
Slovo editora
Vážení čtenáři, je konec školního roku, 

děti dostaly vysvědčení, studenti mají po 
zkouškách a všechny čekají zasloužené 
prázdniny. Rozběhne se první z 9ti 
prázdninových týdnů. My však neleníme a 
i na počátku července Vám přinášíme nové 
číslo Nedělních listů. Budeme hledat Boží 
vůli, pokusíme se z článku pana Boštíka 
naučit jak ji nalézt a jak ji přijmout, pokud 
po nás Bůh chce to, do čeho se nám 2x 
nechce. Přinášíme rovněž další díl našeho 
seriálu o Božích vlastnostech – v tomto 
čísle se dozvíte co znamená, že je Bůh svatý.

Kdo ví co se stalo 6.7.1415? Pracující si 
6.7. odpočinou, neboť je to státní svátek 
a památka na upálení Mistra Jana Husa. 
Jeho život nám přiblíží článek pana 
Kaczmarczyka.

I v červencovém čísle se budeme 
seznamovat s kvalitativními parametry 
sboru – v seriálu Přirozený růst církve – 
přinášíme II. část. V minulém měsíci jsme 
i Na Rozvoji prožili Noc kostelů, o tom 
co zde bylo možno shlédnout, ale taky 
v okolních kostelech Českého Těšína se 
dozvíme z reportáže o noci kostelů.

Taky publikujeme I. část zamyšlení pana 
Kaczmarczyka na téma Tajemství Bible.

Redakční rada Nedělních listů Vám přeje 
příjemné počtení.

David Harok

pokračování na další straně

Poznání Boží vůle

“Proto i my, ode dne, kdy jsme to uslyšeli, 
nepřestáváme za vás v modlitbách prosit, abyste 
plně, se vší moudrostí a duchovním pochopením 
poznali jeho vůli. Tak budete svým životem dělat 
Pánu čest a stále se mu líbit, ve všem ponesete 
ovoce dobrých skutků, budete růst v poznání 
Boha, a z moci jeho božské slávy nabudete síly 
k trpělivosti a radostné vytrvalosti; a budete 
děkovat Otci, který vás připravil k účasti na 
dědictví svatých ve světle.” Kol 1.9-12.

V dnešní době 
se hodně hovoří o 
vizích, o plánech, 
o směřování. Týká 
se to především 
věcí spojených s 
naším profesním 
životem. Ale co 
náš duchovní 
život, nemá mít 
taky nějakou vizi? 

Přemýšlel jsem o 
tom a uvědomil jsem si, že může být pro nás 
dobré mít pro sebe nějakou vizi či plán. Při 
hledání vize pro sebe, ale i pro jiné příležitosti, 
se musíme vyvarovat dvou extrémů. Jeden 
extrém je nemít žádnou vizi, nic, co by nás 
motivovalo v životě, žádné plány, brát život 
jen tak, jak běží. A druhý je si vytvořit vizi 
podle sebe, bez vedení Bohem, bez vztahu k 
okolí a bezhlavě se jí držet. Protože jsem ani 
v jednom extrému nechtěl být, hledal jsem, 
co by mne motivovalo k nějaké vizi pro mne. 
Možná, že to, co mne napadlo, není úplně 
vize jak má být, ale odpovídá to tomu, co 
cítím a po čem toužím. Nedávno jsem si četl 
onen úsek z Bible citovaný výše a najednou 
jsem začal vnímat, že přesně vyjadřuje to, co 
cítím, když myslím na nějaký plán pro sebe 

nebo vizi.
Apoštol Pavel prosí Otce, abychom my 

- plně, se vší moudrostí a duchovním 
pochopením poznali Boží vůli. Je to určité 
úsilí, které musíme vynaložit pro to, 
abychom poznali Boží vůli. Otec zřejmě 
nedá poznat každému svou vůli, jen tomu, 
kdo ji hledá a tady je napsáno i jak ji má 
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hřích

pokračování z předchozí strany

hledat - plně, moudře a s pochopením. A 
taktéž pokud Otec bude vidět, že nechceme 
plnit jeho vůli, tak nám svou vůli taktéž 
nedá poznat. On nedělá zbytečné věci. 

Ale na druhé straně, když poznáme Boží 
vůli, tak to nás nenechá nečinným, ale něco 
v nás bude dělat. Je tam šest věcí, které mají 
úžasnou hodnotu. 

1. Budeme svým životem dělat Bohu čest. 
Jsme tady na zemi vyslanci Boha a děláme 
v tom Bohu radost? Ti kdo nás obklopují v 
rodině, v práci vidí, že ctíme Otce?

2. Budeme se stále líbit Bohu. Už jen 
poznání Boží vůle v nás spravuje to, že se 
Jemu líbíme. 

3. Ve všem poneseme ovoce dobrých 
skutků. Tady je zajímavá posloupnost. 
Nejdříve se líbíme Bohu a pak neseme ovoce. 
Někdy máme pocit, že nejdříve musíme nést 
ovoce, abychom se líbili Bohu. Nic není 
vzdálenější pravdě. To, že se líbíme Bohu, 
v nás vypůsobí touhu dělat dobré skutky, 
pokud to je naopak, tak chceme zásluhami 
být dobří před Bohem, svou vlastní silou 
a svými skutky, které Bůh nechce ani 
neplánoval. 

4. Budeme růst v poznání Boha. 
Naše společenství s Bohem v nás bude 
automaticky působit poznání Boha. Pokud 
žijeme s někým, stále více ho poznáváme, to 
je něco velice přirozeného. Pokud tomu tak 
není, nemáme společenství s Ním. 

5. Nabudeme síly k trpělivosti a vytrvalosti. 

Obě vlastnosti jsou podobné a v posledním 
čase stále více poznávám, že neumím čekat, 
a že nejsem vytrvalý. Pokud mi něco Bůh 
nedá hned, tak si pomohu svým úsilím, a 
vlastně dávám Bohu najevo, že Ho tak nějak 
nepotřebuji, a že to zvládnu svými silami 
sám. A to je pak život o svých možnostech, 
který není podřízen Bohu, protože neumím 
čekat. 

6. A budeme děkovat Otci. Budeme vděčni. 
Náš život bude uspokojovám Bohem, 
budeme Mu projevovat vděčnost, protože 
budeme vědomi toho, že to vše, co máme, 
je od Něj, ne ze svých sil a svých možností. 

A to vše v nás vypůsobí poznání Boží vůle. 
To je moje modlitba, můj cíl i moje vize pro 

můj život. 
Přemýšlím delší dobu nad poznáním 

Boží vůle a tyto verše mi pomohly více 
pochopit význam poznání Boží vůle. Ve 
verši 9. Pavel píše nebo se nepřestává 
modlit za to, abychom poznali Jeho vůli. 
Píše jak máme tuto vůli poznat - plně, se 
vší moudrostí a duchovním pochopením. 
Ne nějak okrajově, ne bez zájmu, ale úplně, 
zcela dokonale máme poznávat Jeho vůli. S 
moudrostí, která nám je dána, ne bezhlavě, s 
otevřenou myslí, která je poddána Bohu. A 
duchovním pochopením, které potřebujeme 
pro to, abychom poznali smysl Boží vůle 
pro nás. Jde tu o úsilí poznat Jeho vůli, ona 
sama nám nespadne do klína, není to něco 
automatického, co jako křesťan mám.

Stanislav Boszczyk

Bůh Práce

drogy

nenávist
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téma

Dětská misie 
používá při 
předávání evangelia 
dětem moc 
prima pomůcku. 
Používaly jsme ji 
i v nedělní školce 
pro předškolní děti. 
„Knihu beze slov“ 
mohou totiž číst i 
děti, jež písmenům 
rozumí asi jako 
my hieroglifům. 
V této knize se čte z barev a byli byste 
překvapeni, jak moc poutavé vyprávění a 
kolik biblických doktrín je v té zlaté, černé, 
červené, bílé a zelené stránce obsaženo.

První, co se děti prostřednictvím tohoto 
materiálu  učí je: Pán Bůh je svatý, pro svaté 
připravil nebe a do nebe neproklouzne nic 
nečistého!

Písmo se zmiňuje o svatosti Boží mnohem 
častěji, než o kterékoliv jiné jeho vlastnosti.

„Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů“ 
(Izajáš 6,3).

„Kdo je mezi bohy jako ty, Hospodine? Kdo 
je jako ty, tak velkolepý ve svatosti, hrozný v 
chvályhodných skutcích, konající divy? (2. kniha 
Mojžíšova 15,11).

„Kdo by se nebál tebe, Pane, a nevzdal slávu 
tvému jménu, neboť ty jediný jsi svatý“ (Zjevení 
15,4). 

Svatý = oddělený od hříchu. Svatý = 

mocný. Jestliže slovo svatý je použito v 
odkazu na Boha, znamená to jeho absolutní 
moc nad zlem. Je absolutně čistý. A stejně 
jako u jiných Božích vlastností, ani tato 
absolutní čistota, toto naprosté odloučení 
od zla, nevyžaduje od Boha žádné úsilí. 
Nemusí bojovat za to, aby byl svatý nebo si 
udržel svatost. Jednoduše je Svatý a nemůže 
být jiný. 

Zato pro nás platí, že neexistuje žádná 
lidská bytost, která je svatá, a tak schopná 
přiblížit se svatému Bohu. Realita je jasná: 
„Nikdo není spravedlivý, není ani jeden“ 
(Římanům 3,10) a „všichni zhřešili a jsou daleko 
od Boží slávy“ (Římanům 3,23).

Protože Bůh je svatý, nenávidí hřích a 
musí ho soudit. Bůh by popíral svou vlastní 
podstatu, kdyby přehlížel hřích. 

Bůh můj hřích nepřehlédne! Jak tedy mohu 
se svými chybami a hříšnou povahou dostát 
tomu, být „svatá v celém způsobu života?“ (1. 
Petr, 1,15) a realizovat pokyn: „Svatí buďte, 
neboť já jsem svatý“ (1. Petr 1,16)?

Aby svatý Bůh vyřešil náš problém 
nesvatosti a umožnil nám osobní vztah s 
ním, učinil pro nás něco neuvěřitelného: 
„Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli 
hříšní… a budeme skrze něho zachráněni od 
Božího hněvu“ (Římanům 5,8-9).

Bůh sám je zdrojem veškeré svatosti. V 
Ježíši Kristu nás očišťuje od všeho zlého a 
bez ohledu na naše bankovní konto nebo 
fyzické přednosti nám dal svého Ducha 
svatého, abychom „nežili už sami sobě, nýbrž 
tomu, kdo za nás zemřel a vstal“ (2. korintským 
5,15).

Přesto nás představa svatosti někdy 
popuzuje. Možná je to tím, že známe pár 
„svatoušků“ ve svém okolí, kterým „skutek 
utek“! Nicméně vědomí našich trablů 
každodenního života nás sráží na kolena a 
v pokání nechává víru, že se do nebe po své 
smrti díky Ježíši Kristu jednou dostanu…

JH – NL

Bůh je svatý
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naši reformátoři

Mistr jan hus

S celým národem si opět připomínáme 
mučednickou smrt Mistra Jana Husa. 
Obětoval svůj život pro víru v Pána Ježíše 
Krista. A Kristus praví: „Blaze vám, když vás 
budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti 
vám všecko zlé kvůli mně. Radujte se a jásejte, 
protože máte hojnou odměnu v nebesích.“ 

Jan Hus se narodil v Husinci u Prachatic. 
Když se stal knězem a poznal biblické 
učení, rozhodl se, že bude respektovat 
Boží slovo jako závaznou Boží normu 
pro svůj život i pro všechny křesťany. 
S velkým zármutkem konstatoval, že 
středověká církev se velmi vzdálila od 
učení Písma svatého a vůbec se učením 
Bible neřídí. Hus zvěstoval věrně Kristovo 
učení a vyzýval církev k nápravě podle 

příkladu církve z apoštolské doby. Lidé, 
kteří poslouchali jeho kázání, byli za 
tuto zvěst velmi vděční. Vedení církve se 
však postavilo proti biblickému učení a 
arcibiskup Zbyněk toto zvěstování zakázal 
a Husa exkomunikoval. Hus opustil 
Prahu, uchýlil se na venkov do okolí 
Kozího Hrádku, kde pokračoval v kázání 
Božího slova a kde sepsal také své hlavní 
dílo – spis o církvi - De ecclesia.

Když se Jan Hus postavil proti prodávání 
odpustků, vyhlásil papež Jan XXIII nad 
ním klatbu. Zároveň nařídil, že má být zajat 
a  souzen podle církevních zákonů. Nařídil 
také, že má být zbořena Betlémská kaple. V 
této situaci se Hus odvolal ke Kristu, jako 
k „nejvyššímu soudci“. Pak byl předvolán 
na kostnický koncil. Zde odmítnul odvolat 
učení, založené na Písmu svatém. Byl 
proto odsouzen jako kacíř a vydán světské 
moci k upálení na hranici, což se stalo 6. 
července 1415. Ptáme se: „Měl Hus pravdu, 
když učil, že církev se má řídit učením 
Bible?“ Jistě ANO! Vždyť Pán Ježíš praví: 
„Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými 
učedníky.“ „ Kdo mě miluje, bude zachovávat 
mé slovo.“ Pozdější reformátoři pokračovali 
v nápravě církve. Římské církvi to trvalo 
skoro 600 let, než se vzpamatovala a  
papež Jan Pavel II. prohlásil v roce 1999, 
že lituje kruté smrti Jana Husa a uznal 
ho jako reformátora církve. Někteří lidé 
se ptají: Stojí za to následovat Krista i za 
cenu utrpení a obětování života? Jistě 
ano! Jan Hus se stal už na zemi příkladem 
moudrého a statečného člověka pro celý 
národ i mnohé křesťany světa. V Božím 
království bude účasten věčné slávy. Kéž 
jeho věrno st Pánu Ježíši a jeho učení, 
inspiruje i nás k životu v Boží pravdě a 
k věrnému následování Krista. Kristus 
praví: Buď věrný až na smrt, a dám ti 
vítězný věnec života.

Mgr. Stanislav Kaczmarczyk
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ze života sboru

PŘirozený růst CírKve - část 2. „Služba využívající duchovní dary“

Zkoušeli jste se najíst nohama? Používáte 
uši k věšení prádla? Čtete nosem? Sedíte na 
hlavě?

Člověka, který by se takto choval, zcela 
jistě označíme za blázna.

Žel v církvi se takoví lidé nalézají a nikdo 
se tomu nediví. Dělají něco, co dělat nemají 
nebo o tom nemají žádné tušení, slouží či 
pomáhají, ačkoliv o tom zdaleka nejsou 
přesvědčeni, nebo jen prostě nenašli tu svou 
„parketu“ a tak různě zkoušejí, k čemu se 
vlastně hodí/nehodí. Ale ještě horší je to s 
těmi, kteří pro jistotu nedělají vůbec nic.

Dle statistik až 80% křesťanů nezná svůj 
dar a neví, jakým způsobem efektivně 
sloužit Bohu. Přitom Bible zcela jasně 
píše, že „každému je dán zvláštní projev 
Ducha ke společnému prospěchu“ (1.Kor. 

12,7). Hovoříme zde o obdarování každého 
jedince (křesťana) pro dobro a růst celé 
církve. Krásnou ilustrací je církev jako tělo, 
kde má každý orgán svůj jasný význam a 
funkci, to vše ve vzájemné harmonii celku!

Jak tedy svůj dar poznám? Dobrý začátek 
je vůbec si uvědomit, že toužím po poznání 
svého daru. Nezbytným předpokladem 
pro hledání je modlitební zápas a blízkost 
Božího Slova. Pak je dobré přikročit k 
praktickému testování sebe sama v různých 
oblastech služby. Pokud jsme obklopeni 
upřímnými lidmi, kteří nám nastaví 
zrcadlo, naše hledání nebude trvat dlouho. 
A v neposlední řadě je hledání duchovního 
daru u jednotlivých služebníků jednou z 
nejdůležitějších rolí pro duchovní vůdce ve 

pokračování na další straně
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sboru. Takže, chtít, přemýšlet, modlit se, 
praktikovat a ptát se moudrých.

Co se stane, když svůj dar objevím a začnu 
využívat?

Stanou se minimálně tři věci:
a, Budu šťastnější a okolí to na mně pozná. 
b, Budu výkonnější, nepracuji už jen ve 

vlastní síle, ale pracuje ve mně Duch svatý.
c, Někteří křesťané mi přestanou rozumět. 

To je malá daň za nadšení do služby.
A na závěr jeden důležitý poznatek 

ze statistického výzkumu: žádný faktor 

neovlivňuje radost z křesťanského života 
víc, než ten, zdali žijeme v souladu s naším 
duchovním obdarováním.

„Proste a bude vám dáno, hledejte a 
naleznete; tlučte a bude vám otevřeno.“ 
(Matouš 7,7).

Přejeme nám všem úspěšné hledání 
vlastního duchovního daru a radost z jeho 
využívání a těšíme se, že uvidíme veliké 
věci.

Otmar Humplík & MSCH-NL  
kreslí Hanka Ledvoňová

pokračování z předchozí strany

ze života sboru

rePortáž - z noCi Kostelů 2012
Dne 1. června 2012 se uskutečnila akce 

nazvaná Noc kostelů. Konala se i v sedmi 
českotěšínských sborech. 

Noc kostelů byla zahájena v 18 hodin 
společným rozezněním zvonů. Po 
tomto zahájení následoval v každém ze 
zúčastněných kostelů individuální program, 
který byl plně v jejich režii. 

Osobně jsem si ze zpřístupněných míst 
vybrala Římskokatolický kostel Nejsvětějšího 
Srdce Ježíšova v Masarykových sadech, 
kostel Českobratrské církve evangelické 
a. v. Na Rozvoji a kostel Slezské církve 
evangelické a. v. Na Nivách.

Své putování jsem započala v chrámu Na 
Rozvoji. Tento kostel pro mě nebyl velkou 
neznámou, jelikož jsem jej již několikrát 
navštívila díky koncertům kapely, ve které 

hraje má 
k a m a r á d k a 
nebo také u 
příležitosti její 
konfirmace a 
později svatby. 
V rámci Noci 
kostelů se 
však otevřely 
také dveře míst, které není běžně možné 
navštívit – například kostelní věž. Toho 
jsem s nadšením využila a po nasměrování 
do těch správných dveří jsem započala svůj 
výstup. 

Ze začátku se stoupalo se po kamenném 
schodišti, nahlédla jsem také k varhanám a 
prohlédla si interiér kostela z výšky. Po této 
etapě nastupovala druhá, která zahrnovala 
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výstup po dřevěném schodišti umístěném 
po obvodu věže. Jelikož zájemců o výstup na 
věž bylo mnoho a schodiště úzké, byli jsme 
k dalšímu výstupu propouštěni postupně. 
Musím přiznat, že čekání ve frontě, které 
jsem si krátila tím, že jsem koukala, jak 
vysoko nade mnou mizí lidé na podestě, 
mi na odvaze ani trochu nepřidávalo. I 
to jsem však zvládla. U poslední etapy 
se mi sice zdálo, že se schodiště se už spíš 
podobá žebříku, ale sesbírala jsem poslední 
zbytky odvahy a výstup na věž dokončila. 
Odměnou mi byly nádherný výhled na 
celý Těšín a možnost se zblízka podívat na 
kostelní zvony. Po sestupu jsem od velmi 
ochotných pořadatelů dostala poutnický 
pas, razítko do něj a mohla jsem se vydat na 
další cestu, jelikož čas výrazně pokročil a v 
mém plánu byla ještě návštěva dalších míst.

Druhým mnou navštíveným kostelem 
byl kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v 
Masarykových sadech. Kostel mi velmi 
známý a blízký, jelikož se s radostí počítám 
mezi jeho farníky. Z nabízeného programu 
jsem zhlédla vystoupení chrámového sboru 
Ad Dei Gloriam, který mě svou atmosférou, 
dokreslenou plápolavým světlem velkého 
množství svíček, naprosto uchvátil. 

Podívala jsem se i na kůr a 
do sakristie, kde jsem předtím 
nikdy nebyla. Zblízka jsem 
si prohlédla liturgické šaty 
a náčiní. Veškeré vystavené 
předměty byly opatřeny 
popisky, takže se každý mohl 
dozvědět něco nového a 
zajímavého. Tato prohlídka mi 
umožnila vidět známá místa 
úplně z jiného úhlu. 

Posledním mnou navštíveným 
místem byl kostel Slezské církve 
evangelické a. v. Na Nivách. V předsálí 
vítala příchozí pořadatelská služba a 
ochotně se zajímala, zda může návštěvníky 
upozornit na zajímavosti týkající se kostela 
či nasměrovat na prohlídku věže. Při 
mém příchodu zrovna probíhal společný 
zpěv vedený mladými lidmi. Krátce jsem 
si prohlédla interiér kostela a vydala se 
na prohlídku věže. Výstup na věž jsem 

tentokrát zvládla bez většího zaváhání a na 
věži se mi naskytnul zcela jiný rozhled do 
okolí, protože se již dávno setmělo a Těšín 
ve světle pouličních lamp změnil svou tvář. 
Pak už nezbývalo než popřát při odchodu 
pořadatelům pěkný zbytek večera a vydat 
se domů.

Mohu říci, že všechny mnou navštívené 
kostely spojovala dobře zvládnutá 
organizace celého večera. Připravené 
programy byly různorodé a zajímavé a 
nezapomínaly ani na děti, pro které byl 
připraven speciální program. Pořadatelé 
mysleli také na znavené poutníky, pro které 
bylo připraveno občerstvení.

Dovolím si také poukázat na dobře 
zvládnutou propagaci této akce. Po celém 
městě visely plakáty, kostely byly označeny 
již nějakou dobu dopředu transparentem s 
logem akce, programy všech zúčastněných 
kostelů byly dostupné na internetových 
stránkách, zkrátka o Noci kostelů se mluvilo 
všude a informace byly na dosah.

Z hlediska objektivity mého hodnocení 
bych se kromě pozitiv měla zaměřit také 
na negativa. Musím však konstatovat, že 
mě nenapadá nic, co by se mi nelíbilo či co 
by dle mého názoru bylo potřeba změnit. 

Snad jen bych možná uvítala, 
kdyby některá místa byla lépe 
označena. Domnívám se, že arch 
kancelářského papíru velikosti 
A4, nalepený na viditelném 
místě s nápisem prohlídka 
věže, sakristie, toho či onoho 
a k tomu šipka ukazující směr 
by nebyl v mnoha případech 
vůbec na škodu. Ale to je taková 
malichernost, že si to zde snad 
ani nezaslouží být jmenováno.

Osobně považuji akci Noc 
kostelů za velmi zdařilou, jelikož dle mého 
názoru poskytuje možnost podívat se na 
tato místa z úplně jiné perspektivy a zažít 
něco neobvyklého a nového. Takže pokud 
jste se letos Noci kostelů nezúčastnili, vřele 
vám doporučuji pamatovat na ni příští rok - 
já si ji rozhodně nenechám ujít.

Veronika Czechová 
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Pewien faryzeusz o imieniu Nikodem 
przyszedł kiedyś do Pana Jezusa na 
rozmowę. Pomimo, że znał dobrze Pisma, 
miał wiele ważnych pytań, które go 
nurtowały, może nawet spędzały sen z oczu.  
Postanowił to uczynić nocą. Dlaczego nocą?  
Może z obawy przed tym, co powiedzą inni.  
A może dlatego, że wtedy już jest cicho, a 
o naprawdę ważnych sprawach należy 
rozmawiać w spokoju. 

W naszych czasach bardzo trudno o 
ciszę. Może dlatego często najważniejsze 
sprawy schodzą nam na dalszy plan. W 
naszych czasach coraz mniej ludzi chodzi do 
kościoła. Może dlatego często nie wiedzą co 
jest najważniejsze w życiu. Między innymi 
dlatego, jako jeden z 7 zborów w Czeskim 
Cieszynie, włączyliśmy się po raz pierwszy 
do Nocy kościołów. Chcieliśmy, aby przede 
wszystkim ludzie nie chodzący regularnie 
do kościoła mogli zobaczyć, że kościoły 
to nie muzea, ani miejsca spotkań jakichś 
fanatyków, lecz ludzi, którzy poznali źródło 
prawdziwego życia.

W Noc kościołów, otwieramy kościoły 
dla wszystkich, aby mieli okazję poznać 
nie tylko miejsca, w których wcześniej nie 
byli, ale też poznać życie, jakie się w nich 
toczy. W tym celu i my przygotowaliśmy 
odpowiedni program. Tego typu spotkania 
są możliwością do głębszych rozmów na 
temat powodów, dla których w kościołach 
spotykają się ludzie wierzący. Dla ludzi 
niewierzących są okazją do odkrycia, 
że może czegoś brakuje w ich życiu, że 
to wierzący mają coś, za czym oni tak 
naprawdę tęsknią. Dla ludzi wierzących, z 
kolei, jest to okazja do zobaczenia jak i gdzie 
spotykają się chrześcijanie innych wyznań.  

Nasz program rozpoczął się występem 
nauczycieli i uczniów oddziału muzycznego 
Szkoły Artystycznej im. Pavla Kalety. 
Potem wystąpiły grupy muzyczne różnych 
przedziałów wiekowych naszego zboru. 
W ramach tego usłyszeliśmy wykład 
pastora Stanisława Kaczmarczyka na temat 

tajemnicy Biblii. Potem ludzie mogli oglądać 
kilka z przygotowanych filmów albo 
zwiedzać wieżę kościelną i podziwiać z niej 
widoki na cztery strony świata.  To ostatnie 
okazało się „hitem” naszego programu.  
Było wielu chętnych, którzy chcieli wejść na 
wieżę.

Trudno nam ocenić jak otwarty kościół Na 
Rozwoju wpłynął na poznanie Pana Boga 
tych, którzy nasz kościół odwiedzili. Ze 
względu na to, że Noc kościołów jest akcją 
cało-republikową, to warto ją wykorzystać 
do wyjścia z Ewangelią do ludzi, zwłaszcza, 
że jest taka forma, dzięki której oni 
przychodzą do nas.

Chciałbym wszystkim członkom naszej 
społeczności, którzy wzięli aktywny udział 
w organizowaniu i przeprowadzaniu 
Nocy kościołów w naszym kościele, jak 
najserdeczniej podziękować za ich wkład.  
Bez nich ten kościół może byłby otwarty, ale 
sprawiałby wrażenie pustego i martwego.  
Oby ludzie przychodzący do nas przy 
różnych okazjach w ciągu całego roku, 
mogli odkryć, że ich także ich wnętrze, serce, 
nie musi być puste i martwe. Oby poznali 
prawdziwe życie – Pana Jezusa Chrystusa.

Marcin Pilch

noC Kostelů 2012 - jaK jsMe to Prožívali u nás na 
rozvoji
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pokračování na další straně

1. velikým tajemstvím je už sám vznik 
Bible. 

Bible je vlastně celá knihovna. Má 66 knih. 
Tyto knihy psalo asi 40 autorů různého 
vzdělání, na různých místech, ve třech 
jazycích a v časovém rozpětí asi 1500 let. 
Většina autorů patřila k izraelskému národů 
a žila v Izraeli. Trvalo to 1500 let, než byly 
napsány všechny biblické knihy. Když tyto 
knihy přečteme, zjistíme něco úžasného 
- všechny biblické knihy mají jednotné 
poselství: „Člověk je nositelem infekce 
zla, která se projevuje svévolí, sobectvím a 
neposlušností vůči Bohu. Bůh však člověka 
miluje a připravil mu záchranu.“ Klademe si 
otázku: „Jak je to možné, že knihy Bible mají 
jednotné poselství? Vždyť mnozí autoři o 
sobě navzájem vůbec nevěděli? Někteří byli 
od sebe vzdáleni stovky kilometrů a časově 
byli od sebe vzdáleni celá staletí? Jak mohli 
vložit do svých knih jednotné poselství?“ Na 
tuto úžasnou záhadu je jen jedna odpověď: 
Nad nimi byl Někdo, kdo je inspiroval a 
vedl. Jejich myšlení usměrňoval jeden autor, 
který jim zjevoval svým Duchem, co mají 
napsat. Tím autorem je Stvořitel člověka – 
věčný Bůh, zjevený v Ježíši Kristu. Apoštol 
Pavel potvrdil toto tajemství slovy, která 
napsal Timoteovi: „Veškeré Písmo pochází z 
Božího Ducha.“ 2.Tim.3,16.

2. Bible nám zjevuje tajemství přírody.
Nad tajemstvím přírody si lámou hlavu 

mnozí vědci na celé zemi. Rolník zasévá 
obilí a přemýšlí nad pšeničným zrnem. 
Každé zrníčko má v sobě tři zázraky. Prvním 
zázrakem je kvalitní mouka, ze které máme 
chutné koláče. Druhým zázrakem je život. 
Dáme zrníčko do země a ono vyklíčí a 
žije. Kde je vlastně život v zrníčku? Třetím 
zázrakem je program, který je v zrníčku. 

Podle programu vyroste rostlina, na které 
vyroste klas a nová zrníčka. Kdo vložil do 
zrníčka kvalitní mouku? Kdo dal do zrníčka 
život? Kdo vložil do zrníčka velmi kvalitní 
program, podle kterého rostlina roste? 
Někteří lidé říkají: „To se vytvořilo samo.“ 
Opravdu si myslíte, že to vzniklo samo? 
Dnes máme na světě tisíce moudrých – 
geniálních vědců, máme tisíce laboratoří 
s nejkvalitnější moderní technikou – a 
tito vědci nejsou schopni udělat ve svých 
laboratořích ani jedno pšeničné zrníčko, 
které by mělo v sobě kvalitní mouku, život i 
geniální program. Bezmocnost vědců v této 
věci je jasným důkazem, že zrníčko musel 
udělat někdo, kdo je daleko geniálnější, než 
všichni lidští geniové na zemi. Bible nám 
zjevuje toto tajemství – Stvořitelem zrníčka 
a všeho živého na zemi i veškeré hmoty na 
zemi i ve vesmíru je geniální – všemocný 
Bůh. V Bibli čteme: „Bůh viděl, že všechno, co 
učinil, je velmi dobré.“ Gen.1,31.

3. Bible nám odhaluje veliké tajemství 
člověka.

V lůně matky se spojí dvě buňky – pro 
lidské oko skoro neviditelné. V těchto 
maličkých buňkách je zázrak života a 
program, podle kterého začne růst nový 
člověk; – z maličkých buněk vyroste krásné 

zamyšlení

tajeMství BiBle - část i.

Bible - Písmo svaté je vskutku jedinečnou knihou. Má v sobě úžasná tajemství. Žádná 
kniha se jí nevyrovná. Nedělní listy zveřejňují článek Mgr. Kaczmarczyka, který se zamýšlí 
nad tajemstvím této knihy. Bude to článek na pokračování, a v tomto červencovém vydání 
Vám přinášíme jeho I. část. 
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děvče nebo pěkný chlapec. Mají v sobě nejen 
jednotlivé tělesné orgány, ale také geniálně 
zformovaný mozek, který dovede myslet 
a tvořit nové věci. Kdo vložil ten geniální 
program do oněch dvou maličkých buněk? 
Vytvořil se sám? To je jistě nesmysl! Žádný 
program se sám nevytvoří! Každý program 
v počítači musí vytvořit programátor. A 
program ve dvou buňkách, ze kterých 
vyrůstá člověk, je tisíce krát složitější a 
geniálnější než program v nejlepším počítači. 
Ten, kdo naprogramoval lidské buňky – to 
byl genius, který je hoden nejvyšší úcty. On 
vložil do člověka něco ze své geniality. „Bůh 
stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, 
aby byl obrazem Božím, muže a ženu je stvořil.“ 
Gen.1,27 Boží obraz se projevuje také v tom, 
že člověk má schopnosti tvořit nové věci.

4. Bible nám odhaluje tajemství zla.
Pozorní rodiče sledují růst svých dětí a velmi 

často se diví kolik neposlušnosti, sobectví a 
zlosti je v jejich dětech. Když děti rostou, 
zlé vlastnosti se posilňují a stále víc ovládají 
myšlení, vyjadřování i jednání mladých lidí. 
Odkud se to zlo v dětech bere? Zlo z člověka 
nedovede odstranit napomínání rodičů, ani 
domlouvání, ani tresty. V současné době, 
kdy má naše společnost nejlepší vzdělání, 
jaké neměli naší předkové nikdy v dějinách, 
se rozvádí polovina manželství, protože pro 
své sobectví nedovedou spolu žít. Vzdělání 
lidé podvádějí, jsou si nevěrní a svým dětem 
připravují stále nová zranění a zklamání. 
Někteří lidé si kladou otázku: „Proč je na 
světě mezi lidmi stále tolik zla?“ Bible nám 
odhaluje toto tajemství. Naší prarodiče se 
nechali zlákat nepřítelem Božím na cestu 
neposlušnosti a přijali od něho infekci zla. 

Tuto infekci nyní dědí všichni lidé. Infekce 
zla ovládá naše myšlení, rozhodování, 
vyjadřování i naše jednání. Je tak silná, že 
ji člověk nedovede přemoci ani v sobě ani v 
jiných. 

Člověk není schopen se infekce zla zbavit, i 
když vidí její zhoubné následky v osobním, 
rodinném a společenském životě. Apoštol 
Pavel konstatuje: „Vím totiž, že ve mně, to 
jest v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. 
Chtít dobro, to dokážu, ale vykonat už ne. 
Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které 
nechci… Jak ubohý jsem to člověk.“ Řím.7,18-19. 
Proto jsou přeplněná vězení a lidé si nevědí 
rady se sebou ani s jinými.

5. Bible nám odhaluje jediný zdroj 
záchrany

Do této beznadějné situace lidstva přináší 
dobrou zprávu Bible. Do naší zoufalé 
situace přišel Lékař z nebe, aby nás léčil a 
vyléčil z infekce zla. Tím Lékařem je Pán 
Ježíš Kristus. Připravil zvláštní lék – lék ze 
své vlastní krve. Připravil jej svou obětí na 
kříži a svým vzkříšením – svým vítězstvím 
nad mocí zla i smrtí. Léčí člověka zvláštním 
způsobem. Jako duchovní bytost vstoupí 
do jeho nitra, umrtvuje v něm infekci 
zla a dává růst novým vlastnostem, jako 
jsou láska, trpělivost, laskavost, dobrota, 
věrnost, sebeovládání a další. Každý, kdo 
Ježíše Krista – Lékaře duší - přijímá a v plné 
důvěře se svěřuje do jeho rukou, prožívá 
zázrak proměny. Tuto skutečnost proměny 
vidíme u mnohých lidí v dějinách církve i v 
současnosti. Tuto proměnu prožil i apoštol 
Pavel: „Věrohodné je to slovo a zaslouží si 
plného souhlasu: Kristus Ježíš přišel na svět, 
aby zachránil hříšníky. Já k nim patřím na 
prvním místě, avšak došel jsem slitování, aby 
Ježíš Kristus právě na mně ukázal všechnu svou 
shovívavost jako příklad pro ty, kteří v něho uvěří 
a tak dosáhnou věčného života.“ 1.Tim.1,15-17.

6. Bible odhaluje tajemství dějin
Není snadné najít smysl dějin. Historikové 

o to pracně usilují. Kam vlastně lidstvo 
kráčí? Jakou má budoucnost? Kráčí do 
neznáma, anebo k nějakému cíli? Prudký 
rozvoj vědy a techniky způsobuje veliké 
změny na naší planetě. Někteří vědci mají 
pesimistické výhledy do budoucnosti a 

pokračování z předchozí strany

Nedělní listy 1. července 2012 10



varují lidstvo před sebezničením. I na 
tyto palčivé otázky nám dává Bible jasné 
odpovědi. Ježíš Kristu přirovnává lidstvo k 
lánům obilí. Obilí má čas zasévání, klíčení, 
růstu, dozrávání a také čas žně. S lidstvem 
je tomu podobně. Dějiny lidstva mají také 
svůj začátek – dobu zasévání, čas růstu a 
dozrávání, a přijde také doba, kdy nastane 
žeň. Jako každý lán obilí má přinést úrodu 
svému hospodáři, tak i každý národ má 
přinést úrodu svému Stvořiteli. Pán Ježíš 
v podobenství upozorňuje, že na lánech 
obilí národů roste také mnoho plevele. 
Až lány národů dozrají, provede nebeský 
Hospodář svou žeň. Kristus praví: „Žeň je 
skonání věku a ženci jsou andělé. Tak jako se 
sbírá plevel a pálí ohněm, tak bude i při skonání 
věku. Syn člověk pošle své anděly, ti vyberou z 
jeho království každé pohoršení a každého, kdo 
se dopouští nepravosti, a hodí je do ohnivé pece; 
tam bude pláč a skřípění zubů. Tehdy spravedliví 
zazáří jako slunce v království svého Otce.“ Mat. 
13,40-43. Tedy dějiny lidstva nejsou v rukou 
vládců ani národů. Jsou v rukou nebeského 
Hospodáře – Pána Boha. On provede žeň, 
hodnocení i rozdělení. Žijeme v době, 

kdy národy dozrávají ke žni. Dozrává 
dobro i zlo. To nás vede k přemýšlení, k 
sebehodnocení i k rozhodnutí. Každý člověk 
má svobodnou vůli a rozhoduje se, zda bude 
pro svého Hospodáře pšeničným klasem 
nebo plevelem. 

7. Bible ukazuje v čem je smysl života.
Jistě jsou všude známá slova, která lidé 

často vyslovují: „Tolik máš ze života, co 
si užiješ. Jez, pij a užívej si!“ Podle tohoto 
hesla mnozí lidé opravdu žijí. Ve svém nitru 
však pociťují prázdnotu, uvědomují si, že 
jejich život nemá žádnou kvalitu. Je to život 
zaměřený na sobecké využívání všeho, co 
má člověk k dispozici. Bible nám odhaluje v 
čem je smysl života člověka. Odhaluje nám 
ho velice jasně a srozumitelně. Smysl života 
je v lásce, v lásce k Bohu a v lásce k lidem. 
Říká to velmi jasně nejdůležitější přikázání: 
„Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého 
srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou 
svou myslí; miluj svého bližního jako sám sebe.“ 
Luk.10,27. Kdo naplňuje svůj život láskou k 
Pánu Bohu i láskou k bližním, dává svému 
životu pravou kvalitu a trvalou hodnotu.

Mgr. Sanislav Kaczmarczyk

co nás čeká

Datum Dopolední program Evangelizace
16.30 - 18.30

Večerní program 
20.00 - 22.00

21.7. So 13.00 - Registrace
17.00 - Rozdělení do skupinek

19.30 - Zahájení - Frühstück 
(Polsko)

22.7. Ne 9.00-11.00 Bohoslužby (Jiří 
Tomiczek)

Odejdi ode mě, jsem hříšný člověk 
(James Johnson)

KL Band (ČR)

23.7. Po 08.45-10.15 Skupinky Pane, zachraň mě! (James Johnson) Darce (ČR)

24.7. Út 09.15-10.15 Škola víry aneb 
sedm stupňů duchovního růstu 
(Daniel Fajfr)

Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého 
(James Johnson)

Jeno’s Brothers 
(Slovensko)

25.7. St 09.15-17.00 Sportovní aktivity 17.30-18.15 Skupinky Neznám ho
(James Johnson)

26.7. Čt 09.15-10.15 Víra ve víru světa 
(Daniel Fajfr)

Pane, ty víš všechno, ty víš, že tě 
mám rád (James Johnson)

Godzone 
(Slovensko)

27.7. Pá 08.45-10.15 Skupinky V nikom jiném není spásy, (James 
Johnson)

Doprovodná 
skupina XcamPu

28.7. So 09.00 Ukončení

Je tu XcamP 2012 ve Smilovicích, který proběhne 21.-28.7. Více na www.xcamp.cz.
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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
číslo účtu: 1725496319/0800
e-mail: info@ccectesin.cz
web: www.ccectesin.cz
farář sboru: Mgr. Marcin Pilch
úřední hodiny: Po-Čt 9–12h., Pá 14-17h.
Mimo tuto dobu dle dohody s farářem.

redakce nl
e-mail: noviny.rozvoj@centrum.cz
Na přípravě tohoto čísla se podíleli tito 
členové redakce: J. Foberová (JF), Jana 
Humplíková (JH), M. Chalupski (MCH), M. 
Schulhauser (MSCH).
tisk: Magdaléna Géryková
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.3plus1.us stránky hudební skupiny 3plus1
www.evangnet.cz nezávislý evangelický portál
www.projektizrael.cz videoprezentace, záznamy z evangelizací, rozhovory,...

English camp se SCEAV Třinec - téma 
„RED CARPET“. English camp je určen pro 
mládež ve věku od 13 do 19 let a bude se 
konat v termínu od 9. -15. července 2012 
ve středisku Karmel ve Smilovicích. Cena 
pobytu je 1.950 Kč. Více na www.ec-sceav.
webnode.cz. Ještě jsou volná místa.

Rodinná Travná (29.7. - 5.8.2012) Cena 
160,- Kč na noc (včetně jídla) 
pro dospělého, děti do 3 let 
zdarma, 4-15 let za 100,- Kč 
(pokud by vám to finanční 
situace nedovolovala, jistě 
najdeme řešení). Registrace do 
20.7. Více na www.travna.cz.

Skupina věřících třícátníků 
s třicátnic letos v létě vyráží 
na týden do Tater (28.7. – 5.8. 
2012). Cena 2570 Kč, pro info 
piš 2012hory@seznam.cz. 

Letní kemp mládeže 2012 - 
Strmilov - Pod jednou střechou. 
(tanec * fotografie * biblicko-
tematické přednášky * kurz 
přežití * sport * hry * zpěv * 

hudba * kamarádi * výlety * čajovna * stan 
setkávání * karneval * exkurze bohoslužby 
*rukodílny * workshopy *pobožnosti * 
minikurz vaření * večerníček)Termín 8. - 
15.7. Více na www.kemp.semcr.cz/2012/.

CampFest 2012 - „Ide o všetko“, v termínu 
2.-5.8. na Ranči v Královej Lehotě. Program 
a vstupenky na www.campfest.sk.

Nedělní listy 1. července 2012 12


