
Slovo editora

Milí čtenáři, 
vítáme Vás v novém roce. Jak se říká, 

všichni jsme o rok starší. O rok starší jsou 
i Nedělní listy a těší nás, že vstupují už 
do desátého, trochu jubilejního, roku své 
existence. 

Za tu dobu se v redakci vystřídala spousta 
redaktorů, editorů i šéfredaktorů. Proměnil 
se design novin i program, v němž jsou 
vyráběny, založili jsme webové stránky. 
Nejdůležitější však je, že i my svým dílem 
můžeme pracovat na Boží vinici - přinášet 
články, které vás snad potěší, povzbudí, 
přimějí k zamyšlení, rozesmějí nebo 
rozpláčou. Děkujeme za vaši přízeň, ohlasy 
i dýška, která přidáváte ke stanovené ceně. 
Věříme, že naše práce není v Pánu marná. 

Dovolte mi informovat o novinkách v 
tomto roce: zavedli jsme tematická čísla. 
Každý měsíc bude mít své téma, kterému 
se pár našich článků bude věnovat. V tomto 
čísle to jsou Ježíšovy vlastnosti - týká se jich 
článek od bratra faráře Jiřího Kalety nebo 
recenze knihy.

Nadále budeme informovat o charitativních 

akcích v našem sboru. Těší nás, že jste se 
ve velkém zapojili do potravinové banky. 
Část potravin jsme už dvakrát zavezli do 
Ostravy, kde si je ve spolupráci s norským 
misionářem Kristianem Lande vyzvedává 
paní Jana, samoživitelka se třemi dětmi. 
Všem vám děkuje za vaši ochotu, s níž 
přinášíte potraviny do sbírky. Bez nich by 
pro ni byla jejich sociální situace o mnoho 
těžší. Zvláště vám děkuje za potraviny, které 
jsme jí mohli dovézt před Vánoci a díky 
nimž její rodina měla bohatší Štědrý večer. 

Pokud znáte ze svého okolí někoho, kdo 
je ve špatné sociální situaci, neváhejte a 
nasměrujte ho k výdeji potravinové banky, 
na staršovstvo nebo naši redakci. Je důležité, 
abychom jako sbor pomáhali lidem, kteří 
jsou v nouzi. 

Jsme také rádi, že navštěvujete webové 
stránky Nedělních listů. Dále je pro vás 
budeme rozšiřovat, upravovat a zlepšovat. 
Najdete na nich archiv Nedělních listů od 
dob jejich založení. 

Uvítáme také vaše nápady, připomínky 
a další ohlasy. Můžete se nám ozvat na 

naši e-mailovou adresu noviny.
rozvoj@centrum.cz, vhodit lístek 
do krabice u stánku nebo zastavit 
kteréhokoli našeho redaktora. 

Do nového roku vám ze 
srdce přejeme hodně Božího 
požehnání, radosti, zdraví a 
pohody. 

Jana, Marek, David, Lidka, Jana, Radka 
a Martin z redakce
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E-mail: buhnarodu.webnode@gmail.com  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, č. ú. 
1602258003/0800   
Počet zaměstnanců: 2
Počet dobrovolníků: neomezeně, zatím 
odhadem kolem 100, střídá se podle časových 
možností jednotlivých dobrovolníků

Klademe si za cíl přinášet Církvi, tedy 
věřícím lidem, více informací o misii, přiblížit 
jim ji formou prezentací, přednášek, článků, 
svědectví, fotografií, ale třeba i krátkodo-
bých zahraničních misijních výjezdů tak, 
abychom narušili představu (pověru), že 
misie je něco zvláštního, či speciálního, 
určeného jen pro “vyvolené” jedince. Rádi 
bychom poukázali na to, že misie je něco 
normálního, co se týká každého křesťana. 
Nespojujeme naší činnost s žádnou konk-
rétní církví, aby nevznikl dojem, že prezen-
tujeme učení té které denominace, nebo pro-
sazujeme její zájmy. 

VNITŘNÍ MISIE
Pojmem “Vnitřní misie” rozumíme misii 
konanou v tuzemsku, tudíž takovou, která 
se děje “uvnitř” hranic té které země, kde 
žijete. Náš současný svět se globalizuje: tím, 
jak se doprava zjednodušuje, vzdálenosti se 
zkracují, hranice se ruší, různé další bariéry 
padají, tak se národy v současném světě více 
a více mísí: lidé různých národů u nás studují 
nebo pracují, jezdí k nám na dovolenou, atd. 
Tedy pokud chceme dnes dělat mezinárodní 
misii, nemusíme jezdit do vzdálených koutů 
světa, jako tomu bylo kdysi, ale národy, ke 
kterým jsme posláni samotným Kristem, žijí 
kolem nás, stačí se rozhlédnout...
Naším zájmem je:
1. Prolomit stereotypy myšlení “českého ryb-
níka” – připravit v církevních společenstvích 
půdu pro přijetí lidí různých národů 
(podobně jako Šalamoun připravil během 
stavby chrámu místo také pro neizraelity). 
To se musí stát nejprve v myslích a v srdcích 
věřících, pak to bude možné i navenek.
2. Kázat osobně Evangelium co největšímu 
počtu příchozích lidí z řad všech národů 

do naší země. 
Tato práce za-
hrnuje všechny 
skupiny: up-
rchlíky a 
běžence, stu-
denty, dělníky, 
podnikatele a 
obchodníky, za-
kladatele různých kulturních, meditačních, 
jogínských, léčitelských, sportovních, a 
jiných center.
3. Rozdat nezasaženým skupinám co největší 
množství evangelizačních materiálů (knižní 
výtisky Evangelií, DVD, CD). Mnoho z nás 
uvěřilo např. skrze to, že jsme zhlédli film 
“Ježíš”, nebo jsme si přečetli nějaký leták a 
to nás dovedlo k Bibli a časem i k živé víře...
4. Motivovat a vyzbrojovat další věřící, kteří 
by měli tuto oblast služby na srdci, pomoci 
jim prakticky vstoupit do této služby v místě 
jejich bydliště.
5. Zakládat při církevních či farních sborech 
společenství složená z cizinců, ze kterých 
budou moci povstávat národní církve.
6. Praktická pomoc těmto lidem (cizincům), 
kteří se mnohdy neorientují v pro ně 
neznámém prostředí (zákony, jazyk, 
lékařská péče, komunikace s úřady, 
vyplňování formulářů, domácí úkoly s 
dětmi, a další).

ZAHRANIČNÍ MISIE
Pořádáme krátkodobé misijní výjezdy, které 
nezaberou příliš času a nejsou moc nák-
ladné, navíc nevyžadují, tak jako u stálých 
misionářů, aby se její aktéři naprosto zřekli 
domova, přátel, příbuzných či zaměstnání... 
Zkrátka stačí vybrat pár dní dovolené a 
vyrazit!
 Máme opravdu dobré zkušenosti s tímto 
typem misie, neboť se jí zpravidla účastní 
i lidé, kteří by jinak na misii ve svém 
okolí nešli, takto si to mohou vyzkoušet 
“nanečisto” na cizí půdě a mnohdy se zapo-
jují i po návratu domů, ve svých sborech a 
ve svém okolí... Dále je to pomoc pro mnohé 
mladé lidi, kteří hledají své životní povolání 

bůh národů
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v Bohu, doma se jim nedařilo objevit Boží 
vůli pro sebe, ale na zahraničních výjezdech 
k nim Bůh silně promlouval a po návratu 
nabyli jistotu pro svoji budoucí službu. 

ONDŘEJ
 “Ondřej” není osoba, ale pracovní název 
naší skupiny.  To tedy znamená, že pokud 
například finančně podpoříte “Ondřeje”, 
Vaše peníze neskončí v rukou jednoho 
člověka, ale jsou rozděleny mezi všechny 
potřeby, které s sebou tato práce přináší. 
Také to znamená, že celá práce není ohrožena 
výpadkem jednoho člověka. Takže pokud 
nemůže jeden člen našeho týmu, může 
ho zastoupit jiný, ať už krátkodobě, nebo 
třeba i trvale. Tato filosofie nám pomáhá 
trvale zajistit dílo právě tím, že svoji činnost 
nesoustředíme kolem jednoho člověka, aby 
se jeho odchodem nebo skonem nerozpadla 
celá služba. Jinými slovy: každý z nás je nah-
raditelný.
 Zatím jsme skupina dobrovolníků, kteří 
dávají misii pár hodin měsíčně, ale máme 
také již první manželský pár, který je 
uvolněn (placen), aby se mohl věnovat 
misijní práci naplno. Do budoucna toužíme 
vytvořit více placených pozic a obsadit je 
lidmi, na které nám ukazuje Pán. Proto se na 
to prakticky připravujeme již nyní a za tímto 
účelem sbíráme finanční prostředky.

Jak Vás můžeme podpořit:
1. Skrze osobní návštěvu a prezentaci 
(případně s následnou besedou) motivovat 

a povzbudit  Vaše společenství či jeho členy 
k misii.
2. Vybavit Vás evangelizačními materiály v 
různých jazycích, i v češtině.
3. Poskytujeme zájemcům vyučování 
ohledně misie a národů (jejich kultura, 
jazyk, náboženství, zvyky, + příslušné 
pasáže z Písma).
4. Vypravit do Vaší oblasti misijní tým na 
krátkodobou pomoc.
5. Zájemcům o misii umožníme udělat os-
obní zkušenost skrze krátkodobý výjezd po 
vlasti či do zahraničí.

Jak můžete podpořit Vy nás:
Určitě budeme vděčni za finanční dary, bez 
kterých se tato služba neobejde.   Způsob 
podpory je oproti zvyklostem v jiných 
službách odlišný: Nejsme registrovaná or-
ganizace nebo sdružení, naše snaha by 
se dala vystihnout spíše jako  iniciativa či 
hnutí mezi věřícími lidmi, kteří berou vážně 
Ježíšovo: ,,jděte”... Nevystavujeme tudíž 
potvrzení o daru pro odečet z daňového 
základu, jedná se o přímý způsob podpory 
skrze osobní účet. Účet můžete použít jak 
pro dar bez určení, tak i pro účelový dar 
(uveďte účel do zprávy pro příjemce). Číslo 
našeho účtu: 1602258003/0800
  Jakou částku je vhodné darovat? Určitě se 
nám nejedná o velké sumy: pro efektivní 
chod nejen té naší, ale i dalších služeb se 
jeví jako lepší varianta najít více dárců, kteří 
posílají menší částku (např. 100,- nebo 200,- 
Kč). Tito dárci se potom neorientují pouze 

na jednu konkrétní službu, 
ale mohou zároveň podporo-
vat další služebníky v jejich 
díle a nic nebrání růstu dalších 
služeb, jakožto různých po-
dob uctívání Boha. Zvláštní 
dík patří těm, kteří se rozhodli 
podporovat vybranou službu 
pravidelně, neboť v každé práci 
jsou pravidelné výdaje...
  To nejlepší nakonec: Vaše mod-
litby, které určitě potřebujeme, 
abychom byli správně vedeni 
Svatým Duchem tak, aby naše 
práce nebyla “akce pro akci”, 
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ale abychom skutečně stáli v cen-
tru Boží vůle a uměli rozlišovat 
důležité od “naléhavého” a 
plnili tak Jeho přání, a ne lidská 
očekávání. Další modlitební body 
jsou: ochrana v naší práci a milost 
ke kázání Slova (Ef.6:18-20).
 Ve všech výše zmíněných vari-
antách Vaší účasti na našem díle 
Vám srdečně děkujeme!!!

Co nás aktuálně těší:  
Na prvním místě je to rostoucí 
zájem českých -zatím tedy spíše 
slezských křesťanů o osobní zapojení do 
misie: dělají s námi během výjezdů své 
první kroky a nabírají zkušenosti, které dále 
zužitkovávají, pouští se sami do různých 
akcí, realizují své nápady, atd. Jsme rádi, že 
se u nás mohli inspirovat a že jsme je mohli 
vybavit potřebnými evangelizačními ma-
teriály a pomohli připravit je skrze osobní 
trénink.
  Na druhém místě jsou to nově obrácení, 
či dokonce pokřtění lidé z cizích národů, se 
kterými buď dále udržujeme osobní kon-
takt, nebo se o nich dozvídáme z církevních 
společenství, kde jsme těmto sloužili.
   Rád bych též uvedl, a věřte, že hovořím za 
nás všechny, kteří jsme zapojeni do tohoto 
typu misie, že nás těší sama misijní práce, 
ve které se bezprostředně setkáváme s Kris-
tem a přibližujeme se Mu tak svými životy: 
během vlastní služby prožíváme čerstvé 
doteky Svatého Ducha, vlévá se do našich 
srdcí radost, úžas nad Božím spasitelským 
plánem a někteří též zažili vlastní fyzické 
uzdravení skrze kázané Slovo!

Co nás aktuálně trápí: 
Snad jen to, že o misii jeví zájem spíše jed-
notliví věřící, celé církevní celky (sbory, 
farnosti, denominace) již znatelně méně… 
Velký rozdíl je v tom, jedná-li se o církevní 
subjekty na Moravě či ve Slezsku, nebo v 
Čechách, kde zájem je určitě menší, zato tam 
žije více cizinců mnoha národů, a je zde tedy 
více misijních potřeb. Doufáme, že tato situ-
ace je způsobena spíše nedostatkem infor-
mací a rádi bychom zapracovali i na tomto, 

tedy na informovanosti české církve.

Plánované novinky: 
Chceme rozšířit nabídku misijních výjezdů, 
které si získaly oblibu, roste účast na jed-
notlivých výjezdech a vnímáme jejich trvalé 
ovoce. V plánu jsou jak zahraniční misijní 
výjezdy, tak i v tuzemsku, zejména se tedy 
jedná o Moravsko-slezské týmy vypra-
vované do Čech, kde v mnoha městech buď 
církev skoro neexistuje, nebo dokonce vůbec 
neexistuje… 
 Vedle těchto výjezdů bude hlavní podíl naší 
práce nasměrován na budování misijní stan-
ice v oblasti, kde žije v azylovém táboře něco 
kolem 300 uprchlíků. Náš úkol bude věnovat 
se po duchovní stránce těmto lidem, kteří 
většinou neznají Evangelium. Chceme také 
dělat doprovodné akce tak, aby se zapojili 
do plnohodnotného života církve a nežili jen 
izolovaně ve svých mini-subkulturách, které 
mají tendence v rámci azylového zařízení 
vytvářet, a to i mezi sebou podle etnického 
původu.

Pozdrav pro čtenáře nedělních listů:
Děkujeme, že jste ve svém čtení dospěli až 
sem, že jsme Vám mohli na těchto řádcích 
představit své snahy pro Boží království 
a rádi bychom Vás pozvali ke spolupráci, 
např. s námi můžete jet během nastávajícího 
roku na některý misijní výjezd, nebo můžete 
na podzim, kdy už to bude aktuální, přijet 
třeba na víkend do naší nově zakládané 
misijní stanice za uprchlíky. Rozšíříte si 
svůj obzor, poznáte nejen nové kultury, ale 

www.Nedělní listy.cz  4. ledna 2015 4



Izrael prožíval jedno z nejtemnějších období 
své historie. Jeho synové byli královským 
dekretem odsouzeni na smrt ještě před 
svým narozením! 
 V Bibli, v knihovně příběhů živé víry, 
čteme o rodině, která se opovážila postavit 
na odpor. Nad záchrannou akcí můžeme 
jen žasnout. V listě Židům 11,23 čteme, že 
se Mojžíšovi rodiče nezalekli královského 
rozkazu. Po tříměsíčním ukrývání matka 
Jochebed hošíka položila do ošatky 
vymazané smolou a vložila do rákosí při 
břehu Nilu. Nebudeme si namlouvat, že se 
tam faraónova dcera doprovázená svými 
dívkami šla  okoupat zcela „náhodou“. I 
zvědavost ji vedla k pokynu otrokyni, aby ji 
košík přinesla. Scéna jak vystřižená z filmu - 
otevřela ošatku a spatřila plačícího chlapce. 
Sevřelo se jí srdce, bylo jí ho líto. Soucit 
je nejzákladnější vlastností zralé ženy. 
Troufám si říct, že v takovéto chvíli by snad 
chladní nezůstali ani muži! 
  Hned jí ale muselo a bylo jasné, že kojenec 
je z hebrejských dětí. Zákon je zákon a 
musí ho dodržovat i ona. Bylo 
její vlasteneckou povinností 
toto dítě mužského pohlaví 
usmrtit. Nicméně se rozhodla, 
že ho zachrání. Slitovala se 
nad tím neobyčejně krásným 
chlapečkem. Neměla ani tušení, 
že za jejím šlechetným činem 
stojí vroucí modlitby chlapcovy 
rodiny a ruka Nejvyššího. Aniž 
by to chtěla, stala se nástrojem v 
rukou milujícího Boha. 
  Stále hlasitěji křičícího 
chlapečka se jí možná nedařilo 
utišit a této situace využívá jeho 
sestra, do té chvíle stojící opodál. 
„Mám jít a zavolat kojnou z 

hebrejských žen, aby ti dítě odkojila?“ 
(Ex.2,7). Tuto nabídku faraónova dcera 
okamžitě přijímá. Její slova: „Odnes to 
dítě, odkoj mi je a já ti zaplatím“ jsou pro 
jeho matku neutuchajícím zdrojem radosti. 
Syna má opět v náruči, už není její, ale může 
ho vychovávat! Faraónova dcera udělala 
co mohla. Kojit ani prát plenky nemohla, 
ale měla peníze a ochotně je směřovala 
správným směrem. 
 Přijala ho za syna a dala mu nové jméno 
Mojžíš. To mu má připomínat, komu 
vděčí za svůj život. Nepochybně si však 
v dospělosti Mojžíš domyslel, proč se do 
Nilu vlastně dostal.... A jeho jméno dostává 
jinou náplň. Ne „Vytažený“ ale „Vytahující“. 
Zachránce topícího se národa!
 Přivést dítě po odkojení k faraónově dceři 
jistě nebyla pro Jochebed snadná záležitost, 
ale spoléhala na Boží vedení. Mojžíš se 
vzdělával ve všech disciplínách. Jeho nová 
matka nebyla macechou, jak ji známe z 
pohádek. Můžeme se domnívat, že ho 
milovala a byla na něho hrdá. Nicméně 

i nové přátele, ať už z řad křesťanů, nebo z 
řad adeptů pro křesťanství…
 Těšíme se s Vámi na viděnou a přejeme 
průlomový rok 2015!

Tým misie “Bůh národů“, MSCH - NL

Poznámka redakce: Uskupení Bůh národů nemá právní 
subjektivitu, proto není uvedeno žádné sídlo ani IČO.

biblické ženy

faraónoVa dCera - druhá moJžíšoVa matka
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postupem času se jí syn, pokud jde o 
víru a postoj k životu, stával stále větším 
tajemstvím. Až došlo k bolavému zlomu 
- Mojžíš se rozhodl trpět se svým lidem a 
postavil se proti slávě a požitkům Egypta!
 Jochebed byla faraónově dceři za život 
a vzdělání jejího syna velice vděčná a v 
tomto smyslu ho ovlivňovala. Po dobu, co 
ho měla u sebe, mu předala cenné hodnoty. 

Bezpochyby faraónova dcera měla s 
Mojžíšem velké plány. Ty ale nevyšly, neboť 
Boží úmysly byly jiné. Přesto můžeme s 
jistotou tvrdit, že nežila nadarmo, protože ji 
Bůh zabudoval do svého díla. Stala se druhou 
matkou Božího tlumočníka, objevitele 
Desatera a významného starozákonního 
patriarchy. 

   JH - NL

“Neboť biskup má být bezúhonný jako správce 
Božího domu. Nemá být nadutý, zlostný, pijan, 
rváč...”  Tit. 1,7

 V jedenáctém díle našeho seriálu “Zralý 
Boží muž” se podíváme podrobněji na další 
negativní vlastnost - “nemá být rváč”. Proč 
Pavel pokládá za nutné zmiňovat se o tak 
zřejmém charakterovém rysu? Copak to 
není jasné a zřejmé, že křesťan nemá být 
rváčem?

  Existují minimálně dva dobré důvody, proč 
je třeba křesťana varovat před rváčstvím:
1, Pohanská minulost a dřívější způsob 
života
  Novozákonní křesťané, kteří když uvěřili v 
Krista, vyšli z určitého kulturního a sociál-
ního prostředí, které je později ovlivňovalo 
jako praktikující křesťany. Protože si to-
hoto problému byl apoštol Pavel i  další 
křesťanští vůdcové vědomi, nabádali a var-
ovali křesťany z pohanů, aby nepokračovali 
ve svých dřívějších životních zvyklostech 
(Ef. 4,17-32; Kol. 3,1-14).
  I v dnešní době jsou různá pokušení, která 
hlavně čerstvě obrácené křesťany strhávají 
zpátky do hříchu a mohou vést k tomu, že 
se křesťan “utrhne” a reaguje jako “rváč”.
2, Alkohol
Všimněte si, že apoštol Pavel, když ve 
svých listech Timoteovi a Titovi varuje před 
“rváčem” (1. Tim. 3,3; Tt. 1,7), klade výraz 
“rváč” hned za výrazem “nemá být pijan”. 
Spojitost je zřejmá. Člověk, který pod vlivem 

alkoholu ztrácí kontrolu nad svými smysly, 
může ztratit kontrolu nad svým hněvem 
či chováním a rváč je na světě! Pamatu-
jme na to, že ani křesťan není imunní vůči 
důsledkům pití alkoholu.      
Pozn.: Charakteristikou “ne pijan” jsme se podrobně 
zabývali v osmém díle našeho seriálu. Tento díl vyšel 
loni v říjnovém čísle Nedělních listů.

 Pokud si nyní říkáš, že problém “nemá 
být rváč” se tě opravdu netýká, protože 
s nadužíváním alkoholu problém nemáš 
a snažíš se dlouhodobě žít podle měřítek 
Bible, podívej se nyní na některé Boží 
služebníky, kteří si možná říkali totéž:
1, KAIN
Kain žárlil, protože Bůh dal přednost oběti 
jeho bratra Ábela. Jeho hněv a nenávist vůči 
bratrovi (a Bohu) vyvrcholila vraždou. Bůh 
ho za to potrestal kletbou, která jej pronásle-
dovala celý život (Gn. 4,1-16).
2, MOJŽÍŠ
Mojžíš měl velké problémy se sebeov-
ládáním. Ještě v Egyptě jeho snaha být “os-
voboditelem” z vlastní síly vedla k vraždě 
egyptského dozorce (Ex. 2,11-12). Později, 
jako vůdce izraelského lidu, také několikrát 
selhal: v záchvatu hněvu roztříštil kamen-
né desky s desaterem (Ex. 32,19) nebo při 
hledání vody ve skále neuposlechl Boha a 
jednal svévolně (Nu,20,1-13).
3, PETR
Jeden z nejbližších Ježíšových 
spolupracovníků a přesto člověk agresivní 
a prchlivý. Chvástal se svou odvahou a 

zralý Boží muž

11. díl -  nemá být rVáč

www.Nedělní listy.cz  4. ledna 2015 6



otázky 

otázky o bohu 

obětavostí pro Ježíše. Když přišla 
chrámová stráž zatknout Ježíše, tas-
il meč a chtěl se bít, později třikrát 
veřejně zapřel Ježíše jako svého Pána.

  I přesto, jací jsme, si nás Bůh používá 
jako služebníky pro konání svého díla 
zde na zemi. Našim vzorem je Ježíš 
Kristus. Ten, který úroveň lidských 
vztahů posunul na nejvyšší možnou 
úroveň:
“Slyšeli jste, že bylo řečeno: ´Oko za 
oko, zub za zub´. Já však vám pravím, 
abyste se zlým nejednali jako on s 
vámi; ale kdo tě uhodí do pravé tváře, 
nastav mu i druhou.” (Mat. 5,38-39). 

 Přeji Božím mužům, aby se ovládali ve 

všech životních situacích a nebyli ani fyz-
ickými ani slovními “rváči”. 

   Otmar H.

19. bůh je láska, co to znamená?
Podívejme se nejprve na to, jak Boží slovo 
popisuje co je to „láska“, a potom se 
podíváme, jak se to týká Boha. „Láska je 
trpělivá, je laskavá, láska nezávidí, láska se 
nevychloubá ani nepovyšuje; není hrubá, 
nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, 
nepočítá křivdy, není škodolibá, ale raduje 
se z pravdy; všechno snáší, všemu věří, 
vždycky doufá, všechno vydrží. Láska nik-
dy neskončí“ (1. Kor. 13,4-8).
 Tohle je Boží popis lásky. Nejvyšší vyjádření 
Boží lásky je nám ukázáno v Janově evan-
geliu 3:16 a v epištole Římanům 5:8: „Neboť 
Bůh tak miloval svět, že dal svého jedno-
rozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, 
nezahynul, ale měl věčný život.“ „Bůh ale 
dokazuje svou lásku k nám: Kristus zemřel 
za nás, když jsme ještě byli hříšníci.“ V 
těchto dvou verších vidíme, že Bůh touží 
po tom, abychom s ním byli v jeho věčném 
domově - v nebi. A cestu k tomu nám 
umožnil tím, že prostřednictvím svého Syna 
zaplatil nejvyšší cenu za naše hříchy. Miluje 
nás proto, že se k tomu vědomě rozhodl. Ta-
kový je Bůh, a křesťané by si měli vzít za cíl, 

být také takoví. 
  Bůh - láska se nikomu nevnucuje. Ti, kteří k 
němu přicházejí, svým rozhodnutím vlastně 
odpovídají na jeho lásku. Láska (Bůh) je 
ke všem laskavá. Láska (Ježíš) činí dobře 
všem a nikomu nestraní. Láska (Ježíš) se 
nevychloubala tím, čím je. Láska (Bůh) si 
nevynucuje poslušnost. Bůh si nevynutil ani 
poslušnost svého Syna. Ježíš dobrovolně a 
ochotně poslechl svého Otce v nebi - „Aby 
svět poznal, že miluji Otce a že jednám, jak 
mi Otec přikázal“ (Jan 14:31). 
 Tento stručný popis lásky nám ukazuje 
nezištného Boha a Jeho lásku, která je v 
naprostém protikladu k sobeckému životu 
obyčejného člověka. Ale pro křesťany je 
důležité to, že všem, kdo přijali Božího Syna 
Ježíše jako svého osobního Zachránce, dal 
Bůh schopnost milovat úplně stejnou lásk-
ou, jakou má On sám (viz Jan 1:12; 1. Janův 
3:23-24). Uvědomujeme si, jaká je to výsada? 
Ale nezapomeňme, že zároveň to je i výzva!

20. Proč bůh dovoluje, aby se dobrým 
lidem děly špatné věci?
Proč se dobrým lidem stávají špatné věci? 
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recenze

John eldredge: nádherný PsaneC

To je jedna z poměrně obtížných 
teologických otázek. Bůh je 
věčný, nekonečný, vševědoucí, 
všudypřítomný, všemocný 
atd. Jak bychom my, lidské 
bytosti, tedy bytosti nikoli 
věčné, nekonečné, vševědoucí, 
všudypřítomné, všemocné atd. 
mohli chtít, nebo očekávat, že 
plně porozumíme Božím ces-
tám?! Touto otázkou se zabývá 
ve velké míře i kniha Job. Bůh 
svolil, aby Satan provedl Jobovi 
všechno, co si usmyslí, pokud 
jej nezabije. Jaká byla Jobova 
reakce? „I kdyby mě zabil a já 
už neměl co očekávat, přece bych chtěl před 
ním obhájit své cesty.“ (Job 13:15). „Hospo-
din dal, Hospodin vzal. Ať je požehnáno 
jméno Hospodin!“ (Job 1:21). Job nerozuměl 
tomu, proč tyto věci Bůh dopustil, věděl 
ale, že Bůh je dobrý a proto mu i nadále 
důvěřoval. Taková by měla být i naše reakce. 
Bůh je dobrý, spravedlivý, milující a milos-
rdný. Často se nám dějí věci, které prostě 
nedokážeme pochopit. Ale místo pochy-
bování o Boží dobrotě, bychom mu měli víc 
a víc důvěřovat. „Důvěřuj Hospodinu celým 
srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. 
Poznávej ho na všech svých cestách, on sám 
napřímí tvé stezky.“ (Přísl. 3:5-6).
  Možná by bylo lepší položit si otázku: 
„Proč se špatným lidem dějí dobré věci?“ 
Bůh je svatý (Iz 6:3, Zj 4:8), lidé jsou hříšní 
(Řím 3:23; 6:23). Víte, jak se na lidstvo Bůh 
dívá? „Jak je psáno: Nikdo není spravedlivý, 
není ani jeden, nikdo není rozumný, není, 
kdo by hledal Boha; všichni se odchýlili, 
všichni propadli zvrácenosti, není, kdo by 
činil dobro, není ani jeden.“ (Řím 3:10-12). 
Podle těchto slov by si každý člověk plně 
zasloužil být vhozen do ohně pekelného. 

Každá vteřina kdy jsme naživu, je nám dána 
jenom z Boží milosti. I ta nejhorší věc, která 
by se nám kdy mohla na této zemi stát, je mi-
losrdná v porovnání s tím, co si zasloužíme 
– věčnost strávenou v ohnivém jezeře. 
 Bez ohledu na to jak zlou, zkaženou a 
hříšnou podstatu máme, Bůh nás stále 
miluje. „Bůh ale dokazuje svou lásku k nám: 
Kristus zemřel za nás, když jsme ještě byli 
hříšníci“ (Řím 5:8). Miloval nás natolik, že 
zemřel, aby splatil naše hříchy (Řím 6:23). 
A jediné, co musíme udělat my, je uvěřit 
v Ježíše Krista (Jan 3:16, Řím 10:9) a tak 
přijmout odpuštění a získat nový domov v 
nebi (Řím 8:1). 
  Co si tedy zasloužíme? Peklo. A co je nám 
nabízeno? Věčný život s Ježíšem Kristem, 
uvěříme -li mu. Takže až si příště položíme 
otázku: „Proč Bůh dovoluje, aby se dobrým 
lidem stávaly špatné věci?“, možná bychom 
se měli spíše zeptat: „Proč Bůh dovoluje, aby 
se špatným lidem stávaly dobré věci?“ Jed-
noduchou odpovědí nám může být i věta, 
kterou řekl jeden neznámý člověk – „tento 
svět je jediné peklo, které kdy věřící okusí a 
jediné nebe, které kdy okusí nevěřící“.

LS - NL

Jak si představujete Ježíše? Podle starých 
obrazů se tváří vždy nešťastně, spíná ruce, 
hledí k nebi a nad ním je svatozář. Podle 

filmů je stále čistě oblečen v bělostném rou-
chu, málokdy se byť jen lehce usměje a na 
všechny otázky má moudrou odpověď. V 
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kostele většinou slyšíme, že je to především 
Boží syn, dobrý pastýř, všemocný vládce.                   
  Autor knihy John Eldredge však připomíná, 
že to nemusí být správná nebo úplná 
odpověď. Mnoha lidem chybí skutečné 
zakušení a důvěrné poznání Ježíše. 
 Stejně tak důležité, jako Ježíšovo božství 
je jeho lidství. Ježíš uměl vtipkovat, když 
se bavil s učedníky, uměl se pořádně roz-
zlobit, když vyháněl prodavače z chrámu a 
často bojoval proti náboženským konvencím 
a tradicím. Pochopení Ježíšova lidství nám 
pomůže zlepšit vztah s ním. „Vašemu vz-
tahu prospěje, když zjistíte, že Ježíš s vámi 
sdílí své lidství. Ježíš byl, jak tvrdí vyznání, 
naplno člověkem. (Ano, jistě, byl i mnohem 
víc. Ale rozhodně nebyl méně.) … Muž 
bolesti měl smysl pro humor. Kníže pokoje 
někdy pracoval, že se zpotil. Tento Divu-
plný rádce dokázal být pěkně ironický. Byl 
to člověk s posláním, ale dokázal se posadit 
a poklábosit si. … Jsem si jist, že veverky 
by ho rozesmály. Farizeové ho přiváděli k 
zuřivosti. Cítil radost, slabost, lítost. Čím víc 
chápeme jeho lidství, tím víc pro nás bude 
někým, kde komu se můžeme přiblížit, 
koho můžeme znát, milovat, komu můžeme 
důvěřovat a koho můžeme uctívat.“ (str. 43, 
47)
  Čím to ale je, že většina lidí si takto Ježíše 
neumí představit a netroufla by si říct, že s 
ním má skutečně důvěrný vztah? Eldgredge 
problém nazývá „náboženským lakem“: 
Forma bohoslužeb je pro nás často důležitější 
než jejich obsah. Všimneme si, že farář 
zapomněl předříkat vyznání víry, ale fakt, 
že polovina sboru podle své víry nežije, nás 
vůbec netrápí. Z kazatelny zní slova o lásce, 
ale mezi lidmi láska nepanuje. Ti, kteří slouží 
Bohu, zapomínají často na vlastní rodiny. 
Děláme věci proto, protože se tak vždycky 
dělaly. Tento náboženský lak způsobuje, 
že „miliony lidí, kteří po léta chodí do ko-
stela, přitom neznají Boha. V hlavách mají 
spoustu vědomostí o Ježíši, ale nezakoušejí 
ho – na rozdíl od chlapů na břehu (myšleno 
učedníků). Pak jsou zde další miliony lidí, 
kteří Ježíše milují, ale zakoušejí ho pouze 
občas. Většinou nedospějí až k životu, který 
nám zasliboval. Podobají se Lazarovi, který 

je stále ještě omotán pohřebními rouchy.“ 
(str. 14)
 Autor knihy však připomíná, že právě 
před „náboženským lakem“ varoval 
sám Ježíš: „Střezte se kvasu farizeů a 
saduceů.“ Ježíš vždy ostře vystupoval pro-
ti předním náboženským vůdcům, kteří 
upřednostňovali pravidla před lidstvím 
(uzdravování v sobotu, jedení neumytýma 
rukama, stolování s hříšníky – to vše tehdy 
vyvolávalo náboženské zděšení). Pokud 
čteme Bibli, nedělá nám problém se nad 
farizei rozhořčit – copak je normální, aby 
nebylo dovoleno uzdravit člověka jen proto, 
že byla sobota? Ale co když se přeneseme do 
dnešní doby? Co kdyby při bohoslužbách 
vypadla antifona? Písně dostaly moderní 
háv? Přišli zapáchající bezdomovci a sedli si 
vedle vás? Přišli homosexuálové? Jak byste 
reagovali? A jak by reagoval Ježíš, kdyby 
přišel k nám do sboru? 
  Autor tvrdí, že až ze sebe odhodíme farize-
jské sklony, pak důvěrně zakusíme Ježíše. 
A pokud si chcete přečíst knihu, která bude 
výzvou vašemu myšlení, zkuste tuhle. 

JF - NL
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zamyšlení

radikální Ježíš
Co je to radikální? Něco, co je rezolutní, 
neměnné a nelze to změnit a oddiskutovat. 
Něco co skutečně platí!!!
  Byl Ježíš Kristus takový? Byl. Jeho slova šla 
společně s jeho životem. Nikdy ničeho nelito-
val, nikdy se nezmýlil, nikdy nespěchal, nik-
dy neřekl něco, čeho by později litoval. To je 
Ježíš Kristus, Boží Syn.  

1. Ježíš je radikální k záchraně člověka: 
Lukáš 15,1-7: 
Do jeho blízkosti přicházeli samí celníci a 
hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a zákoníci 
mezi sebou reptali: “On přijímá hříšníky 
a jí s nimi!” Pověděl jim toto podobenství: 
“Má-li někdo z vás sto ovcí a ztratí jednu z 
nich, což nenechá těch devadesát devět na 
pustém místě a nejde za tou, která se ztra-
tila, dokud ji nenalezne? Když ji nalezne, 
vezme si ji s radostí na ramena, a když přijde 
domů, svolá své přátele a sousedy a řekne 
jim: ‘Radujte se se mnou, protože jsem nalezl 
ovci, která se mi ztratila.’
 Pravím vám, že právě tak bude v nebi 
větší radost nad jedním hříšníkem, který 
činí pokání, než nad devadesáti devíti 
spravedlivými, kteří pokání nepotřebují.
  Ježíš je radikální v tom, že stojí o každého 
člověka.
  Nejsou to nějací lidé, není to někdo, kdo si 
něco zaslouží, nejsou to lidé výjimeční, ale 
on jde hledat každého jednoho. Protože má 
zájem o každého. To je radikální postoj.

2. Ježíš je radikální k následování: 
Lukáš 18,18-23: 
Jeden z předních mužů se ho otázal: “Mistře 
dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na 
věčném životě?” Ježíš mu řekl: “Proč mi 
říkáš ‘dobrý’? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. 
Přikázání znáš: Nezcizoložíš, nezabiješ, 
nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, cti 
otce svého i matku.” On řekl: “To všechno 
jsem dodržoval od svého mládí.” Když to 
Ježíš uslyšel, řekl mu: “Jedno ti ještě schází. 
Prodej všechno co máš, rozděl chudým a 
budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj 
mne!” On se velice zarmoutil, když to slyšel, 
neboť byl velmi bohatý.
  Něco je překážkou v následování Krista. 
„Já bych tak rád, ale nemohu. Nemohu, 
protože nemám moc času, nezbývá mi en-
ergie, nemám nápady, jsem sám v rodině, 
odrazují mě ostatní křesťané, atd., atd.“ To 
jsou jen nějaké výmluvy nebo neschopnost. 
Možná je to něco hlubšího, kdy si člověk 
myslí, že je v podstatě dobrý. Ježíš to řeší 
radikálně. Není prostor pro nějaké polemiky 
nebo filozofování. Je zde jedno. Jdi a prodej 
a rozděl chudým.
  Dej do pořádku vztah s Bohem. Je to jediná 
cesta. Pozvání Ježíše: pojď za mnou, platí 
i pro nás. Je to jedinečné pozvání k násle-
dování i ke službě. Je třeba ho poslechnout.

3. Ježíš je radikální k dávání: 
Lukáš 21,1-4:

Ježíš pozoroval, jak bohatí 
vhazují své dary do chrá-
mové pokladnice. Uviděl i 
jednu nuznou vdovu, jak tam 
hodila dvě drobné mince, a 
řekl: “Vpravdě vám pravím, že 
tato chudá vdova dala víc než 
všichni ostatní. Neboť ti všichni 
dali dary ze svého nadbytku, 
ona však ze svého nedostatku; 
dala všechno, z čeho měla být 
živa.”
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  Dávání je i dnešní záležitostí. Musí být při 
tom srdce. Pán Bůh vidí do srdce. 
  Matouš 6,3-4: Když ty prokazuješ dobrod-
iní, ať neví tvá levice, co činí pravice, aby tvé 
dobrodiní zůstalo skryto, a tvůj Otec, který 
vidí, co je skryto, ti odplatí.
 Vlastně cokoli máme, není naše, ale patří 
našemu Pánu. Tak také s tím musíme na-
kládat a chovat se k těmto záležitostem 
finančním. 

4. Ježíš je radikální k hříchu a k hříšníkům: 
Jan 8, 3-11:
Tu k němu zákoníci a farizeové přivedou 
ženu, přistiženou při cizoložství; postavili ji 
doprostřed a řeknou mu: “Mistře, tato žena 
byla přistižena při činu jako cizoložnice. 
V zákoně nám Mojžíš přikázal takové ka-
menovat. Co říkáš ty?” Tou otázkou ho 
zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se 
sklonil a psal prstem po zemi. Když však 
na něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl: 
“Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ni 
kamenem!” 
  A opět se sklonil a psal po zemi.
 Když to uslyšeli, [zahanbeni ve svém 
svědomí] vytráceli se jeden po druhém, 
starší nejprve, až tam zůstal sám s tou ženou, 
která stála před ním. Ježíš se zvedl a řekl jí: 
“Ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nik-
do tě neodsoudil?”
  Ona řekla: “Nikdo, Pane.” Ježíš jí řekl: “Ani 
já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš!”
  My lidé dovedeme hned odsoudit a hned 
vynést rozsudek a nejlépe ho ještě vykonat. 
Ježíš hovoří s velikou moudrostí. On hřích 
nikdy neospravedlňuje, ale je k lidem milos-
tivý. Radikálně říká: „Ani já tě neodsuzuji. 
Jdi a už nehřeš.“
 Nabízí změnu. Jdi a už nehřeš. Prožij změnu. 
Obrat ve svém životě. To je rozhodující.

5. Ježíš je radikální ke smrti:
Jan 1,1-3, 11-14, 17, 43:  
Byl nemocen jeden člověk, Lazar z Betanie, z 
vesnice, kde bydlela Marie a její sestra Mar-
ta. To byla ta Marie, která pomazala Pána 
vzácným olejem a nohy mu otřela svými 
vlasy; a její bratr Lazar byl nemocen. Sestry 
mu vzkázaly: “Pane, ten, kterého máš rád, je 

nemocen.”
 To pověděl a dodal: “Náš přítel Lazar us-
nul. Ale jdu ho probudit.” Učedníci mu 
řekli: “Pane, spí-li, uzdraví se.”
  Ježíš mluvil o jeho smrti, ale oni mysleli, 
že mluví o pouhém spánku. Tehdy jim Ježíš 
řekl: “Lazar umřel.
 Když Ježíš přišel, shledal, že Lazar je již 
čtyři dny v hrobě.
 Když to řekl, zvolal mocným hlasem: “La-
zare, pojď ven!”  Ježíš má moc nad smrtí. To 
nemá obdoby v historii lidstva. Ježíš je Bůh. 
Má moc dát život. 

6. Ježíš je radikální k učedníku Petrovi:
Matouš 26,34-35: 
Ježíš mu odpověděl: “Amen, pravím ti, že 
ještě této noci, dřív než kohout zakokrhá, 
třikrát mě zapřeš.” Petr prohlásil: “I kdybych 
měl s tebou umřít, nezapřu tě.” Podobně 
mluvili všichni učedníci.
 Matouš 26,57-58: Ti, kteří Ježíše zatkli, 
odvedli ho k veleknězi Kaifášovi, kde se 
shromáždili zákoníci a starší. Petr šel za 
ním zpovzdálí až do veleknězova dvora; vs-
toupil dovnitř a posadil se mezi sluhy, aby 
viděl konec.
 Matouš 26,69-75: Petr seděl venku v nádvoří. 
Tu k němu přistoupila jedna služka a řekla: 
“I ty jsi byl s tím Galilejským Ježíšem!” A on 
přede všemi zapřel: “Nevím, co mluvíš.” 
Vyšel k bráně, ale uviděla ho jiná a řekla 
těm, kdo tam byli: “Tenhle byl s tím Naza-
retským Ježíšem.”
  On znovu zapřel s přísahou: “Neznám toho 
člověka.”
  Ale zakrátko přistoupili ti, kdo tam stáli, a 
řekli Petrovi: “Jistě i ty jsi jeden z nich, vždyť 
i tvé nářečí tě prozrazuje!” Tu se začal zak-
línat a zapřísahat: “Neznám toho člověka.” V 
tom zakokrhal kohout; tu se Petr rozpomněl 
na slova, která mu Ježíš řekl: ‘Dříve než ko-
hout zakokrhá, třikrát mě zapřeš.’ Vyšel ven 
a hořce se rozplakal.
 Apoštol Petr, přes svou temperamentní 
povahu a přes své odhodlání, nakonec 
Krista zapřel. Později toho litoval, ale Ježíš 
zná dokonale své učedníky. Dobře ví, co 
všechno dovedeme naslibovat a co všechno 
dovedeme splnit. Ježíš přesně ví, jací jsme. 

11 4. ledna 2015 www.Nedělní listy.cz



po stopách Lukášova evangelia

anna a simeon (lk 2, 21-40)
V Jeruzalémě žil muž jménem Simeon; byl 
to člověk spravedlivý a zbožný, očekával 
potěšení Izraele a Duch svatý byl s ním. 
Jemu bylo Duchem svatým předpověděno, 
že neuzří smrti, dokud nespatří Hospodi-
nova Mesiáše. A tehdy veden Duchem přišel 
do chrámu. Když pak rodiče přinášeli Ježíše, 
aby splnili, co o dítěti předpisoval Zákon, 
vzal ho Simeon do náručí a takto chválil 
Boha:  
  “Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, 
Pane, podle svého slova, neboť mé oči viděly 

tvé spasení, které jsi připravil přede všemi 
národy - světlo, jež bude zjevením pohanům, 
slávu pro tvůj lid Izrael.”  
Ježíšův otec a matka byli plni údivu nad 
slovy, která o něm slyšeli. A Simeon jim 
požehnal a řekl jeho matce Marii: “Hle, on 
jest dán k pádu i k povstání mnohých v 
Izraeli a jako znamení, kterému se budou 
vzpírat - i tvou vlastní duší pronikne meč - 
aby vyšlo najevo myšlení mnohých srdcí.”  
 Dle starého zákona muselo proběhnout 
zasvěcení prvorozeného Hospodinu a dále 

Nic před Ním nemusíme 
skrývat. Petrovi řekl přesně, 
co řekne a jak se zachová vůči 
Jemu.

7. Ježíš je radikální k sobě:
Jan 2,1-11: Třetího dne byla 
svatba v Káně Galilejské. 
Byla tam Ježíšova matka; na 
svatbu byl pozván také Ježíš 
a jeho učedníci. Když se ne-
dostávalo vína, řekla Ježíšovi 
jeho matka: “Už nemají 
víno.” Ježíš jí řekl: “Co to 
ode mne žádáš! Ještě nepřišla 
má hodina.” Matka řekla 
služebníkům: “Udělejte, cokoli vám nařídí.” 
Bylo tam šest kamenných nádob, určených 
k židovskému očišťování, každá na dvě až 
tři vědra. Ježíš řekl služebníkům: “Naplňte 
ty nádoby vodou!” I naplnili je až po okraj. 
Pak jim přikázal: “Teď z nich naberte a don-
este správci hostiny!” Učinili tak. Jakmile 
správce hostiny ochutnal vodu proměněnou 
ve víno - nevěděl, odkud je, ale služebníci, 
kteří vodu nabírali, to věděli - zavolal si 
ženicha a řekl mu: “Každý člověk podává 
nejprve dobré víno, a teprve když už se 
hosté napijí, víno horší. Ty jsi však uchoval 
dobré víno až pro tuto chvíli.”   
  Tak učinil Ježíš v Káně Galilejské počátek 
svých znamení a zjevil svou slávu. A jeho 

učedníci v něho uvěřili.
 Ještě nepřišla má hodina. To je radikální 
postoj ke svému poslání. Ježíš byl závislý na 
svém Otci a často připomínal, že přišel plnit 
vůli svého Otce, ne svou. Musíme být k sobě 
také radikální. Čím se vyznačuje můj život? 
Čí vůli plním? Svou nebo svého Pána? To je 
rozhodující. 
Pokud si myslím, byť v dobrém, že 
nepotřebuji plnit vůli Boží, že si budu sám 
sloužit a sám žít podle svého nejlepšího 
svědomí a vědomí, pak brzy budu podveden 
a zklamán. Buďme k sobě radikální.

Jiří Kaleta, farář SCEAV v Písku

Pokračování příště. 
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smírčí obřady matky poté, kdy šedesáti 
dnech po porodu skončilo její očišťování. 
Zmínka o obětování dvou hrdliček nebo 
holoubat nám vypovídá o tom, že Marie s 
Josefem byli velmi chudí. Standardní taxa 
byl beránek a dva páry ptáků. Pro nemajetné 
je v zákoně povolená výjimka.
 Simeon očekával potěšení Izraele, že Hos-
podin splní všechna zaslíbení, uskuteční 
nápravu svého stvoření porušeného 
hříchem. Rozhodně s Annou nebyli ve své 
době sami. Můžeme si představit, že v 
Jeruzalémě byla komunita čekajících, kteří 
očekávali příchod Krista. V pohledu evan-
gelisty Lukáše je lidstvo rozděleno na dvě 
skupiny, na ty, kteří očekávají a na ty, kteří 
už nic nečekají. Ty první nazývá chudými – 
strádajícími a ty druhé bohatými – už mají 
své potěšení.
 Mesiáš – obecně pomazaný – zvláštní 
pověřenec, vybavený k těmto úkolům. Měl 
to být napravitel lidských pořádků. Lidé si 
ho představovali jako nejspravedlivějšího 
krále – posledního z Davidova rodu, bude 
to vysvoboditel z útlaků Římanů, obno-
vitel spravedlivých pořádků, obnovitel 
zbožnosti,....
  Nevíme, jakou představu měli Anna a Sime-
on, nicméně, židé Ježíše nepřijali. Nějakým 
způsobem nezapadal do jejich představ. 
Svým postavením a učením připomínal jed-
noho z proroků, ale židé se těžko smířili s 
myšlenkou, že je očekávaným Mesiášem. 
Nepřinesl očekávanou nápravu, věčný mír, 
navíc skončil na 
popravišti.
 Simeon nejenom 
žehná dítěti, ale 
promlouvá k 
Marii „Hle, on 
jest dán k pádu i 
k povstání mno-
hých v Izraeli a 
jako znamení, 
kterému se bu-
dou vzpírat - i 
tvou vlastní 
duší pronikne 
meč“. Předjímá, 
co bude v životě 

Ježíše následovat, že na něj lidé budou 
mít různé názory – což trvá dodnes, neb-
ude všeobecně akceptovaný, ohledně jeho 
postavy a činů se budou lidé rozdělovat až 
tak, že bude lepší se ho zbavit – v souladu 
s proroctvími, že Ježíš bude jednak svatý a 
jednak kmenem úrazu, o který se bude za-
kopávat. Meč, který pronikne Mariinou duší 
–  znamená, že bude v sobě rozpolcená mezi 
láskou matky k synu a úctou a respektem k 
jeho poslání, které jí Ježíše později vezme. 
 Co může mít dnešní člověk společného s 
Annou a Simeonem? Křesťanská tradice 
mluví o dvojím příchodu – očekáváme 
toho, který přišel a který ještě přijde - soudit 
živé i mrtvé. Můžeme jako tehdy v Jeru-
zaléme patřit k těm, kteří stále čekají, ten-
tokrát na druhý příchod, nebo k těm, kteří 
žijí spokojeně svůj život a nečekají na nic – 
každá změna by jim narušila jejich plány.
 Na scéně v Jeruzalémském chrámě proběhne 
zvláštní setkání „nového“ se „starým“. 
Zajímavé je, že Anna a Simeon – zástupci 
starozákonní církve ve vysokém věku se 
setkávají tváří v tvář s novorozencem – s 
mesiášem. Simeon ho vzal do náručí – obraz 
přijetí a prostoupení starého a nového. Po-
dobný obraz je vidět i na Marii - jak svým 
chvalozpěvem (Má duše velebí Pána) uka-
zuje, jak vyrůstala ve starozákonní tradici a 
přesto dala život Mesiáši.

DH - NL
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co nás čeká 

  Začátek roku 2015 proběhne ve znamení 
spojení dvou unikátů: zpěváka MATE.O 
a jazzové rodiny GŁYK P.I.K. TRIO. Kdo 
zná jednoho, anebo druhého, ví, že jejich 
program koledy národů budou ne-
zapomenutelným hudebním i duchovním 
vstupem do začátku roku 2015. Koncert se 

bude konat 10.4. v evangelickém kostele 
“Na Nivách” v Českém Těšíně. Začátek 
konání akce je ve 19:00. Cena vstupného 
100 Kč ( 15PLN) v předprodeji, 140 Kč (20 
PLN) na místě. Předprodej v Třinci, Českém 
Těšíně, Cieszynie a Karviné bude zahájen 
15.12. 2014. 

ze života sboru

křty, Pohřby, sVatby, Jubilanti
Pohřby:
Rudolf Kidoň
Vanda Chmielová
Anna Kiszová
Anna Oslawská

svatby:
Jaroslav Jindrle a Irena Walachová

Jubilanti v lednu 
Helena Delongová
Jan Kisiel

Anna Pientoková
Anna Smeliková
Josef Konderla
Marie Kozielová
Stanislav Opiol
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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, Mgr. 

Mojmír Blažek
úřední hodiny: Po-Čt 9–12h., Pá 14-17h.
Mimo tuto dobu dle dohody s farářem.
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Humplíková (JH), Radka Krawiecová (RK), 
David Harok (DH), Marek Schulhauser 
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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

Zajistíme odvoz starého nepotřebného 
nábytku - na palivové dříví. Tel: 724 534 222 

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. 

Přátelé,
rychlost je nepřítelem redaktorů: Chceme 
vás upozornit, že z receptu na dip k nachos 
v přiložené kuchařské příloze nám vypadly 

dvě ingredience:
- malé jablko nakrájené na kostičky
- lžička červené kari pasty (nebo jen kari)
Omlouváme se za zmatky. 

Milí přátelé,
srdečně zveme všechny muže od 13 do 99 
let na desátý ročník konference pro muže 
Tváří v tvář, která se koná v Třinci – kino 
Kosmos, dne 7.2.2015 od 7:30 do cca 16:30. 
Připravovaný ročník má název „MIŘ NA 
DESÍTKU“.
Program: Přednášky, panelová diskuze, 
chlapský zpěv, humor, společný oběd a 
mnohem víc
Řečníci: Milan Pecka, Jerry Farnik, Ľubomír 
Badiar (SK)

Konference pro muže je příležitost, jak 
být duchovně povzbuzen, zažít dobré 
společenství a zároveň být povzbuzením i 
pro druhé.

Registrační poplatek ve výši 200 Kč /150 
Kč studenti a důchodci/ se hradí na místě v 
hotovosti. Zahrnuje konferenční materiály, 
občerstvení a oběd.
Přihlašujte se na www.kpm.sceav.cz
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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 mezidenominačním setkání žen v Českém Těšíně
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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