
Slovo editoraKristus pro Každého

pokračování na další straně

Vážení čtenáři, 
tento měsíc se Vám dostává do rukou 

velikonoční číslo Nedělních listů. 
Přemýšleli jsme, které velikonoční téma 

jsme pro Vás v minulých letech ještě 
neobsáhli a tentokrát jsme se rozhodli 
vybrat poslední večeři Páně. Zamyšlení 
si připravil pastor Sebastian Widjeskog 
z finské luteránské církve. Dočtete se, co 
vlastně znamená „jíst tělo a pít krev“ a co to 
přináší do našich životů.

S Velikonocemi rovněž úzce souvisí 
pokračování našeho seriálu o Lukášově 
evangeliu. Tento díl se věnuje odpuštění. 

Samozřejmě nezůstanete ochuzeni ani o 
tradiční rubriky: opět pro Vás máme seriál 
o misijních organizacích, biblických ženách 
nebo zbožném muži. 

Milí přátelé, přemýšlivé prožití zbytku 
postního období a krásné Velikonoce, plné 
radosti ze zmrtvýchvstání našeho Pána 
Vám jménem celé redakce ze srdce přeje 

Jana Foberová 

KPK - Kristus pro každého, o.s.
V Kopečku 89/17
500 03 Hradec Králové
IČO 15062058
Telefon 605711539
E-mail: info@ikpk.cz
www.ikpk.cz, www.par-slov-o-zivote.cz
Bankovní spojení pro poukazování darů pro 
naše občanské sdružení:
ČSOB a.s. Hradec Králové, č.ú. 8783193/0300

Počet zaměstnanců a počet dobrovolníků: 
3 pracovníci na částečný úvazek, 5 - 20 
dobrovolníků dle období roku.

KRISTUS PRO KAŽDÉHO (KPK) je 
křesťanské sdružení se sídlem v Hrad-
ci Králové. KPK působí na celém území 
České republiky, a to již od roku 1991. Jsme 
sdružením křesťanů z několika denominací 
evangelického zaměření a dalších přátel této 
práce, kteří se ztotožňují s cílem a principy 
naší činnosti. Působíme především v oblasti 
vydávání a distribuce křesťanské literatury 
pro dospělé, mládež i děti, organizujeme a 
vedeme biblické kurzy, poskytujeme po-
radenskou (pastorační) činnost v oblasti 

duchovního a rodinného života.
  Jsme nevýdělečnou organizací, veškerou 
literaturu a služby poskytujeme zdarma. 
Zdrojem financování jsou dobrovolné 
příspěvky přátel ze zahraničí i z tuzemska. 
Zdrojem informací pro všechny příznivce 
práce KPK je časopis OBĚŽNÍK KPK, který 
vychází nyní dvakrát ročně.

Projekty:
PRO KAŽDÉHO 
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pokračování z předchozí strany

Objektivních informací o křesťanství a o 
jeho skutečné podstatě není v naší zemi 
nazbyt. KPK proto seznamuje veřejnost 
prostřednictvím systematické distribuce 
informačních materiálů se základními zásad-
ami křesťanské víry a s nadějným Kristovým 
poselstvím. V nabídce se objevovaly např. 
letáky: „Pro každého“, „Bible a křesťanství“, 
„Světový bestseller“, „Vládce vesmíru“, 
„Průvodce cestovatele“,  v současnosti pak 
nejvíce letáky „Jak získám pokoj s Bohem“, 
„Pár slov o životě“, „Odstraňovač skvrn“. 
Úplnou novinkou je letáček (comics) „Jsi 
dobrý člověk?“. Do domácností se zatím 
dostalo asi 4,3 milionu našich letáků a sys-
tematicky bylo pokryto téměř celé území 
naší republiky. V některých městech byly 
naše tiskoviny rozdány do všech domác-
ností již třikrát.

KORESPONDENČNÍ BIBLICKÉ KURZY A 
PÍSEMNÁ “LINKA DŮVĚRY“ 
Kurzy pro dospělé i mladší věkové skupiny, 
máme více než 4000 úspěšných absolventů a 
tisíce vyřízených odpovědí na osobní dop-
isy našich dopisovatelů.

VĚZEŇSKÁ MISIE 
Dáváme naději lidem, kteří ztratili důvěru 
společnosti. Jsou za dobře hlídanými zdmi 
a branami věznic, ale cesta k Bohu je i pro 
ně otevřena. Zaměřujeme se na písemnou 
pastorační péči o vězně, vedeme s nimi 
korespondenční biblické kurzy a v případě 
potřeby poskytujeme nejnutnější mater-
iální pomoc (hygienické a psací potřeby). 

Prakticky každý den k nám dorazí nějaký 
dopis z nápravného zařízení.

DOBRÁ ZPRÁVA 
Práce s dětmi, které zajímá Boží poselství 
přinesené Ježíšem Kristem. Děti studují 
barevnou obrázkovou brožuru DOBRÁ 
ZPRÁVA, luští kvízy, účastní se soutěží a 
korespondenčního klubu PRUZKUMNÍK. 
Dříve jsme se zaměřovali  také na sociální 
pomoc kombinovanou s evangelizačními 
programy. V průběhu let jsme byli v 
dlouhodobém kontaktu s jedním dětským 
domovem a spolupracovali jsme také s 
Azylovým domem pro matky s dětmi v 
Hradci Králové. V předvánočním nebo 
předvelikonočním období jsme distribuova-
li dětem dárkové balíčky buď ze zahraničí 
nebo připravené týmem KPK.

DOBRÁ SETBA 
KPK se každoročně podílí na distribuci 
české verze oblíbeného kalendáře DOBRÁ 
SETBA pro denní čtení z Bible. O kalendář se 
365 denními úvahami vydávaný německým 
vydavatelstvím GBV je velký zájem a tak ho 
zasíláme tisícům zájemců. Jsou k dispozici i 
kalendáře pro děti. Ještě nám zbývá menší 
zásoba  kalendářů Dobrá setba pro rok 2014.

Co nás aktuálně těší: 
Těší nás to, že u nás panuje dostatečná svobo-
da pro šíření evangelia. A také to, že se nám 
podařilo najít přátele (hlavně ze zahraničí), 
kteří podporují misijní činnost KPK a díky 
nim se mohou tisknout evangelizační 
letáčky v desetitisícových nákladech, a že 
také každému zájemci můžeme zdarma 
zaslat např. Janovo evangelium a další tisko-
viny, které jim umožní udělat první kroky 
na cestě za Ježíšem.

Co nás aktuálně trápí:
Negativní vztah veřejnosti ke křesťanské 
církvi obecně, nyní navíc umocněný diskuzí              
o církevních restitucích. Poselství o Bohu a 
Ježíši Kristu (i v podobě letáčků KPK) je tak 
paušálně již v zárodku odmítáno vzhledem 
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téma 

zilfa a bilha - jáKobovy ženiny

k těmto předsudkům.

Plánované novinky:
Začínáme rozdávat nový misijní minibalíček 
– dva různé letáčky a malý dáreček uložené 
v transparentním PE obalu. Jako dárek 
slouží např. čokoládové mince, dárková 
balení čajů atd. Toto nové balení misijních 
letáčků působí na první pohled poměrně 
atraktivně a tak doufáme, že hned neskončí 
v odpadkovém koši.

pozdrav pro čtenáře nedělních listů: 
Milí bratři, milé sestry, jsme velice vděčni 
za tu možnost, že se vám můžeme krátce 

představit a že vás můžeme poprosit o mod-
litby za naši  každodenní trpělivou misi-
jní práci prostřednictvím misijních letáků, 
které se dostávají k rodinám v mnoha ob-
lastech České republiky. Pokud byste vy 
sami potřebovali letáčky pro svou osobní 
evangelizaci, neváhejte a napište. Rádi vám 
pošleme vše, co máme v nabídce.
  Podělíme se s vámi také o verš, který se 
stal ročním heslem pro KPK:  „Stezku života 
mi dáváš poznat, vrcholem radosti je být s 
tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho“.  
Žalm 16,11

Vladimír Kšíkal, MSCH - NL

( Gen.29,24 a 29; 30,3-13; 33,1-2; 33,7-8; 35,22 
)
  Zilfa a Bilha-Jákobovy ženiny. Víme o nich 
jen velmi málo.
 Jejich postavení nebylo nejpříznivější. 
Nemáme přehled, jak se dostaly do Lába-
novy rodiny. Byla otrokářská doba, kdy se 
lidé prodávali jako majetek. Lában je koupil, 
aby je časem mohl „použít“ jako svatební dar 
nebo věno pro své dcery. Mladé otrokyně 
měly jen jeden úkol - sloužit. Byly nástroji, 
ne manželkami, byly majetkem druhých. 
Ani ty děti, které měly porodit, nebyly jejich 
vlastnictvím. Při porodu dítěte 
chtěla být i Ráchel, aby se dítě 
narodilo na její kolena. Tak byla 
Ráchel jeho zákonnou matkou a 
také mu dala jméno. Otrokyním 
tak připadla otrocká služba i při 
rození dětí.
  Ale máme dojem, že tato 
služba byla pro ně jistým 
vyznamenáním. Rozením dětí 
jejich hodnota a důležitost stou-
pla. Pravděpodobně dělaly tuto 
službu ochotně, byly tak zapo-
jeny do rodu této rodiny.
  Zilfa a Bilha dokázaly unést 
své postavení v rodině. Víme, že 

Hagar v Abrahamově to nedokázala. Když 
se stala matkou, nechtěla být víc služebnicí, 
ale paní domu. Tyto dvě Jákobovy ženiny 
jako by neměly nic takového v sobě. Mít v 
jedné rodině více žen a jejich dětí se s největší 
pravděpodobností dříve nebo později stane 
problémem. Tak tomu bylo i v Jákobově 
rodině. Děti těchto dvou ženin byly méně 
vážené a nejednou krácené před druhými 
dětmi (Gen.33,1-2). 
 Nevíme nic o tom, že by tyto ženy z 
toho dělaly problém. Nic takového. Byly 
šťastné, že se směly stát členy rodiny a 
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považovaly to téměř za samozřejmé, že děti 
pravých manželek byly  upřednostňovány.      
Zařazení Zilfy a Bilhy do této rodiny bylo 
velmi důležitým krokem, mohli bychom 
říci velkým rizikem. A jen díky Boží milosti 
nenastaly z toho všeho mnohem bolestivější 
komplikace. V Abrahamově rodině měl tak-
ový krok za následek těžkou rodinnou krizi. 
Hagar i její syn museli rodinu opustit.
  Bylo to Boží požehnání, ale ne bez Zilfy a 
Bilhy. Byly to ženy obdařené tou základní 
charakterovou vlastností všech zdravých 
ženských bytostí - ochotou sloužit.
  O Bilze víme, že se postupem času dopusti-

la hanebného činu (Gen.35,22). Stalo se, co se 
nemělo stát. Čistota a mravnost se získávají 
jen skutečným bojem.
  Dan a Neftalí, Gád a Ašer byli synové 
těchto ženin. Charakter těchto synů určovaly 
převážně ony. Ani tito synové ženin se nez-
tratili. Na tom měly zajisté velký podíl i tyto 
dvě matky. Ne nadarmo se dostaly do rod-
iny Jákoba. Darovaly pro Boží dílo na zemi 
syny. A to je velká věc. Tyto ženy to neměly 
vůbec snadné a přece nežily na této zemi na-
darmo a dostály svého úkolu.

RK - NL 

zralý Boží muž

3. díl - střídmý
“Nuže, biskup má být bezúhonný, jen jednou 
ženatý, střídmý...” 1. Tim. 3,2

 Třetí vlastností zralého Božího muže je 
střídmost. Vlastnost vcelku zřejmá, pro 
křesťana řekněme typická a očekávaná. 
Střídmost má ovšem daleko hlubší význam, 
než který se jí obvykle přidává. 
  V obecném smyslu platí, že střídmý je 
ten, který se mírní ve svých chutích a 
nepřehání to se svými vášněmi. Dobrý 
příklad střídmosti máme v jídle: jíst střídmě 
znamená nepřecpávat se, jíst raději vícekrát 
denně, menší porce, zdravou a pestrou stra-
vu bohatou na vitamíny a další prospěšné 
látky. V hlubším slova smyslu je střídmým 
ten, kdo zaujímá správný postoj k životu a 
je náležitě duchovně orientován. Střídmý 
muž neztrácí nikdy svou fyzickou, duševní 
a duchovní orientaci. Máme-li použít 
odpovídající výčet vlastností, střídmý člověk 
je vyrovnaný, klidný a duchapřítomný. A 
co je důležité, nikdy neustoupí z cesty za 
vytýčeným cílem.

 Apoštol Pavel popisuje střízlivého (syn-
onymum pro střídmého) člověka v 1. Tes. 
5:1-8. Je zde text o správném postoji zralého 
Božího muže v těžkých časech a situacích: 
“...My však, kteří patříme dni, buďme střízliví, 
oblečme si víru a lásku jako pancíř a naději na 

spásu jako přilbu.” Představuji si střídmého 
(střízlivého) muže jako toho, který se v dané 
situaci vždy dokáže správně rozhodnout a 
vždy stojí na straně pravdy.

  Kdy tedy máme být v křesťanském životě 
střídmí?

  Prakticky pořád. Jde o to, aby v našem životě 
byl systém, řád a vyvážený poměr všech 
potřebných  “ingrediencí” - společenství 
věřících, vzdělávání, četba Bible, modlitební 
zápas, prostor pro misii slovem i životem, 
výchova dalších učedníků, péče o rodinu, 
práce, odpočinek, volný čas.  

 Znamená to, že s vírou a obecně s křesťanstvím 
to  nemáme přehánět?

  Naprosto ne. Z hlediska žebříčku životních 
hodnot je pro křesťana víra v Boha na 
prvním místě, o tom není pochyb. Ale po-
zor, dále není vakuum. Dále následuje ro-
dina, přátelé, práce, atd. a platí, že naše 
křesťanství všemi hodnotami v našem životě 
prostupuje a ovlivňuje je. Bible nám k tomu 
říká toto: “Dávejte si dobrý pozor na to, jak 
žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, 
ale jako moudří” (Ef. 5,15).

  A co například studium Božího Slova - četba 
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Bible, i v tom máme být střídmí?

  Ve své podstatě ano. Ro-
zhodnu-li se, že budu číst 
pravidelně Boží Slovo, musím 
zvážit svou situaci, rozvrhnout 
síly a správně nastavit param-
etry mého čtení tak, abych to 
zvládal a ještě z toho měl ra-
dost a užitek. Musím tedy být 
v této činnosti střídmý (Pozn.: 
autor článku už několik let 
pravidelně čte kapitolu denně 
a ověřil si, že je to tak akorát). 
  Uvedu příklad nestřídmého čtení: Před 
pár lety se objevila jedna veskrze chvály-
hodná aktivita - “Přečti celý Nový Zákon 
během postního období”. Což o to, je do-
bré podporovat čtení Bible, ale prostým 
výpočtem přijdeme na to, že během post-
ního období (40 dní) je třeba přečíst 260 ka-
pitol, což obnáší 6,5 kapitoly denně. A to je 
opravu hodně. Když jsem se po skončení 
této akce doptával různých lidí, kteří se akce 
zúčastnili, jaké z toho měli dojmy, potvrdili 
mi následující:
• takto velká porce Božího Slova se 
dá stíhat jen s největším vypětím a pouze 
krátkodobě

• čtenář mnohdy čte jen proto aby 
“splnil plán”, čtení mu nic nedává nebo jen 
velmi málo
• mnozí Nový zákon během post-
ního období vůbec nedočetli
• mnozí po skončení postního obdo-
bí pravidelné čtení úplně vysadili (tzv. “jo-jo 
efekt”)
  Dojdeme tedy k závěru, že je lepší správně 
rozvrhnout síly a dlouhodobě vytrvat, 
než krátkodobě zazářit a zhasnout. A jsme 
zpátky u střídmosti. 

  Přeji všem Božím mužům střídmý postoj v 
různých životních situacích.

   Otmar H.

z deníku misionáře

misijní Cesta do delbari a atahari 1.-3. 
listopadu 2013
Přes politické nepokoje s modlitbou a 
vírou jsme vyjeli do severozápadní ob-
lasti Bangladeshe. Cilem byly vesnice Del-
bari a Atahara. Přijeli jsme v pátek v noci 
kolem jedenácté hodiny. Dojezd byl velmi 
náročný. Cesta bahnitá se všemi výmoly a 
museli jsme jet velmi pomalu skrze mnohé 
překážky. Někteří místní nám dokonce mo-
tykami museli připravovat průjezd. Když 
jsme konečně dorazili, tak na nás čekala 
velmi početná skupina lidí a my jsme měli 
ještě v pátek v noci program o druhém 
příchodu našeho Spasitele, který trval až 
do  jedné hodiny. Chvála Pánu, bylo to vel-

mi požehnané!!! Nakonec nás čekal  velmi 
osvěžující spánek až do 8 hodin ráno. 
 Dopoledne jsme měli na stejném místě 
pobožnost za přítomnosti mnohých 
vesničanů. Díky Bohu za Jeho velké 
požehnání. Odpoledne jsme jeli místním ar-
chaickým dopravním prostředkem do další 
vesnice a tam nás čekalo velmi milé přivítání 
s tradičními bubny a specialním pochodem 
žen za zpěvu a rytmického kmitáni nohou. 
Pak nám dokonce podle jejich tradice umy-
li nohy jako výraz velké úcty k vzácným 
hostům.
  Následně se shromáždila skoro celá ves-
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nice a měli jsme celý program 
venku pod širým nebem. To mám 
nejraději. Nadherné! Po výzvě, 
kdo by chtěl žít na překrásné nové 
zemi a dovolit Pánu Ježíši vs-
toupit do srdce, aby nás připravil 
na svůj druhý příchod, téměř 
všichni zvedli ruce. Pak jsem ještě 
jednou vyzval, kdo se opravdově 
dnes rozhodl následovat Pána 
Ježíše, ať přijde kupředu. Celá 
řada lidí ihned vstávala a spěchala 
kupředu. Dostali Bibli v míst-
ním jazyce, nebo Cestu ke Kristu. 
Kolem stolu se nahrnulo tolik lidí, 
že jsme neměli pro všechny dost 
literatury. Pak jsme jestě pustili dalši video 
a nikdo nešel domů. Byla to velmi pěkná 
duchovní atmosféra. Plni velké radosti a za 
zpěvu jsme odjížděli na velmi primitivních 
vozidlech zpátky. Byli jsme  velmi vděční 
našemu Pánu, že nám připravil takové bo-
haté duchovní hody se spoustou nových 
lidí, kteří se Mu tak nádherně odevzdali. 

 Děkuji za modlitby. Ať náš Pán bohatě 
požehná své dílo i v této velmi chudé a trpící 
Bangladeshi. Modlete se prosím nadále za 
nás, ať přinášíme radostnou zvěst o Pánu 
Ježíši do dalších míst této vyhladovělé, 
zubožené a přelidněné země.

Milan Moskala 

otázky 

otázKy o bohu 

6. Když je bůh láska, proč připouští 
utrpení?
Před pádem do hříchu nebylo utrpení, 
ani smrt, ani nic, co nás v dnešní době to-
lik tíží a rmoutí. Bůh stvořil vše tak, aby 
člověk mohl žít za ideálních podmínek a 
bez větších starostí. Svobodným rozhod-
nutím člověk vykročil na svoji vlastní cestu, 
která však nevedla k Bohu, ale právě od 
Něj. Zapomínáme, že nikoli Bůh, ale člověk 
si zlo způsobil sám. Bůh nám nechal široký 
prostor svobody a vlastní volby, která nás 
však dostává do těžkostí. Za svůj „špatný“ 
život se ale člověk stále snaží podsouvat 
vinu Bohu. To je skoro jako bychom chtěli 
obviňovat výrobce auta za důsledky noční 
nehody na dálnici v případě, že si my sami 
vypneme světla… 
  „Bůh je světlo“ (1.J 1,5), ale když sami ode-
jdeme do tmy, nesmíme si pak stěžovat na 

Stvořitele, který nám „doporučil“, abychom 
se od Něj nevzdalovali. Bůh zůstává Bohem 
lásky, protože udělal nepředstavitelnou věc 
– obětoval svého milovaného Syna, aby nás 
zachránil ze situace, do které jsme se sami 
dostali. 
 Nejasným nám zůstává i utrpení jed-
notlivce - častokrát větší u věřícího než 
u bezbožníka. Žijeme v padlém stvoření 
(ať už věřící či nevěřící) a žalmista k tomu 
dodává - „záviděl jsem potřeštěncům, když 
jsem viděl svévolné, jak pokojně si žijí. Smrt 
je do okovů ještě nesevřela, jejich tělo kypí, 
nevědí, co je to lidské plahočení, nebývají 
postiženi jako jiní lidé“ (Žalm 73, 3-5). Ale 
nepře se s Bohem, protože ví, jak veliká je 
Boží láska a v 23.- 24. verši vše přivádí na 
správnou míru - „Já však chci být ustavičně 
s tebou, uchopils mě za pravici, povedeš mě 
podle svého rozhodnutí a pak do slávy mě 
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přijmeš“.

7. má bůh na všem 
vinu?
Ve vztahu k vlastní 
vině se chováme 
p o z o r u h o d n ý m 
způsobem: stále se 
vymlouváme, asi tak 
jako Adam s Evou, 
když poprvé zhřešili, 
až nakonec za viníka 
označíme Boha. Ale 
zapomínáme na to, že v Ježíši bere Bůh 
všechnu naši vinu na sebe: „Toho (Ježíše), 
který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil 
s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží 
spravedlnosti“ (2.Kor.5,12). Po celé zemi 
nastala tma, Ježíš zůstává skutečně Bohem 
opuštěn a prokletí ho zasahuje plnou silou. 
On „sám sebe vydal za naše hříchy, aby nás 
vysvobodil“ (Gal. 1,4) To je opravdový man-
ifest Boží lásky, lepší poselství než evan-
gelium neexistuje. 

8. je bůh sz jiný, než bůh nz?
V době Starého zákona nechal Bůh vyhla-
dit celé národy, proto se mnozí lidé dom-
nívají, že Bůh SZ je Bohem hněvu a pomsty. 
Následující text (Jerem. 31,3) je však v pro-
tikladu k podobnému smýšlení - „Miloval 
jsem tě odvěkou láskou, proto jsem ti tak 
trpělivě prokazoval milosrdenství“. Bůh 
je jak hněvajícím se Bohem vůči hříchu, 
tak i milujícím Bohem vůči tomu, kdo činí 
pokání. Toto svědectví nacházíme jak ve SZ, 
tak i v NZ, neboť Bůh je vždy tentýž. 
 Bible je plná příkladů, jak Bůh lidský 
hřích soudí a na druhé straně, jak svůj lid 
ochraňuje. Během potopy pro svoji zvrá-
cenost zahynulo celé lidstvo a zachráněno 
bylo jenom osm lidí. Při konečném soudu 
to bude podobné, protože většina lidstva 
jde do zahynutí po široké cestě zatracení.   
„Vejděte těsnou branou; prostorná je brá-
na a široká cesta, která vede do záhuby; a 
mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná 
je brána a úzká cesta, která vede k životu, 
a málokdo ji nalézá. (Mt.7,13-14). Bůh se v 
ničem nezměnil, také dnes by mohl zničit 

celé národy, protože nenávidí každý hřích 
a každé přestoupení bude soudit. Na druhé 
straně Jeho milosrdenství je tak velké, že 
všem dává možnost činit pokání a nastoupit 
na úzkou cestu, která vede do otevřené Boží 
náruče.

9. stvořil bůh zlo?
Bůh stvořil naprosto čistého a ničím 
nezasaženého člověka, ale tím, že první 
lidský pár podlehl pokušení, dostal se 
pod panství hříchu. Zlo tak nalezlo vstup 
do tohoto stvoření. Satanovi se tak zjevně 
podařilo získat panství nad světlem, kterým 
měl být pro lidi Bůh. V prvním listě Janově 
čteme: „Bůh je světlo a není v něm nejmenší 
tmy“ takže zlo od Něj nikdy nemůže přijít. 
Původ zla Bible dává do souvislosti s pádem 
Satana, který na počátku byl andělem světla, 
ale chtěl se „měřit s nejvyšším“. Bůh ho za 
to potrestal, ale ponechal mu vládu nad 
světem a Satan se do dnešního dne mstí tím, 
že člověka pokouší a tím šíří ve světě zlo a 
nenávist. 

LS - NL
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zamyšlení

je ježíš šílený? 
Ježíš je šílený! Přesně 
tohle si můžete myslet, 
když čtete o poslední 
večeři. Kristus říká svým 
učedníkům, že chléb, 
který se chystají jíst, je 
jeho tělo, a víno, které bu-
dou pít, jeho krev. O čem 
to Ježíš mluví? Pokud 
bychom měli přítele, 
který by nám řekl něco 
podobného jako Ježíš, 
přemýšleli bychom o něm 
jako o pomatenci, nebo 
přinejmenším jako o někom trochu divném. 
  Jak to tedy je, přemýšleli jste někdy o 
tom, co Ježíš dělá? Proč učedníci na jeho 
prohlášení nereagovali? Proč si nemysleli, 
že je šílený? To všechno je o uzavření do-
hody. Představte si, že žijete před 3000 lety 
na Blízkém východě. Jste pravděpodobně 
částí kmene, nejspíš nomádského kmene. 
Nemáte silnou obranu 
ani sociální zabezpečení 
pro případ hladomoru. 
Co byste jako kmen dělali, 
pokud by nějaký nepřítel 
zaútočil na váš kmen 
nebo by zásoba jídla jed-
noho dne zmizela? 
 Utvořili byste dohodu 
s jiným kmenem. Do-
hoda znamená, že dvě 
různé strany jsou spo-
jeny v jednu, sdílí výzvy 
i požehnání s ostatními. 
Kmen, který se dohodne s jiným kmenem, 
je zavázán pomoci, pokud jeho partner čelí 
útoku. Pokud byste byli v ekonomických 
problémech, váš partner je zavázán pomoci 
vám! Sdílíte vše. Jste jedno. Být součástí do-
hody jako kmen byl obrovský benefit. 
 Rituál tvorby dohody sestával například 
z toho, že se patriarchové kmene potkali 
a jedli spolu. Krmili se navzájem vínem a 

chlebem jako symbolem jejich životů, který 
je spojen s životy jejich spolupartnerů. Patri-
archové by řekli „tento chléb je mé tělo“ a 
„toto víno je má krev.“ Když dojedli chléb 
a dopili víno, jejich životy byli symbolicky 
jedním. Kmeny byly jedním. 
 Ježíš s námi tvoří dohodu. Zve nás, aby-
chom jedli jeho tělo a pili jeho krev. To je 
jazyk, který tvoří dohodu. Proto si učedníci 

nemysleli, že je Ježíš 
šílený. Mysleli si, že jsou 
privilegováni. Mohli se 
stát partnery s Mesiášem. 
Vy a já jsme rovněž poz-
váni k takové dohodě. 
Pokaždé, když jsme 
součástí Večeře Páně, 
připomínáme si, že Bůh 
skrze Krista je náš part-
ner. Slíbil, že s námi bude 
sdílet vše. Dostává naše 
hříchy, my dostáváme 
jeho spravedlnost a sva-

tost. Jako partneři můžeme sdílet Ježíšovu 
identitu. Bůh nám slíbil, že nás bude chránit 
a starat se o nás. Vždy nás skrze Krista vidí. 
V Božích očích jsme vždy bezvadní! Takže, 
je Ježíš šílený? Nemyslím si to. Je prostě 
milující a plný milosti. Tak moc nás miluje a 
chce být Naším partnerem! 

Sebastian Widjeskog

Pastor finské luteránské církve ve městě Seurakunta
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existuje bůh? 
Jan 7,33: Ježíš řekl: „Ještě krátký čas budu s 
vámi a pak odejdu k tomu, který mě poslal. 
Budete mě hledat, ale nenajdete. A kde jsem 
já, tam vy přijít nemůžete.“
 Jeden muž se šel ostříhat. Když tam tak 
seděl, začali s holičem hovořit o různých 
věcech. Byl to věřící člověk, tak nebylo divu, 
že po chvíli se rozhovořil i o Bohu. Holič ale 
prohlásil: „Víte, já nevěřím, že Bůh existuje.” 
„Smím se zeptat proč?” zeptal se pán. „To je 
velmi prosté. Stačí jen vyjít na ulici, abych se 
přesvědčil, že Bůh není. Kdyby byl Bůh ta-
kový, jak se o něm mluví, myslíte, že by bylo 
tolik nemocných? Existovaly by opuštěné 
děti? Kdyby Bůh byl, nebylo by tolik bolesti 
a utrpení… Prostě neumím si představit 
Boha, který tohle všechno dovolí.” 
 Pán se zamyslel, chtěl něco říct, ale pak si 
uvědomil, že vlastně neví, co. Nechtěl vy-
volat dohadování, které by nejspíš nikam 
nevedlo. Když holič dostříhal, pán zaplatil 
a odešel. Vyšel na ulici a najednou uviděl 
člověka s dlouhými zanedbanými vlasy i 
vousy. Vypadalo to, že už delší dobu jeho 
vlasy ani vousy holiče neviděly. Byl zaned-
baný a špinavý. Pán se vrátil do holičství a 

zvolal: „Holiči neexistují!” „Velmi vtipné! 
Jak to? Neexistují?” zeptal se holič, „já jsem 
jeden z nich!” „Ne!” odporoval pán. „Holiči 
neexistují, protože kdyby existovali, neb-
ylo by tolik lidí s dlouhými neupravenými 
vlasy a vousy, jako ten člověk na ulici.“ 
„Ale nééé… Holiči existují, jenom nás lidé 
nevyhledávají!” „No právě”, řekl pán. 
„Přesně tak je to i s Bohem. Bůh existuje, to 
jen lidé ho z vlastní vůle nehledají. Proto je 
ve světě tolik utrpení, smutku a bolesti.“
  Je smutné, z čeho všeho my lidé dokážeme 
Pána Boha vinit a On nám přitom dal 
úžasnou svobodu. Sami se můžeme rozhod-
nout milovat Ho i nenávidět. Byl to od Pána 
Boha veliký risk. On ale věděl, že láska má 
smysl pouze tehdy, pokud je dobrovolná. 
Copak by někdo z nás chtěl kamaráda, který 
by si s námi povídal jen proto, že musí, 
protože mu to někdo přikázal? Což teprve 
maminku nebo tatínka!
  Bůh na lidi pohlíží z nebe, chce vidět, má-
li kdo rozum, dotazuje-li se po Boží vůli.  
Žalm 53,3

upravila LS - NL

svědectví

příběhy věříCí soudružKy učitelKy
Dnešní mladí lidé nemohou vědět a neumí 
si ani představit, za jakých podmínek jsme 
museli žít, učit a pracovat za čtyřicetileté 
vlády komunistů. Nevědí, jak obrovské 
množství chytrých a vzdělaných  lidí muse-
lo opustit svou vlast pro víru a pro nesouh-
las s politikou vlády, jejíž nástup byl pozna-
menán vraždou jediného demokratického 
ministra Jana Masaryka.
  Po 25. únoru 1948 nastalo kruté pronásle-
dování církve a všech, kteří smýšleli 
demokraticky a množství vzdělaných lidí, 
kteří opustili Čechy, Moravu a Slezsko – asi 
180 000, předčilo dobu pobělohorskou, kdy 
naše země ztratily 100 000 lidí, z toho 1250 
šlechtických evangelických rodů. Téměř 
všichni splynuli s národy, které je přijaly, 

ale potomci Jana Amose Komenského ještě 
dosud žijí v Jižní Africe a mluví krásnou 
kralickou češtinou.
 K těm nejvíce pronásledovaným patřili 
představitelé církve a učitelský stav, k 
němuž jsem patřila i já. Každý podléhal 
hodnocení, které s ním putovalo na každé 
nové pracoviště a nesměli jsme být osloveni 
pane, paní, ale jen soudruhu, soudružko, 
přestože mnozí jsme ani v komunistické 
straně nebyli. Náboženská svoboda sice byla 
zaručena ústavou, jenže ač dědové, babičky, 
rodiče podrželi víru i přes válečný čas a 
předali ji svým dětem a vnukům, tito se 
pak nesměli vyučit tím, čím by byli rádi ani 
jim nebylo dovoleno studovat na středních 
či vysokých školách. Faráři byli sledováni 
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církevními tajemníky přímo při kázání v 
kostele a mnozí ztratili státní souhlas k 
výkonu farářské služby – jedním z nich byl i 
náš bratr farář Mgr. Stanislav Kaczmarczyk. 
Hodně jich bylo i uvězněno, pro výstrahu 
těm dalším.   
 To, co budu nyní popisovat, neberte prosím 
jako sebechválu, ale boží vůli nechat mě 
proplouvat jako rybu v kalných vodách. Z 
ničeho jsem si nedělala těžkou hlavu. Byl 
mi stanoven invalidní důchod na dobu pěti 
let. Pro tuberkulózu plic. Také jsem byla 
rok v sanatoriu a maminka se mi starala o 
čtyřměsíční dceru. Za rok jsem čekala další 
dítě a nikdo mi neřekl, že budu mít dvojčata. 
Takže vychovat tři děti do dvou let mi dalo 
pořádně zabrat. Navíc 
jsme se chystali stavět 
nový domek. Nemyslete 
si, že pro zaneprázdnění 
jsem zapomněla na víru. 
Tatínek mi vždy říkal: 
,,Neboj se a věř“, mamin-
ka to samé, ale opačně:  
,,Věř a neboj se!“ Když 
jsem šla s maminkou 
a tatínkem do kostela, 
viděla prázdné lavice a 
v pravém horním rohu 
galerie sedět církevního 
tajemníka, jak pečlivě zapisuje každé slovo 
farářova kázání, bylo mi najednou velmi 
smutno - proč ta hrozná změna? Když  mi 
ředitel školy v Hradišti při nástupu do 
práce ukázal formulář s pokynem ,,Jak se 
soudružka vypořádala s náboženskou otáz-
kou“, bylo mi jasno, že tam pro mne není 
kolonka „vyplnit a já podepsat“. Neudělal 
mi to. Pocházel z věřící rodiny a zřejmě v 
Boha věřil také. 
  Blížily se Vánoce. V Hradišti se chystal ke 
kolaudaci nový kulturní dům. Dostali jsme 
úkol připravit s ředitelem kulturní program. 
Téma bylo jasné - Vánoce, od narození Krista 
Ježíše po Tři krále. Abychom přivolali co ne-
jvíce rodičů a občanů, zapojili jsme všechny 
děti školy. Pro mě nastala vyčerpávající 
práce nacvičit známé a méně známé koledy, 
které byly zakázány, šití kostýmů pro děti, 
výběr básní apod. Na otevření kulturního 

domu byla pozvána elita komunistické stra-
ny z okresu, spolu se soudruhem předsedou 
a tajemníkem. Jedna dívenka oznámila, že 
jim nyní předvedeme, jak před mnoha lety 
naši předkové slavili Vánoce. Nevím, jak 
to ,,elita“ přijala, jestli se v ních také hnulo 
svědomí nebo to přijali jako tradici. Ohlas 
byl veliký, všem se to líbilo, poděkovali nám 
učitelům i dětem. Nebylo to Boží dílo? Moh-
la to být oslava ,,dědy mráze“. Bůh tomu tak 
nechtěl! 
  Při nástupu na Komenského školu v Těšíně 
jsem opět žádné formuláře o tom, jak jsem 
se s náboženskými předsudky vyrovnala, 
nepodepisovala. Tam se hodnotily pracovní 
výsledky a ředitel školy mne udělal elemen-

taristkou – učila jsem 1. 
a 2. třídu! Věřte nevěřte! 
Já jsem hned poznala ve 
třídě děti z věřících ro-
din. Ony byly jiné, uměly 
poděkovat, poprosit a 
vzájemně si odpouštět, 
tyto základy měly z rod-
in, i když jsme tyto vlast-
nosti nadále upevňovali. 
Tenkrát jsem se setkáva-
la s bratrem farářem s 
evangelického kostela, 
kterého jsem osobně 

znala, při výuce náboženství. Děti z družiny 
měly přístup jak ke mně do třídy, tak do 
třídy, kde se učilo náboženství. Zvědavost je 
většinou přivedla, kde se učilo náboženství. 
Velmi rády naslouchaly. Bylo to pro ně něco 
nového a zajímavého. 
  Malý Martin ,,M“ se doma pochlubil, že 
by chtěl chodit do hodin náboženství místo 
do družiny. Okamžitě za mnou přišel jeho 
tatínek, že si nepřeje, aby jeho syn chodil 
do výuky náboženství. Po mnoha letech 
jsem se v Kauflandu setkala s jeho tatínkem. 
Hned se mi vybavil milý a veselý obličejíček 
jiskrných očí. Zvědavě se ptám: ,,Stal se z 
Martínka věřící chlapec?“ ,,Ne, kdepak!“ 
Co více jsem měla dodat. Škoda. Zabolelo 
mně u srdce a zamlžily se mi oči. Rozloučili 
jsme se. Nechala jsem Martina pozdravovat 
z dotazem, zda si ještě vzpomíná na druhou 
třídu a vyučování náboženství. Je pravda, 
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že víra se musí vštěpovat od nejútlejšího 
dětství, pak se Kristus stane jejich spoleh-
livým průvodcem i v dospělosti. Ještě 
však není všem dnům konec.  Nějaká situ-
ace může nastat a on Krista Ježíše přijme. 
Nositelem víry mohou být i jeho děti nebo 
pak vnuci. Podobný případ se stal ve třídě. 
O velké přestávce se skupinka chlapců 
začala překřikovat, ,,a je, a není“. Pak přiběhl 
ke stolu Alešek a povídá mi:, „Moje babička 
věří v Boha, chodí do kostela, já chodím s 
ní a také věřím. Soudružko učitelko, je 
Bůh nebo není?“ „Alešku,” ptám se,“ už jsi 
někdy slyšel, že by ti babička lhala?” „Ne“, 
odpovídá. „Tak vidíš“, a bylo rozhodnuto! 
Horší by bylo, kdyby děti doma řekly, že 
soudružka učitelka věří v Boha. Nestalo se 
tak. Bůh vyslyšel! 
  Jeden z dalších příběhů byl tento:
 Zemřela nám kolegyně. Pohřeb byl v 
katolickém kostele. Ředitel poslal učitelky 
dřív a řekl, „počkejte na mne“. Čekali jsme s 
kytičkami, když z podchodu vyběhl ředitel. 
Nebylo nám jasno, co hodlá učinit. Oběma 
rukama dal jasný pokyn, ať jdeme dovnitř. 
Ještě se rozhlédl vlevo a vpravo a jako pos-
lední vklouzl do kostela. Riskoval místo 
ředitele a my místa učitelek. Nikdo nevěřil, 
že by měl tento příběh špatný konec. Nebylo 
žalobce, nebylo ani soudce. Po sametové 
revoluci byl náš kostel opět plný. Už se nik-

do nemusel bát. Objevila jsem tam mnoho 
známých, o kterých jsem ani nevěděla, že 
věří v Boha. Také jsem se pak setkala s mno-
ha věřícími kolegyněmi i kolegy, kterých 
bylo v mém ročníku osm včetně třídního 
profesora. Toho odvolali z práce na konci 
třetího ročníku a on se musel živit  jako 
závozník. 
  Už v důchodu jsem pak učila v malotřídce 
v Mostech, tam vyučoval od sedmi ráno 
evangelické náboženství bratr farář z Ro-
zvoje. Jednou týdně jsem sdílela se svými, 
skoro všemi dětmi, hodinu náboženství. 
Pro mne to jsou dosud nezapomenutelné 
chvíle. Zpívalo se, vyprávělo a modlilo. Děti 
odříkávaly modlitby svými slovy, což jsem 
v jejích věku obdivovala, jakými krásnými 
slovy velebily Boha.
  Děkuji Ti, drahý Pane Ježíši, za to, že jsme 
se dožili svobody, že můžeme svobodně 
vyznávat víru, číst Bibli, scházet se, že faráři 
už nejsou pronásledováni pro zvěstování 
evangelia a ve školách může být vyučováno 
Tvé slovo v hodinách náboženství. Prosíme, 
posiluj všechny, kteří jdou za Tebou, 
všechny, kteří rozšiřují evangelium, prosím, 
neopouštěj pronásledované křesťany v mno-
ha zemích světa!  

HOŠ-U   

fejeton

jaK jsme si pořídili KulíšKa
Trend předškolních dětí dorazil i k nám. 
Kristýnka jednoho dne přišla s tím, že by 
doma chtěla mít své zvířátko. Po krátkém 
váhání jsme souhlasili a hromadně začali 
uvažovat, kdo by naši domácnost mohl 
rozšířit. Kristýnka prosazovala kočičku – 
dvě bydlí v bytě vedle nás, v létě sedí na 
parapetu, koukají ven, hypnotizují kolemj-
doucí a já se kochám představou, co by se 
dělo, kdyby jednou někomu skočily na hla-
vu. Kočičku jsme zavrhli s tím, že by byla 
lepší na zahradu, kterou v panelákovém 4+1 
jaksi nedisponujeme. Kristýnka přešla na 
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křečka. Ten má ale krátkou dobu trvanlivos-
ti a navíc, můj bývalý křeček, kterého jsem 
měla jako dítě, uhynul přesně na Štědrý 
den, což bylo od něj velice necitlivé. Křeček 
byl zamítnut, stejně jako želva – ta má zase 
dlouhou dobu trvanlivosti a nehodlala jsem 
ji zahrnout ještě do své závěti. Odmítli 
jsme rovněž hada (manželova historka o 
opilých spolužácích, kteří po návratu na 
vysokoškolské koleje našli na záchodě up-
rchlého hada, i po letech baví okolí), rybičky 
(nepraktické k převozu k hlídačům, kdyby-
chom chtěli odjet na dovolenou) i papouška 
(neustále mi tu hovoří dvě děti, ze žvanění 
papouška už by mi asi přeskočilo). Volba 
nakonec padla na zakrslého králíka. Jed-
noho jsem rovněž vlastnila jako dítě – byl 
milý, hodný a dlouhověký. 
Můj tatínek sice tvrdí, že 
byl naprosto, ale napros-
to hloupý, ale na druhou 
stranu, po králíkovi 
nikdo nechce, aby ha-
bilitoval na Harvardu, 
takže to nikomu ne-
vadilo. 
 Kristýnka souhlasi-
la, vybrala králíkovi 
jméno Kulíšek (po 
jakési sově) a před 
Vánoci měl být králík 
zakoupen jako hlavní 
dar. Do zverimexu jsme šli všichni, protože 
dětem bylo vysvětleno, že pod stromeček 
se zvířátka nedávají (kde bychom ho do 
Vánoc skladovali?). Ve zverimexu měli malé 
střapaté králíčky za nekřesťanskou cenu, 
ale prodavačka nám vysvětlila, že tito se k 
dětem nehodí. Na můj dotaz, zda jsou k dis-
pozici nějací jiní, mávla rukou k zadní části 
obchodu. Tam v ubikaci trůnili tři králíci ve-
likosti kokršpaněla. Poměrně plasticky jsem 
si představila, že takovému obrovi bychom 
nejspíš museli uvolnit celý jeden pokoj, 
neodvážila se zeptat, zda ještě vyrostou a 
po ujištění, že další druhy králíků opravdu 
nemají, jsme urychleně opustili obchod. V 
dalším zverimexu naštěstí měli králíčky, 
kteří si zasloužili označení zakrslí. Jeden z 
nich byl vybrán a tak začala naše etapa by-

dlení se zvířetem. 
  Kulíšek byl zpočátku nesmělý a vystrašený. 
Překvapivé bylo, jak rychle se osmělil. Už 
druhý den si při puštění z klece troufl téměř 
do celého bytu, využil také možnosti zal-
ézt do záchodové stupačky, ze které jsem 
ho vyšťouchávala smetákem a svítila si při 
tom baterkou. Vylezl po chvíli, celý špinavý 
– naštěstí je přirozeně šedý, takže to ani neb-
ylo poznat (zato já jsem měla málem infarkt, 
nevím proč, ale myslela jsem si, že stupačky 
nemají podlahu a tudíž králík skončil o pár 
metrů níž ve sklepě jako placka). 
  K nadšení ho přivedly kabely, kterých máme 
po bytě spoustu a které jsme lehkomyslně 
nechali tam, kde jsou (dřívější králík o ně 
nejevil žádný zájem). Než jsme ho odhalili, 
téměř padl kabel od ledničky 
a zcela úplně byl rozkousán 

kabel od stolní lampy. 
Dále se Kulíšek 
pustil do lehkého 
ohryzávání zdí a 

nábytku, což popudi-
lo zejména manžela. Snažil 

se mu promluvit do duše 
slovy „Tatínek se na tebe 
hněvá,“ ale nezdálo se, že by 
to na novém spolubydlícím 
nechalo nějaké následky. 
Manžel si ulevil tím, že v hy-
permarketu Globus zakoupil 

půl kila králičích řízků, které udělal na 
hořčici a o této skutečnosti se před králíkem 
několik dní výslovně zmiňoval. 
 Kristýnka chlupáčovi každý den pečlivě 
čistila toaletu, nikdo jsme ale nechápali, 
jak někdo tak malý může vyprodukovat 
takové množství exkrementů. Čištění klece 
mělo rovněž za následek úraz a ošetření 
na traumatologické pohotovosti místní 
Fakultní nemocnice – to když Kristýnka 
při vyndávání znečištěných pilin spadla ze 
židle a přisedla si nohu, což vyústilo v dlahu 
na deset dnů, ortézu na dva týdny a další 
měsíc kulhání. 
 Nyní je Kulíšek (nebo spíš Kulíšková, 
protože podle paní veterinářky je ženského 
pohlaví) v pubertě. Je divoký, neukázněný 
a chytit ho po vypršení času na výběh je 
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ze staršovstva

16. jednání staršovstva 

hotové umění. Každá, ale opravdu každá 
návštěva, která k nám chodí častěji, neza-
pomíná podotknout něco ve smyslu „ten 
králík se ale zvětšuje, minule byl mnohem, 
mnohem, mnohem menší“ – opovažte se mi 
to ještě někdo říct! O víkendu byl poprvé 
na hlídání, protože jsme odjeli na kratší do-
volenou. Kristýnka se každý den modlila, 
abychom zpátky dostali králíka a ne králičí 
řízky. A protože usoudila, že Kulíšek je sám 

a je mu tudíž určitě smutno, měli bychom si 
pořídit další králíky. Prý nejlépe dva až tři. 
Tak to už budu opravdu zralá na cvokhauz. 
 Doufám, že jsem vás na spolužití se za-
krslým králíčkem dostatečně nalákala. 
Doporučuji zejména, pokud máte sklony k 
dobrodružství, ale bungee jumping, rafting 
na divoké řece nebo canyoning jsou vám z 
nějakých důvodů zapovězeny. 

JF - NL

- Byl přednesen návrh br. Adolfa Kiszy 
na vedení účetnictví profesionálním pra-
covníkem, k návrhu proběhla diskuze a 
staršovstvo se v příštích jednáních k návrhu 
opět vrátí.
- Staršovstvo se dle vzoru jiných sboru ro-
zhodlo, že tzv. nezvěstné členy nebudeme 
započítávat do stavu členů sboru. Prověří 
podmínky ve stanovách a řádech. - Br. Karel 
Labaj
- Do 11.3.2014 připraví br. Petr Chroboček 
návrh nájemní smlouvy k pronájmu prostor 
pro CMŠ. 
- Do května 2014 vypracuje hospodářský 
tým harmonogram provádění revizí ply-
nových kotlů, čištění komínů, elektroin-
stalací a zvonu. - Zodpovědný br. Petr 
Chroboček
- Rekonstrukce farní budovy: bude poptán 

projektant pro vypracování projektu na re-
vitalizaci farního domu, br. Štěpán Janča se 
nabídl zajistit projektanta ze sboru v Orlové.
- Do konce června provede ekonomický tým 
ve spolupráci s br. Karlem Labajem a br. 
Marcinem Pilchem aktualizaci všech nájem-
ních smluv.
- Staršovstvo zvažuje vytvořit potravinovou 
banku, tzv. sociální nebo charitativní fond 
pro chudé a sociálně slabší bratry a sestry ve 
sboru a ostatní potřebné.
- Staršovstvo se zavazuje k vyplácení Zuzce 
Kaczmarczykové částku 2.000,-  Kč/měsíčně 
za službu a práci pro děti a mládež ve sboru 
a vyučování náboženství.
- Staršovstvo se zavazuje v případě zvolení 
bratra Mojmíra Blažka za druhého faráře 
sboru k uzavření nájemní smlouvy na by-
tové prostory ve farní budově.

17. jednání staršovstva
- Ekonomická komise navrhuje založit in-
ternetové bankovnictví u České spořitelny 
(servis 24), včetně převedení podpisového 
práva z br. Kaczmarczyka na Marcina Pil-
cha. Štěpán Janča informoval o speciální 
nabídce, která byla zřízená pro církev ČCE, 
zjistí podrobnosti a zašle je e-mailem co 
možná nejdříve. 
- Stav kartotéky – do příště Karel Labaj 
zjistí, jak je to zapsáno v řádech, za jakých 
podmínek je možné neaktivní členy sboru 
převést do „nezvěstných“.

- Na půdu ve farní budově se byl podívat 
architekt. Projekt na půdní vestavbu by stál 
cca 5000 Kč. V případě větší rekonstrukce 
včetně zateplení by projekt byl dražší s 
ohledem na tepelný audit. Je zapotřebí, 
aby staršovstvo stanovilo, jaké má s půdou 
záměry (kancelář, hostovský pokoj, prostor 
k bydlení, …). Sborové shromáždění schvá-
lilo rozpočet, kde nebylo s půjčkou či velkou 
investicí počítáno. 
- V souvislosti s výsledkem voleb na 
sborovém shromáždění bude přepracován 
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kazatelský statut. Do příštího staršovstva 
Marcin Pilch připraví verzi k projednání 
staršovstvem.
- Staršovstvo souhlasí s tím, že Štěpán Janča 
pošle dispenz k 30. 9. 2014.
- David Harok informoval, že dotaz jaký 
klavír by bylo vhodné zakoupit, byl řešený 

s klavíristy. Obě varianty elektronického 
i akustického mají své výhody i nevýhody 
pro umístění do kostela. Nicméně všichni se 
shodli na pořízení akustického klavíru. 
- Smlouva s katechetkou Zuzanou Kacz-
marczykovou – smlouva je podepsána do 
června 2014, na 2000,- měsíčně.

ze života sboru

pohřby, jubilanti 
pohřby v březnu
Alžběta Jursitzká

dubnoví jubilanti 
Žofie Raszková
Adolf Adámek

Anna Hrabcová
Eva Kochová
Alena Warcopová
Helena Lipovská
Alena Miturová
Alena Pežgová

sbírKy

o jeronýmově jednotě a jejím 
podpůrném díle
Krátká historie Jeronýmovy jednoty je sp-
jata se jmény dvou statečných mužů, kteří 
přinesli reformaci oběť nejvyšší – svůj život. 
Jeronýmova jednota, která se vytvořila v 
r. 1918 po vzniku Českobratrské církve 
evangelické, nese jméno propagátora učení 
Husova, Jeronýma Pražského, popraveného 
na hranici v r. 1416. Tato organizace vznik-
la transformací české větve německého 
Gustav-Adolfského podpůrného spolku, 
pojmenovaného podle švédského krále 
Gustava II. Adolfa, který za třicetileté války 
podporoval v bojích středoevropské protes-
tanty a zahynul v bitvě u Lützenu r. 1632.
  Jeronýmova jednota je organismus uvnitř 
ČCE, který zabezpečuje finanční pod-
pory (dary a půjčky) pro projekty našich 
farních sborů. K tomuto cíli vybírá a 
soustřeďuje peněžní dar od členů církve, 
jiných podpůrných organizací a církevních 
grémií, sponzorů, dotací apod. Hlavním 
zdrojem je sbírka darů JJ, organizovaná v 
jarních měsících každého roku. Jedna třetina 
výnosu této sbírky  se postupuje k rozdělení 
podpor na úrovni seniorátních sborů, dvě 
třetiny pak na úrovni jednotlivých sborů.     
Dalším zdrojem je sbírka na Hlavní dar 

lásky (HDL) – chrámová sbírka vybíraná o 
velikonočních svátcích. Zpravidla je určena 
cílově pro jeden větší projekt.
  V poslední době spravuje Jeronýmova jed-
nota i fond Jubilejního tolerančního daru, 
určeného na půjčky sborům se stanoveným 
splátkovým kalendářem nebo jako tzv. 
půjčky překlenovací, které umožňují finan-
cování stavby dříve, než je k dispozici určitý 
a spolehlivý zdroj financí.
 Bohužel se setkáváme se skutečností, že 
sbory tyto půjčky splácejí velmi liknavě a 
tak omezují značně pomoc pro jiné. Režim 
půjček je zvláště důležitý pro okamžitou 
havarijní pomoc sborům a představenstvo 
JJ rozhoduje o udělení půjčky prakticky 
okamžitě v průběhu roku.
Jeronýmova jednota spolupracuje 
prostřednictvím ekumenického oddělení 
Ústřední církevní kanceláře s GAW (Gus-
tav-Adolf Werk), s HEKS (Hilfswerk der 
Evangelischen Kirchen Schweiz) a s jinými 
cirkvemi a církevními grémii.
 Farní sbor, který se rozhodl realizovat 
stavební projekt, vynaloží především veškeré 
úsilí sám na jeho finanční zajištění. Teprve 
v případě, že peněz je nedostatek, žádá a 
pomoc (dar nebo půjčku) na předepsaném 
formuláři, který zašle seniorátnímu výboru 
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pro chytré hlavičky

napříč biblí

se zdůvodněním, jak stavba prospěje práci 
a službě ve sboru. Specifikace cíle pro-
jektu bývá rozhodující pro přidělení darů 
a půjček. Žádost potvrdí seniorátní výbor, 
stanoví pořadí důležitosti  mezi ostatními 
stavbami v seniorátu a doporučení doplní 
také seniorátní představenstvo JJ. V běžném 
roce jsou projednány žádosti podané do JJ v 
ústřední církevní kanceláři do 30.6.
 Všechny činnosti , zvěstování evangelia a 
služby mají dvě tváře: tvář odpovědnosti  a 

solidarity. Odpovědností reagujeme na to, 
co náš Pán po nás požaduje a solidaritou v 
lásce pomáháme slabým, tj. i slabým eko-
nomicky. Takovou solidární pomocí jsou 
sbírky a dary pro Jeronýmovou jednotu. Ale 
mějme na paměti, že do odpovědnosti patří 
a včasná láskyplná péče o budovy, kostely i 
fary. Nemůžeme přece dopustit, aby kaza-
tel se zřítil i s kazatelnou, protože ji pomalu 
sežraly larvy tesaříků.

Joel Pokorný, Český bratr 

postní sbírka pro etiopii 2014 
Diakonie ČCE – Středisko humanitární a 
rozvojové pomoci vyhlašuje sedmý ročník 
veřejné sbírky na podporu etiopských žen. 
Sbírka je vyhlášena od 5. března do 17. dub-
na 2014. 
 Sbírka podporuje etiopské ženy – 
samoživitelky, které pečují o své děti či 
sirotky, oběti epidemie AIDS. Diakonie je učí 
postavit se na vlastní nohy a uživit rodinu. 
Jen 6000 Kč stačí na úvodní podnikatelské 
školení a rozjetí malé živnosti, která rodině 
umožní dlouhodobě důstojně žít (chov ovcí, 
koz, slepic, prodej ovoce, zeleniny nebo obilí 
na trhu, pečení placek, malý obchůdek). Z 
veškerých vybraných prostředků bude 95 % 
využito na přímou podporu etiopských rod-
in. Za uplynulých šest let pomohla Diakonie 

téměř 200 rodinám na hranici přežití. Projekt 
zajišťuje společně s Etiopskou evangelickou 
církví Mekane Yesus a ve spolupráci s místní 
samosprávou. 
 Etiopské rodiny je možné podpořit 
prostřednictvím sbírkového účtu 2100 53 
4439 / 2010, variabilní symbol 103.
 Prostřednictvím webové stránky Diako-
nie ČCE hrp.diakonie.cz je rovněž možné 
koupit „Dárek, který zahřeje na srdci i duši 
Vás i rodiny v Etiopii.“ V e-shopu si vyberete 
dárek, kterým podpoříte etiopský projekt. 
 Dále si na webu Diakonie můžete přečíst 
příběhy konkrétních žen, které byly 
podpořeny nebo další informace o projektu. 
Na všechny dary Diakonie vystaví potvrzení 
o daru nebo darovací smlouvu (stačí vyplnit 
formulář pro potvrzení). 

1. Třídílné přikázání pro manželství: „Proto 
opustí muž svého otce i matku a přilne ke 
své ženě a stanou se jedním tělem.“, je zap-
sáno:
a) 1. Mojžíšova 1,28
b) 1. Mojžíšova 2,24
c) 1. Mojžíšova 3,17

2. Kde je přirovnáván vztah Ježíše a 
církve k manželství?
a) Efezským
b) 1. Korintským
c) Římanům

3. Kolik pokrevních bratrských dvojic bylo 
mezi apoštoly?
a) jedna
b) dvě
c) tři
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4. Přísloví 12,1 „Kdo miluje napomen-
utí, miluje poznání, kdežto kdo domluvy 
nenávidí….“ pokračuje:
a) nebude se mu dařit
b) Hospodin ho potrestá
c) je tupec

5. „Vím o tvých skutcích, nejsi studený ani 
horký. Kéž bys byl studený, nebo horký! Ale 
že jsi vlažný a nejsi ani horký ani studený, 
nesnesu tě v ústech“ psal Jan
a) do Smyrny
b) do Pergama
c) do Laodikeje

6. Kde se Ježíš podivil, že takovou víru, ja-
kou měl setník, v Izraeli u nikoho nenalezl?
a) v Kafarnaum
b) v Cesareji
c) v Sidonu

7. Lábanova starší dcera Lea měla:
a) malý nos

b) mdlé oči
c) odstávající uši

8. Hospodin potrestal Egypt mouchami. Šlo 
o egyptskou ránu v pořadí:
a) druhou
b) čtvrtou
c) šestou

9. Kde byli učedníci poprvé nazváni 
křesťany?
a) v Antiochii
b) v Jeruzalémě
c) v Galileji

10. Která ze dvou sester si sedla k Ježíšovým 
nohám, zatímco druhá ho obsluhovala?
a) Marie
b) Marta
c) ani jedna

Správné odpovědi najdete na str. 18.

po stopách Lukášova evangelia

o odpuštění, luKáš 17, 3-4
Mějte se na pozoru! Když tvůj bratr zhřeší, 
pokárej ho, a bude-li toho litovat, odpusť 
mu. A jestliže proti tobě zhřeší sedmkrát za 
den a sedmkrát k tobě přijde s prosbou: ‚Je 
mi to líto,‘ odpustíš mu!“ 

mají křesťané stále prosit o odpuštění 
svých hříchů?
  Častá otázka je: „Co se děje, když zhřeším 
a zemřu před tím, než bych měl možnost 
přiznat ten hřích před Bohem?“ Jiná běžná 
otázka je: „Co se stane, když spáchám hřích, 
ale potom na něj zapomenu a nikdy se Bohu 
o něm nezmíním?“ 
 Obě tyto otázky leží na špatném 
předpokladu. Spása není věc věřících 
pokoušejících se vyzpovídat se a kát se 
z každého hříchu,  který spáchali před 
svou smrtí. Spása není založena na tom, 
zdali křesťan přiznal a kál se z každého 
hříchu. Ano, my bychom měli vyzná-

vat své hříchy Bohu co nejdřív, jakmile si 
je uvědomíme. Ale nepotřebujeme vždy 
prosit o odpuštění. Když položíme naši 
víru v Ježíše Krista, aby nás spasil, všechny 
naše hříchy jsou odpuštěny. To zahrnuje 
minulost, přítomnost a budoucnost, velkou 
anebo malou. Věřící nemusí stále prosit o 
odpuštění nebo stále se kát, aby byly jeho 
hříchy odpuštěny. Ježíš zemřel, aby zaplatil 
trest za všechny naše hříchy, a když už jsou 
odpuštěny, tak jsou odpuštěny všechny (Ko-
loským 1:14; Skutky 10:43).
  Co máme dělat, je vyznat hříchy: “Jestliže 
však budeme své hříchy vyznávat, Bůh 
je věrný a spravedlivý, aby nám odpustil 
hříchy a očistil nás od veškeré nepravos-
ti.“ (1. Janova 1:9). Slovo „vyznat“ zna-
mená „souhlasit s“. Když my vyznáme 
naše hříchy Bohu, souhlasíme s Bohem, že 
jsme se mýlili, že jsme zhřešili. Bůh nám 
odpouští skrze přiznání průběžně, pro ten 
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fakt, že On je „věrný 
a spravedlivý“. 
Jak je Bůh „věrný a 
spravedlivý“? On je 
věrný v odpuštění 
hříchů. To slíbil, že 
udělá všem, kdo 
přijmou Krista jako 
Spasitele. On je 
spravedlivý, protože 
přijal Kristovo zapla-
cení za naše hříchy, uznajíc, že hříchy byly 
opravdu usmířeny.
 Zároveň 1. Janova 1:9 ukazuje, že je 
nějakým způsobem odpuštění závislé na 
našem doznání viny Bohu. Jak to funguje, 
že všechny naše hříchy jsou odpuštěny v 
momentě, když přijmeme Ježíše jako Spa-
sitele? Vypadá to tak, že to, co tu apoštol 
Jan opisuje, je jakási „dohoda“ o odpuštění. 
Všechny naše hříchy jdou odpuštěny v 
tom momentě, kdy my přijmeme Krista 
jako Spasitele. Tato dohoda o odpuštění 
zaručuje naši spásu a slibuje věčný domov 
v nebi. Když se po smrti postavíme před 
Boha, Bůh nám neodepře vstoupit do nebe 
pro naše hříchy. To je podmíněné odpuštění 
(dohoda o odpuštění). Pojem relačního 
(podmíněného) odpuštění má ten zák-

lad, že když my hřešíme, urážíme Boha a 
způsobujeme bolest Jeho Duchu (Efezským 
4:30). Zatímco nám Bůh nakonec odpustil 
hříchy které pácháme, ony mají stále za 
následek zablokování nebo překážku v 
našem vztahu s Bohem. Malý chlapec, který 
hřeší proti svému otci není odvrhnut pryč 
z rodiny. Boží otec odpustí svým dětem 
bezpodmínečně. Zároveň, dobrého vztahu 
mezi otcem a synem nelze dosáhnout dřív, 
než je tento vztah uzdraven. Tohle se může 
stát jedině, když dítě dozná své chyby vůči 
svému otci a ospravedlní se. To je důvod, 
proč vyznáváme své hříchy před Bohem 
- ne pro udržení naší spásy, ale pro navrá-
cení sebe zpátky do úzkého společenství s 
Bohem, který nás miluje a už nám odpustil.

autor neznýmý, upravil DH - NL

zamyšlení

lásKyplné vztahy ve sboru - část 2. 
4. napomínejte
Kolos. 3,16: Nechť ve vás přebývá slovo 
Kristovo v celém svém bohatství: se vší 
moudrostí se navzájem učte a napomínejte 
a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, 
chválami a zpěvem, jak vám dává Duch.  
  Napomenutí a učení patří do další skupiny 
láskyplných vztahů ve sboru. Naše služba 
je vyučování, kázání i napomínání. Mno-
hokrát se vyskytne situace, kdy musíme říct 
rozhodné slovo napomenutí. Ne proto, aby-
chom někoho srazili k zemi nebo úplně před 
druhými znemožnili, ale proto, abychom 
pomohli. Vždy musíme citlivě a s láskou, 
pamatujíc na to, že jsme na stejné lodi 

a jsme stejní hříšníci. 
 Židům 10,25:  Nezanedbávejte společná 
shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, 
ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, 
že se blíží den Kristův.
 Slovo napomenutí se musí dít podle 
určitého řádu. 
 Mat. 18,15-17: Když tvůj bratr zhřeší, jdi a 
pokárej ho mezi čtyřma očima; dá-li si říci, 
získal jsi svého bratra.
  Nedá-li si říci, přiber k sobě ještě jednoho 
nebo dva, aby ‘ústy dvou nebo tří svědků 
byla potvrzena každá výpověď’.
  Jestliže ani potom neuposlechne, oznam to 
církvi; jestliže však neuposlechne ani církev, 
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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: cesky-tesin@evangnet.cz
web: www.narozvoji.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
členové redakce: Jana Foberová (JF), Jana 
Humplíková (JH), Radka Krawiecová (RK), 
David Harok (DH), Marek Schulhauser 
(MSCH), Ludmila Smyčková (LS).

editace: Jana Foberová
tisk: Magdaléna Géryková
zodpovídá: Jana Foberová

co nás čeká
V neděli 6.4. se v sále sboru koná 

evangelizační shromáždění na téma Křesťan 
a lákadla světa. Slovem poslouží br. Martin 
Pientak ze sboru SCEAV Na Nivách. Začátek 
15:30.

Zveme všechny na pravidelné páteční 
postní bohoslužby, jenž se konají od 17:00 v 

sále sboru. 11.4. poslouží slovem br. Martin 
Pientak ze sboru SCEAV Na Nivách. 

18.4. v 19 hodin se koná Veřejné čtení Bible 
před kostelem. 

25. dubna se uskuteční koncert polské 
skupiny tGd, v kostele SCEAV Na Nivách 
v 19 hodin. 

správné odpovědi biblického kvízu: 1.b, 2.a, 3.b, 4.c, 5.c, 6.a, 7.b, 8.b, 9.a, 10. a

ať je ti jako pohan nebo celník.

5. a buďte vděčni:
Vděčnost je dalším stavebním materiálem 
láskyplných vztahů. Bez vděčnosti našemu 
Pánu to prostě nefunguje. Kolos. 3,15: A ve 
vašem srdci ať vládne mír Kristův, k němuž 
jste byli povoláni v jedno společné tělo. A 

buďte vděčni.   
 Židům 12,28: Buďme vděčni za 
to, že dostáváme neotřesitelné 
království, a služme proto Bohu 
tak, jak se jemu líbí, s bázní a 
úctou. S vděčností projevujeme 
i úctu tomu, komu jsme vděčni. 
Určitě každý z nás najde spous-

tu důvodů, proč být a za co 
být vděčný 
našemu Pánu. 
 S vděčností si 
uvědomujeme 
závislost na 
Kristu, že to,  
co dostáváme, 

není v žádném případě samozřejmostí. 

6. važte si společenství
Galat. 6,9-10: V konání dobra neumdléve-
jme; neochabneme-li, budeme sklízet v 
ustanovený čas  A tak dokud je čas, čiňme 
dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do 
rodiny víry.
 Činit dobře, znamená být skutečně na-
blízku s pomocí nebo radou. Mít na mysli 
jenom dobro pro toho druhého, asi věta: „Já 
ti to spočítám“ nebo „Já se ti pomstím“, není 
na místě a neměla by ani být ve slovníku 
křesťana!!!
  Každý z nás určitě má příležitost někomu 
pomoci. Udělat pro toho druhého nějaké do-
bro.

Pokračování v příštím čísle!

Jiří Kaleta

Farář sboru SCEAV v Písku
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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.

inzerce

znáte výborný film, nebo skvělý šot? 
pošlete nám tip: 

Misijní tým sboru sbírá tipy na dobré 
filmy s křesťanskou a evangelizační 
tématikou, které osloví zejména mladé lidi 
a střední generaci. Uvítáme taky odkazy na 
krátké, vtipné a výstižné klipy odkazující 
na křesťanské hodnoty. Vaše tipy (přesný 
název filmu, případně i vydavatelství 
nebo rok vydání) prosím posílejte mailem 
na adresu: marek.schulhauser@seznam.
cz, případně SMS na tel. 777 809 138, 
děkujeme. 

firma „polygrafická výroba“ si Vám 
dovoluje nabídnout levné, kvalitní a rychlé 
zhotovení veškerých tiskovin - od vizitek, 
samolepek až po plakáty apod. Tel.: 608 883 
229.

výuka hry na hudební nástroje a čtení  
bible: v přístavbě kostela probíhají tyto 
bezplatné lekce 1 x týdně po 1 hodině: 
Kytara – klasicky, Kytara – doprovodná, 
Klavír (klávesy) – klasicky, Klavír (kl.) 
– akordy + melodie, Klavír (kl.) – pouze 
akordy, Čtení Bible s kytarou. Určeno: Pro 
každého, i nečleny církve. Čas: Po domluvě, 
buď každé pondělí dopoledne nebo každé 
útery odpol. 1 hodina. Přihlášky, kontakt: 
ing. Kantor Milan, 721 109 841, kantormi@
seznam.cz. 

Koupím starší zachovalé a pojízdné 
osobní vozidlo s nízkou spotřebou. Cena 
tak do 30 tis. Tel. 724 534 222.

prodám křišťálový lustr na 3 žárovky. 
Průměr 55 cm. Výška od zavěšení 85 cm. 
Důvod stěhování. Cena 1.500,-Kč. Osobní 
odběr. Info - telefon: 603 900 972, Ostrava, 
Jablunkov.

prodám sporák mora 3475 - funkční velmi 
zachovalý a udržovaný sklokeramický 
sporák s elektrickou horkovzdušnou 
troubou, který byl velmi málo používaný. 
PC 16.890,-Kč. Důvod stěhování. Cena 3.000 
Kč. Nutno vidět. Osobní odběr nebo vlastní 
odvoz. Info - telefon: 603 900 972, Ostrava, 
Jablunkov. 
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www.narozvoji.cz Evangelický sbor a.v. ČCE v Českém Těšíně

facebook facebook.com/ pages/Evangelický-sbor-av-ČCE-v-Českém-
Těšíně-Na-Rozvoji/230131830479269

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.3plus1.us stránky hudební skupiny 3plus1
www.konference-zen.eu stránky o mezidenominačních setkání žen v Českého Těšína
www.evangnet.cz nezávislý evangelický portál
www.e-cirkev.cz nezávislý evangelický portál
www.projektizrael.cz videoprezentace, záznamy z evangelizací, rozhovory,...

www odKazy
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