
Slovo editora

Milí čtenáři, 
vítám Vás v dubnu, který je nádherný 

tím, že slavíme Velikonoce a můžeme si 
připomenout ty velké věci, které pro nás 
náš Pán udělal. I když to venku sice vypadá 
vánočně (a prý že nemá Pán Bůh smysl pro 
humor!), nedejte se odradit ani vyrušit a 
rozjímejte. 

Nedávno jsem na internetu narazila na 
diskusi s tématem „Co budete dělat o 
Velikonocích?“ Vítězilo poslední lyžování 
s dětmi na horách, spaní, dohánění 
restů z pracovního týdne, poflakování. 
Připadá Vám to smutné a nepochopitelné? 
Jenže... Jak je tomu u nás? Máme čas si 
vůbec připomenout Ježíšovu oběť, nebo 
unaveně běháme na jedny bohoslužby za 
druhými, sloužíme ve sboru jako obvykle, 
gruntujeme, pečeme, obcházíme návštěvy a 
v pondělí večer padáme únavou? To jen tak 
k zamyšlení.  

Za celou redakci Vám přeji pěkné 
velikonoční čtení Nedělních listů a 
požehnané Velikonoce! 

Jana Foberová  

nadační fond 
nehemia
Selská 29, 736 01 Havířov
www.nehemia.cz  
E mail: office@nehemia.cz 
Tel: 595 173 715  
Číslo účtu: 1057340/2060
Hlavní motto: “Přinášíme změnu do 
lidských životů”
Počet zaměstnanců: 3 + 1 na zkrácený úvazek
Počet dobrovolníků: podle aktuální potřeby

Cílem Nadačního fondu (NF) Nehemia je 
přinášet změnu do lidských životů, pomáhat 
lidem v nouzi a reagovat na mimořádné 
události, jako jsou povodně, katastrofy či 
válečné konflikty. Realizujeme dlouhodobé 
projekty ve více než čtrnácti zemích světa a 
zde spolupracujeme s místními pracovníky, 
čímž se zvyšuje jejich efektivita a celková 
soudržnost. Nově také vysíláme pracovní 
týmy dobrovolníků. Český NF Nehemia je 
členem evropské organizace AVC/Nehemia.
 Posláním NF Nehemia je podpora a 
realizace humanitární a duchovní pomoci 
lidem jiných kultur v zahraničí a v ČR. K 
naplnění svého účelu nadační fond motivuje 
církev i jednotlivce a pomáhá jim vejít do 
příležitostí v uskutečňování pomoci lidem 
v nouzi. Chceme vidět národy proměněné 
křesťanskou láskou a praktickou pomocí.
  Nadační fond Nehemia vydává čtvrtletně 
časopis s názvem Nehemia Info v nákladu 
1900 ks. Pravidelně v něm informujeme o 
stavu našich projektů, misijních potřebách 

a příležitostech. Časopis je sborům i 
jednotlivcům rozesílán zdarma. Nehemia 
Info si můžete objednat jako jednotlivci i 
jako celá společenství ve větším počtu na 
adrese danuse.bednarova@nehemia.cz

Projekty nf nehemia:
HUMANITÁRNÍ PROJEKTY 
Pomáháme v chudých zemích, jako je 
Etiopie, Tanzanie, Severní Korea, Kavkaz 
a Ukrajina. V Africe naše pomoc směřuje 
hlavně mezi děti, zajišťujeme jim vzdělání, 
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školní pomůcky, stravu, lékařskou péči i 
oděvy či školní uniformy. V severní Koreji 
zajišťujeme šest dní v týdnu bochník chleba 
a hrnek sojového mléka pro 6500 dětí v 
68 mateřských a základních školách. Na 
Kavkaze pomáháme uprchlíkům z Jižní 
Osetie prostřednictvím projektu Kráva do 
každé rodiny a na Ukrajině podporujeme 
řadu dětských domovů.

PROJEKTY PRAKTICKÉ POMOCI
Pomáháme i praktickým způsobem. 
Vysíláme pracovní týmy, které v dané 
oblasti pomáhají především s výstavbou 
škol, budovy pro misijní týmy nebo v Izraeli 
čistí lesy na Karmelu.

MISIJNÍ VÝJEZDY
V loňském roce jsme pořádali misijní 
výjezdy do Bosny, Moldavska a Zakarpatské 
oblasti. V minulých letech proběhla i řada 
výjezdů na Ukrajinu do dětských domovů. 
Prostřednictvím těchto výjezdů pomáháme 
především praktickým způsobem, 
pracujeme s dětmi, při evangelizacích a 
povzbuzujeme místní sbory.

PODPORA CÍRKVÍ A MISIONÁŘŮ
Podporujeme pastory na Ukrajině, v 
Bosně, Moldavsku, v Zakarpatské oblasti, 
evangelisty v Etiopii, ale i misionáře z České 
republiky.

SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI MISIJNÍMI 
ORGANIZACEMI
Spojujeme své síly s dalšími misijními 
organizacemi v naší republice (OM, Wycliffe, 
YWAM, Exodus a NFKMS), motivujeme 
českou církev k misii a zároveň informujeme 
o různých misijních příležitostech. 

MĚNIT SVĚT MODLITBOU
Pravidelně také každý rok pořádáme 
modlitby za nezasažené a pronásledované 
křesťany. Modlíme se za duchovní 
probuzení a průlom v jednotlivých zemích 
i za aktuální situaci křesťanů a misionářů ve 
světě.

Co nás aktuálně těší: 

Máme radost z pravidelných měsíčních 
modliteb za pronásledované křesťany, 
nezasažené národy a misii v České 
republice, které rozesíláme prostřednictvím 
internetu na více než 800 emailových adres a 
reakce jsou velmi pozitivní. Máme naději, že 
modlitby mohou mnohé změnit, ať už u nás 
v naší zemi, tak i ve světě. 

Co nás aktuálně trápí: 
Chybí nám vedoucí, kteří by vedli 
krátkodobé misijní výjezdy a zároveň 
hledáme další místa, kam by mohla naše 
misijní aktivita směřovat…

Plánované novinky:
Pilotní misijní kurz Kairos, který proběhne 
8. - 12. června 2015 ve Smilovicích. Cílem 
celého kurzu je prokázat a biblicky podložit, 
že Boží srdce od začátku hoří po záchraně 
celého lidstva a misie je centrem Jeho zájmu. 
Výsledkem je realita, že všichni křesťané 
jsou do Jeho misijního plánu zahrnuti. Více 
informací na našich webových stránkách.

Pozdrav pro čtenáře nedělních listů: 
Pojďte spolu s námi vyplout na 
dobrodružnou misijní plavbu, neboť 
dělníků je málo, modlitebních chvil není 
nikdy dost a svět je plný potřeb… Jen se 
správně rozhodnout…
  ”Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na 
svou žeň.” Mat 9.38
  „A tak bratři, modlete se za nás, aby se 
Slovo Páně rychle šířilo…“ 2.Tes. 3,1

Miroslava Cásková, MSCH - NL
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biblické ženy

akSa
 Ve velikonočním období možná máme 
někdy pocit, že ho každoročně prožíváme 
stejně. Stejné přípravy, výzdoba inter-
iéru, stejné bohoslužby, rodinné sešlosti. V 
určitém smyslu může překvapit jen počasí 
:-). V této chvíli věřím, že nás překvapí ještě 
něco - portrét z galerie obrazů biblických 
žen, kterého bychom si snad ani nevšimli....
  Aksa  je zmíněna stroze. 4 verše v 15. kapi-
tole knihy Jozue, téměř totožné 4 verše v 1. 
kapitole knihy Soudců.
  První, co o ní víme, je, že byla dcerou 
Káleba, o kterém z Bible čteme, že byl mezi 
dvanácti zvědy provádějícími průzkum 
v zaslíbené zemi. Mojžíš tam poslal na 
Hospodinův příkaz po jednom muži z jejich 
otcovských pokolení. Všichni ti muži byli el-
ita, “náčelníci Izraelců”. (4. Mojžíšova 13,3). 
Zatímco jich deset od vstupu do této země 
lid odrazuje, Káleb lid uklidňuje. A když 
vidí, jak lidé reptají proti Mojžíšovi, spolu 
s Jozuem roztrhají svá roucha a domlouvají 
celé pospolitosti (4. Mojžíšova 14, 6-9). Když 
Aksa vidí, jak z mužů, kteří šli prozkou-
mat zemi, zůstali rozhodnutím Hospodina 
naživu jen Jozue a Káleb, musí být na svého 
otce náležitě hrdá. 
 Káleb se osvědčil i při dobývání území. 
Dobytím Chebrónu však 
ještě neměl dobytou celou 
zem. Město Kirjat-sefer už 
ale neporazil on, ale dá se 
říct, jeho dcera Aksa. Ne, 
že by byla sama bojovnicí, 
ale otec ji mohl nabídnout 
jako “odměnu” tomu, kdo 
Kirjat-sefer porazí. (Proč 
jen se mi v této souvis-
losti vybavují pohádky, v 
níž hlavní hrdina bojuje 
s drakem, jinou příšerou 
nebo čarodějem....?). Asi 
ne každá dcera by byla 
hodna toho, aby kvůli ní 
ten či onen riskoval život! 

Aksa tou ženou byla a my se můžeme jenom 
domnívat, jaký podíl na tom měl její obdi-
vuhodný otec. 
  V té době bylo zvykem, že o dcerách ro-
zhodovali jejich otcové. Dívka byla “něčím”, 
čím se dalo disponovat. Tak to dělal Lában, 
když za své dvě dcery žádá od Jákoba 
čtrnáctiletou službu. Káleb se na rozdíl od 
něho nechce obohacovat, ale chce mít za zetě  
hrdinu. Otníele, Kálebova bratra nezajímalo 
dobývané město. Zajímala ho Aksa. 
 Možná si někteří čtenáři vybaví dobu, kdy 
se nebrala v úvahu dívka, ale její věno! I 
když to tak z počátku nevypadalo, jsou s 
ním nakonec Aksa a Otníel nespokojeni. Je 
jen otázkou, zda oprávněně nebo z cham-
tivosti. Aksa chce být obdařena otcovým 
“požehnáním” a navádí svého muže, aby 
žádal jejího otce o pole. Problematika věna 
byla, je a bude vždycky složitá a zůstane 
údělem všech rodičů. (“Děti přece nestřádají 
pro rodiče, nýbrž rodiče pro děti”, 2.Kor-
intským 12,14). Aksa nerozkazuje, upřímně 
prosí. Je si vědoma toho, že bez pramene 
vody bude život v získané suchopárné zemi 
velice těžký. A otec má ty možnosti! To neb-
yla náročnost, rozmazlenost, ale rozumnost. 
Možná si Otniél v této chvíli uvědomoval 
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zralý Boží muž

14. díl - nezištný

stejný fakt jako pisatel Přísloví 19,14: “Dům 
a majetek lze zdědit po otcích, ale pro-
zíravá žena je od Hospodina”. Nedostatek 
prostředků (i financí) pro uspokojení zák-
ladních potřeb totiž bývá v manželství velký 
problém. I současní odborníci na vztahy 
uvádějí, že mezi nejčastější zdroje konfliktů 
mezi mužem a ženou patří kromě komu-

nikace a sexu právě peníze. (Jaká spojitost 
s tématem článku mého manžela v tomto 
čísle:-)). 
 Kéž by naše muže charakterizovaly pro-
zíravé ženy po jejich boku a naše dcery 
stateční a Bohabojní otcové! 

JH-NL

“Nuže, biskup má být bezúhonný, jen jednou 
ženatý, střídmý, rozvážný, řádný, pohostinný, 
schopný učit, ne rváč, nýbrž vlídný, smířlivý, 
nezištný...” 1. Tim. 3,2-3

Čtrnáctý díl našeho seriálu “Zralý Boží 
muž” pojednává o vlastnosti „nezištný“. Bu-
deme se zabývat zejména vztahem křesťana 
k penězům.

Peníze nejsou zlem
Hned na úvod je třeba zdůraznit, že peníze 
samy o sobě nejsou zlem. Je třeba se vy-
varovat lásky k penězům! Bible 
nepožaduje, aby křesťan byl 
„bez peněz“, ale že má být 
„nezištný“, jinými 
slovy, měl by umět 
s penězi naklá-
dat a dobře je „in-
vestovat“ tam, kde 
je třeba. Důležitá 
je také stupnice 
hodnot, kterou má 
křesťan ve svém 
životě. Ježíš říká: „Hledejte především jeho 
království a spravedlnost, a všechno ostatní 
vám bude přidáno.“ (Mat. 6,33). Jinými slovy 
nám Bůh říká, že přednost mají duchovní 
hodnoty – víra, naděje, láska, vztah k Bohu 
a k bližním, a teprve potom následují ty os-
tatní, např. peníze, šatstvo, strava, vybavení 
bytu, apod. Bůh dokáže podivuhodně 
zařídit, že když upřednostníme duchovní 
hodnoty, tak ty materiální nám chybět nebu-
dou. Člověk, který „miluje peníze“ si ukládá 
„poklady na zemi“, místo aby si ukládal 

„poklady v nebi“ (Mat. 6,19-20). A s tím sou-
visí i výrok Ježíšův o srdci: „Kde je tvůj pok-
lad, tam bude i tvé srdce.“ (Mat. 6,21)
 Je dobré se zamyslet, zdali nedáváme 
přednost věcem pozemským před věcmi 
nebeskými. Pokud ano, co mohu učinit pro 
to, abych to změnil?

Zapomněli na Boha…
Pozemský majetek má jednu nepříjemnou 
vlastnost. Když se rozmnoží a člověku se 
dobře daří, je spokojený a postupně začne 
na Pána Boha zapomínat. Jako by majetek 

najednou Pána Boha „zakryl“ a člověk 
zjistí, že Boha vlastně vůbec 

nepotřebuje, protože si 
vše potřebné ke své-

mu životu zařídí 
(bez Boha) sám. To 
není současná ten-
dence věřících ve 
vývoji společnosti v 

posledních padesáti 
letech, to je obecná 

lidská vlastnost – když se 
má člověk dobře, má tendenci na Boha za-
pomínat. Už Mojžíš varoval izraelský lid: 
„Až tě Hospodin, tvůj Bůh, přivede do 
země, o které přísahal tvým otcům Abra-
hamovi, Izákovi a Jákobovi, že ti ji dá, a dá 
ti veliká a dobrá města, která jsi nestavěl, 
domy plné všeho dobrého, které jsi nena-
plnil, vykopané studny, které jsi nevykopal, 
vinice a olivoví, které jsi nevysadil, a budeš 
jíst a nasytíš se, pak si dávej pozor, abys 
nezapomněl na Hospodina, který tě vyv-
edl z egyptské země, z domu otroctví.“ (Dt. 
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otázky 

otázky o bohu 
24.Co to znamená, že Ježíš je boží beránek? 
Když je Ježíš v Janovi 1:29 a Janovi 1:36 
nazýván Beránkem Božím, hovoří se o 
Něm jako o dokonalé a definitivní oběti za 
hřích. Abychom pochopili, kdo byl Kris-
tus a co udělal, musíme začít ve Starém 
Zákoně, který obsahuje proroctví týkající 
se příchodu Mesiáše. „Ale Hospodinovou 
vůlí bylo zkrušit ho nemocí, aby položil svůj 
život v oběť za vinu. Spatří potomstvo, bude 
dlouho živ a zdárně vykoná vůli Hospodi-
novu.“ (Izaiáš 53:10).
 Celý obětní systém zavedený Bohem 
ve Starém Zákoně připravil půdu pro 
příchod Ježíše Krista, který se stal dokon-
alou obětí, jakou mohl dát jen Bůh, aby 
odčinil hříchy svého lidu (Židům 10:1-25). 
Obětování beránků hrálo velmi důležitou 
roli v židovském náboženském životě. 
Židé, kteří slyšeli, jak Jan Křtitel zvolal na 
Ježíše - “Beránek Boží, který snímá hřích 
světa” (Jan 1:29), určitě hned nepochopili 
velikost tohoto „beránka“. Stalo se to v ob-
dobí před svátkem Pesach a první myšlenka, 
která je možná napadla, byla o obětování 
Velikonočního beránka. Svátek Pesach je 
jeden z hlavních židovských svátků, kdy se 
slaví památka Božího vysvobození Izraelitů 
z otroctví v Egyptě. Ve skutečnosti zabití 
beránka a použití krve na označení veřejí 
domů (Exodus 12:11-13) je předobrazem 
Kristovy usmiřující krve prolité na kříži. 

 Další důležitá věc týkající se obětování 
beránků byla každodenní oběť v Jeruzal-
émském chrámu. Každý den ráno a večer 
byl v chrámu obětován beránek za hříchy 
lidí (Exodus 29:38-42). Bůh prostřednictvím 
těchto každodenních obětí dlouhá léta 
směřoval Židy k pochopení konečné oběti 
Krista na kříži. Dokonce i čas Ježíšovy sm-
rti na kříži odpovídá době večerní oběti v 
chrámě. Židé v té době velmi dobře znali 
starozákonní proroky Jeremjáše a Izajáše, 
kteří předpovídali příchod toho, kdo měl 
být – „jako beránek vedený na porážku” 
(Izajáš 53:4-9), jehož utrpení a oběť měla za-
jistit vykoupení Izraele. Dnes nám je jasné, 
že to nemohl být nikdo jiný než Ježíš Kristus 
– „Beránek Boží”, ale velké množství Židů to 
nepochopilo do současnosti.
 Systém placení nebo odškodnění je pro 
dnešního člověka lehce pochopitelný, za-
tímco představa obětních aktů lidem dnes 

6,10-12). A jak to dopadlo o několik gener-
ací později? Tragicky: „Po nich nastoupilo 
jiné pokolení, které neznalo Hospodina ani 
dílo, jež pro Izraele vykonal. Opustili Hos-
podina a sloužili Baalovi a Aštoretě.“ (Sd. 
2,10+13). Budiž nám osud této izraelské gen-
erace výstrahou, jak se může hmotné Boží 
požehnání najednou stát kletbou!

Vyvážený přístup
Peníze pochopitelně potřebujeme ke své 
existenci. Peníze máme vydělávat poctivou 

prací a utrácet s rozumem za potřebné 
věci, v tom nás Bible napomíná na několika 
místech. Křesťan si má zachovávat náležitou 
rovnováhu a nemá být „otrokem peněz“. 
Má být nezištný.   

 Přeji Božím mužům Ježíšovými slovy: 
„Nedejte se vést láskou k penězům; buďte 
spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl: 
Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.“ 
(Žd. 13,5).

   Otmar H.
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může připadat velmi divná. My však víme, 
že Boží slovo učí, jak jsme všichni hříšní a 
nikdo z nás před Bohem není spravedlivý 
(Římanům 3:23). Také víme, že náš hřích nás 
odděluje od Boha a odplata za hřích je smrt 
(Římanům 6:23). Jedinou nadějí pro nás je 
smíření s Bohem, kterého můžeme dosáh-
nout jedině skrze zmiňovanou dokonalou 
a jedinečnou oběť Božího Beránka. Ježíš 
Kristus zemřel, aby nás očistil svou krví a 
zaplatil za hříchy všech, kteří v Něho uvěří a 
přijmou Ho za svého Spasitele.
   Jsme Bohu nesmírně vděční za ten dokonalý 
dlouhodobý plán, který Kristus svou obětí 
dokonal na Golgotě. Absolutním dovršením 
díla spásy bylo Kristovo vzkříšení a tím 
pádem i vítězství nad smrtí. Sám Bůh nám 
poskytl dar, který odčinil naše hříchy a je 
nejdůležitější částí evangelia, které k nám 
promlouvá tak jasně v 1. Petrově 1:18-
21: „Víte přece, že jste z prázdnoty svého 
způsobu života, jak jste jej přejali od otců, 
nebyli vykoupeni pomíjitelnými věcmi, 
stříbrem nebo zlatem, nýbrž převzácnou 
krví Kristovou. On jako beránek bez vady a 
bez poskvrny byl k tomu předem vyhlédnut 
před stvořením světa a přišel kvůli vám na 
konci časů. Skrze něho věříte v Boha, který 
ho vzkřísil z mrtvých a dal mu slávu, takže 
se vaše víra i naděje upíná k Bohu.“

 Jeden spisovatel napsal: „To, co satan 
zamýšlel ke zlému, Bůh v nejironičtějším 
zvratu celých dějin obrátil k dobrému. 
Ježíšova smrt překlenula propast mezi 
dokonalým Bohem a smrtelně nedokon-
alým lidstvem. Na Velký pátek Bůh přemohl 
hřích, porazil smrt, zvítězil nad satanem a 
získal zpět svou lidskou rodinu. Nejhorší 
čin v dějinách změnil v největší vítězství. 
Není divu, že Ježíš přikázal, abychom na to 
nikdy nezapomněli. Díky kříži máme naději. 
Jsme uzdraveni zázračnými Ježíšovými 
ranami, ne jeho zázraky (viz Izajáš 53:5). 
Ani smrt jeho Syna nemůže zrušit vztah 
mezi Bohem a lidmi. V proměně vykoupení 
se ten nejničemnější zločin stal naší uzdra-
vující silou. Smrtelně zraněný Uzdravitel 
se vrátil o Velikonocích. V den, který nám 
dává nahlédnout, jak bude celá historie vy-
padat z pohledu věčnosti, kdy každou jizvu, 
zranění a zklamání uvidíme v jiném světle. 
Víra začíná tam, kde to může vypadat jako 
konec. Mezi křížem a prázdným hrobem 
stojí zaslíbení dějin: naděje pro svět a naděje 
pro každého z nás, kdo v něm žijeme.“
  A já vám přeji, abyste si tento úžasný čin 
uvědomovali a jeho naplnění prožívali v ra-
dosti nejenom o velikonočních svátcích, ale 
každý den, který vám Pán ze své lásky dá. 

LS - NL

reportáž

misiJní služba v afriCe - 2. část
  Celá misie ve vesnicích byla velice dobře 
zorganizována. Po ranním ztišení a modlit-
bách týmu jsme buď posnídali, nebo rovnou 
vyjeli ze základny do okolních vesnic. Zák-
ladna byla ve sboru Loloto, druhý týden byla 
základna u misionáře Emmanuela v Yagabe. 
Nejdříve jsme se museli u místního stařešiny 
zeptat, jestli nám dá svolení, abychom 
ve vesnici mohli posloužit. Následovala 
příprava vyšetřovacích konzultačních míst, 
sesterských míst, laboratoře a farmacie. 
  Vyšetřovny byly většinou v centru vesnice 
ve stínu stromů nebo v místních zdravot-
nických střediscích. 
 Před zdravotnickou službou předcházela 

evangelizace s výzvou. Všechno bylo 
podrobně zdokumentováno. Místní, kteří 
se přihlásili na výzvu, že se chtějí odevz-
dat Pánu Ježíši, se modlili s týmem. Každý, 
kdo pak přišel na zdravotnickou konzultaci, 
dostal číslo a posadil se do řady a čekal. 
Po sepsání základních iniciál, váhy, věku, 
změření TK, čekal s kartou na konzultaci 
u lékaře nebo medika. Lékař za pomocí 
překladatelů, kteří tlumočili z angličtiny do 
místního jazyka, odebral anamnézu, vyšetřil 
pacienta, zapsal vše do karty a odeslal pa-
cienta buď přímo do farmacie k vydání 
předepsaných léků, nebo do laboratoře, kde 
se prováděl test na malárii, vyšetření moči a 
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glykemie. Vše probíha-
lo organizovaně a vše 
bylo dokumentováno 
v kartě nemocného. 
Vážnější případy byly 
označeny a věnovala se 
jim zvláštní péče. 
  Mimo službu 
konzultační jsem s ostat-
ními zdravotníky dělal 
osvětu. Zaměřil jsem se 
na prevenci malárie a 
průjmová onemocnění. 
Jen Daniel a Pavel, kteří byli schopni plynule 
mluvit v angličtině, měli program a kázání v 
církvi i při ranním ztišení. 
 Pozitivně hodnotím dobrou spolupráci 
týmu; bylo v tom vidět jednotu Božího 
Ducha a lásku jednoho k druhému. Ran-
ní ztišení byla velice důležitá, aby člověk 
dostal sílu a lásku pro celý den. Někdy v 
posledním týdnu byla ranní ztišení zkrácena 
pro nedostatek času a netrpělivé lidi, kteří 
již čekali na ošetření. 
 Touto misijní zkušeností mně Pán učil 
trpělivě a vytrvale sloužit bližním, i těm 
nejchudším. Naučil jsem se více každý den 
spoléhat na jeho pomoc, protože z vlastní 
moci bych tu službu nezvládl. Také jsem se 
naučil, jak jednoduchým způsobem předat 
evangelium. Učili jsme se vzájemně spolu-
pracovat a pomáhat si a modlit se jeden za 
druhého. 
 Zdravotnickou pomoc vidím jako jeden 
z možných nástrojů služby, kterou jsme 
mohli místním chudým lidem nabídnout a 
tím pomoci řešit něco, s čím mají problém. 
Proto přišlo tolik lidí, a proto byli ochotni 
čekat třeba celý den 
na lékařské vyšetření. 
Velice dobré bylo to, 
že před vyšetřováním 
předcházela evange-
lizace a výzva k přijetí 
Ježíše. Škoda, že během 
čekání na vyšetření ne-
probíhala další pastora-
ce s místními pro ne-
dostatek překladatelů. 
Bylo dost času, který 

prožili místní jen pouhým čekáním. Rovněž 
jsme přemýšleli, jak zefektivnit zdravotnick-
ou pomoc, aby se dostalo hlavně na vážněji 
nemocné. Téměř každý, kdo přišel, včetně 
dětí, měl nějaké zdravotní problémy, nejen 
krátkodobé, ale i dlouhodobé. 
  Další příhoda, která mě zasáhla, souvisela 
s chlapcem ve vesnici Loloto - Eliášem, který 
měl ochrnuté dolní končetiny a byl odkázán 
na svou sestru, která ho vozila na invalid-
ním vozíku. Před pěti lety ochrnul zřejmě 
po dětské mozkové obrně a od té doby není 
schopný se sám pohybovat. Jeho rodiče 
ho tenkrát před lety vzali z nemocnice a 
přivedli za šamanem, který s ním dělal 
nějaké své rituály. 
  Když jsme se s tímto chlapcem blíže sezná-
mili, chtěli jsme mu pomoci, modlili jsme se 
spolu s místním pastorem za jeho uzdravení 
a osvobození od jakýchkoli duchovních 
vlivů, kterými na něj působil tenkrát šaman. 
I přesto, že jsme neviděli hned výsledek a 
chlapec nevyskočil zdráv, přesto věřím, že 
ho Pán zachránil pro věčný život a bude-
li chtít, uzdraví i jeho tělo. Poslední den 
našeho pobytu v Loloto nám chlapec ukázal 
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velkou proleženinu na hýždích, kterou měl 
od tvrdého dřevěného prkénka, které nah-
razovalo zničenou sedačku starého invalid-
ního vozíku. 
 Kvůli takové proleženině by mohl zemřít, 
pokud by dostal sepsi. S pomocí Pána jsme 
proleženinu ošetřili a doporučili další léčení 
v místním zdravotním středisku. Tým se 
mu poskládal na nový invalidní vozík, který 
mu byl koupen v nejbližším městě Tamale a 
dovezen místním člověkem. Pán nám uká-
zal, že i přes tohoto mladého chlapce chce 
působit ve vesnici Loloto. Mimochodem je 
tam velice požehnaný pastor Emmanuel, 
kterého jsem již zmiňoval. 
 Misijní výjezd v Africe byl pro mě jedinečnou 
zkušeností, protože mi Pán ukázal, kde 
je moje místo a dal mi úkol. Osobně jsem 
toužil být misionářem v daleké Africe. Zjistil 
jsem však, že na to nemám a že moje místo 
je v České republice. V zemi, kde rozumím 
jejím obyvatelům, mám rodinné zázemí, 
manželku, děti, které velmi potřebuji, aby 
byly se mnou. Netvrdím, že další misijní 
cesty odmítám, ale v Africe jsem poznal, že 
moje místo je zde. 
  Misijní práce v Ghaně dál pokračuje přes 
OM, za kterou je zodpovědný ředitel Chris 
Insaidoo. Bližší informace najdete na we-
bových stránkách www.cz.om.org
 Rád se zapojím do misie v okolí našeho 

sboru v Šenově. Rád budu prezentovat 
své zkušenosti z Ghany v dalších sborech, 
nejen v naší církvi. Rád budu předávat 
zkušenosti dalším mladým zdravotníkům, 
kteří by chtěli vyjet do Afriky. Na konferen-
ci křesťanských zdravotníků chci představit 
misijní projekt zdravotnické pomoci v 
Ghaně. 
  Ke všem, kteří budou číst tyto řádky, mám 
naléhavou prosbu: Modlete se za misijní 
dílo v Ghaně.
 Pokud Vás Pán Bůh povede k finanční 
podpoře misijní činnosti na severu Ghany, 
kde je i početná komunita muslimů, kteří 
potřebují poznat Boží milost skrze evan-
gelium Pána Ježíše, máte příležitost.
  Své dary můžete posílat na č. účtu české 
pobočky OM - operace mobilizace - s vari-
abilním symbolem pro zdravotní pomoc 
Ghaně: 2700344081/2010, Fio banka, variabil-
ní symbol 8855. Pokud byste se chtěli zkon-
taktovat se mnou, můžete na tel. 773219389 
nebo e-mailem: wieczorek.petr@seznam.cz
 Obracím se na vás s následující prosbou: 
„V každý čas se v Duchu svatém modlete 
a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se 
přimlouvejte za všechny bratry (i sestry) 
i za mne, aby mi bylo dáno pravé slovo, 
kdykoli promluvím.“ Ef.6,18. „Hle, nyní je 
čas příhodný, nyní je den spásy!“ 2.Kor.6,2.

Petr Wieczorek

kam kráčí kam
V pondělí 30. března jsem se jako host 
zúčastnil výroční konference KAM. Zkrat-
ka KAM znamená Křesťanská akademie 
mladých a jedná se o organizaci, kterou 
založili před mnoha lety američtí misionáři 
s cílem přivádět k Bohu mladé lidi v České 
republice. Konference se konala ve velikém 
stanu v areálu roubenek, které slouží jako 
nová ubytovací kapacita hotelu KAM v 
Malenovicích. Podle mého odhadu nás ve 
stanu bylo kolem 250. Mezi pozvanými jsem 
poznával mnoho přátel z různých evan-
gelických církví a organizací ze Slezska a 
Moravy. 
 Přesně v 17 hodin přivítali zúčastněné 
mladí moderátoři a ihned se rozjel bohatý a 

pestrý program. Začátek (a pak také konec) 
patřil mladé hudební skupině, která nás 
provázela moderními dynamickými chvála-
mi. Velkou část programu tvořily moderov-
ané rozhovory s významnými osobnostmi 
KAMu - namátkou uvedu Milana Michalka 
(předseda výboru KAM), Karla Henhofera 
(výkonný ředitel KAM), Milana Szturce (ve-
doucí Fusion) nebo Radka Hlavsu (ředitele 
hotelu KAM). Mezi zpovídanými byli dále 
např. Petr Húšť (ředitel festivalu UNITED), 
americká misionářka Leah a další. Ro-
zhovory byly prokládány videoprezenta-
cemi, které nám představovaly různé druhy 
služby KAMu: EXIT 316, EXIT Tour, EXIT 
kluby, Journey, English campy, Fusiony, Et-
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ická výchova, semináře atd.
 Ze všech rozhovorů a prezentací jsem si 
odnesl toto: služba KAMu přináší veliké 
ovoce a Pán Bůh KAMu mocně žehná. A na 
všech zpovídaných bylo vidět veliké nadšení 
do jejich služby. A společným poznávacím 
znamením byla – radost!
  Ve druhé polovině programu následovaly 
semináře, kterých bylo celkem pět. Já jsem 
si vybral prezentaci Davida Nováka (CB) na 
téma“ „Jak poznat stagnaci ve sboru“. Bratr 
Novák hovořil o různých typech sborů a o 
tom, jak vést sbor, aby se vyvaroval stag-

nace.   
  Na závěr pozdravil účastníky konference 
Jiří Unger, tajemník ČEA. Společné modlit-
by a chvály zakončily celý oficiální program 
a poté již následovaly neformální rozhovory 
u výborného guláše. 
  V devět večer jsem odjížděl z konference 
domů nejen s plným žaludkem, ale zejména 
s dobrým pocitem, že lidé v KAMu ví, co 
chtějí a ví, jak na to. A Pán Bůh s nimi. Hale-
luja!

   Otmar H.

zamyšlení

Jistoty v dnešní době - 2. část
3. Pán Ježíš je s námi a učí nás žít; je 
skvělým učitelem.
„A hle, já jsem s vámi po všecky dny až 
do skonání tohoto věku.“ Mat.28,20. „Já 
jsem dobrý pastýř; znám své ovce a ony 
znají mne. Moje ovce slyší můj hlas, já je 
znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný 
život; nezahynou na věky a nikdo je z mé 
ruky nevyrve.“ Jan 10,14.27. „Učte se ode 
mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce; 
a naleznete odpočinutí svým duším.“ Mat. 
11,29. „Hledejte především Boží království 
a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude 
přidáno.“ Mat.6,33. „Nazýváte mě Mistrem 
a Pánem, a máte pravdu: Skutečně jsem. 
Jestliže tedy já, Pán a Mistr, jsem vám umyl 
nohy, i vy máte jeden druhému nohy umý-
vat.“ Jan 13,13-14 „Milujte své nepřátele. 
Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí. Žehnejte 
těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, 
kteří vám ubližují.“ Luk.6,27-28

4. Pán Ježíš zasáhne brzy do dějin.
Apoštol Pavel napsal: „Hle, odhalím vám 
tajemství: Ne všichni zemřeme, ale všichni 
budeme proměněni, naráz, v okamžiku, až 
se naposled ozve polnice. Až zazní, mrtví 
budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my 
živí proměněni. Pomíjitelné tělo musí totiž 
obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesm-
rtelnost… Pak se naplní, co je psáno: Smrt 
je pohlcena, Bůh zvítězil!“ 1.Kor.15,51-54. 

„My živí, kteří se dočkáme příchodu Páně, 
zesnulé nepředejdeme. Zazní povel, hlas 
archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán 
sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, 
vstanou nejdříve; potom my živí, kteří se 
toho dočkáme, budeme spolu s nimi uch-
váceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak 
už navždy budeme s Pánem.“ 1.Tes.4,15-17. 
„Pravím vám: Té noci budou dva na jednom 
loži, jeden bude přijat, a druhý zanechán. 
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Tam, kde v dáli žhavé slunce pálí, pasou ovce 
unavených stád. Bratři moji v nedohledné dáli, 
hledám vás a mám vás rád.
Všichni tvrdí byli jste jak skály. V temné jámě 
skončil se můj pád. Bratři moji v nedohledné dáli, 
hledám vás a mám vás rád.
Josefa proč tolik jste se báli? Závistí proč dali jste 
se hnát? Bratři moji v nedohledné dáli, hledám 
vás a mám vás rád.
Mému pláči v Egyptě se smáli, ale Bůh mě těšil 
tolikrát! Bratři moji v nedohledné dáli, hledám 
vás a mám vás rád. (Luděk Rejchrt)

Podívejme se dnes spolu na velikonoční 
příběh z trochu jiného úhlu. Písnička bratra 
L. Rejchrta, která mě k tomuto zamyšlení 
přivedla, je pravda mnohem hezčí, když se 

zpívá, ale to do tištěného časopisu nedost-
anu. 
 Příběh o Josefovi prodaném bratřími do 
Egypta (Gn 39-47) je jeden z nejkrásnějších, 
které asi znáte z nedělní školy. Tento 
Jákobův milovaný syn není u svých rod-
ných bratří zrovna dobře zapsán. Ne že by 
jim ubližoval. Jejich závist snad vyvolává 
to, že jej otec obzvlášť miloval. A pak se 
přidala ta věc s jeho sny. Josef vypráví, že 
se mu zdálo, jak se na poli jeho snopu klaní 
snopy jeho bratrů. Oni to chápou, jako že se 
nad ně vytahuje. Když jednou šel hledat své 
bratry na pastvu, rozhodli se, že Josefa za-
bijí. Ruben ostatní přiměl, aby jej nezabíjeli 
a tak jej jen vhodili do cisterny a po chvíli 
prodali do egyptského otroctví. V Egyptě 

Dvě budou mlít spolu obilí, jedna bude 
přijata, a druhá zanechána.“ Luk.17,34-35.

5. kristus odmění každého, kdo mu slouží.
„Správně, služebníku dobrý a věrný, nad 
málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mno-
hým; vejdi v radost svého Pána.“ Mat.25,21. 
„Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte 
se království, které je vám připraveno od 
založení světa. Neboť jsem hladověl, a dali 
jste mi jíst, žíznil jsem a dali jste mi pít, byl 
jsem na cestách, a ujali jste se mne, byl jsem 
nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a 
navštívili jste mě, byl jsem ve vězení a přišli 
jste za mnou…  Cokoli jste učinili jednomu 
z těchto mých nepatrných bratří, mně jste 
učinili.“ Mat. 25,34-36.40.

6. čeká nás nádherná budoucnost.
„Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v 
Boha, věřte i ve mne.  V domě mého Otce 
je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, 
řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil 
místo… Opět přijdu a vezmu vás k sobě, 
abyste i vy byli, kde jsem já.“ Jan 14,1-3  „A 
viděl jsem nové nebe a novou zemi... A viděl 
jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, 
nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdo-
bená pro svého ženicha. A slyšel jsem veliký 
hlas od trůnu: Hle, příbytek Boží uprostřed 
lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni 

budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s 
nimi, a setře jim každou slzu z očí.A smrti 
již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už 
nebude, neboť co bylo, pominulo.“ Zj.21,1-4.

7. Pán Ježíš je zdrojem jistoty.
„Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, 
i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije 
a věří ve mne, neumře na věky.“ Jan 11,25.  
„Neboj se. Já jsem první i poslední, ten 
živý; byl jsem mrtev – a hle, živ jsem na 
věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu.“ 
Zj.1,17. „Kristus Ježíš, který zemřel a který 
byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá 
se za nás!  Kdo nás odloučí od lásky Kris-
tovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásle-
dování nebo hlad, bída nebezpečí nebo 
meč?… V tom všem slavně vítězíme mocí 
toho, který si nás zamiloval. Jsem si jist, že 
ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, 
ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná 
moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného 
v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od 
lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem 
Pánu.“ Řím.8,34-39. „Přinášejme tedy skrze 
Ježíše stále oběť chvály Bohu; naše rty nechť 
vyznávají jeho jméno.“ Žid.13,15. Kristus 
nás ujišťuje: „Nebe a země pominou, ale má 
slova nepominou.“ Mat.24,35.               

Mgr.St.Kaczmarczyk

Josefova Píseň lásky
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je však s Josefem Hospodin a všemu, co 
dělá, dopřává takové požehnání, že si Josef 
získává zvláštní přízeň pánů nad sebou. 
Přesto projde zvláštní zkouškou pokušení a 
nevinně je uvržen do vězení. Díky snu, který 
vyložil faraonovým dvořanům, se později 
dostane před krále a přináší  výklad i jeho 
závažných snů. To mu vynese mimořádné 
povýšení a z Josefa se stává „Zachránce 
Egypta.“ A v této vysoké pozici se znovu 
setkává se svými bratry. Josef je zkouší, ale 
nakonec se jim dává poznat a zachraňuje i 
celou rodinu Jákobovu před hladem. 
  Celý ten příběh, nahlíženo výše zmíněnou 
písničkou, je pozoruhodným příběhem 
lásky. Příběhem, v němž hlavní hrdina hledá, 
jak závistivým a tvrdým spolubratřím dát 
najevo lásku. A právě v tomto velikonočním 
čase nám celý příběh určitě připomene i 
jiného „milovaného syna“ a jeho velikou 
lásku. Celý ten Josefův příběh se nám zde 
otevírá jako předobraz Pána Ježíše Krista. 
On je tím pravým Božím milovaným synem, 
který přišel na svět, aby hledal a spasil (za-
chránil), co bylo zahynulo (Lk 19,10). On 
byl přece také prodán za třicet stříbrných, 
On byl vydán do rukou cizího národa svým 
vlastním národem, a On to vše podstoupil 
proto, aby se mohl stát zachráncem a spa-
sitelem celého světa. Ježíšovo vzkříšení a 
nanebevstoupení je pro nás křesťany oním 
Josefovým pozdvižením do pozice mís-
tokrále. Věříme a vyznáváme, že On je nyní 
Tím, komu je dána všechna moc i sláva. V 
této chvíli jsme to my, pohanské národy, 
které přijímají skrze něj záchranu. Ale podle 
zaslíbení písma vyhlížíme, že v brzké době 
dojde k tomu, že tohoto Ježíše pozná jako 
zachránce i celý Izrael (Řím 11,26).
  Příběh Josefův je vskutku nádherným, pro-
rockým předobrazem spasení, které nám 
přináší Ježíš Kristus. Tím, že kvůli nám ses-
toupil do jámy utrpení a smrti, tím, že na 
sebe vzal způsob služebníka a v pokoře pod-
stoupil i smrt, „proto jej Bůh vyvýšil, aby 
se před jménem Ježíšovým sklonilo každé 
koleno“(Fp 2,9)…
  Asi víte, že na Pánu Ježíši Kristu se na-
plnilo mnoho SZ proroctví. Jsou to zvláštní 
důkazy pravdivosti Ježíšova božského 

poslání. Matematická možnost, že by se 
na někom vyplnilo tolik předpovědí náho-
dou, je nemyslitelná. A když si připomenete 
tento Josefův příběh, pak máme před se-
bou opravdu prorocký předobraz Ježíšova 
života, jeho ponížení i Jeho konečné slávy. 
A celé to odkazuje jednoznačně k tomu, co 
je předmětem i naší víry. V Ježíši Kristu se 
naplňuje tajemný cíl dějin – záchrana světa. 
Josefův příběh známe. Končí nádherným 
smířením bratrů a záchranou Egypta i 
Izraelitů od hladu. Ježíšův příběh v mnoha 
okolnostech do Josefova nádherně zapadá, 
rozšiřuje jeho světový dosah, prošel již 
fází vyvýšení a otevření spásy pohanům.  
Spasení celého Izraele je něco očekávaného 
před námi. Vidíme tak, že se Boží plány 
naplňují a mělo by nás to plnit  velkou ra-
dostí. Bůh to s námi lidmi myslí k dobrému 
a jeho zájem o člověka je zájmem lásky. 
  Bratři moji v nedohledné dáli: Hledám vás 
a mám vás rád!!!!!
  Tu písničku vám někdy zazpívám.   

Mojmír Blažek
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Kolikrát na to zapomínáme a nedokážeme 
to pochopit, ale Pán Ježíš, když chodil po 
zemi, byl opravdovým člověkem a rovněž 
i opravdovým Bohem. Člověk stejně jako 
my, pociťující hlad, touhy, únavu, bolest. 
Zároveň byl úplně jiný. Byl svatý a dokon-
alý. Byl láskou bez obvinění. Kristus se 
stal záchranou pro svět topící se v hříchu, 
nenávisti a vzpouře. Všechno, co dělal, 
bylo léčením a napravováním hříchem 
zkaženého světa. Kristus byl zároveň jed-
iným člověkem, nad kterým smrt nevyhrála. 
Zmrtvýchvstalý Ježíš neporazil jen svoji 
smrt, ale i naši, která byla důsledkem úpad-
ku do hříchu prvních lidí. Zmrtvýchvstání 
bylo důležitým činem pro naše spasení z 
toho důvodu, že umožnilo člověku, bude-li 
chtít, vytržení z otroctví hříchu.

vítězství krista nad vlastní smrtí
Zmrtvýchvstalý Ježíš Kristus porazil vlastní 
smrt a stal se novou, dříve nám neznámou 
tělesně-duchovní formou (Lukáš 24:36-43). 
Je ještě člověkem, ale zároveň jeho tělo nep-
odléhá prostorovým a časovým omezením 
jako dřív během života na zemi. Kristovo 
tělo je osvobozeno z moci smrti, nikdo ho již 
nemůže zabít ani zranit. Zmrtvýchvstání je 
něco jiného než návrat ke starému způsobu 
života. Zmrtvýchvstalý Kristus vstoupil do 
nové formy žití bez konce. 

vítězství krista nad smrtí člověka
Kristus vzkříšením porazil satana i jeho 
veškerou moc a oznámil konečné zničení 
smrti, která je důsledkem hříchu. Její 
porážka přijde na konci věků v den, kdy 
vstanou z mrtvých všichni svatí, kteří jsou 
posvěceni Jeho krví z Golgoty. „Tu nas-
tane konec, až Kristus zruší vládu všech 
mocností a sil a odevzdá království Bohu a 
Otci. Musí totiž kralovat, ‘dokud Bůh nep-
odmaní všechny nepřátele pod jeho nohy’. 
Jako poslední nepřítel bude přemožena 
smrt.“ 1. Kor. 15:24-26. Při druhém příchodu 
Krista ve slávě vznikne království Otce, ve 
kterém už nebude smrt ani pláč, ani smutek, 
ani utrpení. Jeho vítězství nad smrtí je také 

ujištěním pro nás, kteří žijeme v jeho rukou, 
že stejným způsobem vstaneme z mrtvých i 
my a budeme mít podíl na věčnosti. Stejně 
jako on budeme žít věčně.

vzkříšení Ježíše jako potvrzení našeho 
vytržení z hříchu
Apoštol Pavel říká, že i kdyby Ježíš zemřel 
na Golgotě, ale nevstal by z mrtvých, stále 
bychom žili v hříchu a stále bychom byli 
ohroženi věčným zatracením. „Nebyl-li 
však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná, 
ještě jste ve svých hříších.“ 1. Kor. 15:17  
Takže naše vysvobození z hříchu závisí ne-
jen na Ježíšově smrti na kříži, ale také na jeho 
vzkříšení. Přechodem do nového života se 
Ježíš stal Pánem plným touhy, vysvobozu-
jícím nás z otroctví hříchu a udělujícím nám 
svého Ducha. Toho Krista, který zbavuje 
hříchu, lze nyní nalézt všude, ve všech kou-
tech země. Taková setkání se vzkříšeným 
Pánem odpouštějícím hříchy všem, kteří jich 
litují, je zároveň i smířením s Bohem, naším 
Stvořitelem. Vzkříšený Ježíš má moc darov-
at nám milost, která nás osvobodí od hříchu 
a přibližuje k Jemu samotnému. Kristus nám 
dává podíl na jeho životě, ve své slávě, ve své 
lásce a poslušnosti k Otci. Prostřednictvím 
této účasti jsme se stali novými, očištěnými, 
posvěcenými a nově narozenými v Duchu. 
V současné době Kristus svým Duchem 
oživuje naše duše.
  Kéž i Velikonoce a vzkříšení našeho Pána 
nás opět potěší velikostí daru, kterým je 
vítězství nad smrtí. Kéž by zvěst o jeho 
vítězství nebyla pouze slovem o něčem 
nekonečně velkém, ale svědectvím o novém 
životě, který nám dal.
              Marcin Pilch

vítězství krista nad smrtí
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po stopách Lukášova evangelia

Ježíš a lotři (lk 23: 32-33, 39-43 )
Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva 
zločinci. Když přišli na místo, které se nazývá 
Lebka, ukřižovali jej i ty zločince, jednoho po 
jeho pravici a druhého po levici. Jeden z těch 
zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal: „To 
jsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás!“ Tu ho ten druhý 
okřikl: „Ty se ani Boha nebojíš? Vždyť jsi sám 
odsouzen k stejnému trestu. A my jsme odsouze-
ni spravedlivě, dostáváme zaslouženou odplatu, 
ale on nic zlého neudělal.“ A řekl: „Ježíši, pama-
tuj na mne, až přijdeš do svého království.“ Ježíš 
mu odpověděl: „Amen, pravím ti, dnes budeš se 
mnou v ráji.“

Z tohoto textu jsou pro nás zřetelně viditelné 
tři motivy.

1) Jednoduchost odpuštění
Není to žádná věda a v tom je křesťanství tak 
krásné. Není třeba provádět očistné rituály, 
plnit všelijaké úkoly, vyslovovat kouzelné 
formulky, činit dobré skutky – abychom 
došli k odpuštění. Jednoduchost je ve víře. 
Stačí věřit, že Ježíš trpěl za mé hříchy, že 
můj trest za můj hřích je smrt a tu přebírá 
na sebe, a máme odpuštěno, jsme zapsáni 
v knize života. A možná v této jednodu-
chosti tkví problém. Mnohým se to nezdá, 

na sPrávném místě
„Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest 
nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při 
kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně.“ Jan 
15:4

Jeden křesťanský učitel napsal: Mobilní tele-
fony mohou zachránit život. Ale baterie mají 
omezenou životnost a musí se dobíjet. O jed-
nom náročném víkendu jsem byl vyčerpaný 
jako baterie v mém mobilu. Večer jsem ab-
solvoval svou obvyklou rutinu a svědomitě 
jsem zapnul mobil do nabíječky. Jenže jsem 
zapomněl nabíječku zapojit do zásuvky. 
  Ráno jsem se probudil svěží, ale můj telefon 
byl naprosto nepoužitelný. Byl sice celou 
dobu na správném místě, ale nebyl připojen 
ke zdroji energie! 
  Někdy mohou být následky „nepřipojení“ 
ještě vážnější. Mnozí lidé jdou každý 
týden poslušně do chrámu, ale odcházejí 
odtud stejně vyčerpaní a prázdní, jako 
když tam přišli. Jsou na správném místě, 
ale nepřipojili se k Božímu zdroji. V tom 
případě je to vlastně jedno, jestli sedíš v kos-
telní lavici nebo na barové židli. Můžeš celé 
hodiny studovat Písmo. Můžeš se stále učit, 
a přesto nikdy nemusíš poznat pravdu (2. 
Timoteovi 3:7). Dokonce můžeš dělat velké 
věci pro Boha, a přesto tvůj život nemusí být 

plnohodnotný. Kdybych nechal svůj mobil 
na nabíječce celé dny a týdny místo přes noc, 
ale nepoužíval ho k tomu, k čemu je určen, 
bylo by to k ničemu. Znásobené úsilí není 
náhradou skutečné moci. Měj se na pozoru 
před věcmi, které tě odpojují od zdroje síly. 
Nepochybně to dělá hřích, ale nebezpečná 
je i únava. Nemůžeš zůstat připojený, jestli 
jsi zatížen spoustou práce. Můžeš strávit 
mnoho času tím, že pracuješ pro Boha, ale 
zanedbáš svůj vlastní vztah s ním. 
 Ježíš řekl: „Zůstaňte ve mně a já ve vás. 
Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od 
sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, 
nezůstanete-li ve mně.“ (Jan 15:4). To zna-
mená, že potřebuješ číst Bibli, modlit se a 
zůstávat v jeho přítomnosti.

Upravila LS - NL
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jsou zvyklí, že za „málo peněz je málo muz-
iky“. Nebo naopak, že „bez práce nejsou 
koláče.“ A tak si chtějí odpuštění zasloužit. 
A tvrdí: „Nekradu, žiji dobrým životem, 
občas přispěji na charitu, no přece mě ten 
Bůh, pokud nějaký je, nepošle do pekla.“ Asi 
pošle, mojí milí. Pouze víra v jediného syna 
– Ježíše je tím jednoduchým klíčem od ráje.

2) nikdy není pozdě
Zde se mi vybavuje podobenství o dělnících, 
jak sedlák vychází vždy na místo, kde se 
shromažďují dělníci bez práce a postupně 
je najímá. Někoho ráno, někoho v poledne 
a jiného večer. Všem slíbí za práci denár. 
Problém tkví v tom, že ti, co pracovali celý 
den, dostali stejný denár jako ti, kteří byli 
najati večer a pracovali pouze chvíli. Ano, z 
našeho lidského hlediska možná nepocho-
pitelné a nespravedlivé, ale z Božího niko-
liv. Každý dostal tolik, kolik bylo smluveno. 
Takže nikdo nebyl okraden. I na příběhu 
lotra se zdá být až zarážející, že jedna věta 
s Ježíšem stačila k tomu, aby byl spasen. 
Jiní se snaží žít dobrý život víry mnoho let, 
klopýtají a zase se zvedají, v pokání se snaží 
zase Bohu přiblížit, a jiný k tomu přijde 
jako „slepý k houslím“, téměř zadarmo. A 
zde se vracíme k tomu, že vše, co Ježíš říkal 
o odpuštění, přijetí království Božího, je 
pravda. Příběh spaseného lotra je toho krás-
ným příkladem, že jednoduché vyjádření 
naší víry v Ježíše Krista 
vede k odpuštění hříchů. 
Totálnímu odpuštění, nic 
nezůstane, žádné: „Chci ti 
odpustit, ale nejde to, rány 
jsou hluboké, ještě se na tebe 
zlobím, moc jsi mi ublížil.“ 
S takovou rychlostí a kom-
plexností nepracuje žádný 
čisticí prostředek. Je to něco 
jako když přijdete večer do 
bytu, kde je tma, sáhnete 
po vypínači a v tu chvíli je 
světlo. Žárovka nenajíždí 
postupně, neproblikává, 
nepohasíná, prostě v jednu 
chvíli nesvítí - je tma a v 
jinou svítí – je světlo. S ta-

kovou rychlostí a úplností pracuje Bůh na 
našich kajících se srdcích.

3) křesťanství jako nadstavba
Spasení lotra není závislé 
- na jeho skutcích, které jistě nebyly nijak 
valné, když za své činy zasloužil trest smrti 
ukřižováním,
- na praktikování svátostí – křest, večeře 
páně, 
- na členství v církvi - jistě neplatil desátky 
ani nepřispíval na chudé. Pravděpodobně 
porušoval Boží přikázání,....
 Toto všechno je pouze nadstavbou naší 
víry. Něco z výše uvedeného má naši víru 
posilovat, něco potvrzovat. Další věci mají 
naši víru chránit před pokušením. Ale nic z 
toho nám odpuštění a spasení nezajistí.

Vážení čtenáři, tímto článkem končíme seriál 
Po stopách Lukášova evangelia. Samému se mi 
tomu nechce věřit, ale první článek – o Ježíšově 
narození- byl publikovaný v Nedělních listech v 
prosinci 2012. Takže téměř dva a půl roku jsme 
probírali evangelistu Lukáše – podobenství, 
Ježíšovy příběhy, výroky – prostě vše, co nám má 
být vodítkem, motivací nebo ponaučením.
  Pokud vás cokoli k seriálu napadá, neváhejte se 
nám ozvat. A my si pro vás zase připravíme ser-
iál o něčem jiném. 

DH - NL
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fotogalerie

březnové bohoslužby

Přinášíme foto z několika březnových 
bohoslužeb: s vystoupením dětí z Církevní 
mateřské školy Loďka, s chválami, s vys-
toupením pěveckého sboru z Třanovic. 
Foto: Otmar Humplík 
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Pro Chytré hlavy
1. Bratři Ježíše zmínění v Matoušově evan-
geliu byli:
a) Jakub, Jan, Tomáš a Juda
b) Jakub, Šimon, Petr a Juda
c) Jakub, Josef, Šimon a Juda

2. Ve které knize čteme: „Hospodin dal, 
Hospodin vzal, jméno Hospodinovo buď 
„požehnáno“?
a) Kazatel
b) Jób
c) Přísloví

3. Kde byl Ježíš s učedníky, když byl vzat 
do nebe?
a) u Kafarnaum
b) u Bethanie
c) u Nazaretu

4. O Božím hlasu, který připomíná, že Ježíš 
je Jeho milovaný Syn, je v Bibli zmínka:
a) dvakrát
b) čtyřikrát
c) šestkrát

5. Doplňte verš Římanům 3,23 „Všichni 

- Na staršovstvu provedla revizní komise 
podrobný rozbor zprávy prezentované v 
únoru 2015 na sborovém shromáždění. 
Nedostatky zjištěné kontrolní komisí byly 
podrobně vysvětleny a staršovstvo navrhne 
opatření k jejich nápravě. 
- Dopis br. Kaczmarczyka: Na výzvu br. 
St. Kaczmarczyka, aby pastoři a starší 
navštěvovali více rodiny, které se z ja-
kéhokoliv důvodu ocitli mimo aktivní oblast 
sboru, vypracuje staršovstvo seznam těchto 
rodin s harmonogramem návštěv, tak aby 
jim pomohli nalézt cestu zpět k aktivnímu 
křesťanskému životu.  
- Půjčka / dar JJ: staršovstvo odsouhlasilo 
podání žádosti o bezúročnou půjčku z Jer-
onýmovy Jednoty ve výši 1 000 000 Kč na 
rekonstrukci celé střechy kostela. 
- Staršovstvo odsouhlasilo provádění služeb 
zejména při vítání u dveří členy sboru, kteří 
nebyli v minulosti a ani nejsou současnými 
členy staršovstva.
- Byl předložen návrh upraveného pojištění 
kostela a farní budovy, připomínky budou 
zaslány e-mailem k dořešení, po odsouh-
lasení bude uzavřena nová smlouva.
- Cesty do Ústeckého kraje konané ve dnech 
17.-18.3.2015 se zúčastní i členové našeho 
sboru. Cílem návštěvy je potkat se s míst-

ními členy sboru a jejich zástupci, pokusit se 
zjistit jejich potřeby a dohodnout spolupráci 
a další setkání v letním období k uskutečnění 
evangelizačních akcí. Staršovstvo souhlasí s 
proplacením nákladů na cestovné.
- Marcin Pilch se skupinou lidí, kteří se 
snaží pomoci uprchlíkům v Řecku, Srbsku a 
Turecku, připravují výjezd na 16 dnů do Is-
tanbulu (25.4.-10.5.2015). Účelem je předání 
evangelia, které začíná navázáním vztahů 
a důvěry lidí, zároveň poskytnutí pomoci, 
neboť lidé jsou hladoví, bosí a přebývají ve 
špatných podmínkách. Lidé jsou zklamaní 
ze své muslimské víry a díky vztahům a 
důvěře se otevírají k přijetí křesťanství. 
Výjezdu se zúčastní Ilona Machandrová, 
Marcin Pilch, Marek Pilch a Marian Potoček. 
Po dobu dvou nedělí 12 a 19.4.2015 bude 
umístěna u východu z kostela krabička 
pro dobrovolné dary sborovníků. Náklady 
potřebné k vycestování činí cca 16 tis. Kč.
- Opravu technické místnosti u zkušebny 
provedou složky, které zkušebnu využívají, 
staršovstvo odsouhlasilo úhradu materiálu 
ve výši cca 2000,- Kč.

ze života sboru

28. Jednání staršovstva
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křty
Karolína Beličinová, Teodor Beličin, Matěj 
Filipi, Isabela Manišová, Elisabeth Šimková,
Sebastián Hornáček

svatby
Tereza Ševečková a David Řanda

Pohřby
Marie Szkatulová, Ferdinand Kúr, Kristina 

Kubiczková, Markéta Schebestová, Adolf 
Kubaczka, Amalie Krzoková

dubnoví jubilanti:
Jiří Baron, Helena Buzková, Helena Byrtus-
ová, Lubomír Kolondra, Vlasta Kubačková
Edeltrauda Kubiczková, Pavla Pyszková, 
Hynek Schebesta, Anna Tuharská

oznámení

křty, svatby, Pohřby, Jubilanti

Letos bude provedena a vytištěna                                         
sbírka svědeCtví  2015

I Ty můžeš přispět svým svědectvím i 
nějakou zkušeností ze života s Pánem.

Můžeš napsat něco o svém životě
-něco o své rodině

-o svém vztahu s Pánem Ježíšem
-o poznávání Božího slova

-o svém modlitebním životě
-o oslavování Pána písněmi

-o své službě a poslání
-o společenství Božího lidu

Své svědectví můžeš odevzdat na 
„Biblickém studiu“ nebo v kanceláři.

Poděkování z těšínských listů:
Dovolujeme si vyjádřit upřímné 
poděkování Evangelickému sboru a.v. 
ČCE v Českém Těšíně, jehož členové ve 
spolupráci s kolegy ze Starokatolické 
církve zorganizovali předvánoční 
sbírku potravin a dárečků pro rodiny s 
dětmi a také pro ně uspořádali příjemné 
předvánoční po-
sezení. 

Odbor sociální, 
Oddělení sociálně-

právní ochrany dětí

zhřešili a jsou daleko od Boží ….“:
a) lásky
b) slávy
c) svatosti

6. Základní verš k pravidelnému seriálu v 
Nedělních listech „Zralý Boží muž“ je zap-
sán:
a) 1. Timoteovi 3,2
b) 1. Timoteovi 6,12
c) 2. Timoteovi 2,15

7. O kolika malomocných víme, že je Pán 
Ježíš uzdravil?
a) sedm
b) jedenáct
c) třináct

8. Kolik bylo Abrahamovi let, když se mu 
narodil Izák?
a) 100 let
b) 101 let
c) 110 let

9. Mojžíš zemřel ve věku:
a) 105 let
b) 120 let
c) 135 let

10. Ze kterého Davidova Žalmu jsou slova: 
„Ze všech stran jsi mi však, Hospodine, 
štítem, tys má sláva, ty mi zvedáš hlavu“?
a) 3
b) 31
c) 141
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co nás čeká 
- koncert “ze smrti do života, ze tmy do 
světla”: 5.4.2015 v evang. kostele Na Nivách 
proběhne Velikonoční setkání. V programu: 
vystoupení smíšených pěveckých sborů s 
doprovodem smyčcového orchestru, bib-
lické slovo, biblické slovo, společné vys-
toupení mládeží. Začátek v 16 hodin.

- templfest – fes-
tival židovsko-
k ř e s ť a n s k é h o 
dialogu se bude 
konat v Ostravě 
od 14. do 19. 
dubna. Z progra-
mu: Přednášky 
( Ž i d o v s k o -
křesťanská morál-
ka, Islámský stát, Dialog pokračuje), filmy, 
koncerty, taneční vystoupení. Více informa-
cí na www.templfest.webnode.cz.

- konference křesťan za katedrou se bude 
konat 17. A 18. dubna v Komorní Lhotce. Je 
určena pracovníkům ve školství, rodičům 
a všem, kteří se zajímají o křesťanské 
vzdělávání. V pátek od 18 hodin se začne 
krátkým slovem, sdílením a modlitbami. 
Hlavní program je plánován na sobotu od 
8.30 a zahrnuje přednášky, workshopy, dis-
kuze, svědectví a chvály. Hlavními řečníky 
konference jsou: Czeslaw Bassara z Pol-
ska (Útok na naše děti) a Kristine Wolberg 
z USA (Biblická integrace a mentoring ve 
třídě a mimo ni). Konference se koná ve 
sborovém centru SCEAV v Komorní Lhotce, 
podrobnější informace na kzk.sceav.cz.

Nechte doznít 
velikonoční příběh na 
koncertě beaty bed-
narz, která přijede do 
Těšína tentokrát s kom-
pletní kapelou. Kon-
cert proběhne týden 
po velkém týdnu, tj. v 
sobotu 18. dubna od 
19 hodin již tradičně 

v evangelickém kostele “Na Nivách” v 
Českém Těšíně. Vstupenky jsou v prodeji.
Odbor žen ve Slezské církvi evangelické a. v. 

Srdečně zveme na další ročník křesťanské 
konference pro ženy a dívky, která se bude 
konat v sobotu 25. dubna 2015 od 7:30 hod. 
v prostorách kina Kosmos v Třinci. Hlavním 
tématem letošní konference je otázka „Kdo 
jsem?“ a odpověď na ni budou hledat řečníci 
Brigita Vimrová a Karel Řežábek. Do pro-
gramu konference jsou zařazeny přednášky 
„Vím, kdo jsem?“, „Čtyři rozměry osob-
nosti“, semináře, chvály aj. Přihlásit se 
můžete do 15. dubna 2015 na internetové 
adrese zeny.sceav.cz, tam rovněž najdete 
podrobnější informace o konferenci.

Slezská církev evangelická a. v. ve spolu-
práci s Katechetickou společností „Jonasz“ 
v Dębowcu pořádá další ročník mezinárod-
ní soutěže biblických znalostí. Soutěž 
Jonáš je určena pro děti a mládež základ-
ních a středních škol. Tématem pro letošní 
školní rok je starozákonní postava Mojžíš. 
Pořadatelé zvou rovněž k účasti doplňující 
výtvarné soutěže. Všichni zájemci o účast 
se mohou přihlásit u svých katechetek na 
náboženství ve škole nebo u vedoucích 
nedělních besídek, popřípadě na emailové 
adrese Jo.nas@email.cz. Školní kolo – 20. - 
26. dubna 2015, finále – 29. května 2015. Do 
soutěže se mohou přihlásit jak jednotlivci, 
tak dvoučlenná družstva. Družstva musí být 
tvořena v rámci jednotlivých kategorii. 
Výtvarná soutěž: V této doplňkové soutěži 
mohou děti ztvárnit jakékoli téma, které je 
oslovilo ze života Mojžíše. Mohou použít 
libovolnou výtvarnou techniku a výkres 
doručit nejpozději do 13. dubna 2015 na 
ústředí Slezské církve evangelické a. v. 
v Českém Těšíně, ul. Na Nivách 259/7 
nebo na Základní církevní školu v Třinci, 
Kaštanová 412. Výkresy mohou být zpra-
covány na formátu A4 nebo A3. Pro kolektiv 
doporučujeme libovolný formát. Výkresy je 
nutné z druhé strany podepsat, napsat věk a 
adresu dítěte, téma výkresu. Doporučujeme 
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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.

redakce nl

členové redakce: Jana Foberová (JF), Jana 
Humplíková (JH), Radka Krawiecová (RK), 
David Harok (DH), Marek Schulhauser 
(MSCH), Ludmila Smyčková (LS).
editace: Jana Foberová
tisk: Martin Stařičný
zodpovídá: Jana Foberová

kontakt na redakci: noviny.rozvoj@
centrum.cz

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. 

dopsat i farní sbor, do kterého dítě patří. 
Výtvarná soutěž bude hodnocena v sed-
mi kategoriích. Slavnostní vyhodnocení 
biblické proběhne v jednotlivých farních 
sborech. Dílka výherců výtvarné soutěže 
budou vystaveny na konferenci „ Křesťan 
za katedrou“ v Komorní Lhotce. V případě 
jakýchkoliv dotazů pište na: Jo.nas@email.
cz nebo volejte na tel. 737 019 592 (Marta 
Czyžová).

16. května se bude konat mezidenominační 
setkání „od dívky až po babičku“. 

Hlavním řečníkem 
bude sestra Hallerová. 
Setkání proběhne v 
Křesťanských sborech 
Na Mojské od 9 hod-
in. Témata: Žena jako 
tvůrkyně prostředí (v 
rámci dopoledne pro 
ženy), Co znamená 
být připraven a jak obstát (odpoledne pro 
všechny). Je nutné přihlásit se do 10.5. Více 
informací na www.oddivkyazpobabicku.cz.

správné odpovědi kvízu ze stany 16-17: 
1c, 2b, 3b, 4c, 5b, 6a, 7b, 8a, 9b, 10a

19 5. dubna 2015 www.Nedělní listy.cz



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 odkazy
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