bohoslužby, které mám 
na mysli, byly mimořádné svým pojetím, 
obsahem a formou. 

23. ledna byli hosty na našich bohoslužbách 
členové pěveckého sboru a smyčcového 
orchestru Církve bratrské z Horní Suché. 
Koncert, který pro nás přichystali, byl – 
troufám si tvrdit – velkolepý. Nádherný zpěv, 
hudba, vybrané skladby. Jako členka pěvecké-
ho sboru bych si přála, aby se i naše řady 
rozmnožily o další zdatné zpěváky a hudební-
ky, kteří ještě nenašli odvahu a nepřišli se 
alespoň podívat, zda by to s námi nechtěli 
také zkusit. Sami jsme byli svědky toho, jaké 
je to požehnání. 

Další mimořádnost se konala 30. ledna, kdy 
byla do svého „úřadu“  pastorační pracovnice 
instalována Zuzka Maroszová. Děkuji všem 
za organizaci těchto bohoslužeb – především 
mládežnické skupině, která krásně zpívala a 
hrála a také doprovázela během bohoslužeb, 
sestře Lidce Smyčkové za pěkné vystoupení v 

rámci ohlášek a v neposlední řadě sloužícímu 
hostu faráři Lukášovi z Opavy za Boží slovo, 
kterým nás povzbudil a potěšil. Popřál nám, 
aby naše víra byla jako „svíce, svítící v tem-
ném místě, dokud se nerozbřeskne den a jitře-
nka Vám (nám) nevzejde v srdci“ (2. Pe 1, 19). 

A tady měl být původně konec příspěvku. 
Budu však ještě krátce pokračovat, protože 

také první únorové bohoslužby byly 
mimořádné. Tentokrát byl hostem pastor 
Myles Wilson z Irska, který byl hlavním 
řečníkem na misijním víkendu, který se 
uskutečnil v Křesťanském centru. Vyslechli 
jsme „dvoje“ bohoslužby v angličtině a 
češtině, jak sám předeslal hned v úvodu. Jeho 
kázání bylo vtipné, velmi poučné a názorné. 
Hlavně v závěru, kdy názorně pomocí 
pomůcek předvedl, jak bychom se měli 
chovat jako radostní dárci. A jako tečka na 
závěr: nesmím zapomenout na milé a velmi 
pěkné vystoupení našich nejmenších s  jejich 
vedoucími, kteří tyto bohoslužby zahajovali.  

Všem bych chtěla touto cestou poděkovat, 
věřím, že nejen za sebe. 

Božena Gašová 

Pokračování článku z předchozí strany 
Milíč z Kroměříže 
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3 MOŽNOSTI  

Víte, co se stane s úrodou, kterou nikdo 
nesklidí? Odumře. Na takovou odumřelou 
úrodu je hodně skličující pohled. Před pár 
dny jsem to mohl vidět na vlastní oči. Kousek 
za Ostravou, směrem na Opavu je po pravé 
straně silnice pole vzrostlé kukuřice, kterou 
nikdo nesklidil. Snad ani měsíční krajina 
nepůsobí tak skličujícím dojmem. Rostliny, 
klasy, půda – všechno šedivé, marnost nad 
marnost. Představte si, že někdo zoral, někdo 
zasel, hnojil, někdo aplikoval herbicidy proti 
plevelům, ale k čemu to, když nikdo 
nesklidil? Vše bylo zbytečné! 

Víte, kde ve většině případů končí misie? 
Misie končí ve většině případů u výzvy. Proto 
je výzev přebytek, ale vyslání málo. Ale bez 
vyslání se nedá sklízet úroda. Jak to dopadá s 
nesklizenou úrodou je popsáno v předchozím 
odstavci. Horší na tom je, že v tomto případě 
neumírají rostliny, ale lidé. A umírají v hříchu. 
Následky jsou nám všem jasné! 

Každý člověk má 3 možnosti, jak se 
rozhodne: 

1. Půjde na misii (do Afriky, nebo do 
vedlejší ulice). 

2. Bude se podílet na vyslání někoho, kdo se 
rozhodl jít někam dál. 

3. Bude neposlušný Božímu Slovu. 

Jiná možnost neexistuje. Zaráží vás to? Asi 
ta neposlušnost, viďte? Ano, lidem obecně 
nepřipadá, že jsou neposlušní, mají zpravidla 
nějak zastřený duchovní zrak. Tak málo si 
uvědomujeme, že misie není o vyvolených 
jedincích. Misie je partnerství, rovnocenné 
partnerství. „Děkuji svému Bohu při každé 
vzpomínce na vás a vždy, v každé své modlitbě, za 
vás všechny prosím s radostí nad vaší účastí na 
díle evangelia od prvního dne až doposud.“ Takto 
za své partnery děkoval apoštol Pavel v listu 
Filipským 1, 3-5. Také Ježíš si nedělal z 
kamenů chleby, ale měl svůj tým, do kterého 
patřili nejen učedníci, ale také ženy, které se o 
ně staraly ze svých prostředků. Sbor nebo 
tým, který misionáře vysílá je stejně důležitý a 
stejně cenný, jako misionář sám. 

V tomto duchu promlouval Myles Wilson k 
účastníkům misijního víkendu 5.2. v KC ve 
Svibici. Bratr z Irska, který pak byl druhý den 
hostem na našich bohoslužbách. Vzpomínáte 
– láhev, trubka, sprcha? Jak se k tomu 
postavit? Co nám zbývá? Můžeme vzít bibli a 
hledat nějaké skulinky, jak z toho ven. 
Vymyslet nějaké za 4., kde by byly stanoveny 
nějaké výjimky z neposlušnosti. Anebo 
vezmeme bibli a najdeme si naopak verše, 
které nás utvrdí v tom, že je nevyhnutelné být 
mezi vyslanými nebo vysilateli. Být neposluš-
ným, už přece zkoušel brouček, a jak dopad... 

 MSCH – NL 

ze staršovstva  
Zveme všechny členy sboru na sborové 

shromáždění v neděli 27.2. Shromáždění 
bude začínat ihned po bohoslužbách kolem 
10.15. Hlídání dětí po dobu shromáždění je 
zajištěno. Hlavní program bude následující: 

1. Volby orgánů sborového shromáždění. 
2. Zpráva o duchovní činnosti sboru. 
3. Zpráva o hospodaření v roce 2010. 
4. Stručná zpráva revizní komise 
5. Hlasování o zprávě o hospodaření. 
6. Zpráva o činnosti staršovstva. 
7. Hlasování o důvěře staršovstvu. 

8. Plán rozpočtu na letošní rok. 
9. Hlasování o novém rozpočtu.  
Sedmý bod je poněkud netradiční. Zvolené 

staršovstvo pracuje z plných sil i v nižším 
počtu 17-ti členů (původně 24). Jsme si 
vědomi, že v minulosti se staršovstvo 
redukovalo ještě více, ale chceme se sborem 
více komunikovat, informovat a ptát se na 
názor. Proto ta žádost o důvěru z důvodu 
poklesu počtu členů ve staršovstvu. 

MSCH – NL
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zamyšlení 

JSOU VĚDECKÉ DŮKAZY VĚROHODNÉ? 

Přátelé, položil mi pochybující kamarád 
těžkou otázku, zeptal se mě: „Kdybys dostal 
před sebe na stůl jasný vědecký důkaz o tom, 
že Bůh není, uvěřil bys tomu?“ Nějak jsem mu 
hned nedokázal odpovědět, uvnitř jsem ale 
věděl, že neexistuje vědecký důkaz, který by 
byl schopen vyvrátit existenci Boha, protože 
vědecký důkaz neumí pracovat s Božím 
zázrakem a občas může popřít skutečnou 
realitu. 

Vědecký důkaz je totiž postaven na logic-
kém úsudku, který často může být nelogický 
a tudíž ani nemůže prokázat skutečnou 
realitu dané věci či procesu.  

Na chvíli připusťme, že zázrak je možný:  
100 lidí - očitých svědků je na svatbě, kde 

Ježíš udělá zázrak - promění velké množství 
vody ve víno. Uteče nějaký čas, najde se 
zbytek vína, skočí na to chemici a vědecky 
zjistí, že víno je staré ne pár roků, ale přesně 
300 let, a že plody vína dozrávaly na svahu 
xy. Zjistí přesnou technologii výroby a další 
podrobnosti. Všechno vědecky.  

Existují 2 rozporu-plné zprávy, jak víno 
vzniklo:   

1) vědecká zpráva - víno staré 300 roků, 
svah xy, výrobna abc 

2) očité svědectví - víno staré 20 roků, 
zázrak.  

Uvěříme očitým svěd-
kům případně vlastním 
očím, pokud jsme na té 
svatbě byli nebo vědecké 
zprávě? 

Abychom zjistili např. 
skutečný vznik či vývoj 
člověka, museli bychom 
u toho sami být případně mít třeba spuštěnou 
kameru na jednoho člověka, jenž zplodí 
dalšího človíčka atd. a tuto větev zachytit. 
Jenomže u toho nikdo nebyl.  

Můj závěr: Co se týče Boha a vzniku Světa, 
věřím více svědectvím očitých svědků, jejichž 
svědectví můžu mezi sebou porovnávat. Dále 
více věřím vlastním očím a tomu, co jsem 
zažil, než důkazům. Důkazy se totiž často 
tváří jenom jako důkazy. Jak už bylo řečeno, 
museli bychom u toho být. 

V Bibli jsou mnohá svědectví, jenž si může 
člověk v hlavě porovnávat, každý člověk něco 
prožije, mnohé věci vidí a mnohé uslyší. Bibli, 
výpovědí mnohých věřících, včetně mých zá-
žitků a vjemů, stavím před vědecké důkazy.  

Otázka pro vás: Kdyby vám někdo vědecky 
spočítal, že člověk jako vy neexistujete, věřili 
byste této vědecké zprávě? Může taková 
zpráva vzniknout? Podle mého může a 
nemusí to být žádný podvod. 

Milan Kantor 

ze starých časů 

ZNAMENÍ DOBRÉHO KÁZÁNÍ 

Když Massillon, francouzský kazatel, kázal 
v Marseilles na první neděli adventní, byl v 
kostele také král francouzský, Ludvík XIV. Po 
službách Božích přistoupil král ke kazateli a 

pravil k němu: „Když slyším kázati jiné, 
bývám s nimi spokojen, když však poslou-
chám vás, nejsem spokojen sám se sebou.“ 

MG – NL, Přítel dítek – 1913-1914, roč. 41 
 

„Sloužiti Bohu něco stojí, ale nesloužiti mu, vyjde naposledy mnohem dráž.“ 

foto: www.yeast2007.org
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PRVNÍ MODLITBA 

Nebylo to ani večer ani ráno. Nebyl to vůbec 
čas, kdy jest běžným obyčejem modliti se. 
Nestalo se to proto, aby následováno bylo 
příkladu jiných lidí; ani proto, že to bylo 
požadavkem slušnosti; ani proto, že nutno by-
lo povoliti nátlaku. Žádná takováto pohnutka 
nebyla příčinou toho, že muž, o kterém vypra-
vuji, ustanovil se na tom, že se pomodlil. 

Byl ve své světnici sám. Šumot ruchu 
v sousedství proudícího, a ozvěna veselých 
hlasů venku se ozývajících, zalétaly až sem. 
Ale muž v příbytku svém meškající cítil tím 
více svou osamělost. Neboť byl pod dojmem 
zcela neobyčejným; jakýs tajemný nepokoj, 
jakás nevýslovná úzkost dolehla na jeho duši 
a oddělila jej od celého světa.  

Na stole ležela otevřená Bible. Co 
znamenala tato kniha tak dlouho odstrčená a 
zanedbaná, a proč nyní pojednou zdála se 
mluviti živými slovy? Přemítal list za listem a 
z každé stránky něco jakoby k němu volalo. 
Jednou to znělo jako rozsudek smrti, potom 
jako zvěst o odpuštění, zatím hned zase 
žaloby, výstrahy, vybídky, povzbuzení: vše to 

nesrovnané, pomatené, záhadné. A uprostřed 
všech těchto hlasů jako by slyšel odměřené, 
velebné hučení zvonu věčnosti.  

Padl na kolena. Nešlo mu o to, aby vyplnil 
přikázanou povinnost. Šlo to takřka proti jeho 
vůli; cosi jej nutilo, že si nemohl pomoci. A při 
tom měl strach promluviti k Bohu. Dosavadní 
pýcha jeho byla zlomena; nemluvil leč o svých 
přestoupeních, prosil za odpuštění. Věděl to a 
cítil zřetelně, že Bůh jest přítomen: všecko mu 
vyznal, celý se mu otevřel, svěřil mu i to, což 
toliko Bůh sám má právo věděti.  

Když se pozdvihl, byl pokojnější. Mysl jeho 
se utišila jako moře po bouři. Ještě neměl oné 
víry vítězné nebo jistoty radostné, která 
dospělejší křesťany oživuje, ale přece již 

zableskla se na obloze jeho 
duše záře naděje. Záře ta byla 
zárukou, že plnější světlo jest 
na cestě, že blíží se den nový. 
Byla to jeho první skutečná 
modlitba. 

MG – NL, Evanjelické listy 1894, roč. XII  

„Pravda Boží má tu zvláštnost, že nikdo ji dosud opravdu nehledal, aby ji nenašel.“ 

VĚRNOST 

Na svých cestách po Itálii octl jsem se 
jednoho dne u překrásné vily Arconati, stojící 
jako kouzelný zámeček na pokraji jezerního 
poloostrova Panda Badbuanello.  

Stařický zahradník otevřel mi těžkou bránu 
a vedl mne rozkošně dlouhou zahradou. 

„Jak dlouho zde už jste?“ 
„Dvacet pět let.“ 
„A jak často zde byla v tom čase majitelka 

vily?“ 
„Čtyřikrát.“ 
„Kdy tu byla naposled?“ 
„Před dvanácti lety.“ 
„A od té doby?“ 
„Ani jednou.“ 

„Píše vám někdy?“ 
„Nikdy.“ 
„Zastupuje ji někdo?“ 
„Jeden pán z Milánu.“ 
„Ten ale přijížďí častěji?“ 
„Nikdy.“ 
„Kdo zde tedy dohlíží?“ 
„Jsem tu téměř vždycky sám – málokdy se 

tu poohlédne nějaký cizinec.“ 
„Ale máte zahradu v tak výborném 

pořádku, že by vaše velitelka mohla přijet 
zítra!“ 

„Oggi, signori, oggi!“ („Dnes, pane, dnes!“), 
odpověděl stařec.  

MG – NL, Přítel dítek – 1913-1914, roč. 41 

foto: archív 
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svědectví 

SVĚDECTVÍ JOHNA SCHLITTA 

Říkají vám něco jména John Schlitt nebo Bob Hartman? Pokud ne, tak 
co třeba jméno Petra? Ne,  nemyslím žádnou ženu s křestním jménem 
Petra, ale hudební skupinu, která se jmenuje Petra. Jistě mnozí znáte tuto 
famózní americkou skupinu, která začínala v 70. letech a během své éry v 
podstatě způsobila revoluci v křesťanské hudbě. Petra se totiž stala 
průkopníkem křesťanského rocku. Aktivně kapela hrála ještě před pár lety 
a dnes na ni můžeme vzpomínat třeba jako na hudbu svého mládí, anebo 
také jako na vzor inspirující křesťanskou hudbu dodnes. Rád bych vám 
zprostředkoval svědectví zpěváka skupiny Petra, Johna Schlitta: 

Vyrůstal jsem v Illinois a později jsem byl 
hodně v Chicagu. V té době jsem byl nevěřící 
a zpíval jsem ve skupině zvané Head East, 
hráli jsme snad v každém klubu v okolí.  

Když jsme spolu začínali hrát, šlo nám jen o 
to, abychom hráli dobrou hudbu. Ale jak šel 
čas, byli jsme čím dál slavnější, natáčeli jsme 
víc desek, víc jsme jezdili na turné – a já jsem 
se zapletl do světa sekulárního rocku, který 
nemá s Ježíšem nic společného. Upadl jsem do 
stejných lží, kterým často podléhá většina lidí 
v hudebním průmyslu – že je normální brát 
drogy, že je normální se každý večer opít. 
Pokud to tak neděláš, jsi divnej. A já jsem 
chtěl zapadnout, chtěl jsem být „cool“. Tak 
jsem si vypěstoval návyk, kterému jsem se 
nemohl ubránit – kokain a alkohol. 

Vypadal jsem skvěle, přišel jsem na pódium, 
vypil jsem během zpěvu šest piv (potřeboval 
jsem to na hlasivky, samozřejmě) a pak jsem si 
odskočil během toho, co Roger, náš klávesista, 
hrál písničku „Jefftown Creek“. Hrál tam sólo, 
které trvalo věčnost. To mi dalo příležitost 
odběhnout, měli jsme to tak domluvené. V 
zákulisí mi manažer nachystal pořádný 
proužek kokainového prášku, já jsem tu 
řádku vyšňupal, a když Roger své sólo 
konečně dohrál, mohli jsme dát „Never Been 
Any Reason“. 

Dělal jsem to tak docela dlouho – byly to asi 
dva roky intenzivního užívání kokainu. A pak 
mě v vyhodili z Head East. Ta skupina byla 

celý můj život. Měla přednost před mou 
rodinou, před mým zdravím, přede vším. A 
najednou, během okamžiku, to bylo pryč.  

Tak jsem si založil vlastní skupinu, Johnny 
Band. Popravdě řečeno, bylo to celé jen 
báječná výmluva, abych se mohl nadrogovat. 
Opravdu – byl jsem zfetovaný od března do 
srpna. Na konci tohoto období jsem byl blízko 
sebevraždě. Bylo mi hrozně zle. V srpnu 1980 
jsem si řekl: „OK, přišel můj čas. To je konec. 
Už to nezvládám. Skončím to.“ 

„Shodou náhod“ během onoho půlroku 
uvěřila moje manželka – a byla to najednou 
horlivá křesťanka. Když jsem si tehdy říkal, že 
nejlepším řešením pro mě bude sebevražda, 
přišla za mnou a řekla mi: „Johne, měl by sis 
promluvit s mým pastorem.“ Řekl jsem si: 
„Tak jo, proč ne. Nemám co ztratit.“ Vůbec 
jsem nečekal, že by se mohlo cokoli změnit.  

Večer jsem tedy zašel za pastorem. On se mi 
podíval zpříma do očí a zeptal se: „Znáš 
Ježíše?“ „Nó, jo – jsem přece Američan! 
Chodím do kostela o Vánocích a o 
Velikonocích. Každý rok. Skoro.“ Odpověděl: 
„Ne, ty ho neznáš. Neznáš Ježíše, který tě 
miluje, neznáš Ježíše, který má plán pro tvůj 
život, neznáš Ježíše, který je právě teď tady!“ 

Byla to smělost, která mě srazila na zem. 
Skutečně – dál si jen pamatuju, že jsem ležel v 
rohu a říkal jsem si: Co mě to praštilo? On stál 
nade mnou a povídá: „Chceš poznat Ježíše?“ 
Jediné, čeho jsem byl schopen, bylo 
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přikývnout. (Nejmoudřejší přikývnutí v mém 
životě.)  

Když jsem vstal, pomodlil jsem se modlitbu 
hříšníka a to pro mě byl začátek nového 
života. Života bez tíhy výčitek za hříchy, 
kterých jsem se v minulosti dopustil, protože 
za mě byla prolita Jeho krev. A náhle – úplně 
najednou – jsem si uvědomil, že jsem dostal 
druhou šanci. Jen díky tomu tu ještě dnes 
jsem. Jen díky tomu dýchám. 

Rád bych teď dodal: „A od té doby bylo 
všechno úžasné. Byl jsem dokonalý člověk.“ 
Ve skutečnosti jsem hned po svém obrácení 
udělal ještě hloupější věci než ty, které jsem 
dělal v předchozích šesti měsících. 

Ale víte, co je skvělé? Když jsem přišel 
zpátky – měl jsem sbor, kde mě měli tak rádi! 
Věděli, že jsem to projel, protože jsem smrděl 
jako pivovar, a jen řekli: „Vida, Johne, tak jsi 
zpátky? Prima! Pojď, brácho, budeme se 
modlit.“ A modlili se. Věděl jsem, že mě 
přijímají. Jednoho dne jsem si to uvědomil: 
Kokain byl pryč. Už jsem ho nechtěl. Pro 
člověka, který byl závislý na kokainu, obvykle 
není snadné přestat. Pro mě to bylo snadné. 
Bylo to zvláštní. 

Dalších pět let jsem si myslel, že už nikdy 
nebudu zpívat, protože jsem to tak pokazil vší 
tou špínou, co jsem dělal s Head East. Věděl 
jsem, že Bůh má pro můj život svůj plán, ale 

měl jsem strach zjišťovat, jaký. Měl jsem za to, 
že mám být technikem-plánovačem těžební 
společnosti – tím jsem totiž tehdy byl. 

Snažil jsem se být nadšený, ale pravda je, že 
kdesi hluboko mi znělo: Tady cosi nehraje, 
protože mám hlas a nepoužívám ho. Já něco 
promarňuji. Ale říkal jsem si: „Pokud tohle je 
Boží plán, chvála Pánu. Mám skvělou rodinu, 
děti chodí do křesťanské školy, mám báječný 
sbor, nový dům – to je určitě ten „americký 
sen“! Děkuju, Ježíši – to je určitě ono! A on mi 
najednou povídá: „Tohle si nemysli, protože 
tě čekají velké změny.“ 

A pak, jako blesk z čistého nebe, mi volal 
Bob Hartman (zakladatel skupiny Petra - 
pozn. red.): „Johne, mohl bys zvážit, jestli bys 
nezpíval s Petrou?“ „To nemyslíš vážně! Už 
jsem nezpíval pět let!“ A on na to: „Chci vědět 
jedinou věc: Jsi stále křesťan?“ Řekl jsem mu: 
„Jsem křesťan na plný pecky!“ On povídá: 
„Dobře, to mi stačí. Nechtěl by ses s námi sejít 
a promluvit si?“ 

O šest měsíců později jsem se stal členem 
skupiny Petra. A v této službě jsem viděl 
neuvěřitelné věci. Viděl jsem Boha, jak 
podivuhodně jedná. Mám Boha, který to se 
mnou nikdy nevzdal. 

JS – NL 
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humanitní rubrika 

ADRA 

ADRA je mezinárodní 
humanitární organizace 
poskytující pomoc lidem v 
nouzi. Byla založena ve Spojených státech 
amerických. V České republice začala ADRA 
působit v roce 1992, a to nejprve jako nadace, 
jejímž úkolem bylo přerozdělovat finanční 
pomoc. Pracovníci ADRA postupem času 
rozšířili své pole působnosti a začali sami 
realizovat různé pomocné programy. 
S nárůstem pracovní agendy a v reakci na 
legislativní změny bylo v roce 1994 založeno 
občanské sdružení ADRA. Jeho úkolem je 
poskytovat humanitární, sociální a 
rozvojovou pomoc nejen doma, ale i v 
zahraničí. ADRA dnes patří mezi tři největší 
humanitární organizace v České republice. 

ADRA pomáhá jak při mimořádných 
událostech (živelné pohromy, válečné konflik-
ty apod.), tak při realizaci dlouhodobých roz-
vojových projektů (podpora vzdělání, zaměst-
nanosti atd.). Jejím základním posláním je po-
moci lidem. ADRA ČR usilujeme o zvyšování 
úrovně života a zdraví obyvatel České repu-
bliky, rozvojových zemí a všech lidí, kteří její 
pomoc potřebují. A to bez rozdílu rasy, pohla-
ví, vyznání nebo náboženského přesvědčení. 

V České republice působí v současnosti 
dvanáct dobrovolnických center ADRA.  

Dobrovolníci pomáhají seniorům, zdravotně 
postiženým osobám, osamělým a nemocným 
nebo sociálně znevýhodněným dětem. 
Docházejí za nimi do nemocnic, dětských 
domovů, ústavů sociální péče, azylových 
domů a domovů pro seniory a věnují svůj čas 
potřebným klientům těchto zařízení. Náplň 
jejich schůzek je různorodá a závisí na 
osobnosti dobrovolníka, na přáních a 
potřebách klienta a na typu přijímající 
organizace. Jedná se vždy o činnosti, které 
přijímající organizace nemůže v dostatečné 
míře zajistit prostřednictvím svých zamě-
stnanců. Největším přínosem dobrovolnické 
práce je individuální přístup a aktivity, které 
umožní klientům zmírnit pocit vyloučení z 
běžného života, zprostředkovávání kontaktu s 
veřejným děním aktivní i pasivní formou, 
např. doprovázením na vycházky, předčítá-
ním, hraním společenských her a podobně. 
Dobrovolníci tím výrazně přispívají ke 
zlepšení podmínek léčby či důstojné péče o 
osoby v terminálním stadiu života. 

V roce 2010 se takto prostřednictvím 
organizace ADRA zapojilo více než 1.500 
dobrovolníků v téměř osmdesáti přijímajících 
organizacích.  

V našem okolí můžeme najít dobrovolnická 
centra v Ostravě, Frýdku-Místku a nově i v 
Havířově. 

VI – NL 

akce 
Milí sborovníci, setkání skupiny 25+ se 

účastní také naše děti, které přivádíme do 
společenství s sebou. Úvodní program je 
společný: zpíváme dětské písně, pomodlíme 
se, někdy zahrajeme hru. Poté děti mají 
vlastní program ve vedlejší místnosti 
organizovaný některým z rodičů. 

V souvislosti s tím prosíme všechny z vás, 
kteří máte rádi děti, o pomoc při jejich hlídání 

vždy v pátek v 18.00 - 19.30 hod. ve sborové 
přístavbě.  

Aktivita v tomto směru (byť 1x měsíčně 
nebo dle domluvy) by byla pro nás ohromnou 
pomocí a pro nás pro všechny další možností 
vzájemného poznávání a spolupráce.  

Případné dotazy ráda odpovím 
(jana.humplikova@tiscali.cz nebo 777 820 540) 

S přáním Božího vedení, Jana Humplíková 
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NOVINKY Z BIBLOSU  

Zde Vám přinášíme ochutnávku novinek z oblasti křesťanské hudby a literatury, které jsou k zakoupení 
v českotěšínském knihkupectví Biblos. 

Tretí deň - Album 10 
Po 17 letech od první 

nahrávky vydává košická 
skupina Tretí deň jubilejní 
10. album (2011). 
Zakladatel skupiny, Miro 
Tóth, píše: "Kapela prešla mnohými zmenami, 
no jedno sa nezmenilo: naša vášeň pre Pána 
Ježiša Krista, s ktorým máme osobný vzťah, a 
vášeň pre hudbu, ktorá prináša česť jeho 
menu." Toto studiové CD obsahuje 11 písní (8 
nových vlastních a 3 překlady):  

Gary Chapman - Příběhy lásky....které se 
skutečně staly 

Inspirujte se životy, které 
změnila láska. - Láska není 
pouhý pocit. - Láska je volba, 
pro kterou se můžeme 
rozhodnout úplně všichni. 
Gary Chapman, autor 
bestselleru Pět jazyků lásky, vybral a 
okomentoval příběhy „obyčejných“ lidí. 
Především platí, že má-li nám láska vydržet, 
máme-li zvládnout veškeré tlaky a složitosti 
života, musí být láska něco víc než jen cit. 
Musí to být něco, co děláme. Musíme ji 
konkrétně projevit v manželství, v rodině, 
mezi přáteli a známými, ba dokonce i mezi 
nepřáteli. Právě toto je téma nové knihy 
Garyho Chapmana. Na jejích stránkách se 
setkáte s příklady lidí, kteří jsou stejní jako vy. 
Tito lidé se naučili vyrovnávat se s 
překážkami a přijímat ve svém životě i 
„kyselá jablka“, ale dělají z nich chutný 
nektar, jenž tiší jejich emocionální žízeň. Jsou 
to příběhy o úspěchu - příběhy, které ve vás 
vyvolají touhu vyjít a zkusit to znovu.  

Jentezen Franklin - Půst 
Půst otevírá dveře k hlubšímu, intimnějšímu 

a silnějšímu vztahu s Bohem. Pastor Jentezen 

Franklin vede sbor Free Chapel 
v Gainsville, Georgia s nedělní 
návštěvnosti přes 10.000 lidí. V 
této knize vysvětluje druhy 
půstu a jak si zvolit ten pravý. 
Jak souvisí půst s modlitbou. 
Jaké jsou nezbytné složky 
úspěšného půstu. Co můžeš očekávat fyzicky, 
duševně a duchovně. To vše doprovází 
mnoha příběhy a svědectvími lidí, kteří spolu 
s ním každoročně vstupují do 21 denního 
půstu. Získej i ty moc z Biblického půstu a 
změň svůj život!  

WM.Paul Young - Chatrč 
Missy, nejmladší dcera 

Mackenzieho Allena Phillipse, 
je unesena během rodinného 
výletu a důkazy o tom, že byla 
pravděpodobně zavražděna, se 
najdou v opuštěné chatrči 
uprostřed oregonské divočiny. O několik let 
později obdrží Mack, utápějící se v nejhlubší 
beznaději, podivný vzkaz, který vypadá, jako 
by byl od Boha, a ve kterém ho pisatel zve na 
víkend do chatrče. Přestože Mackovi jeho 
vlastní počínání připadá nanejvýš pošetilé, 
vrací se jednoho zimního odpoledne na toto 
místo, aby znovu vkročil do samého středu 
svých nejtemnějších nočních můr. To, co tam 
najde, navždy změní jeho život. Je téměř 
neskutečné, že se kniha, kterou si její autor 
původně vytiskl sám pouze v několika 
kopiích pro svou rodinu a své nejbližší 
přátele, stala bestsellerem deníku New York 
Times, přeloženým do 35 jazyků. Chatrč 
oslovila miliony čtenářů svérázným, ale 
srozumitelným obrazem Boha, soucitného 
tváří v tvář velkému zlu. Na mnohé z nich 

Pokračování článku na následující straně 
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zapůsobil Velký smutek hlavní postavy, to 
strašlivé břemeno, které často doprovází 
těžkou ztrátu a je tak běžnou součástí 
lidského údělu, že nás to nutí se ptát: Kde je 
Bůh, když ho nejvíce potřebujeme? A kdo 
vlastně je Bůh? Chatrč však není jen knihou o 
hledání Boha, ale mnohem více příběhem o 
tom, jak člověk tváří v tvář zlu a bolesti nalézá 
sebe sama  

Pinknerová Hana - Jedno potěšení týdně 
Máme spoustu důvodů pro 

radost a vděčnost. 
Nehladovíme, máme kde 
bydlet a co si oblékat. Nikdo 
není pronásledován a nemusí 
prchat ze země nebo se skrývat. 
Lékařská pomoc je pro každého 
dostupná. Naše děti mohou 
studovat podle svých zájmů, schopností a 
píle. Můžeme si věřit, čemu chceme. I když 
máme spoustu velmi konkrétních důvodů pro 
radost a vděčnost, jsou chvíle, kdy se život 
zdá přes všechny výhody a pohodlí našich 
současných dní těžký a kdy nezbytně 
potřebujeme nějakou malou osobní radost jen 
pro sebe. Potřebujeme se naučit nacházet Boží 
milostné vzkazy. Padesát krátkých zamyšlení 
Hany Pinknerové je doplněno fotografiemi 
Otakara Pinknera, manžela autorky. 

Nejznámější biblické příběhy 
Čtivé převyprávění známých i 

méně běžných biblických 
příběhů zároveň představuje 
kompaktní příručku ke všem 
otázkám, které se týkají bible. 
Příběhy ze Starého a Nového zákona jsou nám 
prezentovány napínavou i poutavou formou a 
jsou navíc doplněny o doprovodné texty, 
které přinášejí informace o každodenním 
životě, zvycích, kulturním pozadí i o 
geografických a politických aspektech tehdejší 
doby. Podrobná a přehledná příloha 

pojednává o nesčetných tématech a nabízí 
nám možnost, abychom si prohloubili své 
znalosti. 

Kevin Leman - Jak vychovat děti a nepřijít 
o rozum 

Jestli někdo rozumí, proč se 
děti chovají tak, jak se chovají, 
pak je to psycholog a uznávaný 
autor Dr. Kevin Leman. Tento 
otec pěti dětí v knize uvádí 
sedm principů, jež učí sám 
život, a ukáže vám, jak - přimět děti, aby 
dělaly to, co po nich chcete - zneškodnit 
zmlsané jedlíky, zklidnit vášnivé výbuchy 
hněvu a minimalizovat sourozenecké potyčky 
- projevit autoritu a rozhodnost, abyste dětem 
dali najevo, že nejste žádný padavka - poznat, 
kdy je třeba malým dravcům přistřihnout 
křídla - stanovit přiměřené kapesné, večerku a 
výhody - opět převzít vedení ve vlastní rodině  

Roman Šťastný, Bronislav Matulík - Diesel 
Existuje realita, o které většina 

z běžných obyvatel naší 
společnosti nemá tušení. 
Odehrává se za zavřenými 
dveřmi klubů, barů, podivných 
firem - a také věznic. Raději o ní 
nechceme nic vědět, hodí se nám 
výhradně jako kulisa akčních filmů, hlavně 
udržet hranici obou světů nepropustnou. 
Příběh Romana Šťastného, známého jako 
Diesel II., je popisem autentického pokusu 
přejít z výsluní světa zločinu do trpně 
tolerované pozice ve světě, kde si lidé běžně 
nepřerážejí končetiny a nepolévají se 
kyselinou, kde platí i jiné zákony než hrubá 
síla a peníze na ruku. Co může člověka 
motivovat k takové změně, a může stačit 
obyčejné odhodlání? Tato kniha má 
jednoznačný, dynamický začátek, a trochu 
váhavý, otevřený konec. V tom je její síla, 
nezastírá, že jde o cestu plnou tápání.  

MG – NL 

Pokračování článku z předchozí strany 
Novinky z Biblosu 
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JAK ZVLÁDNOUT POSLEDNÍ ÚSEK CESTY 

Slezská diakonie připravuje na 22. 2. 2011 
od 9.00 do 12.00 hodin seminář s 
mezinárodní účastí s názvem POSLEDNÍ 
ÚSEK CESTY, na kterém chce zúčastněným 
osobám - zdravotnímu a sociálnímu 
personálu, pastoračním pracovníkům, 
nemocničním kaplanům, nejbližší rodině či 
přátelům - poskytnout základní informace o 
potřebách umírajících a o problematice 
spolupráce zaangažovaných odborníků při 
péči o umírajícího. Kromě oblasti doprovázení 
umírajících seminář nabídne náhled do 
problematiky doprovázení rodiny, která 
truchlí po ztrátě blízkého.  

Seminář se koná u příležitosti české mobility 
partnerů projektu „Hospicová péče v zemích 
EU“, projekt Grundtvig Partnerství. Ten 
mapuje výskyt, vývoj a strukturu hospicové 
péče a školení dobrovolníků pro doprovázení 
umírajících v partnerských zemích. Jedním z 
výstupů projektu je zpracování curricula pro 
dobrovolníky pro doprovázení umírajících, 

které bude převedeno do kontextu organizace 
při zohlednění potřeb okolní společnosti a 
církví, bude tzv. „ušito na míru“. Vyškolení 
dobrovolníci budou moci působit v zařízeních 
poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb 
(hospicové stacionární a mobilní organizace, 
nemocnice, domácí prostředí).  

Akce chce rovněž podat informace široké 
veřejnosti o možnosti doprovázení 
umírajícího dobrovolníkem, který jako jeden z 
členů interdisciplinárního týmu sice „nemůže 
životu přidat dny, ale může dnům přidat 
život“.  

Akce je určena nejen pracovníkům Slezské 
diakonie, ale hlavně nemocničním 
kaplankám, pracovníkům zdravotních a 
sociálních služeb, církevním pracovníkům, 
pastoračním pracovníkům, zástupcům města 
a široké veřejnosti. 

Klára Brzobohatá, www.sceav.cz 

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2011  

25. března 2011 proběhne v České 
republice sčítání lidu, domů a bytů, které 
jednou za deset let provádí Český statistický 
úřad. Výstupy sčítání se řídí řada institucí a v 
mnoha směrech ovlivní pohled na společnost 
na další desetiletí. Součástí sčítacího listu 
osoby je i možnost uvést vyznání. 
„Náboženská víra“ je údaj, který se stane 
podkladem pro rozhodování státních a 
veřejných institucí. Jeho důležitost je proto 
pro církve značná. Český statistický úřad 
(ČSÚ) k tomu uvádí: „Údaje o náboženském 
vyznání obyvatel se využívají zejména k 
vyhodnocování dlouhodobé koncepce 
uspořádání vztahu mezi státem, církvemi a 
náboženskými společnostmi i pro hodnocení 
náboženské svobody v České republice. Tyto 
údaje využívají dále ke své činnosti nejen 

jednotlivé církve a náboženské společnosti, 
ale i další nevládní organizace, sociologická 
pracoviště aj.“ Na výsledek se odvolává 
například Česká televize při sestavování 
programového schématu a v případě, že počet 
lidí hlásících se ke křesťanství je malý nebo 
velmi malý, dostávají se programy pro tuto 
cílovou skupinu na horší pozice ve vysílacích 
časech (např. přesun Křesťanského magazínu 
z nedělního odpoledne na sobotu na 9:10). I ti, 
kteří nejsou evidováni jako členové 
Českobratrské církve evangelické a přesto se k 
této církvi hlásí, sympatizují s ní, účastní se 
některých akcí nebo mají v ní mají své přátele, 
mohou do kolonky „Náboženská víra“ 
Českobratrskou církev evangelickou uvést. 

DH – NL, www.e-cirkev.cz 
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inzerce 
Studentka gymnázia hledá 

brigádu. Nabízím úklid 
domácností (mytí oken, ...), 
„velký a malý úklid“ chodeb 
v panelových domech, atd. 
Telefon: 737 192 172 (volat prosím 
po 19 hodině). Cena dohodou.  

 
Kudy Komenský nechodil 
Seniorátní odbor mládeže a 

Moravskoslezský SEM vás zvou 
do Jeseníku na akci Kudy 
Komenský nechodil ve dnech 25. 
– 27. 3. 2011. Ústřední název 
Tradice, řečníkem bude Jan 
Keřkovský, který je farářem ČCE 
v Jihlavě. Můžete se těšit na výlet, hry a setkání s přáteli či novými tvářemi. Přihlásíte-li se do 
20.3.2011 budete platit pouhých 180,- Kč. S sebou si nezapomeňte vzít karimatku, spacák, Bibli, 
zpěvník Svítá a dobrou obuv a oblečení na výlet. Více informací na www.moravskoslezska-
mladez.evangnet.cz., tel. 773 143 973. 

informace 
www.narozvoji.ic.cz zvukové nahrávky kázaní 
wwwnarozvoji.wz.cz fotky z akcí sboru Na Rozvoji 
www.vericidite.estranky.cz stránky věnované výchově dětí a vyplnění jejich volného času 

aktivitami spojenými s vírou v Ježíše Krista. 
www.dorostrozvoj.4fan.cz stránky dorostu sboru Na Rozvoji 
www.mladez.narozvoji.cz stránky mládeže sboru Na Rozvoji 

 
Základní informace a pravidla inzerce 
Inzeráty je možno podávat písemně u stánku NL nebo zasílat na e-mailovou adresu redakce (níže). 

Nezapomeňte uvést svůj kontakt. Běžné textové inzeráty jsou ZDARMA! Grafický inzerát 100,-Kč. 
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Informace o sboru 
Evangelický sbor a.v. ČCE, 
Nám. Dr.M.Luthera 1,  
737 01  Český Těšín 
Telefon: 558 745 191 
e-mail: info@ccectesin.cz 
web: www.ccectesin.cz 
Úřední hodiny: Po-Pá 9:00–12:00 
Mimo tuto dobu dle dohody s faráři. 


