
Slovo editora
Vážení čtenáři, 
právě držíte v ruce nové říjnové číslo 

Nedělních listů. 
Úvodem je článek, který nás napomíná, 

že je zapotřebí děkovat i za špatné věci, 
které nás v životě potkávají. V seriálu o 
biblických ženách jsme nakousli Rebeku – 
ženu Izákovu. V prvním díle tohoto článku 
se dozvíte, v čem má smysl si ji vzít za vzor.

Náš dorost, aby si lépe představil Ježíšovo 
pokušení na poušti, si jej pozměnil do 
pokušení dnešní doby. Co všechno vás ve 
21. století může pokoušet, se dozvíte právě 
v jejich článku.

Stanislav Pietak nakousnul oslavu Bible 
kralické, zaměřil se však na jeden konkrétní 
detail, a to, že se naše církev až příliš 
přizpůsobuje dnešní době.

Nechybí ani pravidelný kviz, reportáž 
z konference žen a nabídka akcí, které se 
budou v našem sboru konat.

Přejeme Vám příjemný zážitek ve 
společnosti Nedělních listů.

David Harok

„Vo všetkom ďakujte, lebo to je vôľa Božia v 
Kristu Ježišovi čo do vás.“

1.Tesalonickým 5, 18

 Vďaka, Pane

Milí priatelia v Kristu,
je tomu už nejaký čas, kedy som od svojho 

známeho dostala nahrávku s nádhernými 
piesňami, a na jednu z nich nemožem 
zabudnúť, myslím na jej slová vždy znova 
a znova. Jej refrén sa mi nezmazateľne vryl 
do srdca. Spieva sa v ňom: „Je to veľká milosť, 
je to veľká láska, keď aj v utrpení smieš povedať 
svoje úprimné: Vďaka, Pane.“

…byľ vďačný, keď sa mám dobre, keď sa 
mi darí – to nie je až tak veľký problém. 

A aj tak na to často zabúdame. Ale ďakovať 
Bohu, keď mi je zle, ďakovať Mu v utrpení, 
v bolesti – to už nie je tak jednoduché. Ale 
ak to dokážeme, tak sme zvíťazili. Takto 
my vlastne otvárame do tej našej situácie 
cestu Bohu. Dávame Mu šancu, aby to naše 
utrpenie premenil na slávu. 

Lebo čím viac nás náš postoj vďačnosti 
stojí, tým je pre Boha vzácnejší. 

Keď Bohu ďakujeme aj v utrpení a v 
skúškach, to je oveľa viac, ako keď Ho 
chvália anjeli v nebi, kde nie je ani bolesť, 
ani utrpenie. Keď ty Boha chváliš uprostred 
ťažkostí, dotýka sa Ho to viac, ako keď Ho 
uctieva celé nebo. Preto nepremárňujme čas 
svojich skúšok, lebo práve z ich stredu môže 
vzísť niečo veľké. Lebo z čím väčších skúšok 
a temnoty tvoje ďakovanie prichádza, tým 
viac sa Boha dotýka. 

Raz príde čas, keď z našich očí bude zotrená 
každá slza a bude existovať len radosť. 
Ale dovtedy si Boh chce použiť aj bolesť… 
„Je to veľká milosť, je to veľká láska, keď aj v 

utrpení smieš povedať svoje úprimné: Vďaka, 
Pane!“ A nielen to. Refrén tejto piesne má 
pokračovanie: „Je to krásny život, život plný 
Krista, ak dokážeš niesť kríže iných na pleciach, 
hoc sám si v bolestiach a predsa – s láskou hľadíš 
na blížnych…“

Milí priatelia, ja som presvedčená, že tieto 
slová už ukazujú ku samotnej podstate 
ľudského bytia- k sebadarovaniu. Ako nám 
to svojim životom a smrťou dosvedčil Pán 
Ježiš Kristus.

Na bojisku pri Slavkově u Brna stojí 
pokračování na další straně
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pamätník zmierenia, a na ňom sú tieto 
hlboké slová: „Človek môže sám seba plne 
nájsť, len v opravdovom darovaní seba 
samého.“ 

Hovorí sa, že ak ti je zle, pomož niekomu, 
komu je horšie a bude ti lepšie. A ono to 
naozaj funguje… „Je to krásny život, život 
plný Krista, ak dokážeš niesť kríže iných na 
pleciach, hoc sám si v bolestiach a predsa – s 
láskou hľadíš na blížnych…“

     Milí priatelia, sebe i Vám prajem  a 
vyprosujem od Boha, aby sme dokázali 
žiť slová tejto piesne a mali naozaj vďačné 
srdcia, otvorené pre Boha i blížnych, a to 

nielen v tomto mesiaci Vďaky-vzdávania, 
ale i každý deň nášho života. 

Mária Jenčová, farárka ČCE - Hodslavice

pokračování z předchozí strany

téma 

Rebeka- PRamatka Židů- 1. část

Jméno Rebeka znamená „přitažlivá“. 
Žena vždy byla a je předmětem pozornosti.

Nehledejme v tom nic špatného, sám 
Stvořitel vložil do ženy tuto přitažlivost.
Špatné je to tehdy, když si je toho žena 
velmi vědoma a chce upoutat pozornost 
mužů za každých okolností. Rebeka taková 
nebyla.

Uvědomovala si, že krása je sice vzácná 
hodnota, ale je možné ji rychle a nečekaně 
ztratit.

A i kdyby nedošlo k náhlé ztrátě, postupem 
času se stejně pomaloučku vytrácí.

Rebeka je skutečně krásná nejen navenek, 
ale i svým charakterem.

Rebeka navzdory tomu, ze pochází z 
bohaté rodiny, není rozmazlená, ale naopak 
sama jde ke studni pro vodu, poslouží 
Eliezerovi, napojí jeho žíznivé velbloudy 
(devět velbloudů vypije hodně vody :-)).
Starý služebník se modlí, zápasí o jasné 
vedení. Přišel hledat dívku pro syna svého 
pána, ale chce jen takovou, kterou si i Bůh 
vyvolil. Modlitba je vyslyšená, i když 
Rebeka o tom nevěděla vůbec nic. Nedělala 
to z vypočítavosti, aby se zalíbila nebo 
něčeho dosáhla, jen byla ochotná pomoci 
druhým.

Izák byl pro Rebeku opravdu vhodným 
partnerem, jakoby byli stvořeni jeden pro 
druhého, není divu, že byli velmi šťastni. S 
bolestí zjišťovali, že Rebeka je neplodná. A 
to trvalo už 20 let. Čas dlouhý na to, aby 
člověk pohřbil svoji naději a vyrovnal se s 
tvrdou skutečností.

Vidíme pěknou manželskou dvojici, 
ale přitlačenou ke zdi. Víme dobře, že v 
situacích, jakou byla tato, si člověk hledá 
různé cesty a cestičky, aby si pomohl.

Abraham se Sárou si „pomohli“ Izmaelem. 
Izák s Rebekou se však nevydali takovou 
cestu svépomoci. Vydali se na cestu víry a 
pokorných modliteb. Izák byl skutečným 
modlitebníkem, na modlitbách očekával 
svoji nevěstu, modlitbou ji vítal a tady ho 
zase vidíme na modlitbách zápasit o svoji 
ženu. Šťastná každá Rebeka, které Pán Bůh 
dal takového muže. Platí to samozřejmě i 
obráceně. Izák s Rebekou se také modlili 
spolu. Po 20ti letech očekávání a modliteb 
Rebeka počala. Zavládla nevýslovná radost. 
Izák s Rebekou se nevzdávali naděje, že 
mají Boha, který může všechno. Může i 
tehdy, když člověk už nemůže udělat nic.

RK - NL
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Chtěla jsem s vámi sdílet příběh malé 
holčičky. Holčičky, která našla vzácnou 
perlu. V jejím životě bylo mnoho dobrých 
věcí, ale když objevila zvláštní perlu, na 
první pohled se jí zdála něčím okouzlující 
a přitažlivá. Netušila však proč. Když čas 
plynul a perla byla stále objektem jejího 
zkoumání, s úžasem zjistila, že její hodnota 
přesahu vše, co dosud v životě měla! V 
krátké době neviděla žádnou překážku v 
tom, aby perlu koupila. Neviděla žádnou 
překážku ani v tom, aby se perla stala tím 
nejvzácnějším v jejím životě. Věděla, že 
její hodnota převyšuje všechno ostatní. 
Její radost, naplnění a vděčnost, kterou 
prožívala z perly, s odhodláním sdílela s 
dalšími. A dalšími lidmi, kterým o perle 
začala nadšeně mluvit a nabízet jako to 
nejvzácnější vlastnictví. Někteří odmítli a 
někteří prodali všechno, co měli, aby perlu 
získali. Radost z dalších, kteří nalezli perlu, 
přesahovala každou radost v jejím srdci. 

Bylo však něco, co krásu perly začalo 
zastiňovat. Něco, co se snažilo vzít 
hlubokou radost, naději a naplnění. Něco, 
co tížilo a snažilo se perlu rozdrtit. Něco, 
co zkoušelo a nutilo přemýšlet, zda koupit 
perlu bylo to nejlepší rozhodnutí. Někdy 
se zdálo, že její hodnota není tak velká, jak 
si myslela. Někdy se zdálo, že vše selhalo. 
A právě v takových chvílích zkoušek, 
dívka perlu vytahovala a znovu a znovu 
zjišťovala, že perla neztratila svoji původní 
krásu a nádheru plnosti. Její blízkost dávala 
stále novou naději a stále nové rozhodnutí 
plně důvěřovat, že perla je to nejvzácnější 
v jejím životě. Možná neprožívala, necítila 
ani neviděla krásu perly, ale Bůh jí stále 
ujišťoval, že perla neztratila ani kousek své 
krásy i všeho, co On zaslíbil. 

A možná si ani nevšimla, že Bůh v průběhu 
času tvaroval její život a prohluboval lásku 
a vděčnost za vzácnou perlu. Prohluboval 
lásku, která se učila stát na zaslíbeních více 
než na tom, co je viditelné.  Bez rozdílu na 
tom, zda se perla třpytila nebo jí zahalil stín 
starostí a bolestí. Bůh jí učil, že její hodnota 
je pod povrchem a ta se nikdy neztratí ani 

nezmizí!
Drazí přátelé, možná vám příběh o 

vzácné perle připadá povědomý.  Možná 
patříte mezi ty, kteří se rozhodli postavit 
na první místo ve svém životě Pana Ježíše 
Krista a vlastníte vzácnou perlu, ke které 
je v Bibli přirovnané Boží Království. A 
možná patříte mezi ty, kdo mají touhu si 
perlu koupit. 

Ať je to jakkoli, vždy má tu největší 
hodnotu v našem životě pevně se 
držet Toho, který nám daroval vše, i to 
nejvzácnější, co měl. Pána Ježíše Krista. 

Někdy jsou však v životě situace, kdy 
se zdá, že pod tíhou těžkostí nedokážeme 
jít ve víře dál a zmateni ve zkouškách 
ztrácíme sílu důvěřovat našemu Pánu. 
Neměnnou pravdou však je, že v žádné 
zkoušce Boží věrnost neselhala ani neselže! 
Pán Bůh nás ujišťuje ve svém Slově mnoha 
zaslíbeními, na kterých můžeme stát ve 
chvílích těžkostí, protože On zůstává věrný 
(2. Tim. 2,13)! Ze své lásky se rozhodl 
obětovat svůj život, pro můj život (Jan 
3,16). Když hledáme Jeho Království, o 
vše ostatní v našem životě se postará (Mat. 
6,33). Jeho Slovo neselže (2. Král. 10,10). 
Jeho plány pro náš život daleko přesahuji 
naše, často mnohem chudší představy o 
našem životě (Jer. 29,11). A Jeho láska je 
podstatou veškerého jednání vůči nám 
(1. Jan 4,16). Ty, kteří Mu důvěřují, žehná 
Svým pokojem  (Fil. 4,7).

„I těžké zkoušky jsou součástí silného 
příběhu našeho života, ve kterém se Bůh 
oslaví!“

V evangeliu Lukáše v 17 kapitole 19 verši 
Pán Ježíš povzbuzuje „Vstaň a jdi, tvá víra tě 
zachránila.“ 

A proto nikdy nepochybujme o Boží 
věrnosti, svrchovanosti, dobrotě a lásce, 
které nás každého dne, v naší slabosti i 
síle, střeží a vedou k vítězné odměně! „Pán 
mě vysvobodí ze všeho zlého a zachová pro své 
nebeské království. Jemu patří sláva na věky 
věků, amen.“ 2 Tim. 4,18.

Jola Kadlubcová

Všemohoucí bůh
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zamyšlení

Pokušení na Poušti V 21. století
(Matouš 4, 1-11)
Tehdy byl Ježíš Duchem vyveden na 

střechu Kauflandu, aby byl pokoušen od 
ďábla. Postil se čtyřicet dní a čtyřicet nocí, 
až nakonec musel slézt a navštívit Kaufland. 
Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: „Jsi- li Syn 
Boží, řekni, ať v těchto nákupních košících je plno 
produktů z Kauflandu.“ On však odpověděl: 
„Je psáno: ,Ne jenom Kauflandem bude člověk 
živ, ale každým slovem, které vychází z Božích 
úst.´“ 

Tu ho vezme ďábel do Polska, postaví 
ho na Piastovskou věž a řekne mu: „Jsi- li 
Syn Boží, vrhni se dolů; vždyť je psáno: ,Svým 
andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys 

nenarazil hlavou na beton´!“Ježíš mu pravil: 
„Je také psáno: ,Nebudeš pokoušet Hospodina, 
Boha svého.´“ 

Pak ho ďábel vezme na Eiffelovou věž, 
ukáže mu celou Francii a řekne mu: „Toto 
všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš 
se mi klanět.“ Tu mu Ježíš odpoví: „Jdi z 
věže, satane; neboť je psáno: , Hospodinu, Bohu 
svému, se budeš klanět a jeho jediného uctívat.´“ 

V té chvíli ďábel spadnul z Eiffelovky, a 
hle, andělé vyšplhali na věž a obsluhovali 
ho. 

Daniela Humplíková, Katka Iwaszková, Jirka Pščolka

Vždy, když na podzim projíždím krajem, 
rozesmutní mě spadaná jablka, hnijící 
pod jabloněmi, která nejsou podána ani 
ovečkám, ani srnkám na kraj lesa, natož 
pak zpracována na mošt. Vždyť Eva si v 
ráji neutrhla mandarinku ani banán, ale 
právě jablko, - první ovce zmíněné v Bibli. 
A právem, protože jablko je zázračné ovoce, 
které odstraní či alespoň odpomůže od 
mnoha zdravotních potíží, např. onkologové 
doporučují sníst čtyři jablka denně nebo 
vypít dvě sklenice moštu.

Ráda se s Vámi podělím, jak dělám mošt já. 
Když nashromáždím dostatečné množství 

jablek, vytřídím zdravá od nahnilých a 
hodně červivých, vykoupu je na dvorku 
ve vaně, zapůjčím drtič a lis od přátel nebo 
zajedu s jablky do moštárny, kde trvám na 
moštu z mých jablek. Mošt nechám ustát 
v chladu v demižonech do vyčeření,  kdy 
rmut klesne ke dnu, trvá to 1-3 dny, pak 
hadičkou stahuji do kbelíku, vyhrazeného 
jen pro tento účel a pak po 4-5 litrech 
zahřívám v hrnci se silnostěnným dnem na 
80 stupňů, už to nemusím měřit, začíná se 
tvořit pěnka, kterou naběračkou stírám. Než 
se mošt ohřeje, připravím sklenice: naplním 
je horkou vodou a když má mošt správnou 

teplotu, plním ho do zahřátých sklenic, otřu 
hrdlo láhve i čisté víčko nějakým alkoholem, 
jen tam je totiž užitečný, zavřu lahve a pro 
jistotu před tím vhodím špalíček křenu, 
velikosti asi malíčku.  Po vychladnutí 
přenesu na stálé místo – do sklepa nebo 
spíže. Za pár večerů mám zásobu biopití na 
celou zimu a jaro, kdy potřebujeme vitamíny 
nejvíce.

Ještě jedno upozornění nakonec: Mošt 
žízeň neuhasí, spíše vyvolá další, má hodně 
cukru i kyselin. Všechny koncentrované 
šťávy mohou vyvolat pálení žáhy, proto je 
musíme ředit vodou 1:1 nebo i více na 1 díl 
moštu či šťávy 2-3 díly vody a ještě trochu 
citronu, protože citronová šťáva s vodou 
likvidují pálení žáhy a pročistí játra.

Tak na zdraví a ani jedno jablko nazmar!
P.S. Zájemcům mohu darovat pár čistých 

lahví s víčky.
Moje číslo je 728 467 820. 
  HC 

a oPět nastal čas jablek
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V programu oslav Bible kralické v sobotu 
14.9.2013 v Kralicích je mezi jinými uveden 
církevní prezident Hessensko-nassauské 
církve a. v., Volker Jung z Darmstadtu. 
Je známo, že tato církev je tahounem v 
prosazování životních forem, které jsou v 
příkrém rozporu s Písmem svatým. Dává 
„požehnání“ párům stejného pohlaví, jejich 
soužití uznává za rovnocenné s manželstvím 
a tyto „sňatky“ zapisuje do církevních 
matrik. Uznává také službu farářů, kteří 
žijí v homosexuálním vztahu. Je smutné, 
že organizátoři, k nimž patří i naše církev, 
pozvali z Německa právě zastánce takové 
praxe, založené na svévolném výkladu 
Písma.

Co by na to řekli Kraličtí? V jejich překladu 
čteme o soužití párů stejného pohlaví: 
„Protož je vydal Bůh v žádosti ohavné. Nebo i 
ženy jejich změnily přirozené sebe užívání v to, 
kteréž jest proti přirození. A podobně i mužské 
pohlaví opustivše přirozené užívání ženy, 
rozpálili se v žádosti své jedni k druhým, mužské 
pohlaví s mužským pohlavím mrzkost pášíce, a 
spravedlivou mzdu, kteráž na jejich blud slušela, 
sami na sebe uvodíce.“ (Ř 1:26-27). 

Stejně tak věrně překládají apoštolovo 
odsouzení tohoto hříchu na jiných místech: 
„Zdaliž nevíte, že nespravedliví, dědictví 
království Božího nedosáhnou? Nemylte se, ani 
smilníci (π ό ρνοι), ani modláři (ε ἰ δωλολ 
ά τραι), ani cizoložníci (μοιχο ὶ ), ani měkcí 
(μαλακο ὶ ), ani samcoložníci (ἀ ρσενοκοται)… 
(1 K 6:9 a podobně 1 Tm 1:10).

V televizním pořadu „Horizonte“ 
(Frankfurt a. M.) redaktor německého 
časopisu Spiegel, Jan Fleischhauer, v 
rozhovoru s církevním prezidentem 
Volkerem Jungem ostře zkritizoval vedení 
Evangelické církve Německa (Evangelische 
Kirche Deutschland - EKD), že je nečinná 
vůči rozvodům.

Církev by měla podle něj zřetelněji mluvit 
o hříchu, nebi a pekle, a ne splývat s tímto 
světem. 

Podléhání duchu doby udivuje o to více, 
když 98% mladých si přeje manželství a 
rodinu, ale církev se navzdory tomu ve 

svých dokumentech zabývá mnohem více 
partnerstvím stejného pohlaví.

V třinácti německých zemských církvích 
(včetně partnerské církve SCEAV v 
Braunschweigu) církevní právo dovoluje 
farářům „žehnat“ životním svazkům 
osob stejného pohlaví během veřejných 
bohoslužeb, v šesti německých zemských 
církvích pouze v rámci soukromé pastorace, 
čili bez přítomné veřejnosti v sakristii nebo 
kanceláři, a pouze jediná z dvaceti zemských 
církví EKD (Schaumburg-Lippe) párům 
stejného pohlaví k jejich soužití nežehná.

Jak daleko půjdou zesvětštělé církve s tímto 
světem? Manželství a rodina jsou v Evropě 
vystaveny brutálním snahám o znevážení 
a rozklad. Místy je tolerován incest, jinde 
zneužívání dětí v rámci rodiny.

V Německu jsou veřejné domy pro zoofily, 
ve Finsku na to pamatuje občanský zákoník.

V Holandsku se pedofilové mohou 
oficiálně sdružovat. Většina členských zemí 
EU prosazuje odosobněnou, necitlivou 
sexuální výchovu, vstřícnou homosexuálům. 
Děti na prvém stupni základních škol jsou 
poučovány, jak se mohou vzrušovat a jak mají 
zacházet s antikoncepčními pomůckami. 
V rámci takové výchovy se uvažuje o 
použití pornografických filmů. Německým 
matkám za odepření této výchovy hrozí až 

oslaVY bible kRalickÉ a VěRnost Písmu

pokračování na další straně
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čtyřicetidenní vězení a 1.000 EUR pokuty.
A u nás?
Letos v Praze již potřetí demonstrovali 

svůj životní styl homosexuálové, lesbičky, 
transsexuálové aj. Poprvé se tam o svá 
práva hlásili dokonce i pedofilové. Na 
„bohoslužbách“ pro homosexuály v 
evangelickém kostele Martin ve zdi byly 
přítomny také děti. Kazatel, prof. Putna, 
tam samozřejmě homosexualitu nenazval 
hříchem, ze kterého je třeba činit pokání. 
Nikdo nebyl veden k tomu, aby v Boží 
moci zápasil s náklonností k tomuto i jiným 
hříchům, ale naopak aby v tomto stavu 
setrval

A přece přítomní se mohli seznámit i s 
jiným pohledem na tuto záležitost.

Bratr Zbyszek Niemiec tam s dalšími třemi 
přáteli rozdal téměř všem Výzvu učiněnou 
účastníkům „bohoslužby“, v rámci Prague 
Pride, dne 18.8.2013, ve které píše: 

„Východiskem z hříchu, kterým jsou 
homosexuální vztahy, je obrácení k bohu 
jako otci skrze Pána ježíše krista.“

Možná někdo by mu řekl, že lépe je do 
toho nešťourat, ale pamatujme na varování 
z Osvětimi:

„jediné, co zlo potřebuje, je to, aby slušní 
lidé proti němu nedělali nic.“

Stanislav Piętak

pokračování z předchozí strany

Bratři a sestry, umíte si představit, že by 
Vás dělilo od smrti pouze tisíc slov? Jenom 
tisíc slov bychom mohli říct a konec. Co 
bychom říkali, k čemu bychom těch zbylých 
tisíc slov využili. Nejspíše by nás napadlo 
mlčet, abychom smrt oddálili, nebo bychom 
si zoufali, litovali se, proč se něco takového 
stalo zrovna nám, proč právě teď, když je 
nám tak fajn, apod. 

A zrovna tohle se stalo jednomu muži, 
jehož příběh Vám chci nyní vyprávět. Pro 
lepší orientaci v následujícím příběhu jsem 
nazval toho muže Tomášem. 

Tomáš se narodil v jedné úplně obyčejné 
rodině. Vychovávala ho jeho maminka a 
otec chodil do práce, kde za nějakou dobu 
dosáhl významného postavení a tak se více 
staral o práci a svou kariéru než o svou 
rodinu. Tomáš si moc přál, aby si mohl 
hrát se svým otcem jako ostatní děti, aby 
otec viděl, co všechno už umí a dokáže, ale 
nic s toho se nestalo. Nikdy od svého otce 
neslyšel pochvalu, nikdy ho otec nepohladil, 
nikdy mu neřekl, že ho má rád. Jednoho dne 
při cestě do práce otec tragicky zahynul, a 
tak Tomáš žil jen se svoji maminkou až do 
doby, než dospěl. Našel si ženu, oženil se a 
stejně jako jeho rodičům, narodil se i jemu 
syn. Protože se mu v práci dařilo, začal se 
chovat stejně jako jeho nebohý otec. Věnoval 
se práci, kariéře stal se z něho pyšný a 

nekompromisní člověk. Rád se vychloubal 
svými úspěchy a vůbec mu nevadilo, že se 
jeho rodina trápí.

Jednoho dne na jejich zahradě vyrostl 
zvláštní strom. Když Tomáš mluvil, začal 
strom opadávat a za každé slovo, které 
řekl, spadl ze stromu jeden list. Zpočátku 
si toho nikdo nevšímal, ale jednoho dne, 
když Tomáš uviděl, že na stromě jsou už 
některé větve úplně holé, pozval si domů 
zahradníka, aby mu poradil co má dělat, 
aby ten strom neopadl cely a neuschnul. 
Zahradník mu poradil, aby se o strom 
lépe staral. Tomáš začal strom zalévat, 
okopávat, hnojit, ale nic z toho nepomáhalo. 
A tak znovu pozval zahradníka, který jen 
nechápavě kroutil hlavou, ale všiml si, že 
když Tomáš mluví, strom opadává, a když 
mlčí, ze stromu nespadne ani lísteček. 
Zahradník pochopil, že Tomáš a strom jsou 
spjati nějakým zvláštním poutem, o kterém 
on nic neví. A tak Tomášovi vysvětlil, čeho 
si všiml, a také mu řekl svou obavu, co se asi 
stane s Tomášem, když strom úplně opadne 
a uschne. Když zahradník odešel, Tomáš se 
naštval a rozhodl se strom pokácet. Vytáhl 
sekeru a sekl do stromu, když to udělal, 
projela jeho tělem obrovská bolest, až 
upustil sekeru a nedokázal ji už zvednout.  
Z obavy, že zemře jako ten strom, rozhodl se 
mlčet až do konce svého života. Jeho život 

tisíc sloV
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se rázem změnil. Začaly neshody v rodině, 
jeho manželka si začala myslet, že už mu 
nestojí ani za slovo, že už ji vůbec nemá 
rád, ztratil práci, protože si neplnil svěřené 
úkoly a přátelé si začali o něm myslet, že je 
podivín. 

Jednoho dne se Tomáš svěřil svému 
nejlepšímu příteli, co se s ním děje. Kamarád 
mu poradil, ať začne dělat dobré skutky a 
že on zůstane na zahradě koukat na strom, 
zdali se něco nezměnilo. Tomáš začal chodit 
po městě a rozdávat peníze, jídlo, oblečení, 
ale pokaždé když svému příteli zavolal, 
kamarád mu odvětil, že listí po dobu jejich 
rozhovoru stále opadává. 
Tomáš začal mlčky 
pomáhat každému, kdo 
to potřeboval. Vracel 
se čím dál později 
večer domů, ale 
pořád to 

nepomáhalo, 
listí stále 
padalo. Když 
už to nebylo 
únosné a 
Tomáše omrzel 
takový život, 
rozhodl se využít 
těch několik lístků, 
které na stromě ještě zůstaly k tomu, 
aby se všem omluvil za to, jaký byl, 
jak se k nim choval a že toho lituje. Začal 
obcházet všechny sousedy, známé, přátele, 
až nakonec zašel i za svou ženou a 
synem, kterým se rovněž omluvil a 
požádal je o odpuštění, objal je a řekl jim, jak 
moc je má rád. 

Po tom všem zůstaly na stromě pouze 
poslední tři lístečky. Tomáš nasedl do auta 
a odjel na hřbitov, navštívit hrob svého otce. 
Dlouho váhal, stál a koukal na náhrobek 
svého otce, ale pak se odhodlal a řekl 
„Otče, odpouštím Ti“, a skácel se na zem. 
Zanedlouho začal zvonit v Tomášově kapse 
mobil. Tomáš se probral a zvedl telefon. Z 
druhé strany se ozval jeho přítel a vybízel 
ho, aby se rychle vrátil domů. Tomáš na nic 
nečekal, skočil do auta a ujížděl k domovu.  

Když dorazil domů, ihned běžel na zahradu, 
kde ještě před chvíli viděl úplně holý strom. 
Najednou spatřil překrásný strom, plný 
listí a nejen to, na stromě bylo plno květů, 
ze kterých se šířila překrásná vůně. Tomáš 
pochopil, dostal druhou šanci a už ji nikdy 
nechtěl promarnit. 

Našim stromem života je Ježíš Kristus, 
který nejen že nám dává život, ale učí nás 
lásce k bližním, on sám nás tak hodně miluje, 
že zemřel na kříži, za naše hříchy, aby očistil 
naše srdce i naši duši, aby nám otevřel dveře 
do ráje a pozval nás k sobě, využijme této 
příležitosti a nepromarněme ji. Bratři a 

sestry, a teď ruku na srdce. 
Kdy jsme naposledy řekli 

svým ženám, manželům, 
dětem, že je máme 

rádi, že nám na 
nich záleží, že 

jsme rádi 
v jejich 

přítomnosti? 
Každý člověk 

p o t ř e b u j e 
slyšet, že ho 
má někdo rád, 

že někomu 
na něm záleží. 

Ježíš nás na mnoha místech 
v Bibli ujišťuje, že nás má rád a že 

Mu na nás záleží. A co my? Neroste 
nám už na zahradě podobný strom, 

budeme mlčet, nebo se bát mluvit, 
nebo si jenom stěžovat? A tak se 
nebojme a zvěstujme všem lidem 

tu radostnou zprávu o Ježíši o jeho lásce 
a vykoupení. Přeji nám všem, aby nám na 
zahrádce ani v naších srdcích nevyrost 
podobný strom. A tak můžete třeba právě 
dnes, když se vrátíme domů z práce nebo z 
procházky, říct své ženě, manželovi, dětem 
nebo mamince, tatínkovi mám Tě moc rád, 
jsem rád, že Tě mám, záleží mi na tobě.  A to 
je právě tisíc slov, která jsem Vám chtěl říct 
já. Nezapomeňte.

Karel Labaj
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1. kolik kapitol má kniha abdijáš?
a) 8
b) 6
c) 1
2. komu je adresován třetí list janův?
a) vyvoleným, kteří přebývají jako cizinci 

v diaspoře
b) bratřím věrným v Kristu
c) milému Gáiovi
3. který pokrm měli izraelci v egyptě 

zadarmo?
a) rajčata
b) ryby
c) kuřata
4. Ve kterém městě našel Pavel oltář s 

nápisem: „neznámému bohu“?
a) v Tesalonice
b) v Athénách
c) v Beroji
5. která kniha mojžíšova začíná slovy: „i 

zavolal hospodin mojžíše a promluvil 
k němu ze stanu setkávání….“?

a) 2. Mojžíšova
b) 3. Mojžíšova
c) 4. Mojžíšova

6. doplňte chybějící slova verše: „dům a 
majetek lze zdědit po otcích, ale …..… 
je od hospodina.“

a) prozíravá žena
b) radost a potěšení
c) mír a pokoj
7. kolik let musela mít vdova, aby o ni 

prvotní církev pečovala?
a) nejméně 60 let
b) nejméně 70 let
c) není uvedeno
8. jak se jmenovala davidova matka?
a) Chana
b) Maaka
c) není uvedeno
9. kdo řekl: „Pane, ke komu bychom šli? 

ty máš slova věčného života.“?
a) Petr
b) Filip
c) Jakub
10. kolik lidí přežilo potopu?
a) 5
b) 8
c) není uvedeno
   JH - NL

pro chytré hlavičky

naPříč biblí

V sobotu 14.9. se 55 členů našeho sboru 
vydalo na cestu do Kralic na oslavy 400 let 
od vydání Bible Kralické. Tuto Bibli odkázal 
na počátku protireformace Jan Amos 
Komenský našemu těžce zkoušenému 
národu jako vzácný klenot. Lidé ji opatrovali 
a schovávali před konfiskací, protože jim za 
její držení hrozil těžký trest a ona jim byla 
zdrojem Božího slova, bez něhož byl život 
nesnesitelný. My teď smíme číst Bibli v 
moderním a velmi srozumitelném překladu.

Nejsou krásnější a užitečnější chvíle 
nad ty, které prožijeme nad jejími texty. 
V našem sboru se scházíme nad Božím 
slovem a zamýšlíme se nad jeho hloubkou a 
poselstvím  a velmi vás zveme, abyste přišli 
mezi nás a posílili naše společenství.

S Božím slovem vstupuje do člověka nová 
síla a naděje.

Vyberte si z nabídky:
Český Těšín – sál: čtvrtek 17:00, v zimním 

období 16:00
Český Těšín – sál: středa 18:00
Český Těšín, nemocnice, ul. Ostravská: úterý 

16:30
Český Těšín, Domov důchodců, ul. Sokolovská: 

úterý 15:30
Svibice, Domov s pečovatelskou službou: 1. a 3. 

pátek v měsíci 16:00
Svibice, Domov s pečovatelskou službou: 2. a 4. 

úterý v měsíci 16:00
Koňakov, kaple: 3. středa v měsíci 18:00, květen-

říjen
Ropice škola:  1. a 3. úterý v měsíci 16:00
Ropice, Za lesem: 2. a 4. středa v měsíci 17:00, v 

zimní čase 16:00
Stanislavice, škola: 2. středa v měsíci 16:00
Dolní Žukov, bývalá škola: středa 17:00
Tak přijďte, těšíme se na Vás.
Moudrosti poklad z nebe je slovo Boží nám,
jímž k poznání nám sebe podává Pán Bůh sám;
Toť světlo zjevení nám v Kristu Boží tváře na 

věčné spasení, k životu sladká vůně a v mdlobách 
sílení.     (HC)

PozVání k biblickÉmu studiu
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ze života sboru

konFeRence Žen
21. 9. 2013 se v našem sboru Na Rozvoji 

konala 6. mezidenominační konference 
žen na téma: „Žádná tma pro tebe není 
temná“. Hlavní mluvčí byla sestra Vlasta 
Khabibullin (AC-KC, Č. Těšín), kterou 
mnozí znáte, protože už několikrát byla 
i na našich bohoslužbách a mluvila o své 
(dnes už bývalé) práci – převozu ruských 
židů do Izraele. Další svědectví měly sestry 
– Irena Kadlubiec  (SCEAV – Třinec), Lenka 
Kantorová (AC-Agape) a Jitka Gočaltovská z 
Kroměříže, kterou někteří také znáte hlavně 
z moderování slavnosti 400. výročí Bible 
kralické v Kralicích nad Oslavou. 

Jako doprovodný verš pro přípravu 
i samotné konání konference jsme si 
vybraly verš Gal. 6, 9-10 „V konání dobra 
neumdlévejme; neochabneme-li, budeme 
sklízet v ustanovený čas. A tak dokud je čas, 
čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří 
patří do rodiny víry“.

Trochu z „historie“ – Myšlenka uspořádat 
mezidenominační konferenci vznikla tak 
trochu spontánně. Dvě sestry z AC-KC 
pozvaly na setkání žen sestru Ludmilu 
Hallerovou z Prahy, která prožila velice 
zajímavý a bohatý život s Pánem, miluje 
Izrael, pořádá tam zájezdy a nesmírně 
ráda o něm i vypráví. Dokáže oslovit jak 
mladé, tak i starší ženy – možná i proto 
vznikl název - „od dívky až po babičku“. 
Zdálo se jim, že když mezi ně zavítá tak 
vzácný host, jakým nesporně 86-ti letá sestra 
Hallerová je, tak že by byla velká škoda, aby 
ji poslouchalo jenom několik žen z jejich 
sboru. Pán jim vnuknul úžasnou myšlenku 
- pozvat ženy i z jiných sborů  v Těšíně. Byl 
to bezesporu velmi dobrý nápad, akorát je 
škoda, že našich žen bylo tak málo, že by jich 
šlo spočítat na prstech jedné ruky. No darmo 
- „není každý den posvícení“.

Sestrám z AC-KC se tento nápad tak 
zalíbil, že se rozhodly takovou konferenci 
zopakovat. Tentokrát k organizaci už 
přizvaly i sestry z ostatních společenství v 

Českém Těšíně, vytvořily organizační tým a 
nechaly se zastřešit celosvětovou organizací 
AGLOW, v níž jsou zapojeny ženy ze 
všech křesťanských denominací. Později se  
domluvily, že konference budou pořádat 
2x do roka, pokaždé v jiném sboru, aby se 
mohly více poznat a sblížit. Řada na nás 
přišla právě 21. 9. 2013.

Samotné konferenci předcházela dlouhá 
příprava. - Organizační mezidenominační 
tým se několikrát sešel, aby se domluvily 
potřebné záležitosti. Nejdůležitější bylo 
„vymyslet“ zajímavé téma, které by 
navazovalo na předchozí konferenci, 
navrhnout a zajistit hlavní mluvčí, ale i 
sestry, které by měly svědectví na dané téma, 
oslovit vhodné a ochotné moderátorky, 
připravit poutavý plakát, sestavit program 
a mnoho dalšího… Neméně důležité bylo 
zajistit obědy a chod kuchyně, nákupy, zpěv, 
výzdobu, úklid, registraci a další potřebné 
povinnosti, což zajišťoval už převážně 
vnitřní „Rozvojový“ tým. Tahounem či 
„mozečkem“ tohoto týmu byla sestra 
Halinka Berglowiecová, Lucka Haroková 
ji doplňovala dobrými postřehy a Kája 
Fukalová se postarala o kuchyň. Celý 
tým sester velmi ochotně udělal či už při 
přípravě, nebo během samotné konference 
velký kus práce, za co jsme jim velmi vděčné. 

A nastal den D - Registrace začala v 9 
hodin a hlavní program rozběhly v 9.30 hod. 
moderátorky - Dáša Cieslarová a Magda 
Niemczyková. Přivítal nás br. farář Pilch a 
naplno se vše rozjelo chválami, které vedli 
Zuzka a Daniel Kaczmarczykovi. 

Hlavního slova se pak ujala s. Vlasta 
Khabibullin, která nás provedla pouští a 
to jak současnou, tak tou po které 40 let 
kráčeli Izraelité. Bylo to přímo úžasné, jak 
bravurně přecházela ze současnosti do 
minulosti a ukázala nám, jak důležité je mít 
ten správný postoj ke všem věcem kolem 
sebe. Jak důležité je uvědomovat si, že Bůh 

pokračování na další straně
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pokračování z předchozí strany
nám nepříjemné situace 
pomůže řešit, pokud Mu 
řekneme jak nám je těžko, 
a že se nám chce plakat. 
Pokud Bohu dovolíme, 
aby se nás ujal, utišil naši 
bolest a náš pláč, On to 
určitě udělá, protože chce 
nám být blízko a chce 
vyléčit naše srdce, chce 
nám podat živou vodu, 
která nám pomůže dojít 
do oázy, kde nám bude 
určitě dobře. Tou živou 
vodou je Ježíš Kristus, 
On nám ukáže světlo a 
vyvede z temnoty, ve 
které se nacházíme. Dále 
sestra Vlasta mluvila o 
Jobovi, který také jako 
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by procházel vyprahlou pouští a mj. nám 
ženám „doporučila“, abychom nebyly jako 
Jobova žena, která mu radila, aby zradil 
Boha. Job ji neposlechl a jenom důvěra v 
Boha mu pomohla vyjít z té temnoty, ve 
které se nacházel.

Ve druhém vstupu nám Vlasta vyprávěla o 
Josefovi, který část svého života také prožil 
v duchovní i tělesné poušti. Josef chvílemi 
určitě nechápal, proč ho bratři prodali do 
otroctví, ale věděl, že Bůh je stále s ním, 
proto Ho prosil, aby ho zbavil hořkosti a 
pomohl odpustit bratrům jejich ohavný čin. 
Tento starozákonní příběh s. Vlasta opět 
protkala současným příběhem z Rwandy o 
dívce, která viděla, jak v nenávistné válce 
sousedé vyvraždili její rodinu. Prožila 
velmi těžký život, ale po dlouhém strádání 
potkala misionáře, odevzdala své srdce 
Pánu Ježíši a On ji také vyvedl z temnoty, 
ve které se nacházela. Duch Svatý jí po čase 
vnuknul myšlenku, aby se vrátila do rodné 
vesnice a řekla těm, kteří ji tak ublížili, že 
jim odpouští. Byl to určitě nelehký úkol, ale 
prosila Boha, aby jí s ním pomohl. A Bůh ji 
pomohl – dal ji sílu odpustit. Pán Ježíš se na 
Golgotě také díval na lidi, kteří Jej ukřižovali 
a způsobili Mu mnoho bolesti, a přesto řekl 
Bobu - „Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co 
činí.“(Luk 23,34).

Slova s. Vlasty v nás určitě zanechala 
hluboký dojem a ukázala nám, jak důležitá 
jsou naše rozhodnutí a že podle toho, co 
uděláme, bude vypadat i náš život. Bůh 
nám dá moudrost rozhodnout se správně a 
sílu učinit i jedno z nejtěžších rozhodnutí – 
odpustit. A právě síla odpuštění nás vyvede 
z temna, ve kterém se může ocitnout každý z 
nás. „Víme, že všecko napomáhá k dobrému 
těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni 
podle jeho rozhodnutí.“ (Řím. 8,28)

Po dobrém obědě, scénce a dalších písních 
přišla na řadu svědectví. V prvním nám 
sestra Kadlubiec vyprávěla o temnotě, 
kterou prožila, když ji zemřel manžel a o 
tom, jak ji důvěra v Pána Ježíše pomohla z 
toho se dostat. Sestra Kantorová se s námi 
podělila o tom, jak dlouho s manželem čekali 
na to, aby otěhotněla. Bylo to pro ni velmi 
těžké období, ale po 8mi letech modliteb a 

proseb jim najednou zazářilo světlo a Pán 
jim požehnal syna.

Závěrečné slovo měla sestra Jitka 
Gočaltovská, která nám připomněla, že se 
nemusíme bát žádné tmy, protože když 
přijmeme Pána Ježíše Krista, jako svého 
Spasitele, tak nás naplní svým světlem a 
to světlo nemůže obsáhnout žádná tma, i 
kdyby to tak nějakou dobu vypadalo. Určitě 
se nám stane, že budeme procházet tmou, 
ale nesmíme v ní zůstat, protože tma by nás 
mohla po delší době paralyzovat. Pán Ježíš 
řekl – „Já jsem přišel na svět jako světlo, aby 
nikdo, kdo ve mne věří, nezůstal ve tmě“ 
(Jan 12,46). Sestra Jitka také mluvila o tom, 
jak důležité je, aby naše víra byla posilována 
např. návštěvami shromáždění, četbou 
Božího slova, ale i naplňováním Božích 
přání. Nemáme však zapomínat na to, že 
přílišná přepracovanost může způsobit, 
že takzvaně „vyhoříme“ a tím můžeme 
sami sebe dostat do „tmy“. Vyvést nás z ní 
může opět jenom Bůh, my však musíme 
udělat ten první krok a s důvěrou Mu říct, 
že potřebujeme Jeho pomoc a On nám ji 
určitě poskytne. V závěrečné modlitbě sestra 
Jitka za nás všechny poprosila Pána, aby 
nás vyvedl z místa strachu, z místa bolesti, 
z místa hořkosti, z místa neodpuštění, z 
pouště na zelené pastviny, z temnoty na 
místo prozářené Božím světlem.

Závěrem chci poděkovat všem sestrám, 
ale i bratrům, kteří se podíleli, na přípravě 
i na samotné realizaci 6. mezidenominační 
konference žen. A v neposlední řadě bych 
chtěla poděkovat Pánu, že nám daroval 
tento čas a my jsme mohly prožít úžasnou 
sobotu, která nás naplnila světlem a jistotou, 
že jenom Boží světlo je to správné světlo za 
kterým máme jít. 

Pokud byste měli chuť se o této konferenci 
dovědět více, tak se můžete podívat 
na - www.konference-zen.eu , nebo si 
můžete koupit videozáznam v kanceláři 
ČCE na Rozvoji. A jestli chcete vědět více 
o organizaci, která zastřešuje těšínské 
konference žen, tak se podívejte na - www.
aglow.cz

LS - NL
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Milé děti a rodiče,
chtěla bych Vám představit pár akcí, na 

kterých vystoupí děti nebo bude pro ně 
připraven program.

Dne 17. 10. 2013 proběhne finále 
recitační soutěže pod vedením Zuzky 
Kaczmarczykové.

Dne 17. 11. 2013 proběhne v našem sboru 
koncert díků – zahrají nebo zazpívají děti, 
které jsou ochotny vystoupit – ochotné děti 
:-) se hlásí u Milana Kantora.

Dne 15. 12. 2013 se připravuje pro děti 
vánoční program v 15,00 hod.

V rámci vánočních bohoslužeb vystupují 
předškolní děti 25. 12. a školní děti 26. 12.

V příštím roce 2014 vystupují děti v rámci 
bohoslužeb na velikonoční pondělí.

Dále děti vystupují na Den matek druhý 
týden v květnu a na závěr školního roku.

V příštím roce se připravuje pro děti nejen 
z našeho sboru olympiáda tradičně v červnu 
a dále tábory jak pobytové, tak příměstské. 
Není to ale všechen výčet akcí, které pro děti 
budeme pořádat.

Za všechny tety a strejdy z nedělních 
besídek přejeme v tomto školním roce 
hojnost Božího požehnání a Boží pomoci jak 
ve škole, tak i doma.

Ingrid Schulhauserová

PRoGRam PRo děti na školní Rok 2013/2014

ZŠ Masarykova  středa od 11.40 do 12.25 
 starší skupina 12.35 až 13.20

ZŠ Hrabina (Slezská) pondělí od 11.40 do 12.25, 
 starší skupina 12.35 až 13.20

ZŠ Hrabina (Ostravská)  úterý od 13.00 

ZŠ pod Zvonek, ZŠ Masarykovy sady a ZŠ Ropice  - výuka náboženství nebyla pro malý počet 
zájemců zahájena.

teRmínY VýukY náboŽenstVí na školách

Od pátku – 4. října začneme s pravidelnými 
nácviky „Nebesbandu“ + FF, vždy od 17.30.

Vítané jsou všechny děti, které mají zájem 
o přípravy programů pro vystoupení ve 
sboru i mimo něj.

Budeme nacvičovat chvály, koncertní 
písně, básně, choreografie, prapory i scénky.

Vzhledem k minulým zkušenostem a 
připomínkám některých rodičů se účast 
bude měnit v tomto školním roce na účast 

závaznou a pravidelnou.
Zveme děti z 

náboženství, menší 
i nejstarší nedělní 
besídky, které mají 
touhu oslavovat Pána 

Ježíše a sloužit Mu i tímto způsobem, aby se 
k nám přidaly.

Zuzka Kaczmarczyková

nebesband

konFiRmace
Skončilo léto - čas prázdnin, neobvyklých 

zážitků a dobrodružství. Od září si děti 
opět zvykají na pravidelnost školní 
docházky, domácích úkolů, ale i dalších 
aktivit a kroužků. Mezi spoustou různých 
atraktivních nabídek se možná trochu ztrácí 
jedna na první pohled ne tak nápadná, 

přesto však pro život velmi užitečná, totiž 
příprava ke konfirmaci.

Konfirmace je poněkud tajuplné slovo. Ti, 
kdo jí prošli, znalecky pokyvují hlavami: 
„Ano, ano, to je důležitý životní mezník, 
vstup do velké církve, zapojení se do 
společenství křesťanů.“ Ti, kdo jí neprošli, 
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se dohadují, jaké tajuplné kejkle se tam 
asi provozují a jaké neveřejné informace 
se tam prozrazují. Někteří na konfirmaci 
vzpomínají s láskou a vděčností jako na 
počátek svého aktivního duchovního 
života, bohužel jsou však i tací, kteří ještě po 
desetiletích berou konfirmaci jako zážitek 
nepříjemný, jako velké rozčarování a jako 
důvod svého rozchodu s církví. No, a 
samozřejmě je kolem nás také spousta lidí, 
kterým slovo konfirmace neříká vůbec nic.

Co vlastně konfirmace je?
Slovo konfirmace pochází z latinského 

„confirmare“, tedy potvrdit nebo potvrzovat. 
Kromě církevního jazyka ho používají 
u nás snad jen právníci a diplomaté ve 
významu potvrzení smlouvy. V církvi se 
vžilo ve významu potvrzení nebo obnovení 
křestního slibu. Konfirmace tedy navazuje 
na křest malého dítěte, má to být příležitost 
k tomu, aby se mladý člověk (ve chvíli, kdy 
začíná brát rozum a přemýšlet o duchovních 
věcech a o svém místě ve světě) zamyslel 
nad zástupným činem svých rodičů, aby 
se dověděl více o víře v Pána Ježíše Krista 
a aby se mohl rozhodnout, zda tuto víru a 
zaslíbení křtu vědomě příjme za své.

Konfirmační příprava pak zastupuje 
katechumenát (neboli přípravu ke křtu), při 
kterém se od prvopočátku církve dospělí 
nováčci ve víře dozvídali obsah křesťanského 
učení, aby jejich rozhodnutí pro Krista 
bylo dobře informované, promyšlené a 
opravdové.

Konfirmační příprava má tedy dvě stránky:
Na jednu stranu má začínajícím mladým 

křesťanům vysvětlit, čemu jako křesťané 
věříme, a naučit je některé důležité 
vědomosti o naší víře: základní fakta o Bohu 
a Pánu Ježíši, o Bibli, o křesťanské věrouce a 
etice, církevní historii i církevní současnosti. 
Na druhou stranu má být svědectvím 
staršího, zkušenějšího křesťana o jeho 
osobním životě s Kristem, životě ve světle 
Boží lásky a Božího Slova.

Hlavním cílem konfirmačního cvičení a 
hlavní touhou těch, kdo v konfirmačním 
cvičení mladé lidi vedou, tedy je, aby 
účastníci porozuměli Boží lásce, aby 
je oslovila vyučovaná témata i příklad 
zbožného života vyučujících a aby v nich 
vyrostla osobní touha také se stát Kristovým 
následovníkem. Konfirmační cvičení je 
prostor, kde je možno se o Kristu a víře 
křesťanů dovědět teoreticky i prakticky a 
kde je možno si ujasnit vlastní názory nebo 
položit otázky, ve kterých člověk nemá příliš 
jasno.

Zveme tímto mladé lidi ve věku 12 - 15 let: 
Přĳďte se podívat, přĳďte si poslechnout, 
o čem je řeč, zkuste, jak dobrý je Pán Bůh 
k nám lidem. A zároveň vyzýváme rodiče: 
Umožněte svým dětem poznat křesťanskou 
víru na vlastní kůži, umožněte jim pochopit, 
proč jste před lety tolik stáli o to, aby byly 
pokřtěny.

Konfirmační cvičení bude probíhat 
každé úterý od 16.15 do 18.15 hod. Ke 
konfirmačnímu cvičení je dobré se předem 
přihlásit ve farní kanceláři.

Štěpán Janča

po stopách Lukášova evangelia

uzdRaVení jaiRoVY dceRY a ŽenY, kteRá tRPěla 
kRVácením (lk 8, 41-56)

Židé na 
ustanoveních Zákona 
dovedli nadmíru 
lpět, podle jejich 
dodržování měřili 
zbožnost a víru. 
Ani my v tom ale 

nejsme jiní. Taky dovedeme na mnohých 
ustanoveních lpět, dovedeme se až do krve 
přít o to, jaká je ta nejsprávnější podoba 
víry, která církev žije přesněji Boží slovo, 
správněji se modlí či křtí a vysluhuje večeři 
Páně; a taky dovedeme lpět až příliš na 

pokračování na další straně
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svých tradicích, jako by měly moc nás spasit. 
„Milosrdenství chci, ne oběti“, říká Hospodin 
v proroku Ozeášovi (6,6) a Ježíš nám tato 
slova v dnešním příběhu připomíná. 

Jsou tu dva zoufalí lidé: Jairos, jemuž právě 
zemřela dcera, a žena, o které se dočítáme, 
že 12 let trpěla krvácením, pravděpodobně 
vaginálním. To zoufalství ty dva spojuje, jinak 
je mezi nimi nebetyčný rozdíl, což je vidět i 
v tom příběhu. Jairos je vysoce postaveným 
mužem, je představeným synagógy a proto 
všemi vážený. Troufne si proto k Ježíšovi přijít 
a přede všemi ho požádat o pomoc. Na rozdíl 
od té nemocné ženy, ta stojí na opačné straně. 
Pro svou nemoc je vyloučena ze společnosti, 
patří mezi ty, o které se nikdo nezajímá, 
nikdo nestará. Netroufá si proto o cokoliv 
žádat, dobře ví, že nemá ve shromáždění lidí 
co pohledávat, že by měla být někde zalezlá, 
aby nikoho ze zbožných neohrozila. Podle 
ustanovení Lv (15,25) se totiž nesmí nikoho 
a ničeho dotýkat, pro své krvácení je kulticky 
nečistá a znečistí všechny a všechno, čeho 
se dotkne. V ultra ortodoxních židovských 
kruzích se proto dodnes žena, která má 
menstruaci, nesmí dotknout ani manžela, 
musí mít odtaženou postel a nesmí mu 
podat přímo do ruky ani žádnou věc. Pokud 
tak učiní, znemožní mu na čas se účastnit 
plnohodnotně náboženského života. Pro 
ženu je to hodně ponižující situace a značně 
to zatěžuje vztahy. Normálně taková situace 
podle toho ustanovení v Lv trvá 14 dní v 
měsíci, žena v našem příběhu v této situaci 
žije plných 12 let bez přerušení! 

Jairos, ač představený synagógy, muž 
zodpovědný za projevy víry společenství 
Božího lidu, výslovně Ježíše žádá, aby šel 
sním a na dcerku – mrtvou dcerku! -vložil 
ruku, ačkoliv ví, že podle předpisů v Nu 
(19,11) všichni, kteří vejdou k mrtvému a 
dotknou se ho, se na dlouhou dobu kulticky 
znečistí a musí následně podstoupit dlouhý 
proces očišťování. Nikdo se proto mrtvého 
dobrovolně nedotýkal. A tuhle neslýchanost 
teď Jairos od Ježíše žádá. Žena na rozdíl od 
něj nežádá o nic, nejspíš si netroufá. Vždyť 
kdo je? Stojí na okraji společnosti, není hodna 
zájmu kohokoliv, proč by se měl zrovna 

jí Ježíš zabývat? Rozhodne se ho proto 
dotknout nenápadně sama, aby nic nepoznal; 
bez ohledu na to, že ho tím kulticky znečistí 
a tak podle ustanovení Zákona uvede do 
stavu hříchu vůči Bohu. Tím, že se ta žena 
Ježíše dotkla tajně, se tedy dopouští ještě 
neslýchanější věci nežli Jairos; tím spíš, že 
se dotýká třásní na Ježíšově oděvu. Ty nosil 
a nosí dodnes každý zbožný Žid. Zákonem 
je přesně stanoveno, jak mají vypadat a 
být k oděvu přišity. Není to žádná ozdoba, 
mají člověku neustále připomínat Boží 
ustanovení. Farizeové, aby dali najevo svou 
zbožnost, si tyto třásně okázale prodlužovali. 
Jaké drzosti se ta žena proto dopustila, 
když přestupuje Boží příkazy a přitom se 
dotýká toho, co je připomíná! Vystavuje se 
tím hněvu lidskému i Božímu! Však se taky 
vyděsí, když se k ní Ježíš otočí. Asi doufala, 
že dotek na třásních, tak vzdálených tělu, 
Ježíš nepocítí. Pocítil a otočil se. Co teď bude? 
Co Ježíš udělá?

A tady přichází to nádherné a potěšující. 
Ježíš se sice otočil, ale ne, aby ženu 
vypeskoval a odkázal do patřičných mezí. 
On se k ní otočil se slovy: „Buď dobré mysli, 
dcero, tvá víra tě zachránila.“ Je to slovo 
povzbuzení a potěšení, je to přitakání k jejímu 
činu, k její důvěře. Ani slůvko o tom, že se 
dopustila těžkého náboženského přestupku. 
Ani Jairovi Ježíš ustanovení o zemřelých 
nepřipomíná. A jistě ne proto, že by je 
neznal či proto, že by ze zásady ustanovení 
Zákona odmítal. Naopak, vidíme, že je sám 
dodržuje, má třásně na oděvu, jak se sluší a 
patří na zbožného Žida! Evangelista Matouš 
si dává v kázání na hoře práci s tím, abychom 
pochopili, že Ježíš není proti Zákonu a jeho 
nařízením jako takovým, je jen proti tomu, 
aby se život víry vyčerpával v dodržování 
náboženských předpisů a rituálů. Vztah k 
Bohu nestojí na obřadech, sděluje nám Ježíš 
celým svým životem, je založen na osobním 
setkání s Bohem; setkání, kde se spojuje do 
jednoho lidská důvěra a Boží láska, která 
je nesmírně velkorysá. Nelpí na tuhém 
dodržování předpisů – to dělá člověk, z 
Božích ustanovení dovede udělat plot, který 
člověka sevře, brání mu se volně pohybovat 
a volně dýchat, brání mu žít. Kolik lidí tahle 

pokračování z předchozí strany
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Nově v našem sboru začínají nedělní 
biblické hodiny, první se bude konat - 20. 10. 
od 15:30 hod - v sálku.

12. ročník konference rodin - dne 26. 10. 
2013 - 28. 10. 2013, v Hotel Relax - Rožnov 
pod Radhoštěm. Téma: Spojenci namísto 
protivníků. Přihlášky na www.kr.sceav.cz 
vyplňte do 6. 10. 2013.

Biblická škola pracovníků nabízí soustavné 
biblické vzdělávání. Slouží k duchovní i 

praktické přípravě ke kvalitní službě v církvi 
i mimo ni. Tím napomáhá k praktickému 
naplňování reformačního odkazu o 
všeobecném kněžství všech věřících v Ježíše 
Krista. Začátek vždy v 17.00 hodin, ústředí 
SCEAV, Na Nivách 259/7, Český Těšín. Vždy 
2. a 4. neděli, začínáme už 12. 10.

Koncert vděčnosti a chval se bude kontat 
17. 11. od 17 hod. Kdo má zájem podílet se 
na programu, může se přihlásit v kanceláři 
kostela.

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

nabízím dorty k 
různým příležitostem, 
s marcipánem i bez. Tel. 
723277583 / 734765759.  
foto na www.bitls.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.

Výuka hry na hudební nástroje a čtení  
bible: v přístavbě kostela probíhají tyto 
bezplatné lekce 1 x týdně po 1 hodině: Kytara 
– klasicky, Kytara – doprovodná, Klavír 
(klávesy) – klasicky, Klavír (kl.) – akordy + 
melodie, Klavír (kl.) – pouze akordy, Čtení 
Bible s kytarou. Určeno: Pro každého, i 
nečleny církve. Čas: Po domluvě, buď každé 
pondělí dopoledne nebo každé útery odpol. 
1 hodina. Přihlášky, kontakt: ing. Kantor 
Milan, 721 109 841, kantormi@seznam.cz. 

co nás čeká

podoba víry odradí, kolika lidem zavře 
cestu k živému Bohu, Bohu lásky a milosti, 
a udělá zněj nekompromisního soudce, který 
malicherně lpí na přesném dodržení nějakých 
ustanovení! Proč takového Boha hledat? Proč 
k němu jít?Takový Bůh člověku nic nedává, 
jen žádá. Raději se mu proto vyhnout, než 
mě sevře, vezme mi svobodu!?!, myslí si lidi. 
Nic takového ale Bůh neměl na mysli, když 
nám dával svá ustanovení. Dal nám je jen 
jako pomoc na cestě víry, nikdy se neměla 
stát cílem života sním. Jejích smyslem je 
nám připomínat, že člověk nemá žít jen pro 
sebe, nýbrž se má vztahovat k Bohu a tím k 
druhému člověku. Proto víc než jakékoliv 
předpisy je Bohu milosrdenství, to slyšíme 
z proroků, to vidíme i na Ježíšovi v tom 

dnešním příběhu. 
Nedbá, že jak Jairos tak ta žena ve své nouzi 

a bolesti vědomě přestoupili Boží přikázání, 
nežádá, aby to nejdřív napravili, pak že jim 
pomůže. To by žádali farizeové, Boží pomoc 
viděli jako odměnu za poslušnost. Bůh ale 
nečeká, až k němu vyšplháme dokonalým 
dodržováním jeho předpisů, nesklání 
se k nám proto, že jsme hodní, že si to 
zasloužíme. Naopak vidíme, že se k člověku 
sklání a bere ho za ruku bez ohledu na jeho 
původ, postavení, čistotu či nečistotu nebo 
poslušnost. Ano, takový je Bůh: jeho láska 
nezná hranic, nezná podmínek. Důvěra je 
to, co žádá, důvěra je to, co otevírá cestu k 
němu. Důvěra, ne rituály.

čerpáno z kázání Mgr. Jany Gruberové
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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.
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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,...
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