
Slovo editora
Milí čtenáři, 
podzim nám pokročil a čekají nás 

bohoslužby věnované poděkování za 
úrodu. I my jsme si pro vás připravili 
zamyšlení sestry Věrky Jursové o tom, že 
máme být zač vděčni. I když se zdálo, že 
letošní suché léto úrodě moc neprospěje, 
přece jen to není pravda. A vděčnost se 
samozřejmě netýká jen úrody, ta by mohla 
(a měla) být součástí našeho života. 

Nabízíme také reportáž z konference žen, 
která vlastně nebyla konferencí žen, ale 
seminářem o typologii osobnosti. Ačkoli 
to někomu může znít divně, jako účastník 
musím říct, že divné to nebylo ani náhodou. 
Spíš zajímavé. A poučné. Škoda, že jste 
nebyli. Tak snad příště. 

Samozřejmostí jsou také naše pravidelné 
rubriky, tentokrát misijní organizace 
Scripture union, biblická žena Rút, otázky 
o odpuštění a spravedlnost, jíž by měl 
disponovat zralý Boží muž. Nezapomeňte 
také na fotky a akce! 

Milé přátelé, zajímavý říjen Vám za celou 
redakci přeje

                                   Jana Foberová  
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„Světlem pro mé nohy je Tvé Slovo“. Tento 
známý verš z Žalmu 119,105 je hlavním 
mottem naší misijní organizace.
 Biblická jednota, která již několik roků 
nese oficiální název Scripture Union Česká 
republika, je součástí velké mezinárodní 
a mezidenominační organizace Scripture 
Union. Ta vznikla v Anglii již v roce 1868 
a u nás byla založena v roce 1992. Dnes 
působíme ve 133 zemích světa a je naším 
posláním seznamovat děti, mládež a rodiny 
s Boží Dobrou zprávou a povzbuzovat lidi 
všech věkových skupin ke každodennímu 
setkávání s Bohem prostřednictvím Bible 
a modlitby tak, aby došli k osobní víře 
v našeho Pána Ježíše Krista, rostli do 
křesťanské dospělosti a stali se užitečnými 
pro církev i celou společnost.
 Své poslání naplňujeme tak, že 
organizujeme evangelizační a společensky 
prospěšné aktivity: letní a lyžařské tábory s 
výukou angličtiny, kluby pro děti a mládež, 
školení vedoucích pracovníků, činnosti 
na školách – výuka angličtiny, křesťanská 
výchova, etika, ruční práce, sport a další 
volnočasové aktivity. Často spolupracujeme 

s konkrétními křesťanskými sbory, čímž 
se vzájemně podporujeme v misijní práci. 
Vydáváme literaturu pro práci s dětmi a 
mládeží a příručku pro každodenní čtení 
Bible (Mana pro tento den). Spolupracujeme 
při pořádání soutěží ve znalostech Bible – 
Mistrovství České republiky a Mistrovství 
Evropy ve znalostech Bible a Stezka písmáků 
(obdobná soutěž pro děti a mládež).

naše další projekty:
PROJEKT ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH 
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PRACOVNÍKŮ 
Veškeré naše aktivity (zejména tábory, 
kluby pro děti a srazy mladších vedoucích) 
jsou zaměřeny na předávání zkušeností 
dobrovolníkům, kteří se do naší služby 
zapojí. Z toho důvodu máme například 
před letními tábory přípravný tábor pro 
vedoucí (tzv. Přípravka). Tento tábor 
je určen mladým vedoucím, kteří zde 
získávají nové zkušenosti i rady pro 
vedení táborů. Připravují se k vedení her, 
workshopů, sportů, učí se vést programy, 
biblické a modlitební skupinky i jak citlivě 
říct svědectví. Získávají nové poznatky, 
zkušenosti a učí se navzájem spolupracovat. 
Mladí vedoucí jsou zde vedeni k 
zodpovědnosti vůči dětem i vůči Bohu a jsou 
povzbuzování ke každodennímu ztišení a  k 
budování přátelských a pevných vztahů s  
dětmi i mezi sebou. Připravujeme tak mladé 
vedoucí nejen pro nadcházející tábory, ale 
také pro jejich další službu a osobní život s 
Kristem a to po stránce znalostní, fyzické, 
psychické i duchovní.
  Srazy mladších vedoucích zase navazují na 
letní tábory, zejména na „Přípravku“. Je to 
místo, kde máme možnost se s vedoucími 
opět setkat a povzbudit je v jejich misijní 
činnosti. Mladší vedoucí zde získávají 
informace a zkušenosti pro vedení táborů 
a dalších aktivit, které pořádáme my, 
jejich sbory nebo jiné misijní organizace. 
Samozřejmou součástí je nejen biblické 
studium, ale také vtipné a nápadité hry a 
mnoho legrace.

HOLIDAY BIBLE CLUB (Prázdninový 
biblický klub v UK)
Od roku 2006 jsme jezdili vždy dvakrát ročně 

do Cardiffu (UK), abychom podpořili místní 
sbor Thornhill Church Centre při pořádání 
evangelizačních prázdninových biblických 
klubů s tím, že naši mladí vedoucí poznají 
novou formu práce s dětmi, než jakou znají 
z ČR. 
 Od roku 2014 jsme nově navázali 
spolupráci se sborem Hosanna Church ve 
městě Worthing, UK (jeden ze skupiny 
čtyř anglikánských sborů v Broadwater 
Parish). Taktéž dvakrát ročně se zde s týmy 
vedoucích z ČR zapojujeme do práce mezi 
dětmi v místní škole Broadwater C. of E. 
First and Middle School. Úkolem českého 
týmu je pomoci s programem, organizací 
a zároveň načerpat nové zkušenosti pro 
službu v naší zemi. V průběhu let se s námi 
do této činnosti zapojilo přes 200 mladých 
dobrovolníků. Dnes můžeme získané 
zkušenosti uplatňovat při spolupráci se 
sbory v ČR.

FRISBEE GOLFOVÉ HŘIŠTĚ A MISIJNÍ 
ČINNOST V PRAZE-ZÁPAD
Díky spolupráci s baptistickým sborem v 
Jižní Karolíně se nám v roce 2010 podařilo 

vybudovat unikátní 
projekt, který byl 
věnován jako dar obci 
Nučice. Jedná se o 
vybudování prvního 
Frisbee golfového 
( D i s c - G o l f o v é h o ) 
hřiště v ČR s pevně 
instalovanými koši. 
Projekt podpořilo 
nučické zastupitelstvo, 
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které umožnilo postavit 
hřiště v místním lesoparku 
a poskytlo pracovníky, kteří 
pomáhali s budováním. 
Paní starostka slavnostně 
přestřihla pásku a udělala 
první hod frisbee diskem. 
Na akci dorazilo přes 250 
lidí a všichni dostali frisbee 
disk s evangeliem. 
 V následujícím roce jsme 
vybudovali v lesoparku 
lavičky. Tato spolupráce 
nám zde umožnila vyvíjet 
pravidelnou činnost – tři 
třídy výuky angličtiny 
(mládež, pokročilí a 
začátečníci), dětský klub, dámské jízdy, 
turnaje, koncerty apod. Současnou 
specialitou je studium Bible pro nevěřící, 
které zde probíhá každý týden.

PROJEKT EXPEDICE BIBLE (www.
expedicebible.cz)
Po dlouhých přípravách se nám podařilo 
dokončit velmi zajímavý projekt s názvem 
EXPEDICE BIBLE. Jedná se o překlad knihy 
a dalších materiálů s původním názvem 
„BIG BIBLE CHALLENGE“. Kniha je 
rozdělena do dvaceti kapitol — expedicí a v 
každé z nich můžete podniknout pět výprav 
biblickými příběhy a přečíst si pět různých 
oddílů z Bible. Celkem sto výprav vám 
pomůže objevit nový rozměr biblického 
příběhu. Ke knize jsou přidružené webové 
stránky s dalšími texty a materiály.
  Cílovou skupinou knihy a celého projektu 
jsou zejména děti a mládež, nicméně zapojit 
se mohou i dospělí, zejména jako průvodci, 
kteří se na cestu vydají s nimi a budou je 
při jejich objevech doprovázet. Kniha se 
velmi dobře hodí například pro skupinové 
studium základů Bible.
 Příběhy byly pečlivě vybrány tak, aby 
čtenář získal ucelený obraz o celém příběhu 
Bible od knihy Genesis až po Zjevení. 
Doufáme, že vás Expedice Bible povzbudí v 
pravidelném čtení Bible a modlitbě.

Co nás aktuálně těší: 

Těší nás, že máme výsadu sloužit Bohu i 
lidem. Těší nás, když vidíme mladé lidi, 
jak odevzdávají své životy Bohu a následují 
ho. Těší nás, když můžeme být skrze svou 
činnost prospěšní svému okolí.

Co nás aktuálně trápí: 
K dalšímu rozvíjení činnosti jsou však 
zapotřebí také finance. A to je věc, která 
nás často trápí. Jsme, jakožto nevýdělečná 
organizace, v současné době závislí na 
podpoře ze strany Scripture Union Europe, 
která však své dotace postupně snižuje 
a usiluje o naši finanční samostatnost. 
Abychom mohli být finančně soběstační, 
hledáme dobrovolníky, kteří budou ochotni 
podporovat naši práci částkou alespoň 200,- 
Kč/měsíc. Jste-li ochotni se do této podpory 
zapojit, kontaktujte, prosím, naši kancelář 
na adrese office@su-czech.org. Číslo účtu 
je: 45624220/2700, ke kterému připište 
specifický symbol dle vaší volby: 111 - Práce 
SU obecně, 114 – Kluby a školy, 117 - Mana 
pro tento den, 119 – Tábory. Na vyžádání 
Vám vystavíme potvrzení sponzorského 
daru k případnému odečtu z daní.

plánované novinky:
Činností, skrze kterou chceme upozornit 
na důležitost každodenního setkávání se 
s Bohem, je naše spolupráce na pořádání 
soutěží ve znalostech Bible. Možná jste 
zaznamenali Mistrovství České republiky 
a Evropské mistrovství ve znalostech Bible 
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konané v prostorách Senátu Parlamentu ČR. 
Nyní chystáme Mezinárodní mistrovství 
ve znalostech Bible, které plánujeme v 
příštím roce v Jeruzalémě. Chceme touto 
cestou sdílet moudrost Božího slova s lidmi 
z celého světa. Více informací najdete na: 
www.biblejerusalem.com

Pozdrav pro čtenáře Nedělních listů: 
Především vám, milí čtenáři, děkuji za váš 

zájem o misii, evangelizaci a organizace, 
které toto povolání našeho Pána vzaly za 
své; za vaši podporu, modlitby i zviditelnění 
tak důležité práce. Zároveň vám přeji, aby 
každý z vás našel své vlastní místo na Božím 
díle, neboť dnes platí snad více než kdy jindy 
slova Pána Ježíše: „Žeň je mnohá a dělníků 
málo.“ (Lukáš 10:2a).

Martin Hejl, ředitel SU ČR, MSCH - NL

biblické ženy

rút - moábka, ale jedNa z NejlePšíCh - 1. část
odchod z moábské země, zabydlení v 
betlémě
(Rút 1,8-10 a 13b-21; 3, 1-5 a 8-12)
Rút je zvlášť ve věřících kruzích oblíbeným 
jménem, a to ne bez příčiny. Toto jméno se 
stalo přitažlivým díky krásné ženě, Moábce, 
snaše Noemi. Rút byla pro Noemi nejen sna-
chou, ale i dcerou, především opravdovou 
Izraelitkou, kterou sám svatý Bůh zařadil, 
aby se stala Davidovou babičkou a takto 
i pramatkou Pána Ježíše. Chceme se na ni 
podívat pomocí Božího Ducha.
  Rút se stala předčasně bezdětnou vdovou. I 
jako mladá vdova byla pro muže přitažlivá, 
ji však muži nezajímali. V domě své tchyně 
našla nejen svého muže, ale i živého Boha. 
Byla ochotná vzdát se naděje na nové 
manželství, chtěla se obětovat pro svoji 
ztrápenou tchyni Noemi. Její švagrová Orfa 
přijala radu Noemi a vrátila se domů. Byla 
to rozumná rada. 
  Noemi povzbuzuje i Rút, aby se vrátila se 
svojí švagrovou. Ale Rút je osobnost, má 
své pevné zásady. Nechtěla opustit svou 
tchyni a už vůbec ne jejího Boha. Když Noe-
mi viděla, že ničeho nedosáhne, vzdala se. 
Šly obě spolu, až došly do Betléma. A tady 
začal Hospodin s mladou vdovou psát nové 
dějiny.  Je nám však jasné, že ne bez tchyně 
Noemi.
 Noemi nemohla nic pěkného a dobrého 
vyprávět svým krajanům. Jediné světélko, 
které jí svítilo z její strašné tmy, byla její 
snacha. Byla to pracovitá žena a u ženské by-

tosti to mnoho znamená. Čteme, že přišla do 
Betléma, když začínaly žně. Rút nenaříká, 
ale hned si hledá nějakou práci. Je pěkná, 
chce pracovat, ale ne svévolně, poradí se se 
svou tchyní. Poprosí ji o radu a jde sbírat 
klasy. To byla pokořující práce, práce těch 
nejchudších, a nebyla lehká. Vyžadovala 
v horku stále se ohýbat a znamenala mno-
ho potu ve tváři. Ale sbírání klasů bylo 
zaručeným právem chudých. 
  Rút šla, nestyděla se, a v tomto jejím pov-
ahovém rysu se skrývala vzácná složka 
ženské bytosti. Druhý její pěkný povahový 
rys – nekoná svévolně, ale poradí se s tchyní. 
Třetí povahový rys – Rút umí poslouchat. To 
není vždy běžné u mladých lidí a už vůbec 
ne u snach vůči tchyním.  Jak krásně zní tato 
věta z jejích úst: „Vykonám všechno, co mi 
říkáš.“
  Časem se pozornost celé veřejnosti obrátila 
na Rút. Všichni ji chválili. Noemi říkali, aby 
si nestěžovala, že má takovou snachu, která 
převyšuje sedm synů. Rút usilovně pracova-
la, to oni všichni věděli. 
  Mohli bychom říct, že se jakoby náhodou 
dostala na Boázovo pole. Ale uvidíme, že 
to nebyla náhoda, ale Boží vedení. Tento 
muž byl zámožný a patřil k příbuzenstvu 
Noemi. Izraelské zákony se staraly o to, aby 
se takto osiřelé vdovy dostaly pod přístřeší 
příbuzných na zachránění rodu. Boáz přišel 
se svými ženci. Hned uviděl na svém poli 
ženu, která sbírá klasy. Rút ho poprosila o 
svolení sbírat klasy a on její prosbě vyhověl. 
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Rút se vrátila večer s bohatým 
„výsledkem“ domů. „Kde si 
sbírala?“ ptala se její tchyně. 
Rút jí oznámila jméno majitele, 
na jehož poli sbírala klasy. 
Boáz! Noeminy oči se rozzářily 
radostí, neboť v hloubi duše 
myslela právě na něho. Noemi 
velmi zaujala jedna myšlenka. 
Její krásná snacha by se měla 
vdát. Tak co dělat? Hledat 
nějakého muže? Nějak ho 
chytit? Takto ne, protože Noe-
mi má Boha a Noemi se modlí. 
Slyšíme něco z její modlitby, 
když hovoří se svými snachami 
a přeje jim, aby Hospodin dal a 
našly odpočinek každá v domě svého muže. 
Každá zdravá žena o tomto odpočinku sní a 
její tužba je biblická a oprávněná. 
 Když přišla Rút domů, bylo Noemi hned 
jasné, že se ve všem skrývá Boží ruka. A 

potom ji slyšíme, jak říká: „Copak nemám 
hledat odpočinek, aby ti nebylo dobře?“ 
A co může být na této Zemi pro děvče do-
bré? Kromě mnoho jiného, ne na posledním 
místě, aby si našla dobrého muže.

RK - NL

zralý Boží muž

17. díl - Spravedlivý
“Neboť biskup má být bezúhonný jako správce 
Božího domu. Nemá být nadutý, zlostný, pijan, 
rváč, ziskuchtivý. Má být pohostinný, dobrý, 
rozvážný, spravedlivý...”  Tit. 1,7-8

Označení „spravedlivý“ (dikaios) se v Bib-
li vyskytuje docela často. Překládá se ale 
různým způsobem a v několika významech:
a, Spravedlivý jako zachráněný člověk
- zde hovoříme o spravedlivém jako o 
člověku, který nalezl Boha a má jistotu 
věčného života (Sk. 24,15)
b, Spravedlivý jako zbožný člověk
- člověk, který žije spravedlivým a zbožným 
životem (např. Josef – Mt. 1,19 nebo Ko-
rnélius – Sk. 10,22)
c, Spravedlivý jako moudrý a soudný člověk
- zralý Boží muž, vůdce, schopný správných 
úsudků a skutků

 Podívejme se nyní podrobněji na 
„spravedlivého“ ve světle této třetí defin-
ice. Bible nám předkládá několik příkladů 

spravedlivých Božích mužů:
1, Šalomoun
Jeden z nejmoudřejších mužů, který kdy 
žil. Šalomoun Boha pokorně žádal „o srd-
ce vnímavé, aby mohl soudit lid a dovedl 
rozlišovat mezi dobrem a zlem“ (1. Kr. 3,5-
9) a Bůh jej vyslyšel. Král Šalomoun udi-
voval lid i okolní národy svou moudrostí 
a spravedlivostí (1. Kr. 3,28). Neuchoval si 
ovšem svou pokoru a nestrannost po celý 
život, později zhřešil a musel nést následky 
svého hříchu. Budiž to pro nás výstrahou a 
poučením:
„A proto ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá 
pozor, aby nepadl.“ (1. Kor. 10,12)
2, Daniel
Mimořádný starozákonní příklad člověka 
hluboce oddaného Bohu. Daniel začal dobře 
(rozhodl se, že se bude líbit a sloužit Bohu 
– Dn. 1,8), žil věrně a bohabojně celý život, 
jeho úsudky byly moudré a soudné, a také 
chvályhodně skončil. Ať se dělo cokoliv, 
jeho oddanost Bohu stála na prvním místě. 
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Dokonce i v ohrožení života uctíval svého 
Boha – Hospodina. Bůh jej za to odměnil 
prominentním postavením v babylónském 
království. Pro nás věřící, je Daniel velkým 
vzorem spravedlivého Božího muže.

Jak se může člověk stát moudrým a 
spravedlivým?
Moudré a spravedlivé chování vyžaduje 
duchovní i duševní zralost. To není 
záležitost získání duchovního daru lusk-
nutím prstů na základě jedné modlitby, ale 
jedná se o dlouhodobý proces poznávání a 
růstu. Velkou roli zde také hrají vzory jiných 
Božích mužů. Je zajímavé, že nevěřící člověk 
může být „jen“ duševně zralý (bez duchovní 
zralosti) a přesto se může v mnoha životních 
oblastech rozhodovat poctivě a spravedlivě. 
U zralých Božích mužů jde duchovní a 
duševní zralost ruku v ruce. Skutečností 
je, že moudrý a spravedlivý člověk by měl 
prokazovat většinu ostatních vlastností 
vůdce, kterými jsme se dosud zabývali. Z 
oblasti duševní zralosti to jsou: střídmost, 
rozvážnost, schopnost učit, vlídnost, ne 
zlostný, ne rváč a další. V duchovní oblasti 

pak: bezúhonný, jednou ženatý, nezištný, 
dobrý a vlastnost, kterou se budeme zabývat 
příště: zbožný.

Milí Boží mužové, přeji vám dostatek 
vytrvalosti ve vašem růstu k duchovní a 
duševní zralosti.

   Otmar H.

otázky 

otázky o bohu 
jak dosáhnu odpuštění u Pána boha?
Skutky 13:38 říkají: „Budiž vám tedy zná-
mo, bratří, že skrze něho se vám zvěstuje 
odpuštění všech hříchů...“

Co je odpuštění a proč ho potřebuji?
Slovo „odpuštění“ znamená smazání 
dluhu, prominutí, ospravedlnění ja-
kéhokoliv přestupku. Když se proviníme 
proti někomu, měli bychom ho poprosit 
o odpuštění, aby byl náš vztah zase obno-
ven. Odpuštění není dáno proto, že by si je 
člověk zasloužil. Odpuštění je aktem lásky, 
pochopení, slitování a milosti. Odpuštění je 
vědomé rozhodnutí neuchovávat hněv ani 
zášť vůči jinému člověku, navzdory tomu, 
že se vůči nám provinil.
  Bible nám říká, že všichni potřebujeme Boží 
odpuštění, protože jsme se všichni dopustili 

hříchu. V knize Kazatel 7:20 se píše: „Není 
na zemi člověka spravedlivého, aby konal 
dobro a nehřešil“. První list Janův 1:8 říká: 
„Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme 
sami sebe a pravda v nás není.“ Každý hřích 
je vlastně vzpoura proti Bohu (Žalm 51:4) 
a právě proto naléhavě potřebujeme Boží 
odpuštění. Jestliže naše hříchy nebudou 
odpuštěny, po smrti zakusíme věčná muka 
jako důsledek našich hříchů (Matouš 25:46).

odpuštění – jak ho získám?
Jediným spravedlivým trestem za naše 
hříchy je smrt. V první polovině Římanům 
6:23 se říká: „Mzdou hříchu je smrt ...“. Za 
naše hříchy si zasloužíme věčnou smrt. 
Naštěstí náš milující Bůh je laskavý a mi-
lostivý a chce nám naše hříchy odpustit. 
Druhý list Petrův 3:9 říká, „Pán ... má s námi 
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trpělivost, protože si nepřeje, 
aby někdo zahynul, ale chce, 
aby všichni dospěli k pokání.“ 
Bůh si přeje odpustit nám a pos-
taral se i o naše odpuštění. Ve 
svém dokonalém plánu se stal 
lidskou bytostí – Ježíšem Kris-
tem (Jan 1:1a14). Ježíš přišel na 
zem proto, aby pak zemřel na 
kříži a vzal na sebe odplatu, 
kterou jsme si zasloužili my – 
smrt. Druhý list Korintským 
5:21 nás učí: „...Bůh ...Toho, 
který nepoznal hřích, kvůli 
nám ztotožnil s hříchem, 
abychom v něm dosáhli Boží 
spravedlnosti“. Ježíš zemřel na kříži a vzal 
na sebe trest, který jsme si zasloužili my. 
Ježíšova smrt jakožto smrt Božího Syna na-
byla odpuštění za hříchy celého světa. První 
list Janův 2:2 říká: „On je smírnou obětí za 
naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy 
celého světa.“ Ježíš vstal z mrtvých, čímž vy-
bojoval vítězství nejenom nad hříchem, ale i 
nad smrtí (1. Korintským 15: 1-28). 
   Díky Boží lásce a milosti, a prostřednictvím 
smrti a vzkříšení Ježíše Krista, se ve druhé 
polovině textu Římanům 6:23 můžeme 
dočíst - „… ale darem Boží milosti je život 
věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu“.
   Máš pocit viny a nejsi schopen se ho zbavit? 
Chceš, aby ti byly odpuštěny tvé hříchy? 
Odpuštění hříchů je nadosah, jestliže se s 
důvěrou vložíš do rukou Ježíše Krista jako 
svého Spasitele. Efezským 1:7 říká: „V něm 
jsme vykoupeni jeho krví a naše hříchy jsou 
nám odpuštěny pro přebohatou milost“. 
Ježíš splatil náš dluh za nás, abychom my 
dosáhli odpuštění. Když Boha poprosíš, 
aby ti odpustil skrze Ježíše, a když uvěříš, 
že Ježíš umřel, aby zaplatil za tvé provinění 
– On ti vše odpustí! Jan 3:16-17 je úžasným 
povzbuzením: „Neboť Bůh tak miloval svět, 
že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo 
v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. 
Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, 
aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět 
spasen.“ 

odpuštění – je to skutečně tak jednoduché?

Ano, je to tak jednoduché! Boží odpuštění si 
nemůžeš ničím zasloužit. Za Boží odpuštění 
nemůžeš zaplatit. Lze jej jedině přijmout 
vírou jako dar skrze Boží milost a slito-
vání. Pokud jsi ještě nepřijal Ježíše Krista 
jako svého Spasitele a chceš to udělat a tím 
dosáhnout Boží odpuštění, je tu modlitba, 
kterou se můžeš modlit. Ale odříkání této, 
ani jakékoliv jiné modlitby, tě ještě nespasí. 
Jedině víra v Ježíše Krista ti může přinést 
úlevu a odpuštění hříchů. Tato modlitba 
je jednoduchý způsob, jak vyjádřit svou 
víru v Boha a poděkovat Mu za darov-
ané odpuštění: „Bože, vím, že jsem zhřešil 
proti Tobě a zasluhuji potrestání, ale věřím, 
že Ježíš Kristus vzal mé hříchy na sebe a 
přijal trest, který jsem si zasloužil já, abych 
já skrze víru v Něho získal odpuštění. Chci 
se odvrátit od všech svých hříchů a věřím, 
že mě jednou přijmeš u sebe. Děkuji Ti, za 
úžasnou milost a odpuštění. Amen.“
  Přeji vám všem pokoj v duši, jistotu spasení 
a odpuštění hříchů skrze Ježíše Krista.

LS - NL
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reportáž

(Ne)koNfereNCe žeN - semiNář tyPologie 
oSobnoSti
„Změna je život,“ řekly si pravděpodobně 
organizátorky pravidelné Konference žen – 
Od dívky až po babičku. Tentokrát se v září 
nekonala klasická konference, ale seminář 
„Typologie osobnosti“ s pastorem a psy-
chologem Karlem Řežábkem. 

 Ráno vyjíždíme pozdě a tak samozřejmě do-
bíhám ke Komunitnímu centru Mojská, kde 
sídlí Křesťanské sbory, jako poslední. U reg-
istrace vyfasuju materiály a čokoládu (haha, 
ti ví, jak mi zalichotit, přesně tohle bych 
od konference čekala). Vklouznu do sálu, 
kde už Karel Řežábek hovoří. Vysvětluje, 
že se budeme zabývat typologií osobnosti 
MBTI, jak ji sestavily psycholožky Katherine 
Briggsová a Isabel Meyersová, inspirované 
C. G. Jungem. 
  Ačkoli to na první poslech může znít tro-
chu šarlatánsky nebo nekřesťansky (a i to 
mohlo některé potenciální návštěvníky 
odradit), není tomu tak. Stejně jako chodíme 
například na manželské večery, kde se doz-
vídáme, jak zlepšit své manželství, a to vše 
tak, abychom se líbili Bohu, i Karel Řežábek 
vysvětluje, jak je každý člověk stvořen jinak, 
načež poznání toho, jaký každý z nás je, 
pomůže v pochopení sebe sama i druhých 
– našich partnerů, manželů, rodičů a dětí, 
šéfů a podřízených, pastorů, spolubratrů a 
spolusester. 
  Typologie osobnosti MBTI pomáhá člověku 
při určování jeho vrozených predispozic 
(preferencí) v tom, jak používá svou mysl. 
Preference jsou vyhodnocovány ve čtyřech 
párech: 

- V tom, kam zaměřujeme pozornost a kam 
směřujeme energii (extroverze (E) nebo in-
troverze (I), toto je docela známé), 
- Jak získáváme informace (skrze smyslové 
vnímání (S) nebo intuici (I)),
- Na základě čeho se rozhodujeme (myšlení 
(T) nebo cítění (F)) 

- Jak se stavíme k vnějšímu světu a jaký 
máme životní styl (používáme usuzování (J) 
nebo vnímání (P). 

 Karel Řežábek hovoří postupně o všech 
typech, pomáhá mu dobře vytvořená 
prezentace. V našich papírech jsou pak 
ke každé preferenci otázky a dvě možné 
odpovědi. Výběr odpovědí nám pomáhá 
určit, do které kategorie spadáme. 
- Extroverti (E) získávají svou energii kon-
takty s druhými, podněty pro své jednání a 
rozhodování získávají z vnějšího světa
- Introverti (I) jsou zaměřeni dovnitř, na své 
nitro
- Lidé, kteří získávají informace smysly (S) 
jsou zaměřeni na realitu, na to, co mohou 
poznat smysly, na praktické zkušenosti
- Lidé, kteří získávají informace intuicí (I) 
se snaží brát na vědomí celkový obraz, vz-
tahy a souvislosti, jsou zaměřeni na hledání 
nových možností

www.Nedělní listy.cz  4. října 2015 8



- Lidé, kteří se rozhodují pomocí 
myšlení (T), berou v potaz logické 
důsledky svého jednání, často kri-
tizují a analyzují, aby mohli věci 
vylepšit
- Lidé, kteří se rozhodují pomocí 
cítění (F) berou v potaz, co je 
důležité pro ně nebo pro druhé, 
aktivizuje je podpora, rádi chválí, 
kladou důraz na individualitu
- Lidé, kteří vůči vnějšímu světu 
používají usuzování (J), rádi or-
ganizují svůj život i okolí, drží se 
plánů a rozvrhů, mají rádi řád a 
preferují, když je věc uzavřena a 
mohou jít dál
- Lidé, kteří vůči vnějšímu světu používají 
vnímání (P), raději vnímají, než organi-
zují, jsou flexibilní a spontánní, věci rádi 
nechávají uzavřené, aby nepřišli o nové ná-
pady.

  Každý nakonec získá svůj osobnostní kód, 
např. EIFP nebo ISFJ, možných kombinací je 
šestnáct. 
 Samozřejmě se může stát také to, že si u 
některé dvojice nejsme jisti a pohybujeme 
se někde mezi oběma písmeny. Také je víc 
než pravděpodobné, že ačkoli jsme se vy-
hodnotili například jako extroverti, v něčem 
můžeme mít introvertní sklony (třeba ne-
radi mluvíme na veřejnosti před publikem). 
Podrobnější vyhodnocení těchto podoblastí 
však nebylo obsahem našeho semináře, 
protože by ho přesáhlo časově (a 
finančně :-)). 
  Znát svůj typ je ale jen jedna 
věc – důležité je také chápat ty 
druhé. Karel Řežábek vysvětluje, 
proč manželka introvertka 
chce jít z oslavy narozenin po 
půlhodině domů, i když se na ni 
těšila – nedělá to schválně, jen jí ta 
půlhodinka mezi lidmi stačí. Proč 
žádost, aby kolega dostal mírně 
přidáno, protože se mu narodilo 
čtvrté dítě, může jednomu šéfovi 
připadat zcestná, jinému naopak 
relevantní, protože to, co je fér, 
každý vnímá jinak. Proč manžel, 

který vypráví o dovolené, občas do věty 
zakomponuje příhody, které se nestaly – 
netrpí bájnou lhavostí, jen si občas některé 
věci přibarví, aby příběh dostal šťávu. 
Proč pastor neoznámí svým pomocníkům, 
že dětský klub začne od příštího týdne o 
půlhodinu později – organizace úkolů mu 
mnoho neříká, zato jeho spontánní nápady 
děti milují.
 Další věcí je také fakt, že ačkoli se 
samozřejmě chováme podle svých vro-
zených preferencí, není třeba se na ně příliš 
vymlouvat. I z introverta se může stát 
řečník, i z neorganizovaného člověka se 
může stát organizovaný (to mě uklidňuje!). 
Je ale potřeba vyvinout snahu.
 Karel Řežábek je skvělý řečník a dobře 
se ho poslouchá, výklad oživuje mnoha 
příhodami (to mi vyhovuje, protože vnímám 
spíš intuicí a tohle mi pomáhá udržet pozor-
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nost). Je fajn, že se na setkání 
sešlo dost lidí (jsem extrovert a 
ráda je vidím). Obohatí mě také 
přestávkový pokec o uprch-
lících s Ilonkou Machandrovou 
(čím jsem starší, tím mám 
silnější rozhodování o věcech 
pomocí cítění). 
 Jediné, co je škoda, je to, že z 
našeho sboru účast rozhodně 
nebyla hojná. Ale, v typologii 
mi vyšlo, že můj typ je z těch 
možných šestnácti vůbec 
největší optimista – což by tedy 
odpovídalo – proto věřím, že 
příště se nás sejde víc! JF - NL

téma čísla - poděkování za úrodu

děkujem ti, PaNe bože, že Nás máš tak rád
Náš syn Matoušek má rád písničky, a to 
hlavně ty z nedělní školky. Během progra-
mu na školce sice s dětmi zpívat nechce, ale 
když je doma, vezme často svoji malou ky-
tarku, zpěvník a pak „koncertuje“. Oblíbil 
si i písničku: Děkujem ti, Pane Bože, 
že nás máš tak rád. Je sice fakt, 
že když ji začne zpívat ráno v 
půl šesté, kdy všichni ostatní 
ještě chtějí spát, přivádí nás 
tím k šílenství. Na druhou 
stranu si ale díky tomu 
můžeme uvědomit, 
že jsme se mohli 
probudit do 
nového dne a 
máme tak za co 
děkovat. :-)
  Naše děti učíme, 
aby uměly lidem 
i Bohu poděkovat za 
to, co dostávají. Ale jak je to s námi? Jsme 
vděční? Musím říct, že já osobně se často 
přistihnu při tom, jak si stěžuji na to či ono, 
místo abych děkovala za spoustu jiných 
věcí, které mám a nejsou samozřejmostí. 
  A když už si nestěžuju, tak se nad spou-
stou věcí zbytečně starám. Řeším různá 

coby, kdyby…jestli zvládnu to a ono…
aby se nikomu nic nestalo…aby děti 
neonemocněly. Takové a jiné strachy a obavy 
nás často úplně paralyzují a místo abychom 
všechno odevzdali do Božích rukou, stresu-

jeme sebe i své okolí. Přitom nám Pán 
Ježíš říká: „Nemějte starost o 

svůj život, co budete jíst, ani 
o tělo, co budete mít na sebe. 
Což není život víc než pokrm 
a tělo víc než oděv? Pohleďte 
na nebeské ptactvo: neseje, 
nežne, nesklízí do stodol, a 

přece je váš nebeský Otec 
živí. Což nejste o 
mnoho cennější, 
Kdo z vás může 
o jedinou píď 
prodloužit svůj 

život, bude-li 
se znepokojovat?“  

(Matouš 6,25-27)

 Prožíváme teď opět období poděkování za 
úrodu, kterou jsme sklidili z našich polí a za-
hrad. Léto bylo letos extrémně teplé a suché 
a proto měli mnozí taky obavy, jaká ta úroda 
vůbec bude. 
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  Kdo chtěl vytrénovat svaly a nechtěl jít 
do posilovny, mohl den co den popadnout 
konve s vodou a zalévat a zalévat. 
Byla to na první pohled taková 
trochu marná práce, protože 
voda vždy jen zasyčela a 
druhý den bylo zase sucho 
jak na Sahaře. Taky jsme si 
říkali, jestli něco vyroste, 
jestli všechno ovoce neo-
padá, jestli to má cenu. 
  Pán Bůh nám ale ukázal, 
že není důležitý ten, kdo sází a 
zalévá, ale ten, kdo dává vzrůst. I 
přes nepříznivé podmínky v podobě sucha 
jsme nakonec sklidili dost různého ovoce i 
zeleniny. Sklep máme plný brambor pro ce-
lou rodinu, spoustu ovoce a zeleniny jsme 
už snědli nebo rozdali, a když vidím regály 

se všemi zavařeninami, které podle mého 
muže hrozí zřícením, uvědomuji si, jak se 

máme dobře a že máme velký důvod k 
vděčnosti. 

  Nejen v tomto období, ale každý 
den, když se probudíme, máme 

na výběr. Buď budeme od rána 
nevrlí a budeme si na všechno 
stěžovat, a nebo si řekneme, 
že přece máme mnoho 
důvodů k vděčnosti a bu-
deme Pánu děkovat.  Přeji 

sobě i vám, aby zvítězila ta 
druhá varianta. „Za všech 

okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v 
Kristu Ježíši pro vás.“ 1.Tes. 5,18

 Věra Jursová

fotogalerie

rodinná olympiáda, 12.9.
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pro chytré hlavy
1. Pohanská bohyně války a smrti, ke které 
se dokonce obrátil i Šalomoun:
2. Název peněz, které v podobenství svým 
služebníkům svěřil muž před odjezdem na 
cesty:
3. Město, ve kterém byla pokřtěna první ev-
ropská křesťanka Lydie:
4. Jméno služebné, která z radosti nechala 
stát Petra přede dveřmi:
5. Kdo vedl Izraelce při dobývání Jericha?

6. Kdo komu řekl: “Jak se může člověk 
narodit, když už je starý?”
7. Kolikrát Noe vypustil z archy holubici?
8. Ke kterému zvířeti přirovnal Ježíš Hero-
da?
9. Na jaké druhy zeleniny vzpomínali Izrael-
ci na poušti?
10. Kde při Pavlově kázání spadl jeden 
mladík z okna?
Řešení je na vedlejší stránce, nepodvádějte! 

foto: Otmar Humplík
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oznámení

řešení kvízu pro chytré hlavy: 
1. Aštoreta
2. Hřivny
3. Filipy
4. Rodé
5. Jozue

6. Nikodém Ježíšovi
7. Třikrát
8. K lišce
9. Okurky, melouny, pór, cibuli a česnek
10. V Troadě

setkání starší generace se uskuteční v neděli 
4. října v 15 hodin. Společná Svatá Večeře 
Páně se bude konat v kostele, poté následuje 
setkání u prostřených stolů v sálku. Pokud 
nemáte v rodině nikoho, kdo by Vás přivezl, 
zavolejte nám na číslo 591 142 059 a my vám 
zařídíme odvoz do kostela. 

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.

Bratři a sestry, stale ještě můžete přihlašovat 
děti na konfirmační vyučování. Počítá se 
s žáky 8. tříd nebo staršími. Vyučování 
probíhá každý pátek v 15:30-16:30. Přihlásit 
děti můžete mailem - cesky-tesin@evangnet.
cz, telefonicky - 591 142 059 nebo osobně 
v kanceláři. Vyučování vede br. farář M. 

Blažek. 

18. října v 15 hod proběhne v našem kostele 
koncert vděčnosti a chval. Prosíme členy 
sboru, kteří by mohli přispět svou hudební 
účastí, aby do akce aktivně zapojili a svou 
účast či podnětné návrhy potvrdili a předali 
pastoračnímu pracovníkovi M. Kantorovi.

Slezská církev evangelická a. v. pořádá 
finanční sbírku na pomoc uprchlíkům. 
Obdržené finanční prostředky budou 
předány Diakonii Evangelické luterské 
církve v Maďarsku, která pomoc uprchlíkům 
organizuje. Své dary můžete zaslat na číslo 
účtu: 621246791/0100, VS: 911596. Finanční 
sbírka bude probíhat do konce roku 2015.
Kromě finančních darů můžete pomoci také 
darováním těchto potřebných věcí (pokud 
možno nových): oblečení a boty (dětské, 
dámské, pánské), hračky, přikrývky a 
spacáky, základní zdravotnické potřeby (ob-
vazy, krytí, rukavice, dezinfekce, náplasti 
atd.), prostředky pro osobní hygienu. 
Tato sbírka bude trvat do konce října 2015. 
Místem sběru jsou farní sbory Slezské církve 
evangelické a. v. Za poskytnuté finanční i 
materiální dary srdečně děkujeme!

křty, svatby, Pohřby, jubilaNti
křty v září
Matyáš Pánek, Anežka Kiszová, Filip 
Morawiec, Damian Ďuriš, Samuel Harvan, 
Matyáš Harvan

svatby v září
Michal Trčka a Michaela Konderlová

Pohřby v září
Evdonie Haltofová, Gertruda Šínová, Anna 

Adamíková, Eva Targoszová, Ota Říman

říjnoví jubilanti
Petr Czylok
Marie Farná
Božena Dušová
Edita Matušková
Kornelie Wlosoková
Karel Niemczyk
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co nás čeká
dny židovské kultury se budou konat od 
2.10.2015 do 11.10.2015 v Cieszyně i Českém 
Těšíně a okolí. 
Doporučujeme: 8.10. v 17 hodin Čítárna 
a kavárna Avion Český Těšín – Setkání s 
hebrejštinou ve workshopech, 9.10. v 18 ho-
din synagoga na ul. Božkova, Český Těšín – 
Uvítání Šabatu, a 10.10. v 18 hodin, „Dom 
Narodowy”, Cieszyn - klezmerová kapela 
„Klezmak”. Více informací na: http://www.
domnarodowy.pl/aktualnosci/dni-kultury-
zydowskiej-2015

mezinárodní konference ke 100. výročí 
narození pastora vladislava Santariuse se 
bude konat v sobotu 10. října 2015 od 9:00 
hod. v Kulturním a společenském středisku 
Střelnice v Českém Těšíně. Během konfer-
ence zazní mj. přednášky Široký rozměr 
práce církve a sborů (nám. biskupa pastor 
Tomáš Tyrlík), Pastor Santarius – radostná 
služba dětem a mladým lidem (pastor Jiří 
Kaleta), Víra, národnost a sociální otázky 

(pastor Martin Piętak). V programu kon-
ference je plánována diskuze u kulatého 
stolu na téma Jak nás ovlivnila osobnost 
pastora Vladislava Santariuse pro studium 
teologie a práci pro církev, evangelizaci a 
misii. Podrobný program konference spolu 
s registračním formulářem naleznete na 
stránkách santarius.sceav.cz.

18. října v 15 hodin proběhne v našem kos-
tele koncert vděčnosti a chval. 

Dovolujeme si pozvat vás na gospelový kon-
cert účastníků gospelového workshopu a 
skvělého londýnského sbormistra, zpěváka 
a muzikanta Davida Daniela, který se koná 
v neděli 18.10.2015 od 16.30 v Husově domě 
v Orlové 1 (Fr. Palackého 787). Vstupné 
na koncert je 100,- Kč. Zároveň nabízíme 
všem nadšeným zpěvákům ještě možnost 
zúčastnit se koncertu z pódia - stále ještě je 
možné se stát aktivním účastníkem work-
shopu. Klikněte na web www.keep-smiling.

kurzy alfa v českém těšíně pořádají tyto křesťanské církve:
AC AGAPE, zahájení středa 7.10. v 18 hodin, Božkova 16, 739 584 169
AC Křesťanské centrum, zahájení pondělí 5.10. v 18 hodin, Klubovna KC, Slovenská 3, 737 273 505
Církev bratrská, zahájení úterý 29.9. v 18 hodin, Pizzerie Altro Verdi, telefon 731 494 926
Evangelický sbor ČCE Na Rozvoji, zahájení středa 30. 9. v 18 hodin, Restaurace 7, Sokola Tůmy 4, telefon 608 823 540
Křesťanské sbory, zahájení úterý 29.9. v 18 hodin, Komunitní centrum Mojská, Slezská 874, telefon 776 737 282
Římskokatolická farnost, zahájení úterý 29.9. v 18 hodin, Masarykovy sady - fara, telefon 724 397 411

www.Nedělní listy.cz  4. října 2015 14



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
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. 

cz a přihlášku i všechny potřebné informace 
najdete pod odkazem info pro účastníky 
gospelového workshopu http://keep-smil-
ing.cz/2014/info-pro-ucastniky/).
Těším se na setkání! Štěpán Janča

Ve dnech 14. -16. listopadu 2015 se v 
Rožnově pod Radhoštěm uskuteční 14. 
ročník konference rodin, který pořádá Frý-
decký seniorát Slezské církve evangelické a. 
v. Téma letošního setkání zní … v dobrém 
i zlém… a uskuteční se v rožnovském ho-
telu Relax. Konference je určena především 
manželským párům a rodinám s dětmi. 
Do programu konference jsou zařazeny 
inspirativní přednášky a semináře na 
téma rodiny, budování zdravých vztahů 
v manželství, výchovy dětí. Během kon-

ference mj. zazní přednášky Pět pilířů 
rodičovství, Jak se kvalitně pohádat, Úplně 
jako tvá matka… Z témat seminářů můžeme 
zmínit Sex je Boží, Přemýšlení nad Biblí bez 
Bible - rodinné pobožnosti trochu jinak (in-
teraktivní studium Bible), Jak (ne)formovat 
naše ratolesti, Ve zdravém těle zdravý duch?
Přednášejícími hosty konference jsou 
manželé Alena a Ondrej Kolárovští z Košic 
a manželé Dagmar a Jakub Güttnerovi. 
Paralelně s programem pro dospělé bude 
probíhat program pro děti od 5 let a výše.
V rámci konference se bude konat společná 
bohoslužba, bude vymezen prostor pro 
rozhovory, sdílení, zpěv, modlitby a kon-
certy. Podrobné informace o přihlašování a 
o programu konference naleznete na inter-
netových stránkách: www.kr.sceav.cz
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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

www.Nedělní listy.cz  4. října 2015 16


