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Čtení: Mt 25,1-13; Zj 21,1-7; Ž 126,1-2.5-6 Poslední neděle církevního roku

Právě se Vám dostalo do rukou listopadové 
číslo Nedělních listů. V tomto čísle jsme se 
snažili vystihnout věci, které nás v reálném 
životě tento měsíc potkaly a zprostředkovat 
Vám na tyto všední záležitosti biblický 
pohled. 

Sdělovací prostředky na nás denně chrlí 
různé informace včetně toho, jaká studie 
byla nově zpracována nebo jaký vědecký 
poznatek právě hýbe světem – třebaže se 
jedná o sebevětší hloupost, a tak jsme se 
rozhodli otisknout článek, který popisuje 
pohled vědy na křesťanství a pohled 
křesťana na vědu. 

Blíží se advent, a tak vám opět připomínáme 
co to je, a co advent pro křesťana znamená. 

Velký boom byl tento měsíc okolo čtvrtku 
11. 11. Nechali jste se taky ovlivnit pověrami 
a předpověďmi, které byly v tento den slyšet 
v rádiích víc než jindy? Přečtěte si článek 
právě na toto aktuální téma.

Podzim je období sklízení a koštování vína, 
od 11. 11. je možné zakoupit svatomartinské 
víno. Co nám o víně říká Bible? A jak se k 
němu máme stavět my, tak toto a mnoho 
dalších zajímavých článků si přečte v 
listopadovém čísle Nedělních listů.

DH - NL

pokračování na další straně

Ježíš řekl služebníkům: “Naplňte ty nádoby 
vodou!“ I naplnili je až po okraj. Pak jim 
přikázal: “Teď z nich naberte a doneste správci 
hostiny!“ Učinili tak. Jakmile správce hostiny 
ochutnal vodu proměněnou ve víno – nevěděl, 
odkud je, ale služebníci, kteří vodu nabírali, to 
věděli – zavolal si ženicha a řekl mu: „Každý 
člověk podává nejprve dobré víno, a teprve, když 
už se hosté napijí, víno horší. Ty jsi však uchoval 
dobré víno, až pro tuto chvíli.“ Tak učinil Ježíš 
v Káně Galilejské počátek svých znamení a zjevil 
svou slávu. A jeho učedníci v něho uvěřili.

Jan 2, 7-11
Jeden pochybující kamarád mi položil 

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 
logickém úsudku, který může být paradoxně 
nelogický a tudíž ani nemůže prokázat 
skutečnou realitu dané věci či procesu. 

Nyní 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 rozporuplné zprávy, jak 
víno vzniklo:

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

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

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

Jsou vědecké důkazy 
vždy věrohodné?

slovo editora
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pokračování z předchozí strany

Před nějakým časem se v médiích objevila 
vědecká zpráva o tom, že čmelák (nikoliv 
zemědělské letadlo) nemá potřebné 
aerodynamické ani fyzické parametry k 
tomu, aby se udržel ve vzduchu a že jeho 
létání popírá většinu fyzikálních zákonů.  
Přátelé, teď si představte, že jste nikdy 
předtím čmeláka neviděli létat a ani 
nikdo jiný před vámi ho taktéž neviděl. 
Vědci v oboru letectví a biologie čmeláka 
najdou, prozkoumají a dají dohromady 
vědecký důkaz - zprávu o tom, že čmelák 
není schopen letu. Dostanete zprávu na stůl: 

„Čmelák není schopen letu.“ 
Poté vám nějaký čmelák vlítne do pokoje 

a sedne na doličný důkaz. Čemu uvěříte, 
čmeláku nebo zprávě? Podle mého nějak 
podobně je to s Ježíšem a jeho křísením 
mrtvých. Musíme si nakonec vybrat, čemu 
uvěříme, nevědomost neomlouvá. Je to 
téma, o kterém stojí za to přemýšlet! Bible 
říká, že je to klíčová věc pro každého člověka. 
Souvisí s tím 2 rozdílné cesty, cesta proti 
Bohu a cesta s Bohem, a ty mají diametrálně 
odlišné cílové stanice.

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, která si může 
člověk v hlavičce porovnávat, navíc každý 
člověk něco prožije, mnohé věci vidí a mnohé 
uslyší. Bible, výpovědi mnohých věřících, 
moje zážitky a moje oči stavím před vědecké 
důkazy. Otázka pro vás: Kdyby vám někdo 
vědecky spočítal, že člověk jako vy neexistuje, 
věřili byste této vědecké zprávě? Může taková 
zpráva vzniknout? Podle mého může a 
nemusí to být žádný podvod.

Milan Kantor 

Blíží se 1. adventní neděle, která zahajuje 
nový církevní rok a předvánoční období. 
Adventem začíná nové období, nový čas, 
který nám Pán Bůh svěřil, abychom ho 
skutečně využili. Právě v práci pro Boží 
království zde na zemi. 

Každý advent nám znovu připomíná, že se 
Ježíš vrátí na zem. Přijde jako ten, kterému 
patří všechno. Přijde si pro svou církev. My 
vlastně prožíváme advent stále. Očekávání 
na druhý příchod Ježíše Krista.

„Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li 
kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu 
s ním večeřet a on se mnou.“   Zjev. 3, 20.

Ježíš přišel a stojí přede dveřmi každého 
srdce, každého člověka.

Tato slova zazněla i sboru v Laodikeji, 
což je město v jihozápadní Frygii v římské 
provincii Asii, v západní části dnešního 
asijského Turecka. Toto město bylo velmi 
významnou dopravní křižovatkou a 
obchodním centrem. 

advent
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Žít na určitém stupni materiálního 
dostatku s sebou vždy přináší nebezpečí, že 
člověk se stane vlažným. Jeho zájem, jeho 
horlivost ochabne, převládne pohodlí. 

Ježíš tomuto sboru říká otevřeně: „Vím 
o tvých skutcích, nejsi studený ani horký. Kéž 
bys byl studený anebo horký! Ale že jsi vlažný, 
a nejsi ani horký ani studený, nesnesu tě 
v ústech.“   Obyvatelé města i členové sboru 
dobře věděli, o co se v tomto slovu jedná. 
Laodikeja byla zásobována horkou vodou 
ze sousedního města Hierapolis. Voda, než 
dotekla na místo určení, nebyla ani studená 
ani horká, ale pouze vlažná. I když to byla 
voda s léčivými účinky, nedala se v takovém 
stavu pít. Srdce křesťanů bylo rozděleno na 
dvě části, jedna patřila světu, druhá patřila 
Bohu.  

„Což nevíte, že přátelství se světem je 
nepřátelství s Bohem? Kdo tedy chce být přítelem 
světa, stává se nepřítelem Božím.“  Jakub 4, 8. 

Na počátku nového období, nových 
možností si znovu musíme připomenout 
skutečnost, kterou víme: v křesťanství nelze 
být NEUTRÁLNÍ! Vždy musíme patřit 
na nějakou stranu. Ježíš říká jasné slovo: 
„Kdo není se mnou je proti mně, a kdo se mnou 
neshromažďuje, rozptyluje.“  Lukáš 11, 23. 

A nyní přichází zvláštní zaslíbení. Ježíšovo 
slovo. Pro všechny ty, kteří zjistili, že jsou 
neutrální. Možná unaveni duchovně, možná 
prožívají ze svého pohledu neřešitelný 
problém, možná pociťují samotu, možná 
beznaděj, prožili ztrátu. Je zde Ježíšovo 
slovo, které vnáší nové světlo do všech 
těchto problémů, starostí a stavů.

„Jsou to právě vaše nepravosti, co vás odděluje 
od vašeho Boha, vaše hříchy zahalily jeho tvář 
před vámi, proto neslyší.“  Izajáš 59, 2.  To je a 
zůstává největším problémem člověka. Jeho 
rozhodnutí žít na světě bez Boha. Tím vlastně 
člověk ztratil přístup do Božího království. 
Ale, i když člověk Ježíše postavil mimo 
dění svého života, Ježíš pořád stojí u dveří 
každého srdce a klepe. Jeho vytrvalost, jeho 
trpělivost, jeho zájem je pro nás obrovskou 
milostí. Nenakládá  s námi podle našich hříchů, 
neodplácí nám dle našich nepravostí. Ž 103, 10.

To je Boží milost, to je příchod Božího Syna 

na naši zem, abychom byli zachráněni pro 
věčnost. On ví, že potřebujeme Spasitele, 
který dal do pořádku vztah s Bohem Otcem 
kvůli nám. Advent nám i tuto skutečnost 
znovu připomíná. Ježíš říká dál: zaslechne-
li kdo můj hlas a otevře mi. slyšet a 
otevřít. Slyšet Boží hlas skrze Boží slovo, být 
nastaven na vlnovou délku Božího slova, být 
stále citlivý k Božímu hlasu. Pán Ježíš často 
říkával: kdo má uši k slyšení, slyš. 

Zdůrazňoval důležitost zprávy, kterou 
přinesl na naši zem, pro všechny lidi. Co 
všechno přehluší ono klepání na srdce 
člověka? Je to lhostejnost, spokojenost 
se sebou samým, nezájem, příliš mnoho 
starostí, příliš mnoho radostí, pohodlí, 
spousta úkolů. Druhou věcí je otevření: to je 
čin, který vyžaduje naši aktivitu. Když chci 
někomu otevřít, musím vstát a jít ke dveřím. 
Otevřít Kristu znamená činit pokání. To 
je cesta otevření svého života Ježíši Kristu. 
Kdo tohle udělá, tomu Ježíš říká, že „k němu 
vejde a bude s ním večeřet a on s ním.“ Když 
s někým toužíme jíst, dáváme najevo, že 
s ním máme důvěrný a osobní vztah. Ježíš 
dává stále najevo, že chce mít s námi ten 
nejdůvěrnější vztah. Vztah, který trvá 
navždy. Protože nám Ježíš připravuje místo 
v nebi. Pán klepe na svědomí lidem, klepe 
skrze přírodu, skrze jiné lidi, jen proto, aby 
člověk byl zachráněn pro věčnost. Boží slovo 
se plní. 

Nyní je na místě otázka. Jsem i já připraven 
na druhý příchod Krista?

Jiří Kaleta
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Milí čtenáři, nejspíš jste podobně jako 
já zaregistrovali, že autoři několika 
posledních úvodníků byli členové projektu 
www.hledamboha.cz. Od kurátora našeho 
sboru jsem zjistil, že tento zajímavý projekt 
probíhá ve většině zemí Evropy a měl být 
prezentován také na zářijovém výjezdním 
setkání staršovstva. Pro vás nezúčastněné 
zprostředkovala redakce NL krátký 
rozhovor s týmem, kterému se podařilo 
projekt nastartovat v naší zemi a dále 
pracuje na jeho realizaci.

Dobrý den, mohl byste nám prosím stručně 
představit projekt „Hledám Boha“ na 
globální úrovni? Kdo stál na jeho počátku? 
V kterých zemích funguje? Jaký je jeho 
smysl a cíl? 

Daniel: Dobrý den. Projekt Hledám Boha 
je českou verzí dnes již celosvětového 
projektu Jesus.net, který se velmi intenzívně 
rozvíjí.  Na jeho začátku stály dvě 
organizace, konkrétně TopMission z Francie 
se svou stránkou pro hledající, a EO 
z Holandska se svým online kurzem „Proč 
Ježíš“ (WhyJesus) pro začátečníky ve víře, 
které spojením svých projektů vytvořily 
skvělý nástroj pro evangelizaci současného 
světa.  Dnes tento projekt využívá mnoho 
zemí, konkrétně Francie, USA, Německo, 
Holandsko, Španělsko, Itálie, Rusko, Polsko, 
Portugalsko, Norsko, Rakousko, Izrael, 
Česká Republika, Indie, Turecko a několik 
dalších zemí. Japonsko by chtělo spustit 
svou jazykovou verzi v nejbližších měsících. 
V dnešní době velmi hodně lidí brouzdá po 
internetu a vyhledává prakticky vše, nač si 
jen člověk pomyslí. I v naší zemi kolem 60% 
populace využívá služeb internetu. Cílem 
projektu je tedy nabídnout všem hledajícím  
možnost, seznámit se s radostnou zprávou 
o záchraně v Ježíši Kristu, dát jim možnost 

rozhodnout se pro Krista a vést je v prvních 
krůčcích ve víře tak, aby se mohli včlenit do 
křesťanského sboru/společenství křesťanů 
v jejich okolí a tam dále růst ve víře. 

Kdo stojí za tímto projektem v rámci 
České Republiky? Jak dlouho funguje? Jak 
je organizován a financován? 

Adam: Za projektem v ČR stojí 
mezidenominační organizace PROMISE 
– platforma pro misii a evangelizaci.  
Hlavní tým projektu HledámBoha se dnes 
skládá z pěti lidí (Daniel Chlebek, Kristina 
Chlebková, Adam Walach, Stanislav 
Boszczyk, Marek Schulhauser) – členů 
různých evangelikálních církví (CB, SCEAV, 
ČCE). Tým se zformoval před rokem a 
zhruba rok nám zabrala příprava celého 
projektu. Webové stránky HledámBoha 
jsme spustili poprvé začátkem července 
a přes prázdniny běželo jejich zkušební 
období.  První reklamu tohoto projektu 
na googlu i jinde jsme začali realizovat 
koncem září 2011. Kromě zmiňovaného 
zakladatelského týmu máme v současnosti 
skupinu cca 20 poradců, tzv. „e-koučů“ - 
opět z různých evangelikálních církví, kteří 
odpovídají e-mailem na otázky zájemců a 
vedou je v duchovním růstu.

Jako nezisková organizace jsme plně 
financováni z darů a příspěvků. Projekt 
je nákladný i kvůli tomu, že významná 
část prostředků je určena na propagaci na  
googlu a seznamu. Teprve tato propagace  
generuje značný zájem. K dnešnímu dni 
máme příspěvky od českých dárců – 
fyzických osob stejně tak od zahraničních. 
Přičemž poměr finančních darů Čechy/
zahraničí je dnes zhruba 70/30. Věříme, že se 
tento poměr změní a bude minimálně 50% 
dárců ze zahraničí. Stále nemáme naplněný 
rozpočet, co se týká příjmů, a proto nadále 

o ProJektu

rozhovor
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oslovujeme potenciální dárce.
Název napovídá, že jste orientováni na 

lidi hledající, co konkrétně tedy lidem při 
návštěvě Vašich stránek poskytujete? 

Standa: Ano, jak už smysl stránek napovídá, 
jsou především určeny pro hledající osoby, 
pro lidi, kteří hledají informace o Bohu, o 
tom kým byl a je Ježíš Kristus, co udělal pro 
lidstvo a o našem postoji k tomuto. Webové 
stránky dovedou hledající osoby k momentu 
rozhodnutí. Stránky jsou rozděleny do 
několika sekcí, takže člověk si může vybrat, 
zda si přečte láskyplný dopis Otce, nebo si 
klikne na oddíl „Kdo je Ježíš“, či zhlédne 
některé z živých svědectví. V poslední sekci 
má možnost vydat svůj život v modlitbě 
Pánu Ježíši. Proto také věnujeme hodně 
času tomu, aby osoby, které hledají na 
internetu (nejčastěji pomocí Googlu) našly 
naše stránky. Projekt využívá toho, že 
dnešní lidé mají možnost (a rádi ji využívají) 
hledat cokoliv pomocí počítače. Mají pocit 
bezpečí a anonymity a chtějí si sami určovat, 
zda budou pokračovat v poznání nebo ne. 
Našim přáním je poskytnout těmto lidem 
relevantní informace, které je povedou k 
poznání Ježíše Krista. 

Při návštěvě webu jsem měl chvílemi 
pocit, jako by se mě někdo snažil postupně 
přivést k rozhodnutí jít za Pánem Ježíšem. 
Pokud se někdo takto rozhodne a posléze 
vás kontaktuje, jak jej směřujete po jeho 
obrácení? 

Marek: Ano, webové stránky jsou 
skutečně postaveny tak, aby hledající 
člověk měl příležitost odevzdat svůj život 
v modlitbě Ježíši. Ať už to udělá či ne, má 
možnost se na cokoliv zeptat, nebo se nějak 
vyjádřit. A o to především jde, o navázání 
kontaktu s lidmi, kteří projeví zájem, 
„něco“ hledají, ale někdy to ani neumí tak 
snadno definovat.   V praxi to vypadá tak, 
že pokud se na nás někdo skrze stránky 
www.hledamboha.cz obrátí s dotazem, 
nebo nám alespoň zanechá na sebe kontakt, 
přijde tato informace automaticky do 
rukou koordinátora (Kristina). Koordinátor 
pak pro danou osobu vybere vhodného 
e-kouče a ten s ní navazuje kontakt skrze 
elektronickou poštu. Pak mezi nimi dochází 

k e-mailové korespondenci. E-koučové jsou 
pro tuto službu pečlivě vybíráni a školeni. 
Mají  k tomuto účelu k dispozici také 
speciální literaturu. Úkolem e-koučů není 
radit, ale společně hledat řešení problémů 
a nejasností zejména kladením vhodných 
otázek. Tímto hledající člověk vlastně sám 
odhaluje Boží existenci a základy víry. To se 
samozřejmě děje v mnoha různých polohách 
v závislosti na tom, v jakém duchovním 
stavu se hledající nachází a jaké problémy 
a překážky směrem k Bohu jej nejvíce trápí. 
E-kouč také nabízí hledajícímu kurz „Proč 
Ježíš“ (www.procjezis.cz), což je vlastně 
taková nádstavba, neboli pokročilejší 
úroveň, kde se hledající blíže seznamuje 
s osobou Pána Ježíše a jeho klíčovou rolí 
pro spásu každého jednotlivce. Někteří 
se již během kurzu nebo korespondence 
obrátí k Bohu, jiní potřebují ještě delší čas 
k pochopení všech souvislostí. Na závěr 
ale každého hledajícího směřujeme do 
živého společenství věřících v blízkosti 
jeho bydliště. Proto je tak důležitá 
spolupráce se sbory a církvemi, aby se 
mohli nově příchozích ujmout a dále je vést 
v duchovním růstu.  

Která věková kategorie nebo skupina 
obyvatel nejvíce „hledá Boha?“ Máte za 
dobu existence projektu nějakou zpětnou 
vazbu? 

Kristina: Ano, zpětnou vazbu máme. Od 
července do 17. října stránky navštívilo 3600 
osob. Podle formulářů, které evidujeme, 
se kolem 40 lidí rozhodlo odevzdat svůj 
život Pánu Ježíši. Většinou se jedná o ženy.  
Nejmladšímu účastníkovi je 13, nejstaršímu 
pak 67. Celkový průměr věkové kategorie, 
která hledá Boha na stránkách HledamBoha.
cz, je 35 let.

Jak bychom se mohli jako sbor i jednotlivci 
zapojit do podpory, popř. co vyžaduje se 
přímo zúčastnit projektu? 

Daniel: Do projektu se můžete zapojit jako 
sbor i jednotlivci vícero způsoby. Můžete se 
za projekt modlit, můžete ho podporovat 
finančně, můžete nabídnout svůj volný čas 
a schopnosti k rozvoji tohoto projektu a 
určitě se můžete do něho zapojit tím, že ho 

pokračování na další straně
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začnete používat při vašich evangelizačních 
aktivitách ve sboru, nebo osobně ve své 
škole, práci, ve volném čase, a to tak, že při 
vašich rozhovorech nasměrujete všechny ty, 
se kterými se setkáte z řad nekřesťanů na 
stránku HledamBoha.cz. Pro více informací 
ohledně možností a způsobu využití 
můžete kontaktovat vašeho současného 
kurátora Marka Schulhausera, který je 

zároveň členem přípravného týmu projektu. 
Za celý přípravný tým, přejeme vašemu 
sboru, aby projekt HledamBoha.cz byl pro 
vaše společenství a jednotlivce užitečným 
nástrojem a vnášel do vašeho života radost 
z evangelizace jako i z nově obrácených lidí 
ve vašem okolí.

Děkujeme za rozhovor. 

Míša-NL

pokračování z předchozí strany

Když se v Čechách začaly šířit zprávy 
o Lutherově kladném postoji k Husovi a 
husitství, bylo to podnětem pro mnohé 
utrakvisty, aby se začali o učení německého 
reformátora zajímat. Jedním z těch, kdo 
se vydali do Wittenbergu, byl farář Havel 
Cahera, pocházející ze Žatce. Dostal se 
do úzkého styku s Lutherem a po svém 
návratu do Čech se snažil v církvi podobojí 
zavádět reformační prvky. V roce 
1423 se Cahera stal administrátorem 
utrakvistické církve. Na sněmu 
podobojích na Hromnice roku 
1524 byly přijaty tzv. Hromniční 
články, jež se ztotožňovaly 
s novým reformačním 
směrem a znamenaly změnu 
v církevním učení i praxi. Např. 
již nebylo požadováno, aby kněží podobojí 
byli svěceni od biskupů, což se dělo 
především za úplatky. Některé další změny 
se měly zavádět postupně, ale např. kněz 
Martin Hánek, působící v Betlémské kapli, 
postupoval radikálně. 

Náhlé změny zaběhlých mechanismů 
se však nesetkaly s přílišným nadšením 
mezi věřícími. Nastalou situaci dokázal 
ve svůj prospěch zužitkovat Jan Pašek 

z Vratu, právník a bývalý purkmistr, jenž 
inicioval spojení Starého a Nového města 
pražského. Ten provedl roku 1524 převrat 
na pražské radnici, dostal se opět do čela 
městské správy, odstranil své protivníky 
a začal stíhat a vyhánět z města stoupence 
lutherství. Cahera, který dokázal vycítit, co 

by mohlo být pro něj výhodné, se 
přiklonil na Paškovu stranu a odřekl 

se Lutherových názorů. 
Hromniční články byly 
zrušeny a zvítězil tak 
konzervativní směr.  

Nezůstalo však jen při 
tom. Cahera se účastnil 
i jednání s katolickou 
stranou o případném 
sjednocení obou církví. 

Objevily se ale určité překážky a protesty 
z obou stran a jednání tak neskončila 
dohodou. Oba muži neskončili příliš slavně 
– král Ferdinand I. vyhostil Paška z Prahy, 
Cahera musel dokonce opustit zemi. Odešel 
do Německa, opět se z něj stal lutherán, 
pracoval jako hospodský. Zemřel roku 1545, 
Pašek již roku 1533.

MCH-NL

z dějin české reformace

Jan PaŠek z vratu a havel cahera
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Dne 1. září 1959 se konala v kostele Na 
Rozvoji odpolední slavnost u příležitosti 
návštěvy dvou misionářů z Afriky – 
z Kamerunu. Vzácnými hosty byli 
český misionář Miroslav Mikolášek 
a černošský kazatel, jehož jméno si 
pamětnice zaznamenala jen ve zvukovém 
znění - „Modža“.

Slavnost byla mimořádnou událostí. 
Mohla se konat jen se souhlasem krajského 
církevního tajemníka – p. Jasioka, který 
byl osobně přítomen. Mezi hosty byli také 
biskup J. Cymorek, sen. Škeřík, sen. Fukala 
a kons. Tlouka. 

Slavnost zahájil far. Budínský uvítáním a 
textem z Efez. 4, 11-25. 

Misionář Mikolášek přečetl slova z Efez. 
1, 15-16 a 2, 13-14. Ve svém proslovu 
připomněl: „Pro nás, kteří dnes přicházíme 
k vám z Kamerunu, je to veliký den. 
Pracujeme tam jako svědkové Ježíše Krista. 
Jako misionář jsem šel do Afriky pro věc 
Kristovu, pro věc Knížete pokoje, který nám 
přiblížil černé druhy, aby zničil hradby, které 
ještě existují.“ Zdůraznil, že misie, kterou 
koná v Kamerunu, není nic jiného než služba 
církve lidem na světě. Vyjádřil potěšení, že 
první dveře, které se otevírají pro křesťany 
z Kamerunu – mimo francouzskou církev – 
jsou dveře do Československa.

Černošský kazatel ve svém projevu, 
kromě jiného, řekl: „Milí bratři a sestry 
v Ježíši Kristu, je to pro mne veliká radost, 
že mohu být s vámi. Jménem představitelů 
evangelické církve v Kamerunu, i jménem 
nás dvou, přinášíme vřelé pozdravy a 
veliká poděkování za to, co vaše církev 
pro nás učinila. (Církev poslala dar pro 
siroty v Kamerunu). Mezi našimi národy 
je vybudován most, který má dva trámy. 
Jedním je můj přítel Mikolášek a druhým je 
misionář Halát ze Slovenska. Děkuji vám, že 
jste se ujali péče o naše sirotčince. Děkujeme 
za evangelium. Západní vzdělanost vznikla 

evangeliem. 
E v r o p s k ý 
člověk mě 
naučil zpívat, 
číst a psát.“ 
Pak zpíval 
píseň, ve 
které zaznívala 
slova: „Slyš, 
světe, Ježíš m i l u j e 
mne“. „Dobře si zapamatujte, 
že evangelium, které jste nám přinesli, je 
moc k novému životu. Kamerun je pověrčivá 
země. Uvedu příklad. Kameruňané věří, 
že někteří ptáci jsou zvěstovateli neštěstí. 
Jdete třeba něco vyřídit 30 km daleko. Na 
25. km proletí před vámi onen pták; ihned 
se vracíte domů, abyste se vyhnuli neštěstí. 
Podobných pověr je tam mnoho. V takové 
slepotě žijí pohané, protože neznají Boha. 
Já pocházím z kouzelnické rodiny. Můj 
dědeček byl velkým kouzelníkem našeho 
kmene. Moji rodiče přijali evangelium 
Kristovo. Děda evangelium odmítal, že to 
je náboženství bělochů. Byl jsem jako mezi 
dvěma kameny. Pán Ježíš Kristus mě získal 
a vynesl mne z pohanské propasti. Nejsem 
sám, jsme tam mnozí. To vám říkám pro 
svědectví, že není nic tak mocného jako 
evangelium. Dveře do Kamerunu jsou 
otevřeny. Čekáme na vás. Potřebujeme 
učitele bohosloví, lékaře, techniky. Přijďte 
na pomoc! Potřebujeme vás. Vaší vírou 
v evangelium vám Pán Bůh otevřel dveře, 
abyste jeho poselství nesli do končin země.“

Ze záznamu připravil  
Mgr. St. Kaczmarczyk

misie

vzPoMínka na Misionáře z kaMerunu
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„Vidím, že ses už nám vrátil z těch 
Spokojených států amerických! Jak bylo?“ 
ptá se mě známý po mém návratu. „Haha, 
spokojených,“ směju se. „Jak bylo? Nooo, 
dobře…“

Je těžké zhodnotit, jak jsem se měl tři 
měsíce v cizině, v pár větách. Inu, jednou 
to bylo skvělé, podruhé zase ne až tak. Tu 
byla krize, tu jedna z nejkrásnějších chvil 
dosavadního života.

Ta otázka vyvolává totiž řadu podotázek, 
jako třeba: Co mi to dalo? Co mi to vzalo? 
Co jsem se naučil a co mi bude chybět. Jestli 
chcete, tak mě pozvěte na kafe a já vám na 
všechny tyto otázky rád dám odpověď. Do 
této reflexe mě ale nenapadlo dát nic jiného, 
než různé statistiky a seznamy klíčových 
věcí, které se objevily na poslední straně 
mého deníku.

Vzdálenost z Českého Těšína do 
Johnsonburgu ve státě New Jersey, kde 
jsem pracoval, činí vzdušnou čarou cca 
6000 kilometrů. Na palubě letadla jsem 
strávil přes 10 hodin jedním směrem. V USA 
jsem pobýval celkem 88 dní, z toho 11 dní 
na cestách. Spolupracoval jsem spolu s 80 
zaměstnanci dětského tábora jako support 
staff, tedy jakási údržba, nejvýstižněji řečeno 
jako holka pro všechno. Počet vyčištěných 
záchodů a uklizených sprch jsem si raději 
nezaznamenával, bylo by to příliš děsivé 
číslo. Má zodpovědnost se týkala údržby 
areálu tak, aby byl připraven na nový 
turnus, tedy na cca 150 nových dětí každý 
týden. Co jsem také raději nepočítal, bylo 
množství snězených hamburgerů či hot-
dogů. Snažil jsem se sice držet, ale mnohdy 
jsem neměl na výběr. Mezinárodních členů 
pracovního personálu nás bylo celkem 10, 
z toho z ČR pak 0 nepočítaje mne. Po 2,5 
měsících práce v kempu jsme se v počtu 
6-ti lidí (6-ti různých národností) vydali 
na toulky východem Spojených států. Po 
zmiňovaných 11-ti dnech cestování nám 
tachometr ukazoval něco přes 3000 ujetých 
mil.

Body tvořícími kostru naší cesty byla tato 

města:
Washington, D. C.; Harrisonburg, Virginie; 

Nashville, Tennesee; Memphis, Tennesee; St. 
Louis, Missouri; Chicago, Illinois; Cleveland, 
Ohio; Pittsburgh, Pensylvánie.

Celkem jsme projeli 14 států plus District 
of Columbia, tedy území federálního 
distriktu, na němž leží hlavní město USA, 
Washington. Navštívili jsme i několik 
národních parků nebo třeba dvě z tzv. 
„Velkých jezer“. Unikátní bylo sledovat 
odlišnosti mezi obyvateli jednotlivých států. 
Kontrast mezi charakterem lidí ze severu a 
lidí z jihu. Změny dialektů, změny kultury 
oblékání či hudby, změny charakteru krajiny 
a další.

Celkově šlo o skvělé léto, které mi otevřelo 
nové obzory. Nutnost samostatnosti a taky 
absence rodiny a přátel je něco, co rozhodně 
není příjemné, ale stojí za to si tím projít. 
Mohu ale dosvědčit, že za 3 měsíce v novém 
prostředí (bez kohokoli známého, tedy sám 
na vlastní pěst) je možné získat nová ryzí 
přátelství, pochopit cizí kulturu, zdokonalit 
se v cizím jazyce a taky začít přemýšlet 
trochu jinak.

V USA mne překvapila i šokovala řada věcí: 
Množství aut a hustota silniční dopravy. 

God Bless aMerica
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Faktem je, že ve srovnání s ČR, jejíž hustota 
železniční sítě je jedna z nejvyšších na světě, 
je železniční doprava v USA vzhledem 
k jejich rozloze mizerná. Zato silnic je všude 
spousta a náklady na automobily jsou tam 
až poloviční ve srovnání s námi (zejména 
pak náklady na palivo). Řidičský průkaz je 
možné získat již v 16-ti letech a tak je vcelku 
pochopitelné, že automobilů je v USA 
skutečně mnoho.

Drive-Thru. Když už jsme u těch aut, není 
možno nerýpnout si do drive-trhu, tedy 
věci, kterou známe i u nás – například tzv. 
průjezdné McDonaldy, kde není nutno 
vůbec opustit automobil. Obslouženi jste 
přes okénko, konzumujete pak za jízdy. 
V USA je však normální také drive-thru 
bankomat či rovnou banka a podobně, a na 
principu autokina se zakládají také jakési 
autokostely. Na palici.

Klimatizace. Klimatizováno je takřka vše a 
já na to rozhodně nebyl zvyklý. Klimatizace 
je samozřejmě v letadlech, nákupních 
střediscích, rodinných domech, ale taky v 
kostelích či na toaletách. Vyvolalo to několik 
nachlazení, která jsem musel uprostřed 
parného léta prochodit.

Nakupování. V ČR se většinou setkávám se 
„šetřílkovským“ trendem. Je krize, je nutno 
uskromnit se a spořit. V USA mi naopak 
připadalo, že tato „krize“ Američanům říká: 
Kupuj, dokud to jde. A taky to tak vypadá. 
Kupuje se všude, všechno a ve velkém. 
Pokud nemáte alespoň 4 kreditky, jste divný. 
Životní standart je tam možná vyšší, ale 
samozřejmě, že se nakupuje na dluh. Berou 
se hypotéky, ač šance na jejich splacení je 
mizivá.

Multikulturalismus. USA je země mnoha 
různých kultur. V podstatě nikdo nemůže 
říci, že je původem Američan, protože stačí 
zapátrat v rodokmenu a zjistí se, že děda 
imigroval z Itálie, babička z Paraguaye, 
druhý děda z Československa a babička 
třeba z Mongolska. Výsledkem je hrdý 
Američan patriot. Buďto se setkáte s 
kulturním chaosem, na druhé straně pak s 
národnostními menšinami žijícími pospolu 
v městských čtvrtích.

Náboženské skupiny. S různými kulturami 

se pojí rovněž množství nezvyklých 
náboženských skupin. Byl jsem mile 
překvapen, když jsem zjistil, že křesťanské 
protestantské a evangelikální církve 
souhrnně zaujímají celkem 54 % americké 
populace. Vzhledem k jejich rozdrobenosti 
pak však bylo o to smutnější zjištění, že 
podle počtů členů je už na 4. místě (za 
katolíky, baptisty a metodisty) Církev 
Ježíše Krista Svatých posledních dnů, lépe 
známá pod názvem Mormoni, tedy kvazi 
křesťanská sekta. Zajímavostí pro mne byla 
rovněž křesťanská denominace, jedna z větví 
hnutí novokřtěnců, amišové. Bylo zajímavé 
pozorovat, jak spolu amišové na venkově žijí 
z toho, co si sami vypěstovali či vychovali, 
bez vymožeností jako je elektřina, auto či 
telefon, oblečeni ve starosvětských oděvech.

Jak se říká - jiný kraj, jiný mrav. Jsou 
věci, které mi ze Spojených států budou 
jistě chybět. Ať už to je krásný rybník u 
nás v kempu, pro jih tak typický Waffle 
House, americká auta typu Ford Mustang, 
hudební ulice Broadway v Nashvillu, krásná 
riverwalk v Chicagu či úžasný pohled 
na noční světélkující New York, který při 
pohledu z okna letadla jen mizel v dálce. 
Musím však uznat, že na onom klišé „Všude 
dobře, doma nejlíp“ asi něco skutečně bude.

Více o cestách po USA se můžete dozvědět  
9.12. v 17:30 v rámci programu skupiny 25+, 
jste srdečně zváni

Jakub Smyček



Nedělní listy 20. listopadu 2011 10

 
Z pohledu obyčejného 

smrtelníka datum, které je 
už od pohledu přinejmenším 
zajímavé, což jistě všichni 
musíme uznat. Ona souhra 
„jedniček“ je vlastně 
jedinečný, nikdy se neopakující jev. A z tohoto 
důvodu si možná mnozí lidé na tento den 
plánovali události, které se také nebudou 
už nikdy v jejich životech opakovat. Jen 
počet svateb se tento den na mnoha místech 
mnohanásobně zvýšil, bereme-li v úvahu, že 
tento den připadnul na pátek, tedy běžný, 
pracovní den. Co vede naše spoluobčany k 
tomu, že si tímto způsobem chtějí obzvláštnit 
významné události svého života? Je to snad 
pojistka manželek, aby si jejich manželé dobře 
a snadno pamatovali výročí svatby? Nebo snad 
víra v to, že jim tato neobyčejná kombinace 
čísel přinese stejně neobyčejný život? V „moci“ 
čísel se nevyznám, nevěřím ji a nutno dodat, 

že jsem tomu rád. Život je už i bez toho dost 
komplikovaný, než abych se hlídal, co který den 
můžu udělat a čemu se raději vyhnout. Nahrává 
to určité formě závislosti až otroctví. Ne, děkuji 
pěkně, ale po tomto skutečně netoužím. V 
mém životě je jen jedno číslo „1“ a to je můj 
Spasitel Pán Ježíš Kristus a k tomu nepotřebuji 
přidávat žádná další čísla ani nic jiného. V něm 
mám svobodu, kterou i pro mě vydobyl na 
kříži (Galatským 5, 1) a vím, že bude se mnou 
(Židům 13, 5), i když bude zrovna 11. 11. nebo 
třeba 25. 8. 

A to je pro mě jistota, o kterou se můžu opřít, 
jistota, se kterou můžu večer klidně usínat a ráno 
vstávat, se kterou můžu dělat důležitá životní 
rozhodnutí, protože vím, že na to nejsem sám. 
Jistota, která zůstává neměnná, i když všechno 
ostatní je vzhůru nohama. A konečně jistota, 
která mi dává skutečný a trvalý pokoj. „Stvoření 
opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, 
neboť v tebe doufá.“ Izajáš 26, 3

Tomáš Szromek

zamyšlení

Je to jen pár dnů, co se na pultech obchodů 
objevilo svatomartinské víno – dozajista zdroj 
radosti pro ty, kdož víno rádi pijí a rozumějí mu, 
stejně jako pro ty, kteří víno pěstují. A nebude 
určitě na škodu, když si sednete a případně se 
sklenkou dobrého vína v ruce si přečtete, co 
se o vínu píše v Bibli, jakou tam má úlohu a 
význam...

Bible se v zásadě zmiňuje o víně ve dvou 
formách – jako o vinné révě, případně vinici a 
pak jako o vínu – nápoji – a to v mnoha různých 
souvislostech, podobenstvích, rituálních a 
obětních případech, či jako o léku, nápoji, apod.

O tom, že pěstování vinné révy bylo v Izraeli 
rozšířenou činností, se lze dočíst na celé řadě 
míst Starého Zákona, včetně lokací, kde se tak 
činilo (např. Jizreel, viz. 1. Kr 21, 1, krajina kolem 
Hebrónu a Síchu, Eškol, Engadí, aj.) Známý 
historik Josephus Flavius se zmiňuje o vinici 
kolem Genezaretského jezera. Zároveň lze 
z Písma vysledovat, že Izraelcům záleželo na 
tom, aby pěstovali vyšlechtěné odrůdy.

Starý Zákon nám popisuje způsoby, jakými 
byly vinice zakládány, jak byla vinná réva 
pěstována a zpracována. A z těchto odkazů 
vyplývá, což by mohli potvrdit všichni, kdož 
na vinici pracovali, že to nebyla nejjednodušší 
záležitost, že to vyžadovalo spoustu sil a 
námahy. Je zvláštní a otázka zní, jak by to 
vypadalo dneska, že ve starozákonních dobách 
bylo povoleno si ve vinicích natrhat hrozny 
k utišení žízně, či hladu, jen se nesmělo nic 
odnášet (Dt 23, 24). Bylo také ustanoveno, že 
způsobil-li někdo nějakou škodu na cizí vinici, 
pak musel dát adekvátní náhradu ze své vlastní 
(Ex 22, 5). Přímo na vinicích byly zřizovány 
vinné lisy, pro práci na vinicích se často najímali 
dělníci (např. Mt 20, 1 - 16). Na vinicích se často 

„11. 11. 2011“

víno a BiBle
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Vážení čtenáři, vítejte v pohádkovém exkurzu 
známé 7–logie Letopisů Narnie od známého 
autora křesťanské literatury C.S. Lewise!

clive staples lewis (nar. 29. 
11. 1898, Belfast – zem. 22. 11. 
1963, Oxford), známý jako C. 
S. Lewis, byl irský spisovatel, 
jeden z nejúspěšnějších autorů 
moderní britské historie. Je 
známý díky svému dílu z 
oblastí středověké literatury, 
křesťanské apologetiky, 
literární kritiky a beletrie. Jeho v současnosti 
nejznámějším dílem je série knih Letopisy Narnie.

V několika příštích číslech si budeme 
přibližovat obsah jednotlivých dílů Letopisů 

Narnie, na základě knižních titulů a filmových 
adaptací. V každém díle si povíme něco o obsahu 
knihy, ovšem jednotlivé závěry daného dílu, čili 
jak daný díl skončí, se dozvíte vždy až v příštím 
čísle – to proto, abyste byli motivováni si daný díl 
přečíst, případně shlédnout filmovou adapci. 

1.díl – lev, čarodějnice a skříň 
Celým příběhem se táhne nám všem známý boj 

se světem dobra a světem zla. Na straně dobra 
stojí čtveřice mladých lidí, kteří jsou posíláni do 
země Narnie jako poslové obnovy, jako zachránci 
a misionáři dobré zvěsti, že se k nám opět vrátí 
spravedlnost a pravda. 

Na počátku vše začalo docela nevinně . . . .
Píše se rok 1941, nacházíme se v Londýně, který 

je právě bombardován nepřáteli. Není zde pro 
rodiny ani děti bezpečno – proto jsou všechny 

s vinnou révou zároveň vysazovaly i fíkovníky 
(1Kr 5,5). Zajímavým momentem je i skutečnost, 
že se pamatuje na ty, kteří vinice čerstvě založili. 
Ti nemuseli nastupovat vojenskou službu (Dt 20, 
6) neboť po založení vinice bylo stanoveno, že 
sklízet se smělo až čtvrtý rok. 

Víno jako nápoj se používalo k mnoha 
účelům. Např. jako léku (Lk 10, 23; 1. Tm.5, 
23), jako utěšujícího prostředku (Mk 15, 23), či 
pro povzbuzení (Př 31, 6). Víno se používalo 
i jako součást oběti (Ex 29, 40; Lv 23, 13) 
nebo na obětních hostinách (Dt 14, 26 aj). 
Nelze zapomenout, samozřejmě, ani na to 
nejpřirozenější použití, tedy jako nápoje. Víno 
a chléb byly obrazem spokojeného života, byly 
způsobem, jak uctít hosta. Společné hostiny se 
bez vína neobešly (J 2, 3). Bible sice považuje 
víno za Boží dar, ale také varuje před opilstvím a 
jeho následky a zcela jasně opilství definuje jako 
hřích! Výstražným příkladem může být třeba 
Noe... Stejně důrazně poukazuje Písmo i na to, 
že nadměrnému požívání vína a alkoholu vůbec 
by se měli nahony vyhýbat ti, kdož mají v rámci 
daného společenství nějakou vedoucí roli, či 
funkci – už proto, aby nebyli kamenem úrazu (a 
totéž platí vlastně pro každého z nás vzhledem 
k lidem okolo, každý jsme svědectvím o Kristu!)

Víno, vinice a vinná réva se pak objevují 
v Bibli ještě v jakési obrazné formě. Vzhledem 
k tomu, že šlo o věci rozšířené a každému dobře 

známé, tak se za její pomoci popisují různé 
skutečnosti spojené jak s izraelským národem, 
tak s křesťany. Ve Starém zákoně je izraelský 
národ často přirovnáván k vinné révě, či vinici a 
to jak v kladném, tak záporném pojetí. Stejně tak 
je k vinnému kmeni přirovnáván Ježíš a my pak 
máme být ratolestmi s tohoto kmene rašícími, 
což demonstruje životně nutnou sepjatost 
s Pánem jako zdrojem života. V Novém zákoně 
je pak víno a věci s tím související součástí 
několika podobenství, jimiž nám Ježíš přibližuje 
skutečnosti týkající se evangelia (nelze míchat 
starý a nový život – viz. např. Mt 9, 17), našeho 
obrácení se (např. Mt 20, 1-16 – že vždycky je čas 
se rozhodnout a promarnit je můžeme jen my 
sami), a nepřijetí Krista (např. Mt 21, 33-42).

Na závěr bych rád připomenul dva momenty, 
kdy je v přímém spojení Ježíš a víno. Prvním 
jeho zázrakem, který uskutečnil, bylo proměnění 
vody ve víno při svatbě v Káni Galilejské. 
Druhým zázrakem pak je rituální proměna vína 
v Jeho krev při poslední večeři – a tento zázrak 
smíme prožívat při Večeřích Páně i my...

Snad Vás tato úvaha přivede k uvědomění si 
toho, že víno je darem, který je na tomto světě 
odedávna, darem od našeho Otce, něčím, co nám 
může přinášet nejen dobrou náladu při posezení 
s blízkými lidmi, ale i poučení. O nás samých... a 
k tomu Vám všem přeji – na zdraví! 

Tomáš Černý

pokračování na další straně

letoPisy narnie
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menší děti posílány do provizorních domovů 
na venkov, kde mají být zachráněni od tohoto 
nebezpečí. 

A stejně jako se mnoho rodičů loučí se svými 
dětmi na nádraží, tak se také loučí jedna maminka 
se svými čtyřmi dětmi – Lucinkou, Edmundem, 
Zuzanou a Petrem. Jejich hostitelem bude po 
několik následujících měsíců jeden starý pan 
profesor, který bydlí daleko na samotě v lesích 
– téměř 15 km vzdálený od železnice a 3 km od 
pošty. – Jakmile děti k panu profesorovi dorazí, 
hned je pojímá strach z toho, čím vyplní ty dlouhé 
dny čekání na telegram z Londýna, že se již smějí 
vrátit zpět ke své mamince. Jako první je napadne 
si hrát na schovávanou. Kdopak asi nalezne ze 
zmíněných čtyř dětí nejlepší „schovku“?

Malá Lucinka se nebojí prošmejdit jakoukoli 
místnost, či jakékoliv zákoutí, až pootevře 
dveře do místnosti, ve které není nic jiného, než 
obrovská krásně vyřezávaná skříň – to je něco! 
Lucinka tedy vejde do skříně a snaží se nahmatat 
její zadní část, aby si mohla pěkně sednout do 
růžku a čekat na své sourozence. Ovšem jaké 
je její překvapení, když se zádní část skříně ne 
a ne objevit, postupuje tedy dál a dál dozadu 
mezi kožichy, které ve skříni visí a zdá se jí, že 
tak dlouhou skříň snad ještě ani neviděla. Čím 
více postupuje, tím více začíná cítit chlad a zimu 
na nohy – a náhle jakoby ze sna mijí poslední 
kožich a objeví se v zasněženém lese. Lucinka 
jako první tedy objevuje zemi Narnii – kterou 
nalezne pouze ten, jak se později vyjádřil pan 
profesor, který v ní věří. – Prozkoumává její terén 
až se nečekaně zjeví zpoza blízkého stromku její 
první narnijský přítel – faun pan Tumnus (známý 
svými nožkami s kopýtky a růžky na hlavě). Ten 
ji ihned pozve k sobě domů na čaj a Lucinka jako 
v opojení naslouchá jeho povídání. Po nějakém 
čase si uvědomí, že je již čas se vrátit za svými 
sourozenci, tak se rozloučí s panem Tumnusem 
a pospíchá zpět k místu, ze kterého vystupují 
do zasněžené přírody kožichy – tudy vede cesta 
zpět do skříně. Jakmile se již opět octne v zemi 
lidí, ihned utíká za svými sourozenci, aby je 
ubezpečila o tom, že se o ni nemusí bát a že už 
ji nemusí hledat, protože jim chce tolik říci, co 
objevila! (byla přece pryč několik hodin!!)  - 
ovšem v tomto lidském světě běží čas jinak než 

ve světě Narnie – tam může uplynout i 1000 let, 
zatímco na zemi pouze 1 den. Sourozenci tedy 
stále ještě hrají na schovávanou a Lucinku více 
než by vítali, spíše vyčiní, že jim právě pokazila 
hru. Ta ovšem nedbá jejich kárání – je plna toho 
všeho, co objevila a chce se jim pochlubit – ovšem 
sourozenci jí nerozumí, myslí si, že si to vše 
vymyslela a že žádná země, do které se člověk 
dostane tak, že projde danou skříní až dozadu, 
neexistuje. Lucinka tedy jde s pláčem do svého 
pokoje a nechce nyní s nikým mluvit, jen Petr – 
nejstarší ze sourozenců má pro ni pochopení.

Nyní se malinko posuneme včase. . . .  
Druhý po Lucince nalezne cestu do Narnie 

Edmund, ten se při svém objevování Narnie 
seznámí s Jadis – Bílou čarodějnicí, jedoucí 
v krásném ledovém kočáře, kvůli které je Narnie 
„zakletá“ sněhem a stoletou zimou. Edmundovi 
slibuje slávu a bohatství, když pro ni udělá, co 
ona bude chtít. Jadis tedy Edmunda pokouší, 
snaží se jej získat na svou stranu tím, po čem 
jeho srdce nejvíce prahne – po uznání, po chvále, 
po moci. Za nějaký čas se nakonec dostanou 
do Narnie všichni čtyři sourozenci společně. 
Nejdříve jim chce Lucinka představit jejího 
přítele pana Tumnuse, ovšem ten je v té době již 
uvězněn v paláci královny Jadis – Cair Paravel 
za velezradu, ukrývání špehů a bratříčkování se 
s lidmi. 

Pomocí pro naše tři odvážlivce (Edmund 
šel do paláce ke královně Jadis) jsou manželé 
Bobrovi, u kterých se teprve všichni dozvídají 
celou pravdu o Narnii, královně Jadis, věčném 
sněhu a opravdovém králi Narnie – Aslanovi. 
Manželé Bobrovi přitom prorokují, že tuší 
Aslanův opětovný příchod již brzy a dávají to 
do souvislosti právě s Lucinkou, Edmundem, 
Zuzanou a Petrem. Předzvěstí Aslanova 
opětovného příchodu totiž měli v Narnii podle 
proroctví objevit dvě dcery Evinny a dva synové 
Adamovi. Vyvolení, stojící na straně dobra, kteří 
by měli Aslanovi pomoci s nastolením opětovné 
obnovy svobody a spravedlnosti v Narnii. 

Tři sourozence tedy čeká nelehký úkol – 
zachránit Edmunda, osvobodit zvířata a další 
bytosti, které královna Jadis zaklela a za pomoci 
Aslana shromáždit armádu, která by bojovala 
proti armádě bílé čarodějnice – Jadis. ... 

MG - NL

pokračování z předchozí strany



13 20. listopadu 2011 Nedělní listy

Poslední říjnovou neděli se v našem 
sboru konal opět sborový den. Pozvání 
přijal Roman Mazur, bývalý mládežník 
našeho sboru, dnes farář libeňského sboru 
ČCE a senior pražského seniorátu. Lehce 
provokativní téma: „Sbor: ghetto nebo 
oáza?“ slibovalo zajímavé pohledy na 
společenství křesťanů v církvi.

Na ranních bohoslužbách se náš host 
zamýšlel nad podobenstvím o boháči 
a stodolách ze 12. kapitoly Lukášova 
evangelia. Po bohoslužbách následovala 
první přednáška, jejíž originální název: 
„Dvanáct zaručených rad, jak vyhnat 
mládež ze sboru“ určitě nenechal nikoho 
lhostejným. Je jasné, že jsme společně 
nepřemýšleli o tom, jak naše mládežníky 
dostat pryč z kostela. Účelem bylo zamyslet 
se nad tím, jak může sborové společenství 
mládežníkům pomoci nalézt jejich místo 
ve sboru a jak se vzájemně respektovat a 
obohacovat.

Hodina a půl stanovená pro dopolední 
přednášku a diskusi uběhla jako voda a 
sestry z kuchyně již zvaly k prostřeným 
stolům. Podávala se poctivá zelňačka a 
řízek s bramborovým salátem. Netřeba ani 
dodávat, že jídlo bylo tradičně vynikající.

Po obědě následovala krátká pauza, 
kterou bylo možné využít k přátelským 
rozhovorům a posezení u kávy. 

Ve čtrnáct hodin skupina 3+1 svým 
hudebním vystoupením otevřela odpolední 
blok sborového dne. Čekalo nás hlavní 
téma: „Sbor: ghetto nebo oáza?“. Na 
počátku  Roman definoval pojmy jako misie, 
evangelizace a získávání učedníků. Poté se 
zamýšlel nad tím, jaké jsou v České republice 
překážky v pozývání lidí ke Kristu (ateismus, 
komunistická minulost národa, nezkušenost 
církve, pohodlnost a nízké sebevědomí 
křesťanů, uzavřenost církevních sborů, lpění 
na tradicích). Následovalo hledání misijní 
strategie a představení modelu pro postupné 
získávání lidí ke Kristu („akce trojího typu“ 
– nejprve ukázat, že jsme tady, poté předat 
obsah evangelia vhodným a přiměřeným 
způsobem a nakonec vést k rozhodnutí 

k přijetí Pána Ježíše). Poté následovala 
diskuse nad různými tématy – jak přivádět 
lidi ke Kristu, jak je náš sbor připraven pro 
přijímání nevěřících lidí, jaký význam mají 
tradice, co je a co není vhodné pro náš sbor.

Osobně jsem si odnesl dva poznatky: 
ze svědectví o službě v libeňském sboru 
vyplynulo, že nikdy není nic ztraceno a 
Bůh může darovat probuzení v každém 
společenství. Dále se mi velice líbila 
představená metoda postupných kroků, 
kdy při kontaktu s nevěřícím člověkem 
postupujeme malými krůčky a vždy 
nabídneme jen jeden následující stupínek 
v poznávání Božích věcí. Na konci pak stojí 
člověk připravený přijmout věčný život 
z Kristových rukou.

Těžko se mi sborový den hodnotí 
vzhledem ke skutečnosti, že jsem se podílel 
na přípravách a organizaci. Velice oceňuji 
zpracování a prezentaci tématu naším 
hostem, stejně jako již tradičně perfektní 
službu v kuchyni (sestra Rút Vavrouchová 
a spol.), hudební doprovod v podání 3+1, 
technickou podporu ze strany Marka 
Přikryla a hlídání dětí Zuzkou Maroszovou.

Věřím, že téma týkající se budování 
sboru nezapadne, ale že přinese 
odezvu v praktickém konání v různých 
společenstvích našeho sboru. Bude zajímavé 
zopakovat sborový den se stejným tématem 
a stejným hostem za pár let. Zjistíme tak, 
zdali jsme se posunuli dále.

PS: Pro zájemce jsou k dispozici nahrávky obou 
přednášek.

Otmar Humplík

ohlédnutí za sBorovýM dneM
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Vánoce se kvapem blíží a bývá obvyklé, že 
své milé něčím obdarujeme. Možná dáváte 
tradičně každý rok stejný dárek (šampon), 
všichni jsou na něj připraveni a jeho výpadek 
způsobí krizi (mastné vlasy) – pak 
můžete v zaběhlých kolejích 
pokračovat. Pokud ale 
trváte aspoň na částečné 
originalitě a nápady vám 
docházejí (Agatha Christie, 
i když se to nezdá, přece 
jen napsala omezený počet 
románů), máme pro vás pár 
tipů. 

kutilové nebo spíš kutilky 
mohou vyrobit dárek vlastnoručně. 
Nabízí se třeba pečený čaj nebo mýdlo. 

Pečený čaj, i když to zní divně, je docela 
pochoutka. Doma je vyrobený za pár chvil a 
určitě vás vyjde levněji než v obchodě. Navíc 
máte přidanou hodnotu – vlastní výrobu. 
Potřebujete zhruba 1 kg ovoce (mraženého 
nebo čerstvého, mohou být maliny, jahody, 
ostružiny, švestky), 500 g cukru krupice, 5 
hřebíčků, 2 skořicové svitky, šťávu z jednoho 
citronu. Vše nasypete na plech a pečete při 
180 stupních asi 30 minut. Horkou směs 
uložíte do menších vyvařených skleniček. 
Skleničkami někoho podarujete. Ten pak, 
pokud bude mít chuť na čaj, jen dvě lžičky 
směsi zalije horkou vodou. (Zdroj: idnes.cz)

Mýdlo je také jednoduché. Stačí 
v obchůdku pro kreativce koupit mýdlovou 
směs a třeba ještě barvivo a aroma do mýdla. 
Vše se rozpustí a nalije do formiček, kde 
hmota ztuhne. Kdo chce, přidá ještě badyán 
nebo jiné koření. Pěkně to vypadá. 

Můžete darovat i zážitek vlastní výroby. 
Zážitkové dárky jsou dnes velká móda. 
Předpokládejme ale, že máte hlouběji do 
kapsy a nemůžete svým blízkým dopřát 
let balonem ani koupel ve víně. To ale ještě 
neznamená, že o nějaký pěkný zážitek musí 
být ochuzeni. 

Zhruba před rokem se nám naskytla 
možnost získat vstupenky na představení 
Divadla Járy Cimrmana. Věděla jsem, že ho 
nemáme rádi jen my, ale i naše kamarádka. 

Lístky jsme zajistili a kamarádce oznámili, ať 
se dostaví příští středu večer k nám domů 
pěkně oblečená. Nevěděla, která bije, kam 
jedeme a co se bude dít. Konečný verdikt 

zjistila až ve foyer divadla. A lístky 
jsme samozřejmě v rámci 
vánočního dárku platili my. 

Švagrovci od nás zase 
obdrželi pozvání na výlet dle 
vlastního výběru. Zahrnovalo 
dopravu luxusním vozidlem 
s klimatizací (patnáct let starý 
favorit, klimatizace znamenala 
otevřít okno), pozvání na oběd 

a vstupné, pokud budou chtít 
navštívit nějakou památku. 

Vezměte své blízké na výlet, do kina, na 
hokej nebo koncert. Zážitek se taky počítá. 
udělejte recesi. Ti, kteří mají dostatek 

smyslu pro humor, ji ocení. 
Mému manželovi se docela často přezdívá 

Želva. K minulým Vánocům jsem se proto 
zapojila do projektu ostravské zoo Adopce 
zvířat a vybrala chov želv bahenních. Od 
té doby přispívám želvám na ubytování, 
stravu, ošatné a kapesné, a manžel je hrdým 
adoptivním otcem. Více informací na http://
zooostrava.cz/. 

Co asi psaly noviny v den vašeho narození? 
Možná to, že osevy jsou další krok ke 
šťastnému životu pracujících rolníků. Nebo 
že k nám dorazila sovětská delegace. Máte 
mezi blízkými někoho, koho to zaujme? 
Pak mu můžete k Vánocům (nebo možná 
spíš k narozeninám) koupit výtisk Rudého 
práva. Projekt spustil Ústav pro českou 
literaturu Akademie věd. Rudé právo 
vám přijde domů, nově a co nejautentičtěji 
vytištěné. Objednávat je možné zde: http://
mozek.ucl.cas.cz/objednavka/

obdarujte i cizí. Pokud vám na srdci 
leží i pěkné Vánoce jiných, nejen vás a 
vaší rodiny, zapojte se do nějakého z nejen 
předvánočních charitativních projektů. 

Nadace Člověk v tísni provozuje projekt 
Skutečný dárek, který pomáhá lidem 
v chudých částech světa. Na webové stránce 
můžete podle vašich finančních možností 

4 tiPy na netradiční vánoční dárky
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virtuálně vybrat různé věci – školní 
potřeby, zvíře, příspěvek na zdravotní péči. 
Organizace za vaše peníze věc nakoupí a 
předá potřebným. Více informací na http://
www.skutecnydarek.cz/

Pod záštitou Českého rozhlasu i letos 
funguje projekt Daruj hračku pro 1400 dětí 
z českých dětských domovů. Na webové 

stránce je seznam dětí s dárky, které si přejí. 
Vyberete dárek konkrétnímu dítěti dle 
vašich možností, koupíte ho a bezplatně 
zašlete do Českého rozhlasu. Před Vánoci 
jsou dárky dětem rozdány. Více informací na 
http://www.rozhlas.cz/darujhracku/portal

JF - NL

Vánoční koncert skupiny 3plus1  

Skupina 3plus1 chce zúročit své zkoušky 
půlnoční 

a tak Vás srdečně zve na koncert vánoční.

Koledy, modlitby, slovo Boží se spojí 
11.12. v 16 hodin v kostele Na Rozvoji.

adventní koncert – 4. 12. 2011 v 
kostel SCEAV ALBRECHTICE

vánoční koncert 10. 12. 2011 v 16:00 
Evangelický kostel Na Nivách, účinkují 
CANTICUM NOVUM a COLLEGIUM 
IUVENUM

centrální wigilijka – vánoční večírek 
evangelických mládeží a dorostů 10. 12. 2011 
v 14:00 hod. v Karviné na Slezské univerzitě

Jaroslav svěcený - vánoční koncert, 
14.12.2011 v 19.00 hod, Dům kultury Akord 
Ostrava-Zábřeh

adventní koncert „děti dětem“ 2011 
– Čechomor 14. 12. 2011 v 19.00 hod, 
Evangelický kostel, Moravská Ostrava

J. J. ryba - česká mše vánoční s 
orchestrem a sólisty Národního divadla 
moravskoslezského Ostrava 28. 12. 2011 v 
18:00, Těrlicko, kostel sv.Vavřince na Kostelci

Gymnázium - modlitební skupinky
Zveme všechny studenty gymnázia v 
Českém Těšíně k účasti na pravidelných 
modlitebních skupinkách vždy v úterý od 
7:05 do 7:50 v učebně biologie. Náplní je 
zpěv, krátké slovo na povzbuzení a modlitby 
ve skupinkách. Zažijete skvělé společenství s 
Bohem i věřícími spolužáky.

výuka náboženství: ZŠ Slezská: pondělí 
12.55 – 13.40 – žáci 1. stupně, pátek (klub 
Debatník) 14.00 – 14.45 – žáci 2. stupně

ZŠ Ropice: pondělí 12:30

Masarykova škola (ulice Komenského): 
středa 1. skupina 11:30 v 1.C, 2.skupina 
13:30 ve 4.B, klub pro druhý stupeň ve 14:45 
v mládežovně na faře

ZŠ Pod Zvonek, Svibice: čtvrtek 14:00 ve 
4.B

slovo na cestu - Česká biblická společnost 
představuje nové, ilustrované vydání Bible 
v čtivém překladu, které je nazváno Slovo 
na cestu. Vydání obsahuje všechny biblické 
knihy, které jsou doplněny kresbami. www.
dumbible.cz.

co nás čeká

inzerce
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.

redakce nl
e-mail: noviny.rozvoj@centrum.cz
Na přípravě tohoto čísla se podíleli tito 
členové redakce: J. Foberová (JF), M. 
Géryková (MG), D. Harok (DH), M. 
Chalupski (MCH), M. Kaczmarczyk (Míša), 
M. Schulhauser (MSCH). 
tisk, editace: David Harok
zodpovídá: Jana Foberová

www.ccectesin.cz/ Evangelický sbor a.v. ČCE v Českém Těšíně
www.narozvoji.ic.cz zvukové nahrávky kázaní
www.narozvoji.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
www.evangnet.cz nezávislý evangelický portál
www.projektizrael.cz videoprezentace, záznamy z evangelizací, rozhovory,...

ProdeJna darkoWka, Smetanova 9 
(u KB) Český Těšín. Dělá dárkové balíčky 
a koše i na zakázku. Prodává 65 druhů 
koření, anglické sypané černé čaje, kvetoucí 
a dárkové čaje, sudová vína a přijímá opravy 
oděvů. Otevírací doba pondělí - pátek od 12 
- 17 h a sobota od 8-11h, telefon 777508848.

vyhlašujeme další sBírku Bot, 
pro děti od 1- 15-ti let, do sirotčince v 
Mukačevu.  Boty můžete dávat do krabice, 
která bude v zádveří kostela, nebo je 
můžete přinést do kanceláře, případně na 
faru. Děkujeme.


