
SLOVO EDITORA

Milí přátelé, 
prázdniny jsou v plném proudu a já 

doufám, že si je užíváte a příliš se nepečete. 
Mám radost, že jsem mnohé z Vás 

potkala na evangelizačním týdnu XcamP 
ve Smilovicích. Jak připomíná bratr Milan 
Kantor ve svém článku, podobné akce 
jsou pro nás velmi důležité a je velkým 
požehnáním, že se jich můžeme zúčastnit. 

Ráda bych se s Vámi podělila i o reportáž z 
Impuls weeku - evangelizační akce, během 
níž mladí lidé vyrazí do ulic a říkají lidem 
o Ježíši. Pro mě a moji rodinu bylo radostí 
sloužit v Impuls týmu v Ostravě. Z Finska 
Vás zdraví pastor Sebastian, který se 
ostravského Impuls weeku také účastnil. I 
jeho článek si můžete v tomto čísle přečíst. 

Věřím, že mnozí z Vás už byli na dovolené 
nebo se na ni chystají. Určitě si nenechte 
ujít příspěvek sestry Boženy Gašové, která 
cestovala po severních Čechách a viděla 
mnoho sakrálních památek. 

Krásný a požehnaný zbytek prázdnin 
Vám jménem redakce přeje 

	 	 	 Jana	Foberová			

pokračování	na	další	straně

„Slyšeli	jste,	že	bylo	řečeno	otcům:	‚Nezabiješ!	
Kdo	 by	 zabil,	 bude	 vydán	 soudu.‘	 Já	 však	 vám	
pravím,	že	již	ten,	kdo	se	hněvá	na	svého	bratra,	
bude	 vydán	 soudu;	 kdo	 snižuje	 svého	 bratra,	
bude	 vydán	 radě;	 a	 kdo	 svého	 bratra	 zatracuje,	
propadne	ohnivému	peklu.“	
	 	 	 Mt	5,21-22

UŽ TEN, KDO SE NA 
DRUHÉHO HNĚVÁ, 
„ZABÍJÍ“

Pro ilustraci tohoto textu z evangelia mi 
nejdříve dovolte tři historické poznámky:

1. Máme i v ostravském sboru lidi, kteří 
zažili polskou okupaci v roce 1938. Poláci 
tehdy zabrali nejen Těšínské Slezsko, ale i 
velkou část Ostravy, a pamětníci s dodnes 
živou trpkostí vzpomínají, jak si při odsunu 
mohli vzít jen to nejnutnější, jak na ně zlobně 
křičeli jejich bývalí sousedé, od kterých by to 
nikdy nečekali, atd. atd. Jak se to mohlo stát?

2. Pro mnohé tehdejší Poláky v tom asi bylo 
kus zadostiučinění za události, které byly v 
roce 1938 ještě živé v povědomí, ale dnes už 
skoro žádné pamětníky nemají (a proto nám 
pak polská okupace 1938 připadá ještě více 

nepochopitelně 
nepřáte lská) , 
totiž když v roce 
1919 v rámci 
S e d m i d e n n í 
války táhly 
československé 
j e d n o t k y 
„ m n o h o 
kilometrů“ za 
polské hranice, 
a konflikt měl 
desítky obětí a 
vedl k posunu 

demarkační linie v neprospěch Polska. 
Pro tisíce rodin to musel být kus bolestné 
historie (proč k tomu muselo dojít? mělo 
to smysl?), která byla jen navenek překryta 
mírovou dohodou.

3. A teď k tomu přiřadím jedno datum asi 
dost nečekaně.  Od roku 2012 se v médiích 
objevuje stále více zpráv o nekvalitních 
polských potravinách. Když si ta slova 
zadáte do internetu, vyjedou vám desítky 
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téma 
VZPOMEŇTE NA LOTOVU ŽENU! ( GEN.19,1-26, LK.17,28-
37, VERŠ 32)

odkazů. Mnohokrát se tam objevují dokonce 
slova, že „v polských potravinách byly 
objeveny život ohrožující látky“, že „jsou 
rizikovější“ apod.  Zdá se mi, že se zde 
rozhořela obchodní a mediální válka. 

Ptáte se možná, proč tyto tři události 
řetězím? Ideologická válka přece není totéž 
co válka skutečná. Můžeme být přece rádi, 
že ve třetím bodě nejde o konflikt ozbrojený, 
že jde jen o peníze. Ježíšovo slovo z evangelia 
nás však učí, jak má k sobě blízko to, když 
proti někomu sočím jen slovy, a když pak 
někdy ve vyhrocené situaci vezmu i nůž a 
vrazím mu ho do zad. 

Nejsem historik, a k mým myšlenkovým 
pochodům byste mohli říct, že věci lze vidět 
i jinak. Ale vidíte prosím za nimi to hlavní, 
co chci říct? Že si pole k nenávisti a někdy 
i k neštěstí připravujeme mnoha drobnými 
špatnými myšlenkami a špatným běžným 
jednáním, a že tyto maličkosti mohou v 
ubližující konflikt přerůst někdy tak rychle a 
nečekaně, že pak následně ani nerozumíme 
tomu, jak se to mohlo stát? Ani nevíme, jak 

k tomu dojde, že se malý plamének rozhořel 
zničujícím ohněm.

Pochybuji, že se dá udělat pořádek v 
dějinách, a vytvořit dějepis tak, aby se 
k němu přiznaly obě strany dřívějších 
konfliktů. Pochybuji, že si dovedeme udělat 
pořádek v tom, jak nás ovlivňují média, zda 
dovedeme rozpoznat například ve zprávách 
o potravinách míru jejich objektivity. Ale na 
tom prý tolik nezáleží. Ježíš jinde řekl, že nás 
neznečišťuje, co do nás vchází zvenku (Mk 
7,18-23). V sobě si máme udělat pořádek. 
Máme si hlídat, jaké myšlenky v nás 
vzcházejí, jaká slova z nás vycházejí. Důraz 
dnešního evangelia je v tom, že už na těch 
zdánlivě malých slovech a činech záleží - v 
rodině, mezi kolegy a sousedy. Abychom se 
pak jednou nemuseli divit. Přičemž slovíčko 
„jednou“ zde má dva významy. Abychom už 
nikdy nebyli překvapeni nějakým dějinným 
konfliktem, ani se nemuseli divit jednou při 
posledním soudu. 

										Aleš	Wrana	-	farář	ČCE	Ostrava

Boží Slovo nám představuje nejen kladné 
lidské vzory, ale popisuje i takové lidi, 
jakými bychom být neměli. A takovým 
varujícím příkladem je pro nás i Lotova 
žena. A sám Pán Ježíš nás upozorňuje na to, 
abychom pamatovali na Lotovu ženu.

Nevíme, jak se jmenovala a neznáme ani 
její původ. Stala se ženou věřícího muže. 
A to je velká věc, když se dívka může stát 
ženou věřícího muže. Víme sice i to, že Lot 
měl svoje chyby a nedostatky, ale Boží Slovo 
ho považuje za věřícího muže.

Ale Lotova žena měla ještě jednu velkou 
výhodu. Dostala se na dlouhé roky do 
rodiny jednoho z největších Božích mužů, 
do rodiny Abrahama.

Byly tady velmi příznivé okolnosti, mohla 
a měla se rozvinout  do podoby krásné a 
šlechetné ženy, ale nestalo se tak. Dokonce 
se stala „brzdou“ pro svého manžela a pro 

svoji rodinu.
Lot posunoval svoje stany až k Sodomě, 

vždy blíž a blíž - nejdřív jen do blízkosti, 
potom před brány města a pravděpodobně 
na výzvu ženy až do samotného města. 
Něco ji vábilo, táhlo do města. Je velmi 
pravděpodobné, že Lot ani nešel ochotně, 
ale co by muž a manžel neudělal pro ženu, 
která něco doopravdy chce? :-)

O této ženě však víme i to, že byla matkou 
dvou dcer. V rodině Lota se připravovali 
na dvojnásobnou svatbu. Pravděpodobně v 
Lotově rodině i v této záležitosti pracovala 
matčina ruka.

O tom, jak to vypadalo v Sodomě, vypovídá 
biblický příběh - jak Boží poslové přišli do 
Sodomy, aby zachránili Lota a jeho rodinu.

Poslové Boží přišli do Sodomy. Lot právě 
seděl  v branách města. Ihned poznal posly z 
nebe, nabídl jim pohostinnost ve svém domě, 
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ta se týkala, samozřejmě, i jeho ženy. Když 
se Sodomští muži dověděli, že Lot hostí dva 
krásné muže, volali na Lota: „Vyveď nám je, 
abychom je poznali!“

Do takového světa se zapletla Lotova 
rodina. 

Obyvatelé Sodomy byly odsouzeni k 
záhubě, ale Abraham vedl urputný zápas 
na modlitbách za ty spravedlivé. Myslel si, 
i kdyby tam nebyl nikdo, je tam přece můj 
synovec se svou rodinou.

Lot musel oznámit Boží úmysly své rodině. 
Tato zpráva byla pro ně krajně nepříjemná. 
Narušovala všechny jejich plány. Dům, 
domov, všechno tu zanechat? Ale kdyby 
jen to, co snoubenci obou dcer? Ale výzva 
opustit město byla velmi vážná a urgentní. 
Lot se obrací na své budoucí zetě: „Vyjděte 
hned z tohoto místa, poněvadž Hospodin 
chystá tomuto městu zkázu.“ Situace byla 
napjatá a ukázelo se, že si dcery nevybraly 
dobře. Jejich snoubenci nevěřili Božímu 
poselství a více milovali Sodomu než svoje 
snoubenky.

Situace se stávala čím dál tím víc 
dramatickou.

Gen.19,15-16: „ Když vzešla jitřenka, nutili 
poslové Lota: „Ihned vezmi svou ženu a 
obě dcery, které tu máš, abys pro nepravost 
města nezahynul.“ Ale on váhal. Ti muži 
ho tedy uchopili za ruku i jeho ženu a obě 
dcery - to shovívavost Hospodinova byla s 
ním, vyvedli ho a dovolili mu odpočinout až 
za městem.“

V království našeho Boha platí 
dobrovolnost a ne násilí. Poslové vyvedli 

Lota s rodinou jen ven z města a ponechali je 
jejich vlastní vůli. Dali jim rozkaz,aby utíkali 
a neohlíželi se více zpět. Bylo to velmi těžké 
pro Lota, ale ještě těžší pro jeho ženu. Žena 
je přece jen více svázána s domovem a když 
tato žena dostala rozkaz utíkat a více se 
neohlížet, to bylo pro ni nemožné. V tomto 
kritickém momentě se projevilo její skutečné 
jádro, srdce, které bylo už sodomské.Tam 
měla svůj poklad a tam ji táhlo její srdce.

„Vzpomeňte na Lotovu ženu!“ (Lk.17,32)

RK	-	NL	

zamyšlení

KŘEST A JEHO VÝZNAM PRO ŽIVOT - ČÁST 4.
K čemu zavazuje křest pokřtěného 

křesťana?
Křest je nesporně závazkem pro každého 

pokřtěného, ale i pro ty, kteří křest vykonali. 
Pro obřezané Izraelce platilo: „Budeš 
milovat Hospodina, svého Boha, celým 
srdcem a celou svou duší a celou svou silou. 
A tato slova budeš vštěpovat svým synům 

a budeš o nich rozmlouvat, uvážeš si je jako 
znamení na ruku a napíšeš je také na veřeje 
svého domu.“ (5.Moj. 6,4-9) To znamenalo, 
že Izraelec se učil všemi prostředky milovat 
svého Boha, který ho  skrze svoji smlouvu 
přijal do svého lidu. Tedy obřezaní Izraelité 
se učili milovat Boha a plnit jeho vůli. 

Co platí pro křesťana, který byl pokřtěn 
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do Ježíše?
Podle l. Tes. 4,1. nás křest zavazuje k 

životu, který se líbí Bohu: „žijte tak, abyste 
se líbili Bohu!“ Kdo se chce líbit Bohu, ten ho 
jistě miluje a chce plnit jeho vůli.

O Izraelitech, kteří byli pokřtěni v Mojžíše 
čteme však velmi smutnou, ba přímo šokující 
zprávu: „A přece se většina z nich Bohu 
nelíbila, vždyť poušť byla poseta jejich těly. 
To vše se stalo nám na výstrahu, abychom 
nezatoužili po zlém jako oni.“ Pak ap. Pavel 
jmenuje co dělali: udělali si modly, opíjeli 
se, povstali k rozpustilým tancům, smilnili a  
reptali. Vůbec neusilovali o to, aby  se líbili 
Bohu. Měli na mysli jen žádosti svého těla. 
Všichni byli pokřtěni v Mojžíše, Bůh jim 
dal jedinečnou milost, ale oni neměli zájem 
líbit se Bohu. I když byli pokřtěni v Mojžíše, 
zahynuli. Jejich mrtvá těla na poušti jsou 
důrazným varováním pro nás křesťany: žijte 
tak, abyste se líbili Bohu. Proto platí: Byl jsi 
pokřtěn do Krista? Pak žij tak, aby se tvůj 
život líbil Bohu!

Podle 15. kap. Jana nás křest zavazuje také  
k přinášení ovoce. Pán Ježíš, do kterého  
jsme byli skrze křest naroubováni, nám 
praví velmi důležitá slova: „Já jsem pravý 
vinný kmen a můj Otec je vinař. Každou 
mou ratolest, která nenese ovoce odřezává, 
a každou, která nese ovoce čistí, aby nesla 
hojnější ovoce.“ Zdůrazňuji, že  Kristus mluví 
o „svých“ ratolestech, které nenesou ovoce. 
Tedy jedná se o lidi, které Kristus považuje 
za své! A přece tito  jeho lidé nepřinášejí 

ovoce. Co 
s nimi Pán 
Bůh dělá?  
O d ř e z á v á 
je. To je pro 
k ř e s ť a n y 
d ě s i v é 
slovo. Byli 
naroubováni, 
srostli se s 
k m e n e m , 
rostli a 
zelenali se 
na něm, ale 
nepř ináše j í 
ovoce. Tedy 

jsou to živí křesťané, ale nic pro Krista 
nedělají. Otec je odřeže!!! To jsou velmi 
tvrdá slova. Vedou nás k zamýšlení nad 
sebou. Položme si každý otázku: Má Pán 
Bůh ze mne užitek?  Dělám něco pro Krista? 
Pánu Bohu nestačí, že věřím, že chodím do 
chrámu, že beru z Krista mízy života. On 
právem očekává, že budu pro Něho něco 
dělat! Větev, která nenese ovoce, bude 
odřezána. Co tedy máme dělat? Máme 
mnoho možností: Udělat si seznam lidí a 
denně se za ně modlit,  rozdávat letáky lidem 
a zvát je ke Kristu, přicházet do pěveckých 
sborů a šířit slávu Pána Ježíše ve světě,  
navštěvovat staré, nemocné a opuštěné lidi 
ve svém okolí.  Kristus očekává od každého 
křesťana ovoce.  

Křest je tedy velikou příležitostí pro 
pokřtěného člověka. Je naroubováním do 
Krista. Po naroubování se však musí křesťan 
s Kristem osobně srůst, pak duchovně růst 
a přinášet ovoce. Nesroste-li se, uschne!  
Sroste-li se, ale nepřináší ovoce, bude 
odřezán. Sroste-li se a přináší ovoce, je 
očišťován, aby přinášel hojnější ovoce. To je 
program Boží milosti pro každého člověka.  
Kéž tedy přinášíme hojné ovoce.                                                                                                

Podle Janova ev. 15 kapitoly je KŘEST 
je naroubováním člověka do Krista jako 
větvičky do kmene. Je-li větvička jednou 
naroubována do kmene, pak to naroubování 
je platné. Není třeba naroubovanou 
větvičku roubovat podruhé – je to i 
absurdní a nesmyslné roubovat podruhé 
naroubovanou větvičku.  Důležité je, aby se 
srostla s kmenem, čerpala  z kmene potřebné 
mízy a pak přinášela ovoce. 

Při křtu nezáleží vůbec na množství vody, 
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voda je jen symbolem očištění. Voda slouží k 
očištění těla, ale nemá žádný duchovní vliv 
na duchovní život člověka. 

Apoštol píše jasně „jeden křest“ ! „Jeden 
Pán, jedna víra, jeden křest.“ (Ef. 5,4) 
Opakování křtu je projevem nedůvěry v 
působení Pána Ježíše, je projevem nedůvěry 
v Boží slovo a je soustřeďováním pozornosti 

člověka na množství vody a ne na Krista! 
Jestli si někdo myslí, že množství vody 

při křtu má větší vliv na duchovní život 
člověka, pak se tragicky mýlí. Vštěpení do 
Krista je rozhodující a ne vložení do vody!      

	 	 Mgr.St.Kaczmarczyk	

PŘÍHODA Z MHD 
Při cestování MHD jsem zažila zajímavou 

story, o kterou se ráda podělím…. Zaujala 
mě skupinka lidí kousek ode mě. Na 
čtyřsedadle seděla stará paní a její manžel, 
naproti maminka a její asi 4-5-ti letá 
holčička. Obě vyfiknuté jako z posledního 
módního časopisu. Maminka v minisukni 
jen o pár čísel širší než pásek, vysoké 
podpatky a samý řetízek a prsten. Tuhle 
„dokonalost“ kazil jen její výraz ve tváři. 
Znuděný a znechucený a občasný kradmý 
pohled po lidech jako by říkal -“Fůůůj, kam 
jsem se to dostala.“Její malá princezna byla 
oblečená podobně, jen podpatky a malování 
nahradily roztomilé culíčky jako ozdůbky. 
Kývala nožičkama sem a tam a vypadalo 
to, že je znechucená stejně, jako její matka. 
Naproti nim seděli staří manželé, oba se 
opírali o hůlku, byli skromně schouleni tak 
nějak do sebe a tichounce si občas něco řekli. 
Sálala z nich taková ta domácí pohoda, mír 
a pokora.

Seděli, nikoho si nevšímali, jen paní občas 
vyrušilo kopnutí malé princezny pod koleno. 
Nejdřív to bylo jen jakoby náhodně, že se 
holčička nechtěně dotkla špičkou boty. Čím 
víc ale stará paní uhýbala, tím víc bylo na 
holčičce vidět, že kopance jsou cílené. Kývala 
nohama, kývala, pohled upřený na tvář 
staré paní a kop - a zase jakoby nic se dívala 
ven z okna. Stará paní trochu poposedla - a 

za chvíli znovu. Číhavý pohled a raz, dva, 
tři - kop. A zase nenápadný pohled ven.

Pořád dokola. Paní už nevěděla, kam s 
nohama. Snad jenom slušnost ji bránila 
mamince něco říct a tak se snažila trpělivě 
vystihnout okamžik výkopu a včas uhnout. 
Ani lidi kolem neříkali nic. S počtem 
kopanců se jen úměrně zvyšovalo kroucení 
hlavou a znechucení obou manželů i 
ostatních cestujících.

Celé to sledoval i mladík stojící opodál. 
Měl takové ty široké kalhoty s rozkrokem až 
u kolen, bundu o tři čísla větší a kšiltovku 
s rovným kšiltem. Žvýkal žvýkačku a občas 
nezúčastněně zavadil pohledem na onu 
čtveřici. Při letmém pohledu jsem si všiml, 
že nevěřícně kroutil hlavou stejně, jako 
i někteří z ostatních cestujících. Když už 
stará paní neměla kam uhnout a holčička 
se musela svézt skoro až na kraj sedačky, 
aby si mohla kopnout, neudržel se právě 
tento mladík stojící blízko vedle nich a řekl 
mamince

„Prosím vás, nemůžete jí něco říct? 
Nevidíte, co dělá??“

Maminka se podívala na mladíka, pak na 
svoji princeznu, pohladila ji po vláskách a 
řekla pohrdavě – „Proč bych ji něco říkala? 
My dětem dopřáváme volnou výchovu.“

Tou odpovědí š o k o v a l a 
n e j e n o m 
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mladíka, ale i ostatní cestující. Holčička si 
ještě dvakrát kopla, než autobus dojel k 
zastávce. Mladík s kalhotami u kolen se 
líně sebral a procházel nezúčastněně kolem 
čtveřice ke dveřím. Když byl těsně u nich, 
udála se scéna jako z filmu. Bylo to dílo pár 
okamžiků. Dokolíbal se pomaloučku k nim, 
pořád ten nic neříkající výraz, klidně až líně 
vyndal z pusy žvýkačku a jedním pohybem 
ji lípnul palcem holčičce doprostřed čela. 
Takové to -“Ááááá - lup ho tam! Lehkým, 
ladným pohybem, jako když malíř jedním 
ťuknutím lípne na svůj obraz tu poslední, 
významnou tečku. Bez mrknutí oka 
postupoval houpavě dál k východu, jakoby 
nic. Maminka zalapala po dechu a vypískla 
„Co to děláš magorééé??? Seš blbéééj, nebo 
co????“

Mladík jen tak líně otočil hlavu zpět a 
úplně klidně odvětil - „Né, ale naši mě taky 

dopřávali volnou výchovu... Naschlééé.“
Vykolébal se ze schodů ven na ulici, ještě se 

na starou paní usmál do okna. Celý autobus 
se bavil. A já s ním. Tady v tom případě 
„volná výchova“ přinesla své ovoce a pro 
všechny to byl takový - „borec nakonec.“

Tento příběh se stal prý v Pardubicích, ale 
mohl se stát kdekoliv jinde…. například v 
Českém Těšíně…

Možná by bylo vhodné zamyslet se nad 
tím, jak vychováváme své děti či vnoučata… 
nebudou někdy podobné holčičce z 
příběhu? Možná bychom nechtěli ani to, aby 
byli podobní ani tomu klukovi s nevzhledně 
spuštěnýma kalhotami, ale…. 

Mt 7,3 „Jak to, že vidíš třísku v oku 
svého bratra, ale trám ve vlastním oku 
nepozoruješ?“ Proto raději předem 
„nesuďme“ třeba podle vizáže či oblečení.

Pro	NL	upravila	LS	-	NL	

ohlédnutí

OSTRAVSKÝ IMPULS WEEK
Bylo to asi v březnu, když se nás náš 

kamarád Kristian, norský misionář žijící 
v Ostravě (rozhovor s ním jste si mohli 
přečíst v Nedělních listech 11/2012), zeptal, 
jestli bychom nechtěli být součástí Impuls 
weeku. Tak o Impuls weeku už jsme slyšeli. 
Loni byl první ročník. Přijeli mladí lidé ze 
Skandinávie, dali se dohromady s mladými 
křesťany z místních sborů a vyšli do ulic, 
aby mladým lidem zvěstovali evangelium. 

Součástí toho samozřejmě byly koncerty, 
fotbalový turnaj, přespávání v tělocvičně. 
No jo, ale my už jsme staří! Tedy, ne až tak 
staří, ale spíš se závazky… V tělocvičně s 
ostatními spát nemůžeme, protože kvůli 
nočním hlasovým projevům našeho kojence 
by si ti ubozí seveřané museli dovézt i 
špunty do uší. Na koncert taky nepůjdeme, 
protože v době, kdy obvykle koncerty 
bývají, my čteme pohádky před spaním a 

chystáme večerní kaši. 
Kristian se smál. Nemusíme mít 

obavy. Tentokrát bude Impuls 
week nejen pro mladé, ale i pro 
takové, jako jsme my. Mezi domy 
budou skupinky pro děti. My 
starší můžeme naopak navazovat 
kontakty s dospělými. Tak to nám 
spadl kámen ze srdce. Jdeme do 
toho. 

Další kameny ale zůstaly. Kristian 
je misionář, ten má v popisu práce 
dělat misii. Z Bruntálu přijede 
pomoct pastor s rodinou, ten 
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taky ví, jak na to. Ale co my? 
Jediné evangelizační akce, které 
jsme zažili, byly XcamPy ve 
Smilovicích, kde jsme se, stejně 
jako ostatní, schovali ve stanu a 
byli v roli konzumentů. Nikdy 
jsme nedělali dětské skupinky 
na sídlištích, jak se prý dělaly 
kdysi – skončily, než jsme stihli 
vyrůst. S naší střítežskou mládeží 
jsme neoslovovali další mladé ve 
vesnici. Nepamatuju si sborovou 
akci, která byla přímo zaměřená 
na to, že se půjde ven. Až teď. 
Jak to zvládneme? Co budeme 
říkat? A navíc, tady je Poruba. Skupinky 
dospělých, kouřících před domem. Děti, 
které někdo vypustí ráno do dvorů a ony 
dojdou k večeři. Rodičům je jedno, kde jsou. 
Budou mít o nás zájem? 

Poslední třešinka na dortu přišla asi dva 
dny před začátkem Impuls weeku. Kristian 
volal, jestli bychom nemohli ubytovat 
jednoho finského pastora se synem. No 
výborně. Beztak to bude velevážený biskup, 
bude mu šedesát a bude mít plnovous. 
Syn bude ještě vážnější a bude mu čtyřicet. 
Nepohrdnou naším obývákem ve veselých 
barvách? Není trapné uložit pastora na 
gauč v obýváku? Nebo na karimatku na 
zem? Budeme jim rozumět? Samozřejmě, že 
mluví anglicky – mluvíme ale my anglicky 
tak, abychom je pochopili? Já si nebyla jistá. 
Manžel si byl jistý - jemu a jeho „Maj flaur is 
bjutiful“ rozhodně rozumět nebudou. 

Přišel den D a seznamovací akce. V našem 
týmu „starců“ byl Kristian se širší 
rodinou, manželé s Norska se 
dvěma dětmi, dvě rodiny s dětmi z 
Bruntálu, my, a samozřejmě finský 
pastor – zhruba třicetiletý veselý 
člověk (bez plnovousu!), který se 
jmenoval Sebastian, měřil asi dva a 
půl metru a rozuměl mé blábolivé 
angličtině. Jeho synovi bylo šest, a 
když jsem ho prvně viděla, hrál na 
tabletu Angry Birds. 

Přišel den DD – zahájení Impuls 
weeku. Dopoledne bylo zatím 
jen pro nás – měli jsme se sdílet, 

zamýšlet nad Biblí a modlit se. Jenže 
byl problém. Jeden z týmu přednášel 
své zamyšlení o Jozuovi. Anglicky. 
Přelouskávala jsem si ho do češtiny a 
zároveň se ho snažila tlumočit dceři. Norové 
tlumočili svým dětem do norštiny, Češi do 
češtiny, finský pastor do švédštiny (aby to 
nebylo takové jednoduché). Děti to nudilo a 
taky vymýšlely kulišárny. Modlit se nedalo. 
Všichni kojenci totiž pobrekávali. Tak 
tohle je náš tým? My máme něco dokázat? 
Přepadávaly nás pochybnosti a obavy. 

Ale, stejně jako mnohokrát, se naše 
obavy rozptýlily. Když začala odpoledne 
skupinka, účastnily se jí nejen naše týmové 
děti, ale i děti, které odněkud přiběhly. 
Jistě, že některé zase odběhly, samozřejmě 
si občas mezi sebou povídaly a nevěnovaly 
až takovou pozornost výkladu. Ale mohly 
slyšet o Pánu Ježíši. Samozřejmě, že 
mnohem více dětí se účastnilo následujících 
sportovních her a grilování, které jsme 
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pořádali, ale mohli jsme s dětmi navázat 
kontakty a aspoň trochu je poznat. 

Poznali jsme také spoustu dospělých lidí. 
I na pískovištích se jde s lidmi seznámit a 
můžeme je pozvat na grilování a povídání, 
které je jen o pár metrů dál. A tak jsme se 
seznámili se Slávkou – ano, to je jedna z 
žen, která pravidelně sedí před domem 
a pokuřuje cigaretky. Zvala jsem ji, ať za 
námi za dům přijde. Nechtěla, ani za nic. 
Nakonec přišla mezi prvními. Poznali jsme 
také Martinu, milou prodavačku z blízkého 
obchodu, která má nemocného syna. 
Přinesla dětem melouny. Jen tak. A potkali 
jsme i Pepu, který skončil s prací v Praze a 
chystá se do Austrálie. Zná Kristiana, ale s 
křesťanstvím nechce mít nic společného. A 
tak jsme se divili, že dorazil každý den v 
týdnu, aby byl s námi. Přišel i na manželský 
večer, i když je sám. 

Nejvíc mě ale zaujalo to, co mi řekla 
Slávka. „Víš,“ povídá, „já na Kristianovi a 
na vás oceňuju, že jste normální.“ Když se 
Kristian přistěhoval do vchodu, kde Slávka 
bydlí, uměl česky asi jen „Ahoj“. Přesto se 
nestyděl a nemíjel ji jen tak, jak se někdy ve 
velkých městech stává. Pozdravil. Pak se 
představil. A za nějakou dobu se jí ptal, jak 
se daří. Jak se má. Co dělá. A postupem času, 
když se naučil česky víc, si sednul s ní na 
tu lavičku, kde si dávala večerní doušek. A 
začal si s ní povídat. I o tom, že je křesťan. A 
že Ježíš ji má rád. My někdy trpíme dojmem, 
že ze sebe musíme všechno vysypat hned i s 
dlouhým svědectvím. Nebo že musíme lidi 
nejlépe odtáhnout za rukáv do kostela. Ale, 
podle toho, co říkala Slávka, by ji právě to 
odradilo. 

Může to být takovým povzbuzením pro 
vás – kteří máte obavy jen tak před lidmi 
vysypat, že jste křesťani, a to znamená 
to a to…, nejste si jistí, jaké svědectví z 
vašeho života máte vyprávět, nevíte, jestli 
jste vlastně dost dobří, abyste lidem mohli 
říkat, jak mají žít. Lidé nepotřebují slyšet, 
jak se vymezujete, že jste JINÍ, protože to 
zní, jako byste byli LEPŠÍ. Jako lidé máme 
podobné starosti – o to, jak zvládneme 
další rok školy, jestli naše děti budou 
spokojené v kroužku kytary, jestli i za půl 

roku budeme mít práci, jestli ušetříme na 
dovolenou. Staráme se s dětmi nad úkoly, 
chodíme na nákupy, doufáme, že nebudeme 
nemocní a v televizi nám běží stejné zprávy. 
V tomto jsme stejní. Rozdíl je v tom, že 
zatímco lidé, kteří nejsou křesťané, si dělají 
starosti o své zdraví, bojí se smrti, dumají 
nad smyslem života, my to máme jasné. A z 
toho můžeme těžit. 

Najděte i ve vašem okolí Slávky, Martiny 
a Pepy a začněte si s nimi povídat o tom, 
co nás spojuje – podivme se nad počasím, 
situací v Egyptě, popovídejme si o dovolené, 
pochvalme fotky dětí a vnuků. A až bude 
vhodná chvíle, a Slávka si posteskne, že 
nějaká sousedka ve vedlejším vchodu 
zemřela, můžete jí šetrně sdělit, jak to vidíte 
se smrtí vy. A nebo, až se Slávka zeptá, proč 
nekouříte, můžete jít vysvětlit, že věříte, že 
vaše tělo vám dal Bůh a proto ho nechcete 
ničit. 

To jsme si odnesli z Impuls weeku my. Na 
začátku byly obavy (mnoho lidí z týmu), 
jak všechno zvládneme. Na konci zjištění, 
že Bůh celému týdnu požehnal. Ačkoli 
předpověď počasí byla špatná, nakonec 
ani jednou nepršelo. Poznali jsme spoustu 
dětí, které se od září mohou začít setkávat 
v dalších dětských skupinkách. Potkali 
jsme i dospělé, které, doufám, uvidíme na 
rodinných setkáních. Prosím, modlete se za 
tyto lidi a za službu v Ostravě. A připojte se k 
podobné akci. Nebo ji uspořádejte. A oslovte 
své blízké, spolužáky, spolupracovníky a 
kamarády. Bude to velkým požehnáním 
nejen pro ně, ale věřte mi, i pro vás. 

JF	-	NL	
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O	svědectví	 a	 zamyšlení	 jsme	 poprosili	 i	 Sebastiana,	mladého	finského	 pastora,	 který	 sloužil	 v	
Ostravě	na	Impuls	weeku.	

Jmenuji se Sebastian Widjeskog. Je mi 32 a 
se svou rodinou žiji ve střední části Finska 
v malé vesnici Terjärv. S manželkou Anne-
Maj máme tři děti. Pracuji jako luteránský 
pastor v místní evangelické kongregaci. 
Také ve Finsku vedu hnutí „Buď jako Ježíš“, 
které chce inspirovat lidi pro misijní práci v 
Evropě. 

První týden v červenci se skupina čtrnácti 
Finů podílela na Impuls weeku v Ostravě 
a v sousedních městech. Byl to náš druhý 
Impuls week, účastnili jsme se i toho 
loňského. Takové cesty jsou součástí snu, 
který máme. 

Asi před sedmi lety jsme s kamarády 
seděli v kuchyni a snili o budoucnosti. 
Slyšeli jsme, že křesťané z Číny mají vizi, 
které říkají „Zpátky do Jeruzaléma.“ Jejich 
cílem je vyslat 100 000 misionářů z Číny 
do zemí, které leží mezi Čínou a Izraelem. 
Jinými slovy, chtějí přinést evangelium zpět 
do míst, ze kterých vzešlo. S kamarády jsme 
si dělali srandu a říkali jsme si, že bychom 
možná měli dělat to stejné. Finsko je na 
severu, takže nám nezbývá nic jiného, než 
přinášet evangelium na jih. Musíme se vrátit 
na jih. Možná bychom mohli dělat „Zpátky 
do Jeruzaléma“ ze Skandinávie? 

Na podzim 2006 jsme s ženou navštívili 
Sheffield v Anglii. Na pět týdnů jsme se stali 
součástí kostela Svatého Tomáše. Jednou v 
noci, když jsem se modlil, jsem cítil, jak ke 
mně Bůh mluví. Řekl, že ta vize, Zpátky do 
Jeruzaléma, je jeho vize. Chce, abychom ji 
dělali! Chce pozvednout vlnu misionářů ze 
skandinávských zemí. Byl jsem nadšený. 
Když jsem o tom mluvil s dalším kamarádem 
ve Finsku, řekl, že Bůh stejně promlouval i k 
jeho rodině. Už dříve slyšel slova „Plánuju 
tě vzít do Jeruzaléma.“ Nyní věřil, že to byla 
stejná věc, o které jsem mluvil já. O misijním 
hnutí ze Skandinávie do Evropy.  

Lidé ze Sheffieldu mi poradili, abych 
kontaktoval Impuls-festival v Norsku. Když 
jsem přijel domů, napsal jsem na Impuls do 
Norska. Vysvětlil jsem, co si myslíme, jak k 

nám Bůh ve Finsku promlouvá. Také jsem 
psal, že věříme, že Bůh chce pozvednout 
vlnu misionářů ze Skandinávie do Evropy, 
a tomu říkáme Zpátky do Jeruzaléma. 
Brzy jsem dostal odpověď od džentlmena 
Kristiana Landeho, který mi napsal, že můj 
e-mail byl velmi zajímavý. Chvíli předtím, 
než dostal mou zprávu, začal psát blog, 
aby inspiroval lidi k misii v Evropě. Blog 
pojmenoval Zpátky do Jeruzaléma! Divné. 
Všechno nasvědčovalo tomu, že Bůh 
opravdu chce, abychom se vydali na misii 
do Evropy. 

Pro mě osobně jsou cesty do Ostravy částí 
snu mého života. Začali jsme dělat něco 
z vize, o které k nám Bůh mluvil. Tento 
podzim, dá-li Pán, se tři Finové natrvalo 
přestěhují do Ostravy, aby pomohli 
Kristianovi Landemu a jeho týmu ve službě. 
Jsem nadšený. Doufám, že společně můžeme 
jít na misii i do dalších zemích. Možná 

9	 4.	srpna	2013	 www.Nedělní	listy.cz



uvidíme i českou vlnu misionářů? 
Myslím, že žijeme v době, kdy 
všichni posílají i přijímají misionáře. 
Je to část křesťanské přirozenosti – 
být misionářem, kdekoli jsme. Jsme 
misionáři v naší rodině, v práci, 
ve škole - všude, kam jdeme, jsme 
misionáři. 

Chtěl bych se s vámi podělit i o 
malou pomůcku pro následování 
Pána. Pomáhá mi zaměřit se 
na správné věci ve službě. Jako 
křesťané máme tři vztahy, které 
jsou důležité, říkáme jim „Nahoru – 
Dovnitř – Ven“. Naším úkolem je posilovat 
tyto vztahy. Vztah „nahoru“ je o Bohu. 
Když se modlíme, čteme Bibli, chválíme, 
nasloucháme Bohu atd., pak posilujeme 
náš vztah „nahoru“. To je to nejdůležitější, 
vše začíná od Boha. Vztah „dovnitř“ je o 
církvi a křesťanské komunitě. Musíme mít 
přátele, ke kterým můžeme být upřímní, 
kterým můžeme vyznávat hříchy, s kterými 
se můžeme bavit o duchovních věcech a 
modlit. To je vztah „dovnitř“. Vztah „ven“ 
je o misii. Ježíš nás vysílá, abychom získávali 
učedníky. Musíme mít ne-křesťanské 
přátele. Nemůžeme se zamknout v našich 
církevních budovách a jen se chránit před 

světem. Musíme žít ve světě, aby se Ježíš 
mohl projevit skrze naše životy. Ježíš přišel 
k nejmenším, posledním a ztraceným. Posílá 
nás, abychom dělali to stejné. To je náš vztah 
„ven.“  

Napsal jsem vám o naší vizi Zpátky do 
Jeruzaléma a podělil se o malou pomůcku. 
Chceme vám požehnat a pozdravit vás z 
Finska. Budete vítáni, pokud nás navštívíte. 
A co je nejdůležitější, bylo by zábavné s 
vámi bok po boku sloužit Ježíši. Modleme se 
o více pracovníku na sklizni. Modleme se za 
sebe navzájem. Pán Vám žehnej! 

Sebastian	Widjeskog

Foto	u	obou	článků:	Anna-Marie	Kjode	Olsen	

EVANGELIZAČNÍ SETKÁNÍ V DZIĘGIELÓWĚ
V měsíci červenci proběhla v polském 

Dziengielowě týdenní evangelizační akce 
podobná akci ve Smilovicích. Jelikož 
jsem přesvědčený o tom, že většina 
křesťanských setkávání je Boží pozvánkou 
na „Beránkovu“ svatbu, pozvání jsem přijal 
a večerů se zúčastňoval. Z Českého Těšína 
na kole, někdy sám, někdy se svými přáteli. 

Kdysi se na podobná setkávání chodilo 
pěšky a určitě mnohem dál. Někde jsem 
slyšel o evangelizaci v Africe, kde nějaký 
Afričan šel pěšky 40 km tam, akci nestihnul, 
asi bylo moc horko, a tak šel stejných 40 
pěšky zpět. Tam šel jako nevěřící, zpátky 
již jako ten, který získal nejdražší poklad, 
jenž člověk může zde na Zemi získat: Víru 
v Ježíše Krista. Jak se to mohlo stát, když 
přišel na místo setkání pozdě? Vedoucí 

evangelizace se nad ním slitoval a věnoval 
mu jednu stránku z Bible. Další průběh si už 
můžete domyslet. 

Kdykoliv se mi nechce na podobná 
setkávání, vždycky si na tento příběh 
vzpomenu. Podle mého je to vůle našeho 
Pána, abychom se v jeho Jménu setkávali 
a abychom byli ochotní pro zdar akce 
vynaložit i nějaké úsilí. 

Na evangelizaci se mně nejvíce dotklo 
nikoliv slovo evangelisty, ale krátká 
svědectví před. Někde jsem četl, že ďábel 
se vždycky klepe strachy, když se mluví 
svědectví o Božím jednání. Asi je to pravda.

K hlavnímu slovu kazatele: Dobré slovo 
je pro mne takové, které se posluchači 
zdá krátké. Slovo může trvat 2 hodiny a 
posluchači se může zdát krátké a naopak 
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slovo může trvat 15 minut a posluchačům 
se může zdát dlouhé. Kdykoliv něco 
vykládáme ostatním, určitě bychom měli 
na tento fakt myslet. Evangelizaci vedl 
americký misionář z Kalifornie dr. Alvern 
L. Vom Steeg. Jeho slovo bylo krátké, tj. 
moc dobré. Skončil a vám bylo líto, že už je 
konec. Hlavním tématem bylo „Čas změny“. 
Aby člověk dělal správné věci, musí někdy 
udělat změny ve svém životným stylu. 
Opuštění široké cesty do záhuby vyžaduje 
od nás rozhodnutí ZMĚNY, a to zase chce 
mnoho energie. Je to něco, jako když chcete 

zastavit rozjetý vagón. Ale jde to. V Bohu 
máme sílu.  

Ke chválám: Podle mého něco tomu 
chybělo. Asi jsme pokažení v tom dobré 
slova smyslu chválami ze Smilovic od 
skupiny Foregiven, kde se nás texty i 
melodie hluboko dotýkají a my pak víme, že 
jsme moc  blízko nebe a našeho Pána.

Pán s Vámi, hezký zbytek prázdnin přeje 

Milan	Kantor	

DVOJE OHLÉDNUTÍ ZA XCAMPEM 2013
Celý minulý týden probíhal ve Smilovicích 

XcamP, který měl pro letošní rok název „V 
JÁMĚ LVOVÉ“. 

Organizátorům a především našemu 
Pánu patří velký dík, protože program byl 
rozmanitý a bylo opravdu z čeho vybírat.

Z časových důvodů jsem byla 
návštěvníkem spíše večerních programů, 
kde jsem načerpala mnoho Božího 
povzbuzení, o které se ráda podělím.

Chorvatská skupina October light 
odstartovala letošní Xcamp bravurně. 
Spolupráce především s mladým publikem 
se přirozeně povedla.  Odcházela jsem 
domů naplněná radosti, i když už patřím ke 
střední generaci.

Velmi mě zaujalo slovenské divadelní 
představení „Cesta do tmy“, kde jeden a 
vlastně i jediný aktér scény měl na závěr 
svědectví, které se mě osobně dotklo a 
povzbudilo. Určitě doporučuji, budete-li mít 
možnost někde toto představení zhlédnout.

Nejvíce jsem se těšila na čtvrteční 
vystoupení polské skupiny TGD a věděla 
jsem proč. Trzecia godzina dnia opět 
nezklamala, ba naopak předvedla, že ji 
nerozhodí ani vypadnutí elektriky. Dvě 
písně zazpívala bez mikrofonů a hudebních 
nástrojů. Publikům se přidalo. Atmosféra 
nabitá Boží přítomností byla cítit nejen ve 
stanu, ale i široko v okolí.

Vnímala jsem, že mám na koncert 
pozvat jednoho nevěřícího člověka, který 
momentálně hledá životní směr.

Uprostřed koncertu jsem děkovala Bohu, 
že jsem poslechla jeho vedení, protože 
svědectví, které měl jeden z členů skupiny 
TGD, bylo právě kvůli této osobě. Jedině 
Bůh dokáže věci dokonale naplánovat, i 
když nám kolikrát uniká smysl. Je úžasné, 
jak si nás Bůh používá ke své oslavě a ještě 
nás obohatí svým požehnáním a radostí.

Akce typu XcamP mají smysl. Nejen že se 
nám dostává Božího povzbuzení, ale máme 
kam pozvat své nevěřící známé a ukázat 
jim, že je tady NĚKDO, komu na nich záleží 
a kdo může proměnit jejich život. Chvála 
našemu Nebeskému Otci!

Lenka	T.	
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V týdnu od 20.7. do 27.7. 2013 se konal 
evangelizační tábor XcamP ve Smilovicích. 
Tentokrát na téma „V JÁMĚ  LVOVÉ“.  
Biblickým podkladem byla starozákonní 
kniha Daniel a jednotlivé odpolední 
evangelizace vycházely ze života proroka 
Daniele ve vyhnanství v Babylonu. 
Evangelistou byl letos br.farář Jiří Chodura, 
který slouží ve sboru v Oldřichovicích, a 
pamatujeme si ho z dřívějších let, kdy byly 
tyto tábory v Tošanovicích, coby příjemného 
a vtipného moderátora programu. K těmto 
svým schopnostem přidal letos ještě úžasné 
vedení Pánem při každém svém slovu a 
vnímali jsme Boží požehnání a působení 
Ducha Svatého, kterým byl posilněn k 
zvládání tak těžkého a zodpovědného úkolu, 
který má evangelista, který předstupuje 
před velký dav dychtivých posluchačů a 
(možná) zvědavých mladých lidí: tak co 
nám dnes řekneš? Ústřední myšlenkou však 
není přemýšlení nad samotným Danielem, 
ale jeho vyznání z 6.kapitoly, 23.verše:  Můj 
Bůh . . .

Téma nedělní (1.) evangelizace bylo:  
Co vybrat, když máš mnoho možností?  
A začalo se od 1.kapitoly knihy Daniel a 
jejich prvních veršů (1.-3.), kde je psáno o 
izraelských zajatcích, kteří se po obléhání 
Jeruzaléma ocitli na území dnešního Iránu 
ve městě Babylon. Daniel a jeho tři přátelé 
– všichni přibližně ve věku 13-17 let - se 
ocitli v jiné zemi, v jiné kultuře.  A tady je 
ta první volba: zůstat věrný tomu, v čem byl 
dosud vychován – ve víře v jednoho Boha, 
anebo se přizpůsobit prostředí, v němž je 
uctíváno mnoho božstev. Jak dnešní mladí 
lidé vybírají v možnostech, které mají,  pro 
jakou volbu se rozhodujeme?

Téma pondělní (2.) evangelizace bylo: Ne 
všechny změny prospívají. A četli jsme dál 
1.kapitolu Daniele, verše 4.-7. Daniel a jeho 
přátelé procházejí prvními změnami: změny 
jména, změna jídelníčku, změna vzdělávání 
.  Jejich jména dosud byla vyznáním 
jediného Boha, nová jména měla oslavovat 
boha Ako (bůh Měsíce), aby zapomněli na 
to, v čem byli vychováni: Daniel (Bůh je můj 

soudce) – Beltšasar(Ať Bel chrání můj život), 
Chananjáš (Bůh je milostivý) – Šadrak (Ako 
je milostivý), Mišael (Kdo je jako Bůh) – 
Méšak (Kdo je jako bůh Ako), Azarjáš (Bůh 
pomáhá)- Abed nego (Služebník Nega). Jak 
my se měníme, když procházíme změnami 
– dokážeme být stejní při bohoslužbách a v 
zaměstnání anebo jací jsme při evangelizaci 
a jací jsem pak doma? Jak nás změny 
ovlivňují, mění se naše srdce? Daniel a jeho 
tři kamarádi ve všech změnách obstáli.

Téma úterní (3.) evangelizace bylo: 
Co tě drtí v životě? Připomínám si verše 
2.kapitoly (Nebúkadnesarův sen). Bojíš se 
budoucnosti? Kdo Ti radí ve Tvém životě? 
Na koho se obracíš? Volíš si své poradce 
mezi těmi, kteří vyznávají jediného Boha? 
Modlíte se spolu? Hledáš pomoc u Boha a 
stavíš na něm svou budoucnost? Spoléháš 
na Boha, když jsi v těžkostech – v rodině, ve 
škole, v zaměstnání? Výzva k modlitebním 
skupinkám ve sborech. Během celého týdne 
jsme mohli přinášet své modlitební prosby 
k symbolickému kříži, který byl  z hrubých 
trámů svázán lany a umístěn u podia. K 
tomuto kříži také přicházeli ti, kteří byli 
evangelizací osloveni a chtěli svěřit svůj 
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další život Ježíši.

Téma středeční (4.) - večerní  
evangelizace bylo: Když procházíš 
ohněm zkoušek. Kapitola 3. 
(Nebúkadnesarova socha) Klaníme 
se před bohy tohoto světa, jako jsou 
peníze – peníze mají moc (a nemusíš jich 
mít moc :-)).  Rostou kolem nás sochy, 
před kterými jsme se už možná sklonili, 
přestože toho o Kristu dost víme.  
Při zkouškách víry, které přicházejí 
(bolesti fyzické i duševní, nemoci, 
pronásledování), se potřebujeme opřít o 
spolehlivost a tou je jen Bůh.  Bůh nás 
provede ohněm zkoušek. D3,17: Jestliže 
náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude 
chtít vysvobodit, …, vysvobodí nás. Ale 
i kdyby NE, věz, králi, že tvé bohy uctívat 
nebudeme.

Téma čtvrteční (5.) evangelizace 
bylo:  Můžeš povstat a žít.  Kapitola 4.- 
Nebúkadnesarova pýcha způsobila jeho 
pád, naše pýcha působí náš pád. V Bohu 
máme novou naději, že budeme moci 
opět vstát. Pokušení pýchy existuje mezi 
námi stále: už když se učedníci ptali, kdo 
je největší v Božím království – to bylo 
pokušení pýchy. A Ježíš jim odpověděl: 
Kdo neuvěří a nepokoří se a nebude jako 
toto dítě, nedostane se do Božího království.  
Můžeme být pyšní na to, čeho jsme dosáhli, 
co jsme vybudovali, co jsme získali, naše 
mysl je náchylná na pýchu. Kdo je největší? 
Ten kdo se pokoří. Kdo chce být první, 
buď služebníkem, kdo chce být první, buď 
poslední.

Téma páteční (6.) evangelizace bylo: Jaké 
je tvoje vyznání života? A ocitáme se v 
kapitole 6.-Daniel ve lví jámě. Připomenu 
verš 23. – vyznání Danielovo: MŮJ BŮH 
poslal svého anděla a zavřel ústa lvům, 
takže mi neublížili. Daniel zůstal věrný – po 
celý svůj život. Ve lví jámě se ocitl přibl.ve 
svých 60-ti letech, to již vládl v Babylónu 
třetí král v pořadí. 

Jaké je naše vyznání – naše motto života? 
Pro co žijeme? Jaké motto by nám přisoudili 
naši přátelé, naši nejbližší a co by o našem 
životním mottu řekl Bůh? Nejsou naším 
vyznáním různé filmy, internet, majetek, 
peníze?  

Život to je pro mne Kristus a smrt je pro 
mne zisk. Toto je vyznání  života s Ježíšem 
Kristem.

ZNOVU HLEDÍM NA KŘÍŽ, KAM JSI 
ŠEL KVŮLI NÁM, JSEM POKOŘEN TVOU 
LÁSKOU, SRDCE ZLOMENÉ MÁM. 
ZNOVU DÍKY VZDÁVÁM, ZNOVU TI 

SVŮJ ŽIVOT CHCI DÁT.

Danka	Géryková

Foto	z	XcamPu:	Marek	Svoboda	
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Fotky z XcamPu můžete najít na facebookové stránce XcamPu nebo na http://fotoxcamp.
rajce.idnes.cz/.

Záznamy evangelizací, kázání, přednášek a seminářů ve formátu mp3 najdete na 
stránkách XcamPu http://www.xcamp.cz/.

Video z XcamPu bude v nejbližších dnech dodáno na stránky Projektu Izrael http://www.
projektizrael.cz/. 

reportáž 

Uprostřed června jsme navštívili 
manželovu sestru v Praze a s ní jsme 
podnikli výlet po sakrálních památkách 
severozápadně od Prahy. Pokud nemáte 
předsudky vůči památkám jiných 
křesťanských denominací, můžete navštívit 
starodávná místa a památky, které nejsou 
tak známé jako například Hluboká, Bouzov, 
Lednice, Chrám sv. Víta apod., nicméně 
mnohdy stejně krásné, okázalé a velmi 
zajímavé. Je tam však mnohem méně 
návštěvníků, průvodci se Vám mohou 
věnovat, máte více času na prohlídky, a 
proto si návštěvy těchto míst více užijete.

V okrese Louny jsme navštívili zříceniny 
kláštera v Panenském Týnci, který byl 
založen ve 13. století pro jeptišky z kláštera 
sv. Anežky v Praze (odtud název obce).  V 
husitských dobách byl rozbořen. Klášter 
byl v průběhu dějin ještě 2x obnoven, ale 

nakonec zrušen za Josefa II. v roce 1782. 
Mohutný gotický chrám ze 14. století zůstal 
nedostavěný. Prostor nedokončeného 
kostela je impozantní a má vysoce ceněnou 
uměleckou hodnotu. Není známo, proč 
zůstala tato stavba nedokončena a kdo ji 
stavěl. Nachází se v udržovaném parku, 
kde je možnost příjemného spočinutí a 
pořízení nezbytných fotografií, protože je to 
místo velmi fotogenické. Často se zde konají 
svatby.

Českým středohořím jsme dále pokračovali 
směrem na Most, kde jsme si v obci Bedřichův 
Světec prohlédli původně románský 
kostel Sv. Jakuba Většího. Okolí bylo v 
průběhu 60.–80. let 20. století archeologicky 
prozkoumáno a zdokumentováno. Na 
tomto místě se nacházel dřevěný, v zemi 
zapuštěný, později opevněný dvorec. Ve 
13. století vznikaly při dvorcích kostely, v 
Bedřichově Světci kolem r. 1230. Přestavěn 
byl po r. 1270 v raně gotickém slohu, věž 
přistavena na přelomu 15. a 16. století. 
K vnitřní výzdobě patří křížová klenba 
a cenné gotické fresky ze 14. století. V 
roce 2009 vzniklo Sdružení pro obnovu a 
záchranu této unikátní nejstarší památky 
Mostecka. Mezi donátory této památky 
patří také švagrová, která se nám pochlubila 
vitrážovým oknem, jež financovala. 

Další navštívenou památkou byl přesunutý 
kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. 
Stavba tohoto chrámu byla zahájena roku 
1517 a trvala až do začátku 17. století. Jedná 
se o velké halové trojlodí s tzv. vtaženými 
pilíři, které ohraničují prostor jednotlivých 
obvodových kaplí uvnitř – nikoli vně, jak 
bývá obvyklé. V 18. století byl instalován 

PUTOVÁNÍ PO SEVERNÍCH ČECHÁCH 
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monumentální hlavní oltář a 
jeho protiváhou se staly velké 
varhany.  

V roce 1964 bylo rozhodnuto 
o likvidaci historického jádra 
královského města Most s mnoha  
kulturními památkami. Město 
muselo ustoupit těžbě. Kostel 
byl tak cenný, že bylo tehdejší 
mocí rozhodnuto o záchraně 
této jedinečné architektonické 
památky. Kostel byl přesunut 
v roce 1975. Bylo demontováno 
vše, co se dalo, stavba byla 
vyztužena ocelovou konstrukcí. 
Církevní výzdobu nahradil 
velín, jehož počítače řídily 
přesun. Stěhování trvalo 28 dnů. Kostel byl 
posunován na 4 kolejích, zezadu tlačen, 
zepředu brzděn. Cesta byla dlouhá 841,1 m, 
průměrná rychlost 2,16 cm/min. Posazen byl 
na nové základy a do roku 1988 probíhaly 
restaurátorské práce. Přesun byl zapsán do 
zlaté knihy Guinesových rekordů tisíciletí.

Smutné je to, že tento unikátní chrám je 
využíván především jako kulturní stánek – 
pro koncerty, výstavy a jiné kulturní akce. 
Na můj dotaz, zda slouží k bohoslužbám, 
mi bylo sděleno, že byl znovu vysvěcen, 
když byly v roce 1993 dokončeny stavební 
a restaurátorské práce na 17 m vysokém 
barokním oltáři. Pro bohoslužebné účely 
je však využíván pouze 2x v roce, protože 
v tomto městě nejsou lidé, kteří by stáli 
o pravidelné setkávání se s Pánem v tak 
nádherném prostoru. 

Pokud budete v těchto končinách, 
nenechte si ujít tuto příležitost, seznámit se 
nejen s historií a současností, ale i s filmem, 
který zachycuje přesun tohoto chrámu. 
Domnívám se, že tuto památku znají 
mnohem lépe cizinci (hlavně Němci) než 
našinci.

Dalším navštíveným místem byl 
cisterciácký klášter Osek ležící 4 km od 
Duchcova při úpatí Krušných hor. V roce 
1196 byli Cisterciáci (přísné dodržování 
řehole, pracovní řád řídící se mottem „Ora 
et Labora“ – modli se a pracuj) pozváni do 
Oseka Slávkem z rodu Hrabišiců. Klášter se 

stal významným kolonizačním, kulturním 
a hospodářským centrem pod ochranou 
králů. Byl zničen Branibory a husity, zrušen 
za Rudolfa II., poté obnoven a velkolepě 
barokně přestavěn Octaviem Broggiem. Po 
roce 1945 byl spravován Salesiány a v roce 
1950 zrušen a přeměněn na internační tábor 
řeholníků a později řeholnic. Významná 
stavební památka ve správě státu chátrala. 
Cisterciáci se vrátili v roce 1989,  klášter byl 
obnoven, nyní je bez mnichů a je spravován 
dánským ženským klášterem v Sostrup. Od 
roku 1995 je národní kulturní památkou.

Božena	Gašová	
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ze staršovstva 
- Na 8. jednání staršovstva se dohodlo, že 

bude oficiálně na pozici faráře pozván M. 
Blažek, s tím, že mu bude nabídnut farní byt 
pro bydlení. 

- Nákup státních dluhopisů v rámci jarní 
emise se nezdařil, ekonomická komise bude 
sledovat další možnost nákupu státních 
dluhopisů, jakmile to bude možné, nákup 
realizuje.

- Bylo odsouhlaseno využití prostor 
jídelny pro vznik církevní mateřské 
školky, L. Chrobočková a J. Humplíková 

připraví žádost o zápis CMŠ do rejstříku 
škol a školských zařízení pro krajský úřad 
(ministerstvo školství).

- Jiří Roman bude požádán, aby přístavbu 
vybavil podružným elektroměrem. 

- Staršovstvo souhlasí s návrhem misijní 
komise o realizaci letního kina s filmy s 
křesťanskou tématikou.

- Jako pastorační pracovník byl osloven 
br. Milan Kantor. Bude pozván na jednání 
staršovstva.

pro chytré hlavy 
Tajenku najdete v prvním sloupci. Správné odpovědi si můžete ověřit na str. 18. 

JH	-	NL	

ohlédnutí 
DĚTSKÝ TÁBOR NA GÍROVÉ 

Od 19. do 26. 7. se konal, jak jistě víte, dětský 
tábor na Gírové. Byl určený pro děti ve věku 
od 10 do 13 let. Na tábor jelo 21 dětí – 18 
táborníků a 3 patnáctiletí pomocní vedoucí – 
kteří měli za úkol zacvičit se v tomto směru, 
aby časem mohli převzít žezlo vedoucích 
táborů, 6 vedoucích a zdravotnice. 

V pátek odpoledne jsme se sešli u 
Billy, postávali, nakládali kufry do auta 
Štěpána Janče a Marcina Pilcha, vyřizovali 

bezinfekčnost dětí, přebírali průkazy 
pojištěnce, a hlavně se těšili, co nás ten týden 
bude čekat. Vlak nás dovezl na zastávku 
Mosty u Jabluknova, odtud jsme šlapali 
kopec Gruň, který možná znáte jako zimní 
lyžařskou sjezdovku nebo bobovou dráhu, 
pokračovali po červené značce asi 3 km na 
chatu Studeničný a poté 1,5 km na chatu 
Gírová, která leží těsně pod nejvyšším 
vrcholem Jablunkovského mezihoří 
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„Gírová“ (840 m).
V lese přibližně 300 m za hlavní chatou 

nás čekala naše menší chata, ve které jsme 
měli trávit celý týden. Chata má 6 pokojů 
s postelemi, kuchyňku a společenskou 
místnost. Venku jsou lavičky k posezení, 
ohniště a kolem spousta čerstvého vzduchu 
a hustý jehličnatý les.

Na táboře jsme v rámci biblických lekcí 
probírali egyptského Josefa. Proto jsme 
spousta aktivit a her ladili do egyptského 
prostředí. Např. výroba egyptského 
oblečení a paruk, výroba ručního papíru 
nebo výroba marmelády v kotlíku na ohni. 
V rámci odpoledních velkých táborových 
her děti sbíraly pyramidy, byly egyptskými 

zemědělci, chodily pro moudrosti ke 
sfingám a luštily egyptské hieroglyfy. Jako 
celodenní výlet jsme zvolili pochod na 
Hrčavu – trojmezí.

Dětský tábor bych shrnul jednoduše: 
„úžasná akce s perfektní partou“. Děti 
byly rozděleny do třech skupin, které mezi 
sebou soutěžily o 1. místo, kde hlavní 
cenou byl velký dort. Přesto však během 
dne a mimo soutěží tvořily kompaktní tým, 
který dokázal poblbnout, relaxovat, ale i 
diskutovat nad zajímavými tématy.

DH	-	NL	

foto	DH	-	NL
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Řešení tajenky:
POŠETILOST. 1) Pokoj, 2) Oběti, 3) Šimon, 4) Ester, 5) Tomáš, 6) Iškar, 7) Lukáš, 8) Oliva, 

9) Sáraj, 10) Titus. 

po stopách Lukášova evangelia

KOMU SE MÁLO ODPOUŠTÍ, MÁLO MILUJE (LK 7, 36-50)

„Šimone,“ oslovil ho Ježíš, „chci ti něco 
říci.“ „Jen mluv, mistře,“ odpověděl farizeus. 
„Jistý věřitel měl dva dlužníky. Jeden dlužil 
pět set denárů a druhý padesát. Když 
ale neměli čím zaplatit, oběma odpustil. 
Pověz mi, který z nich ho bude mít raději?“ 
„Řekl bych, že ten, kterému víc odpustil,“ 
odpověděl Šimon. „Správně,“ řekl Ježíš.

Tento dialog vedl Ježíš s farizeem v jeho 
domě. Ježíš u něj jedl a v tom se tam objevila 
žena – hříšnice, která padla Ježíšovi k 
nohám, slzami mu je skrápěla, vlasy utírala 
a mazala drahým olejem. Farizeus se nad 
tím v duchu pohoršoval a ponižoval Ježíše, 
že kdyby byl prorok, jistě by věděl co je to za 
ženu. Ježíš však slyšel jeho myšlenky a dal 
mu otázku uvedenou v úvodu. Příběh končí 
tím, že Ježíš ženě odpouští hříchy.

V tomto příběhu Ježíš opět rozbíjí základní 
lidské myšlenkové pochody a židovské 
zvyky. Nevíme čím se žena provinila, 
že byla nazvána hříšnicí, nicméně asi to 
bylo vážné. V jiné kapitole čteme, jak lidé 
přivedli k Ježíšovi ženu – cizoložnici, aby ji 
ukamenovali. 

Dle starého zákona mohl být hříšník 
vypuzen ze společnosti nebo ukamenován. 
A v tomto měřítku na ženu shlížel farizeus. 
Pohoršoval se nad ni. Kdyby v jeho 
společnosti nebyl Ježíš, jistě by ji vyhodil ze 
svého domu.

Kdežto Ježíš v ní viděl člověka, který si 
především svůj hřích uvědomuje, kaje se z 
něj, pláče a lituje ho. Touží ho smýt, ale toto 
u židovství není možné. 

Pláč ženy může být výrazem smutku a 
žalu nad samou sebou nebo vděčné lásky 
k Ježíšovi. Pláčem v modlitbě a ve víře 
vyjadřuje věřící Bohu, co má na srdci, takové 
slzy jsou oceňovány jako obětování a služba 

Bohu (Ž 126, 5-6). Sám Ježíš při modlitbě 
plakal a byl vyslyšen (Žd 5, 7). Ti, kdo 
pláčou jsou považování za požehnané. V 
království Božím setře Bůh z očí svého lidu 
všechny slzy.

Scéna vrcholí tím, že Ježíš ženě odpouští 
hříchy – protože projevila velikou lásku. 
Velikost odpuštění porovnává láskou. Toto 
je úžasná rovnice, kterou nám přišel Ježíš 
říct. Pro kterou zemřel a kterou doposud 
někteří stále odmítají. Rovnice, která má 
zachránit lidstvo: 

KOMU SE MÁLO ODPOUŠTÍ = MÁLO 
MILUJE (rovnici lze číst z obou stran) L7,47.

Tato zázračná formulka funguje všude 
kolem nás. V mezilidských vztazích, v 
partnerských vztazích, ale i ve vztahu s 
Pánem Bohem. Proto je rozhodně dobré si 
ji pamatovat a nejen to, hlavně ji aplikovat!

DH-NL
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Sjezd alternativní mládeže SAM, 15.-
18.8., Orlová. Téma: Samota. Vystoupí: 
Beata Bocek, Noah Ellenwood band, The 
Elements, Divadlo Údif. Hosté: Karel 
Řežábek, Ota a Hana Pinknerovi, Daniel 
Fajfr, Miroslaw Kulec, Michal Klus a další. 
Semináře: Samota a společenství, Slyšet 
Boha a rozumět mu, Sám s drogou, Samota 
jako trest atd. Více info a přihlášení na http://
www.samorlova.cz/. 

Festival United, 22.-24.8.2013, Vsetín. 
Kapely: HB, Reilly, Insalvation, Tretí den, 
Espé, atd, řečníci: Michal Klus, David 
Novák; divadlo, semináře. Více informací 
na festivalunited.cz

Sborové akce
Plánuje se zájezd na oslavy 400. výročí 

překladu Bible kralické, bude se konat 14. 
září 2013 - 1 den. Pravděpodobně se pojede 
společně autobusem. Zájemci, zapište se na 
arch v kanceláři. Z programu oslav: výstavy, 
přednášky (Historie Kralic a Jednoty 
bratrské, Bible kralická a kultura: jazyk, 
výtvarné umění, archeologie, Bible kralická 
v zahraničí, Teologie v Bibli kralické, Bible 
(Kralická) jako inspirace pro dnes), pořad 
Kralický klenot, divadlo Labyrint světa a 
lusthaus srdce 

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

N a b í z í m 
dorty k 
r ů z n ý m 
příležitostem, 
s marcipánem 
i bez. Tel. 
723277583 / 
7 3 4 7 6 5 7 5 9 
w w w . b i t l s .
rajce.idnes.cz/
dortovnica. 

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.

Nerozumíte změnám v důchodovém 
sVýuka hry na hudební nástroje a 
čtení z Bible: od 1.5. budou v přístavbě 
Na Rozvoji probíhat tyto vzdělávací 
bezplatné programy 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. 

Srdečně Vás zveme na mezidenominační, v pořadí již 6. setkání žen „Od dívky až po 
babičku“, s tématem: „Žádná tma pro Tebe není temná“. 

Hlavní mluvčí:  Vlasta Khabibullin
Výjimečný host: Jitka Gočaltovská
Setkání se uskuteční v ČCE a. v. Na Rozvoji - Český Těšín, dne 21. 9. 2013. Registrace 

účastníků od 9.00 hod., přibližný konec v 17.00 hod. Registrační poplatek 100,- Kč.
Přihlásit se můžete na www.konference-zen.eu nejpozději do 16. 9. 2013. 

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 farářem.

Redakce NL
e-mail: noviny.rozvoj@centrum.cz
Na přípravě tohoto čísla se podíleli tito 
členové redakce: Jana Foberová (JF), Jana 
Humplíková (JH), Radka Kotasová (RK), 
David Harok (DH), Marek Schulhauser 
(MSCH), Ludmila Smyčková (LS).
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.3plus1.us stránky hudební skupiny 3plus1
www.evangnet.cz nezávislý evangelický portál
www.projektizrael.cz videoprezentace, záznamy z evangelizací, rozhovory,...

www.Nedělní	listy.cz		 4.	srpna	2013	 20


