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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.c stránky věnované výchově dětí a vyplnění jejich volného času 
aktivitami spojenými s vírou v Ježíše Krista.

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,...
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Nezávislé noviny sboru ČCE a. v. v Českém Těšíně Na Rozvoji 

čtení: Př 22:1-2,8-9,22-23; Ž 125; Jk 2:1-10,11-13,14-17

13. září - 15. neděle po trojici
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SLOVO EDITORAATLETI V AKCI

Atleti v Akci, z.s. 
Líšnická 974/3
155 00 Praha 5, Stodůlky 
Tel. 724 554 408 
E-mail: frantisek.duda@gmail.com
www.atletivakci.cz 
IČO: 67365841

Počet zaměstnanců: 0
Počet dobrovolníků: Přibližně 15

Atleti v Akci jsou křesťanskou organizací, 
která pořádá zážitkové a sportovní akce 
zejména v přírodě. Sdružení Atleti v Akci 
(AvA) vzniko v ČR v roce 1993 v návaznosti 
na činnost křesťanské misĳ ní organizace 
Athletes in Action (AiA), která pochází z 
USA. Na rozdíl od našich amerických bratrů 
a sester se čeští zakladatelé brzy na své misĳ ní 
cestě přesunuli ze stadionů a sportovních hal 
do přírody, kde začali pořádat outdoorové 
zážitkové kempy (víkendové a brzy i letní 
týdenní) pro skupiny mladých lidí (studenti, 
lidé z mládeží a jejich nevěřící kamarádi,...). 
K těmto kempům po roce 2000 přibyl letní 
multisportovní kemp, který je týdenní 
sportovní akcí pro větší skupinu účastníků. 
kteří se na něm věnují “klasičtějším” sportům 
(pokud je tak možno např. letošní parkour, 
akrobacii-cheerleading nebo dřívější lezení 
označit). 

Akce pořádáme pro mladé lidi mezi 14 a 
30 lety. Naším cílem je pomocí společných 
zážitků otevřít mladým lidem nový pohled 
na sebe sama, druhé lidi i na víru v Boha. 
Akce jsou otevřené všem mladým lidem 
bez rozdílu toho, od kterého konce loupete 
banán.

Naše aktivity:
V současné době se se Atleti v Akci věnují 

třem typům aktivit: klasické sporty, outdoor 
a horolezení, které se stalo samostatnou 
větví AvA teprve nedávno. 

Milí čtenáři, 

po menších technických peripetiích 
vydáváme zářĳ ové číslo. Nicméně, o co 
jste déle na tento výtisk čekali, o to je číslo 
kvalitnější, co se obsahu týče. 

Dozvíte se více o organizaci Atleti v akci 
a z biblických žen si tentokrát představíme 
Noemi. Naleznete zde několik článku, 
které přibližují prázdninové aktivity našich 
dětí a vedoucích táborů. 

Br. f. Kaczmarczyk zavzpomíná na jeho 
počátky ve školních lavicích. Pokusíme 
se Vám odpovědět, na otázku: „Kdy byl 
ukřižován Ježíš.“ A se začínajícím školním 
rokem nechybí ani informace o naší 
církevní mateřské školce Loďka a seriál 
o zralém Božím muži, tentokrát na téma 
„dobrý“. 

Již tradičně nabízíme i fotoreportáž, 
rubriku pro chytré hlavy a rovněž i 
nabídku oznámení a nejbližších akcí.

Za redakční tým Vám přeji příjemné 
počtení a krásné prožití babího léta.

David Harok
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Předmětem činnosti první větve je 
organizace letního multisportovního 
kempu (Multikempu), na kterém se 
účastníci ve věku 14 až 22 let věnují běžným 
halovým i venkovním sportům. Nabízíme 
trénink širokého spektra sportů od těch 
nejklasičtějších, jako je volejbal, basketbal, 
futsal, tenis či so+ bal, přes sporty méně 
běžné (americký fotbal, frisbee ultimate, 
badminton, box) až po sportovní aktivity 
poměrně nekonvenční (parkour, akrobacie-
cheerleading, nebo dřívější lezení). Nedílnou 
součástí Multikempu jsou večerní zamyšlení 
a svědectví, o kterých následně účastníci 
diskutují ve skupinách se svými trenéry 
a parťáky ze sportu. Letos se již druhým 
rokem Multikemp konal v Benátkách nad 
Jizerou za vydatné spolupráce místního 
sboru Církve bratrské. Zúčastnilo se ho 
128 mladých lidí. Významná část trenérů 
pocházela z USA. Vedle kvalitního tréninku 
a spousty dalších aktivit tak měli účastníci 
možnost se také zdokonalit v angličtině.

Druhá větev se 
zaměřuje na pořádání 
zážitkových akcí 
v přírodě, jejichž 
součástí jsou tradičně 
fyzicky náročné hry, 
lanové překážky, ale i 
simulační a kreativní 
aktivity. Snažíme 
se prostřednictvím 
zážitkové pedagogiky 
oslovit současné 
mladé lidi, dát jim 
příležitost nalézt nové přátele a předat jim 
dobrou zprávu, na které jsme sami postavili 
svůj život. 

Nejmladším projektem AvA je lezecký 
klub Petros, v rámci něhož se mladí lidé z 
Prahy pravidelně setkávají na umělé stěně či 
na skalách. 

Co nás aktuálně těší: 
V současné době jsme velmi vděční za 

vzrůstající zájem o aktivity, které pořádáme. 
Horolezecký klub Petros pravidelně 
navštěvuje více než 15 lidí. Těší nás zároveň 
otevřenost tohoto společenství, která nám 
umožňuje přivítat mezi námi další nové 
tváře. Dále jsme nadšení z nové generace 
mladých lidí, ze které by se v budoucnu mohl 
vytvořit nový tým instruktorů. V neposlední 
řadě jsme vděční za velkou podporu z řad 
bývalých instruktorů.

Co nás aktuálně trápí: 
Navzdory tomu, že na každé akci máme 

dostatek instruktorů, chybí nám lidé, kteří 
jsou připraveni přĳ mout Atlety v Akci za 
svoji hlavní službu. Hledáme teď „novou 
krev“, která vytvoří stabilní tým instruktorů. 
Zároveň přemýšlíme, jak nejlépe oslovit 
současnou mládež. Tento úkol se zdá být 
o to větší výzvou s ohledem na obrovskou 
nabídku možností, která se mladým lidem v 
této době otvírá.

Plánované novinky: 
Přihlédli jsme na požadavky současné 

mládeže a při organizování zážitkových 
akcí nyní klademe mnohem větší důraz na 
strukturu a příběh. Ruku v ruce s tím jsme 
zmírnili celkovou náročnost těchto akcí. 
Atleti v Akci však vždy nabízeli aktivity, 

ve kterých si účastníci 
sáhnou takříkajíc „na 
dno“. Plánujeme proto 
zařadit do programu 
projekt zvaný „Ultimate“. 
Atleti v Akci budou pod 
tímto označením pořádat 
fyzicky náročnější 
akce. Pilotní akcí bude 
extremnější zimní 
výprava na sněžnicích 
plánovaná na únor 2016.

Pozdrav pro čtenáře Nedělních listů: 
Heslem Atletů je: „Zážitek nemusí být 

příjemný, hlavně když je silný.“ Tímto vám 
proto přejeme hodně silných zážitků s 
Hospodinem!

MSCH - NL
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Informace o sboru

Evangelický sbor a.v. ČCE,
Nám. Dr. M. Luthera 1, 737 01  Český Těšín
telefon: 591 142 059
číslo účtu: 1725496319/0800
e-mail: cesky-tesin@evangnet.cz
web: www.narozvoji.cz
faráři 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: David Harok
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! Grafi cký inzerát 100,-Kč.

inzerce

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

Firma „Polygrafi cká 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. 

karnevalové kostýmy, plážový stan, dřevěné 
korálky, nálepky, hry nebo knihy. Děkujeme 
za pomoc a spolupráci. 

V červenci byli pokřtění:
Klára Vankátová, Zuzana Popková, 

Natálie-Zuzana Pánková a Radoslav 
Absolon.

V srpnu byli pokřtění:
Filip Molitor, Marie Czyžová, Klára 

Czyžová, Daniel Dyba a Natálie Hajzerová.

V červenci jsme se rozloučili s:
Marií Kozielovou a Věrou Walicovou.

V srpnu jsme se rozloučili s: 
Otýlií Kurlandovou a Pavlou Pyszkovou.

V červenci byli oddáni:
David Fojcik a Růžena Bajgerová, Milan 

Kříž a Petra Sikorová.

Vsrpnu byli oddáni:
Jiří Smelík a Joanna Maria Chodorowska, 

Petr Jonszta a Kateřina Zajícová.

Srpnoví a zářĳ oví jubilanti jsou:
Drozdová Hilda, Dušková Šárka, Gorný 

Karel, Hajzerová Alena, Kotajná Eva, 
Krejčová Dana, Miziová Marta, Motyková 
Helena, Přikrylová Anna, Raszková Lidie, 
Růtová Karla, Santariusová Zlatka, Sikorová 
Bronislava, Sychrová Otylie, Szturc Karel, 
Valková Ludmila a Walková Anna.
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Historická konference u příležitosti 100. 
výročí narození pastora V. Santaria se bude 
konat 10. října. Podrobnosti příště.  

Náš sbor se také zapojil do podzimního 
běhu kurzů Alfa, které se budou konat 
v Českém Těšíně a v dalších místech repub-
liky. Začínáme ve středu 30.9. v 18:00 hod. 
v restauraci 7 na ul. Sokola Tůmy 4. Celý 

kurz trvá 12 týdnů a jeho cílem je představit 
přátelům, zájemcům a sympatizantům zák-
lady křesťanství v neformálním prostředí 
restaurace v rámci pozvání na večeři. 
Prosíme o modlitby za tým, který setkání 
připravuje a rovněž za možnost a příležitost 
oslovit své přátelé a známé s pozváním na 
tuto akci.

co nás čeká

oznámení

Řešení k úloze:
Prázdninová cesta trvala Jakubovi 40 dnů, 

Honzovi 30 dnů a Tomášovi 20 dnů.

Bratři a sestry, od září 2015 začne probíhat 
pro žáky 8. tříd, případně starší konfi rmační 
vyučování. Vyučování bude probíhat každý 
pátek v 15:30-16:30, první schůzka proběhne 
11.9. Přihlásit děti můžete mailem - cesky-
tesin@evangnet.cz, telefonicky - 591 142 059 

nebo osobně v kanceláři. Vyučování povede 
br. farář M. Blažek. 

Církevní mateřská škola Loďka díky Bohu 
zahájila druhý ročník svého provozu. Velice 
se na něj těšíme! Pokud byste chtěli dětem 
zpestřit herní aktivity a máte doma hračky, 
které se vašim dětem již omrzely, můžete se 
s námi o ně podělit:-). Děti by potěšilo lego, 
dřevěná vláčkodráha, oblečení pro panenky, 
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biblické ženy

NOEMI

V zemi nastal hlad. Situace, která je nám, 
obyvatelům České republiky, v dnešní době 
velmi vzdálená. A měli bychom být za ni 
vděčni. 

Toto nezáviděníhodné období postihlo 
zemi, kdy „soudili soudcové“ (Rút 1,1). 
Z tohoto důvodu z judského Betléma 
odchází Elímelek se svou ženou Noemi a 
dvěma syny, Machlónem a Kiljónem, aby 
přebývali na Moábských polích. 

Uběhlo tisíce let a lidé mají na světě pořád 
nějaký důvod k tomu, aby opustili svá 
zázemí, domovy, rodinu a všechno, z čeho 
se těšili, co měli rádi, aby se pokusili o lepší 
život na jiném místě pro své děti i sebe sama. 
Současná situace běženců je toho důkazem. 
Bratr farář Marcin Pilch po nedávné 
návštěvě uprchlického tábora v bulharském 
Harmanri mimo jiné řekl, že právě děti 
jsou častým důvodem k rozhodnutí rodičů 
utéct z válkou postižené oblasti nebo území, 
kde „nic“ nefunguje. Domnívám se, že 
Elímelek mohl uvažovat podobně a své dva 
syny a manželku se pokusil zabezpečit. O 
to tragičtější je sdělení v Bibli, že Elímelek 
umírá a Noemi zůstává s oběma syny sama 
(Rút 1,3). Po období smutku se zdá, že bude 
líp. Oba synové se žení s Moábkami. Jedna 
se jmenovala Orpa, druhá Rút. Po deseti 
letech se žel tragédie opakuje a v rodině jsou 
další dvě mladé vdovy. Srdce se mi svírá při 
pomyšlení, že jsme loni s manželem oslavili 
dvacáté výročí svatby. Pořád se nám to zdá 
málo a toužíme po tom, aby nám Pán Bůh 
dopřál ještě hodně času pospolu.

Noemi zůstala sama, bez dětí i bez muže, 
ale neodpadla od víry v Boha. Ztráta těch 
nejbližších je pro ni ale tak obrovskou 
ránou, že se nezacelí ani láskou jejích snach, 
které jí zůstaly věrné jako členky rodiny. 
Zachvátila ji touha po domově. Všemohoucí 
Bůh dal Noemi nést těžký kříž, ale ona se ho 
nevzdala, ba naopak, ještě více se ho držela. 
A dělala to takovým způsobem, že vzbudila 
chuť poznat Hospodina u obou svých snach. 
To je velká věc! Žĳ eme takovým způsobem, 
aby si naši sousedé, kolegové či přátelé 
všimli něčeho, co by je směřovalo k Pánu 
Bohu?

Vliv Noemi na Orpu a Rút byl tak velký, že 
se obě rozhodly jít s ní. To svědčí o tom, že 
ji měly rády a nechtěly ji nechat samotnou 
za žádných okolností. Před takovými vztahy 
tchyně a snachy smekám! Noemi ale situaci 
vidí z jiného pohledu. Jsou obě mladé, 
mohou se ještě vdát a ona tomu nechce 
být překážkou. Je to rozumná žena. Ví, že 
její úděl je pro snachy příliš trpký. Trvá na 
tom, aby se vrátily. Zatímco Orpa se nechá 
přesvědčit, Rút Noemi následuje.  

Předchází tou ještě dlouhé přesvědčování 
a možná i hádka: „Nenaléhej na mne, abych 
tě opustila…“ (Rút 1,16). Když se lidé mezi 
sebou hádají, ďábel se raduje. Zde se ale 
radovalo nebe. Vždyť Rút i Noemi hledá 
blaho té druhé a chce druhé sloužit. Když 
Noemi viděla, že Rút je odhodlána jít s ní, 
přestala ji přemlouvat. Přišly do Betléma. 
Byl to ale smutný návrat. Svým známým 
Noemi vysvětluje: „Nenazývejte mě Noemi 
(to je Rozkošná). Nazývejte mě Mara (to 
je Trpká), neboť všemohoucí mi připravil 
velmi trpký úděl.“ (Rút 1,20). 

A má i nemá pravdu. Hodně se toho 
změnilo, ale největší změnou prošla ona 
sama. Boží údery ji nepolámaly, ale ještě 
více přitáhly k Němu. Když Hospodin vede 
někoho údolím stínů smrti, jsme v pokušení 
vidět v tom Boží trest. Ale právě její příběh je 
důkazem, že ne každé utrpení je trestem za 
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vinu. V mnohých utrpeních se skrývá tajná 
Boží ruka, která sleduje vyšší cíle. Noemi 
spolu s Rút dozrávaly k slavnému poslání. 
Noemi se pomocí své snachy začlenila do 

královského rodokmenu, ve kterém se dále 
objevil král David a na konci sám Spasitel!

JH-NL

téma čísla - reportáže z prázdnin

TÁBOR “TAK TROCHU” JINAK

Je pátek a já celá unavená přĳ íždím z 
pestře nabitého tábora Pod Lipou. Tábor 
jsem si velmi užila, ale poslední chvíle jsem 
byla už myšlenkami trochu někde jinde. 
Přemýšlela jsem totiž nad tím, jak se stihnu 
vybalit, znova hned zase nabalit, co si vše s 
sebou mám vzít do neznámých míst a jak to 
tam vlastně vše bude vypadat a probíhat. 
Jak už asi tušíte, čekalo mě následující den 
další týdenní táborové dobrodružství. Tento 
tábor se konal 1.- 8. 8. 2015 v Hodoníně u 
Kunštátu a byl určen pro děti a mládež s 
mentálním a kombinovaným postižením. 

Proč jsem na takový tábor chtěla jet? Na 
facebooku jsem našla žádost, kde hledali 
dobrovolníky na pozici osobního asistenta 
pro děti s postižením. Už dlouho mě zajímalo, 
jaké to je pracovat, starat se a trávit souvislý 
čas s takovými dětmi. Ale nevěděla jsem, jak 
to udělat. Když jsem si tuto žádost přečetla, 
neváhala jsem a hned jsem odepsala, že bych 
ráda jela. Odpověď přišla velmi rychle a s 
vedoucí táboru jsme se setkaly, abychom vše 
důležité mohly v klidu probrat. Byla jsem 
za to ráda, protože i když mám postiženou 
šestiletou sestřenici, s osobní asistencí jsem 
neměla žádné zkušenosti. Vedoucí tábora 
byla hrozně milá a v této dobrovolnické práci 
mě velmi podpořila. Ještě před nástupem 
jsem se dozvěděla, o jaké dítko se budu celý 
týden starat. Dostala jsem holčičku, která 
se jmenuje Barunka. Barča je dvanáctiletá 
holčička s dětskou mozkovou obrnou a 
lehkým mentálním postižením. S mozkovou 
obrnou se také pojí špatné polykání, potíže 
se sliněním a také s jídlem a pitím. Má těžce 
srozumitelnou řeč a pohybuje se na vozíku. 

I když jsem tušila, že to bude pro mě těžké, 
na tábor a hlavně na Barunku jsem se moc 
těšila. Vůbec mi nakonec nevadilo rychle se 

vybalit, nabalit a v sobotu ráno se dostavit 
do Ostravy, kde mě čekala rodina, která 
svou dcerku také odvážela na tábor a byla 
mě ochotna přibrat.

Když jsem vystoupila z auta, hned ke mě 
přĳ ela Bára s její maminkou. Seznámily 
jsme se a hned jsme si padly do oka :-) Po 
ubytování a sdělení všech informací o Barči 
jsem se mohla setkat i s ostatními asistenty 
a dětmi. 

Na táboře bylo celkem šestnáct dětí a ke 
každému dítěti patřil jeden asistent. (Už to 
byl výrazný rozdíl oproti počtu vedoucích 
a dětí na táboře Pod Lipou). Poté nesměl 
chybět zdravotník a čtyři programoví 
vedoucí. Chtěla bych vám teď přiblížit chod 
celého tábora. 

Táborový týden nesl název “Od panoše k 
rytíři aneb Záchrana princezny Angeliny”.  
Pro nás to znamenalo, že pod vedením 
krále Artuše a šaška Šášuly jsme podnikli 
dobrodružnou cestu za záchranou 
princezny Angeliny, kterou nám nedělního 
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Často hledáme znamení, že se blíží druhý 
příchod Ježíše, v něčem jiném než je náš 
vztah k druhým lidem. Hledáme znamení 
například v přírodních katastrofách nebo 
v židovském národě. Přemítáme, ze kterého 
národa vzejde antikrist. V systémech 
evidence osob hledáme označování oné 
nestvůry ze zjevení, která má přĳ ít na svět.

Přitom přírodní katastrofy byly i kdysi. 
Z bádání vědců vychází najevo, že se 
mnohdy po přírodní katastrofě ztratila celá 
města, shořely obrovské oblasti krajiny nebo 
byly zaplaveny vodou. Lidé o mnohých 
živelných katastrofách prozatím ani moc 
neví, protože nebyla média, která by nám 
v přímém přenosu ukázala onu zkázu. 
Nebyl nebo nepřežil nikdo, kdo by je mohl 
zaznamenat.  

Vznik Státu Izrael taky zatím nepřipomíná 
to proroctví z Bible, kdy Bůh označí své 
služebníky z izraelského národa spolu 
s nesčíselným zástupem z dalších národů, 
aby mu sloužili (Zjevení 7, 1-16), kdy má 
pak vzniknout i nový Jeruzalém, který 
bude mít brány věčně otevřené pro všechny 
národy spasených, kdy v něm bude mezi 
lidmi přebývat Pán Bůh a Ježíš, aniž by 
v něm jediný chrám (Zjevení 21, 9-27). 
Jinde v Bibli se píše, že Lid Izraelský bude 
bydlet v bezpečí. Zdi, které tam nyní jsou, 
všemožné kontroly, systémy proti raketám 
a útoky na obyvatele ukazují pouze na 
snahu lidí, kteří mají strach, a chtějí ubránit 
své území. Jejich území mnohé státy a lidi 
neuznávají a nerespektují a o Jeruzalém se 
přetahují s Palestinci. Díky zaslíbení danému 
jejich otcům dojde Izrael spásy jako Bohem 
vyvolený národ. Myslíme si snad, že by je 
Bůh nechal o zaslíbené území takto bojovat? 
Boží zaslíbení jsou věčná, díky jejich selhání 
došla spása k pohanům, ale tak jako my jsme 
byli naroubování z plané olivy na ušlechtilou, 
tak oni, kteří byli vylomeni z ušlechtilé olivy 
kvůli nevěře, můžou být naroubováni zpět, 
tak se nepovyšujme, abychom nebyli z ní 
opět vylomeni. (Římanům 11, 11-31)

Proto další a další rozvahy nad znameními 
posledních dnů kolem nás se zdají být 
marné. Kdyby bylo předpovědění Ježíšova 
druhého příchodu tak jednoduché, neříkal 

by nám, že přĳ de jako zloděj v den, kdy se 
ani nenadějeme.

V dnešní době je pro nás věřící víc 
nebezpečné zapomínat na naše vztahy 
k druhým lidem. Máme milovat jedni 
druhé, jako Ježíš miloval nás (Jan 13, 31-35) 
a dokonce máme milovat i své nepřátele 
(Matouš 5, 44). Ježíš prorokoval, že v těch 
dnech, které se blíží, ochladne láska 
mnohých. Je to myšleno jen v návaznosti 
k lásce k Němu? Sám říká, že kdo nepomůže 
druhým trpícím, o tom řekne, že ho nezná. 
Říká: „Viděli jste mě nahého, hladového, 
trpícího a nepomohli jste mi“ a má na mysli 
trpící lidi v našem okolí. 

V naší společnosti už někteří dělíme lidi 
na ty, kterým bychom pomohli, a kterým 
bychom nepomohli. Dělíme je na ty, kteří 
dělají něco špatně a my s nimi nechceme mít 
nic společného a na ty, kteří jsou podle nás 
dobří. Ani Ježíš nepřišel na svět lidi soudit, 
ale zachránit je. Soudit bude až při druhém 
příchodu ty, kteří o něm slyšeli, ale nepřĳ ali 
Ho.

My nemáme soudit druhé, ale máme jít 
ke všem národům a zvěstovat jim Ježíšovo 
evangelium. Ty národy, který k nám nyní 
opět přicházejí, nám jdou jakoby naproti a 
my nemusíme nikde cestovat. Píši „opět“ 
přicházejí, protože to není jen tato vlna 
uprchlíků v celé historii, je prozatím 
jen ta z těch větších, který nás přistihla 
nepřipravené, která nám ukazuje naši 
nelásku k druhým. Nemáme ani soudit 
například homosexuály. I oni můžou díky 
Ježíšově evangeliu dojít spásy. Jak je psáno, 
kdo mě chce následovat, vezmi svůj kříž, 
zapři sám sebe a následuj mě. Před Ním není 
rozdíl v hříchu, například zda my máme 
nějaké zlé myšlenky, zda někdo jiný nyní 
věří jiným bohům nebo zda někdo podlehl 
svým choutkám. Nesuďme je tedy za to, ani 
jim neschvalujme jejich konáni, když je to 
v rozporu s Biblí. Ani tak ani onak bychom 
sobě ani jim nebyli prospěšní. Pouze je 
v lásce napomínejme a vyučujme pravdě. 
Když v Něho uvěříme, můžeme dojít všichni 
stejné spásy.    

Jaromír Fober
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večera unesl drak. V průběhu týdne jsme 
se například všichni zúčastnili královského 
turnaje, stavěli jsme hrad, obchodovali na 
tržišti, navštívili krále, který nás pozval na 
královskou hostinu s opékáním špekáčků 
a na královskou taneční zábavu. Několik 
večerů jsme měli diskotéku, kde jsme s dětmi 
tancovali, zpívali a kde jsme se pořádně 
vyřádili. Ano, čtete dobře. Přála bych vám 
vidět tančit děti na vozíčku!

Na táboře byla velmi milá, vstřícná 
atmosféra. Na rozdíl od tábora Pod Lipou 
vedoucí neměli vyřvané hlasivky, když 
svolávali děti :-). Vše probíhalo v klidu. 
Musím ale uznat, že jsem se tam s dětmi 
nasmála víc než kdekoliv jinde. Program 
byl velice pestrý a dobře připravený a 
přizpůsobený všem. Jak dětem slepým, na 
vozíčku, tak i dětem velice hyperaktivním, 
dětem, které nemluví a také s mentálním 
postižením.  Na táboře jsme se opravdu 
nenudili.  Účastnili jsme se canisterapie, což 
je cvičení s pejsky, mohli jsme se projet na 
koních a také si vyzkoušet muzikoterapii. 
Jsem moc ráda, že jsem mohla u všech 
terapií být a dívat se, jak si to děti užívají 
a líbí se jim to. Počasí nám taky přálo, a 
tak jsme se mohli koupat v nedalekém 
přírodním koupališti. A aby toho nebylo 
málo, vydali jsme se ve středu na výlet do 
Boskovic do Westernového městečka, kam 
nás zavezl autobus. Toto pro mě bylo taky 
veliké překvapení, protože jsem netušila, že 
autobusem se dá převézt pět vozíku s dětmi, 
aniž by se vozíky musely poskládat a dát do 
úložného prostoru. V autobuse je na vozíky 

vymezené místo a k tomu také popruhy, 
které vozíky pořádně zajistí. 

 Na závěr bych se s vámi chtěla podělit o 
to, jaké to bylo asistovat Barunce. Ze začátku 
mě zaučila vedoucí tábora. Pomohla mi 
například s osprchováním, přebalováním, 
krmením a s veškerou manipulací. Když jsem 
si to všechno vyzkoušela a zvládla sama, už 
to pak nebyl vůbec problém. S Bárou jsme se 
nakonec i hezky domluvily. Na její řeč jsem 
si zvykla a porozuměla jí. Protože má Barča 
problém s polykáním, veškerá strava se jí 
musela rozmixovat. Ale i tak se jí to špatně 
polykalo a jídlem se dusila. Mezi jídly hodně 
slinila, a tak jsem pochopila, proč má tak 
velkou zásobu bryndáků a šátků v kufru. 
I přes to všechno, co s touto nemocí bylo 
spojeno, jsem byla nesmírně ráda, že jsem se 
o Barunku zvládla postarat. Byla to pro mě 
veliká zkušenost! Teď už vím, jak je náročné 
se celodenně starat o děti s postižením. Já 
osobně jsem neměla přes den chvíli času, 
abych zavolala rodině, jak se mám a jak si 
to na táboře užíváme. Péče nejen o Barču, 
ale i o všechny děti vyžadovala opravdu 
veškerý čas. Jestliže budu moct, na tento 
tábor bych hrozně ráda jela znova. Už teď se 
těším! Děkuji taky Bohu, že mi dal dostatek 
síly k manipulaci Barunky, protože mě hned 
ze začátku začaly hrozně bolet ruce a záda. 
Přece jenom několikrát za den posadit a zase 
vyndat Barču z vozíku, nebo ji držet pod 
pažemi, aby si mohla kousíček zajít sama po 
nožkách, dá docela zabrat.  

Loučím se s vámi táborovým “hoja hoj!”

Daniela Humplíková

Přeji Ti krásný den! Ráda bych se v tomto 
článku podělila o zážitek z prázdnin, na 
který moc ráda vzpomínám. A to je tábor 
,,Pod Lipou’’. Je to tábor určený pro děti ve 
věku od 6-10 let. Když se děti v pondělí ráno 
scházely u fary, šlo z jejich tváří vyčíst, že 
se moc těší, což je to nejlepší, co si vedoucí 
může přát! 

Cestou autobusem jsme s  dětmi probírali, 
co všechno mají v batůžku, kdo si přivezl 
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jakou hračku na spaní, kdo se nejvíc na 
co těší atd. Když jsme dojeli na konečnou 
autobusu, následovala asi půlhodinka 
procházky k chatě. Tam nás čekalo formou 
hry rozdělování do skupinek (červení, 
modří, žlutí), představování vedoucích, 
poté pravidla slušného chování a konečně 
to nejlepší - oběd! Paní kuchařky si na první 
den přichystaly nudle na sladko. To bylo 
přídavků! 

Večer děti čekalo překvapení ,,udělám 
cokoliv’’, kde si každé dítě vylosovalo jídlo 
a když ho snědlo, dostalo body. Ale aby to 
nebylo tak jednoduché, dané jídlo vedoucí 
trochu poupravili. Podávala se tedy např. 
vaječina obarvená hnědým potravinářským 
barvivem, syrečky namočené v hořčici či 
vyvařený hovězí jazyk vcelku.  

Úterní ráno děti začaly rozcvičkou, poté 
následovala ranní hygiena, biblická lekce a 
zručáci (dnes workshopy), oběd, odpolední 
klid,  VTH (velká táborová hra), večeře, 
večerní program. 

Ve středu po podobně proběhlém dni 
měly děti večerní program vylepšený 
překvapením. Byly v kině. Každé dítě 
dostalo limonádu a popcorn a spokojeně se 
dívalo na fi lm. Prostě kino jak má být! 

Ve čtvrtek jsme absolvovali výlet na 

Javorový, kde jsme se s dětmi pořádně 
vyřádili a užili jsme si to. Po náročném dni 
jsme večer usedli k táboráku a opékali párky. 
Přĳ ela nás navštívit moc milá a hodná paní 
s postiženým synem a vysvětlovala nám, jak 
můžeme třeba i jen sbíráním víček pomoct 
dětem, které to nemají lehké. Zlatým hřebem 
večera bylo celkové vyhodnocení týmů, jak 
si vedli ve VTH a vyhodnocení jednotlivců, 
kterým za každý dobrý skutek mohli 
vedoucí dát body, nebo je naopak odebrat. A 
samozřejmě poslední večer nemohla chybět 
stezka odvahy, kterou odvážní jednotlivci 
statečně absolvovali. 

V pátek jsme náš tábor zakončili obědem. 
27 dětí se vracelo s dobrou náladou i zpátky, 
tudíž jsem usoudila, že se jim tábor líbil. Já 
osobně jsem z těchto táborů nadšená. Vždy, 
když skončí, už se těším na další! Tímto bych 
taky chtěla poděkovat hlavnímu vedoucímu 
Tomáši Kaletovi za výbornou organizaci 
a celému týmu vedoucích za výbornou 
spolupráci a fajn atmosféru, kuchařkám 
za velmi chutná jídla a zdravotnici Zdeňce 
za skvělou péči a legraci a hlavně Bohu za 
veškerou ochranu!

Tereza Humplíková

S mojí rodinou jsme v průběhu tohoto léta 
strávili týden v Ostravě. Nyní jsem byla 
požádána o pár myšlenek o tomto pobytu a 
ráda je napíšu. Když jsem při našem odjezdu 
udělala malou rodinnou anketu, všichni 
jsme se shodli, že bylo fantastické sloužit 
v České republice, a bylo to něco, co bychom 
rádi znovu zažili, pokud by byla příležitost. 

Nápad podílet se na tomto „letním misĳ ním 
projektu“ pro nás nebyl nový. V roce 1994 
naše rodina, tehdy tříčlenná, opustila Oslo 
a přestěhovala se do Ázerbajdžánu jako 
„misionářská rodina.“ O čtyři roky později 
jsme se vrátili do Norska, abychom založili 
„Stan,“ naši misĳ ní organizaci (vychází 
z myšlenky, že apoštol Pavel na svých cestách 
vykonával své povolání – vyráběl stany – a 
při tom sloužil Božím slovem). Nyní má 

naše rodina členů sedm a dlouhodobě se 
věnuje misii. Toužíme po tom, abychom 
mohli přímo zvěstovat Boží slovo. Naše 
dvě nejmladší děti ale nikdy nežily v cizině 
a nikdy neprožily tu radostnou zkušenost 
pracovat s lidmi z jiných zemí.   

Kristiana a Karianne Landovy, norské 
misionáře působící v Ostravě, napadlo, že 
bychom mohli toto léto přĳ et do Ostravy. 
Přemýšleli jsme o tom, jak bychom se mohli 
zapojit. Byli jsme požádáni, jestli bychom 
mohli pomoci na příměstském táboře pro 
děti, který trval od pondělí do pátku. Čtyři 
z našich dětí chtěly jet také, páté mělo letní 
brigádu a tak se nemohlo připojit. Protože 
jsem novinářka, poprosili mě, abych vedla 
žurnalistický workshop. Měla jsem skvělou 
podporu, českou fotograX u Alexandru, 

PODĚKOVÁNÍ Z BERGENU

11 13. září 2015 www.Nedělní listy.cz11 13. září 2015 www.Nedělní listy.cz

V našem textu (Tit. 1,8) se nachází řecké 
slovo „philagatos“, které můžeme přeložit 
jako „milující dobré“ nebo „toužící po 
dobrém“. „Dobrý“ je člověk, který si přeje 
konat dobro, nikoliv zlo. Musíme si ovšem 
uvědomit tu skutečnost, že podstata člověka 
je od narození hříšná a jedině skrze Boží 
milost ji lze vírou v Krista proměnit na 
novou - čistou a dobrou podstatu Ježíšova 
následovníka. Apoštol Pavel ve svých 
dopisech také zmiňuje zápasy lidské 
přirozenosti mezi dobrem a zlem:

Řím. 7,18: „Vím totiž, že ve mně, to jest v 
mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. 
Chtít dobro, to dokážu, ale vykonat už ne.“   

Řím. 12,21: „Nedej se přemoci zlem, ale 
přemáhej zlo dobrem.“

Víme tedy, že automaticky „dobří nejsme“. 
Ale známe cestu a způsob, jak usilovat 
o konání dobra. Je to neustálý proces 
dozrávání a připodobňování se Ježíši Kristu. 
Boží slovo k tomu uvádí několik nutných 
předpokladů:

1, Zasvěcení se
Člověk, který se učí „být dobrý“ musí 

nejprve poznat a milovat Boha a žít každý 
den podle jeho vůle.

Řím. 12,1-2: „Vybízím vás, bratří, pro Boží 

milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli 
jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je 
vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se 
tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou 
své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle 
Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.“

2, Znalost Božího slova
Člověk, který se učí „být dobrý“ musí také 

milovat a znát Jeho Slovo a hledat Jeho vůli 
skrze Písmo.

3, Modlitba
Modlitba je klíčem, který odemyká Boží 

slovo a umožňuje jej aplikovat do našich 
životů.

Milí Boží mužové, přeji vám, abyste 
na cestě konání dobra přĳ ali za své toto 
zaslíbení:

„A Bůh pokoje, který pro krev stvrzující 
věčnou smlouvu vyvedl z mrtvých velikého 
pastýře ovcí, našeho Pána Ježíše, nechť vás 
posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho 
vůli; on v nás působí to, co se mu líbí, skrze 
Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věků! 
Amen.“ 

Žid. 13,20-21

Otmar Humplík

Poslední dobou některým křesťanům 
unikají z mysli verše z Bible o vzájemném 
snášení se mezi sebou a pomoci druhým. 
Lidé mají strach pomáhat druhým z různých 
důvodů a ten strach se pomalu mění na 
nenávist k určité skupině lidí. Když k tomu 
vezmeme i nevěřící, dalo by se říct: „Kdo 
je „sluníčkář“, není Čech“. Lidé jsou různí 
a podle jejich vyjadřování v dnešní době, a 

to hlavně na internetu, vidíme, kdo jaký je. 
Zdánlivá anonymita internetu z lidí sundává 
masku, kterou v životě nosí. Někdo nemá 
rád děti, někdo důchodce, jiný Romy, další 
nemá rád věřící lidi, další nezaměstnané, 
další přistěhovalce, jiný homosexuály a tak 
bychom mohli pokračovat. U starší generace 
by některé pohnutky z historického hle-
diska šlo pochopit, že nemají rádi Němce, 
sudetské Němce nebo Rusy, ale proč si 
neustále hledáme nějaké nepřátele a máme 
z nich strach? Kdo se chce chovat lidsky 
k druhým, je tak často nazýván výrazy jako 
sluníčkář, pravdoláskař (v kombinaci se 
sprostým slovem), jako pomatenec, blbec, 
atd. Jako by se za postavení na stranu 
pravdy a lásky měl člověk stydět.  

ZVĚDAVÉ POHLEDY DO BUDOUCNOSTI, 
ALE CO NAŠE SOUČASNOST? 
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Milé sestry, milí bratři,
začíná nový školní rok a pro naši Loďku 

to znamená druhé vyplutí do provozu 
pracovních dní. Děkuji Pánu za to, že nás 
vedl celý minulý školní rok a že letos je 
školka plná dětí, které mohou slyšet o Pánu 
Bohu.

Letošní počátek školního roku je jiný 
než loni. Loni ještě školka nebyla zcela 
naplněna, chodilo méně dětí a rozjezd byl 
klidnější. Letos je ve školce od 1. září velmi 
rušno, každý den je tu 17-18 dětí. Nastoupilo 
6 nových dětí, které si zvykají na nové 
prostředí, ostatní jsou tu už jako doma, ale 
po prázdninách si také zvykají :)

Největší změna ve školce, kterou někteří 
z vás tušili už delší dobu, je odchod Zuzky 
Smyčkové (aby se mohla věnovat mateřským 
radostem) a příchod nové paní učitelky. 
Pokud tedy potkáte stále usměvavou, 
sympatickou a milou blondýnku, vězte, že 
je to paní Mgr. Alžběta Brzezinová z Třince, 
navštěvuje sbor SCEAV v Návsí. Jsme moc 
vděčni, že náš tým doplnil znovuzrozený 
člověk, který má krásný vztah nejen k dětem, 
ale ke všem lidem kolem sebe.

Po dlouhých úvahách jsme se rozhodli, že 
vyjdeme rodičům alespoň částečně vstříc 

s prázdninovým 
provozem. Proto 
byla školka o 
prázdninách otev-
řena celkem 9 dní: 1. 
- 3. července, 24. - 31. 
srpna. Mezitím jsme 
však jídelnu vrátili 
do téměř původního 
stavu, byl zde 
příměstský tábor, na kterém se sešly dětí z 
nedělky, ze školky a další jejich kamarádi. 
Ze školky byly na příměstském táboře k dis-
pozici nejen některé hračky, ale také šatna 
nebo lehátka pro odpolední odpočinek dětí. 
Také používání dětských WC a umyvadel 
bylo jistě pro děti pohodlnější.

Děkujeme Pánu, za to, co nám dává, 
děkujeme vám, milí bratři a sestry, za 
modlitební i fi nanční podporu a prosíme, 
abyste stále pro všechny zaměstnance 
Církevní mateřské školy Loďka vyprošovali 
moudrost a modlili se také za děti, které 
přicházejí do prostor našeho sboru, aby i 
skrze školku mohly najít Pána Ježíše.

Lenka Chrobočková

CÍRKEVNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA LOĎKA

„Neboť biskup má být bezúhonný jako správce 
Božího domu. Nemá být nadutý, zlostný, pĳ an, 
rváč, ziskuchtivý. Má být pohostinný, dobrý...“  
Tit. 1,7-8

„Byl to dobrý člověk.“ Tuto větu můžeme 
často slýchat na pohřbu, když řečníci hovoří 
o zesnulém. Což o to, o mrtvých jen dobře, 
ale použili bychom tuto charakteristiku také 
za života?

„Je to dobrý člověk.“ Jaké musí člověk 
splňovat předpoklady, abychom jej 
charakterizovali jako dobrého?

Na úvod si ujasněme některé pojmy. 
V Markově evangeliu v 10. kapitole Ježíš na 
otázku tazatele odpovídá takto: 

„Proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, 
jedině Bůh.“ (Mk. 10,18). Originální řecké 
slovo „agathos“, které zde Ježíš použil, 
znamená „skutečně dobrý“, „přirozeně 
dobrý“ nebo „dobrý z podstaty“. Tuto 
charakteristiku lze použít opravdu jen na 
Boha, na nikoho jiného.

zralý Boží muž

17. DÍL - DOBRÝ
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ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU V ROCE 1948

která byla rovněž mojí překladatelkou. Můj 
manžel Steinar rádi peče, a tak pekl zákusky 
a muffi  ny s naším synem Haraldem (9) 
a dcerou Sigrid (16). Dva účastníci měli 
během tábora narozeniny a tak dostali 
sladké překvapení – stejně jako vlastně 
všichni ostatní :-). Sigrid také pomáhala 
s nejmladšími dětmi. Steinar a Harald se 
občas zapojili do fotbalového workshopu. 
Eirik (21) a Olav (13) působili na fotbalovém 
workshopu po celou dobu. 

Bylo zajímavé sledovat naše děti, jak se 
přátelí s novými dětmi a mladými dospělými 
a navazují v Ostravě nové kontakty.  Bylo 
úžasné slyšet je, jak vyprávějí příběhy z Bible 
a sdílejí své zážitky ze života s Bohem, 
navíc v angličtině! Ale nejlepší ze všeho 
bylo být spolu s novými přáteli v Ostravě, 
vidět, jak mladý sbor roste a zasahuje své 

sousedství přátelstvím a Božím slovem. Byli 
jsme ohromeni, když jsme viděli ostravské 
křesťany, jak grilují banány s čokoládou 
na dvoře mezi domy, učí děti na kytaru 
a zpívají s nimi křesťanské písně, grilují 
párky a berou děti na cestu okolo města, aby 
zažily letní dobrodružství. Potěšilo nás také 
setkání mladých manželských párů, kde 
jsme mohli sdílet naše zkušenosti a nápady, 
jak být křesťanskou rodinou. Doufáme, že 
sbor bude pokračovat v růstu a budování 
pro nespasené, pro ty, kteří ještě neslyšeli. 

Ať vám Pán žehná ve vaší snaze a ať nesete 
ovoce! Zdraví Birgit, Steinar, Eirik, Sigrid, 
Olav a Harald. Jsme vděčni za šanci vidět 
vaši nádhernou Českou republiku! 

Birgit Opheim

Zahájení školního roku v roce 1948 bylo pro 
mne milým překvapením. Po absolvování 
školní docházky v Obecné škole ve Vělopolí 
jsem nastoupil do Masarykovy střední školy 
v Hnojníku. Před školou stál pomník a na 
něm byla busta prezidenta T. G. Masaryka. 

Dne 1. září se shromáždili všichni žáci 
ve velké tělocvičně. Ten veliký prostor 
tělocvičny a velké množství žáků, to 
udělalo na mne mimořádný dojem. Ředitel 
školy Dominik Mališ nás všechny uvítal 
a popřál nám v učení mnoho úspěchů. 
Pak oznámil, že všichni žáci půjdou na 
bohoslužby k zahájení školního roku. Žáci 
budou rozděleni do dvou skupin podle 
vyznání. Skupina katolických žáků půjde 
do katolického kostela v Hnojníku a skupina 
evangelických žáků půjde do evangelického 
kostela v Komorní Lhotce. Evangelické 
žáky povede učitel Antonín Dolina. Pak 
jsme vyšli od školy v Hnojníku a šli jsme 3 
km pěšky do Komorní Lhotky. Byla to moje 
první procházka po cestě pod nádhernými 
lipami, které nás chránily před žárem slunce. 
Když velký zástup žáků přišel do Komorní 
Lhotky, obdivoval jsem i já ten obrovský 
chrám. Dosud jsem byl zvyklý na podstatně 
menší kostel v Třanovicích.

Bohoslužby vedl pastor Vladislav 
Santarius, kterého jsem viděl poprvé. 
Kázání bylo zajímavé a udělal na mne 
velmi dobrý dojem. Po bohoslužbách jsme 
kráčeli opět společně až do Hnojníku a pak 
se všichni rozcházeli domů. Na druhý den 
jsme byli seznámeni s rozvrhem hodin. 
Dozvěděli jsme se také, že budeme mít 
náboženství jako povinný předmět. Když 
se pak přiblížila hodina náboženství, byli 
jsme rozděleni na dvě skupiny – na žáky 
evangelické a katolické. Pak vstoupil do 
naší třídy pastor Vladislav Santarius. Byl 
k nám velmi milý a laskavý a sdělil nám, 
co nás bude učit. Hodiny náboženství se 
pak staly velmi příjemnými hodinami. 
Vyprávěl nám velmi zajímavě biblické 
příběhy a používal při tom fl anelograf a 
mnoho zajímavých obrázků. Zároveň nás 
povzbuzoval, abychom si doma četli Bibli. 
To bylo i pro mne inspirující povzbuzení. 
Začal jsem číst Bibli a objevoval jsem tam 
velmi mnoho zajímavého. Povzbuzoval 
nás také k modlitbám. Jeho modlitby byly 
velmi jednoduché, srozumitelné a dotýkaly 
se našeho života. Na hodiny náboženství 
jsem se vždy velmi těšil. Pak jsme dostali 
pololetní vysvědčení. Mezi povinnými 
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předměty byl také předmět: Náboženská 
výchova. Po celou dobu, kdy jsem chodil do 
střední školy v Hnojníku, až do roku 1952, 
byla náboženská výchova mezi povinnými 
předměty. V roce 1952 se stala podivná 
věc. Na vysvědčeních už nebylo jméno 
„Masarykova střední škola“, ale „česká 
střední škola.“ Z pomníku, který stál před 
školou, zmizela v noci z 9. na 10. června 
1953 busta T.G.Masaryka. Pátrání bylo 
bezvýsledné. 

V roce 1949 jsem se dal zapsat na 
konfi rmační vyučování ve sboru v Komorní 
Lhotce. Pastor Santarius nás povzbuzoval, 
abychom se učili biblické texty nazpaměť. 
Naučil jsem se žalmy: 1, 23, 46, 51, 84 a mnoho 
textů z Nového zákona. Jsem za hodiny 
náboženství, za konfi rmační vyučování i za 
dobré rady pastora Santaria velmi vděčný. 
Duchovní a mravní hodnoty, které člověk 
může ve svém dětství a mládí přĳ mout 

z Božího slova, mají obrovskou cenu a činí 
život člověka kvalitním, smysluplným a 
hodnotným.  

Je mi velmi líto, že po ukončení 
komunistické éry nebyla u nás zavedena ve 
školách povinná náboženská výchova, jak 
tomu bylo na Slovensku. Rodiče však mají 
možnost přihlásit své děti ve všech školách 
na „zájmový“ předmět „náboženství.“ Kéž 
by to všichni rodiče využili a umožnili 
svým dětem tu nejlepší přípravu pro 
kvalitní duchovní, mravní a rodinný život 
v současném světě.

Slova Pána Ježíše jsou velmi aktuální i 
v nynější době: „Nechte děti přicházet ke mně, 
nebraňte jim, neboť takovým patří království 
Boží. Amen, pravím vám, kdo nepřĳ me Boží 
království jako dítě, jistě do něho nevejde.“ 
Marek 10,14-15.

Mgr. Stanislav Kaczmarczyk

Jakub, Honza a Tomáš vyprávějí, jak dlouho byli na plánované letní prázdninové cestě. 
Všichni dohromady byli pryč 90 dnů. Vypočítej, jak dlouho byl každý z nich na cestě.

Jakub: „Já byl pryč nejdéle!“
Honza: „Byl jsem pryč o deset dní déle než Tomáš.“
Tomáš: „Byl jsem pryč po dobu o polovinu kratší než Jakub.“
Správné řešení naleznete na straně 13 těchto NL.

pro chytré hlavy

VZPOMÍNKY NA PRÁZDNINY

otázky o Bohu

BYL JEŽÍŠ UKŘIŽOVÁN V PÁTEK?
Pokud ano, jak mohl tedy strávit tři dny v 

hrobu, jestliže byl vzkříšen v neděli?
Z Bible není úplně jasné, který den v týdnu 

byl Ježíš ukřižován. Nejrozšířenějším a také 
v křesťanské historii vžitým názorem je 
pátek, ale někteří historici, ale i teologové 
tvrdí, že by mohlo jít o středu. Další ovšem 
tyto názory sloučili a za onen den označují 
čtvrtek. 

Matouš v 12:40 o Ježíši řekl: „Jako byl Jonáš 
tři dny a tři noci v břiše velryby, tak bude 
Syn člověka tři dny a tři noci v srdci země.“ 

Zastánci názoru, že k ukřižování došlo 
v pátek, uvádí, že podle židovské tradice 
v prvním století se i část dne počítala jako 
další den. Protože byl Ježíš v hrobu už část 
pátku, celou sobotu a část neděle, bylo to 
považováno za tři dny, takže tento názor je 
slučitelný s uváděnými třemi dny v hrobu. 
Jedním z hlavních argumentů pro sobotu je 
u Lukáše 23:53-54, kde je přímo uvedeno, 
že „Byl pátek a začínala sobota“. Dalším 
argumentem ve prospěch pátku je u Marka 
15:42, kde se píše, že Ježíš byl ukřižován 
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„den před sobotou“. Také podle Matouše 
16:21 a Lukáše 9:22 měl být Ježíš vzkříšen 
„třetího dne“, což znamená, že nemusel být 
v hrobě celé tři dny a noci. 

Ne všichni ale souhlasí s tím, že překlady, 
které uvádí „třetího dne“, přesně souhlasí s 
původním textem. V Markovi 8:31 se zase 
uvádí, že Ježíš bude vzkříšen „po“ třech 
dnech.

„Zastánci“ středy uvádí, že v daném 
týdnu byly dva „šabaty“ (Marek 16:1) a 
tímto šabatem (svátkem) byl míněn Pesach, 
neboli svátek Přesnic (viz Lev 16:29-31; 
23:24-32, 39, kde se o zvláštních svátcích 
mluví jako o sabbathu, ačkoli to vždy nutně 
neznamenalo kalendářní sobotu). Druhým 
šabatem toho týdne by pak byla běžná 
sobota dle kalendáře. Povšimněme si 
také, že se v Lukáši 23:56 uvádí, že ženy, 
které nakoupily vonné masti (po prvním 
šabatu) se vrátily, aby je připravily a 
„poté zachovaly sobotní odpočinek“. 
Argumentuje se tím, že 
ženy nemohly po sobotě 
nakoupit vonné masti, a 
zároveň je připravit ještě 
před sobotou – pokud nebyly v daném 
týdnu sabbathy, tedy soboty dvě. 

Pokud by ženy nakoupily masti v 
klasickou sobotu, porušily by sabbath. 
Proto zastánci tohoto názoru uvádí, že 
jediným možným vysvětlením je, že 
svátek Pesach připadl na čtvrtek, ženy 
nakoupily masti v pátek a ještě stejný den 
je připravily. Potom zachovaly sobotní 
odpočinek, protože byla kalendářní 
sobota a v neděli brzo ráno přinesly masti 
k hrobu. Ženy tedy neporušily nákupem 
vonných mastí sobotu a zároveň se tím 
potvrzuje Matoušovo 12:40, že Kristus 
byl tři dny a tři noci v srdci země. 

Podle „středečních“ zastánců byl tedy 
Ježíš pohřben ve středu kolem západu 
slunce, což bylo podle židovských tradic 
považováno už za čtvrtek. Podle židovského 
kalendáře tedy máme čtvrteční noc (první 
noc), čtvrteční den (první den), páteční 
noc (druhá noc), páteční den (druhý den), 
sobotní noc (třetí noc), sobotní den (třetí 
den). Nevíme přesně, kdy vstal Ježíš z 

mrtvých, víme ale, že to bylo v neděli 
před východem slunce (Jan 20:1, Marie 
Magdaléna přišla „ještě za tmy“ a kámen byl 
odvalen), takže mohl být vzkříšen těsně po 
západu slunce v sobotu večer, což pro Židy 
byl začátek prvního dne v týdnu.

Možným problémem středečního pohledu 
může být to, že učedníci, kteří kráčeli s 
Ježíšem cestou do Emauz, se vydali na cestu 
„téhož dne“, kdy byl vzkříšen (Lukáš 24:13). 
Učedníci, kteří Ježíše nepoznali, mu řekli o 
ukřižování (24:21) a že „je to už třetí den, co 
se to všechno stalo“ (24:22).

Argumenty pro čtvrtek rozvíjí „páteční“ 
názor a argumentují hlavně tím, že se událo 
příliš mnoho věcí (někteří uvádějí až dvacet) 
na to, aby se mohly stát mezi Kristovým 

pátečním pohřbem a nedělním ránem. 
Zvláště pak poukazují na to, že vyvstává 
problém, pokud by jediným plným dnem 
mezi pátkem a nedělí měla být sobota, 
tedy židovský svátek sabbath. Pokud by 

v tomto mezidobí byl den 
nebo dva navíc, problém by 
to řešilo. Zastánci čtvrtka 
argumentují zhruba takto: 

představte si, že byste od pondělního 
večera neviděli nějakého svého přítele. 
Příště jej uvidíte až ve čtvrtek a řeknete 
mu: „Už jsme se neviděli tři dny“, ačkoliv 
to přísně vzato bylo pouze 60 hodin (2,5 
dne). Byl-li Ježíš ukřižován ve čtvrtek, 
z uvedeného příkladu vidíme, že by to 
mohlo být považováno za tři dny.

Z celkového křesťanského pohledu, ale 
není vůbec důležité, kterého dne v týdnu 
byl Ježíš ukřižován. Pokud by to bylo 
důležité, Boží slovo by onen den přesně 
uvádělo. Co ale důležité je, je skutečnost, 
že Kristus na sebe vzal trest, který si 
zasluhují všichni hříšníci, zemřel na 
kříži. Nezůstal však v hrobě, ale zvítězil 

nad smrtí, vstal z mrtvých a stal se našim 
Spasitelem.

Po přečtení tohoto článku nehloubej dál, co 
se kdy stalo, ale raději vlož svůj život pod 
Kristův kříž a plně Mu důvěřuj, abys mohl/
la dosáhnout věčný život v Jeho království!

LS-NL


