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NOVÝ ROK – NOVÉ MOŽNOSTI 

Prožíváme první týdny nového roku 2008. Každý z nás 

je plný očekávání, co ten nový rok přinese a jaký bude. 

Jedno je ale pro nás skutečností, jako křesťané máme zaslí-

bení, že nejsme sami. To úžasné zaslíbení našeho Pána: „Já 

jsem s vámi po všecky dny, až do skonání tohoto věku,“ 

stále platí.  

Vstupovali jste do nového roku s nějakými předsevzetí-

mi? Možná ano, možná ne. Vždy bereme nový rok jako 

nový čas a novou příležitost k něčemu, co chceme ve svém 

životě udělat nebo vylepšit. Určitě naší pozornosti neunik-

ly zprávy, jaké prognó-

zy se na nás pohrnou ze 

všech stran, co všechno 

se může dotknout na-

šeho života v různých 

reformách právě 

v roce 2008.  

Ale nový rok, to je 

především čas nových 

možností. Budeme mít 

k dispozici 366 dnů, 

abychom si všimli, že 

vedle nás žijí ostatní 

lidé, budeme mít čas 

k dispozici, abychom 

někomu řekli, že jsme rádi, že je vedle nás. Budeme mít 

možnost někoho potěšit, povzbudit nebo prostě někomu 

věnovat, dnes už tak vzácný, svůj čas a projevit o někoho 

skutečný zájem. Budeme mít příležitost  říct někomu, co 

pro mě osobně znamená důvěřovat Kristu. Ten, kdo chce 

vidět, uvidí mnoho dalších možností, jak splnit Boží slovo 

ve svém životě: Mějme zájem jeden o druhého a povzbu-

zujme se k lásce a k dobrým skutkům. Židům 10,24. 

Ještě jedna důležitá nová možnost se před námi otevírá 

v novém roce.  

Známý americký kazatel Billy Graham uvádí, ve své 

jedné knize, pro povzbuzení tato slova ze Žalmu 16,11: 

„Vrcholem radosti je být s tebou.“ A sám k tomu dodává:  

Určitě jste viděli dva mladé 

lidi, kteří si vyznávali vzájemně 

lásku, aniž by přitom řekli jedi-

né slovo? Možná jste to sami i 

zažili. Každý pohled, každý 

dotek, každý úsměv vyjadřuje 

lásku. Velice zamilovaní lidé 

nacházejí nekonečné blaho 

v tom, že jsou prostě spolu.  

A stejně tak být v přítomnosti 

Boha přináší ohromnou radost. 

Dochází k tomu, jestliže poslou-

cháme, když k nám promlouvá 

skrze své slovo; dochází k tomu, 

když se modlíme. Ale dochází 

k tomu i tehdy, když se prostě 

radujeme z jeho přítomnosti – 

když přemýšlíme o jeho dobro-

tě, užíváme si krásy jeho stvoře-

ní, radujeme se z narození dítěte 

nebo jsme překvapeni náhlým 

požehnáním.  

Jednoho dne se odebereme do 

jeho přítomnosti navždy. Bible 

to komentuje slovy: „On sám, 

jejich Bůh, bude s nimi“ (Zje-

vení 21,3). Jaká radost, že bude 

s námi! Ale než k tomu dojde, 

radujme se z jeho přítomnosti 

právě teď, protože On je s námi 

každou hodinu, po celý den. 

Prožijme nový rok 2008, jako 

rok nových možností vidět ko-

lem sebe lidi, kteří potřebují 

projev lásky a zájmu. Radujme 

se společně v přítomnosti Boha, 

který k nám promlouvá skrze 

své slovo, skrze stvoření nebo 

skrze své požehnání. 
Jiří Kaleta  
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Dějiny Židů 

ŽIDÉ V KŘESŤANSKÉ ÉŘE – KAPITOLA 

PRVNÍ: BOJOVNÍCI 

Židé se v dějinách představili v několika podobách – 

kromě svého postavení Bohem vyvoleného národa se uká-

zali také jako milovníci svobody a odvážní bojovníci. Když 

se židovský národ ocitl pod 

nadvládou římské říše, vždy 

se nacházeli povstalci, kteří 

chtěli okupantské jho ze 

svých šíjí sejmout. Židovská 

válka, jež vypukla r. 66, to 

jasně dokládá. Když římští 

prokurátoři dlouhodobě bez-

ostyšně útočili na židovskou hrdost, což vyvrcholilo za 

prokurátora Gessia Flora, vypuklo velké povstání. 

V chrámu se přestalo obětovat za císaře. Povstalcům se na 

počátku podařilo zvítězit nad římskými jednotkami. Pro-

tože však bylo jasné, že mocné impérium bude chtít odboj 

potlačit, začaly přípravy na obtížnou válku. Císař Nero 

pověřil zničením odporu zkušeného vojáka Tita Flavia 

Vespasiana. Ten si nejprve podrobil Galileu a ostatní úze-

mí mimo Jeruzalém. Po Neronově sebevraždě r. 68 byl 

Vespasian provolán císařem, a proto svěřil velení nad voj-

sky v Palestině svému synu Titovi. Tomu připadl úkol 

podrobit si dobře opevněný Jeruzalém. Mezi vůdci po-

vstání panovala nejednota a tři strany se v Jeruzalémě do-

konce tvrdě střetávaly. Ke smíru je donutilo až obtížné 

postavení obleženého města. Římané měli velice schopnou 

armádu a přes veliké hrdinství obránců města se jim dařilo 

město dobývat. Jeruzalém byl odříznut od přísunu zásob, 

hromadila se v něm mrtvá těla. I 

přes Titovu snahu, aby byl za-

chován chrám, tato nádherná 

stavba v srpnu r. 70 vyhořela. 

Poté se podařilo dobýt i zbytek 

města. Povstání však zatím ne-

bylo zcela potlačeno. Odbojníci 

byli ještě opevněni ve třech 

pevnostech, z nichž byla r. 73 

jako poslední dobyta Massada poté, co její obránci dobro-

volně ukončili své životy. Židé byli stateční, ale také ne-

svorní. Povstání si vyžádalo ohromné množství životů, 

desetitisíce lidí byly prodány do 

otroctví, země byla v žalostném 

stavu.  

Porážka však neznamenala 

konec židovství v Palestině. Jeho 

centrum se ale přesunulo 

z Jeruzaléma do Jabne. Vůdčí 

osobností byl rabi Jóchanan ben 

Zakaj. Zde byla obnovena vele-

rada, na zdejší akademii vyučo-

vali učenci, došlo zde také ke 

stanovení konečné podoby ži-

dovské Bible (Starého zákona). 

Z chrámu se bohoslužby zcela 

přesunuly do synagog, místo 

obětí zaujaly modlitby. 

V průběhu doby se život 

v zemi, navzdory obtížným 

podmínkám, začal uklidňovat. 

Těžké období zažívali židé bě-

hem vlády císaře Domitiana a 

poté za vlády Hadriánovy. Císař 

chtěl židy násilně helenizovat. 

Jeho kroky vyvolaly r. 132 další 

velké povstání, do jehož čela se 

postavil Šimon bar Kochba. I 

tehdy se Židé statečně bránili 

přesile. Po třech letech však bylo 

i toto povstání potlačeno. Do 

Jeruzaléma byl židům, až na den 

výročí zničení chrámu, zakázán 

vstup a město bylo přejmenová-

no na Aelia Capitolina. Ani 

druhé velké povstání proti Římu 

se nezdařilo. 
MCH-NL 
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misie 

MILÍ ČTENÁŘI, 

Opět vás po nějaké době zdravíme, tentokrát z České re-

publiky, kde trávíme náš první „pracovní domácí pobyt“. 

Máme za sebou tři roky života v Jihovýchodní Asii a chtěli 

bychom se s vámi podělit o něco z toho, co se za tu dobu 

odehrálo 

v práci na na-

šem projektu.  

Na úvod 

bychom vám 

rádi představi-

li trochu více 

naše spolupra-

covníky, se 

kterými spo-

lečně na ost-

rově Yaru sloužíme. Kromě Yaru týmu (celkem 9 lidí), je-

hož součástí je mimo nás ještě jeden manželský pár 

z Anglie, dva páry z USA a jeden pracovník z Jihovýchod-

ní Asie, spolupracujeme jako konzultanti s týmem místních 

lidí, kteří jsou členy „Sdružení pro rozvoj jazyků ostrova 

Yaru“. V současné době má toto sdružení celkem 12 členů 

reprezentujících pět jazykových skupin, kteří opustili svou 

práci (nejčastěji rybařinu) a věnují svůj čas práci na překla-

du a rozvoji místní komunity.  

Jedním 

z  cílů na-

šeho Yaru 

týmu je 

pomáhat 

tomuto 

místnímu 

sdružení 

v naplňová

ní jejich 

(ale i naší) 

vize, aby se Boží Slovo šířilo mezi obyvatele ostrova Yaru  

ve formě jim srozumitelné, aby jejich životy byly tímto 

Slovem proměňovány. K naplnění této vize je zapotřebí 

nejen samotný překlad Písma do mateřského jazyka, ale 

také spolupráce s místní vládou, církvemi a místními ko-

munitami, které nám umožňují 

pořádat různé aktivity a tím 

pomáhají zasáhnout obyvatele 

Yaru.  

Za poslední období jsme jako 

tým udělali velký kus práce 

v oblasti překladu Písma do pěti 

místních jazyků. Pro některé 

z nich se také dokončuje překlad 

liturgie, kterou používá místní 

církev při nedělních shromáž-

děních. Pořádali jsme seminář 

zaměřený na tvorbu slovníků 

pro čtyři jazykové skupiny ost-

rova Yaru. Ve dvou z nich již 

překlad Písma probíhá. Pro 

zbývající dvě jazykové skupiny 

se překlad plánuje někdy 

v blízké budoucnosti.  Cílem 

takového semináře je získat no-

vá slovíčka a jazykové výrazy 

pro lexikon, který je nepostrada-

telným nástrojem při následné 

překladatelské práci. Například 

v jazyce, který se učíme my, se 

nám podařilo doposud zpraco-

vat již asi 1200 jazykových zá-

znamů. 

Dalším cílem našeho Yaru 

týmu je pomoci místnímu sdru-

žení růst v jeho dovednostech a 

schopnostech.  Proto jsme uspo-

řádali několik seminářů zamě-

řených na otázky překladatel-

ských postupů, administrativní 

a účetní práce nebo na téma jak 

zlepšit způsob distribuce mate-

riálů mezi místní komunity. 

Naši místní spolupracovníci 

plánují v nejbližší době uspořá-

dat soutěž ve čtení a recitaci, 

která je výborným lákadlem pro 

místní (obyvatele), kde výherci 

mohou získat různé ceny. Záro-

veň je to výborná příležitost, jak 
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motivovat ke čtení a práci s textem samotným. Pro nejbližší 

období plánujeme otevření dalších tří malých komunitních 

knihoven, ve kterých si děti i dospělí mohou vybrat 

z mnoha knih, ať už naučných či příběhů.  

Je toho mnoho za námi a zároveň také před námi a my 

jsme Vám vděčni za vaše modlitby a podporu, která má 

vliv na mnohé životy a určitě velký význam pro Boží krá-

lovství.  

Následující článek je svědectví vedoucího místního 

sdružení jménem Nus Tubay o Božím působení mezi oby-

vateli ostrova Yaru. 

 

„Malý, ale mocný“ 

I přes mnoho let náboženského vyučování většina věří-

cích v období nemocí či těžkostí stále vzývá duchy svých 

předků. Volají také k Bohu, ale to jen proto, aby se pojistili 

a pokryli všechny možnosti. Nedávno jsem navštívil svou 

rodnou vesnici, a byl jsem požádán, abych měl v naší círk-

vi kázání. Vím, že kazatelé v této denominaci většinou 

v kázáních používají velmi formální verzi národního jazy-

ka, s jejímž porozuměním má převážná většina místních 

obyvatel problémy. A 

tak i přesto, že mno-

ho lidí navštěvuje 

církev pravidelně, 

často si při shromáž-

děních povídají se 

svými sousedy. (Pro-

tože slovům kazatele 

nerozumí a nudí se - 

pozn.).   

Jelikož již byla do 

mého mateřského 

jazyka přeložena kni-

ha Jonáš, rozhodl 

jsem se ji použít jako 

text kázání. Vysvětlil 

jsem, jak Jonáš utekl 

od Boha a byl uvězněn na moři. Místní lidé mohou sympa-

tizovat, když je někdo uvězněn na rozbouřeném moři a 

dovolává se k pánu moře nebo duchům předkům o slito-

vání. Připomněl jsem jim, že tento příběh je svědectvím o 

tom, že Bůh Stvořitel je mnohem mocnější, než naši před-

kové. „Jen se podívejte, posádka se nepřestávala dovolávat 

svých předků, ale počasí zůstalo stejné beze změny. A 

když zkoušeli odporovat Bohu a 

snažili se zachránit Jonáše, jen se 

to zhoršilo! Ale pak, hned jak 

Boha uposlechli, moře se zklid-

nilo. To neučinili předkové, to 

učinil Bůh. To je důkaz, že Bůh 

je mocnější než předkové, a pro-

to se posádka rozhodla následo-

vat Jej místo svých předků.“ 

Všichni ti, kteří seděli 

v kostele, byli ticho a jen mě 

celou dobu sledovali očima 

(pozn. lidé se většinou koukají 

kolem znudění anebo během 

kázání ve formálním národním 

jazyce usínají).  

Po skončení řeklo hodně lidí 

jednomu mému spolupracovní-

kovi: „Neuvěřitelné. My jsme 

tomu rozuměli. Je nám to teď 

mnohem jasnější.“ 

Řekl jsem jednomu našemu 

konzultantovi z Yaru týmu: „Ta-

to kniha Jonáš je možná jednou 

z nejmenších knih Bible, ale mu-

sí to být jedna z nejmocnějších 

pro lidi na ostrově Yaru. Říká to 

tak moc o tom, co mají slyšet, 

aby Boha následovali.“ 

Vysvětlivka: Abychom re-

spektovali bezpečnostní opatře-

ní, používáme pro místo v JV 

Asii, kde žijeme a sloužíme, 

pseudonym „ostrov Yaru“. 

Vaši Kuba a Barča Pszczolko-

vi 

Poznámka redakce: Článek byl 

převzat ze Živého slova se souhla-

sem autorů a je zároveň pozvánkou 

na sborový den, který se bude konat 

3. února 2008 a kde se budeme moci 

setkat s Jakubem a Barčou osobně. 

Bližší informace o sborovém dni 

jsou uvedeny níže. 
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ZPRÁVY OD PŘÁTEL V KENI 

Ze sdělovacích prostředků k nám doléhají ze země ve 

Východní Africe zneklidňující zprávy: 

“Nepokoje v Keni si vyžádaly už kolem 700 obětí.“ 

“Nejméně 50 lidí, kteří se v obavách z povolebních násilností 

ukryli v západokeňském městě Eldoret do kostela, zahynulo poté, 

co budovu zapálil rozvášněný dav.” 

“Odhadem asi čtvrt milionu lidí muselo opustiti své domovy. “ 

“Až dosud byla Keňa považována v rámci Afriky za stabilní a 

relativně bezpečnou zemi. Nestabilní Keňa znamená nestabilitu 

celé východní Afriky.” 

Uvádíme proto několik 

krátkých zpráv od věřících 

křesťanů (známých i 

neznámých), kteří jsou právě 

nyní v této zemi. 

1. ledna 2008: Zdravím Vás 

všechny, drazí přátelé. Zatímco 

Vám píšu, není možné dostat se 

do Nairobi, protože po volbách 

tam vypukl chaos. Jeden 

kandidát zvítězil, ale prezident mu odmítl umožnit převzít 

vládu. Prosím, modlete se za Kenyu. Lidé zde bojují. Byla 

tím zasažena i Kibera, kde pracuji. Meshack 

2. ledna 2008: Máme pro Vás modlitební téma do nového 

roku, které se týká Kenye. Minulý čtvrtek se v Kenyi 

konaly prezidentské a parlamentní volby. Současný presi-

dent byl v neděli večer prohlášen vítězem voleb. Jsou 

hlášeny nepokoje a násilí v několika částech země. 

Zejména některá 

území slumů zřejmě 

přitahují násilí. Počet 

obětí stoupá. Opoziční 

kandidát nepovažuje 

výsledky voleb za 

přesné. Spousta 

hlavních ulic v Nairo-

bi je uzavřena. Bylo 

nám doporučeno, abychom se nevzdalovali od svého 

bydliště. Respektujeme to. Tady, kde bydlíme, je klid. Jen 

občas nad námi přelétá vrtulník. 

Prosíme Vás, abyste se modlili: Za naše přátele a jejich 

rodiny, kteří žijí ve slumech a v oblastech, kde vypuklo 

násilí. Za mír v celé Kenyi. Za toho pravého prezidenta pro 

Kenyu a za pokojné převzetí 

vlády, ať je prezidentem 

kdokoliv. Za naši bezpečnost. 

Velmi Vám děkujeme za to, co 

pro nás děláte. Přejeme Vám 

nádherný nový rok. Bůh Vám 

žehnej. Josh and Audra Cadd 

4. ledna 2008: Drazí přátelé, 

velice Vám děkujeme za Vaše 

povzbuzení a zájem o to, co se 

zde děje. Mohu jen říci, abyste 

pokračovali v modlitbách. Děje 

se zde mnoho zlého, o čem 

nemůžeme hovořit anebo o čem 

se ani nedozvíme. Lidé byli 

vyhnáni ze svých domovů, a to 

zvláště v západní části Kenye 

v okolí Eldoret, Kakamega, Ki-

sumu a okolních menších měst. 

Mombasa byla také zasažena. 

Nairobi je podle mne 

zpustošeno. Lidé z několika 

slumů 

byli vyhnáni a nemají žádné 

prostředky (vodu ani jídlo). 

Některé domy, které ještě 

nebyly zasaženy, přijímají 

ostatní rodiny. V mém domě 

máme 4 ženy s 9 dětmi. Jejich 

manželé spolu s ostatními brání 

jejich majetky. Ve většině 

krámků docházejí potraviny a 

většina čerpacích stanic je na 

suchu. Není možné chodit po 

městě. V okolí se ozývají 

přestřelky. Věříme, že se to co 
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nejdříve vyřeší. S pozdravem, Ommani John. 

6.ledna 2008: Ahojte priatelia...! Obraciam sa na vás s 

prosbou.. o modlitbu za našich priatelov, kolegov a 

pacientov v Keni a Sudane kde su velke nepokoje. Dnes 

zabili kolegu v Akote v Sudane a v Eldorete v Keni vcera 

skoro upalili nasho priatela knaza Martina a dnes zastrelili 

15 deti a 2 dospelých v kostole... Ak mozete, poslite prosbu 

o modlitbovu pomoc vasim rodinam a priatelom,vdaka! Je 

to jedina vec ako mozeme byt na blizku. (Ja som uz vdaka 

Bohu stastne na Slovensku..) Jozef Suvada a kolegovia z 

africkej misie 

7. ledna 2008: Jsem si jist, že jste zarmouceni událostmi, 

které se dějí v této zemi v posledním týdnu. Prosím, 

vytrvejte v modlitbách. Dobrou zprávou je, že všichni 

pracovníci BTL (Bible Translation & Literacy) jsou v 

bezpečí a vpořádku. Nechť Pán rozjasní svou tvář nad 

vámi v tomto roce. Peter. 
Zpracoval VK-NL 

alianční modlitební týden 

PODOBENSTVÍ O BĚŽÍCÍM OTCI A 

ZTRACENÝCH SYNECH 

PO 7.1.2008 – Křes-

ťanské sbory, ul. Alšova 

„Co všechno se dá 

promrhat“ 

Po svědectví jedné 

mládežnice o tom, že 

modlitba je dar Ducha a 

je to právě On, kdo se 

v nás modlí, zahájil náš 

bratr farář Jiří Kaleta 

celý modlitební týden, 

ve kterém se nám podo-

benství o marnotratném synu doslova otisklo do duše. 

Všichni mluvčí totiž velice důkladně, a jak mnozí vyznali 

s velikou radostí, objasňovali všechny fáze tohoto podo-

benství i ponaučení, která z něj pro nás křesťany vyplývají. 

V tom dnešním dni jsme si připomněli, že plýtvat můžeme 

opravdu vším, časem, penězi, zdravím, můžeme promarnit 

různé příležitosti. A uběhlý rok, který je za námi? Ten už 

nikdy, nikdy nevrátíme. Marnotratný syn zatoužil po svo-

bodě a spolu s ním mnozí. Ano je to touha po nezávislosti 

na rodičích, na autoritách i na Bohu, která nás žene pryč od 

Ježíšovy náruče, pryč za vytou-

ženou svobodou. Z počátku to 

vypadá lákavě, je to nádhera, 

když se vše daří, jsou prostřed-

ky, kamarádi, zábava. Konečně 

je tady ta nezávislost. Avšak 

svoboda v lidském pojetí ne-

myslí na budoucnost a člověk 

nakonec zůstane sám se svou 

vytouženou svobodou. Proto je 

jedním z cílů podobenství o 

marnotratném synu, uvědomit 

si, že jediná svoboda je v Kristu 

Ježíši a připomínat si to kdyko-

liv se v nás objeví ta hříšná tou-

ha po „svobodě“.  

Poněvadž jsme všichni zhřeši-

li, všichni jsme také promrhali. 

Jde o to, jestli jsme ochotni při-

jmout milost nového narození, 

které si u svého Otce nikdo 

z nás nemůže vysloužit. 

ÚT 8.1.2008 – KC Svibice 

„Co přimělo marnotratného 

syna k návratu?“ 

Dnes nám byly zdůrazněny 3 

podstatné faktory, které přiměly 

marnotratného syna k návratu.  

Rozhodnutí z vlastní vůle: 

Člověk musí udělat velice těžké, 

ale vůbec nejdůležitější rozhod-

nutí, aby se vrátil ke svému Otci. 

Je to totální obrat o 180° od 

vlastní poživačné „svobody“ 

k pokoře a uznání té svrchované 

pravdy, od které utíkal. 

Zkušenost z pádu: Ano tato 

zkušenost z pádu mezi vepře 

(pro Izraelce snad není větší 

potupy), z pádu na úplné dno 

může být hnacím motorem 

k učinění onoho nesnadného 

rozhodnutí. A nejen to, takový 

pád si člověk dobře pamatuje a 
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často dobře slouží jako svědectví a varování ostatním. 

Poznání otce: Vrátil by se marnotratný syn ke svému ot-

ci, kdyby věděl, že je zlý, chamtivý a svého syna by nepři-

jal? Nevrátil, neměl by důvod. Ale bylo to jinak. Syn věděl, 

že jeho otec má dostatek, je laskavý a má dobrý charakter. 

To ho od počátku povzbuzovalo k návratu. Také my 

všichni dobře víme, že náš Otec v nebesích je slitovný a 

milostivý, schovívavý, nejvýš milosrdný. Nikdo se nemusí 

obávat návratu. 
MSCH-NL 

ST 9.1.2008 – CB ul. Frýdecká 

„Otec přijímá ztraceného syna.“ 

Výkladu se tentokrát ujal bratr farář Bohuslav Kokotek z 

Niv. Bratr kokotek pokračoval v kázání úsekem, kde otec 

odpouští 

svému synu. 

Hlavním hr-

dinou je zde 

otec, který 

boří všechny 

zvyklosti a 

jde uvítat 

vracejícího se 

syna. Otcovo 

srdce je napl-

něno láskou, odpuštěním, soucitem. I Bůh nám vychází 

vstříc a nabizí nám svou otevřenou náruč. A nás chce nau-

čit tomu samému – být otci, kteří odpouštějí a přijímají bez 

podmínek. Modlitební chvíle se pak týkala vztahů mezi 

otci a dětmi, mezi matkami a dětmi, našich otců ve víře.  

Vystoupil také samozřejmě pěvecký sbor, bylo krátké 

svědectví a společně jsme mohli Pána chválit s doprovod-

nou skupinou. 
PLCH-NL 

ČT 10.1.2007 – Agapé ul. Božkova 

„Oslava nad znovunalezeným synem.“ 

Postmoderní společnost trpí ztrátou smyslu. Bratr And-

rýsek na úvod připomněl neblahou skutečnost, že ½ man-

želství v ČR se rozpadá. Lidé zažívají zklamání, hořkost, 

výčitky. Ztracený život bez Boha je velkým břemenem a 

kdo od Boží náruče utíká, odděluje se od zdroje života. 

Proroci vždy rozdělovali lidi na dvě skupiny, a také Ježíš 

s sebou přináší toto rozdělení. A je to rozdělení zásadní, 

neboť ti co jdou za Ježíšem, přešli již ze smrti do života. 

Každý se ztratil, ale ne každý se najde. Ne každý se odhod-

lá k návratu. Ale ztracený syn se odhodlal a vyznává otci, 

že není hoden a zhřešil. A jeho 

táta chystá oslavu – raduje se 

nad jeho návratem, obléká mu 

nové šaty a vrací mu všechna 

práva jako měl předtím. Také 

náš Otec na nás čeká 

s otevřenou náručí a oslavuje 

náš návrat. Je psáno, že v nebi je 

větší radost nad jedním obráce-

ným hříšníkem než nad 99 spra-

vedlivými, kteří pokání nepo-

třebují. Pokud člověk projeví 

skutečnou lítost, která přejde 

v pokání, Bůh pro něj má milo-

srdenství a odpuštění. A navíc 

oslavuje a chce abychom i my 

dovedli slavit spolu s ním ná-

vraty od mrtvých mezi živé. 
MSCH-NL 

PÁ 11.1.2007 – ČCE Na Roz-

voji 

„Syndrom staršího bratra“  

Starší bratr reaguje úplně ji-

nak než otec. Je zlý, odsuzuje 

mladšího bratra, v jeho chování 

není žádný soucit a odpuštění, 

nevidí, že otec mu dává totéž co 
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jeho bratru. Máme také syndrom staršího bratra? Také se 

cítíme odstrčení, zatímco ostatní ve sboru, v rodině „slíz-

nou smetanu“ a všechno jim projde (je jim odpuštěno)? 

Vyznejme svou zatrpklost a žárlivost, abychom mohli být 

svobodni. Abychom se dovedli radovat a vidět, že i nám je 

dáno mnohem víc, než čeho jsme se museli vzdát. 
LCH-NL 

SO 12.1.2007 – SCEAV Na Nivách 

„Všechno, co mám, je tvé“  

„Není pro nás Otec jen slovo z vyprahlým obsahem?“ 

ptal se nás všech bratr Šelong o závěrečném dni modliteb-

ního týdne. Máme přeci tu čest nazývat Jej svým Otcem. 

Boží království je založeno na principu otcovství a nemů-

žeme tam vejít 

jinak než jako 

synové. Syn je 

dědic, takže i my 

jsme dědicové 

Boží. Vše, co Bůh 

nabízí, je zdarma, 

skutečné, darova-

né z milosti, bez 

našich zásluh. A na nás je, abychom to přijali do vlastnic-

tví. Avšak satan je proti. Nechce, abychom byli dědici, pro-

to v nás vytváří pochyby. Je rafinovaný a hříchy jako žá-

dostivost, vlastní rozkoš, pýcha, odsuzování druhých zaba-

luje do obalu s názvem „svoboda“. A člověk z počátku ani 

netuší, že skončí jako marnotratný syn - u prasat. A přesto 

se i pak osvědčuje Boží láska a milost. I od těch prasat nás 

přijme a dá nám VŠECHNO, když se budeme chtít vrátit. 

Pak už nechceme jinak než s Ježíšem. Už se přeci nechceme 

dostat mezi vepře. Nejlepší ze všeho je být v Otcově domě, 

neboť ten lstivý had stále útočí. Nevzdalujme se proto od 

Ježíše, neboť působení Otce můžeme vidět právě skrze 

Krista. Řekl to i svým učedníkům: “Kdo zůstává ve mně a 

já v něm, ponese hojné ovoce, neboť beze mne nemůžete 

činit nic.“ Protože bez Ježíše nemůžeme činit nic, změňme 

naše modlitby, namísto „Pane dej“ se modleme jako Boží 

Syn. 
MSCH-NL 

AŤ JE NÁM VE SBORU SPOLU DOBŘE 

Bratři a sestry, na prahu roku 2008 určitě stojíme 

s touhou, aby nám ve sborovém společenství bylo spolu 

dobře a zároveň, aby nás také ve sboru přibývalo. Obě 

přání přitom spolu souvisí a 

možná víc, než by se na první 

pohled zdálo. Jak? 

V příloze deníku MF Dnes vy-

šel dne 22.12.07 zajímavý článek, 

nadepsaný „Duchovno – dobrý 

byznys“. V upoutávce k tomuto 

článku bylo napsáno: „Většina 

Čechů se považuje za ateisty a 

hrdě se k tomu hlásí při sčítání 

lidu nebo sociologických vý-

zkumech. Ve skutečnosti tím 

občané vyjadřují spíše odpor 

k církvím a jejich poněkud zvet-

šelé nabídce. Duchovnu se však 

nebrání.“ Autor pak dále rozvá-

dí, co myslí oním duchovnem – 

např. léčitelství, věštebné prak-

tiky, duchovní cvičení, magii, 

východní náboženství (tj. hin-

duismus, buddhismus), new 

age, astrologii a mnohé další – a 

ukazuje, že zájem lidí o tento 

druh duchovna se konkrétně 

projevuje např. nákupem litera-

tury, magických kamenů a me-

ditačních pomůcek a doplňků.  

Tato fakta jsou zarážející a 

v rozporu s tím, když my někdy 

odůvodňujeme prázdné lavice 

v kostelech argumenty, že lidé 

nemají o duchovní věci zájem a 

nemají na ně čas. Na druhé stra-

ně to ale potvrzují slova z knihy 

Kazatel 3,11, kde se píše, že Bůh 

„lidem dal do srdce i touhu po 

věčnosti“, proto se nelze divit, 

že lidé hledají duchovno. Proč 

však lidé nehledají 

v křesťanství? Proč nechodí do 

církve? Proč mnohé křesťanské 

sbory nerostou? Vždyť přece 

Ježíš nabízí „vodu živou“, jak 

čteme u Jana v příběhu o samař-

ské ženě, vodu živou, která uha-
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sí každou duchovní žízeň. Tyto palčivé otázky „proč?“ 

naznačují, že problém bude zřejmě v církvi samotné, ve 

vnitřním životě jednotlivých křesťanských sborů a konečně 

zřejmě i v nás samotných. 

Hledejme klíč k řešení tak, že se podíváme, jak to fungo-

valo ve sboru, který mnozí považují za blízký ideálnímu 

stavu, tedy do prostředí prvotní rané jeruzalémské církve. 

Dalo by se zmínit mnohé, já ze Skutků 2, 37-47 zmíním dvě 

skutečnosti, které jistě významně přispívaly k tomu, že - 

jak uvádí konec 47. verše: „ …a Pán denně přidával k jejich 

společenství ty, které povolával ke spáse“. 

Verš 46: „Každého dne pobývali svorně v chrámu …“ = 

tzn. že byli často spolu, měli mezi sebou takové společen-

ství a takové vztahy, že jim spolu bylo dobře. 

Verš 47: 

„…a byli 

všemu lidu 

milí…“ = tzn., 

že jistě svou 

slovní evan-

gelizaci  do-

provázeli tím, 

že Boží láska 

byla vidět na 

jejich chování a na jejich vztazích v rámci sboru. 

Troufnu si z toho mj. vyvodit, že mezi nimi nekolovaly 

pomluvy, že byli schopni komunikovat a spolupracovat jak 

na úrovni vedení, tak na úrovni řadových členů, že se 

k sobě chovali s láskou a tolerancí, ale zároveň se uměli i 

v lásce napomínat, že se uměli domluvit a táhnout 

v jednotě společně za jeden provaz. Samozřejmým zákla-

dem pochopitelně bylo, že se vytrvale modlili, poslouchali 

učení apoštolů a chválili Boha.  

Co si z toho může vzít nebo odvodit dnešní církev, náš 

sbor a my sami pro praktický, každodenní vnitrosborový 

život? Například následující: 1. pokud víš, že je bratr či 

sestra, s kterými nejsi schopen komunikovat, zajdi za nimi 

jako první a změň to. 

2. pokud je někdo, s kým nejsi schopen spolupracovat na 

Božím díle, ať už je důvod jakýkoliv, jako první napřáhni 

ruku k vyjasnění rozporu a znovunavázání spolupráce. 

3. pokud se tě někdo něčím dotknul nebo tě urazil, zajdi 

za ním a řeš to přímo, nikoli přes prostředníky nebo po-

mlouváním či psaním doporučených dopisů. 

4. pokud víš, že tvůj postoj či 

čin způsobil rozkol, aktivně 

ukonči jeho trvání. 

5. pokud dáváš „nesouhlas 

s něčím“ najevo tím, že se stra-

níš sborového společenství, ra-

ději se znovu zapoj a aktivně 

přispěj k řešení problémů.  

6. pokud nejsi s něčím ve sbo-

ru spokojen a mračíš se na své 

okolí, prohovoř s někým, co tě 

trápí a ulev tak svému srdci, 

najdeš třeba řešení a tvář se ti 

opět rozjasní a tím přispěješ 

k dobré atmosféře ve sboru 

7. pokud sbíráš a roznášíš 

pomluvy, přestaň s tím (připo-

mínám, že pomluvy se dopouš-

tíš, když předáváš dál negativní 

informaci o někom za jeho zády, 

aniž se tě to týká nebo aniž jsi 

účasten řešení) 

8. a také, pokud někdo hřešil 

tím, že rozesílal zraňující ano-

nymy, ať se přizná, omluví se a 

nechť je mu poté odpuštěno – 

dokud však pokání činit nebu-

de, nechť je jasně řečeno, že zů-

stává v hříchu se všemi důsled-

ky, důsledky neodpuštěného 

hříchu.  

Jinými slovy, bratři a sestry, 

berme si pozitivní příklad z rané 

církve a dělejme vše proto, aby 

naše osobní křesťanství bylo 

opravdové, v rámci našeho sbo-

ru důvěryhodné pro nás a pro 

okolí, aby nám ve sboru bylo 

spolu dobře, aby  Boží dílo 

v našem sboru mohlo růst (tedy 

aby všechny Boží záměry 

v našem sboru byly naplňová-

ny) a aby měl Pán Ježíš Kristus 

z nás a z našeho sboru radost a 

mohl přidávat do našeho spole-
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čenství další lidi, povolávané ke spáse. 

Nechť nám Pán Ježíš k tomu žehná a dává svou moud-

rost, sílu a plnost Ducha Svatého. 
René Raszka 

NEJLEPŠÍ DÁREK 

„Sárinko s čím chceš ten chleba? Se sýrem, šunkou nebo 

s marmeládou?“ ptá se maminka dcery. „S paštikou,“ slyší 

odpověď z pokojíčku. „Paštika není,“ volá maminka. To už 

je dcera v kuchyni a rozčiluje se, jak to, že není paštika, že 

už není dlouhou dobu a proč ji nemáme, když jí tak chut-

ná. Maminka vysvětluje, že už dlouho nebyla v prodejně 

zdravé výživy, kde obvykle pro děti nakupuje chutné a 

zdravé pomazánky. A protože Sára 

měla svůj vzteklý den, přidala ma-

minka navrch krátký příběh, aby 

dceru přivedla ke spokojenosti s tím, 

co má. „Představ si,“ povídá ma-

minka, „že v jedné zemi bydlela 

maminka se čtyřmi dětmi. Tatínka 

už neměli a na všechno byla ta ma-

minka sama. Dlouhou dobu už ne-

měli skoro žádné penízky, a když 

byla nouze nejvyšší, zazvonil u jejich dveří pošťák a přinesl 

jim balík. Ten balík jim poslal jeden starý pán, který se do-

zvěděl o jejich bídě. Když balík otevřeli a uviděli, že je 

v něm chleba, všechny děti skákaly radostí. Již dlouho totiž 

žáden chleba neměly.“ 

A co na to dcera? „Hm, ale až půjdeš kolem toho obcho-

du, koupíš tu paštiku, viď?“ Vypadá to, že příběh se minul 

účinkem. Pro děti je těžké vztáhnout danou situaci na sebe, 

když se jich přímo netýká a jsou v jiném prostředí. Ne-

smíme se ale nechat odradit. Trpělivě skládejme mozaiku 

výchovy dál. Až dítě povyroste, samo pak zjistí, k čemu to 

všechno bylo, a že to bylo pro něj nakonec dobré. 

Kéž nás Bůh obdaří milostí, aby naše děti rostly k Boží 

slávě a radosti. 
MSCH-NL 

CHOVÁNÍ NA BOHOSLUŽBÁCH 

Když jsem byla malá, rodiče se mého bratra a mě snažili 

vychovat tak, abychom ve shromáždění dokázali vydržet 

potichu a pokud možno abychom v klidu seděli. A dodnes 

mi zůstal pocit viny, když někomu něco říkám nebo se 

věnuju něčemu jinému než tomu, co se děje před oltářem. 

Jelikož jsem učitelka, vyžaduju 

ve třídě aspoň trochu pozornosti 

od svých studentů. Musím říct, 

že ne vždy se mi to daří, přesto 

studenti vědí, že určité hranice 

jsou pro mě nepřekročitelné, a 

proto navzájem zachováváme 

nepsaná pravidla o věnování 

pozornosti tomu druhému. 

Minulý rok jsem se na boho-

službách dostala na jiné místo, 

než obvykle sedávám - mezi 

mládež. Uvědomila jsem si, že 

tady žádná nepsaná pravidla 

neplatí. Kromě vystoupení růz-

ných lidí jsem musela naslou-

chat ještě různým komentářům 

na účet účinkujících (nebyly 

neslušné nebo kritizující, ale 

nesmírně to rušilo). Po hodině 

jsem byla tak unavená 

z neustálého šumu, že jsem ra-

ději odešla a předsevzala si, že 

příště si sednu mezi „normální“ 

lidi nebo někam na samotu. Ne-

vím, jestli si, milá mládeži, uvě-

domuješ, že tvé chování je ruši-

vé a spousta lidí to vnímá jako 

neslušné, když se stále bavíš. 

Když vyrušují malé děti, dá se 

to pochopit, ale náctiletí a mladí 

lidé, kteří už mají přes dvacet? 

Některé postřehy jsou jistě aktu-

ální i po skončení bohoslužeb, a 

proto není třeba řešit je hned! 

Nerada bych moralizovala, 

protože nevím, jak se budou 

chovat mé děti. Přesto bych je 

chtěla vychovat k úctě k Božímu 

slovu, k respektu ke starším a 

k pozornému (nekomentované-

mu) vnímání lidí, kteří právě 

mluví z kazatelny nebo před 

oltářem nebo kdekoliv jinde. 
LCH-NL 
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STARŠOVSTVO SBORU OZNAMUJE: 

Účelové směrování vašich finančních darů: 

číslo účtu: 1725496319/0800 

variabilní symbol: 1 - dar na výměnu oken; 2 - podpora 

mladé generace; 3 - příspěvek na technické vybavení; 4 - 

dar na potřeby sboru; specifický symbol: uveďte vaše da-

tum narození pro identifikaci plátce ve formátu: 

DDMMRRRR. Od ledna si budete moci ve kanceláři sboru 

vyzvednout potvrzení o složených darech, které vám po-

slouží pro snížení daňového základu, takže ušetříte na 

daních. 

co nás čeká 
Sborový den 3. února 2008 

Kpt. Josef Knoflíček, důstojník Armády spásy, kontakt-

ní osoba pro Komunitní centrum Ostrava – Přívoz  na ul. 

Božkova 65, přijal pozvání do našeho sboru v Českém Tě-

šíně Na Rozvoji na služby Boží v neděli dne 3.února 2008 

v 9.00 hodin. Josef Knoflíček působí v současné době rov-

něž jako kazatel sboru (církve) Armády Spásy v Ostravě a 

v Opavě. Uvěřil asi před deseti lety, v době, kdy jako reci-

divista čekal na nástup svého dalšího trestu. Po návratu na 

svobodu se zapojil do Apoštolské církve v Havířově, kde 

také založil rodinu. Do Armády spásy nastoupil nejprve 

jako řadový zaměstnanec a poté se stal i jejím členem. Na-

vštěvuje rovněž vězně v ostravském vězení, kde jim vydá-

vá svědectví o Kristově lásce a moci, která proměňuje život 

člověka.  

Po skončení bohoslužeb bude následovat již tradiční 

společný oběd, posezení a ve 14 hodin pak setkání s Jaku-

bem a Barčou Pszczolkovými, kteří budou hovořit o své 

práci na misijním poli na ostrově Yaru. Na programu bude 

také fotoprezentace, prostor pro diskusi a otázky. Spolu 

s nimi dorazí ze sboru ESK Havířov také bratr Válka, který 

řekne pár slov o sboru a podpoře misionářů. 

Na sborový den vás zve vedení sboru 

 

Konference pro muže: Tváří v tvář 

2. února 2008 v kině Kosmos v Třinci 7:30-16:00 

Téma: Komunikace – Co si muž musí neustále připomí-

nat před Bohem, v manželství, ve sboru, ve společnosti. 

Pro všechny muže od 13-99 let. 120 (studenti a důchod-

ci), 170 Kč (ostatní) Strava je v ceně. 

Přihlášky do 28. ledna 2008. 

Bližši info na 

http://www.sceav.cz/kpm 

Připravuje a zve SCEAV Tři-

nec a KS-SCH Třinec 

 

Kurz pro sbormistry pod 

vedením Ladislava Mora-

vetze 
Téma 11. kurzu pro laické 

sbormistry zní Populární hudba 

 jazzová sborová tvorba  Cho-

ral-Groove 

Kurz se bude konat od 22. – 24. 

února 2008 ve středisku Sola 

Gratia v Bystřici pod Hostý-

nem. Poplatek činí 990 

Kč/osoba. Bližší info v redakci. 

 

Modlitby 24/7 

11.2 – 21.3. 2008: 40 dnů mod-

liteb a půstu 

Místo konání: evangelická fa-

ra na Rozvoji, Český Těšín 

Informace, kontakt, přihláše-

ní: www.modlitby24-7.cz/cesky 

tesin; mobil: 774 879 190;e-mail: 

ceskytesin@modlitby24-7.cz 

Přípravný výbor letního se-

tkání dorostu a mládeže ve Smi-

lovicích „XcamP" vyhlašuje 

konkurz pro grafiky 

 

Konkurz o nejlepší návrh 

grafiky XcamP 2008 
Navrhněte plakát, který by vy-

stihl téma XcamPu: „Exodus“ 

Bližší informace – požadav-

ky, podmínky, forma výběru, 

odměna – na www.xcamp.cz 

mailto:ceskytesin@modlitby24-7.cz
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8. Jarní konference sester  14. - 15.3. 2008, Třinec 

- Kino Kosmos: "Pavézou a krytem je ti Jeho věr-

nost."Žalm 91.4 

Semináře: Jak to u nás klape; Mami, to neřeš; Umění růst 

s dětmi; Prach na mém životě; Nebezpečí náboženského 

života; O naději v bezmoci 

Přihlášky do 14. 2. 2008; konferenční poplatek 100 Kč, 

sobotní oběd 75 Kč. 

Bližší info na cb.cz/trinec.listna/konference-sester 

 
Křesťanská výchova na katedře společenských 

věd  
otevírá obory Bakalářský studijní obor Křesťanská výcho-

va se zaměřením na vzdělávání 

Navazující magisterský studijní obor Učitelství křesťan-

ské výchovy pro 2. stupeň základních škol 

Bližší informace: http://pdf.osu.cz/ksv 

 

Zvukové nahrávky kázaní a fotky 

http://narozvoji.ic.cz - zvukové nahrávky kázaní br. Ka-

czmarczyka 

http://narozvoji.wz.cz - fotky z akcí sboru Na Rozvoji 

http://barkoci.ic.cz - zvukové nahrávky kázání br. Barkoci-

ho ze Slovenska 

inzerce 

 

Základní informace  

a pravidla inzerce 

Inzeráty je možno podávat pí-

semně u stánku Nedělních listů. 

Doporučujeme použít předtiště-

ný kupón. 

Inzerát ve speciálním formá-

tu, prosíme, dodejte 

v elektronické podobě, nejlépe 

ve formátu JPEG. Redakce si 

vyhrazuje právo nezveřejňovat 

inzerát, pokud není v souladu 

s mravními zásadami týmu re-

dakce nebo zákonnými norma-

mi. 
Ceník Inzerátů 

 Běžný  5,- Kč 

 Zvýrazněný 10,. Kč 

 V rámečku 20,-Kč 

(je zvýrazněný) 

 Speciální malý  100,-Kč 

(do ½ výšky širokého sloupce)  
 Speciální velký   200,-Kč 

(řes ½ výšky širokého slupce)  

 

Informace o sboru 
Evangelický sbor a.v. ČCE, 

Nám. Dr.M.Luthera 1,  

737 01 Český Těšín 

Telefon: 558 745 191, 558 742 320 

e-mail: info@ccectesin.cz 

web: www.ccectesin.cz 

Úřední hodiny: Po-Pá 9:00–12:00 

Mimo tuto dobu dle dohody s faráři  

 

Redakce NL 
e-mail: noviny.rozvoj@centrum.cz 

Na přípravě tohoto čísla se podíleli 

tito členové redakce :  Lenka Chro-

bočková, Petr Chroboček, Marek 

Schulhauser,  Lenka Smyčková, 

Michal Chalupski,  

Michal Kaczmarczyk.  

Zodpovídá Vladislav Kaczmarczyk 

http://narozvoji.ic.cz/
http://narozvoji.wz.cz/
http://barkoci.ic.cz/
mailto:info@ccectesin.cz
http://www.ccectesin.cz/
mailto:noviny.rozvoj@centrum.cz

