
Slovo editora

Milí čtenáři, 
a máme tu květen. Co vás napadne, 

když mluvíme o květnu? První máj, lásky 
čas? Jaro? Slavnost konfirmace? Možná. 
Konfirmaci se rozhodně budeme věnovat v 
příštím čísle. 

Když jsem se ale podívala do kalendáře, co 
se píše u prvního května, číhalo tam „svátek 
práce“. Nebojte, nebudeme vzpomínat na 
mávání vlaječkami. Není ale pochyb o tom, 
že práce je důležitá součást našeho života. 
Proto jsme oslovili jednoho bratra a jednu 
sestru, aby se s námi podělili o svědectví na 
téma „křesťan a práce.“ 

Nezapomeňte také na Noc kostelů, která  se 
chystá na konec května. Co všechno se bude 
dít u nás ve sboru se dozvíte v rozhovoru s 
bratrem Otmarem Humplíkem. 

Věnujte také pozornost rubrikám 
Oznámení a Co nás čeká. Najdete tam mnoho 
tipů, jak strávit další týdny i prázdniny 
nebo jak pomoci při nadcházejících akcích. 

Květen, který je hoden svého jména, vám 
přeje

    Jana Foberová  
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„vidět proměnu“
Inspiration , občanské sdružení
Adresa: Rodinná 22, 700 30 Ostrava
Tel: 603 362 003
E-mail:  info(@)in-spiration.cz 
Internetové stránky: www.in-spiration.cz
Číslo účtu: 2400103606/2010
IČO: 22909923

Počet zaměstnanců: 3, 5 (OSVČ)
Počet dobrovolníků: cca 80

INSPIRATION je občanské sdružení, 
jehož posláním je především rozvoj lidí, 
kultivace mezilidských vztahů, motivace ke 
smysluplnému životu a vytváření komunit. 
Stavíme na biblických principech a naším 
snem je vidět smysluplnou a hlubokou 
životní proměnu v lidských životech.
  To je citát z našeho webu, který je určen pro 
nejširší veřejnost. Jednotlivé prvky tohoto 
krátkého představení a hlavně fungování 
zmíněných „komunit“ zde přibližujeme 
čtenářům Nedělních listů.

přehled aktivit
Aktivity sdružení Inspiration se odehrávají 
především ve třech rovinách.

AKTIVITY V OSOBNÍ ROVINĚ
Primární jsou pro nás aktivity v osobní 
rovině, v osobních vztazích. Velmi nám záleží 
na lidech, kteří ještě neznají Pána Ježíše - aby 
se s Ním osobně setkali. Kromě přirozených 

kontaktů v bydlišti, na pracovišti, v 
příbuzenstvu nebo v zájmových skupinách 
se učíme vstupovat i do nových okruhů a 
získávat nové známé v dalších prostředích 
(zájmové kluby, nákupní střediska, vesnice 
a další). Učíme se relevantním způsobem 
úplně neznámým lidem přinášet poselství 
o živém Ježíši, které může proměnit jejich 
životy.
 Lidé, kteří nově přijali Ježíše jako svého 
Zachránce a Pána, jsou zvláštním pokladem 
našich malých společenství. Spojení s nimi je 
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mimořádně důležité, aby v Ježíši dále rostli 
a co nejdříve k Němu sami vedli další lidi ze 
svých okruhů.
 I když vedoucí na různých úrovních 
slouží dalším, jsou iniciátory a motivátory 
rozmanitých aktivit, potřebují zvláštní 
pozornost a péči. V poslední době se nám 
velmi osvědčuje přístup zvaný „koučování“, 
kdy vedoucí navzájem doprovázejí jeden 
druhého jak v osobním životě s Pánem, tak i 
ve službě vůbec.
 Zvláštní formou osobní duchovní služby 
jsou pro nás „Skupinky proměny života“ - 
dvojice nebo trojice, které spolu čtou Boží 
slovo, modlí se a jsou uvnitř otevřené i ke 
vzájemnému vyznávání hříchů a podobně. 
Ne nadarmo tomu někteří s úsměvem a s 
vděčností říkají „čistička“.

AKTIVITY NA ÚROVNI SKUPIN
Druhou velmi významnou rovinou jsou 
aktivity na úrovni skupin.
  Hlavní jsou pro nás „buňková společenství“ 
(„buňky“ nebo „buňkové komunity“). Jedna 
buňka mívá zhruba 4 až 10-12 lidí. Základem 
jejich setkávání je Boží slovo (studium zvané 
Discovery), modlitby a vzájemná služba 
různého typu podle potřeby, často i mezi 

setkáními. Z hlediska funkce tyto buňky 
vnímáme jako biblické místní církve, takže v 
nich má své místo i večeře Páně, příležitostně 
křest a další důležité prvky života církve. 
Celkově takových buněk máme po republice 
asi 25.
 Kromě toho funguje celá řada studijních 
skupin a menších týmů pro různé účely. 
Mnohé představují spojení služebníků 
napříč republikou, takže se setkávají 
elektronicky pomocí Skype.

AKCE A MATERIÁLY
Teprve třetí rovinou - nadstavbou všeho 
předchozího - jsou větší akce. Pořádáme je 
jednak regionálně (Ostravsko, Brněnsko, 
mladí lidé ze služby Escape, Praha), a 
jednou za rok pro všechny, kdo jsou spojeni 
se službou buněk.
 Internetové stránky In-spiration.cz jsou 
míněny jako obecná informace o našem 
sdružení především pro širokou veřejnost 
a pro naše přátele, kteří ještě neznají Pána 
Ježíše.
 Eubunky.eu jsou zdrojem podnětů a 
nástrojem vzájemného spojení pro ty, kdo 
jsou aktivně zapojeni v buňkách nebo jsou 
jejich příznivci.
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biblické ženy

jiftáchova dcera (Sdc 11,1-11; 29-40)
 Jiftách byl jedním ze soudců izraelského 
národa, udatný muž. Byl však synem 
nevěstky, proto ho bratři vypudili z rodin-
ného kruhu a byl nucen před nimi uprch-
nout. Přidali se k němu zahálčiví muži 
a vytvořili tak společnost, která se živila 
loupeží. Syn nevěstky, vyhnanec, vůdce 

pochybné společnosti, přece však známý 
jako udatný muž. A když se jeho krajané 
dostali do války s Amónovci, vyhledali ho, 
aby se stal jejich náčelníkem a vůdcem. 
 Jiftách pak přednesl celou záležitost Hos-
podinu. Válku s nepřítelem nepodceňoval, 
bral ji velmi vážně. Věděl, že může zvítězit 

 Kromě toho je k dispozici také web 
RozměrNavíc.cz, kde jsou různé podněty na 
přemýšlení pro naše nevěřící přátele.

Co nás aktuálně těší
Největší radost máme, když různí 
jednotlivci přijmou Pána Ježíše a dovolí Mu, 
aby proměňoval jejich životy. Jsme rádi, že 
v posledních dvou letech inspirujeme věřící 
přátele také ze Slovenska, Moldávie, Polska 
a z dalších zemí.

Co nás aktuálně trápí
Velmi nás trápí duchovní stav českého 
národa. To nás motivuje, abychom něco 
dělali především v přímém kontaktu 
s lidmi. V zemích, kde v historii bylo 
probuzení (včetně České republiky), se jako 
zásadní element změny potvrdily modlitby. 
Takže kromě vlastních naléhavých modliteb 
hledáme další a další ochotné modlitebníky.

plánované novinky
Připravujeme dvě webové stránky, u nichž 
se modlíme za zvláštní požehnání.
1) Před lety jsme vyvinuli trénink pro ty, kdo 
slouží neobráceným lidem a chtějí spolu s 

nimi vytvářet nová neformální společenství. 
Zpočátku jsme trénink opakovaně dělali 
naživo, později jsme zpracovali video 
trénink a nyní jej chceme zpřístupnit i 
dalším věřícím zájemcům, kteří chtějí hledat 
efektivní cestu k nevěřícím. Předpokládáme, 
že webová aplikace bude k dispozici od 
července 2015 na doméně www.JETka.cz.
2) Druhý web, na kterém intenzivně 
pracujeme, je míněn jako nástroj pro mladé 
nevěřící lidi, aby se zajímavou formou 
seznámili s Pánem Ježíšem. Předpokládáme, 
že bude k dispozici v srpnu 2015 na doméně 
www.JesusUnseen.cz.

pozdrav pro čtenáře nedělních listů:
Především srdečný dík za zájem a otázky. 
Jsme přesvědčeni, že modlitby Božího lidu 
jsou nezbytnou součástí zdaru jakékoli 
křesťanské služby; díky tedy všem, kdo 
se modlí. Vašemu sboru i celé naší službě 
přejeme mnoho nových lidí proměněných 
živým Pánem Ježíšem a z toho plynoucí 
hojnou radost a vděčnost.

Pavel Vopalecký, iniciátor buňkových společenství a 
vedoucí Inspiration, MSCH - NL
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jen tehdy, bude-li s ním Hospodin. Byl 
udatný muž, ale věděl, že je plně závislý 
na Hospodinu. Jiftách složil Hospodinu 
slib: „Vydáš-li mi Amónovce opravdu do 
rukou, ten, kdo mi vyjde naproti ze dveří 
mého domu, až se budu vracet v pokoji od 
Amónovců, bude patřit Hospodinu a toho 
obětuji v zápalnou oběť (Sdc. 11, 30)“. 
  Jiftách byl velký vlastenec a tímto slibem už 
dopředu vyjádřil vděčnost za pomoc, kterou 
očekával od Hospodina. Víme, že Jiftách v 
boji s Amónovci zvítězil. Jeho udatnost by 
však na toto vítězství nikdy nestačila, kdyby 
na něj nesestoupil Duch Hospodinův. Měli 
bychom vědět, že i ti nejudatnější dosáhnou 
vítězství jen s pomocí Božího Ducha. 
 Slavné vítězství nad Amónovci mělo Jiftácha  
smutný závěr. Když se vracel domů, přišla 
mu naproti jeho jediná dcera. Jiftách měl jen 
jedinou dceru, což bylo v Izraelských rod-
inách ojedinělé. Jedináčci byli obyčejně roz-
mazlení a velmi nároční. 
 Jiftáchova dcera ale taková nebyla. Byla 
citlivá s vyvinutým smyslem pro vděčnost a 
statečnost a měla nevšední charakter. Dom-
níváme se, že byla jednou z nadšených or-
ganizátorek, a že byla v čele toho slavného 
uvítání. Je pravdou, že nic nevěděla, ba ani 
netušila o otcově slibu. Jiftách byl při tom-

to setkání rozrušený, roztrhl své roucho a 
zvolal: „Ach, má dcero, srazila si mě do pra-
chu, uvrhla jsi mě do zkázy! Zavázal jsem 
se svými ústy Hospodinu a nemohu to vzít 
zpět (Sdc. 11, 35).“ 
 Život nás připravuje a staví před takové 
otázky. Nutí nás k bolestným rozhodnutím. 
Ale nevynucujeme si někdy taková rozhod-
nutí sami svou unáhleností a nerozvážností? 
Obětování lidských životů bylo v 
náboženství izraelského národa ohavností. 
Jichtách to věděl. Co vlastně chtěl tímto 
slibem vykonat? Vykladači se ve svých ná-
zorech velmi liší. Někteří v něm vidí velkého 
hrdinu, a opravdovou oddanost Bohu, jiní 
ho odsuzují za nerozumnou neuváženost a 
unáhlenost. Boží slovo Jiftáchův čin nehaní 
ani nechválí, neodsuzuje ho, ani nevyvyšuje. 
Boží slovo jen konstatuje. 
  Zdá se, že hlavním hrdinou tohoto příběhu 
nebyl otec, ale dcera. Pochopila, co se stalo, 
i to, co bylo třeba udělat. Uvědomila si, že 
opravdová vděčnost nespočívá ve slovech, 
ale v činech, a že se musí vzdát svého života. 
To vyžadovalo od ní vděčnost za Boží po-
moc a vítězství nad nepřítelem, vděčnost 
za život a svobodu celého národa. Toho si 
cenila mnohem více než vlastního života, a 
proto se ho mohla a dovedla vzdát. Dávala 
ochotně a odevzdaně to nejdražší, co má 
člověk na této Zemi. 
 Vyprošuje si však dva měsíce odklad, aby 
mohla se svými přítelkyněmi oplakat své 
panenství. Uměla zvítězit nad sebou, nad 
všemi oprávněnými tužbami srdce i své 
mladosti. Byla opravdovou hrdinkou. 
  V Izraeli se pak stalo zvykem, že izraelské 
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zralý Boží muž

15. díl - má dobře vést svou rodinu
“Nuže, biskup má být bezúhonný, jen jednou 
ženatý, střídmý, rozvážný, řádný, pohostinný, 
schopný učit, ne pijan, ne rváč, nýbrž vlídný, 
smířlivý, nezištný. Má dobře vést svou rod-
inu a mít děti poslušné a počestné...” 1. Tim. 
3,2-4

Patnáctý díl našeho seriálu “Zralý Boží 
muž” je velmi zajímavý. Podíváme se na 
jeden z velmi důležitých předpokladů pro 
křesťanské vůdce: „Má dobře vést svou rod-
inu“.
 Schopnost „dobře vést svou rodinu“ je 
zřejmě nejvýraznější známkou křesťanské 
zralosti, jakou ve výčtu apoštol Pavel za-
znamenal. Právě tato schopnost ukazuje 
více než cokoliv jiného, nakolik je člověk 
bezúhonný, mravný, střídmý, rozvážný, 
řádný, atd. Rodina je konečnou zkouškou. 
Před lidmi se můžeme přetvařovat, někdy i 
úspěšně a dlouho. Ale to, jací jsme ve vztahu 
k nejbližším, zamaskovat nejde. Proto také 
apoštol Pavel říká v 1. Tim. 3,5: „Nedovede-
li někdo vést svou rodinu, jak se bude starat 
o Boží církev?“

 Abychom správně pochopili význam 
této vlastnosti, podívejme se 
na tvrzení, která apoštol Pavel 
rozhodně neměl na mysli:

1, Zralý Boží muž musí mít děti
To není pravda, zralost 
křesťanského vůdce není závis-
lá na tom, zda má děti a zda je 
vůbec ženatý. Rodinný stav o 
zralosti a schopnostech muže 
vůbec nevypovídá. Platí ovšem 
to, že ženatý muž či otec má na 
rozdíl od svobodného před Bo-
hem daleko více zodpovědnosti.

2, Jedná se o malé děti („mít děti poslušné a 
počestné“)
Nikoliv. Z kontextu vyplývá, že autor měl 
na mysli spíše děti dospělé nebo odrostlé. V 
Listu Titovi upozorňuje na to, aby se těmto 
dětem (potomkům) nedala vytknout nevá-
zanost a neposlušnost (Tt. 1,6). U malých 
dětí, které procházejí různými stádií růstu a 
vývoje, není výchova završena, proto nelze 
činit ukvapené závěry.

3, Zralý Boží muž má dokonalou rodinu.
Dokonalá rodina neexistuje, stejně jako ne-
existuje dokonalý sbor nebo církev. Také 
neexistuje dokonalý manžel, manželka či 
dokonalé děti. Všichni křesťané mají ve 
svém životě problémy. Pokud si toto tvrzení 
připustíme, můžeme s klidným svědomím 
usilovat o to, abychom se co nejvíce podo-
bali Kristu.

4, Text je o službě druhým, o církevní práci
Nikoliv. Z historie či vlastní zkušenosti 
známe mnoho pastorů, misionářů a vůdců, 
kteří vykonali „veliké“ věci – stavěli kos-
tely, zakládali sbory a přivedli mnoho lidí 

dívky vycházívají rok co rok po čtyři dny v 
roce opěvovat dceru Jiftácha. Měli bychom 
se starat o to, aby i po nás zůstala čistá 

a povzbuzující památka, jaká zůstala po 
Jiftáchově dceři.

RK - NL
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ke Kristu. Ale jejich rodiny svědčily o něčem 
jiném – děti v dospělosti odmítly Krista jako 
svého Pána a Spasitele, vztah s manželkou 
byl jen oficiální, vztahy v rodině povrchní 
a pokrytecké. Co se potom počítá? Čeho si 
Bůh cení? Tragickým příkladem takového 
selhání ve výchově je z biblických postav 
kněz Élí – duchovní vůdce izraelského náro-
da, ale špatný otec (1.Sam. 2,11-35). 

 Je-li celá rodina pevně zakotvená ve víře, 
funkční ve vztazích všemi směry, manželé 
se milují a děti mají našlápnuto správným 
směrem, pak je velmi pravděpodobné, že 

muž je duchovně i duševně zralý a schop-
ný „starat se o Boží církev“ (1. Tim. 3,5). 
To by ostatně mělo být cílem každého 
ženatého křesťanského muže – být do-
brým otcem a manželem. Víme však, že to 
není samozřejmost, ale veliká Boží milost a 
požehnání. 

 Přeji všem těmto mužům, aby byli ne-
jen vzornými otci a manželi, nýbrž i re-
spektovanými Božími muži v církvi. 

   Otmar H.

 25. Co znamená, že Ježíš je synem božím?
Ježíš není Božím Synem ve smyslu, v jakém 
obvykle uvažujeme o otci a synu my. Bůh 
se neoženil, aby zplodil syna. Ježíš je Božím 
Synem v tom smyslu, že je sám Bohem, 
který se lidstvu projevil v lidské podobě 
(Jan 1:1,14). Ježíš je Božím Synem také v 
tom smyslu, že byl počat z Ducha svatého. 
V Lukášově evangeliu 1:35 čteme: Anděl jí 
odpověděl: „Sestoupí na tebe Duch svatý a 
moc Nejvyššího tě zastíní; proto i tvé dítě 
bude svaté a bude nazváno Syn Boží.“ 

   Když byl Ježíš souzen a stál před židovskými 
náboženskými vůdci, velekněz se dožadoval 
odpovědi: „Zapřísahám tě při Bohu živém, 
abys nám řekl, jsi-li Mesiáš, Syn Boží!“ Ježíš 
odpověděl: „Ty sám jsi to řekl. Ale pravím 
vám, od nynějška uzříte Syna člověka sedět 
po pravici Všemohoucího a přicházet s ob-
laky nebeskými.“ Židovští vůdcové na to 
zareagovali tím, že Ježíše obvinili z rouhání 
(Mat. 26:63-66). O něco později, před Pilátem 
Pontským, židé naléhali: „My máme zákon 
a podle našeho zákona musí zemřít, protože 

ze sebe dělal Božího 
Syna“ (Jan 19:7). 
 Proč by se to, že se 
Ježíš prohlásil za „Syna 
Božího“, považovalo za 
rouhání, zasluhující trest 
smrti? Židovští vůdcové 
věděli, že Mesiáš, 
kterého očekávali, 
bude mimořádným 
člověkem, ale Ježíš se 
jim do jejich představy 
poněkud nehodil. A 
přesně rozuměli tomu, 
co Ježíš frází „Boží Syn“ 
myslel. „Boží Syn“ je 
někdo, kdo pochází „z 
Boha“. Být „Božím Syn-

otázky 

otázky o bohu 
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em“ znamená být ste-
jné podstaty, jakou má 
Bůh. A nárokovat si 
stejnou podstatu, jak-
ou má Bůh, čili vlastně 
„být Bohem“, to bylo 
pro židovské vůdce 
ono rouhání. Proto 
požadovali Ježíšovu 
smrt. Apoštol Pavel to 
však v dopise Židům 
1:3 formuluje velmi 
jasně: „On, odlesk 
Boží slávy a výraz 
Boží podstaty, nese 
všecko svým mocným 
slovem“.
 Další příklad, který se možná mnohým 
z vás nebude líbit, můžeme najít i v osobě 
Jidáše.  V Janovi 6:71 se říká, že Jidáš byl 
synem Šimona Iškariotského, ale Jan 17:12 o 
Jidáši hovoří jako o „synu zatracení“. Co se 
tedy myslí oním popisem Jidáše jako „syna 
zatracení“? Slovo „zatracení“ zde zna-
mená totéž, co zkáza, záhuba či zmar. Jidáš 
nebyl doslovným synem „zkázy, záhuby 
a zmaru“ – ale tyto věci byly pro Jidášův 
život příznačné. Na Jidáši bylo „zatracení“ 
prakticky projevené. Lze říct, že podobným 
způsobem je Ježíš Božím Synem. Na Ježíši 
bylo pro jeho okolí jeho „božství“ naprosto 
zjevné a jasné - Boží Syn je Bůh. Ježíš je Bůh, 
který se zjevil v lidské podobě (Jan 1:1,14).

26. Co to znamená, že Ježíš je syn člověka?
Ježíš je v Novém Zákoně nejméně 
šedesátkrát pojmenován jako “Syn Člověka” 
Tento pojem však byl použit i ve Starém 
Zákoně. První význam slovního spojení 
“Syn Člověka” se nachází v proroctví Dan-
iele 7:13-14: „Viděl jsem v nočním vidění, hle, 
s nebeskými oblaky přicházel jakoby Syn 
člověka; došel až k Věkovitému, přivedli ho 
k němu. A byla mu dána vladařská moc, slá-
va a království, aby ho uctívali všichni lidé 
různých národností a jazyků. Jeho vladařská 
moc je moc věčná, která nepomine, a jeho 
království nebude zničeno.“ 
 Ježíš používáním tohoto oslovení neboli 
fráze chtěl ukázat, že proroctví o Synu 

Člověka je proroctví o Něm. Židé té doby 
měli být s touto frází a jejím význam-
em důvěrně seznámeni. Oslovení “Syn 
Člověka” byl zároveň titulem Mesiáše a 
Ježíš se prohlašoval za Mesiáše. My dnes už 
bezesporu víme, že Ježíš je ten, kterému byla 
dána vláda, sláva a království. 
  Druhý význam fráze “Syn Člověka” je ten, 
že Ježíš byl opravdu lidskou bytostí, protože 
se narodil Marii jako malé dítě. Bůh nazýval 
mnohokrát “Synem Člověka” i proroka 
Ezechiele. Syn člověka je člověk a Ezechiel 
byl opravdovou lidskou bytostí. Ježíš byl 
plně Bohem (Jan 1:1), ale dočasně se stal i 
člověkem (Jan 1:14). V dopise Židům 2:6 je 
napsáno: „Co je člověk, že ho máš, Bože, 
na mysli, a Syn člověka, že na něj hledíš?“ 
Víme, že Bůh svého Syna poslal, aby se stal 
člověkem, aby žil mezi lidmi a poznal jejich 
život „na vlastní kůži“ a mohl se dokonale 
vcítit do lidských starostí i radostí. 
 Ano, Ježíš byl Syn Člověka, protože ve 
své lidské přirozenosti byl člověkem. Ale v 
první řadě je Božím Synem a ve své božské 
přirozenosti je Bohem. 
  „A viděl jsem, hle, bílý oblak, a na oblaku 
sedí někdo jako Syn člověka, na hlavě má 
korunu ze zlata a v ruce ostrý srp.“ Zjevení 
14:14  

 LS - NL
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O svátku práce by se 
dalo hovořit v několika 
rovinách, jako, že uctíváme 
práci, někdo si vzpomene 
na slavné dny budování so-
cialismu… 
  Nebo na to můžeme jít 
jinak: bez práce nejsou 
koláče, kdo nepracuje, ať 
nejí, práce je přeci základ 
lidské existence, kde se 
člověk seberealizuje, kde 
ukazuje druhým, co umí, 
kde získává možnost po 
sobě něco zanechat…
 Avšak je potřeba vzít na zřetel fakt, bez 
kterého je jakékoliv snažení zbytečné. Vše, 
co člověk dělá, slouží jemu k obživě, a pak 
stejně skončí na vše na hnoji. Jak lehce by 
se dalo vlastně říci, že cokoliv člověk dělá, 
je na nic. Marnost nad marnost, koloběh, 
pojďme, jezme, pijme, protože zítra tu stejně 
nebudeme. Ať pracujeme či nepracujeme, ať 
jsme na dávkách či chromí, slabí, silní, bo-
hatí, cokoliv jsme bez Boha, je marností, nic 
jiného to není, prach, zbytečnost, opět mar-
nost.
 Pokud si neuvědomíme jedno, a to je to 
nejdůležitější, že Kristus za nás dal život, jen 
On nás tak miloval, že sám sebe za nás dal, 
tak se můžeme i stavět na hlavu, můžeme 
si stavět zlatá telata, věže svobody, veliká 
města, ale vše bude rozmetáno. A čím se pak 
ty pochlubíš, že jsi sláb, že jsi jediný, že jsi 
nic nemohl?
  Dal život za nás a my pracujeme jenom pro 
mrzkou mzdu, protože se skryjeme za výraz 
„hoden je dělník své mzdy“. Nebo „pracuj, 
jako by to nebylo lidem, ale Bohu“. 
 Sláva – vše, cokoliv děláte, dělejte tak, 
jako by to nebylo lidem, ale Bohu. Pokud 
tohoto docílíte, budete vděční za vše, bu-
dete pak moci souhlasně říci, radujte se, za 
všech okolností se radujte. Je nutné si totiž 
uvědomit, že cokoliv děláme, budeme za to 

sklízet ovoce.
 Jak mnohdy se cítím jako nehodný, 
nevhodný, špatný služebník, který neumí 
užít hřiven. Jak je špatné, že nemluvíme 
v práci o Kristu. V mé jedné práci jsme ta-
ková témata probírali, vedení vědělo, že 
chodím do sboru, vědělo, že pracuji, jako 
by to nebylo lidem, ale Bohu. Dodnes vím, 
že při mně stáli všichni, podali mi číši vody. 
Nikdy neřeknu křivého slova proti těmto 
spolupracovníkům, ač měli mnoho chyb. 
Ale kdo je nemá - neměl jsem na nich hledat 
trámy a třísky.
 Dnes jsem v jiné firmě, kde se vůbec o 
Kristu nemluví, ani mezi lidmi v práci. Neb-
udu raději ani zmiňovat, kdo u nás pracuje, 
protože nejsem ten, kdo by je mohl soudit. 
Jedno vím, že vedení při mně nestojí, práce 
je vnímána jen jako nutnost. 
 Oslavte den práce ti, kdož Krista znáte, 
hovořte o něm. Svou podstatou nejste nic, 
avšak v jeho jménu jste všechno ve všech. Na 
sám závěr mi leží v hlavě jedna věc – Kristus 
je vám tak vzdálen, jak nejblíže vám může 
být. Práce pro Krista není marná, vše, coko-
liv děláte, neděláte k slávě své, ale k jeho. 
  Jste tedy otroky lásky, a nebo otroky vlastní 
práce? Tam, kde je Kristus, rozzáří se světlo.

Mairoslav Gump

   

téma čísla: křesťan a práce 

Svátek práce 
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být učitelkou...

rozhovor

noC kostelů

Před pár měsíci jsem ukončila 
vysokou školu a začala si hle-
dat práci. Díky Pánu mohu 
od února pracovat v oboru, 
který jsem vystudovala. 
Den ode dne zjišťuji, že role 
učitelky je velmi náročná. 
Už druhý den jsem si říkala, 
jestli chci a zároveň dovedu 
tuto práci dělat. Několik ho-
din strávím nad přípravou, 
kterou ale, jak jsem záhy zjis-
tila, žáci neocení. K tomu je musím neustále 
napomínat a upozorňovat, že se na té židli 
opravdu nesmějí houpat, aby si neublížili, 
že když mluví jeden, ostatní mlčí… Jako boj 
s větrnými mlýny. 
  Ale počáteční krize je zažehnána a poma-
lu si k žákům hledám cesty. Taky hledám 
odpovědi na otázky: Jak být dobrou 
učitelkou? Jak být spravedlivá? Jak ohodno-
tit písemku? Jak vysvětlit látku, aby ji žáci 
pochopili? Jak udělat hodinu zajímavou? Jak 
učit žáky spolupracovat… A jak je učit pro 
život? Co vše jim můžu tolerovat a co už ne? 
Na mnoho otázek stále hledám odpovědi, 
stejně jako na tuto: Jak dětem ukazovat na 
Boha a zároveň se nebát, že překročím své 
pravomoci?
 Nedávno jsem se mohla zúčastnit konfer-
ence Křesťan za katedrou, díky které se 
mi pootevřely dveře k jinému pohledu na 
mou práci. Proč se tak dlouho a pečlivě 

připravovat na hodinu, dělat zajímavé 
aktivizační cvičení i přes neustále otrávené 
a znuděné ohlasy: „Už zase?“ „To dělat neb-
udu.“ Proč bych k žákům měla přistupovat 
s láskou i přes několikáté odpovídání na 
otázky typu: „Paňučitelko, a které cvičení to 
vlastně děláme?“ Chtěla bych být pro ně tou 
libou vůní, která ukazuje na Krista a přála 
bych si být pravdivá v lásce (Ef. 4, 15), i když 
si říkám, že mnohdy to je velmi obtížné. 
 V dějepise jsem se žáky probírala Jana 
Husa a o pár hodin později i Martina Lu-
thera. Naskytla se mi jedna z příležitostí, 
jak poukázat na hodnoty, které tito muži za-
stávali. Tajně doufám, že jim ukotví v srdci 
a jednou i zaklíčí. Uvědomuji si, že bez Boží 
moudrosti nic nedokážu. Prosím Pána, aby 
mě vedl v tom, jak žákům poukazovat na 
Krista a reagovat na jejich otázky ohledně 
víry.

Miriam Szromková

pokolikáté se do této akce váš sbor zapo-
juje?
Náš sbor (Evangelický sbor ČCE Na Rozvoji 
v Českém Těšíně) se letos do Noci kostelů 

zapojí počtvrté. První ročník byl vyloženě 
zkušební, moc jsme nevěděli jak na to a co 
od toho očekávat. Pak proběhly následující 
dva ročníky, kdy jsme již měli zkušenosti a 

Poslední květnový pátek se náš sbor již počtvrté připojí k celorepublikové Noci kostelů. V souvislosti 
s touto akcí zpovídala jednoho z organizátorů této akce v našem sboru, bratra Otmara Humplíka, 
redaktorka kulturního portálu www.scena.cz Alena Kunčíková. S laskavým svolením šéfredaktora 
tohoto portálu interview otiskujeme. www.scena.cz je nejstarší kulturní portál v ČR, funguje 
úspěšně již 16 let. 
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mohli program vylepšovat a zdokonalovat. 
Letos už víme, co od akce očekávat a tak jen 
ladíme detaily.

Jaký program připravujete na noc kostelů 
2015?
Obecně má program v našem sboru na starost 
Misijní skupina, která připravuje záležitosti 
spojené s misijními a prezentačními aktivi-
tami sboru. Letošní program budou tvořit tři 
nosné body:
1, Prohlídka kostelní věže
Vzhledem ke skutečnosti, že náš kostel je ve 
městě dobře situován a má vysokou kostelní 
věž, nabízíme návštěvníkům komentovanou 
prohlídku věže. Během výstupu na věž je 
několik zastavení s výkladem a nahoře pak 
možnost výhledu 
na město a okolí. 
Celá prohlídka trvá 
cca 25 minut.
2, Prohlídka kostela 
a dalších sborových 
prostor
Druhý prohlídkový 
okruh tvoří pros-
tory kostela a další 
sborové prostory. 
Návštěvníci tak 
mohou zhlédnout 
místa, kde se při 
běžném provozu 
kostela nedostanou, 
např. sakristie, 
pracoviště kostelní-
ka nebo kanceláře. 
V budově Sborového centra, která přináleží 
ke kostelu, se pak návštěvníci dostanou do 
dalších míst určených pro scházení různých 
skupin – místnost dorostu a mládeže, 
prostory pro nedělní besídku, maminky s 
dětmi, hernu a nově také prostory církevní 
mateřské školy Loďka, která byla otevřena 
v loňském roce.
3, Výstava fotografií Jana Šibíka
Na letošní rok se nám podařilo zajistit vel-
mi zajímavou výstavu dokumentárních 
fotografií známého českého fotografa Jana 
Šibíka. Výstava je nazvána Jobova zvěst 
a tvoří ji deset velkoformátových doku-

mentárních fotografií doplněných biblický-
mi citacemi z knihy Jób. Celou akci zaštiťuje 
Nadační fond Bible21 a bližší info o výstavě 
je na http://www.jobovazvest.cz/. Fotografie 
budou vystavené v hlavním prostoru kos-
tela.
 Osvědčilo se nám také originální kostelní 
razítko, které jsme nechali vyrobit čistě pro 
akci Noc kostelů. U vchodu do kostela si tak 
návštěvníci mohou nechat potvrdit pout-
nické pasy nebo pohlednice.
 A příjemným zpestřením pro návštěvníky 
je drobné občerstvení a nabídka nápojů, 
které nabízíme zdarma. 
  Po zkušenostech z loňských ročníků jsme 
upustili od organizovaných programů 
typů koncert, hudební vystoupení nebo 

filmová projekce. 
Zjistili jsme, že lidé 
o tyto déletrvající 
programy nemají 
zájem, hledají buď 
něco zajímavého a 
netradičního anebo 
se jdou jen tak 
podívat. Dále je to 
dáno také tím, že 
návštěvníci chtějí 
stihnout během 
večera navštívit 
více kostelů, takže 
se příliš nezdržují 
a po absolvování 
prohlídky pokračují 
do dalšího kostela.     

daří se touto akcí zvýšit zájem veřejnosti o 
dění ve vašem sboru?
Domnívám se, že ano. Pro mnoho lidí je to 
příležitost, jak se do kostela zcela nezávazně 
a nenápadně podívat. Přitom zjistí, že tam 
jsou fajn lidé a že to je vlastně docela zají-
mavé. Mnozí pak začnou přemýšlet nad 
svými křesťanskými kořeny. Akce Noc 
kostelů tak má pozitivní dopad v tom, že 
rozbíjí některé falešné představy společnosti 
o církvi. 
  Největší návštěvnost jsme měli v roce 2013, 
to byl opravdu velký zájem o prohlídku ko-
stelní věže. Loni byla návštěvnost nižší a na 
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letošní rok jsme zvědaví.
  Další pozitivní stránkou akce Noc kostelů 
je služba dobrovolníků - členů našeho sboru, 
kteří připravují a zajišťují celý program. 
Podařilo se nám vybudovat týmy lidí, kteří 
ve svém volném čase a zdarma pomáhají 

jako průvodci, recepční, informátoři a po-
mocníci všeho druhu. Těchto lidí si velice 
vážím, protože jejich zapojení je klíčové pro 
úspěch celé akce.  

Alena Kunčíková

reportáž

všude dobře, v norsku taky!
Těmito upoutávkami zve Kulturní a 
společenské středisko „Střelnice“ ve spolu-
práci s naším sborem na podvečery (už je 
dlouho světlo) s cestovatelskými zážitky, 
postřehy, radami a tipy na výlety po cizích 
zemích.
 23. dubna se mi podařilo navštívit v 
pořadí již třetí akci tohoto cyklu, která byla 
věnována Norsku – zemi hor, údolí, fjordů, 
vodopádů, jezer, ledovců… Průvodcem po 
této, pro nás jistě zajímavé, ale ještě dost 
exotické zemi, byl profesionální fotograf z 
Třince pan Marek Džupin, kterého známe 
i od nás z kostela, protože fotí akce pro 
Těšínské listy a další periodika.
 Zasvěceně vyprávěl o dvoutýdenním pu-
tování po Norsku, které podnikl v červenci 
minulého roku s cestovní kanceláří, která 
se zaměřuje na horskou turistikou. Během 
pobytu navštívili a seznámili se s hlavním 
městem Oslem a další část pobytu věnovali 
putování po národních parcích (s krosna-
mi na zádech). Hned na začátku jsme byli 
upozorněni, že pokud budeme dávat po-
zor a budeme znát správné 
odpovědi na někdy rafino-
vané – v průběhu prezentace 
položené - otázky, můžeme 
zdarma získat jeho fotografii. 
Podařilo se to mimo jiné také 
naší sestře Karle Fukalové :-). 
Ze strany pana Džupina se 
jednalo o příjemné zpestření.
  Při prezentaci krásných pro-
fesionálních fotografií jsme se 
dověděli mnoho zajímavostí 
o životě v této bohaté sever-
ské zemi, kde jsou odlišné 
podmínky k životu než u nás 

– například Norsko je moderním nezávis-
lým státem teprve od roku 1905; země je  
několikrát větší než naše, ale na této rozloze 
žije jen polovina počtu našich obyvatel. 
Mentalita Norů je jiná než naše – nehoní 
se tak jako my tady v ČR; i když jsou No-
rové bohatí, nedávají to najevo, nepotrpí si 
na okázalost. I v národních parcích se může 
volně tábořit, ale podmínkou je, že místo 
zanecháme ve stejném stavu, jaký byl před 
naší návštěvou. V přírodě můžeme narazit 
na severská zvířata – také na pižmoně, kteří 
jsou nebezpeční. Je nutno si dávat pozor 
také na vzdálenosti, protože taková 1 norská 
míle – pozor na to – měří našich 9 kilometrů! 
  Jednalo se o příjemně strávenou hodinu 
a půl s mnoha zajímavostmi, vyprávěním 
a inspirací pro všechny, kteří rádi cestují a 
poznávají blízké i vzdálené země.
  Další země, kterou společně „navštívíme“, 
je Ghana. O měsíčním misijním pobytu v této 
zemi bude besedovat MUDr. Petr Wieczorek 
v Jazzklubu na Střelnici dne 21. května 2015.

Božena Gašová
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fotogalerie

dubnové bohoslužby

Nahoře velikonoční pondělí, dole bohoslužby s 
chválicí kapelou Adonai. Foto: Otmar Humplík 
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křty, pohřby, Jubilanti

oznámení

Letos bude provedena a vytištěna                                         
sbírka svědeCtví  2015

I Ty můžeš přispět svým svědectvím i 
nějakou zkušeností ze života s Pánem.

Můžeš napsat něco o svém životě
-něco o své rodině

-o svém vztahu s Pánem Ježíšem
-o poznávání Božího slova

-o svém modlitebním životě
-o oslavování Pána písněmi

-o své službě a poslání
-o společenství Božího lidu

Své svědectví můžeš odevzdat na 
„Biblickém studiu“ nebo v kanceláři.

- organizátoři noci kostelů hledají do-
brovolníky pro službu při Noci kostelů 
(koná se  v pátek 29.5.2015). Jedná se o po-
moc při organizaci a průběhu celé akce v 
našem kostele. Hledáme dobrovolníky pro 
průvodcování v kostele a kostelní věži, 
recepční, pomocníky a informátory. Zájemci 
se mohou hlásit u Otmara Humplíka nebo 
Marka Schulhausera, kteří rádi podají další 
informace.

- příměstský tábor pro předškolní děti ve 
věku 3-6 let se bude konat ve dnech 27.-
31.7.2015. Přihlášky jsou k vyzvednutí ve 
sborové kanceláři nebo ke stažení na we-
bových stránkách sboru v sekci “Ke stažení”.

- Nabídka kurzu pro pracovníky s dětmi 
v církvi - Studijní kurz je určen především 
učitelům nedělní školy/vedoucím nedělní 
besídky, dobrovolníkům, laikům, kteří se 
během nedělní bohoslužby věnují dětem. 
Kurz má svým absolventům pomoci rozumět 
Písmu tak, aby byli schopni samostatně a 
tvůrčím způsobem zprostředkovávat jeho 
zvěst dětem. Kurz může napomoci i lépe 
porozumět potřebám dětí, užívat různé me-
tody a organizace práce, vést děti na cestě 
víry (dále viz „Profil absolventa“). Kurz 
je dvouletý, kombinuje kontaktní výuku 
a studium na webovém portále Moodle. 
Přihlášky je možní zasílat klasickou poštou 
na oddělení výchovy, nebo elektronicky na 

vychova@e-cirkev.cz, nebo vyplnit přihlášku 
on-line na http://prihlasky.srcce.cz/.

- Každý 18. den v měsíci se můžete připojit 
k modlitbám za evangelizační tábor xCamp 
ve Smilovicích. Přimlouváme se za Boží 
působení na táboře, přednášející a evange-
listu, skupinkové vedoucí, doprovodnou 
skupinu, účastníky tábora, moudrost a Boží 
vedení přípravného týmu, ochotné spolu-
pracovníky, bezpečnost, dostatek finančních 
prostředků, technické zabezpečení, příznivé 
počasí.  

křty
Simona Walachová
Adam Sikora
Jakub Kolovrátek

pohřby
Anna Klementová
Emilie Brudná

Jubilanti
Žofie Liszková
Marta Plintová
Gustav Cholevík
Otto Pawlica
Rudolf Gold
Petr Dudek
Blažena Glombková
Jaroslav Konieczný
Arnošt Duda
Karel Chalupski
Jan Varcop
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co nás čeká 
- V neděli 3. května proběhne v kostele Na 
Rozvoji setkání starší generace spojené 
s večeří páně, poté v sálku neformální 
setkání s občerstvením. Začátek je v 15 ho-
din. V případě potřeby odvozu volejte do 
kanceláře na 591 142 059. 

-  16. května se bude konat mezidenominační 
setkání „od dívky až po babičku“. 
Hlavním řečníkem bude sestra Hallerová. 
Setkání proběhne v Křesťanských sborech 
Na Mojské od 9 hodin, registrace je od 8.30. 
Témata: Žena jako tvůrkyně prostředí (v 
rámci dopoledne pro ženy), Co znamená 
být připraven a Jak obstát v  dnešních 
časech (odpoledne pro všechny), také písně, 
diskuse, . Je nutné přihlásit se do 10.5. Ce-
lodenní vstupné činí 100 Kč. Více informací 
na www.oddivkyazpobabicku.cz.

- všude dobře, v Ghaně taky! Cestopisný 
večer se bude konat 21.5. v Jazzklubu na 
Střelnici v 18 hodin. O měsíčním pobytě v 
Ghaně bude vyprávět MUDr. Petr Wiec-
zorek. 

- noc kostelů se bude konat 29. května. Více 
informací najdete v rozhovoru s br. Otmar-

em Humplíkem v tomto čísle.  

- slavnostní konfirmace se bude konat 30. 
května.

- Seniorátní setkání všech generací na téma 
Odpuštění se uskuteční 13. června v Opavě. 
Přednášet budou Kateřina Lachmanová a 
Jiří Mrázek. Z dalšího programu: diskuse, 
procházka po městě s výkladem, vystoupení 
pěveckého sboru, divadelní představení 
mládeže, program pro děti.

- V červenci 2015 uplyne 600 let od 
mučednické smrti mistra Jana husa, který 
zosobňuje v českých dějinách zejména boj za 
pravdu a morální věrohodnost. Připomínkou 
reformních myšlenek a životního zápasu to-
hoto výjimečného člověka bude duchovně 
- kulturní projekt Husovské slavnosti 2015. 
Slavnosti proběhnou v neděli 5. a v pondělí 
6. července 2015 v centru Prahy.
Husovské slavnosti 2015 nabídnou pes-
trou škálu duchovních a kulturních akcí od 
bohoslužeb přes koncerty, divadelní vys-
toupení až po přednášky a diskuze.

- českobratrská církev evangelická nabízí 
mnoho možností, jak strávit letní prázdniny. 
Můžete se přihlašovat na tyto akce:
Tábor pro děti a mládež s postižením za 
asistence dobrovolníků (19.-27.6.)
Desetidenní tabor pro děti školního věku 
(1.-11.7.)
Biblický kurz (3.-10.7.)
Rodinný pobyt s mladšími školními dětmi 
(11.-18.7.)
Pobyt pro rodiny s mladšími dětmi – 
zážitkové katecheze a denní modlitba (12.-
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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.

redakce nl

členové redakce: Jana Foberová (JF), Jana 
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. 

19.7.)
Kemp pod jednou střechou (12.-19.7. – více 
informací na kemp.semcr.cz, v programu 
např. kurzy: biblicko-tematický, mediální 
gramotnost, muzikurz, sebeobrana a přežití, 
workshopy, sebeobrana a přežití)
Pobyt pro rodiny, které potřebují větší kom-
fort (18.-25.7.)
Rodinný pobyt pro děti školního věku – 
cyklistický (18.-25.7.)
Bigbítový kurz delší (23.7.-2.8.)
Církev živě (25.7.-1.8.)
Bigbítový kurz – kratší (26.7.-2.8.)
Rodinný pobyt se staršími dětmi (1.-8.8.)
Rodinný pobyt s dětmi s postižením za asist-
ence dobrovolníků (8.-15.8.)
Filmový pobyt (8.-15.8.)
Dětský tabor (15.-22.8.)

Pobyt pro prarodiče s vnoučaty – turistický 
(15.-22.8.)
Voda – řeka Hron (15.-22.8.)
Pobyt pro prarodiče s vnoučaty – výtvarná 
dílna (22.-29.8.)
Pobyt penzistů (22.-29.8.)
Integrovaný rodinný pobyt s dětmi s 
postižením i bez, za asistence dobrovolníků 
(22.-29.8.)
Letní brigáda (22.-28.8.)

Více informací na www.prihlasky.srcce.
cz a www.e-cirkev.cz. Další možnosti a na-
bídky církevních rekreačních středisek naj-
dete na www.e-cirkev.cz v sekci “rekreační 
střediska”. 
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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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