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8. ročník

Slovo editora

pokračování na další straně

Milí čtenáři, bratři a sestry,
toto číslo je zvláštní, protože je takovým 

předvolebním speciálem. 
Nebojte se ale, že na vás vykouknou 

průzkumy veřejného mínění, grafy a 
chvástavé články kandidátů. Je nám 
totiž jasné, že voleb máte po všech těch 
prezidentských debatách, televizních 
reportážích, přímých přenosech a 
novinových analýzách možná akorát tak 
dost.

My tedy jen pokračujeme v otázkách pro 
kandidáty do staršovstva. Kandidátů se od 
minula docela nasbíralo, a proto vyplnily 
jejich odpovědi většinu tohoto čísla. Jsme 
ale rádi, protože se s námi podělili o 
mnoho zajímavých myšlenek, svědectví či 
nápadů. Děkujeme jim a v jejich budoucí 
úloze jim přejeme hodně Božího požehnání 
a moudrosti. 

Jako tradičně však nechybí ani pravidelné 
rubriky: můžete si přečíst, co je to Boží 
moudrost a také co si asi Marie myslela, 
když našla dvanáctiletého Ježíše v chrámu. 
Vzpomeneme si také na alianční týden. 

Přátelé, pěkné počtení a požehnaný únor 
Vám za celou redakci přeje 

Jana Foberová  

„Podvolujte se jeho výchově; Bůh s vámi jedná 
jako se svými syny. Byl by to vůbec syn, kdyby 
ho otec nevychovával?“       
                          Židům 12,7

VýchoVa ano či ne?

Milé sestry a milí bratři v Kristu, milí 
přátelé,

nedávno ke konci sportovních zpráv 
promluvil už dosti starý pán, asi měl nějaké 
narozeniny. Nepamatuji si jeho jméno ani 
sportovní odvětví, v němž působil. Pamatuji 
si ale jeho energicky pronesená slova o tom, 
že naší společnosti chybí výchova. Klade se 
obrovský důraz na vzdělanost. Ta však nejde 
ruku v ruce s výchovou. A ti nejvzdělanější 
lidé nás potom nejvynalézavěji okrádají. 
Podobně, jak se zpívá v písni Zdeňka 
Svěráka Lotr intelektuál z pohádky Lotrando 
a Zubejda:

Dáme klukovi školy,
ať to stojí cokoli,
nešetříme na chlapci,
táto, šáhni do kapsy.
Když zná lupič písmena,
stane se s ním proměna,
když zná lupič dějiny,
tak je úplně jiný.
Naučí se francouzsky,
bude nosit licousky,
naučí se mluvnici.
Naučí se německy,
řekne troky, ne necky,
když bude mluvit plynně,
může loupit v cizině. 
Ref.: 
Bude to ozdoba loupežnické bandy, 
bude mít brejličky a možná i kšandy, 
posune řemeslo zas o kousek dál, bude to 

lotr intelektuál. 
Z listu Židům slyšíme také o výchově. 

Podvolujte se Boží výchově. Mít nějaké 
vědomosti, umět psát, počítat a zacházet 
s moderní technikou je jen jedna stránka 
výchovy. Zároveň nebo snad i napřed 
bychom se měli učit, k čemu mají naše 
vědomosti a dovednosti sloužit. A v tom 
je asi zmatek. Zdá se, že nám uniká smysl 
našeho lopocení v životě. Řečeno jazykem 
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víry. Ani se nedivíme, že nám smysl života 
uniká, když se nedržíme Boha. Z pozice 
věřících křesťanů bychom snad mohli 
namítnout: to se nás přece ale netýká, my 
se k Bohu hlásíme. Ano, jistě, máme velikou 
výhodu, že můžeme nahlížet svět skrze 
evangelium, skrze svědectví o svém přijetí, 
o odpuštění, o vykoupení v Kristu. Nicméně 
žijeme ve společnosti, která hodnotově čím 
dál víc tápe. A tato naše společnost nás 
ovlivňuje více, než si jsme ochotní připustit. 
Nahlížíme tedy svět i skrze prostředí, ve 
kterém žijeme. 

Díky Kristu jsme děti Boží. Jsme ale i děti 
svých rodičů, jsme pod vlivem společnosti, 
v níž žijeme. A to se nás pak někdy zmocní 
pocit, že nás to táhne na dvě strany. 

Jako bychom chtěli žít zároveň ve shodě 
s Božím pohledem na svět a zároveň, jako 
bychom chtěli dopřát sluchu těm hlasům, 
které říkají: Co si pro sebe neurveš, nemáš. 
Nebo rafinovaněji: musíš dopřát dětem 
pohodlný, blahobytný, zajištěný život. 
A to jsou pak veliká dilemata. Jestli dělat 
lépe placenou práci, o níž ale vím, že je 
postavená na okrádání chudých (třeba 
formou lichvářských půjček) nebo čestně 
dál vyměňovat pleny v domově důchodců 
za téměř minimální mzdu? Nebo jestli jít na 
fotbal nebo do kostela? Jestli vyčítat nebo 
odpustit? ...

Do takovýchto dilemat slyšíme: Podvolujte 
se jeho výchově; Bůh s vámi jedná jako se 
svými syny. Táhne nás to na obě strany. 
My to víme. Proto se cvičíme ve zbožnosti, 
povzbuzujeme se ve víře. Proto se scházíme 
k bohoslužbám, k biblickým hodinám, proto 
se modlíme a čteme svatá Písma. Abychom 
byli co nejvíce naplněni Božím pohledem 
na sebe i na svět, abychom co nejlépe 
rozuměli jeho vůli. Abychom unesli i životní 
těžkosti, když na nás přicházejí. Abychom 
se těch těžkostí nebáli a uměli je  pozitivně 
zpracovat. Můžeme si říct: Ty těžkosti, to 
je Boží výchova. Vyhýbat se těžkostem 
znamená vyhýbat se Bohu a vzdávat se 
výsady Božích dětí. Byl by to vůbec syn, 
kdyby ho otec nevychovával? Jste-li bez 
takové výchovy, jaké se dostává všem 
synům, pak nejste synové, ale cizí děti. 

Pod slovem výchova si ne všichni 
představíme totéž. Někdo si ze svého dětství  
vzpomene na bití a křik, někdo na zákazy 
a příkazy, někdo na dlouhé řeči, někomu 
vytane důraz na svobodu a nezávislost, 
někomu se vybaví rodičovské příklady. 
A to poslední, si myslím, že je to pravé. 
Staré latinské přísloví říká: Verba movent, 
exempla trahunt.  - Slova motivují (hýbají, 
podněcují, povzbuzují, dojímají), příklady 
táhnou.

Ano, slovem i příkladem vychovávaným 
dětem někdy připadá, že jiné děti mají více 
volnosti, více hraček a zábavy a trochu jim 
závidí. Až zpětně pak ocení péči svých 
moudrých rodičů, když vidí, že mají v životě 
pořádek, zatímco ti, kterým trochu záviděli 
se potácejí ve zmatcích.

I nám se neděle prožité v církvi, čas 
věnovaný modlitbám, síly vynaložené na 
pomoc bližním mohou zdát jako brzdy 
v rozletu. Mějme však na vědomí, že si 
těmito aktivitami děláme pořádek v životě. 
Třídíme věci na důležité a smysluplné od 
věcí zbytných a nesmyslných. A pokud to 
člověk nedělá, začne se dříve nebo později 
topit v chaosu, vrací se do doby, než Bůh 
promluvil. Tenkrát byla země pustá a 
prázdná. Tudy cesta nevede.

Cesta vede skrze Boží výchovu, aby i 
vzdělání mělo smysl, aby intelektuálové 
nebyli lotři, ale naopak lidé příkladní. 
Moudré výchovy je nám zapotřebí jako soli 
a Boží slovo a jeho vedení je k nezaplacení. 
Kde alespoň trošku zavětříme závan Božího 
Ducha, tam ať nás to táhne neodolatelnou 
silou.

       František Hruška, farář ve Štramberku 
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téma

Bůh Je moudrý 

 „Člověk míní, Pán Bůh mění!“ Docela 
nedobrovolně jsem si v některých situacích 
připouštěla tento fakt. Zvlášť v těch, 
kdy jsem měla všechno promyšlené a 
naplánované, jak se říká „do nejmenšího 
detailu“!  Někdy jde o maličkosti. Třeba 
když  si chcete vzít na sebe letní šatičky a 
změní se počasí! Stojíte v supermarketu ve 
frontě, která postupuje nejpomaleji. Nikde 
neseženete meloun, na který jste pozvali 
kamarády vašich dětí.  Ujede vám autobus 
na školní sraz. Těžší je, když se nedostanete 
na vysněnou školu, mnohem těžší, když vás 
opustí přítel, neplánovaně otěhotníte nebo 
naopak plánovaně neotěhotníte. Takhle 
jsem to nechtěla! Tolik jsem se snažila, to 
není správné! Všechno se mi hroutí, jak 
hromádka z karet. Smutek, rozladění, 
přemýšlení, co dál.  

 Nikdy plně nepochopíme Boží cesty, často 
Bohu klademe otázku „proč?“. Když si ale 
uvědomíme, že situace, ve které stojíme, byla 
Bohem připravena v Jeho milující moudrosti, 
snadněji můžeme tuto situaci vidět vírou. 
Můžeme se spolehnout, rozhodnuti vírou 
na základě jeho všemoudrosti, že Jeho cesty 
jsou dokonalé bez ohledu na to, jak špatně 
se nám věci jeví nebo jak je „pociťujeme“. 
„Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty 
nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův“ 
(Izajáš 55,8). „Požehnáno buď jméno Boží 
od věků až na věky. Jeho je moudrost i 
bohatýrská síla. On mění časy i doby“ 
(Daniel 2,20). 

Protože Bůh nemůže obětovat jednu 
vlastnost kvůli druhé, každé rozhodnutí 
všemohoucího Boha je stejně milující jako 
moudré a dobré. Pro samou podstatu Boha 
neexistuje žádný způsob zlepšení Božích 
cest. Jsou dokonalé! „Se svým Bohem 
zdolám hradbu, s Bohem, jehož cesta je tak 
dokonalá!“ ( Žalm 18,30 - 31).   

Moudrý Bůh vedl různé muže a ženy 
uvedené v Bibli množstvím okolností, které 
byly vybrány speciálně pro ně, aby je naučily 

základům víry v Něho samotného. Zatímco 
jeho osobní působení se projevovalo v 
životech těchto mužů a žen, Bůh sám 
dokončil skrze ně svůj celkový záměr v 
dějinách.

 Jednu dobu na mládeži byla velkým hitem 
píseň „Moudrost mi, Pane, dávej, abych po 
tvé cestě chodil. Moudrost mi, Pane, dávej, 
ať ve tmě nebloudím. Moudrost mi dávej, 
sám ji nemám, moudrost mi dávej, ať tě 
hledám. Moudrost mi, Pane, dávej, ať ve 
tmě nebloudím.“ Zpívali jsme ji mnohokrát 
a s prosbou, abychom byli moudří v 
Hospodinových očích. Už tehdy jsme si 
byli vědomi, že být moudrý podle Bible 
neznamená maximum nabytých znalostí a 
vědomostí, orientovat se na burze, hovořit 
několika světovými jazyky či mít titul před 
a za jménem. Nemám nic proti vzdělání, 
ale je dobré si znovu a znovu uvědomit, na 
jaké moudrosti v životě nejvíc záleží. „Je 
psáno: „Zahubím moudrost moudrých a 
rozumnost rozumných zavrhnu.“ Kde jsou 
učenci, kde znalci, kde řečníci tohoto věku? 
Protože svět svou moudrostí nepoznal 
Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu 
spasit ty, kdo věří bláznovskou zvěstí“(1. 
Korintským 1,19-21). „Počátek moudrosti je 
bát se Hospodina“ (Žalm 111,10).  Zdrojem 
opravdové moudrosti nejsou totiž stohy 
knih, ale Kristus, v němž jsou skryty všechny 
poklady moudrosti a poznání (Koloským 
2,3).

 Když se tedy podle zjištěných pravd z 
Božího slova nejdříve obrátím pro radu v 
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jakékoliv situaci na Pána Boha, zaslibuje: 
„Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou 
půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé 
oko.“ (Žalm, 32,8) 

 Pane Bože, prosíme Tě, dej, ať se naše 

moudrost projeví v tom, že se Tě budeme 
bát zarmoutit, přestože Tě nevidíme a jasně 
neslyšíme jako někteří lidé v Bibli! 

JH - NL 

ohlédnutí 
ohlédnutí za aliančním týdnem 

Vzpomínáte si, jaké bylo loňské téma 
aliančního týdne? „Být jiného ducha“ a šlo 
o to vzít si příklad z nebojácného  Jozua a 
Káleba. Letošní téma znělo „Neboť Bůh“. 
Trochu tajemné, viďte? Pojďme se na to 
podívat blíž.

 
Po - na rozvoji: „Svoboda dávání“ 
Ježíš nám nabízí svobodu nejen od hříchu, 

ale i svobodu v dávání. Pastor Bohuslav 
Wojnar definoval 3 velké skryté síly 
současnosti:

RADIKÁLNÍ ISLÁM - Závist a násilí  
zejména vůči Izraelcům a křesťanům 
provází Islám od počátku.  

SEKULÁRNÍ HUMANISMUS - Neboli též 
KONZUMERISMUS, je současný modlářský 
rybník západní civilizace, ve kterém se my 
lidé rádi čvachtáme. Neboť jde zkrátka o to 
mít se dobře za každou cenu. Avšak došlo 
to tak daleko, že lidé kupují věci, které 
nepotřebují, za peníze, které nemají, aby 
zapůsobili na ty, které ani nemají rádi. 

EVANGELIUM - Je v přímém protikladu 
vůči radikálnímu islámu i konzumerismu. A 
Bůh již dávno rozhodl, že tato síla je vítězná! 
Bůh nám dal, i my dáváme. Bůh nás miluje, 
i my milujeme. Ježíš se obětoval, i my se 
máme obětovat. V malých věcech, se nám 
to jakžtakž daří, ale když jde o hodně (viz 
Abrahamovo obětování Izáka), tak už je to 
pro nás obtížné. Avšak Boží zaopatření je 
tam, kde je ochota dávat. 

Učiníme-li první krok, který Bůh od nás 
očekává, bude nám to mnohonásobně 
vráceno. A nemusí jít vždy o finance. Často 
dáváme co máme v peněžence, ale pro 
Pána je potřeba obětovat i náš čas, síly, 
schopnosti. Dokážeme se něčeho vzdát pro 

Ježíše? Máme v tom svobodu.
 
ut – ac Slovenská „radost z dávání“ 

Některá dávání máme předepsána zákonem 
nebo obyčejem - například daně, nebo 
vánoční dárky. Skrze dávání je možné se 
také zviditelnit. Například když věnujeme 
nějaký větší obnos veřejně tak, aby se o tom 
vědělo a mluvilo. 

Radost z vyniknutí ovšem není radost z 
dávání. Naopak skryté dary se nám vrátí, 
neboť Pán na ně nezapomíná. Krásnou 
radostí je radost z radosti obdarovaných. 

Pastor Martin Pietak nás upozornil na to, 
že radostné dávání by mělo být nakažlivé. 
Snadno se nechávají nakazit děti od svých 
rodičů nebo příbuzných a to je úžasné. Ale 
také nás varoval, že stavět jen na efektu 
dávání je nebezpečné. A to v tom smyslu, že 
naše dary např. pro lidi bez přístřeší mohou 
někdy být zneužity k nesprávným účelům. 

Pokud se soustředíme jen na výsledek, 
pak nás to zbytečně zablokuje, zapškneme 
a budeme dále nepoužitelní. Ale i když je 
náš dar zneužit, my jej přeci stále máme 
v té nebeské bance. Soustřeďme se tedy 
spíše na samotné radostné dávání společně 
s modlitbou, vždyť někdy nás zahanbují i 
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obětavé činy nekřesťanů. A když oni umí 
dávat, tím spíše my.

 
St – cB Frýdecká: „míra dávání“  
V našich sborech jsme zvyklí na nejrůznější 

sbírky a výzvy k obětavým darům na 
sbor, na chudé, misionáře, děti, překlady 
Písma atd. Představte si, kdybychom ale 
najednou slyšeli: „Dost, už není třeba, 
máme dostatek!“ Těžko si to představit, ale 
v takové situaci byl například Mojžíš, když 
vyhlásil ukončení sbírky na svatostánek, 
neboť brzy skutečně bylo všeho dostatek. 

Jak rádi bychom to zažívali i dnes. Náš 
pastor Marcin Pilch nás ubezpečil, když 
poukázal na známý dar chudé vdovy z  
Markova evangelia, že i nejmenší dar se 
může stát tím největším. Vdova dala nejmíň 
ze všech a přesto dala nejvíc. Ptáme-li se 
kolik dávat, odpověď nezískáme od faráře, 
kurátora nebo presbytera. Odpověď musíme 
hledat pod Ježíšovým křížem. Budeme-li 
rozmýšlet o potřebách, předložíme-li to 
Pánu na modlitbách, Bůh nás v tom povede. 

S dáváním souvisí také přijímání. Někdy 
přijímáme to, co nám nepatří, bereme to, 
co nepotřebujeme, nebo tam, kde nám je to 
zapovězeno. Přijímání bez dávání je slepou 
uličkou, vždyť jaký by byl svět, kdybychom 
přestali dávat. 

O hodnotě daru, ať už finančního, 
hmotného nebo úslužného rozhoduje postoj 
našeho srdce. Bohem oceněný dar není ten ze 
srdce, které se rmoutí a strachuje z úbytku, 
ale ten ze srdce, které se tetelí radostí, aby 
mohlo darovat.

čt – KS mojská: „způsob dávání“ 
Snad jenom ten, kdo by celé setkání 

prodřímal, by si nevryl do paměti to, že 
prvotiny patří Bohu. Pastor Pokorný nám to 
zdůraznil na vícero biblických příkladech a 
poukázal rovněž na dvojí rozměr prvotin. 
Jak sám název napovídá, jde o něco prvního, 
něco počátečního, ať už jde o sklizenou 
úrodu, naše příjmy, nebo náš čas. 

Ale také jde o to nejlepší, co jsme přijali, 
s čím nakládáme. To znamená, že Bohu 
nemáme dávat naše zbytky nebo přebytky, 
ale to první a to nejlepší, co máme. My 

jako křesťané jsme prvotinou Krista, neboť 
díky němu se i na nás pohany rozšířila Boží 
milost. A náš Pán si žádá naše prvotiny, 
neboť v nich má zalíbení a tehdy nám 
požehnává. A tak všechno čiňme pro Pána 
a nezapomínejme jako první oddělit na Boží 
věci z toho, co přijímáme, ať už jde o naše 
finance, naši energii, naše schopnosti či 
plány.   

 
Pa - Scea.v. nivy: „Požehnání z dávání“ 

Abychom mohli dávat, musíme mít z čeho. 
A právě Bůh je náš největší dárce. On 
dává nám a my zase jemu. Dávat je Boží 
přirozenost. Bůh nám již daroval všechno, 
dokonce i svého Syna. A začkoli požádáme 
v jeho jménu, On nám dá. Ježíš říkal svým 
učedníkům: „Zadarmo jste dostali, zadarmo 
dejte!“ 

Pastor Šelong také poznamenal, že dávání 
je právo, které jsme obdrželi od Boha. A 
Bůh stojí o to, abychom ho napodobovali i v 
dávání. Ježíš při své pozemské pouti vlastně 
neustále dával. Hladovým jídlo, nemocným 
uzdravení, hříšníkům odpuštění a celému 
lidstvu svůj život. 

Pokud je Bůh jedničkou v našem životě, 
musí stát před našimi penězi, před kariérou, 
před naším volným časem a potěšením, před 
manželstvím, před rodinou, před vším co 
máme, nebo co činíme. Pak bude naše dávání 
požehnané. Vždyť Ježíš řekl: „Hledejte 
nejprve Boží království a jeho spravedlnost 
a vše ostatní vám bude přidáno.“

 
So - ac agapé: „dát sebe“ 
„Mistře, co mám dělat, abych měl podíl 

na věčném životě?“ Dobře známe tuto 



Nedělní listy 3. února 2013 6

otázku zákoníka z Lukášova evangelia. 
Onen zákoník znal tak dobře svatá písma a 
přesto nebyl se sebou spokojen a ptal se, co 
má dělat. Jistě se nám vybaví také Ježíšova 
odpověď otázkou: „Co je psáno v zákoně, 
jak to tam čteš?“ Zákoník odpovídá sice 
správně, ale sám cítí, že tak nejedná, a proto 
se chce hned ospravedlnit a polemicky se 
táže: „A kdo je můj bližní?“ 

„Nejsme na tom podobně, jako ten 
zákoník?“, ptal se nás všech pastor Jarek 
Andrýsek. „Nehledáme také my nějaké 
ospravedlnění? Neříkáme si někdy: Však 
já to pak Pánu Bohu vysvětlím, On to nějak 
pochopí?“ Ovšem, kdo nedává sám sebe, 
kdo se nechce podívat do zrcadla, které 
mu  nastavuje sám Ježíš, nemůže počítat s 
Božím královstvím. Ježíš dal sám sebe za 
nás a nyní džentlmensky čeká, jak s tím 
naložíme. Nikam nás netlačí, respektuje 
naši svobodu v rozhodování, jenom nás zve: 
„Chceš vstoupit do věčnosti? Tak jdi a jednej 

také tak!“ Jestliže se zablokujeme, jako ten 
zákoník, pak nemůžeme vnímat potřeby 
našich bližních, neboť naše bližní ani 
nerozpoznáváme. Když se však otevíráme 
Bohu, poznáváme Jeho vůli a nepřehlížíme 
již naše bližní. 

A tak se jako křesťané nemůžeme věnovat 
jen sami sobě, nebo svým sborům, ale těm, 
kteří jsou v nouzi, kteří skrze nás potřebují 
pocítit Ježíšovu lásku.  Kdo vidí potřeby 
bližních, tomu patří budoucnost, na toho Pán 
Ježíš nezapomene. Dnes jsme však obklopeni 
nejrůznějšími věcmi a záležitostmi, které se  
tváří důležitě. A proto neustále potřebujeme 
probouzet v nás tu citlivost pro naše bližní. 
Velkým vzorem nám v tom je apoštol Pavel, 
který byl Židům Židem, Římanům Římanem 
a citlivě reagoval na potřeby každého, koho 
potkával.

 MSCH-NL

Milí přátelé, 
v tomto čísle jsme pro vás připravili odpovědi 

druhé poloviny kandidátů do našeho sborového 
staršovstva. I když polovina je zcela nesprávný 
výraz, nakonec se kandidátů nasbíralo a 
odpovědí v tomto čísle je tedy mnohem více 
než v tom předchozím. Přečtěte si, co nám o 
sobě bratři a sestry pověděli, protože jejich 
svědectví jsou velmi živá, nechte se inspirovat 
jejich oblíbenými verši či biblickými postavami 
a zamyslete se s nimi, v čem by se naše sborová 
práce dala zlepšit. 

Kandidátem do staršovstva je také bratr 
Stanislav Kaczmarczyk, ten ale říkal, že ho jistě 
všichni dobře známe a tak na otázky odpovídat 
nemusí. 

volby StaršovStva 

ze života sboru 
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1. Jak dlouho jste členem sboru?
2. Kde bydlíte, jaké je vaše povolání?
3. Pracujete/pracoval/a jste v nějaké složce sboru?
4. Účastníte se aktivně sborových akcí?
5. Jak dlouho jste křesťanem? Prosím, podělte se s námi o to, jak jste uvěřil/a.
6. Jaká je váš oblíbený biblický verš, úsek z Bible a biblická postava – proč?
7. Jak přijala kandidaturu do staršovstva vaše rodina?
8. Jaká je vaše představa o nárocích kladených na službu presbytera v našem sboru?
9. cítíte již nyní v rámci zodpovědnosti, kterou převezmete po vašem zvolení, nějakou   

potřebu usměrnění sborového života na základě biblických požadavků a odkazů?
10. Jaké silné a slabé stránky vnímáte u našeho sboru?

10 otázeK Pro Kandidáta

PaVel uhlář 
1. Od začátku devadesátých let.
2. Nejsem rodilý severomoravák, jsem 

taková naplavenina z jižní Moravy, odkud 
pocházím. Teď 25 let bydlím ve Smilovicích, 
odkud pochází manželka Drahomíra. Od 
roku 1975 pracuji jako strojvedoucí, dříve 
ČSD, pak ČD, nyní ČD Cargo nákladní 
doprava.

3. Ano, v minulém i tomto staršovstvu v 
hospodářské skupině.

4. Ano, účastním.
5. Byl jsem vychován v evangelické rodině, 

kde na mě měla velký vliv ve výchově i 
víře babička. Po konfirmaci trochu upadla 
moje účast ve sboru ve Znojmě. V roce 
1976 jsem se kvůli zaměstnání stěhoval do 
obce Sedlec, okres Břeclav. V dalším roce 
zemřela babička a já jsem se ocitl, obrazně 
řečeno, téměř sám v novém bydlišti a novém 
pracovním místě po ukončení průmyslovky. 
Tehdy jsem hledal sbor v Břeclavi, kde jsem 
se pak začal účastnit veškerého života. Mohl 
jsem poznat mládež z mnoha sborů na jižní 
Moravě a Valašsku, kde jsem se dozvěděl 
o jedné evangelizaci v Šumperku, kde jsem 
opravdu uvěřil. V dalším životě pak účast 
na biblických kurzech pro mládež ve Vrbně 
pod Pradědem, práce v poradním odboru 
pro mládež brněnského seniorátu, který 
pořádal dvakrát ročně seniorátní setkání 
mládeže. Výlet do Katovic na evangelizaci 
Billyho Grahama a při zpáteční cestě do 

Československa jsem ve vlaku poznal 
Drahomíru, rozenou Janáčovou ze Smilovic, 
nyní 32 let Uhlářovou a nyní jsem asi dvacet 
let členem těšínského sboru Na Rozvoji. 

6. Verše z ev. Matoušova 5.kap. 5. 8. a 9. 
verš, kniha Přísloví, apoštol Pavel a jeho 
listy. Dalo by se říct, celý Nový zákon.

 9. Měl jsem některá svá tajná přání, která 
se už ve sboru stala. Večeře Páně v rámci 
bohoslužeb, křest nebo požehnání a přijmutí 
do sboru, sborové dny. Tajné přání do 
dalších dní, domluvit sborový zájezd do 
Levoče, kam jsme srdečně zváni, kteří tady 
byli předloni na zájezdu v Těšíně a okolí.

10. Určitě radost z podařených sborových 
akcí, z dostatku sester (tetiček) v nedělní 
školce, dětské tábory, také hudební skupiny, 
všem moc děkuji za jejich starost a práci. V 
tomto období jsme byli několikrát na takovém 
výjezdním, pracovním zasedání staršovstva. 
V Čeladné na dva dny. Tam nám přednášel 
Pavel Vopálecký. Jednou jsme byli celý den 
na Karmelu ve Smilovicích, předloni jsme 
byli U Radka Palackého na Valašsku. Vloni 
dokonce v zahraničí, v Polsku ve Wisle, 
k mé velké radosti jsme tam mezi sebou 
mluvili rodným českým jazykem. Mají tam 
pěkný sborový dům, kde jsme byli na jednu 
noc ubytováni. Některé slabé stránky by se 
snad našly, určitě nepůsobí člověku radost, 
často si říkám, jak bych mohl přispět nebo 
pomoct?
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tomáš Kaleta 

1. Členem sboru jsem od roku 2009. Dříve 
jsem bydlel v Třinci, kde jsem byl členem 
místní SCEAV.

2. Bydlím v Českém Těšíně, vystudoval 
jsem elektrotechniku v Brně, ale již 12 let 
pracuji jako přípravář ve stavební firmě.

3. Vzhledem k tomu, že jsem členem sboru 
poměrně krátkou dobu a naše děti jsou ještě 
malé, tak jsem aktivně nepůsobil v žádné 
složce. 

4. Pravidelně se zúčastňujeme nedělních 
bohoslužeb, dětí chodí do nedělní školky, 
chodím na brigády a na ostatní akce 
pořádané sborem, dle časových možností.

5. Vyrůstal jsem v křesťanské rodině a k 
víře jsem byl vedený od dětství. Víra byla 
vždy to, o co jsem se mohl ve všech situacích 
opřít a její význam se postupně vyvíjí a 
vyzrává. 

6. Oblíbený verš je 1 Petr 5.7 „Všechnu 

svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na 
vás záleží“.  Myslím si, že tento verš je v 
dnešní době, která na člověka klade stále 
větší nároky a zodpovědnost velkým 
povzbuzením. 

7. Částečně s obavami. 
8. Je těžké posoudit nároky na vykonávání 

této práce, vzhledem k tomu, že jsem nic 
podobného nevykonával. Určitě bude 
potřeba věnovat mnoho energie pro její 
plnění. 

9. Zatím ne.
10. Mezi nejsilnější stránky určitě patří práce 

s dětmi, kterou může mnoho sborů určitě 
závidět. Mezi slabší stránky patří vzhledem 
k velikosti sboru účast na nejrůznějších 
aktivitách pořádaných sborem. 

zdeněK KuBoň 
1. 23 let, předtím jsem byl členem SCEAV.
2. V Českém Těšíně, sídliště Hrabinská. 

Jsem OSVČ v oboru poradenská a 
konzultační činnost, zpracování odborných 
studií a posudků.

3. Jsem dlouholetý člen smíšeného 
pěveckého sboru, zpíval jsem rovněž v 
mužském sboru.

4. Ano, většinou jako člen pěveckého sboru, 
někdy s výkladem na dané téma.

5. V roce 1949 jsem byl pokřtěn v 
římskokatolické církvi, chodil jsem ve škole 
na nepovinné náboženství, pravidelně s 
rodiči na nedělní mše a pak po vyvíjeném 
tlaku režimu jsem dlouho Pána Ježíše 
nepotřeboval. Od roku 1975, kdy jsem se 
oženil s dcerou evangelického faráře, jsme 
společně i s našimi syny Davidem a Lukášem 
navštěvovali bohoslužby ve sborech SCEAV, 
kde tchán působil jako farář. Začal jsem 
znovu slyšet Boží slovo, zpívali jsme doma 
z kancionálu, modlili se, a tak jsem ze 
slyšení Božího slova a přemýšlení o něm 
uvěřil. Svou první Bibli jsem dostal od své 
manželky v roce 1991 a pak jsem již žil s 
Pánem Ježíšem, neustále Ho poznával a od 
Něho se učil.

6. Nemohu říct jednoznačně, že mám 
nějaký oblíbený biblický verš. Každý verš 
beru jako Boží slovo, které mně chce zrovna v 
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tomto okamžiku oslovit. Moji nejoblíbenější 
novozákonní biblickou postavou je Pán 
Ježíš. Světlo ze světla a pravý Bůh z pravého 
Boha.

7. Do staršovstva kandiduji již po třetí, v 
letech 2001 – 2007 jsem byl kurátorem našeho 
sboru. V krizové situaci, která nastala po 
rezignaci faráře Jiřího Kalety, jsem zůstal 
nadále členem staršovstva, i když mnozí 
presbyteři rezignovali. Moje manželka s 
mou kandidaturou příliš nesouhlasí.

8. Každý z presbyterů si musí najít podle 
svého obdarování konkrétní úsek činnosti, 
kde pak s Boží pomocí ochotně pracuje 
na naplňování jasně stanoveného záměru 
a směřování sboru. Nejde jen o schůze 

staršovstva, které by měly především 
sloužit k prodiskutování a schválení 
pečlivě navržených stanovisek k předem 
stanoveným úkolům.

9. Především je nutno zaměřit se na mladou 
generaci, která v posledním čase necítí příliš 
velkou sounáležitost k našemu sboru, a chybí 
jí vzory. Je nutno dbát na vyváženost sboru a 
definovat proces oslovení lidí stojících mimo 
nebo na okraji sboru.

10. Mezi silné stránky patří to, že jsou zde 
stále lidé, kteří milují Pána Ježíše. Mezi slabé 
stránky patří neochota členů sboru podílet 
se službou na společném díle.

helena cieSlarová 
1. Byla jsem pokřtěna v našem kostele.
2. V Mostech. Pracovala jsem v chemické 

laboratoři TŽ, mimo jiné s dědečkem Ewy 
Farné. Poslední tři roky v Perexu, kde jsem 
poznala pár dobrých věřících lidí, např. 
maminku převora břevnovského kláštera 
Petra Prokopa Siostrzonka. Teď už do 
zaměstnání nemusím.

3. Po sestře Šimandlové jsem přebrala 
křesťanskou službu. Oceňuji, že řidičák 
mám mezi doklady a ne na kredenci.

4. Vždy se moc těším a snažím se, ale 
někdy mi nedovolí účastnit se rodinné nebo 
zdravotní poměry. 

5. Vírou žila celá moje rodina a 
příbuzenstvo, byla to každodenní praxe. 
Za mého dětství a mládí jsme na vesnici 
zdravili pracující sousedy pozdravy Pomož 
Pán Bůh a odpovídalo se Dejž to Pán Bůh. 
Ve škole jsme všichni chodili do náboženství 
evangelického nebo katolického. Mně 
vyučovali bratři faráří Kopřiva, Řehák a 
Budínský. Tenkrát se budoval socialismus (a 
nikdy nevybudoval), víra se potlačovala, ze 
školy do průmyslu odcházeli nejlepší věřící 
profesoři, lidem se pokřivily charaktery 
a pomátly hlavy. Víra se však do hlavy 
nenaleje ani konfirmací. Člověk musí 
pochopit Boží dílo a vědomě se rozhodnout 
pro Krista. Mě k tomu pomohlo setkání s 
věřícími spolupracovníky a střední generace 

– studium Božího slova pod vedením bratra 
faráře St. Kaczmarczyka. Velmi ráda jsem 
tam chodil. Uvědomila jsem si, že občasná 
návštěva kostela a studia mi nic nedá, že 
musím chodit pravidelně, abych poznala 
a vstřebala hloubku a šíři Božího záměru. 
Teď navštěvuji biblické hodiny, vyhovují mi 
časově a mohu pomoci starším. 

6. Jan 3,16 Neboť Bůh tak miloval svět, že 
dal svého jediného Syna, aby každý, kdo v 
Něj věří, nezahynul, ale měl život věčný. 
Stěžejní verš, shrnující celý Boží záměr. 
V životě mi hodně pomáhá verš z 1.Kor 
10,13. Nepotkala vás zkouška nad lidské 
síly, Bůh je věrný, nedopustí, abyste byli 
podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli 
vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví 
i východisko a dá vám sílu, abyste mohli 
obstát. Žalm 34,19 Hospodin je blízko těm, 
kdo jsou zkrušeni v srdci, zachraňuje lidi, 
jejichž duch je zdeptán. Žalm 37,5 Svou 
cestu svěř Hospodinu, doufej v Něho, On 
sám bude jednat. Žalm 119,24 Toto je den, 
který učinil Hospodin a proto radujme se a 
veselme se v Něm. A mohla bych pokračovat 
ještě dlouho… a biblická postava? Těch je 
také hodně. Např. Marie – skromná dívka z 
lidu, která riskovala nejen rozchod s milým 
Josefem, ale také kamenování a pokud by 
přežila, trvalé opovržení, v němž nelze žít. 
Dítě přivedla na svět ve chlévě. Dokážeme 
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to vůbec pochopit a ocenit? A tak málo je 
o ní zapsáno. Apoštol Pavel – kamenován, 
ztroskotal, vězněn, nemocen, sám se živil 
prací a kolik nám toho po něm zbylo! 
Timoteus – útlý mladíček se zdravotními 
problémy, přesto se vydal šířit radostnou 
zvěst. Těžko vybrat jedinou postavu. 

7. S povzdechem.
8. Po těch letech si už nemusím nic 

představovat. Když začnete sloužit, budete 
mít doma resty (kdo z vás je nemá?), ale 
dostanete takovou Boží podporu, o jaké se 
vám nezdá. Ujišťuji, že se dá skloubit práce 
pro rodinu s prací pro sbor. Asi všichni jsme 
si mysleli, že nejsme vhodní pro tuto práci, 
vždyť jsme tak obyčejní a hříšní lidé, ale kde 
vzít ty neobyčejné a svaté?

9+10 Jak se dá usměrňovat sbor? Správným 
hlásáním Božího slova, což se v našem sboru 
dělo a děje. Máme velmi dobré kazatele, je 
to silná stránka našeho sboru. Na každém 
sborovníkovi však je, jak se nechá formovat, 
což je ovšem dobrovolné a nevymahatelné. 
Za sebe zodpovídá Pánu každý sám. 

Slabou stránkou sborovníků je malá touha 
poznat Boží vůli hlubším studiem Písma, 
velmi slabá účast na adventních a postních 
shromážděních. Pozveme hosta z jiného 
sboru a nás tam je 15! To jsou pak pocity… 
A to máme skoro všichni auta. Dříve se 
chodívalo pěšky a bylo plno, čím to je? Z 
celého sboru se biblického studia účastní 
ani ne jedna desetina, a na presbyterskou 
službu také zrovna nestojí fronta. Jak stará 
generace odchází, mladších nepřibývá. 
Biblické hodiny nejsou jen pro nejstarší 
členy sboru, nýbrž pro všechny generace, i 
pro konfirmandy. Asi nejslabším článkem 
sboru jsou ti sborovníci, kteří si myslí, 
že nepotřebují Boží pomoc ve svém 
životě, protože se jim daří dobře. Ty tady 
nepotkáme, ale musíme jim připomenout, že 
sem patří. To je úkol nejen pro presbytery, 
ale pro všechny. Jak? Pozváním, podáním 
pozvánky, letáčku, modlitbou. Zvu vás, 
kteří nechodíte nikam, vykročte už a přijďte 
do biblické hodiny a do presbyterské služby. 

JaroSlaV SaBela 

1. Do sboru chodím od dětství, svou 
sounáležitost se sborem jsem si uvědomil po 
svém obrácení.

2. Bydlím v panelovém domě v bytě 3+1 v 
Českém Těšíně na ul. Hornické 21, pracuji u 
Policie ČR jako komisař kriminální policie v 
Karviné, detašované pracoviště Český Těšín.

3. Byl jsem ve vedení mládeže, působím 
ve chválící hudební skupině jako bubeník, 
účastnil jsem se několika táborů s dětmi jako 
vedoucí, již jednou jsem byl ve staršovstvu 
našeho sboru

4. Ano.
5. V Ježíše Krista jako svého Pána a 

Spasitele jsem uvěřil na evangelizaci Billyho 
Grahama v roce 1993. Křesťanem jsem tedy 
dvacet let. Tehdy jsem velmi hledal odpověď 
na otázku smyslu života a života po životě.

6. „Buď silný a statečný, neboj se a 
nestrachuj, neboť Hospodin, tvůj Bůh, je s 
tebou, kamkoli půjdeš.“ Jozue 1:9 - oblíbený 

úsek je 8. kapitola epištoly Římanům a 
postava - Samson - Na jeho příběhu můžu 
vidět, jak štědrý k nám Bůh je a že Bůh je 
věrný ve svých zaslíbeních a také, že se 
můžeme k Němu obrátit i ve chvíli poslední.

7. Přijala.
8. Zodpovědnost, modlitební zápas, čas 

pro službu....
9. Dosud jsem tuto zodpovědnost 

nepřevzal a zvolen jsem nebyl, takže je tato 
otázka předčasná. Prostor pro změny je i v 
našem sboru. 

10. Vnímám sílu našeho sboru ve schopnosti 
se zmobilizovat v modlitebním zápase a 
také ve schopnosti finanční mobilizace 
pro potřeby sboru nebo charitativní účely. 
Jako sbor můžeme pracovat na rozvíjení 
přátelských vazeb mezi jednotlivci i 
rodinami.
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radKa KotaSoVá 

1. Členem sboru jsem od své konfirmace, tj. 
od roku 1985.

2. Bydlím v Č.T., takříkajíc za rohem našeho 
kostela a pracuji jako zdravotní sestra.

3. Ano, pracuji s dětmi v nedělní besídce.
4. Podle možností ano.
5. Od dětství  jsem byla vedena 

„křesťanským směrem“, za což jsem moc 
vděčna. Znala jsem spoustu biblických 
příběhů, chodila do nedělní besídky, na 
konfirmační cvičení, do mládeže. Ale k 
„bodu zlomu“ došlo na mládežové akci, 
byl to výšlap tady v nedalekých Beskydech, 
cílové místo si nepamatuji, už je to nějaký 
pátek, myslím, že 9.5.1988. Ale pamatuji 
si Slovo, že nestačí o „živé vodě“ pouze 
vědět, ale je třeba se jí napít. A tehdy jsem 
pochopila, že nestačí pouhá znalost Písma 
a poctivá účast na mládeži, ale je třeba se 
„napít“ oné vody, udělat jeden aktivní krok. 
V tento den jsem prosila Pána Ježíše, aby se 
stal mým Spasitelem.

6. Na tuto otázku nemám jednoznačnou 

odpověď. Biblických postav, veršů, které 
mě oslovují je celá řada. Záleží na životních 
okolnostech, na tom, čím člověk zrovna 
prochází.

7. Rozhodla jsem se „převzít štafetu“ po 
mé mamince. Myslím, že by souhlasila. A 
přiznávám, že pro zbytek rodiny to bude 
překvapení, vzhledem k tomu, že jsem 
se rozhodla nedávno, nestihli jsme to na 
„rodinné radě“ ještě probrat :)

8. Presbyter by měl „mít rád“ svůj sbor a 
dělat vše, co je v jeho silách a možnostech, 
aby sbor žil a rostl, myslím, že bez lásky je to 
jenom jakási povinnost.

9. Žádné náměty ke změnám prozatím 
nemám.

10. Náš sbor je velkým sborem s 
dlouholetou tradicí. Bylo vykonáno spoustu 
práce, na kterou můžeme navázat, byly 
položeny základy, na kterých my dneska 
můžeme stavět. Ke slabším stránkám sboru 
nemám co říci, snad jen, že každý musíme 
začít sám u sebe.

daVid haroK

1. Členem sboru jsem od svého křtu, pak 
mé členství bylo dosti nevýrazné, ale velice 
dobře si pamatuji návštěvy náboženství 
ještě na základní škole v Chotěbuzi, kdy nás 
vyučoval pan farář Kaczmarczyk, pan farář 
Fojtů a jeho žena, na základní škole v Těšíně 
pak už pan farář Jiří Kaleta. Ač jsem nikdy 
nenavštěvoval nedělní školku, už jako malé 
dítě jsem s babičkou navštěvoval pravidelně 
bohoslužby v chrámu. Byla to však účast 
pasivní. Aktivně jsem se do sboru zapojil 
vedením skupinky 3plus1 - a to od roku 
2004.

2. Bydlíme s rodinou v Českém Těšíně, 
nedávno jsme se přestěhovali do většího 
bydlení. Pracuji jako vedoucí pozemního 
letového provozu na letišti v Ostravě 
Mošnově.

3. Ano, už cca devět let vedu skupinu 
3plus1, aktivně sloužíme zpěvem v našem 
sboru nebo ve sborech v okolí. Asi tři roky 

se věnuji práci v Nedělních listech. Dále, 
ani už nevím jak je to dlouho, vypomáhám 
s hraním na varhany v kostelech a v 
kazatelských stanicích.

4. Ano, málokterou akci se nechám ujít. 
Mnohdy je to proto, že tam právě se skupinou 
vystupujeme nebo něco připravujeme po 
technické stránce. Upřímně však mohu říct, 
že se užívám akce mimosborové, nedávno 
jsme se kupříkladu s rodinou účastnili 
konference rodin, bylo fajn byt na akci, 
kde člověk není aktivní, jen si užívá slova, 
hudby, atmosféry, přátel,...

5.Určitě nejsem prvním případem, který 
po křtu a konfirmaci nebral své křesťanství 
zcela vážně. Rozhodně to však byly dobré 
věci, které jsem se tam a na náboženstvích 
dověděl. Lidé mají zasévat a Bůh dává 
vzrůst, a tak jsem až během studiích na 
vysoké škole začal hledat. Třebaže jsem již 
na náboženství odevzdal srdce Bohu, pořád 
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se jaksi nic nestalo. Založil jsem skupinu 
3plus1, slyšel jsem mnohá svědectví, jak 
lidé uvěřili, jak se jim diametrálně změnil 
život,... a tak jsem čekal na totéž a myslel 
si, že když neprožívám co oni, že Bůh na 
mé modlitby nereaguje. Jednoho krásného 
večera jsem pochopil, že problém byl na 
„vysílači“. Že už dávno spasený jsem, jen 
jsem tomu nevěřil a doufal, že se to projeví 
jako u jiných.

6. Velice krátký, ale výstižný. „Neboj se a 
věř.“ Je nejoblíbenější proto, že tento verš mi 
otevřel dveře ke spasení.

7. Má rodina mě ve službě plně podporuje 
- i v kandidatuře do staršovstva.

8. Musí to být věřící člověk s hlavou 
na pravém místě. Musí být přátelský a 

nekonfliktní, taky láskyplný a smířlivý. 
9. Zatím nic takového nevnímám. 
10. Mnoho sborovníků - ale mnoho lidí 

přináší mnoho názorů - takže paradoxně 
silná stránka sboru je zároveň i slabou, 
protože z toho vyplývá nutnost tyto 
názory usměrňovat. Máme ve sboru 
mnoho pracovitých a schopných lidí, jen 
jsou mnohdy odstrkováni, či znechuceni z 
dřívějších nezdarů - bylo by zapotřebí tyto 
kapacity lépe využít. Slabá stránka sboru je, 
že nám chybí jakási střední generace, náš 
sbor stárne, staří lidé však odcházejí, ale na 
jejich místo nepřicházejí mladí.

Karel laBaJ
Narodil jsem se v křesťanské rodině a 

bydlím od svého narození v Jablunkově. 
Jako asi každý malý človíček z křesťanské 
rodiny jsem byl pokřtěn, chodil do 
nedělní besídky, konfirmoval a pak už jen 
navštěvoval, celkem pravidelně bohoslužby. 
V době před odevzdáním svého života Pánu 
Ježíš jsem podnikal ve stavebnictví. Měl 
jsem příliš málo času na svou rodinu, blízké 
i Pána Boha. Po sedmi letech podnikání jsem 
začal toužit po změně stylu svého života, 
ale měl jsem strach, že jinak než takhle 
neuživím svou rodinu.  V říjnu 1999 jsem 
se účastnil jedné evangelizace ve sboru v 
Návsi u Jablunkova, ve kterém jsem byl 
tehdy členem. Slovo, které tam zaznělo, 
mně natolik oslovilo, že jsem okamžitě přijal 
Pána Ježíše jako svého osobního spasitele.

Sbor Na Rozvoji jsem začal navštěvovat 
v lednu v roce 2000. Pamatuji si to docela 
přesně jen proto, že se tak stalo po mé 
dlouhé úvaze, zdali zůstanu stále členem 
evangelického sboru v Návsi, nebo budu 
následovat Pána Boha ve sboru, ze kterého 
k nám přijel evangelista bratr Stanislav 
Kaczmarczyk, od kterého jsem se toužil 
učit lásce a pokoře vůči našemu Pánu. Můj 
první verš z Bible, který jsem si vytáhl na 
jedné sborové akci, poté co jsem přijal Pána 
Ježíše, byl Žalm 31,25 „Buďte rozhodni a 

buďte udatného srdce, všichni, kdo čekáte 
na Hospodina!“ Tento verš se mi rovněž stal 
nejoblíbenějším veršem z Bible, protože se 
mi dostalo odpovědi přímo od Boha, která 
mě zbavila strachu a dodala odvahy do 
změn, které se v mém životě začaly dít. Po 
dalších třech letech jsem zanechal podnikání 
a stal se zaměstnancem Beskydské stavební, 
a.s., kde pracuji dodnes jako stavbyvedoucí. 
Začal jsem mít více času na rodinu a na 
Pána Ježíše. V roce 2002 moje žena potřetí 
otěhotněla. Po krátké době začala mít velké 
zdravotní potíže a tak se nám předčasně 
narodila dcerka, která po jednadvaceti 
dnech svého krátkého života zemřela. 
Byla to veliká rána, ale tím nic neskončilo. 
Má žena měla stále velké zdravotní potíže 
a po absolvování řady vyšetření lékaři 
konstatovali, že má rakovinu. Následovalo 
období operací, hospitalizací, ozařování, 
chemoterapií, úspěchů a proher. Před 
každým zákrokem jsme se spolu loučili, 
jako kdyby to bylo už naposled, kdy se ještě 
vidíme. V té době mně na nohou držela 
pouze slova z Bible „Buďte udatného srdce, 
všichni kdo čekáte na Hospodina“. Na 
Vánoce 2008 mi žena zemřela… Můj život 
jako by přestal existovat. Asi na půl roku 
jsem s Bohem skončil, byl jsem zklamaný a 
naštvaný, proč mi tohle udělal?  Nadále jsem 
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„Každý rok chodívali jeho rodiče o velikonočních 
svátcích do Jeruzaléma. Také když my bylo 
dvanáct let, šli tam, jak bylo o svátcích obyčejem. 
A když v těch dnech všechno vykonali a vraceli se 
domů, zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě, aniž to 
jeho rodiče věděli. ...

Údaj o Ježíšově stáří 12 let není náhodný 
- podle židovských náboženských zvyklostí 
se  člověk stává dospělým před Bohem ve 
věku 13 let (v tomto věku židovští chlapci 
a dívky  vstupují do dospělosti slavnostním 
rituálem bar (resp. bad) micva. Ostatně 
někdy v tomto  věku začínají naše děti chodit 
do konfirmačního cvičení. Ježíši však bylo 
let dvanáct. Měl  tedy být, i co se úsudku ve 
věcech víry týká, ještě dítětem. Přeneseno do 

našich reálií, by ještě neseděl při kázání, ale 
šel pěkně při druhé písni s ostatními dětmi 
do nedělní  školy. 

A tak se také nevypravil do Jeruzalémského 
chrámu sám, ale po boku svých rodičů.  
Když Josef s Marií vykonali v chrámu vše, 
co bylo potřeba a co jim ukládal Zákon, 
vraceli se  domů do Nazareta. Může nám to 
připadat divné, jak to, že zapomněli své dítě  
v cizím velkoměstě. Ale nejspíš to bylo tak, 
že do Jeruzaléma se o svátcích z Nazareta  
vypravila celá široká obec. Několik 
rodin šlapalo čtyřdenní cestu i z důvodu 
bezpečnosti  pohromadě. A leckteří zřejmě 
brali s sebou, podobně jako Josef s Marií, i 
své děti. A víte jak  to u dětí bývá - chvíli byli 
spolu, chvíle u těch, a chvíli zase u jiných. Přes 

Ježíš V chrámu (2:41-50)

po stopách Lukášova evangelia 

sice navštěvoval shromáždění, ale nedokázal 
jsem se s tím smířit, odpustit. Jednoho dne 
jsme na biblické hodině probírali Joba, jeho 
život a rány které ho potkaly a které sám Bůh 
dovolil. Mně se znovu otevřely oči, požádal 
jsem Pána Ježíše o odpuštění, aby mne znovu 
přijal do své rodiny a poděkoval jsem mu za 
dvě děti, které mi zůstaly. Uvědomil jsem si, 
že Bůh se mnou nikdy neskončil a neopustil 
mne ani v době mé zloby a smutku.

Po třech letech jsem se znovu oženil. Má 
žena je rovněž zapálena pro Ježíše stejně jako 
já, velice mne podporuje v kandidatuře do 
staršovstva, dokonce jsem vyženil i dceru. 
Takže Bůh mi všechno zase vrátil. Dnes se 
těším ze života a nebojím se smrti, nebojte 
se, Bůh je všude s námi i tam. Mou oblíbenou 
postavou z Bible je Josef, syn Jákobův, jeho 
život je mi velkým vzorem i v dnešní době, 
kdy nejen sourozenci, ale i sousedé a známí 
si mnohé závidí a nedokážou si odpouštět, 
jeho moudrost, příkladná trpělivost a 
věrnost Bohu, kterého se na všechno a vždy 
dotazoval. Sborových akcí se s celou rodinou 
účastníme, jak jen to jde. Rádi posloužíme 
všude tam, kde je to zapotřebí. Občas stojím 
i za mikrofonem. :-)

Ve staršovstvu jsem nikdy nepracoval, 
mám z toho trochu obavy, abych tuto funkci 
zvládl a nezklamal ty, kteří mi důvěřují. 
Ovšem pevně věřím, že s pomocí Boží to 
všichni zvládneme. Jsem spíše konzervativní 
člověk, který preferuje tradiční způsoby 
a hodnoty, mám rád určitý řád a pořádek. 
Židům 13,8 „Ježíš Kristus je tentýž včera 
i dnes i na věky“. Slabou stránku sboru 
vidím ve vztazích mezi generacemi a jejich 
vzájemném se odcizování. To, co zasáhlo, 
celou naši zemi, dotklo se i našeho sboru. 
Neochota naslouchat jeden druhému a 
touha po prestiži a samostatnosti. Silnou 
stránku sboru vidím v jeho velikosti a ochotě 
mnohých členů pracovat a připravovat 
společné akce k našemu povzbuzení a oslavě 
našeho Pána Ježíše Krista. Práce všech ve 
staršovstvu si velice vážím, rád bych navázal 
tam, kde předchozí skončili a pokračoval v 
jejich šlépějích, abychom jednou mohli i my 
předat něco ještě někomu…
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Milí čtenáři, pokud máte jakékoli návrhy, nápady či připomínky k činnosti Nedělních 
listů, chcete se zapojit či nechat otisknout Váš článek, neváhejte nás kontaktovat. Můžete 
se ozvat prostřednictvím e-mailu (noviny.rozvoj@centrum.cz), schránky umístěné u 
prodejního stánku nebo oslovit některého z členů týmu.

Sestra Radka Kotasová děkuje pěveckému sboru, který posloužil zpěvem na pohřbu její 
maminky. Takě děkuje všem, kteří maminku navštívili doma nebo v nemocnici a mysleli 
na ni v modlitbách. 

den mohl jít každý  svým tempem a na noc 
se vždycky všichni sešli. Když Josef s Marií 
opouštěli Jeruzalém, nejspíš předpokládali, 
že Ježíš je jistě s nějakou skupinou, která z 
chrámu  odešla dříve. Teprve když Ježíše 
neobjevili u jejich známých a příbuzných, 
začali se  strachovat a vrátili se pro něj do 
Jeruzaléma.  Jenže, kde dítě ztracené v cizím 
městě hledat? Nám to připadá jasné. Ježíše 
měli hledat  přece v chrámě. Kde jinde by 
Ježíš byl? Vždyť my také hledáme Ježíše 
tady, v kostele.  Možná se divíme, proč to 
Josefa s Marií nenapadlo hned, proč ho 
hledali tři dny... Jenže to je  právě to. My už 
známe příběh vánoční i velikonoční, slyšeli 
jsme o všech jeho zázracích,  známe příběhy, 
kdy Ježíš uzdravil nemocné i křísil mrtvé. 
My víme, že je to spasitel, mesiáš,  Boží syn. 
Jenže Maria z toho nevěděla nic. Pro ni byl 
Ježíš obyčejný malý kluk. Její dítě.  Pravda, 
víme, že ve svém srdci zachovávala, co 
pastýři vyzvěděli od anděla a jí pověděli. Že 
její syn je Spasitel, Kristus Pán. Ale možná 
na to už časem trochu pozapomněla – léta  
běžela a její dítě bylo zcela normální. Rostlo 
v síle a moudrosti, Boží milost byla s ním,  
jako s tolika jinými dětmi. Bylo to prostě 
obyčejné dítě, normální kluk... A kde hledat 
takové  normálního kluka, který se ztratil ve 
velkém městě? 

Po třech dnech zamířili do chrámu - 
možná ani nedoufali, že tam Ježíše najdou, 
ale zoufalí zamířili do  chrámu, do Božího 
domu, jako místu poslední pomoci...  A tam 
našli Ježíše. Svého syna. Ovšem tak, jak by 
ho nečekali. Ježíš seděl mezi učiteli Písma,  
naslouchal jim a dával otázky. Neklečel u 
jejich nohou - jak by se bývalo patřilo a jak 
bylo  zvykem, ale seděl mezi nimi -jako jim 
rovný. Dvanáctiletý kluk mezi největšími 

židovskými  znalci Písma, ti k tomu žasli 
nad rozumností Ježíšových odpovědí... A 
nad oním výjevem žasli také Ježíšovy rodiče. 

Josef byl nejspíš rád, že Ježíše nalezli a 
již se po třídenním  trmácením těšil domů, 
ale Maria, jako správná žena a matka, měla 
jinou vyřídilku. Ta hned na Ježíše spustila: 
„Co tady děláš... nevíš, že jsme se o tebe báli 
... pán si tady hraje na faráře a  my zatím s 
tatínkem umíráme strachem, to se nestydíš... 
copak nevíš, že tě hledáme ?“Ježíš na výtky 
své matky reaguje klidně: „Jak to, že jste 
mě hledali? Což jste nevěděli, že  musím 
být tam, kde jde o věc mého Otce?“ Šlo 
zkrátka o nedorozumění. O nedorozumění  
vyplývající z dvojího Ježíšova synovství –
synovství nebeského a synovství lidského. 
Obojí  synovství bylo přitom skutečné. Ježíš 
byl opravdu Mariiným dítětem, nadaným 
sice a  poslušným, jak jsme slyšeli, ale 
přitom obyčejným klukem. Jenže zároveň 
byl i Synem svého  Otce v nebesích, Bohem 
z Boha, světlem od věčnosti... A tento 
příběh Lukášova evangelia  je prvním, kdy 
se napětí mezi těmito dvěma synovstvími 
začalo projevovat. 

Rozumíme obavám Ježíšovy matky, 
podobně jako vidíme a chápeme jiné běžné, 
pozemské věci. Jenže Boží věci mohou  být 
někdy postaveny proti našemu nazírání a 
vidění. Proti našemu chtění, proti našim  
zvyklostem, ba dokonce i proti našim 
zákonům a řádům, i proti naší morálce. 
Kolikrát jenom  Ježíš porušil státní zákony, 
nebo učinil něco, co bylo v rozporu s dobrými 
mravy. Slušné chování zkrátka někdy není 
totéž, co poslušnost Božímu slovu. 

DH-NL s použitím kázání Jiřího Palána, ČCE 
Huslenky
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inzerce

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.

Konference pro muže „tváří v tvář“ 
(9. 2., od 7:30) Farní sbor Slezské církve 
evangelické a. v. v Třinci pořádá již osmý 
ročník křesťanské konference pro muže 
Tváří v tvář. K účasti na konferenci jsou 
srdečně zváni všichni muži ve věku 13-99 
let bez rozdílů denominace. Připravovaný 
ročník má název “V pasti”. Účastníci 
letos budou moci společně přemýšlet nad 
pokušeními mužů. Budou moci hovořit 
zvláště o sexuálních pokušeních a o tom, jak 
obstát. Řečníci: Pavel Raus, Jan Waclawek, 
Marián Kaňuch. Přihlašování na www.kpm.
sceav.cz.

netradiční exkurze do izraele (oSu), 
původně pouze pro studenty Ostravské 
Univerzity, nyní pro všechny, 12. - 19. 3., 
cena 18.590 Kč, více na www.olivetour.cz.

Sbormistrovský kurs (15. - 17.2. - středisko 
Sola gratia v Bystřici pod hostýnem) Srdečně 
zveme (nejen) evangelické sbormistry všech 
kategorií, nové zájemce o sbormistrovství, 

zpěváky různého věku, varhaníky, teology 
a hudbymilovné lidi na 21. sbormistrovský 
kurz. Registrační poplatek činí 1.080 Kč, 
registrujte se nejpozději do 10. 2. na adrese: 
moravetz@e-cirkev.cz. Více informací na 
adrese www.evangnet.cz/kalendar. 

23.2. se koná misijní víkend misie bez 
obalu (Křesťanské centrum ac v českém 
těšíne na ulici Slovenská). Program a 
řečníci: Marek Slánský, Bohuslav Wojnar. 
Odpolední semináře: „Prakticky do misie 
s učednickou školou (DTS)“ - Roger 
Harsh, „Co šokuje misionáře?“ - panelová 
diskuse. Program pro děti 6 - 12 let 
zajištěn. Konferenční poplatek: celý den 
190 Kč, odpolední program 95 Kč. www.
misijnivikend.cz

evangelizace Prochrist 4.-11.3. Témata 
večerů: Štěstí, Hřích, Smysl, Utrpení, Ježíš 
a Bůh, Hodnoty, Láska, Budoucnost a 
zodpovědnost. www.prochrist.cz

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.

Pronajmu garsonku 1+1 s balkonem 
a příslušenstvím na Zelené ulici 
v Českém Těšíně. Tel.: 605734172; 
732619530.

nerozumíte změnám v důchodovém 
systému? Potřebujete poradit s 
životním pojištěním nebo sjednat 
povinné ručení k vašemu automobilu? 
Ráda si s vámi dohodnu schůzku, 

specializuji se na pojišťovnu Allianz. 
Silvie Kiszová - 605 573 164

nabízím dorty k různým 
příležitostem, s marcipánem i bez. Tel. 
723277583 / 734765759 www.bitls.rajce.
idnes.cz/dortovnica.

co nás čeká
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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: info@ccectesin.cz
web: www.ccectesin.cz
farář sboru: Mgr. Marcin Pilch
úřední hodiny: Po-Čt 9–12h., Pá 14-17h.
Mimo tuto dobu dle dohody s faráři.

redakce nl
e-mail: noviny.rozvoj@centrum.cz
Na přípravě tohoto čísla se podíleli tito 
členové redakce: Jana Foberová (JF), David 
Harok (DH), Jana Humplíková (JH), Marek 
Schulhauser (MSCH).
editace: Jana Foberová
tisk: Magdaléna Géryková
zodpovídá: Jana Foberová

www.ccectesin.cz Evangelický sbor a.v. ČCE v Českém Těšíně
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.dorostrozvoj.4fan.cz stránky dorostu sboru Na Rozvoji
www.mladez.narozvoji.cz stránky mládeže sboru Na Rozvoji
www.3plus1.us stránky hudební skupiny 3plus1
www.evangnet.cz nezávislý evangelický portál
www.projektizrael.cz videoprezentace, záznamy z evangelizací, rozhovory,...


