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Milí čtenáři, 
zdá se mi neuvěřitelné, že další rok je pryč. 

Smutným faktem je, že jsme všichni zase o 
rok starší. Radostným faktem je, že si opět 
můžeme připomenout narození našeho 
Pána, poslouchat koledy, aniž bychom 
vypadali divně, přejídat se, aniž bychom 
se dočkali nepochopení (protože ostatní 
na tom budou podobně) a navrch možná 
dostaneme nějaké dárky (přeji Vám, abyste 
aspoň částečně dostali to, co očekáváte). 

Za celou redakci Vám chci popřát krásné 
a požehnané Vánoce a radostný vstup do 
nového roku. Doufám, že i nové Nedělní 
listy Vám čekání na příchod našeho Pána 
ukrátí. 

A na závěr malý tip: víte, co právě dělám? 
Poslouchám píseň „Do they know it‘s 
Christmas time“ o pomoci potřebným. 
Trochu inspirace Vám nabídneme i v tomto 
čísle, protože je důležité nemyslet jen na 
sebe (nejen o Vánocích). 

Těšíme se na vás v novém roce! 
   Jana Foberová 

Platforma pro misii a evangelizaci
sídlo: Občanské sdružení PROMISE CZ 739 53 
Komorní Lhotka 25 
kancelář:  Dvořákova 14, 737 01 Český Těšín  
Telefon: 608 107 406 
E-mail: info@pro-mise.cz 
Web: www.promise.cz 
IČO 22904221   
Bankovní spojení: Poštovní spořitelna, č. účtu: 
242855650/0300 

Počet zaměstnanců: 1
Počet dobrovolníků: 8 + další v jednotlivých 
projektech

Mezidenominační občanské sdružení 
PROMISE CZ vzniklo proto, aby mo-
tivovalo, vyzbrojovalo a napomáhalo 
stávajícím církvím, sborům i jednotlivcům 
v evangelizační a misijní činnosti tak, aby 
vznikala funkční společenství věřících lidí 
zejména na nových místech v ČR, kde dosud 

taková nejsou.
  Chceme  sloužit tak, 

aby to bylo přijatelné 
pro církev/sbor, kde 

jsme pozváni ke 
spoluprácí, a 
zároveň aby to 
posunulo celé 
společenství 
ve směru výše 
z m í n ě n é h o 
cíle. Usilu-
jeme být 

důvěryhodným 
p a r t n e r e m 

sborům jednot-

livých křesťanských církví při motivování, 
vystrojování, vysílání misijních týmů a na-
pomáhání v misijním úsilí vyvíjeném na 
bílých místech ČR.

projekty:
HLEDÁM BOHA
HledamBoha.cz je součástí mezinárod-
ního křesťanského projektu, jehož cílem 
je srozumitelně představit křesťanství 
prostřednictvím internetu. Projekt Hle-
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pokračování z předchozí strany

damBoha funguje ve více než 20 zemích po 
celém světě od Indie až po Jižní Ameriku 
v rámci sítě Jesus.net (www.jesus.net). Do 
projektu se zapojují lidé, kteří na internetu 
řeší otázky týkající se Boha, smyslu života, 
náboženství, nebo se snaží najít cestu z kri-
zových situací. Stránky www.hledamboha.
cz nejsou jen informačním portálem, ale 
slouží jako brána k živé komunikaci mezi 
“hledajícími” a křesťany, kteří plní úlohu 
tzv. e-koučů. Role e-koučů je nesmírně za-
jímavá a odpovědná služba. Po absolvování 
školení je jejich hlavním úkolem motivovat 
lidi k přemýšlení o Bohu a smyslu života a 
vést je k poznání živého Boha. V současnosti 
slouží 18 e-koučů.

PROČ JEŽÍŠ?
Druhou platformou projektu HledamBoha 
je pětitýdenní internetový evangelizační 
kurz PročJežíš, který je v podstatě úvodem 
do křesťanství. Funguje na adrese www.
procjezis.cz a představuje můstek mezi vir-
tuální skutečností a reálným životem. Každý, 
kdo se v kurzu zaregistruje, je pozván, aby 
se seznámil s obsahem pěti témat, které jsou 
ukončeny otázkami. Každému účastníkovi 
kurzu je přidělen osobní e-kouč. K němu 
přicházejí odpovědi na otázky v jednot-
livých lekcích, čili e-kouč vede korespond-
enci s přiděleným účastníkem. Na závěr 
kurzu účastník stojí před rozhodnutím, zda 
se zapojí do společenství křesťanů. Pokud 
zájem projeví, dostává kontakty na nejbližší 
sbory v jeho okolí, kde může začít duchovně 
růst. V každé rovině projektu je účastníkům 

zajištěna anonymita.

IMPULS FESTIVAL, IMPULS WEEK
Impuls festival je víkendová akce, která má 
za úkol povzbudit lidi k intenzivnějšímu 
vztahu s Kristem, ať už jsou v jakémkoli 
bodě jejich duchovní cesty. Skrze semináře, 
workshopy a pracovní skupiny motivuje, 
připravuje a povzbuzuje křesťany k tomu, 
aby naplňovali misijní poslání ve svém 
okolí. Chystá se už 4. ročník, a to v termínu 
27. února – 1. března 2015 - “V Jeho ob(j)etí”. 
Impuls week je evangelizační akce, jejímž 
cílem je povzbudit sbory i jednotlivce k 
evangelizaci a zároveň zasáhnout evange-
liem nekřesťany v naší zemi. V rámci této 
iniciativy přijíždějí ze zahraničí celé týmy 
křesťanů, které se pak připojují k českému 
týmu a jdou pomoci sborům, které o to pro-
jeví zájem (na zhruba 5-7 dnů při kontakt-
ních a evangelizačních aktivitách). Více in-
formací na:  www.impulsweb.cz.

OBJEVOVÁNÍ KŘESŤANSTVÍ
Jde o desetitýdenní kurz, který seznamuje 
lidi s tím, kdo je Ježíš Kristus. Během jed-
notlivých setkání se na základě Markova 
evangelia diskutuje a hledá odpovědi na tři 
otázky, které jdou přímo k jádru křesťanství: 
Kdo je Ježíš? Proč přišel? Co znamená násle-
dovat ho? Kurz Objevování křesťanství 
je skvělou příležitostí, jak vést nevěřící-
hledající k tomu, co je křesťanství a kdo je 
Ježíš Kristus. Ke kurzu existuje i podpůrný 
materiál: studijní průvodce pro každého 
účastníka kurzu, průvodce studiem pro 
vedoucí kurzu a série DVD. Provozování 
tohoto kurzu vřele doporučujeme všem 
křesťanským sborům. tohoto kurzu se může 
zapojit kterýkoliv křesťanský sbor. Další 
informace naleznete přímo na stránkách 
www.objevovanikrestanstvi.cz.

MYLIFE WORK SHOP
Evangelizační kurz tvoří šest lekcí, které ve-
dou člověka k tomu, aby poznal sám sebe. 
Pracuje se v malých skupinkách (ideálně 
do 10 lidí). Kurz zohledňuje jedinečnost 
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téma 

jochebed - matka mojžíšova

účastníka, jeho příběh, touhy a aspirace. 
Lidé, kteří se kurzu zúčastní, se o sobě 
rozhodně dozvědí nové a překvapivé věci. 
Během procesu objevování sebe samých 
uvidí, že Bohu na nich záleží ještě více než 
jim samým. Pokud by někdo chtěl vést 
kurz MyLife – Workshop, pak je žádoucí 
zúčastnit se tréninku, který povede Dietrich 
Schindler. Na konci tréninku získá každý 
účastník certifikát, který jej opravní k vedení 
kurzu.

VÍC NEŽ PŘÁNÍ
Skrze portál http://vicnezprani.cz 
můžete jednoduše zaslat své osobní 
přání velikonoční nebo vánoční přání s 
křesťanským motivem. Ideální je zaslat tuto 
virtuální pohlednici svým nekřesťanským 
přátelům, neboť součástí přání je interak-
tivní odkaz na webové stránky HledamBo-
ha.

co nás aktuálně těší: 
Zapracování nového koordinátora projektu 
HledamBoha Honzy Heřmanského, který se 
projektu věnuje na plný úvazek, díky čemuž 
jsou vidět markantní posuny v mnoha ob-
lastech. Také nás těší grant od Googlu, který 
nám otvírá další možnosti účinné reklamy 
na internetu. S tím souvisí i potřeba vyššího 
počtu e-koučů a partnerských sborů. Je to 
výzva, ale moc se na tyto nové perspektivy s 
celým týmem těšíme.
 
co nás aktuálně trápí:  

Jelikož projekty pokrývají celou naši vlast a 
velmi dynamicky se rozvíjejí, potřebujeme 
zaměstnat další připravené pracovníky, aby 
se v projektech mohli angažovat na 100 %, 
nebo alespoň na částečný úvazek. Zatím ale 
právě pro tento účel zápasíme s nedostatkem 
financí. Zvláštní je, že všechny projekty 
jsou doposud financovány povětšinou od 
zahraničních sponzorů.
 Postrádáme “ajťáka”. Uvítáme do týmu 
nadšeného webdizajnéra nebo programá-
tora, zkrátka počítačového Ferdu mravence.   

plánované novinky: 
Chystáme uvedení dalšího projektu s náz-
vem “My story”. Jde o velice oblíbenou 
a jednoduchou prezentaci formou osob-
ních příběhů. Chceme otestovat reklamní 
kampaň ve veřejné dopravě. Jelikož jsme or-
ganizací především podpůrnou a vyzbrojo-
vací a zavedené evangelizační projekty mají 
sloužit všem, hledáme partnerské sbory, 
které chceme podpořit a poskytnout know 
how pro současnou evangelizaci.

Pozdrav pro čtenáře Nedělních Listů: 
Děkujeme za možnost této stručné prezenta-
ce. Nechť Bůh každého čtenáře obdaří odva-
hou činit skutky víry a jistotou, že potřebné 
sebezapření není v Pánu marné. Ať je vaše 
přání v souladu s Božím a ve vašem srdci 
se rozhojní pokoj a radost z šíření Božího 
království. Požehnané vánoční svátky!

Daniel Chlebek, předseda PROMISE CZ, 
MSCH - NL

(Ex.2,1-10; 6,20; 26,59; Žid.11,23)
Mojžíš byl velký, mohli bychom říci jeden 
z největších synů lidstva. Je jasné, že takoví 
velcí synové museli mít i velké matky. Ch-
ceme se v této úvaze věnovat matce Mojžíše. 
Jmenovala se Jochebed, doslovně – které 
slávou je Hospodin. Vdala se za Amrama.  
 Tato  manželská dvojice žila v tom 
nejchmurnějším  období dějin Izraele. Měli 

dceru a syna. Pak byl vydán surový zákon, 
který přikazoval usmrcení novorozených 
chlapců v izraelském národě. Každého 
židovského chlapce měli hodit do vln Nilu. 
Ale Jochebed byla velkou matkou, protože i 
v takovém beznadějném období se opovážila 
počít svoje už třetí dítě. Ale při narození 
dalšího chlapce se v Amramovém domě 
příliš neradovali. Bylo by asi lepší, kdyby se 
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narodila holčička, ale byl to chlapec.
  A tohoto chlapce by měli hodit do vody! 
Ne, to je nemožné!  Tato žena-matka měla 
veliké štěstí, měla chrabrého a věřícího 
muže. Z epištoly Židům se dovídáme, že 
záchrana tohoto pěkného chlapce nebyla 
jen jejím dílem, ale byla dílem obou rodičů. 
Manželé si navzájem pomáhají ke zdravému 
vývoji pěkné osobnosti. V Jochebed a Am-
ramovi máme pěknou dvojici, která si takto 
pomáhala. 
 Jochebed tři měsíce ukývala malého 
chlapce. A dělala to už před jeho narozením. 
Bylo a bude vždy úlohou matek chránit svo-
je děti. Bylo to velmi obtížné skrývat takto 
malé dítě. Dítě plakalo a matka ho musela 
utišovat, aby ho nikdo neslyšel. Uplynuly 
tři měsíce a dítě už nemohli déle ukrývat. 
Každou chvíli hrozilo nebezpečí, že jejich 
tajemství vyjde najevo a bude všemu konec. 
Situace byla napjatá a bylo jim jasné, že když 
chtějí dítě zachránit, musí něco udělat. Ale 
co? Opravdová láska je vynalézavá a najde si 
východisko z bídy. Bezpochyby se Jochebed 
a Amram spolu hodně modlili. Probojovali  
se ve víře k takové jistotě, že Bůh nechce 
smrt tototo chlapce. To však pro ně zna-
menalo nejen čekat na Boží zázrak, protože 
bez Boží pomoci zachránit chlapce nebylo 
možné, ale bylo jim jasné, že i oni musí něco 
udělat -a udělali. Hospodin zachrání, ale i 

my pro to musíme něco udělat. A Jochebed 
to dělala dobře. Svatý Bůh a matka jsou spo-
jenci. Jeden potřebuje toho druhého a to v 
zájmu dítěte. Kde se tyto dvě moci spojí, tam 
se dějí divy a „Mojžíšové“ jsou zachráněni. 
Jochebed si byla vědoma, že Bůh je mocnější 
než faraon.
  Všichni známe Mojžíšovu cestu z košíku na 
břehu Nilu do faraonova paláce.
  A přece se na pár let dostal do rukou své 
vlastní matky, i když podle veřejného 
mínění byla jen jeho kojná. Jochebed se těšila 
z toho, že ho může zase mít u sebe a že ho 
může vychovávat. Věděla, že má málo času 
a proto ho musí rozumně využít. Krmí dítě 
nejen mlékem, ale i svoji vírou. A tak se tato 
matka stává pro všechny rodiče a hlavně 
matky velkým příkladem. Vždyť to je osud 
všech matek, že mají svoje děti jen krátký 
čas, dokud jsou malé a bezmocné. Potom je 
musí dát do škol, do zaměstnání. Opravdu 
je to jen krátký čas, kdy jsou naše děti jenom 
naše, dříve nebo později se jich musíme 
vzdát. Jochebed nám ukazuje - starejte se o 
to, aby si vaše děti odnesly do života co ne-
jvíce opravdových hodnot.
  A teď se podívejme na Jochebed, co dělala 
a jak to dělala. Především naučila Mojžíše 
mateřský jazyk.
  Jochebed znala slavné dějiny Izraele a věrně 
je vštěpovala svému chlapci. První učitelkou 

v jeho životě byla 
ona. Matka vyprávěla 
slavné dějiny otců a 
chlapec byl neobyčejně 
bystrý. Jochebed tohoto 
chlapce v duchu víry a 
modliteb vedla k Bohu 
jeho otců. Chlapec mu-
sel vědět, kde je jeho 
národ a kdo je jeho Bo-
hem, kde je jeho Bohem 
slíbená vlast a kde jsou 
jeho bratři. A vštěpila 
mu toto všechno 
hluboko do srdce - ne 
marně - už nikdy na to 
nemohl zapomenout.
 Mojžíš měl ve 
faraonově paláci 
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zralý Boží muž

10. díL -  Nemá být zLostNý
„Neboť biskup má být bezúhonný jako správce 
Božího domu. Nemá být nadutý, zlostný...“  
Tit. 1,7

 V jubilejním desátém díle našeho seriálu 
„Zralý Boží muž“ se zamyslíme nad další 
vlastností z Listu Titovi 1,7-9. Po předchozí 
„nemá být nadutý“ je to další negativní 
vlastnost, která nás upozorňuje na to, že 
zralý Boží muž „nemá být zlostný“.

 Člověk byl stvořen k obrazu Božímu a 
jako takový dostal schopnost milovat, ale 
i hněvat se. Hněv je podobně jako láska 
součástí přirozenosti samotného Boha, 
takže pokud jsme obrazem Boha, projeví 
se v našem chování občas i hněv. Také 
Bible neprohlašuje každý hněv hříchem 
„Hněváte-li se, nehřešte...(Ef. 4,26).

  Proč tedy Boží muž nemá být zlostný (nemá 
se hněvat)?
 Je třeba rozlišit druh hněvu a zejména 
příčiny hněvu. Co se týče druhu hněvu, 
existuje pojem „spravedlivý hněv“, kdy je 
hněv správnou reakcí na něco nekalého. To 
je v pořádku. 
  Pak je ovšem také „výbušný hněv“, který 
je projevem prchlivého člověka prakticky na 
jakýkoliv podnět. A ten už v pořádku není. 
V takovém případě se hněv stává hříchem. 
Křesťan se nemá nechat hněvem unést a 
nemá dopustit, aby se náhle rozčílil, rozrušil 
a vybuchl. 
 Dalším druhem negativního hněvu je 
„hněv, který trvá dlouho“. Bible nás před 
tímto hněvem varuje v Listu Efezským 4,26-
27: „Nenechte nad svým hněvem zapadnout 

slunce a nedopřávejte místa ďáblu.“ Je to 
hněv, který v člověku neustále doutná, 
člověk je zatrpklý a touží po odplatě nebo 
pomstě. 
 Pokud v hněvu bereme zákon do vlastních 
rukou a útočíme na konkrétního člověka 
nebo si hrajeme na „jediného spravedlivého“, 
dostáváme se do další definice negativního 
hněvu - „sobecká osobní msta“. Dochází 
pak k odplatě či pomstě a před tím nás Bible 
varuje v Listu Římanům 12,17: „Nikomu 
neodplácejte zlým za zlé.“
  Je více než jasné, že s negativními projevy 
hněvu pak souvisejí i další negativní emoce 
jako „zloba, špatnost, rouhání, pomluvy“. 
Bible nás upozorňuje, že tyto negativní 
vlastnosti jsou u křesťana nežádoucí: „Ale 
nyní odhoďte to všecko: zlobu, hněv, 
špatnost, rouhání, pomluvy z vašich úst.“ 
(Kol. 3,8).
 Příčiny hněvu mohou být různé. Jednak 
to může být špatná výchova v dětství, 
kdy dítě zlostných rodičů přenáší tento 
vzorec chování do vlastního života. Dále 
nepotlačované sobectví - egocentrický a 
nadutý člověk, který vše a všechny kolem 
sebe využívá k prosazení svých cílů. Běda 
tomu, kdo se mu vzepře! A v neposlední řadě 
je příčinou negativního hněvu také na první 
pohled neškodná nejistota. Ta v případě, že 
se nejistý člověk se cítí ohrožen, vyvolává 
rafinované způsoby odvety a msty. 
  Ať je příčina zlosti jakákoliv, je známkou 
duševní a duchovní nezralosti. Je třeba se s 
ní vypořádat. Ale jak?
  Uvedu několik kroků, které Vám pomohou 
překonat negativní hněv:

vše, vzdělání, pohodlí, ale nic ho nemoh-
lo strhnout, zůstal i tam věrným synem 
svého národa. Jeho odolnost vůči vší slávě 
královského dvora byla větším zázrakem 
než jeho vytažení z Nilu. Ptáme se, jak je to 
možné? Bylo to dílem Boha zázraků, ale my 

víme, že Bůh svoje zázraky nedělá bez lidí. 
To, že Mojžíš v těch vlnách slavného Egyp-
ta zůstal věrným svému lidu, za to mohl 
děkovat především Bohu a také své matce, 
která se ho nikdy nevzdala.

RK -NL
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1, Analýza
- jsem náchylný k rychlému hněvu?
- pocity hněvu ve mně zůstávají a narůstají?
- chci věci brát do svých rukou a vypořádat 
se s těmi, kdo způsobili můj hněv?

 Pokud je odpověď na některou z těchto 
otázek „ano“, zřejmě máte s hněvem ve 
svém životě problém.

2, Řešení problému
- nesvalujte svůj problém na někoho jiného
- nechtějte se mstít
- překonávejte problémy inteligentně a 
racionálně
- stanovte si konkrétní životní cíle a mety, 
kterých chcete dosáhnout
- svěřte se dobrým přátelům a požádejte je o 
zpětnou vazbu
- počítejte s Boží pomocí (modlitba, víra)

3, Preventivní opatření
- zachovávejte duchovní a duševní 
rovnováhu
- udržujte kontakt s Bohem
- vyvarujte se těžkých a napjatých situací, 
pokud jste unavení a necítíte se dobře
- pravidelně cvičte
- dávejte své pocity najevo objektivně a 
přímo
- dělejte si odstup od každé rizikové situace

  To nejdůležitější je ale Boží milost a láska, 
která dokáže proměnit tvrdé lidské srdce 
plné zloby a zášti. 
Přeji Božím mužům v životě co nejméně 
hněvu a když už, tak pouze ten spravedlivý.

   Otmar H.

otázky 

otázky o bohu 
Milí přátelé, dnešní „Otázky“ se tak trochu vy-
mykají z celého kontextu, ale to vše proto, že je 
čas adventu a my si připomínáme příchod našeho 
Spasitele. Proto věřím, že vám nebude vadit, 
když mezi otázky o Bohu vsunu otázky o Kristu 
a Jeho prazvláštním narození O:-)

je narození z panny důležité? 
Nauka o narození z panny je velmi důležitá 
(Iz. 7:14; Mat. 1:23; Luk. 1:27,34). Podíve-
jme se nejprve na to, jak tuto požehnanou 
událost líčí Bible. V odpovědi na Mariinu 
otázku: „Jak se to stane?“, odpovídá Gabriel 

takto: „Sestoupí na tebe Duch svatý 
a zastíní tě moc Nejvyššího“ (Luk. 
1:35). Anděl také těmito slovy vy-
bízí Josefa k tomu, aby se s Marií 
oženil: „to, co v ní bylo počato, je z 
Ducha Svatého“ (Mat. 1:20). Matouš 
o Marii, která byla panna, uvádí, že 
„se ukázalo, že je těhotná z Ducha 
svatého“ (Mat. 1:18). O narození 
z panny se zmiňuje i list Galat-
ským 4:4: „Bůh poslal svého Syna, 
narozeného z ženy.“ Z uvedených 
pasáží je zřejmé, že Ježíšovo naro-
zení bylo důsledkem díla, které 
v Mariině těle udělal Duch svatý. 
Podílelo se na tom jak nehmotné 
(Duch), tak hmotné (Mariino lůno). 
Marie pochopitelně nemohla počít 
sama od sebe, v tomto smyslu byla 
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pouhou „nádobou“, neboli prostředníkem. 
Jen Bůh mohl vykonat tento úžasný zázrak.
Nemůžeme rovněž popírat fyzické pouto 
mezi Marií a Ježíšem, protože to by zname-
nalo, že Ježíš nebyl ve skutečnosti člověk. 
Písmo nás učí, že Ježíš byl plně lidský, byl 
to člověk, který měl stejné fyzické tělo jako 
my. Toho se mu dostalo ze strany Marie. 
Zároveň byl ale Ježíš plně Boží, a měl věčnou 
podstatu, která byla prosta hříchu. Viz Jan 
1:14; 1. Tim. 3:16; a Židům 2:14-17.
  Ježíš se nenarodil v hříchu, to znamená, že 
neměl hříšnou podstatu (Židům 7:26). Zdá 
se tedy, že hříšná podstata se předává z 
generace na generaci skrze otce (Římanům 
5:12, 17, 19). Narození z panny tedy zname-
nalo, že k tomuto přenosu hříšné podstaty 
nedošlo, a umožnilo to Bohu, aby se stal 
dokonalým člověkem.

a jak se to vše stalo?
Marie s Josefem museli do Betléma, protože 
to bylo prorokované staletí předtím. Oni 
věděli, že se Mesiáš narodí v Betlémě. 
Všichni to věděli. Když se král Herodes ptal 
zákoníků, kde se má narodit židovský král, 
dostal jasnou a jednoznačnou odpověď - v 
Betlémě, tedy v městě Davidově. Zdálo by 
se, že je to císař, kdo hýbe věcmi, ale není 
tomu tak. On jenom pomohl, aby se naplnilo 
Boží slovo. Josef s Marií nijak nepracovali na 
tom, aby naplnili Písmo, ale všechno bylo v 
Boží režii. Josef a Marie neměli Písmo jako 
jízdní řád, že by si řekli - co děláme v Naza-
retu, když se Mesiáš má narodit v Betlémě? 
Ne, Bůh to zařídil tak, že vyšlo nařízení a 
Josef s Marií museli do Betléma, protože oba 
byli z rodu Davidova. Byl to Bůh, kdo určil 
místo, kde se narodí Jeho syn. A byl to Bůh, 
kdo řekl, kdy se narodí.
 Na druhou stranu, tato situace je velmi 
charakteristická i pro dnešní dobu. Jak sym-
bolický je postoj, který má svět k našemu 
Pánovi. Není pro něj místo! Nenašlo se 
místo pod střechou. Jenom prázdný žlab, 
který se používal na krmení zvířat. Neb-
yly to ty krásné jesličky, které známe z 
betlémů a obrázků, ale obyčejný, dřevěný 
nebo kamenný žlab - nebo také jinak česky 
řečeno koryto. Tam ležel náš Pán. Je to tak 

charakteristické pro mnoho lidí, pro svět, 
pro lidské přemýšlení a jednání - pro Pána 
tady není místo. Tak moc ho chtějí vytlačit 
na okraj, do stáje, do světa zvířat, do po-
hádek. Jedině tam se nějak spokojí s Ježíšem 
(nebo Ježíškem?). Ale jsou i takoví, kteří 
jsou ochotní jít ještě dál jako král Herodes. 
Jemu bylo málo, že pro Ježíše nebylo místo, 
on se ho pokusil zavraždit. Vyhladit Ježíše 
i všechno, co s ním nějak souvisí. A dnes je 
to stejné. Lidé se chtějí zbavit Ježíše. Buď ho 
úplně vyhladit, nebo si ho podřídit a udělat 
z Ježíše bezbrannou loutku, kterou skoro 
každý má v ústech, ale nikdo ho nebude 
chtít znát jako Pána a Krále.
  Ale Ježíš se narodil a nikdo tomu nemohl 
zabránit. Král se narodil do žlabu na krmení 
zvířat! To není moc slavné, ale ukazuje nám 
to něco důležitého o Ježíši – je to známka 
pokory, která vrcholí na kříži, ale začíná 
při Jeho narození. Ježíš se narodil jako to 
nejobyčejnější a možná také nejchudší, 
nejubožejší malé dítě. Neobyčejný Bůh 
přichází mezi obyčejné lidi. 
  Pastýři byli připravení na setkání s Pánem. 
Anděl je ubezpečil, že je tady řešení jejich 
hříchu. A jak je to s námi? Jsme připravení 
na setkání s Pánem? Jak by to 
bylo, kdyby Pán přišel teď? 
Jsi usmířený s Bohem? 
Pokud ne, tak to prosím 
neodkládej. Ježíš 
přišel, aby usmířil 
všechno na nebi i 
na zemi. Nečekej a 
vlož svou důvěru 
v Krista. Když 
to uděláš, tvoje 
srdce bude 
naplněno ch-
válou a ra-
dostí z Boží 
velikosti a 
milosti.

LS - NL
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reportáž

maNžeLské večery
Na Bohu se mi líbí, že nás nechce bezohledně 
využívat. Že není ten, kdo by si jen nechával 
sloužit a přitom by se vůbec nezajímal o to, 
v jaké je člověk situaci. Naopak. Je aktivní 
ve vztahu k nám, pečuje o náš život ve všech 
oblastech. Jako projev Boží péče vnímám i 
dvě akce, kterých jsme se mohli zúčastnit. 
 Před dvěma lety jsme se přihlásili do 
předmanželského kurzu. („Ahoj, my jsme 
XY.“ „My jsme Černí.“ „Kdy budete mít 
svatbu?“ „Před 10 lety.“ :-)). Probíhal v 
Hutníku v Třinci a během několika večerů 
příjemně prokládaných večeří a časem 
rozhovorů provázel páry různými oblastmi 
společného života. Velice se nám to líbilo a 
tak letos navštěvujeme tamtéž MANŽELSKÉ 
VEČERY. Hlavními přednášejícími jsou 
manželé Hlawenkovi ze SCEAV Třinec. Jsou 
„normální“ - autenticky se dělí o své výhry 
i prohry a tím dávají naději, že nejrůznější 
problémy mají svá řešení. Druhým plus je 
otevřenost pro druhé. Nabízejí poradensk-
ou pastorační činnost manželským párům. 
V tom všem jim vydatně sekundují manželé 
Taskovi. 
  První večer jsme nafasovali skripta a 
nyní jednou týdně po dobu dvou měsíců 
probíráme podrobně následující témata: 
1) Vybudovat pevné základy - inventura 
dosavadního manželství, plán do budoucna, 
naučit se plánovat si „čas pro manželství“. 
2) Umění komunikace – překážky 

naslouchání, špatné návyky při naslouchání  
3) Řešení konfliktů. 
4) Síla odpuštění, léčení neřešených zranění.  
Jak se vyrovnat s tím, když věci chce řešit 
jen jeden?
5) Rodiče a rodiče partnera. Vypořádání 
se s kladnými a negativními zážitky z 
dětství, vlivem zvyklostí původní rodiny na 
současné manželství. 
 6) Dobrý sex. 
 7) Láska v akci aneb pět jazyků lásky – mys-
líme si, že máme rádi svého partnera. Myslí 
si to i partner? Ne? Zakopaný pes může být 
v tom, že každý mluvíme jiným „jazykem 
lásky“. (nejpraktičtější večer – určení jaký 
jsme typ a jaký typ je partner, co komu dává 
pocítit, že je milován a co naopak velmi 
zraňuje. Pokud o to člověk stojí, zjištěním 
charakteristiky dostává úplně konkrétní, 
přesný, jasný a účinný návod, jak milovat 
svého partnera)
8) Závěrečný slavnostní společenský večer.
Části přednášek jsou protkány vzájemnou 
soukromou diskusí partnerů, cvičeními, 
občerstvením a ukončeny zadáním 
domácího úkolu. Na kurzy docházejí páry 
nedlouho sezdané i letité, šťastné i nešťastné 
i jednotlivci. S velkou pravděpodobností se 
budou zase někdy opakovat. „Lajkujeme“, 
děkujeme a zájemcům doporučujeme.

Jiřina Černá

koNfereNce žeN 
V sobotu 29. listopadu 2014 se v CB 
uskutečnila další mezidenominační konfer-
ence „OD DÍVKY  PO BABIČKU“ s náz-
vem „KDYŽ VZTAH ZRAJE JAKO VÍNO“. 
Určená byla nejen pro ženy. U registrace 
je milým zvykem dostávat drobný dárek 
na přivítanou – tentokráte jsme obdrželi 
mini lahvinku vína. Hezký, mnohou vin-
nou révou vyzdobený sál zval k usazení a 
vyslechnutí přednášek manželů Rausových. 

Pro krátké představení Pavla je možné z 
bohatých aktivit vypíchnout založení na-
kladatelství Nový život, založení spolku 
Paraklétos zaměřeného na doprovázení 
lidí v různých životních situacích či výuku 
pastorace v Evangelikálním teologickém 
semináři. S manželkou Julkou se věnují 
manželskému poradenství.  
  Na paralelách k vínu nám ve třech blocích 
ukazoval některé aspekty manželství, bohatě 
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zamyšlení (vánoční i jiná)

čekáNí Na NeobvykLého kráLe

ilustrované i četnými příklady z praxe. 
I. seminář – Jakostní vína - Jak vypadá zralý 
vztah
II. seminář – Průběh kvašení  – Překážky a 
hrozby ve vztahu
III. seminář – Od bručáku k vínu – Jak začít 
a budovat hodnotný vztah
 Díky zvukovému záznamu nemusíte byt 
o přednášky ochuzeni ani Vy, milí čtenáři. 
Stačí najet na  stránky www.konference-zen.
cz, kam bude záznam výhledově vložen .  
Malá ochutnávka:  
- Jaké suroviny, takové víno 
- Zralý vztah není ten, kde nejsou prob-
lémy a konflikty, ale ten, kde se je naučili 
konstruktivně řešit
-  „lisování“ není příjemné a může bolet, ale 
výsledek stojí za to
- Zkažené víno – něco mu kazí chuť 
(nepřátelství, nenávist, hádky, násilí, 
ponižování…)
- Zákaly u dna – téměř neviditelné – 
upřednostněn pohodlný klid před řešením 
problémů. Chronický neřešený konflikt, 
který postupně staví mezi manželi zeď a 
vede k odcizení
- Těkavé, zoctovatělé víno – neschopnost, 
neochotě přijmout druhého. Život jen pro 
materiální statky na úkor budování blízko-
sti v manželství
- Zoxidované víno, vyčpělé – únava ze vz-
tahu, vyhoření ve vztahu, vyčerpání, „už 
nemůžu dál“
- Řešení mnoha problémů – přijmout 
svůj díl odpovědnosti, nevymlouvat se. 
Odpovědnost mám před Bohem za svůj díl 
v manželství, ne za partnerův.

- Přijímání naplnění potřeb od Boha místo 
emocionální závislosti na partnerovi. Žádná 
závislost kromě závislosti na Bohu není 
zdravá – ani emocionální závislost na part-
nerovi.
- Jestli hledáš muže, který je přitažlivý, vtip-
ný, chytrý, sebevědomý, citlivý, sexy, něžný 
a romantický, jdi do kina.
 Byla představena kniha „Spojenci místo 
protivníků – jak lze manželský a partner-
ský konflikt využít k oboustrannému obo-
hacení“. K nalezení v Biblosu.                                  

Jiřina Černá   

“Umíme si představit život v zemi, ve které 
všichni nejen akceptují veřejnou moc, ne-
jen mají rádi svého prezidenta, souhlasí s 
rozhodnutími parlamentu a přijímají bez 
větší kritiky činnost vlády, ale dokonce 
milují své veřejné činitele a bezpodmínečně 
jim důvěřují? – zeptá se možná někdo z nás 

někoho, kdo není z našeho společenství. Ten 
někdo odpoví: „Nereálné, to je možné pouze 
ve snech.”
 Ve skutečnosti se nám lidská vláda ne-
spojuje s ničím dobrým. Ale přesto naši 
dobří známí, které si připomínáme v ob-
dobí Vánoc – mudrci z východu – čekali na 
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příchod zvláštního Krále, pro kterého byli 
připraveni překonat dlouhý kus cesty, aby 
Ho spatřili, poklonili se mu a vzdali Mu čest. 
„Co to bylo za vládce?“ – zeptá se někdo 
cizí.   
   Doufám, že někdo z nás odpoví: „To je Král, 
který se narodil na této zemi, ne proto, aby 
kohokoliv přinutil k podřízení se Jemu, ale 
aby si získal srdce jednotlivých lidí, získal 
si je svou láskou, moudrostí, silou, radostí a 
pokojem. Tím vším, po čem člověk tak velmi 
touží a co je pro něj tak obtížné najít na tom-
to světě. To je neobvyklý Král. Král, který 
miluje své poddané a opouští pro ne celé své 
Království, aby přišel mezi ně a mohl je do 
svého království pozvat. Král, který potom 
umírá proto, aby připravil cestu do svého 
Království těm, kteří se rozhodnou vejít pod 
jeho vládu.” „Umírá? – zeptá se někdo – a 
to na kříži jako nejhorší trestanec? Co je to 
potom za Krále, že se nemůže udržet při 
moci?”
  „Ten Král – odpoví, doufám, nejeden z nás 
– to je Král, který nejen že neztratil moc, 
ale bude ji mít navždy. Dokonce ani smrt 
Ho nezbavila moci, protože třetího dne po 
své smrti vstal z mrtvých. A za 40 dní po 
vzkříšení řekl:  Je mi dána veškerá moc na 
nebi i na zemi. [Mat. 28:18] Ten Král, to je 
Boží Syn, to je Bůh, který přijal lidskou po-
dobu, aby vzal Tvůj hřích, slabost, chudobu 
a nemoc, dal Ti úplně nový život a pozval 
Tě k sobě, do Svého Království. To vše učinil 
před 2000 lety.”
  „Před 2000 lety – zeptá se někdo jiný. Co to 

má společného s námi v 21. 
století?” „Vidíš – doufám, 

že odpoví nejeden z nás 
– ten Král, stále žije. 

Poté, co veškeré 
vlády na zemi 

zaniknou, On bude stále u moci. V určitém 
smyslu Jeho království už tady je, protože 
vládne v srdcích mnoha lidí, mezi jinými 
i v mém. Ale Jeho trůn je v nebi, po boku 
Jeho Otce, Jediného Boha. On zároveň slíbil, 
že se vrátí pro své, že se vrátí, aby je vzal k 
sobě. On sám říká, že na tom místě jim setře 
každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani 
žalu ani nářku ani bolesti už nebude – neboť 
co bylo, pominulo.“ [Zjev.Janovo 21:4].
  Možná se tehdy ten, kdo není od nás zeptá 
– „Kde Ho můžu najít, kde a kdy se vrátí? 
Kde a jak je potřeba na Něho čekat?” A teh-
dy, doufám, nejeden z nás odpoví: „On tady 
je, slyší Tě a promlouvá k Tobě: Hle, stojím 
přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj 
hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním 
večeřet a on se mnou. [Zjev.Janovo 3:20]. Ten 
Král – řekne dále někdo z nás – se jmenuje 
Ježíš Kristus. On teď chce vejít do Tvého srd-
ce, chce uspořádat Tvůj život a každý den Tě 
doprovázet. Ta cesta nemusí být lehká, ale 
stojí za to, protože vede do Domu Jeho Otce, 
do nebe.”
  „Proč ta cesta není snadná?” - zeptá se ten, 
kdo není od nás. „Protože On jasně uvedl, 
co musíme dělat při čekání na Jeho tentokrát 
již pro všechny viditelný návrat. Řekl: ‚Miluj 
Hospodina, Boha svého, celým svým srd-
cem, celou svou duší a celou svou myslí.‘ a 
‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘ [Mat. 
28:37-39]. A dokonale víš, jaký je tento svět, 
jací jsou lidé. Ukázat jim, že miluješ Pána 
Boha, že miluješ je, nebude snadné, ale 
bude to stát za to. Tak co, chceš už dnes k 
Němu patřit, podřídit se jeho věčné vládě 
a očekávat Jeho návrat jako Krále králů? 
– zeptá se, doufám, někdo z nás, někoho, 
kdo k čekajícím na návrat Krále stále ještě 
nepatří. 
 Drahý příteli, možná jsi jedním z nás, 

protože chodíš do našeho kos-
tela, byl jsi u nás pokřtěný, možná 
dokonce konfirmovaný, a možná 
jsi měl u nás svatbu. A v tom 
případě, má smysl dělit svět na ty 
od nás, a na ty, kteří od nás nej-

sou? Významnější otázka 
je, jestli opravdu jsi jed-
ním z těch, kteří čekají 
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na návrat Krále, který se jmenuje Ježíš. Jestli 
jsi už poznal Jeho lásku a teď v souladu s 
Jeho vůlí, vůlí Největšího Krále, v té lásce 
chceš žít? Pokud ano, tak jestli děláš všechno 
pro to, aby ti, kteří Krista ještě neznají, 
poznali čím je opravdu Jeho láska? Kéž by 

Advent, do kterého jsme vkročili a svátky, 
na které čekáme, nás k tomu motivovaly a 
posilovaly. Kéž bychom nemuseli dělit ten 
svět na “nás” a “ty druhé”. 

Marcin Pilch

1/Když na světě smutno bylo, že už lásky není, 
děťátko se narodilo lidem k potěšení.    
Ref: Do jeslí je vložila plénkami obvinula, do jeslí 
je položila matka Maria
2/ Když na světě lidem zbylo bez naděje zoufat, 
děťátko se narodilo, aby mohli doufat.
3/Když na světě v Boží dílo dávno víra zbledla, 
děťátko se narodilo, růžička nám vzkvetla.
 4/A když světu zazářilo světlo v noční chvíli, 
děťátko se narodilo, vítej, Pane milý.

 Možná, že 
nejvíc právě 
za chladných 
a dlouhých 
z i m n í c h 
v e č e r ů 
doléhá na 
nás smutek, 
„že už lásky 
není“…. Jsme 
o b k l o p e n i 
p o h o d l í m , 
vší možnou 
t e c h n i k o u , 
m ů ž e m e 
si dovolit 
s v o b o d n ě 
cestovat, brouzdat po internetu a získá-
vat nepřeberné množství donedávna 
vzdálených informací. A navzdory tomu 
pociťujeme, jak z toho všeho dýchá jen 
chlad. Vlastnění hmotných věcí a ovládání 
technických vymožeností nenaplňuje 
pokojem a dlouhodobě neuspokojuje. Náš 
svět je zmítán podivně nestálou vrtkavostí 
peněžních toků. A možná i ten zatvrzelý ma-
terialista si s lítostí v hloubi duše posteskne, 
že by bylo krásné, kdybychom ještě mohli 
věřit, že budoucnost světa spěje nějak k do-
brému (Božímu) cíli. V tomto světě je tak 

málo opravdové lásky, skutečné radosti a 
čím dál těžší je nalézt smysl života. 
  A přece podvědomě nebo naopak i vědomě 
potlačována, doutná v každém lidském 
srdci touha, žízeň, či naděje po něčem jiném. 
Kdesi v hloubce chápání života tušíme, že to 
takhle bezsmyslně, prázdně, technokraticky 
nemůže skončit. Že musí něco přijít, že se už, 
už musí někde zablýsknout na lepší časy. Že 
do toho našeho potemnělého světa zazáří 
odněkud světlo teplé a hřejivé jako oheň 

z domácího 
krbu. Že 
p ř i j d e 
k o n e č n ě 
někdo, kdo 
nám dá za-
kusit opravdu 
dobrých věcí.
Vánoce v nás 
tuto naději 
živí. Jestli ji 
nenacházíte, 
jestli je pro 
vás zastřena 
povrchností 
v á n o č n í c h 
ozdob a trap-

nou vlezlostí kupeckých reklam, nezoufe-
jte a hledejte!  Naděje, která vstoupila do 
světa s narozením betlémského dítěte, může 
být tím, co hledáte. Má v sobě teplo lásky, 
tajemnou a nezničitelnou Boží moc, a bez 
uzardění slibuje pravou radost všemu lidu. 
 Hledejte ale pravý zdroj této naděje. 
Nejpůvodnější jádro této touhy a očekávání, 
je v prorockých zaslíbeních o příchodu 
Mesiáše. S překvapením zjistíte, že za jejím 
rozšířením nestojí od počátku velké peníze 
ani vlivné a po moci prahnoucí lidské klany. 
Starodávná proroctví se naplnila v určitý 

děťátko se NarodiLo
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Pár hodiN ve vLaku

čas, když prostá dívka Marie přijala Slovo 
od Boha. A velikou radost pro všechen lid 
pak vyhlásili andělé (v čase, který od té ch-
víle máme za základ našeho letopočtu): Vám 
se narodil Spasitel! Přišel mezi vás Někdo 
nezatížený lidským selhání. Z nadzemské 
slávy přišel do lidských starostí, smutků 
a úzkostí Ten, kdo vládne plností pokoje a 
mocí lásky. Sestoupil ze slávy nebe a lidsky 
se narodil jako dítě do chudoby betlémské 
stáje. 
 Jako první tenkrát uvěřili té andělské 
novině prostí pastýři a pak skutečně našli 
Spasitele a vrátili se s radostí velikou. Tak i 
vy se můžete přidat k rostoucímu zástupu 
těch, kdo tuto zvěst přijali a svého Spasitele 
vítají. Srdečně Vás zveme ke všem advent-
níma vánočním shromážděním, k hledání i 

ochutnání toho, co je zaslíbeno „pro všechen 
lid“ Lk 2,10. Zkusme pozorně naslouchat a 
nebojme se poctivě o tom všem rozvažovat. 
Otevřme této vánoční zvěsti a zvěstované 
naději dveře. To hluboké naplnění pra-
vou radostí, to setkání se smyslem života, 
to nejde koupit za žádné peníze. Dokonce 
snad nejde ani tak moc o to, jestli sami sebe 
považujete za „lidi dobré vůle“, tedy za lidi 
výrazných morálních kvalit. Vánoce svědčí 
o tom, že se světu otevírá slavná naděje díky 
tomu, že „Bůh v nich má zalíbení“. Tzn. Ten 
nejvyšší to s námi myslí opravdu dobře. 
Sám nám vychází vstříc.  Dovolíme mu, aby 
tu tajnou touhu zaplavil vánoční radostí?

Mojmír Blažek

Ačkoli se zdá, že jsme před Vánoci zava-
leni komercí, stále častěji se objevují i výz-
vy, aby se lidé místo toho raději zamysleli, 
přemýšleli, zastavili, bilancovali, mysleli na 
druhé, setkávali se s nimi, byli velkorysí. 
Faktem však je, že i když to zní lákavě, 
nemáme na to čas. Kde bychom to taky v 
době adventu stihli, když uklízíme, pečeme, 
vyrábíme, vymýšlíme, sháníme dárky a 
zmítáme se mezi povinnými vánočními kon-
certy, dětskými besídkami a charitativními 
akcemi. Kdy jsme naposledy přemýšleli? 
Kdy jsme si naposledy s někým pořádně 
popovídali? Měli bychom, nebo nám to 
NĚKDO připomene.   
  Je pondělí odpoledne, zhruba půl třetí. 
Můj kamarád nasedá v Praze do vlaku směr 
Ostrava. Cestující vytahují časopisy, čtečky, 
tablety, notebooky, chytré telefony a do uší 
si většinou vrazí sluchátka. Jízda touto tra-
sou je v době rvoucí se konkurence čirou 
radostí. Normálně by trvala zhruba tři hod-
iny. Je však počátek prosince a republiku 
ochromuje a ohromuje ledovka. Zastavují 
se i vlaky a nevypadá to, že by se měly za 
pár minut rozjet. Cestující čekají a čekají, 
elektronika se časem a chladem vybíjí (k vz-
teku!), časopis je přečten. Co se dá v takové 
situaci dělat?

  Je například fajn rozhlédnout se kolem a v 
klidu si popovídat s lidmi kolem nás. Třeba 
se dozvíme něco milého, povzbuzujícího, 
třeba můžeme někoho potěšit a vyslech-
nout my. Všimněme si, kolik lidí dnes při 
párminutovém čekání automaticky vytahu-
je mobily. Není ale lepší rozhovor s ŽIVÝM 
člověkem? 
  Nebo můžeme přemýšlet. O tom, čím jsme, 
kam jdeme, jaké pro nás byly minulé měsíce, 
co chceme zlepšit, změnit, co se povedlo a 
co ne. Prostě jen tak civět do prázdna a 
soustředit se na vlastní myšlenky. 
  Kamarád dojel do cíle své cesty po několika 
přestupech za 26 hodin (ne, není to překlep). 
Stihl vyfotografovat nádherné a zajímavé 
snímky. Jak byste hodiny ve vlaku strávili 
vy? A nejde je strávit něčím bohulibým 
i přesto, že nás zrovna nezastaví rozmar 
počasí? 

JF - NL
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johN wycLiffe (1320 - 1384)
Poslední den prosince uplyne 630 let od 
chvíle, kdy 31.12.1384 zemřel anglický te-
olog a univerzitní profesor na Oxfordské 
univerzitě John Wycliffe. Byl také nazýván 
„ranní hvězdou reformace“. Narodil se asi 
v roce 1320 v Yorkshiru. Od mládí byl stu-
dentem dychtícím po poznání a vzdělání. 
Asi v šestnácti letech nastoupil na Oxford-
skou univerzitu. Postupně se stal jedním z 
nejuznávanějších myslitelů a nejučenějších 
mužů na celé univerzitě.
 V druhé polovině 14. století zachvátil An-
glii mor. Když Wycliffe viděl, jak mor 
prochází zemí, byl hluboce zasažen ve svém 
srdci. Uvědomil si, že nemá odpovědi na 
nejzákladnější otázky života a smrti. V zou-
falství volal: „Bídný já člověk! Kdo mne vys-
vobodí z toho těla smrti?“ Na tuto otázku 
začal hledat odpověď v Písmu svatém. Když 
začal Písmo studovat, otevřel se mu ducho-
vní zrak a on našel odpovědi na své otázky 
a také začal poznávat, jak velice je církev 
vzdálena od učení Bible. Jako teolog získal 
pak hluboké poznání Bible a na Oxfordské 
univerzitě široký ohlas svými přednáškami 
i svými spisy. Působil rovněž v královských 
službách jako teologický poradce a v roce 
1374 dostal od krále Eduarda III. farnost v 
Lutterworthe, kterou měl na starosti až do 
své smrti.   
  V roce 1378 nastal v církvi velký rozkol. 
Proti papeži Urbanovi VI. 
byl zvolen protipapež Kle-
ment VII. Tento stav zvaný 
„velké schizma“ trval skoro 
40 let a ukončil ho až kon-
cil v Kostnici v roce 1417. 
Schizma přispělo k tomu, že 
Wycliffe po roce 1378 odmít-
nul celou tradiční strukturu 
středověké církve. V díle 
O pravdě Svatého Písma 
formuloval myšlenku, že 
„Písmo je nejvyšší autori-
tou pro každého křesťana, je 
normou víry a každé lidské 
dokonalosti“. 
 Toužil také, aby k Bibli měli 

co nejlepší přístup i obyčejní lidé. To ho 
pak vedlo k velmi významnému činu – k 
překladu Bible z latiny do jazyka běžných 
lidí, do hovorové angličtiny. Wycliffe byl in-
iciátorem překladu, na překlad dohlížel a po 
jeho smrti ho dokončila skupina jeho žáků v 
Oxfordu a Lutterworthu.
  Už v roce 1377 byl obviněn, že učí bludy. 
Podle jeho učení (spis „Protestatio“) nes-
mí mít církev pozemské statky, jediným 
pramenem víry je Písmo svaté, papež je An-
tikrist a církev ho nepotřebuje. V křížových 
výpravách viděl jen podniky loupení a 
plenění. Církev by se měla řídit vzorem z 
doby apoštolské.
 V roku 1380 v díle „O eucharistii“ popřel 
učení o transsubstanciaci (o hmotné 
proměně chleba a vína na skutečné tělo a 
krev Krista) jako nelogické, nebiblické a ne-
odpovídající učení prvotní církve. Vedení 
církve označilo tento postoj jako herezi. 
Dokonce se kvůli tomu konalo v Londýně 
soudní líčení. Wycliffe byl odsouzen jako 
bludař a byl vyhoštěn z Oxfordu. Jeho spisy 
byly spáleny.
 Závěr svého života strávil John Wycliffe 
na faře v Lutteworthu, kde studoval Pís-
mo a sepisoval kázání a teologická pojed-
nání. Je vskutku velký Boží div, že zemřel 
přirozenou smrtí a ne upálením – sám 
očekával, že skoná u kůlu. Pár dní před 
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koncem roku 1384 Wycliffa 
postihla mrtvice a zemřel pak 
31.12.1384.
  Wycliffe inspiroval rovněž 
mnoho kazatelů, aby začali 
šířit evangelium mezi chudo-
bnými lidmi. Tito kazatelé, 
známí jako „lollardi“, žili v jed-
noduchosti a veliké skromnos-
ti. Církev je začala pronásle-
dovat; oni však vytrvali v díle 
i přes silné pronásledování. 
Římská církev pak prosadila, 
aby lollardi byli trestáni sm-
rtí. Někteří byli upáleni, jejich 
myšlenky však nezanikly.  
V následujících stoletích se 
John Wycliffe a lollardi stali 
inspirací pro reformační kruhy ve Velké 
Británii. Jejich dílo mělo rovněž veliký vliv 
na reformaci v Evropě. Reformace zname-
nala pak návrat k Písmu svatému jako jediné 
autoritě pro věřící křesťany v celém světě.
  Wycliffovy spisy přiváželi do Čech pražští 
univerzitní studenti a učitelé, mezi nimiž 
vynikal Jeroným Pražský.  Wycliffovy názo-
ry nalezly silnou odezvu v českém prostředí. 
To byl jeden z výsledků česko - anglických 
kontaktů, které zesílily po sňatku Anny 
Lucemburské s Richardem II. (Anna, dcera 
Karla IV., byla v Anglii velmi oblíbená). 
Wyclifovo učení převzal také Jan Hus a spo-

joval ho s reformními snahami v církvi.
  Na koncilu v Kostnici byl nejen Mistr Jan 
Hus odsouzen k trestu smrti, ale byl v roce 
1415 odsouzen i John Wycliffe jako kacíř;  
bylo nařízeno, aby jeho kosti byly vyndány 
z hrobu a spáleny, a jeho hrob byl zrušen.  
V Praze byly Wycliffovy knihy jako kacířské 
zkonfiskovány a spáleny na hranici. I o něm 
platí biblická slova: „ Protože věřil, ještě 
mluví, ač zemřel.“ Žid.11,4.
  „Myslete na to, co všecko ON (Pán Ježíš 
Kristus) musel snést od hříšníků, abyste ne-
ochabovali a neklesali na duchu.“ Žid. 12,3.                                   

Mgr.St.Kaczmarczyk

váNočNí aNketa
Odpovídaly školní děti z nedělní besídky. 

Proč se těšíš na vánoce?
- protože si připomínáme, že se narodil Ježíš 
(9x)
- nevím (3x)
- na dárky (2x)
- protože je sníh (1x)
- na večeři (1x)

jaké vánoční zvyky dodržuješ doma?
- advent
- strom
- kapra
- čtení Bible

- zapalování adventních svíček
- krájení jablek
- nepíšeme Ježíškovi
- šupiny od ryby
- lodičky se svíčkou
- oplatky
- skoro žádné
- dárky pod stromečkem
- být hodný

komu chceš o vánocích udělat radost?
- bráchovi
- všem (3x)
- Pánu Ježíši (2x)
- sobě
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- rodičům, rodině (6x)

co asi našla tvoje babička nebo dědeček 
pod stromečkem, když byli malí?
- nevím
- babička klubíčko nití, panenku, svetr, 
deku, šálu

- dědeček káču, foťák, autíčko, loďku, cínové 
vojáčky
- dárky :-)
- malé hračky
- oblečení
- psací stroj
- plyšáky

oznámení redakce
Vypadá to, že čápi si naši redakci opravdu 
oblíbili. Po jarním a letošním miminku 
přibyla i dvě podzimní. 
  10. 10. 2014 se našemu redaktorovi Marku 
Schulhauserovi a jeho manželce Ince narodi-
la dcera Elisabeth. 
  1. 11. 2014 se naší redaktorce Radce Kra- 
wiecové a jejímu manželovi Štěpánovi 
narodil syn Štěpán. 
  Miminkům gratulujeme ke skvělým 
rodičům, rodičům přejeme hojnost Božího 
požehnání, lásku, moudrost, trpělivost a pe-
vné nervy při výchově. 

Redakce NL

váNočNí dar NL
Vážení čtenáři,
děkujeme, že si pravidelně kupujete 
Nedělní listy. Mnoho z Vás ke stanovené 
ceně přihodí ještě nějaké dýško navíc. Díky 
tomu jsme při našem vyúčování pravidelně 

v plusu a můžeme přispět lidem, kteří to 
potřebují. Letos posílají Nedělní listy 2000 
Kč sestře ze sboru, která je v tíživé finanční 
situaci. Doufáme, že i díky naší podpoře si 
se svými dětmi užije krásné Vánoce. 

ze života sboru

Naše PotraviNová baNka
Vážené sestry a bratři,
jistě Vám neuniklo, že téměř na každých 
bohoslužbách se ohlašuje něco k nějaké 
„potravinové bance“. 
 Před Vánoci přemýšlejí lidé více sociálně, 
mají touhu více pomáhat chudým a 
potřebným, více se účastnit charitativních 
akcí, atd... Sami jste se možná nedávno 
připojili celorepublikové akci „potravinová 
banka“, kdy jste mohli v supermarketu   
nakoupit a rovnou darovat potraviny, 

které byly odvezeny a rozdány tam, kde to 
potřebují.
  Už dlouho mi leží na srdci to, že někteří 
v kilech vyhazují staré a prošlé potraviny a 
jiní nemají co do úst. Slovo dalo slovo a zjis-
til jsem, že nejsem sám, komu to vadí. A tak 
jsme i u nás ve sboru založili potravinovou 
banku. Co to znamená? Jedná se o „sklad“ 
potravin, kde ti, co chtějí, přinesou a daru-
jí potraviny, my je pak předáme těm, o 
kterých víme, že mají hmotnou nouzi nebo 
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si pro potraviny v den výdeje přijdou.
  Musím Vám, kteří jste hned poprvé potrav-
iny darovali, vyjádřit velký dík. Aniž bych 
to čekal, nasbíraly se tři velké přepravky 
potravin a dalších 900,- Kč jako finanční 
dary. Naproti tomu první výdej potravin byl 
slabší. Přišlo pár lidí, a tak mnoho potravin 
zbylo, proto jsme se rozhodli udělat další 
výdej dva týdny poté. 
 Jak jsem psal úvodem, o Vánocích lidé 
smýšlejí více sociálně, my však chceme 
naši potravinovou banku vést pravidelně a 
trvale. Chceme zavést pravidelné příspěvky 
do banky – bylo by to vždy první neděli v 
měsíci. Výdej bude dle množství potravin 
dvakrát i víckrát měsíčně. 
 Děkuji všem, kterým hlad a nedostatek 
druhých leží na srdci a jsou odhodláni po-
moct. Děkujeme, že darujete potraviny nebo 
finanční dary k nákupu potravin. Rádi Vás 
rovněž uvítáme v týmu, který potravinovou 
banku zabezpečuje. David Harok

adveNtNí sbírka Pro osiřeLé děti a staré Lidi
Milé sestry, milí bratři,
z milosti Boží se dožíváme Adventu, doby 
očekávání příchodu Pána Ježíše. V tomto 
období se stalo tradicí myslet více než 
jindy na osiřelé děti a osamělé staré lidi v 
ústavech Zakarpatské Ukrajiny v okresech 
Svaljavském, Mukačevském a Radivském. 
Sbírky financí a dříve i balíčků, které teď ne-
jsou ukrajinskou vládou povoleny, pořádá 
Sdružení Pomoc Těšínského Slezska, v 
němž jsou zapojeny všechny sbory evan-
gelické i evangelikální na těšínsku. Za vy-
brané peníze budou nakoupeny dárky na 
místě, orientační cena jednoho je 250 Kč. 
Sbírka končí 4. adventní neděli. 
 Zcela náhodou jsem v TV zhlédla doku-
ment o jednom sirotčinci  v dané oblasti. 
Jeho ředitelka hovořila o nedostatku peněz 

na provoz a jídlo, děti dostávají mléko a ze-
leninu sotva jednou za týden, maso jednou 
v měsíci. Byli tam nejen sirotci, ale také děti 
z rodin, které přežívají bez příjmu. Je velký 
nedostatek pracovních příležitostí, strašlivě 
se rozšířil alkoholismus ze zoufalství nad 
neužitečným životem. V alkoholickém opo-
jení pak rodiče surově bijí své děti a mnohé 
až ohluchnou, proto se pro ně shromažďují 
sluchadla. Viděla jsem chlapce, jemuž opilý 
soused zabil před očima otce. Následkem 
šoku chlapec půl roku nepromluvil a v očích 
měl stále nevýslovný smutek. Byl v ústavu, 
protože matka bez příjmu měla doma další 
dvě děti. Ředitelka vyprávěla další otřesné 
životní příběhy dětí, šel z nich mráz po zá-
dech. 
 Zoufalou situaci dětí a nezájmem ji řešit 

křty, Pohřby, jubiLaNti
křty v listopadu
Jakub Harok, Damián Dona, Šimon Sebera

Pohřby v listopadu
Aloisie Stenchlá, Libuše Schnapková, Anna 

Ferancová

Prosincoví jubilanti
Petr Boszczyk, Ladislav Jež, Eda Salyk, Jaro-
slav Ševčík 
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musí být otřesen každý člověk, který má 
srdce. Doufáme a vlastně věříme, že i letos 
přispějeme k tomu, aby tyto děti s tak smut-
ným životním údělem a také osamělí senioři 

prožili trochu radosti alespoň o Vánocích.    
Modleme se za ně, modleme se za celou 
Ukrajinu.

Helena Cieslarová

- Společnost T-Mobile nám před časem 
zaslala návrh nové nájemní smlouvy s tím, 
že starou je třeba aktualizovat a podepsat 
novou. Na základě jednání bylo dohodnuto, 
že všechny změny budou vyřazeny, bude 
se měnit pouze cena za nájem dodatkem 
ke staré smlouvě. V původní smlouvě byla 
nasmlouvána cena 80 000 s každoroční va-
lorizací, k dnešnímu dni se cena vyšplhala 
na 109 581 Kč. Podařilo se dohodnout, že 
společnost T-Mobile zachová tuto cenu, 
do r. 2020 bude bez valorizace, poté by se 
začalo opět valorizovat. 
- Smlouva na telefonní služby (pevná linka, 
ADSL internet) bude zrušená k 26.11. Dále 
bylo provedeno rozmístění wifi antén a 
dalších prvků pro wifi rozvod na faře a v 
přístavbě. 
- Br. Milan Kantor pro sbor cca 5 let natáčel 
kázání na vlastní kameru. Teď se mu ka- 
mera pokazila a je zde otázka, zda při této 
příležitosti nezakoupit sborovou kameru 
– určenou pro tyto účely. Br. Pavel Czylok 
zkusí připravit cenovou variantu kamery a 
systému ke streamu v přímém přenosu na 
internet včetně záznamu. Br. Milan Kantor 
zkusí najít značku a typ kamery přijatelnou 
pro nahrávání obrazu a zvuku – a ukládání 
na web.
- Br. Milan Kantor nás infor-
moval, že neví, zda bude mít 
staršovstvo zájem o jeho služby 
i v budoucnu. S ohledem na 
zvýšení odvodů do per-
sonálního fondu a na jeho 
činnost, kterou převážně 
je: administrativní 
práce v kanceláři, 
návštěvy okrajových 
sborovníků, pošta, 
maily, správa webu, 
příprava a tisk obálek 

pro oslavence, výuka na hudební nástroje 
(kytara, klavír), rozvoz přání, občas vedení 
biblické hodiny.
- Během minulého týdne proběhla dohoda 
mezi faráři br Marcinem a br. Mojmírem. 
Během úředních hodin se budou střídat 
ve vedení administrativy. Br. Mojmír chce 
chodit na pastorační návštěvy – např. u 
příležitosti výročí - ve dvou – s br. Milanem 
Kantorem. Dále se počítá, že s. Zuzka Kacz-
marczyková přestane k novému roku 2015 
vyučovat náboženství, půjde na mateřskou 
dovolenou. Br. Mojmír bude od 1.1.2015 
vyučovat náboženství. Situace pastoračního 
pracovníka zatím není uzavřená. Oba faráři 
se přiklánějí k tomu, abychom si toto místo 
ponechali.
- Od 1.11.2014 zde bude pracovat s. Berglow-
iecová na plný úvazek jako uklízečka - s 
příspěvkem úřadu práce. Zatím není dohod-
nuto, co bude po ukončení půlročního obdo-
bí, kdy nám úřad 
práce přestane 
přispívat. 
- 28.12. v 15 
hod. vánoční 
v e č e r n i c e . 
Slovo bude 

24. jedNáNí staršovstva
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co nás čeká - vánoční program
V sále sboru jsou vystaveny křesťanské 

knihy. Můžete si je zakoupit nebo objednat. 
Přijít můžete během úředních hodin sboru 
nebo po bohoslužbách. Zodpovědná osoba 
je bratr Milan Kantor. 

Zveme všechny na setkání v adventní 
čtvrtky. Konají se vždy v sále v 17 hodin. 

Hosté: 11.12. br. farář B. Firla, 18.12. br. farář 
M. Říčan. 

Koncert slovácké cimbálové skupiny 
capella se bude konat 7.12. v 15  hodin v 
našem kostele. Vstupné je 50 Kč. 

vánoční koncert žáků a učitelů zuš Pavla 
Kalety z Českého Těšína 
se bude konat 10.12. v 17 
hodin v našem kostele. 

vánoční koncert 
Gymnázia český těšín 
se bude konat 17.12. od 
16.30 ve sboru CB na ulici 
Frýdecké.  

česká mše vánoční 
Jakuba Jana Ryby v podání 
sólistů, Moravského 
komorního sboru a 
Janáčkova komorního 
orchestru se bude konat 
12.12. v 17 hodin v 

mít MUDr. Petr Wieczorek. Pro-
gram zajišťuje skupina biblického 
studia a pěvecký sbor.
- Silvestr 2014 – organizaci si vez-
me na starosti br. Labaj. 
- Kolem Vánoc bude spousta 
koncertů, br. Chroboček apeluje 
na to, aby vždy před koncertem 
promluvil kazatel a pozdravil lidi.
- Br. Jarek Sabela opětovně 
upozorňuje na problematickou 
situaci přístupů do budovy ko-
stela, fary a přístavby. S ohle-
dem na neřešitelnou situaci bude 
zapotřebí uzavřít průchod mezi 
kanceláří a sálkem. Zkušebně tyto 
dveře uzamkneme a uvidíme, zda 
to bude překážet v provoze.
- Byli pozvání tito hosté na ad-
ventní čtvrtky. 27.11. – br. f. Jiří 
Chodura, 4.12. - br. f. Michal Klus, 
11.12. - br. f. B. Firla, 18.12. - br. f. 
Marek Říčan.
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informace o sboru

Evangelický sbor a.v. ČCE,
Nám. Dr. M. Luthera 1, 737 01  Český Těšín
telefon: 558 745 191
číslo účtu: 1725496319/0800
e-mail: cesky-tesin@evangnet.cz
web: www.narozvoji.cz
farář sboru: Mgr. Marcin Pilch, Mgr. 

Mojmír Blažek
úřední hodiny: Po-Čt 9–12h., Pá 14-17h.
Mimo tuto dobu dle dohody s farářem.
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Humplíková (JH), Radka Krawiecová (RK), 
David Harok (DH), Marek Schulhauser 
(MSCH), Ludmila Smyčková (LS).
editace: Jana Foberová
tisk: Martin Stařičný
zodpovídá: Jana Foberová

kontakt na redakci: noviny.rozvoj@
centrum.cz

základní informace a pravidla inzerce
Inzeráty je možno podávat písemně u stánku NL nebo zasílat na e-mailovou adresu redakce (níže). 

Nezapomeňte uvést svůj kontakt. Běžné textové inzeráty jsou ZDARMA! Grafický inzerát 100,-Kč.

inzerce

Zajistíme odvoz starého nepotřebného 
nábytku - na palivové dříví. Tel: 724 534 222 

firma „Polygrafická výroba“ si Vám 
dovoluje nabídnout levné, kvalitní a rychlé 
zhotovení veškerých tiskovin - od vizitek, 
samolepek až po plakáty apod. Tel.: 608 883 
229.

výuka hry na hudební nástroje a čtení  
bible: v přístavbě kostela probíhají tyto 
bezplatné lekce 1 x týdně po 1 hodině: 
Kytara – klasicky, Kytara – doprovodná, 
Klavír (klávesy) – klasicky, Klavír (kl.) 
– akordy + melodie, Klavír (kl.) – pouze 

akordy, Čtení Bible s kytarou. Určeno: Pro 
každého, i nečleny církve. Čas: Po domluvě, 
buď každé pondělí dopoledne nebo každé 
útery odpol. 1 hodina. Přihlášky, kontakt: 
ing. Kantor Milan, 721 109 841, kantormi@
seznam.cz. 

Prodám byt 1+1 na ulici Hornická, cena 
dohodou. Informace na tel: 776 091 950. 

sháníme do kostela klavír (pianino nebo 
křídlo). Pokud vlastníte nebo znáte někoho 
kdo vlastní a levně prodá nebo daruje klavír, 
kontaktujte nás na tel. 724 534 222. 

Červeném kostele na Husově náměstí v 
Ostravě. Vstupné je dobrovolné. 

vánoční večernice střední generace se 
bude konat 19.12. od 17 hodin. 

vánoční dětská slavnost se bude konat 
21.12. od 15 hodin. Vystoupí děti z nedělní 
besídky, bude divadelní představení Bajka 
„Půjdem spolu do Betléma“, a občerstvení. 

večerní zpívání koled se bude konat 24. 
12. od 21 hodin v kostele.

25.12. (1. svátek vánoční) se budou konat 
tyto bohoslužby: 

5 hodin: Jitřní bohoslužby
7 hodin: Polské vánoční bohoslužby
9 hodin: Hlavní vánoční bohoslužby

26.12. se budou konat rodinné bohoslužby 
s vystoupením hudební skupiny 3+1 v 9 
hodin

vánoční večernice skupiny biblického 
studia a pěveckého sboru se bude konat 28. 
12. od 15 hodin. Hostem bude MUDr. Petr 
Wieczorek. 

27.12. - 2.1. se bude konat Silvestrovská 
travná. Téma: Láska jako životní styl. Více 
informací a přihlašování na travna.cz. 

alianční týden modliteb se bude konat 
od neděle 4. - 11. 1. 2015. Další informace 
budou upřesněny.  
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www.narozvoji.cz Evangelický sbor a.v. ČCE v Českém Těšíně

facebook facebook.com/ pages/Evangelický-sbor-av-ČCE-v-Českém-
Těšíně-Na-Rozvoji/230131830479269

www.narozvoji.ic.cz zvukové nahrávky kázaní
www.narozvoji.wz.cz fotky z akcí sboru Na Rozvoji

www.vericidite.estranky.cz stránky věnované výchově dětí a vyplnění jejich volného času 
aktivitami spojenými s vírou v Ježíše Krista.

www.3plus1.us stránky hudební skupiny 3plus1
www.konference-zen.eu stránky o mezidenominačním setkání žen v Českém Těšíně
www.evangnet.cz nezávislý evangelický portál
www.e-cirkev.cz nezávislý evangelický portál
www.projektizrael.cz videoprezentace, záznamy z evangelizací, rozhovory,...

www odkazy
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