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pokračování na další straně

Vážení čtenáři, 
Velikonoce utekly jako voda. Snad jste 

měli čas aspoň trochu zapřemýšlet nad 
Ježíšovou obětí, vychutnat si čas s rodinou 
a také pěkné počasí. 

My jsme si pro Vás za tu dobu připravili 
květnové číslo Nedělních listů. Nechybí 
samozřejmě pravidelné rubriky. Doufám, 
že Vás jejich četba obohacuje a třeba také 
nutí jednat - například v případě prezentace 
jednotlivých misijních organizací v České 
republice. Pokud se ale ještě hledáte, co se 
týče služby našemu Pánovi, v tomto čísle 
pro Vás máme další tip. Bratr farář Štěpán 
Janča Vám představí potravinovou banku -  
spolek, který pomáhá potřebným ve hmotné 
nouzi. Je možné, že právě tato služba by 
Vás mohla oslovit. Nebo naopak sami 
znáte někoho, kdo by tuto pomoc ocenil. V 
každém případě kontaktujte zástupce sboru 
nebo redakci Nedělních listů. 

Zajímavý květen Vám přeje 

Jana Foberová 

Křesťanská misijní společnost   
Primátorská 41 
180 00 Praha 8 
 IČ: 539 147 DIČ: CZ00539147 
Telefon: 284 841 922 E-mail: info@kmspraha.
cz
www.kmspraha.cz  
Bankovní spojení pro platby v Kč z ČR: 
ČSOB Praha 1, č.ú. 400511563/0300

křesťanská misijní společnost 
(kms) je mezidenominační organizace, 
která spojuje křesťany z mnoha církví. V 
současné době ji tvoří přes 30 sborů evange-
likálního směru z několika církví a několik 
křesťanských organizací. KMS je finan-

cována z 
d o b r o v o l -
ných darů 
a příspěvků 
sborů i 
jednotlivců, 
kteří vidí její 
práci jako 
potřebnou, 
a proto ji 
podporují . 

KMS vznikla v prosinci 1989. Od roku 1993 
je KMS členem Evangelické aliance v České 
republice. 

počet zaměstnanců a počet dobrovolníků: 
V KMS pracuje osm zaměstnanců, jen dva 
z nich jsou na plný úvazek. Stabilně spolu-
pracuje s deseti dobrovolníky, na jednot-
livých akcích se zapojují další.

přehled aktivit kms
kms – jednota a spolupráce křesťanů 
různých církví
- každoroční celostátní Křesťanská konfer-
ence 
- semináře a konference
- dlouhodobá spolupráce se zahraničím

kms – vydavatelská činnost
- distribuce a prodej křesťanské literatury 
(Nakladatelství KMS, s. r. o.) 
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pokračování z předchozí strany

- knihy domácích i zahraničních autorů 
- časopis Život víry 

kms – modlitební koordinace
- Celosvětový den modliteb 
- modlitební konference Mokon
- web Adoptuj si politika (www.adoptu-
jsipolitika.cz)

kurzy alfa
- vydávání materiálů k pořádání kurzu
- Alfa pro mládež
- příprava vedoucích kurzů (semináře, kon-
ference) 
- celonárodní iniciativa „Zveme Česko na 
večeři“ (2013)

Rodinné kurzy
- Manželské večery 
- Příprava na manželství
- Výchova dětí
- Manželství na dobré cestě

nadační fond kms
- vysílání misionářů a jejich zabezpečení 
- krátkodobé misijní výjezdy 
- spolupráce s ostatními českými misijními 
subjekty (Misijní víkendy) 

nadační fond překladu Bible
- Český studijní překlad 
- přednášková činnost

Co nás aktuálně těší: 
Největší radost jsme měli z loňské 
evangelizační kampaně kurzů Alfa „Zveme 
Česko na večeři“. Do akce, která od konce 
září probíhala čtvrt roku, se zapojilo téměř 
200 společenství z 16 u nás působících církví. 
Šlo patrně o rekordní mezidenominační spo-
lupráci v dějinách České republiky. Celého 
kurzu se účastnilo přes 1700 nevěřících, 
přibližně 300 z nich na kurzu našlo víru v 
Krista.
  Radost nám dělá také až překvapivý zájem o 
internetově koordinované modlitby za české 
politiky (www.adoptujsipolitika.cz), do 
které se zapojilo několik set modlitebníků, k 

nimž přistupují další a další.
  Nedávno byl v češtině uveden další kurz z 
dílny rodinných kurzů, Výchova teenagerů.
Radost máme také z každého nového čísla 
časopisu Život víry a šířeji z možnosti spo-
lupracovat s mnoha křesťany a sloužit jim.

Co nás aktuálně trápí:
Máme v plánu některé důležité věci 
(například rozšíření služby Života víry 
prostřednictvím různých nových tech-
nologií), na které nám chybí finanční zdroje. 

plánované novinky:
Dokončujeme ilustrovanou knížku fejetonů 
o manželství, výchově dětí a každodenním 
životě ve víře pod názvem Nebe, babky a 
draci. Napsala ji Zuzana Földesiová. Chy-
stáme se na letní Křesťanskou konferenci v 
Praze v Národním domě na Smíchově (4.–6. 
7.) Ze skupiny britských  kurzů o rodině a 
vztazích se v češtině brzy objeví dva nové 
kurzy, Jak se vyrovnat s rozvodem a roz-
chodem a Kurz o penězích.

pozdrav pro čtenáře nedělních listů: 
Jsme vděční za Vás, své sourozence v Kristu. 
Zdravíme Vás a vážíme si Vašich modliteb 
za šíření Božího království i Vaší podpory 
evangelizace a misie. Jsme vděčni také za 
spolupráci bratra emeritního faráře Stan-
islava Kaczmarczyka, který pro Život víry 
napsal řadu skvělých článků. Přejeme Vám 
Boží přítomnost a požehnání i radost z toho, 
že Vaše práce není v Pánu marná.

Tomáš Dittrich, MSCH - NL

(Pozn. redaktora: Všimněte si, jak málo 
zaměstnaných lidí stojí za tak velkým dílem 
KMS.)
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téma 

dína
Anna, Alžběta, Marie, ale také Eva, Noe-
mi, Miriam. Biblická ženská jména, která 
se v současné době docela často objevují v 
kolonkách křestních jmen novorozených 
dívek na matrikách. Neznám ale ani jednu 
Dínu. Jméno docela hezké, zvučné, krátké. 
Přesto jsou možná ve vzduchu obavy, aby 
nositelka tohoto jména nešla ve šlépějích 
biblické Jákobovy dcery Díny.
 Po důkladnějším prozkoumání textů 1. 
knihy  Mojžíšovy si všimneme, že Jákob měl 
dcer více (Gen. 37,35 a 46,7). Jediná zmíněná 
jménem je Dína, která se narodila Lei. Co o 
ni víme?
 Dvě strohé poznámky o jejím narození 
(Gen. 30,21 a 46,15)  by z ní hlavní hrdinku 
Jákobových dcer jistě neudělaly. Dostala 
se do Bible jako varovný příklad tragické 
události, kdy svým chováním a jednáním 
ohrozila celou rodinu. Nevěděli bychom 
o ni nic, ani její jméno, ale skutečnosti za-
chycené ve 34. kapitole 1. knihy Mojžíšové 
způsobily, že nebude nikdy zapomenuta v 
zájmu nás všech.
  Bible je pravdivá kniha. Popisuje lidi, ja-
kými skutečně jsou. Na jedné straně máme 
před očima vyvolený Boží lid, na straně 
druhé pohany s mravně lacinými zásadami. 
Propast mezi těmito dvěma světy je ohrom-
ná. Biblický pisatel uvádí, že podnět na vy-
mazání hranic vyšel z Božího lidu. Smutný 
příběh začíná slovy: „Dína, kterou Jákobovi 
porodila Lea, si vyšla, aby se podívala na 
dcery té země.“ Šla se souhlasem svých 
rodičů? Věděli o tom a nebo šla dokonce 
proti jejich vůli? Chtěla se jen podívat…. 
Některé děti se nenechají omezovat. Rodiče 
ztratili autoritu a děti si dělají, co chtějí! A 
přiznejme si, jsou i chvíle, kdy rodiče svým 
dětem dovolí z důvodu jejich neodbytnosti a 
ukňouranosti věci, které by dovolit neměli, 
jen aby měli na chvíli pokoj.
 I v běžném životě se nacházíme na 
zmíněných hranicích dvou světů – do-
bra a zla. Dína „vyšla“ z hranic a zásad 

určených Bohem. Dostala se do společnosti 
pohanských dívek, ale i chlapců. Zřejmě se 
stala středem pozornosti, asi ji přijali velice 
mile a začal se o ní dokonce zajímat i syn 
knížete té země. Šekem nezná boží zákony 
ani nějaké omezení hříšných žádostí. 
  Nebezpečná situace. Kdo mohl předvídat 
takový konec nevinné vycházky? Šekem si 
bezohledně žádá své! Co je pro něj běžným 
zvykem, to v Abrahamových stanech zna-
mená ponížení, ztrátu cti a čistoty. Šekem ale 
není „bez páteře“, jak se zdá. Dínu připravil 
o panenství, ale cítí za ni zodpovědnost. 
Vede zápas o její lásku. Je odhodlaný svůj 
náruživý skutek napravit a vzít si Dínu za 
manželku. 
 Tato skutečnost Jákoba zdrtila natolik, že 
nebyl schopen slova a o svou bolest se dělí 
až se svými syny, kteří přišli z pole domů. 
Rozhořčení a hněv bratrů byli oprávněné. 
Šlo tu o mnohem víc, než o „selhání“ jed-
noho děvčete. Prosba Šekemova otce: „Dejte 
mu ji, prosím, za ženu. Spřízněte se s námi, 
dávejte své dcery nám a berte si dcery naše“, 
znamená to největší nebezpečí pro Izraelce. 
Návrh zdánlivě až šlechetný ohrožoval 
všechny Boží plány. Izrael měl být národ 
oddělený pro Boha. Žel, bratři při řešení 
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zralý Boží muž

4. díl - Rozvážný

této komplikované situace sahají po lsti a 
bezpráví. A nejhorší na tom je, že své úmys-
ly oblékají do zbožného roucha – žádají 
obřízku. „Svolíme jen tehdy, budete-li jako 
my: dá-li se u vás každý mužského pohlaví 
obřezat.“ Žádali obřízku jen proto, aby se 
mohli pomstít. 
 Když se něco stane, každý má dost řečí a 
ví, kdo za to může! Ale kdo za to může v 
našem příběhu? Šekem? Dína? Špatná vý-
chova matky? Jákob je neobviňuje. Možná 
skrze mlčení obviňuje sám sebe! 
 Zajímavá je také dohra celého příběhu. 

Jákob nesouhlasí s reakcí svých synů: 
„Přivedete mě do zkázy!“ Synové však mají 
pohotovou odpověď: „Což směl s naší ses-
trou zacházet jak s děvkou? Měli zdánlivě 
pravdu, ale ….  Pán Bůh se v jejich případě 
dívá na ty, kdo chtějí křivdu srovnat ještě 
větší křivdou! Druhé obviňují, sebe nevidí. 
Nemají ducha pokání a situaci řeší podle své 
spravedlnosti.
 Dína za svou zvědavost draze zaplatila. 
Hrála si s ohněm a ten ji popálil. Nechtěla 
bych být na jejím místě!

 JH-NL

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

Kdo by si nepřál být rozvážným mužem? 
Možná v tom určitou roli hrají vzpomínky 
na dětství a napodobování našich ob-
líbených hrdinů. Například v době, kdy v 
kinech a později v televizi běžel Vinnetou, 
přece nemohl být větší ideál rozvážného 
muže než byl onen “rudý gentleman”.

  S biblickými vzory je to trochu složitější. 
Je zřejmé, že rozvážnost byla důležitou 
vlastností spousty velkých Božích mužů, ale 
konkrétně s touto vlastností Bible nikoho 
nezmiňuje. Musíme hledat trochu oklikou. 
Pro mne osobně je typickým rozvážným 
mužem člen židovské velerady, učitel 
zákona Gamaliel. Bible ho zmiňuje jako 
člověka, “kterého si vážil všechen lid” (Sk. 
5,34). Je málo lidí, o kterých bychom mohli 
říci něco podobného. Gamaliela charakteri-
zují tyto vlastnosti: rozvážnost, moudrost, 
dobrá pověst, spravedlivost, zkušenost, 
znalost Písma. Z mimobiblických histor-
ických pramenů víme, že Gamaliel býval 
označován jako “Rabban” (“náš učitel”), což 
je zcela výjimečné označení, ještě vyšší než 
relativně běžné “Rabbi” (“můj učitel”). A 
traduje se, že když zemřel - “nebylo již více 
úcty k Zákonu a čistota a zdrženlivost zce-

la vymřely”. Také apoštol Pavel, který byl 
Gamalielovým učedníkem (Sk. 22,3) nám 
nepřímo potvrzuje, že Gamaliel jako učitel 
měl na něj veliký vliv. Později, když Pavel 
uvěřil v Krista, zkušenosti a zvyky získané 
v Gamalielově škole bohatě využil na misi-
jním poli. Sluší se ale připomenout, že jak-
koliv byl Gamaliel ztělesněním moudrosti 
a rozvážnosti, Bible ani jiné prameny 
nezmiňují, že by se stal křesťanem.

  Ale zpátky k rozvážnosti. Pro charakteris-
tiku této vlastnosti platí tyto tři popisy:

a, Rozvážný člověk je moudrý a zkušený, 
správně se rozhoduje, umí předvídat, je 
připraven a nic jej nepřekvapí.
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b, Rozvážný člověk dobře promýšlí své 
kroky a své rozhodování, nejprve přemýšlí, 
pak činí.  
c,  Rozvážný člověk má správný (střízlivý) 
úsudek o sobě ve vztahu k Bohu i k ostatním 
křesťanům - viz. Řím. 12,3.

  Zejména třetí charakteristika je někdy pro 
věřící těžká v praktické aplikaci v životě. 
Křesťané totiž zacházejí do dvou extrémů 
- buď se podceňují nebo o sobě smýšlejí 
povýšeně. Obojí je znakem určitého so-
bectví. Přitom platí, že vše, čím jsme a co 
v životě máme, je z Boží milosti, ale také 

jsme pro Boha nesmírně cenní. Problém 
sebepodceňování řešil např. Timoteus. 
Apoštol Pavel, jeho duchovní učitel, jej 
proto napomíná: “Nestyď se tedy vydávat 
svědectví o našem Pánu; ani za mne, jeho 
vězně, se nestyď, nýbrž snášej spolu se 
mnou všechno zlé pro evangelium. K tomu 
ti dá sílu Bůh,...” (2. Tim. 1,8).

 Přeji všem Božím mužům životní vy-
rovnaný a rozvážný postoj a kolem sebe do-
bré vzory rozvážných Gamalielů!

Otmar H.

otázky 

otázky o Bohu 
10. žil ježíš skutečně? 
Předpověď Ježíšova příchodu na tento svět 
patří mezi nejznámější prorocké výpovědi. 
Starý zákon předpovídá podrobně i místo 
jeho narození – Betlém (Mi 5,1 - Lk 2,4). V 
Novém zákoně si vyplnění a tím i pravdi-
vost proroctví můžeme ověřit. Známe i linii 
jeho původu (2S 7,16 - Mt 1,1-17), potvrzeno 
je Boží synovství (Ž 2,7; 2S 7,14  - Žd 1,5) i lid-
ské synovství (Da 7,13  - Lk 21,27). Můžeme 
si ověřit Jeho působení (Iz 42,7 - J 9), důvod 
příchodu a jeho zrazení za třicet stříbrných 
(Za 11,12  - Mt 26,15), jeho utrpení a smrt na 
kříži (Ž 22 - Lk 24,26), ale i jeho zmrtvých-
vstání (Oz 6,2 - Lk 24,46). 
  Výrazný odstup od poslední starozákon-
ní knihy a novozákonní doby (asi 400 let), 
ve které se 
proroctví o 
Kristu napl-
nila, dodává 
odpovědi na 
p o l o ž e n o u 
otázku zvlášť 
v ý r a z n o u 
váhu. 
 O Ježíšově 
životě podáva-
jí svědectví 
i různé 

dějepisné knihy, ve kterých je uváděn 
římský dějepisec –Tacitus, úředník – Sueton, 
místodržitel – Thallus aj. Židovský historik 
Jeseph Flavius v Židovských letopisech nap-
sal „Toho času žil Ježíš, moudrý muž, pokud 
ho člověkem lze vůbec nazývat. Činil totiž 
neuvěřitelné skutky… Pilát jej odsoudil ke 
smrti na kříži… třetího dne se zjevil zase 
živý…“ (zkrácená verze).

11. je ježíš Božím synem?
Bůh sám potvrzuje Ježíše jako svého Syna 
při křtu: Mt 3,16-17 i na hoře proměnění: 
Mk 9,7. Andělé ohlásili jeho narození jako 
narození syna Nejvyššího: Lk 1,32 a Pán 
Ježíš sám vyznává, že je Božím Synem při 
výslechu před Pilátem (Mt 26,63-64) i před 
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Kaifášem (Lk 27,70). Potvrzují to i mnozí 
muži i ženy Bible - Petr: „Ty jsi Kristus, Syn 
Boha živého“ (Mt 16,16), Jan: „Kdo vyzná, že 
Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v 
Bohu“ (1J 4,15), Marta: „Já jsem uvěřila, že ty 
jsi Mesiáš, Syn Boží, který má přijít na svět“ 
(J 11,27), Římský setník při ukřižování: „On 
byl opravdu Boží Syn“ (Mt 27,54). Velmi po-
zoruhodné je to, že i samotný ďábel si byl 
jist Ježíšovým Božím synovstvím (Mt 4,3a6) 
a démoni ho také uznali jako Syna Božího 
(Mt 8,29).

 Že je Ježíš Božím Synem bylo jasné i 
farizejům a nejvyšším kněžím (Mk 14,53-65), 
ale také pobouřenému lidu (J 19,7). Ježíš je 
trnem v oku dodnes muslimům, ale i Židům.
Pokud bychom i my považovali Ježíše 
„jenom“ za dobrého člověka, přítele či brat-
ra, nemohl by se stát našim zachráncem a 
Spasitelem. Tím se může stát až tehdy, je-li 
skutečně Synem živého Boha (Mt 16,16).

LS - NL

zamyšlení

láskyplné vztahy ve sBoRu - část 3. 
7. žijte se všemi v pokoji: 
1.Tes. 5,12-25: Žádáme vás, bratří, abyste 
uznávali ty, kteří mezi vámi pracují, jsou 
vašimi představenými v Kristu a napomínají 
vás. Velmi si jich važte a milujte je pro jejich 
dílo. Žijte mezi sebou v pokoji. Klademe 
vám na srdce, bratří, kárejte neukázněné, 
těšte malomyslné, ujímejte se slabých, se 
všemi mějte trpělivost. Hleďte, aby nikdo 
neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o 
dobré mezi sebou a vůči všem. Stále se radu-
jte, v modlitbách neustávejte.
  1Te 5,18 Za všech okolností děkujte, neboť 
to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. Pla-
men Ducha nezhášejte, prorockými dary 
nepohrdejte. Všecko zkoumejte, dobrého 
se držte; zlého se chraňte v každé podobě. 

Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a za-
chová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a 
poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše 
Krista. Věrný je ten, který vás povolal; on to 
také učiní. Bratří, modlete se i vy za nás!
Řím. 12,18 : Je-li možno, pokud to záleží na 
vás, žijte se všemi v pokoji.
  Pokud to záleží na nás. To je určitá pod-
mínka, protože nic neuděláme s tím, když 
nás někdo vyloženě nebude mít rád nebo 
jsme někomu nesympatičtí, ale pokud to 
záleží na nás, z naší strany ať není ani jedna 
překážka ve vztahu nebo v projevech zájmu 
o člověka, bez rozdílu a různých předsudků. 

  Sbor tvoří lidé a do jaké míry dovolí Kristu, 
aby změnil nebo měnil jejich srdce, jejich 
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myšlení, jejich charaktery, jejich slova i je-
jich činy, do takové míry budou láskyplné 
vztahy ve sboru a sbor bude plnit funkci zde 
na zemi, ke které nás povolal Kristus.
  Mat. 5,14-16: Vy jste světlo světa. Nemůže 
zůstat skryto město ležící na hoře. A když 
rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale 

na svícen; a svítí všem v domě. Tak ať svítí 
světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše do-
bré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v 
nebesích.

                          Jiří Kaleta, farář SCEAV v Písku

 

reportáž

jaRní konFeRenCe žen 2014 
Čas letí tak rychle, že to ani nestíháme 
registrovat. Své o tom jistě ví také ženy 
přípravného týmu mezidenominačního 
setkání žen „Od dívky až po babičku“. Půl 
roku uteklo jak voda a za ten čas pro nás 
připravily již sedmé setkání s názvem Duši 
mou občerstvuje, které se konalo dne 5. 4. 
2014 v Křesťanském centru na ul. Slovenská 
ve Svibici.
 Pozvání přijali a tedy hlavními mluvčími 
byli manželé Sedláčkovi z Prahy. Osobně 
jsem měla příležitost slyšet pouze dopolední 
program v režii MUDr. Dariny Sedláčkové. 
Tato žena je lékařka se dvěma atestacemi, 43 
let vdaná, matka dvou synů. Pracovala jako 
interní lékařka v Roudnici a Praze. Mezi 
dvěma pětiletými pobyty v zahraničí (Fin-
sko a Dánsko) pracovala jako ústavní lékařka 
pro zaměstnance IKEM Praha a do roku 
2007 pak jako lékařka domácího hospicu 
Cesta domů. Více než 5 let se s manželem 
věnuje vedení křesťanských manželských 
párů s názvem Stavitelé domova. Absol-
vovala biblickou školu v ICC (Mezinárodní 
křesťanské společenství) v dánské Kodani. 
Dále kurzy pastorační a psychiatrické péče 
pod vedením lektorek ze Švýcarska a kurzy 
psychologie a krizové intervence. Poslední 
tři roky se věnuje křesťanské poradenské 
službě.
 Již s předstihem mi přišel e-mailem pro-
gram konference, a tak už jsem se těšila, co 
nového mi přinese téma „Jak zacházet se 
svými emocemi“. 
  Znáte to, emoce – pak jsou z toho nemoce. 
Ale kde se vlastně berou emoce? Odpověď 
nalezneme v Bibli – 1. Tes. 5,23 (duch, duše, 

tělo). Duše = mysl, pocity. Emoce mohou 
být pozitivní (Ovoce Božího Ducha, Gal. 5, 
22-23) a negativní (zloba, vztek, nepřijetí, 
závist, sebenenávist). Ovšem nikde v Bibli 
není napsáno, abychom se nenáviděli – ba 
naopak, každého z nás Pán Bůh milu-
je. Pokud nemáme jasno v sebepřijetí, 
odpuštění a odpuštění sobě, pak nemůžeme 
růst.
 Co tedy dělat s negativním pocitem? 
1. můžeme jej „zamést pod koberec“, ale 
vždy nakonec vyplyne na povrch a pak to 
bouchne. Takže co s tím? 
2. musíme poznat a pojmenovat to, co nás 
trápí. 1. list Janův 1,9
  A co deprese? Možná si říkáte, že už za-
cházíme příliš daleko, ale ne, o depresi není 
možno pomlčet, je třeba o ní mluvit a je 
třeba ji léčit. Deprese totiž není „jen“ špatná 
nálada, je to nemoc. Hlavním úkolem tako-
véto nemoci je odstranit zátku sebenepřijetí. 
Když nás potká něco špatného, nikdy se 
neptejme PROČ (neboť nás to táhne dolů), 
ale ptejme se K ČEMU!
 Hlavní příznaky deprese z lékařského 
pohledu: dlouhodobě smutná nálada – 
nejméně 14 dní, z ničeho nemáme radost, 
nic nás nebaví, chybí sebeúcta, sebedůvěra, 
bezpředmětné prožívání výčitek a falešné 
viny, poruchy spánku, změny chuti k jídlu, 
opakované myšlenky na smrt,...
  Paní doktorka Sedláčková hovořila o své 
vlastní zkušenosti s touto nemocí a uvedla 
příklady, jak se z této nemoci vyléčit. Shr-
nula je do čtyř bodů: poznání, přiznání si, 
postavení se a jednání. Zde ale ještě hraje 
roli rovina tělesná, psychická a duchovní. 
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Vyléčit se  nedá jen tak lusknutím prstu, 
léčba trvá zhruba 3 měsíce.
  A co když chci i já přispět, nebýt lhostejná a 
pomoci takto nemocným lidem?
  Pak nikdy nesmím depresivnímu člověku 
vyvracet jeho pocity. Důležité je být s ním, 
být k dispozici. Ptát se:  Co bys teď ode mne 
nejvíc potřeboval? Číst Bibli (Žalm 18, 17-
20; Žalm 40, 3; atp.) Snažit se vést pohovory 

plné lásky a porozumění :o). 
  Jsem ráda, že se tyto akce v našem městě 
konají. Jednak svými tématy povzbuzují na 
cestě ke Kristu, ale také sbližují ženy všech 
denominací z Českého Těšína a okolí. Děkuji 
všem, kteří se podílejí na jejich přípravách, 
Bůh Vám žehnej.

L.H. 

konFeRenCe žen - odpolední pRogRam 

Odpolední část Konference žen byla ten-
tokrát dost výjimečná. Účastnili se jí totiž i 
muži :-). Při přípravě konference a výběru 
tématu, jsme si řekli, že pozvat „jenom“ paní 
Darinu Sedláčkovou by byla velká škoda, 
když její manžel je specialista na vztahy 
mezi manželi. Myslím, že to byl dobrý ná-
pad, protože pan Karel Sedláček je opravdu 
velmi vzdělaný muž, který vztahům mezi 
partnery rozumí a umí to i jasně prezento-
vat. 
  Přednášku pan Sedláček začal rozebráním 
samotného konfliktu – přirovnal ho k akro-
batickému letu letadla, které během letu 
nejdříve letí poklidně, ale pak se začíná 
naklánět a tento stav nazval - spouštění kon-
fliktu. Letadlo pak udělá smyčku, při které 
je osazenstvo chvíli hlavou dolů. Toto poj-
menoval – vyvrcholení konfliktu, při kterém 
účastníci prožívají bolest a hněv. Letadlo se 
pak vrací do tzv. normální polohy a právě 
tam má proběhnout láskyplná konverzace a 

proces odpuštění.  
 P. Sedláček připomenul, že samotné rozdíly 
mezi muži a ženami zaručují spoustu hádek. 
A když dva lidé spolu dlouhodobě žijí, kon-
flikt je nevyhnutelný, ale důležité je umět ho 
správně a v klidu řešit a vyřešit.
 To, jak samotný konflikt vzniká, může být 
velmi různé. Jeden z partnerů si může mys-
let, že ten druhý porušil některé z „našich 
prav“, ublížil nám, nesplnil naše očekávání, 
chce mít vše pod kontrolou… atd. atd. To 
vše může způsobovat bolest v srdci, která 
přechází v hněv. 
 Nejdůležitější je chtít konflikt řešit a usi-
lovat o sebeovládání. Než se pustíme do 
řešení konfliktu, měli bychom zkoumat 
sebe samého a zamyslet se nad tím, zda 
jsme ochotni nejen kritizovat, ale i kritiku 
přijmout. Při řešení konfliktu je potřebná 
láskyplná konfrontace, při které by se mělo 
dojít k bodu, kdy je nutno odpustit, ale i 
prosit o odpuštění. 
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A jak odpouštět? Nejprve je třeba zajít za 
Bohem a prosit – „Bože, pomoz mi dívat 
se na tento problém z Tvého pohledu a 
dej mi správný postoj“. Je nutné se nechat 
Bohem vést a opravdu vidět konflikt jeho 
očima a následně „přiznat“ své pochy-
bení. Nejde o to, kdo si prosadí svou, ale 
o obnovení vzájemného vztahu a jednoty. 
Ten kdo ublížil, by měl být iniciativní, po-
prosit za odpuštění a usilovat o obnovení 
důvěry. Odpuštění je totiž začátkem proce-
su uzdravení vztahu a obnovy důvěry. Ten, 
kterému bylo ublíženo, by měl odpustit a 
pozitivně reagovat na snahu svého part-
nera o obnovení vzájemné důvěry. Zraněný 
by neměl reagovat na urážku, jednáním 
vycházejícím z hněvu, ale odpuštěním. 
Když se plně svěříme do Otcových ru-

kou a necháme se vést Duchem svatým, je 
nám k dispozici veškerá Boží moc, kterou 
potřebujeme. A také bychom měli mýt na 
zřeteli jeden důležitý verš, který je zapsán v 
Ef 4,26; „Hněváte-li se, nehřešte. Nenechte 
nad svým hněvem zapadnout slunce“.
  Konference byla opravdu velmi požehnaná 
a věřím, že hlavně pro ty, kteří se odpoled-
ního programu účastnili v páru, protože 
manželské neshody jeden nevyřeší. Co se 
týče počtu mužů, kteří na konferenci dora-
zili, tak přesně to evidované nemáme, ale 
bylo jich dost a já bych jim za sebe chtěla 
dát pochvalu, že měli odvahu přijít do toho 
„babince“ :-). Věřím, že konference podob-
ného typu budou i jindy a zúčastní se jich i 
ti, kteří teď odvahu neměli. 
    LS - NL

Fotografie, video i prezentace z konference žen je možné zhlédnout na www.konference-zen.cz
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ze staršovstva

18. jednání staRšovstva 
- Zástupce hospodářského týmu předložil 
návrh rozpočtu na opravu podlahy v sálku 
ve dvou technologicky odlišných variantách 
ve výši 53 a 77 tisíc Kč. Dle schváleného 
rozpočtu na rok 2014 je na opravy určena 
částka 300 tisíc Kč, bratr Petr Chroboček 
prověří, zda je zahrnuta tato investice v 
rozpočtu a v jaké výši. V opačném případě 
bude možno opravu realizovat až v příštím 
roce. 
- Oprava dlažby venkovní podesty a 
schodů bude provedena až po rekonstruk-
cích přístavby v souvislosti s křesťanskou 
školkou Loďka.
- Se sestrou Dagmar Cieslarovou byla pro-
jednána otázka vedení účetnictví sboru její 
firmou, celoročně a průběžně, nikoliv pouze 
na konci zdaňovacího období. Tato změna 
bude vyžadovat vkládání účetních dokladů 
do programu MRP pravidelně tak, aby bylo 
možno účetnictví sledovat průběžně. (roční 
licence programu stojí cca 1000 Kč, zaškolení 
provede Dagmar Cieslarová). Toto otázka 
bude dále projednána se sestrou Šmítovou 
a Gérykovou.
- Starší projednali nájemní smlouvu s CMŠ 
Loďka. Výše nájemného bude dále konzul-
tována s ekonomy. Předběžně projednaná 
částka nájemného se pohybuje mezi 25 – 50 
tisíci Kč ročně. Ostatní připomínky starších 
budou dále řešeny separátně v užším týmu 
za účasti kurátora, faráře sboru a zástupců 
CMŠ Loďka. O výsledku jednání bude 
staršovstvo informováno.
- Bude vytištěn seznam neaktivních členů 
sboru a staršovstvo provede jejich re-
vizi. Členové, kteří se přestěhovali nebo 
jsou nedohledatelní, budou v souladu s 
církevními stanovami vymazání ze sezna-
mu předkládanému seniorátu. Bratr Milan 
Kantor starším rozešle seznam neaktivních 
členů ve formátu .xls. 
- Po prověření poplatků a plateb za pevnou 
linku a internet byla odsouhlasena změna 
stávajícího operátora (O2) za výhodnějšího 

poskytovatele internetu Silesnet a namísto 
pevné linky používat VoIP volání přes in-
ternet. Telefonní číslo bude zachováno a 
převedeno. Vyčíslena úspora dle vybraného 
řešení činí 5 – 7 tisíc Kč ročně. Internet bude 
dále rozveden na přístavbu ve formě wi-fi 
připojení. Změnu provede bratr Pavel Czy-
lok.
- Během promítání písní na bohoslužbách 
došlo ke škodě na notebooku Marcina Pil-
cha. V důsledku zkratu během připojování k 
projektoru došlo ke kompletnímu vypálení 
základní desky a grafické karty note-
booku. S ohledem na skutečnost, že došlo 
ke spálení jeho soukromého notebooku, 
staršovstvo rozhodlo, že poskytne finanční 
náhradu Marcinu Pilchovi jako příspěvek 
pro pořízení náhradního notebooku. 
- Potravinová banka – bratr Štěpán Janča 
seznámil starší informativně o principu 
činnosti potravinové banky. Zároveň 
obdržel formulář k zápisu členství. Členové 
platí členský poplatek – nebyla zatím 
zjišťována výše poplatku. Jsou 3 varianty 
řešení. 
A) Staneme se členy potravinové banky, 
budeme provádět sbírky potravin a ty 
odevzdávat do Ostravy, odkud budou dále 
distribuovány potřebným. 
B) Staneme se členy, budeme provádět 
sbírky potravin, ale zároveň budeme potrav-
iny distribuovat ve svém okolí. 
C) Nestaneme se členy, budeme provádět 
sbírky potravin, ty distribuovat našim 
potřebným, nadbytky poskytneme 
potravinové bance.
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potRavinová Banka
Na faru čas od času přijde nějaký člověk, 
který se dostal do svízelné osobní situace a 
prosí o pár korun na jídlo. Farář a jeho rodi-
na, případně zrovna přítomní členové sboru 
se mu snaží nějak pomoci, ale často tato po-
moc není zcela systémová a účinná.
  Může se stát i to, že se do takové situace 
dostane přímo některý člen sboru nebo 
někdo, koho dobře známe. Takovému by-
chom obzvlášť rádi pomohli se z této situ-
ace dostat – pokud možno účinně, a zároveň 
bez toho, aby se cítil zahanbeně. Takováto 
situace může potkat kohokoli z nás – stačí, 
abyste byli pár let před důchodem a pra-
covali ve firmě, která zrovna potřebuje 
propouštět...
  Církev jako společenství Božího lidu a tělo 
Kristovo, které má držet pohromadě (viz. 
I.Kor 12), má být připravena v takovéto sit-
uaci přispět na pomoc. Pokud to neudělá, 
míjí se svým cílem (čtěte například Mt 25 
nebo epištolu Jakubovu).
  Pomoci - ale jak?
 Jedním z možných řešení se jmenuje 
potravinová banka.
 Potravinové banky spojují dohromady 
lidi potřebné na jedné straně a lidi nebo 
instituce, ochotné pomoci na straně druhé. 
Ti, kdo mají, vloží do „banky“ potraviny 
(mohou to být jednotlivci, ale taky třeba 
hypermarkety, které tak mohou užitečným 
způsobem zužitkovat přebytečné zásoby, 
které jinak často končí na skládce) a ti, kdo 
momentálně nemají, mohou překonat svou 
momentálně těžkou situaci. Pomoc je přitom 
systematická, může být pravidelná a neleží 
na jednom člověku (například faráři, který je 
obvykle tím, na koho prosebníci zvoní).
  Spolek Potravinová banka zastřešuje tento 
způsob pomoci. Z jedné strany shromažďuje 
potraviny od různých dárců a na druhé 
straně je prostřednictvím svých členských 
organizací dopravuje k těm, kteří je 
potřebují. Mohou to být bezdomovci v azy-
lovém domě, nebo třeba klienti stacionáře 
pro kombinovaně postižené. Existuje tady 
propracovaný a vyzkoušený systém sbírání 
a distribuování pomoci.

  Myslím, že by bylo moc dobré, kdyby se 
i náš sbor do takovéto služby potřebným 
zapojil. Ať jako člen a distributor oficiální 
pomoci nebo jako podporovatel a zdroj 
potravin nebo jako obojí dohromady :-). 
Bylo by k tomu potřeba jen několik lidí, 
ochotných pár hodin týdně přiložit ruku k 
dílu a obětovat díl svého času a energie do-
brému dílu.
  Najdou se takoví?
  Je jasné, že většina z nás lítá od nevidím do 
nevidím a nestíhá zdaleka všechny povin-
nosti, které se na nás sypou ze všech stran. Je 
jasné, že ne každý může pravidelně najít čas 
na takovouto činnost. Je jasné, že ne každý 
má „buňky“ pro právě takovouto činnost.
  Ale možná, že přesto se u nás najde hrstka 
lidí, kteří v tomto díle nenápadné pomoci 
objeví svůj úkol a své naplnění.
  A tak vás, sestry a bratři, zveme, abyste se 
přidali k týmu, který by promyslel způsob 
zapojení našeho sboru do této služby, zor-
ganizoval by sbírky i rozdělování pomoci a 
pomohl tak našemu sboru naplňovat jednu 
ze základních funkcí církve.
  Pokud vás tato možnost zaujme, kontak-
tujte prosíme bratry faráře, bratra kurátora 
nebo redakci Nedělních listů a domluvíme 
se na podrobnostech.

Štěpán Janča
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po stopách Lukášova evangelia

výRok o síle víRy, lukáš 17, 5-6

ze života sboru

křty, pohřBy, juBilanti 
křty v dubnu:
Michael Noel Křivoň
Elena Kubienová
Leontýna Ondrášková

pohřby v dubnu:
Marie Wojnarová
Karel Knopp

květnoví jubilanti: 
Osvald Bilan, Olga Krzyžanková, Jan Chyla, 
Anna Mazurová, Rudolf Stryja, Eva Szpan-
delová, Anna Cieslarová, Otto Fusik, Helena 
Niemczyková, Helena Walicová, Anna Fer-
ancová 

Apoštolové řekli Pánu: „Dej nám více víry!“ 
Pán jim řekl: „Kdybyste měli víru jako zrnko 
hořčice, řekli byste této moruši: „Vyrvi se i s 
kořeny a přesaď se do moře“, a ona by vás 
poslechla.”
  Tyto dva verše úzce navazují na předchozí 
výrok Ježíše o odpuštění. Učedníci žádají o 
více víry poté, kdy s nimi Ježíš hovoří, že je 
přece samo sebou, že jako jeho učedníci bu-
dou odpouštět pořád dokola – klidně i sed-
mkrát denně. A reakce učedníků? Vždyť po 
nás chceš příliš Pane, tolik velkorysosti... Na 
tohle nemáme, dej nám více víry, ať víme, 
jak na to! Být křesťanem (Tvým učedníkem) 
nejenom svátečním, na to je potřeba mít 
mnohem víc, jinak se to ani nedá zvládnout.   
   A ono je to tak v našich životech ostatně sko-
ro se vším. Namlouváme si, že potřebujeme 
víc, abychom něco mohli... Třeba, kdyby-
chom měli víc peněz, mohli bychom víc 
přispívat na charitu a potřebným. Kdyby-
chom měli víc nadání a smělosti, mohli by-

chom se ve sboru připojit ke službě. Kdyby-
chom měli víc času, to byste koukali, kolik 
bychom toho zvládli! A kdybychom měli 
víc víry – tak co vlastně? Byli bychom jako 
křesťané nějak výkonnější? Byli bychom 
snad lepší? Mohli bychom usínat s klidným 
svědomím, že jsme toho udělali pro Pána 
Boha dost? 
  Možná chtěli učedníci více víry proto, že 
to, co je velké, lze dobře vidět. Lze se tím 
prokázat. Každý to může na nich poznat. 
Velká víra, která by způsobila zázrak pěkně 
všem na očích, aby už nikdo nepochyboval 
– ani my sami, abychom měli dobrý pocit, že 
věříme správně.
  Ale Ježíš svou odpovědí překvapuje. Kdy-
byste měli víru jako zrnko hořčice... Jako by 
se ptal: „Proč mne žádáte o mnoho víry?” 
Teprve až se zmenší, až bude nepatrná jako 
hořčičné zrnko, vydá své plody a projeví 
svou sílu. Vždyť i to, že se učedníci obracejí 
na Ježíše a prosí o víru – to přece znamená, 
že ten ždibíček víry, který bohatě stačí na 
konání divů mají. Něco už s Ježíšem prožili, 
něco se od něj naučili. A Ježíš jim říká – to 
je přece dost, to vám stačí. Teď jde o to, co s 
tím uděláte. 
 Přirovnání k „hořčičnému zrnku“ naznačuje, 
že od nás Ježíš nežádá menší či větší víru, 
ale víru opravdovou. A charakteristikou 
opravdové víry je, že se spoléháme pouze na 
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Boha, necháme jednat Jeho samého a nikoli 
naše vlastní schopnosti, kdy se spoléháme 
na vlastní sílu a logiku. Víra, kterou Ježíš 
žádá od svých učedníků, spočívá právě v 
tomto postoji plném důvěry, který Bohu 
umožňuje, aby On sám projevil svou moc. 
Zdánlivě malá víra dokáže konat a už koná 
velké věci. Když odpouštíme svým viníkům, 
když pečujeme o ty, kteří nám to neodplatí, 
když se modlíme za ty, kteří nás zklamali. 

Když si neděláme příliš velké nároky ani 
vůči druhým lidem, ani vůči Bohu. Víra 
jako zrnko hořčice není sice dobře viditelná, 
zato je však přenosná na jakékoliv místo, 
do každé situace a do každého srdce. A 
tam může způsobit víc, než si dokážeme 
představit.

  M.F., upravila L.H.

fotoreportáž

velikonoCe foto: Otmar Humplík
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co nás čeká
Milí přátelé, rádi bychom vás pozvali na 

seniorátní dny mládeže, které se budou 
konat 8.–11. května 2014 v Opavě. Jako hlavní 
téma letošního setkání nám zní Ježíšova 
otázka: Kdo jsem? Více informací najdete 
v pozvánce a na http://moravskoslezska-
mladez.evangnet.cz/

Připravuje se sborový výlet pro všechny 
věkové skupiny na Godulu k hotelu Ondráš 
na volný čtvrtek 8.5. 
orientační program: 
Odjezd: 
- autobusem po 11. 25 hod. do Třanovic, 
přestup na autobus do Komorní Lhotky 
11.40, 
- auty do Komorní Lhotky (přibližně 11.00 
hod. - bude ještě upřesněno) 
- auty až na vrch k chatě Ondráš (jen pro ty, 
co jsou špatně mobilní - budou ověřovány 
podmínky vjezdu)
- další skupina bude odjíždět dřív a půjde 
nahoru delší turistickou cestou, cca 10- 12 
km, trasu ještě budeme domlouvat
-  je možno jet i na  kole - pokuď by byl nějaký 
zájemce, pište, domluvím podrobnosti srazu 
a trasy.
Z Komorní Lhotky vede asfaltová cesta až 
na vrch - možno absolvovat  s kočárky.

Společná část bude od 13.00 na Goduli
- příprava ohniště,
- společný táborák (něco spolu zazpíváme, 
bude krátké slovíčko o nedalekém 
památníku)
- opékání párků (párky na opékání + chleba  
s sebou, každý v druhu a množství dle svého 
uvážení, hořčice a kečup budou zajištěné)
- posezení s přáteli
- vyžití (nejen) pro děti - kolotoče, houpačky, 
velký prostor na hraní her, fotbalu 
(sportovní pomůcky každý sebou dle 
vlastního uvážení)
-  nedaleko je toleranační památník, kde se 
kdysi potajmu scházeli křesťané - možnost 
udělat si tam procházku 
- možnost modliteb v klidu přírody u 
tolerančního památníku
-  eventuálně krátká bojovka pro děti 
Zpět stejnou nebo jinou cestou do Komorní 
Lhotky - jen z kopce dolů nebo možnost 
udělat si delší túru s cílem v Komorní Lhotce 
nebo jinde. Odjezd autobusu  z Komorní 
Lhotky 16.35, 17.40, 19.20
Přátelé, kamarádi, širší rodina, vnuci 
vítání - prosím, využijme možnost se více 
mezi sebou seznámit, bude-li někdo nový, 
příjměmeho mezi sebe  dejme mu najevo, 
že je vítán,  budeme-li vidět, že jde někdo 
osamocen, nenechme ho samého. 

pro chytré hlavičky

kam se sChovaly? 
Vpravo najděte Ježíšovy ovečky.
Výsledek nezjištěn, kontrola vlastní :-). 
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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 Niemczyková
zodpovídá: Jana Foberová

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. 

prodám byt 1+1 na ulici Hornická, cena 
dohodou. Informace na tel: 776 091 950. 

sháníme do kostela klavír (pianino nebo 
křídlo). Pokud vlastníte nebo znáte někoho 
kdo vlastní a levně prodá nebo daruje klavír, 
kontaktujte nás na tel. 724 534 222. 

Kontakt: Jiřina Černá 

23. 5. bude konat noc kostelů. Program 
začíná v 18 hodin. 

Zájemci o účast na kurzu Bee, který začíná 
v září 2014 (z řad žen i mužů), hlaste se ve 
sborové kanceláři do konce měsíce května.
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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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