
Slovo editora
Milí čtenáři, 
vítáme vás v novém roce, přejeme vám 

hodně Božího požehnání, lásky, odvahy, 
pokoje, zdraví a pěkných zážitků.

Těší nás, že vstupujeme už do jedenáctého 
ročníku Nedělních listů. Vůbec se nám 
to nechce věřit, že už tak dlouho píšeme, 
tvoříme, posíláme, skládáme, kontrolujeme, 
tiskneme a prodáváme. 

Do nového roku jsme si pro vás připravili 
pár novinek, některé uvidíte hned, jiné 
trochu později. 

Věříme, že se vám líbilo vánoční číslo, 
které jsme vytiskli barevně. Bohužel 
momentálně není v našich možnostech 
tisknout tak všechna čísla, ale nejspíš čas na 
nějakou změnu nastal - a tak jsme si mírně 
pohráli s grafikou, ať máme do nového roku 
něco opravdu nového.

Přicházíme také s novou rubrikou. Místo 
Zralého božího muže, kterého bratr Otmar 
o Vánocích dokončil, vám nabídneme 
recenze na křesťanské knihy, filmy, hudbu. 
Hned v tomto čísle se budeme věnovat 
Čtení pro Davida, knižní a hudební novince 
pro děti.  

Místo úvodních představení misijních 
organizací pro vás chystáme změnu, ale 
na tu si ještě chvíli počkáte. Nechte se 
překvapit.

Další rubriky zůstávají a mají ještě mnoho 
co nabídnout. 

A teď už přímo k novému číslu: najdete 
v něm zamyšlení o strachu nebo reportáž 
bratra Zdeňka Kuboně z aliančního 
modlitebního týdne. 

Přátelé, jménem celé redakce vám přeji 
krásný start do nového roku!

                                   Jana Foberová  

Word of Life
679 21 Černá Hora 493           
www.wordoflife.cz
IČO: 70856613  
tel.: 516 438 246  
info@wordoflife.cz 
Banka: G.E.Capital Bank, č.účtu: 155653479/ 
0600

Počet zaměstnanců:  4
Počet dobrovolníků: v závislosti na 
konkrétní aktivitě 6 – 30

Word of Life Česká republika je křesťanská 
mezidenominační organizace působící jako 
občanské sdružení. Naše činnost je zaměřena 
převážně na práci s dětmi a mládeží formou 
různých aktivit, například letní tábory, 
sportovní turnaje, biblické kluby a jiné.

Jsme součástí mezinárodní organizace 
Word of Life Fellowship (www.wol.org), 
která v roce 2015 oslavila 75 let své práce 
s mládeží. Má svůj počátek v USA na 
ulicích New Yorku. Během svého působení 
se rozrostla na pět kontinentů a 72 zemí v 
celém světě.

V České republice začala naše organizace 
působit v roce 1997 s příchodem prvního 
ředitele Jonathana Bubara. První letní tábor 
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se konal v roce 1998. Od roku 2000 jsme 
potom začali pořádat tábory v Černé Hoře, 
kde sdružení zakoupilo bývalé rekreační 
středisko. V uplynulých letech se pak naše 
činnost rozšiřovala a mimo letních táborů 
jsme začali pořádat i zimní víkendové 
pobyty, sportovní turnaje, vánoční koncerty 
a jiné akce nejen pro děti a mládež.

Co nás aktuálně těší: 
Máme radost a jsme vděční za nové možnosti 
ve službě a otevřené dveře, které nám i 
přes současnou situaci v Evropě dovolují 
svobodně sloužit a kázat Boží slovo.

    
Co nás aktuálně trápí  - zaměstnává: 
Sháníme nového pracovníka na pozici 
údržbáře našeho areálu. Také krátkodobé 
dobrovolníky a pomocníky, kteří by rádi 
dali svoji energii i čas k službě a poznávání 
Boha. Také toužíme po tom, aby křesťané 
v ČR toužili být součásti velkého poslání 
i pravidelnou měsíční finanční podporou 
misionářů, nejen z naší organizace.  

Plánované novinky:
Letos v zimě pořádáme 3 zimní tábory:

  28. – 31.1.2016 pro mládež 13 – 19 let s 
angličtinou a lyžováním v blízkém ski 
areálu. 

26.-28.2.2016 pro děti 7 -12 let;
19.-21.2.2016 Víkend Speciál 15 -25 let, s 

cílem budování křesťanského charakteru. 
Vice o letních táborech a ostatních 

aktivitách na www.wordoflife.cz 
Budeme rádi, když se na nás obrátíte, 

pokud Vám jako organizace můžeme nějak 
pomoci v šíření evangelia. Dále náš areál 
v Černé Hoře u Blanska je k dispozici ke 
sborovým a mládežnickým pobytům. 
Můžete mě kontaktovat na telefonním čísle 
774 448 881.

Pozdrav pro čtenáře Nedělních listů: 
Čtenářům NL přeji Boží milost a pokoj do 
nového roku, takový, který v tomto světě 
není k nalezení. Přeji, abyste nacházeli 
veškerou útěchu a radost v Kristu, to je 
to nejdůležitější, přeji, aby každý Krista 
samotného hledal na prvním místě a to 
ostatní nechal na Kristu Spasiteli a Pánu. 
Kéž Slovo o kříži, které je bláznovstvím 
tomuto světu, přinese záchranu mnohým i 
skrze věrnost nás všech. 
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biblické ženy
Snacha Élího 
(1.Sam. 4,1-22)
„Sláva se odstěhovala z Izraele.“ Tuto větu 
dvakrát opakuje umírající snacha velekněze 
Élího.

Zrodila se v ústech ženy za velmi tragick-
ých okolností. Byla v požehnaném stavu a 
manžel odešel do války, aby držel stráž nad 
schránou Hospodinovy smlouvy. Válka 
skončila pro Izrael katastrofálně. Její manžel 
padl, ona ovdověla a schrána smlouvy se 
dostala do rukou nepřátel. I její tchán Élí 
zemřel, když se dozvěděl tuto hroznou 
zprávu. 

Tyto události natolik otřásly touto ženou, 
že předčasně porodila syna a nazvala ho 
Í-kábód, což doslovně znamenalo: Není 
slávy! Byla, ale už není. Měla by být, ale 
odstěhovala se. Zvláštní věta z úst matky a 
ženy, jejíž jméno neznáme.
 Snacha Élího neměla ducha pokání a se 
svým výrokem „není slávy“ neměla pravdu. 
Skutečnost byla úplně jiná. Na této tmavé 
skutečnosti se podílela mimo jiné také ona 
i její tchán Élí. Této ženě chybělo opravdové 
poznání hříchu, protože v Izraeli už mnoho 
let sláva Boží nebyla.
Synové Élího byli nemravníci, nehledali 
Hospodina. Kradli maso určené k obětování. 
Ale nejen to. Tam na svatém místě smilnili 
se ženami. Boží truhla jako symbol Božích 
zákonů a řešení hříchů tam sice byla, ale nic 
se neřešilo. Naopak tam, na svatém místě 
se hřešilo! Nepřítelem Božího 
lidu nebyli na prvním místě 
Pelištejci, ale kněží. Tam neby-
la Boží sláva. Vědělo se o tom, 
věděl o tom i otec Élí, ale neza-
bránil tomu. Napomínal je, ale 
to nezabralo. 

Věděla o tom i snacha Élího, 
musela o tom vědět. Vždyť 

každá dobrá žena je strážkyní svého muže. 
Ona nic nekradla, ale manžel ano a ona to 
trpěla. Je možné, že ho ona k tomu povzbu-
zovala, vždyť kuchyně je královstvím ženy. 
Vždyť ona vařila to maso, které manžel ne-
právem a násilím bral. Toto asi věděla. 

Ale věděla i o cizoložství svého muže? Ta-
kové skutky se dělají tajně. Tady bychom ji 
rádi zbavili viny, ale nemůžeme. Vždyť o 
těchto zlých skutcích se už vyprávělo mezi 
lidmi, to už nebyla tajná záležitost s nějakou 
ženou, ale styk s mnoha ženami. Je skoro 
nemožné, aby o tom tato žena nic nevěděla. 
Kdyby nevěděla, je to s ní zlé, a když to 

Kol 2:6-7 Když jste tedy přijali Krista 
Ježíše Pána, pak v něm žijte, zakořenění 
a budování v něm, upevňujte se ve víře, 
jak jste byli vyučení, rozhojňujíce se v ní s 

děkováním. 

Miroslav Klepáček, ředitel Word of Life ČR, 
MSCH - NL
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34. Kdo je Duch svatý?
Je množství nesprávných názorů o totož-
nosti Ducha svatého. Někteří jej vnímají jako 
mystickou sílu. Jiní Ducha svatého chápou 
jako neosobní moc, kterou dává Bůh k dis-
pozici následovníkům Krista. 

Co říká Bible o totožnosti Ducha svatého? 
Jednoduše řečeno – Bible říká, že Duch svatý 
je Bůh. Bible taky říká, že Duch svatý je oso-
ba, bytost s myšlením, city i vůlí.

Skutečnost, že Duch svatý je Bůh, je jas-
ně ukázána na mnoha místech v Písmu. V 
Skutcích 5:3-4 Petr vyčítá Ananiášovi, proč 
lhal Duchu svatému a říká, že nelhal lidem, 

ale Bohu. Je to jasné vyhlášení, že lhaní Du-
chu svatému je lhaním Bohu. Tudíž, že Duch 
svatý je Bůh a má rovněž vlastnosti Boha. 

V Žalmu 139:7-8 je napsáno, že Svatý Duch 
je všudypřítomný - „Kam odejdu před tvým 
Duchem, kam uprchnu před tvou tváří? Za-
mířím-li k nebi, jsi tam, a když si ustelu v 
podsvětí, také tam budeš.” 

V 1. Korintským 2:10-11 čteme, že Svatý 
Duch je také vševědoucí - „Duch totiž zkou-
má všechno, i hlubiny Boží. Neboť kdo z lidí 
zná, co je v člověku, než jeho vlastní duch? 
Právě tak nikdo nepoznal, co je v Bohu, než 
Duch Boží”.

To, že Duch svatý je osoba, 
můžeme vědět také z toho, že 
myslí, cítí a má svou vůli. Zde 
je několik příkladů, že Bib-
le opravdu potvrzuje, že Duch 
svatý myslí a poznává (1. Ko-
rintským 2:10), Duch sva-
tý může být zarmoucen (Efez-
ským 4:30). Duch svatý se také 
za nás přimlouvá (Římanům 
8:26-27), Duch svatý dělá roz-
hodnutí podle své vůle (1. Ko-
rintským 12:7-11). 

věděla, je to ještě horší, protože ona má být 
solí, která zachraňuje a ona nic neudělala 
proto, aby tato ohavnost byla ze svatyně 
odstraněna.

„Není slávy!“ řekla snacha Élího. To je 
trpká pravda, ale „nepravdivá“. Vždyť 
truhla byla už jen modlou a hřích neřešila. 
Izraelci si ji vzali do války proti Pelištejcům 
v domnění, že takto přimějí Boha, aby jim 

daroval vítězství, ale nestalo se tak. S Bohem 
nelze manipulovat.

Svatyně sloužila už jen pro tělesné požitky. 
Svatyně bez Boha to není sláva, to je tragédie! 
Je to klam oplakávat slávu, které už nebylo.
Žádná truhla, žádné náboženství nám nedá 
Boží slávu bez ducha pokání.

RK - NL

otázky 
Otázky o Bohu 
Milí čtenáři, OTÁZKY vcházejí do svého třetího ročníku, chci věřit, že vám pomohly se v 
něčem více zorientovat, nebo si nějakou nejasnost ujasnit :-). Pokud vás moje příspěvky 
budou zajímat, bude to pro mě velké povzbuzení, ale pokud se vám nelíbí, klidně můžete 
napsat svůj názor na mailovou adresu noviny.rozvoj@centrum.cz. Pokud nedisponujete 
počítačem, své názory můžete napsat na papír a odevzdat přímo při nákupu Nedělních 
listů.

Letošní OTÁZKY budou nasměrovány k Duchu svatému a samotné Bibli.
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recenze
Čtení pro Davida

Ježíš Kristus nám zaslíbil, 
že nám pošle Rádce a Utěši-
tele a tím je právě Duch sva-
tý (Jan 14.16,26; 15:26). Duch 
Svatý je tedy nepochybně 
Bůh a zároveň třetí osoba 
Trojice svaté.

35. Kdy přijímáme Ducha 
svatého?
Apoštol Pavel jasně vyučo-
val, že Ducha svatého přijí-
máme v okamžiku, kdy uvě-
říme v Ježíše Krista jako své-
ho Spasitele. 

První list Korintským 12:13 říká: „Neboť 
my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či 
svobodní, byli jsme jedním Duchem pokřtě-
ni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni 
týmž Duchem“. 

A list Římanům 8:9 nám říká, že nemá-li 
člověk Ducha svatého, není Kristův: „Vy 
však nejste živi ze své síly, ale z moci Du-
cha, jestliže ve vás Boží Duch přebývá. Kdo 
nemá Ducha Kristova, ten není jeho“.  

Efezským 1:13-14 nás učí, že Duch sva-
tý je pečetí spasení všem těm, kdo uvěři-
li: „V něm byla i vám, když jste uslyšeli slo-
vo pravdy, evangelium o svém spasení, a 
uvěřili mu, vtisknuta pečeť zaslíbeného Du-
cha svatého jako závdavek našeho dědictví 
na vykoupení těch, které si Bůh vydobyl k 
chvále své slávy“.

Tyto tři pasáže jasně ukazují, že Ducha 
svatého přijímáme ve stejnou chvíli, kdy při-

jímáme spasení. Římanům 8:9 to říká ještě 
silnějšími slovy: „Vy však nejste živi ze své 
síly, ale z moci Ducha, jestliže ve vás Boží 
Duch přebývá. Kdo nemá Ducha Kristova, 
ten není jeho“. 

Pokud nemá člověk Ducha svatého, není 
tedy Kristův. Duch svatý by také nemohl být 
„pečetí spasení“ pokud bychom jej nepřijali 
zároveň se spasením, jak se píše v Efezským 
1:13. 

Toto téma bývá někdy kontroverzní díky 
tomu, že přijetí Ducha si lidé často pletou se 
službou nebo projevy Ducha. 

Jak a kdy tedy přijímáme Ducha svatého? 
Ducha svatého přijímáme jednoduše tím, že 
uvěříme, že Ježíš Kristus je náš Pán a Spa-
sitel (Jan 3:5-16) a Duch svatý se tím stává 
součástí našich životů v okamžiku, kdy jsme 
uvěřili. Naplnění Duchem je však v životě 
křesťana neustálý, trvalý proces.

LS - NL

Zaradovala jsem se, když jsem zjistila, že 
po populárním Čtení pro Árona, knížce a 
dvou CD s biblickými příběhy a písničkami 
pro děti, které vyšlo před několika lety, 
pokračují Lucie a David Římanovi Čtením 
pro Davida. Mám doma ideální cílovou 
skupinu a tak jsme byli určitě jedni z prvních 
zájemců.

Koncept  Čtení pro Davida je  stejný 

jako ve Čtení pro Árona – stejná velikost 
knihy, dvě CD, malý dárek. O to víc 
jsem byla překvapená, když jsem knihou 
více zalistovala a CD jsme si pustili. 
Zatímco Čtení pro Árona se věnovalo 
příběhům ze začátku Bible, které jsou 
dětem, navštěvujícím nedělní besídky a 
vyrůstajícím v křesťanských rodinách, 
notoricky známé (připomenu například 
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reportáž
Radost, kterou nám nikdo nevezme

stvoření, Noeho, Abrahama, Izáka a Jákoba, 
Josefa, odchod Izraelců z Egypta, Mojžíše), 
ve Čtení pro Davida přituhuje. Začíná totiž 
Jozuem a končí smrtí krále Davida, věnuje 
se tudíž době, kdy se to v Bibli hemžilo 
válkami a boji. 

Uslyšíme tedy sice známé příběhy o 
dobytí Jericha, Gedeonovi, Samsonovi, 
Noemi a Rút, Samuelovi, Saulovi, Davidovi, 
Jonatánovi, ale soudím, že zpracování 
příběhů tak, aby byly srozumitelné pro děti, 
dalo daleko víc práce. Obdivuji autory, že 
se pustili do té části Bible, která, přiznejme 
si, není moc populární ani mezi dospělými 
křesťany, a ruku na srdce, málokdo ji 
hlouběji zná a dokázal by o době Soudců 
souvisle vyprávět. 

CD  byly rozhodně příjemným 
překvapením. Dřívější Čtení pro Árona 
bylo plné melodií, které bychom přesně 
čekali v písničkách pro děti. Čtení pro 
Davida je odvážnější, vydává se místy do 
vod rockových i trochu jazzových, uslyšíme 
blízkovýchodní melodie, rap i zpracování 
známých písní (Jozue ten porazil Jericho, 
David a Goliáš). 

Ve výsledku si tak na své přijdou jak 
menší děti, které své „dětské“ písničky také 
najdou, ale i děti větší, které možná více 
zaujme rap nebo rockový styl. Když jsme 
Čtení pro Davida pořizovali, myslela jsem 
si, že pro mou sedmiletou dceru melodie až 
tak nebudou, protože už přece jen poslouchá 
trochu něco jiného než její mladší sestry, ale 
právě rozmanitost rytmů jí vyhovuje a ze 
spousty písniček je nadšená. 

Lucie s Arturem si ke spolupráci přizvali 
mnoho dalších přátel a tak je CD i kniha, opět 
s ilustracemi Andrzeje Cieslara, na velmi 
dobré úrovni. Ke knize je přiloženo pexeso 
(česko-anglické) a pro zájemce omalovánky 
a hra na internetu. Nezbývá než Čtení pro 
Davida všem, kteří mají děti, doporučit 
a doufat, že tvůrci budou pokračovat – 
koneckonců, témat v Bibli i synů, kterým by 
další díla mohli věnovat, mají ještě dost :-).

JF - NL 

Alianční týden modliteb 2016, v termínu 
4. – 10. ledna, probíhal ve znamení radosti, 
kterou nám zanechal Pán Ježíš a kterou nám 
nemůže nikdo vzít. 

Podkladem biblických zamyšlení byla 
jednotlivá blahoslavenství z 5. kapitoly 
Matoušova evangelia, kterými Ježíš boří 
mýty o tom, co je šťastný život. Pláčeme 
především sami nad sebou, jsme tiší, 

hladovíme a žízníme po spravedlnosti, jsme 
milosrdní, čistého srdce a působíme pokoj? 
Pak budeme potěšeni, dostaneme zemi 
za dědictví, budeme nasyceni, dojdeme 
milosrdenství, uzříme Boha a jsme nazváni 
syny Božími. 

Postupně jsme se setkávali v 17.30 hodin 
ve sborech Na Rozvoji, ulici Slovenské, 
Frýdecké, na Mojském, na Nivách a na 
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ulici Božkově. Kromě kazatelů MSČEA 
(J.Pokorný, J.Andrýsek, M.Blažek, B.Wojnar, 
J.Sliź) nám ve středu v CB posloužil tajemník 
ČEA bratr Jiří Unger. 

Výtěžek sbírek Aliančního týdne modliteb 
bude věnován na pomoc přesídlených 
syrských uprchlíků, což dlouhodobě 
koordinuje nadace Gen 21, jejímž hlavním 
účelem je dostat do bezpečí do ČR 153 
křesťanů (rodin, vdov s dětmi a jednotlivců). 
Dary je možno zasílat s var. symbolem 2116, 
na účet ČEA u ČS a.s. – č.ú.13808359/0800 .

A za co jsme se modlili?
• za ty, kteří pláčou, protože ztratili své 

blízké
• za nemocné a trpící
• za to, abychom byli požehnáním pro své 

komunity

• za církevní projekty v našem městě
• za děti a mládež v církvi, aby ve svých 

rodinách nacházely živou víru
• za pravou bohoslužbu těch, kteří pracují 

s dorostem, mládeži a křesťanské organizace 
zaměřené na děti

• za to, aby u nás přestala vládnout 
korupce a zločin na všech úrovních počínaje 
politiky a úředníky konče

• za probuzení mezi mladými lidmi, jejich 
evangelizační projekty

• za práci křesťanů na školách
• za duchovní obnovu a probuzení v církvi 

i mimo ní
Zejména vroucně zněly modlitby za mladé 

lidi, kterých mezi námi bylo jako šafránu.

Zdeněk Kuboň

zamyšlení
Jak jsem se bál aneb Strach má velké oči
Dalo by se říct, že tyto události, které se 
kdysi v mém životě staly, jsou již dávno 
pryč a jsou minulostí, ale v dnešní době jsou 
pořád pro mnoho lidí aktuální a přinášejí 
hrůzu do mnoha životů. Třeba Vám po 
přečtení tohoto článku toto téma přijde už 
ohrané, ale je ho zřejmě potřeba připomínat, 
protože mnozí lidé, i ti, kteří jsou věřící, se 
přiklánějí k myšlenkám radikálních skupin, 
které s tím, co je napsáno v Bibli, nemají nic 
společného.

Bylo 11. září 2001 
a já polehával v 
posteli s nějakým 
virem a koukal 
ospale na televizi.  
To, co se tento den 
stalo, mnou dost 
otřáslo. Přímý 
přenos z New 
Yorku vypadal 
jako americký 
akční film. Říkal 
jsem si, co se děje 
a cítil jsem strach. 
Měl jsem krátce 
dvacet let a koncem 

měsíce jsem měl nastoupit na vysokou 
školu a teď se stalo tohle. Mé myšlenky 
směřovaly k tomu, že to nedopadne dobře, 
ale zároveň jsem se uklidňoval tím, že v 
dnešní době vyspělých zbraní případný 
konflikt nemusí být dlouhý. Však oni je tam 
vybombardují a bude klid, myslel jsem si. 
Omyl, s mým životem se „nic“ nestalo, ale 
konflikt nenápadně roste. Proč píší slovo nic 
v uvozovkách? Je to jednoduché.

Roky dál plynuly, dál se prohluboval můj 
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vztah k Ježíši, 
který se mi zdál 
jednou blíž a 
jednou dál, ale 
začal jsem ho víc 
poznávat. Ono 
většinou když 
je vám dobře, 
nic pořádně 
nehledáte. Když 
vás něco v životě 
zasáhne, dokážete 
Ho víc hledat 
a poznávat. 
Ježíšova slova 
„mějte rádi i své 
nepřátele“ v té době zatím neměly v mém 
životě ten správný význam. Přitom od mala 
jsme měli v nedělní besídce omalovánky se 
zvířátky, které nám jednoduše vysvětlovaly, 
co znamená mít rád i své nepřátele. Jak 
jednoduché, říkal jsem si tehdy. Jak je to 
složité jsem si uvědomil až později.

Tato slova mají velký význam v životě 
křesťanů. Občas se vás někdo může zeptat, 
jak se křesťané dívají na dnešní teroristy. 
Pokud znáte Ježíše, nemusíte váhat s 
odpovědí a použít jeho slova z Bible. 
Vymotejme se z osobních emocí. Ježíš 
nechce, abychom měli strach. Každý sám 
za sebe si může odpovědět na jednoduchou 
otázku. Chcete prožít zbytek svého života 
ve strachu z nějakého útoku, sedět někde 
v úkrytu plní strachu a nenávisti k těm, 
kteří chtějí na zemi zlo, nebo chcete mít v 
srdci Ježíše, který nás ujišťuje, že ať se stane 
cokoli, On nás ochrání? Například Job ve 
svém životě přišel o všechno, ale přesto 
nepřestával věřit, že ho Bůh zachrání. Král 
David psal v Žalmu 23: „I když půjdu roklí 
šeré smrti, nebudu se bát ničeho, vždyť Ty 
jsi se mnou“. Jak velká nám připadá jejich 
víra, ale Ježíš nám říká tato slova: „Kdybyste 
měli víru jako zrno hořčice, řekli byste této 
moruši: ‚Vykořeň se a přesaď se do moře‘, a 
poslechla by vás.“ (Lukáš 16,6). 

Proč se tedy bát, když i s malou vírou 
porovnanou s hořčičným zrnem jdou udělat 
věci, které nám ani na mysl nepřijdou? V 
onom malém hořčičném zrnu je schovaná 

obrovská síla, co teprve ve víře? Svým 
strachem dáváme najevo svou slabost ve 
víře, ale Ježíš je živý, není jen vymyšlená 
postava, proto jiný bůh nemůže být silnější. 
Takový mrtvý bůh těm, co zabíjejí, žádnou 
sílu nedodá. Naopak náš živý Bůh nám dá 
sílu odolávat. 

Nechme světskou spravedlnost na světské 
moci a Boží spravedlnost na Bohu. Držme se 
toho, co je napsáno v Bibli, a budeme mít v 
srdci pokoj a svobodu, kterou nám nikdo jiný 
než Ježíš nedá. Dokážeme tak mít rádi nejen 
své nepřátele, ale hlavně zjistíme, kdo jsou 
naši opravdoví bližní, kteří potřebují naši 
pomoc. Navíc jim budeme chtít pomáhat z 
lásky k nim, ne pouze z donucení různými 
okolnostmi.

Ze světského hlediska svůj trest teroristi 
jistě dostanou. Z božího hlediska je trest 
čeká. Jedině Ježíš je spravedlivý a jedině on 
nás bude v budoucnu soudit, proto soudy 
nechme na něj.

Do nového roku vám přeji, ať máte tato 
Ježíšova slova vždy na mysli, abyste přesto, 
že se vám něco těžkého v životě stane nebo 
se stane něco špatného ve vašem okolí, měli 
vždy sílu jít dál a přitom měli sílu pomáhat 
i druhým. Tak svým životem budete 
ukazovat na Ježíše a lidé ztrápení životem 
ve vašem okolí budou mít rovněž možnost 
zakusit ten pravý pokoj a svobodu, která z 
vás bude vyzařovat.

Jaromír Fober
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Tolerance v Novém Zákoně 
Chceme se zamyslet nad tolerancí Ježíše 
Krista a jeho apoštolů. Co je tedy tolerance? 

Příruční slovník naučný uvádí tuto 
definici: „Tolerance je snášenlivost k 
odlišnému mínění, názorům někoho, zvláště 
politickým nebo náboženským.“

Wikipedie uvádí následující definici: 
„Tolerance (z latinského slovesa tolerare, 
snášet, strpět) znamená česky snášenlivost, 
tj. ochotu, schopnost, případně možnost 
přijímat či snášet něco samo o sobě spíše 
nežádoucího nebo nepříjemného.“

Abychom pochopili Ježíše Krista a jeho 
apoštoly, uvedu nejprve příklad 
z oblasti medicíny. Jsme velmi 
vděční odborníkům, kteří 
objevili viry a bakterie, 
které způsobují lidem 
mnoho utrpení a 
mnohdy i smrt. K nim 
patří Louis Pasteur, 
který došel k závěru, 
že všechny nakažlivé 
choroby jsou 
způsobeny živými 
organismy (mikroby), 
choroboplodnými 
zárodky, které 
vnikly do těla a tam 
se rozmnožily. Pasteur 
vytvořil základy aktivní 
imunizace jako metody 
preventivního očkování proti 
nakažlivým chorobám. Zachránil život 
mnohým lidem. 

Mohou být lékaři v současné době 
tolerantní vůči mikrobům – virům a 
bakteriím, které ničí lidem zdraví a mnohé 
usmrcují? Lékař, který by toleroval u 
pacientů viry neštovic, žloutenky, AIDS, 
zánětu mozkových blan a také by toleroval 
bakterie cholery, tyfu, tetanu, moru a jiných 
nemocí, by přivedl mnohé pacienty na 
hřbitov a dostal by se jistě do vězení. Tak 
jako Pasteur došel k závěru, že infekce virů a 
bakterií ohrožují lidstvo a lékaři musejí vést 
s nimi nekompromisní boj, tak je tomu i v 
duchovní a mravní oblasti v životě člověka.

Život lidí na zemi ohrožují nejen viry a 
bakterie, které ničí tělo; v lidech jsou mnohé 
viry - hříchy, které ničí jejich charaktery, 
mravní hodnoty a vztahy mezi lidmi. 
Působení virů v oblasti mravní má děsivé 
následky: nenávist mezi lidmi, zločiny, 
vraždy, rozbitá manželství, nešťastné rodiny 
a přeplněná vězení.

Pán Ježíš Kristus přišel k nám, aby nám 
lidem odhalil zdroj veškerého zla, které 
ničí lidem život na zemi a oddělují lidí ze 
společenství s Bohem, ale především proto, 
aby připravil pro nás záchranu. Příčinou 

veškerého zla je duchovní a 
mravní infekce zla, kterou 

všichni lidé dědí. Bible tuto 
infekci nazývá hříchem.  

Kristus přišel také jako 
geniální Lékař, který 

připravil lék proti 
veškeré infekci zla. 
Kdo se svěří do jeho 
odborné péče a plně 
mu důvěřuje, prožívá 
zázrak uzdravení.

Pán Ježíš odhaluje v 
Bibli velké množství 
duchovních virů, 

které lidem ničí 
život. Uvedu citáty ze 

slovenského ekumenického 
překladu, který je přesnější: Zvnútra, 

totiž, z ľudského srdca, vychádzajú 
zlé myšlienky, smilstva, krádeže, vraždy, 
cudzoložstvá, chamtivosť, podlosť, 
podvody, neviazanosť, závistlivé pohľady, 
rúhania, pýcha, pochabosť.“ Mar. 7,21-
22. „Či neviete, že nespravedliví nebudú 
dedičmi kráľovstva Božieho? Nemýľte 
sa! Ani smilníci, ani modloslužebníci, 
ani cudzoložníci, ani homosexuáli a ich 
súložníci, ani zlodeji, ani lakomci, ani opilci, 
ani rúhači, ani vydierači nebudú dedičmi 
kráľovstva Božieho.“ 1.Kor.6,9-10.

Ježíš Kristus jako Lékař duší a mezilidských 
vztahů je ke všem virům - hříchům, které 
ničí život člověka, naprosto netolerantní a 
vede s nimi nekompromisní boj. Každého 
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člověka velmi miluje, 
má maximální soucit 
s každým trpícím 
a infikovaným 
člověkem a připravil 
všechno pro jeho 
záchranu. Člověk se 
však musí rozhodnout, 
zda chce být z 
infekce zla vyléčen a 
zachráněn pro nový a 
kvalitní život a svěřit 
se s plnou důvěrou 
do jeho odborné péče. Ježíš Kristus je v 
duchovní a mravní oblasti jediným skvělým 
Odborníkem a opravdovým Zachráncem. 
Tak jako Pasteur pomohl mnohým lidem, 
tak i Kristus pomohl již milionům lidem na 
této zemi. 

Jeho přístup k lidem, kterým infekce zla 
ničila život, byl nejen tolerantní, ale přímo 
vstřícný. 

Uvedu tři příklady. Zákoníci a farizeové 
přivedli k Ježíši ženu přistiženou při 
cizoložství a řekli mu: „Mistře, tato žena 
byla přistižena při činu jako cizoložnice. 
V zákoně nám Mojžíš přikázal takové 
kamenovat. Co říkáš ty?“ On nějakou dobu 
mlčel. Pak jim po naléhání řekl:  „Kdo z vás 
je bez hříchu, první hoď na ni kamenem“. 
Když všichni odešli, zeptal se jí: Nikdo tě 
neodsoudil?... Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už 
nehřeš.“ Jeho slova měla uzdravující moc. 
Jan 8,3

Muž, kterého 
chamtivost a nečestné 
jednání učinilo 
velikým boháčem, 
chtěl vidět Ježíše. 
Jelikož byl malé 
postavy, vylezl na 
strom. Byl jistě velmi 
překvapen, když z úst 
Ježíše zazněla slova:  
„Zachee, pojď rychle 
dolů, neboť dnes 
musím zůstat v tvém 
domě“. Pak čteme:  
„On ho s radostí 
přijal.“  Na veřejné 

reptání mnohých odpověděl: Polovinu 
svého jmění, Pane, dávám chudým, a koho 
jsem ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně.“ 
Ježíš mu řekl: Dnes přišlo spasení do tohoto 
domu. Neboť Syn člověka přišel, aby hledal 
a spasil, co zahynulo.“Luk.19,1-10. Kristus 
ho uzdravil z infekce hříchu.

Pán Ježíš byl hostem u jednoho farizea. 
Když se jedna žena, známá ve městě jako 
hříšnice, dozvěděla, že Ježíš je hostem u 
farizea, přišla do jeho domu. „S pláčem 
přistoupila zezadu k Ježíšovým nohám, 
začala mu je smáčet slzami a otírat svými 
vlasy, líbala je a mazala vzácným olejem.“ 
Po rozhovoru s hostitelem jí Ježíš řekl: „Jsou 
ti odpuštěny hříchy… Tvá víra tě zachránila, 
jdi v pokoji.“ Luk.7,36-50. Pán Ježíš ji přijal 
s velikou tolerancí jako kající hříšnici a ona 
prožila zázrak odpuštění a uzdravení.

Pán Ježíš miloval všechny lidi a pomáhal 
všem, kteří přišli k němu s důvěrou. 
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Všechny lidi učil 
lásce a vzájemné 
úctě. Dokonce učil i 
lásce k nepřátelům: 
„Milujte své 
nepřátele. Dobře 
čiňte těm, kteří vás 
nenávidí. Žehnejte 
těm, kteří vás 
proklínají, modlete 
se za ty, kteří vám 
ubližují.“ Luk.6,27.

Kristus byl 
však netolerantní 
k lidským 
výmyslům, které 
byly překážkou 
mnohým lidem k 
jejich záchraně a 
k novému životu. 
Když přišel v 
Jeruzalémě do chrámu, byl šokován tím, co 
lidé udělali v chrámovém prostoru. „Vešel 
do chrámu a vyhnal prodavače a kupující 
v nádvoří, zpřevracel stoly směnárníků 
a stánky prodavačů holubů; řekl jim: 
„Je psáno: Můj dům bude zván domem 
modlitby, ale vy jste z něho udělali doupě 
lupičů.“ Mat.21,12-13. Velmi si přál, aby 
chrám byl místem záchrany pro všechny, 
kteří touží po proměně života a ne místem, 
kde se konají bezduché obřady. 

Byl také netolerantní k názorům Židů, kteří 
ho pro jeho učení chtěli zabít. „Já jsem vám 
mluvil pravdu, kterou jsem slyšel od Boha, 
a vy mě chcete zabít… Ježíš jim řekl: Kdyby 
Bůh byl váš Otec, milovali byste mě, neboť 
jsem od Boha vyšel a od něho přicházím. 
On mě poslal. Proč mou řeč nechápete? 
Proto, že nemůžete snést mé slovo. Váš 
otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. 
On byl vrah od počátku a nestál v pravdě…  
Já mluvím pravdu, a proto mi nevěříte… 
Mluvím-li pravdu, proč mi nevěříte? “ Jan 
8,40-46. Ježíš Kristus je Učitelem pravdy. 
Řekl to jasně a nekompromisně: „Já jsem 
ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází 
k Otci, než skrze mne.“ Jan 14,6. Pilátovi, 
který ho soudil, odpověděl slovy: „Já jsem 
se proto narodil a proto jsem přišel na svět, 

abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo 
je z pravdy, slyší můj hlas.“Jan 18,37. Jako 
Učitel a Svědek pravdy nemůže tolerovat 
falešná učení, která svádějí lidi na scestí.

Podle vzoru Mistra byli i apoštolové 
vstřícní a tolerantní ke všem lidem a k 
takovému životu vedli i všechny věřící. 
„V úctě dejte přednost jeden druhému.“ 
Ř.12,10. „Radujte se s radujícími,  plačte 
s plačícími. Mějte porozumění jeden pro 
druhého. Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte 
se všedním službám… Vůči všem mějte na 
mysli jen dobré.“ Ř.12,15. „Bratra ve víře 
slabšího přijměte mezi sebe, ale nepřete se 
s ním o jeho názorech. Někdo třeba věří, že 
může jíst všechno, slabý však jí jen rostlinnou 
stravu… Někdo rozlišuje dny, jinému je den 
jako den… Nesuďme už jeden druhého, ale 
raději posuďte, jak jednat, abyste nekladli 
bratru do cesty kámen úrazu a nepůsobili 
pohoršení… A tak usilujme o to, co slouží 
pokoji a společnému růstu.“ Ř.14,1. „My 
silní jsme povinni snášet slabosti slabých a 
nemít zalíbení sami v sobě. Každý z nás ať 
vychází vstříc bližnímu, aby to bylo k dobru 
společného růstu. Ř.15,1-2.

Pokračování příště.

Mgr. Stanislav Kaczmarczyk
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ze života sboru
Vánoční fotoreportáž

foto: 
Otmar Humplík
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Křty, pohřby, jubilanti

1. Jak starý byl Noe, když nastala potopa?
2. Ve kterém dnu stvořitelského týdne 

stvořil Bůh Slunce a další nebeská tělesa?
3. Kdo komu řekl: „Jeho se zeptejte, je 

dospělý, ať mluví sám za sebe!“
4. Kdo obětoval svou jedinou dceru?
5. Kdo musel jíst celý měsíc jenom maso?
6. Kdo si položil otázku, zda má vaječný 

bílek nějakou chuť?
7. Jak se jmenovala žena, kterou považovali 

za opilou, zatímco ona se naléhavě modlila?
8. První slovo tajemného nápisu na stěně 

Belšasarova paláce v Babylóně?
9. Spolupracovník apoštola Pavla, který ho 

opustil, protože si zamiloval svět.
10. Kteří dva evangelisté zaznamenali 

modlitbu Páně?

Správné odpovědi najdete na straně 15. 

pro chytré hlavy
Napříč Biblí

Prosincové křty
Tereza Pščolková

Prosincové pohřby
Tomáš Szkutek
Helena Stonawská
Anna Barabaszová
Marta Balonová

Lednoví jubilanti
Marian Malysz
Anna Ociepková

Kristina Březinová
Ludvík Michejda
Helena Dziekaniková
Anna Sikorová
Josef Bobot
Bronislav Sikora
Pavel Chodura
Milada Řezníčková
Helena Hošková
Zdeňka Kleinová
Irena Solyková
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co nás čeká
Srdečně zveme všechny muže od 13 do 

99 let na jedenáctý ročník Konference pro 
muže Tváří v tvář, která se koná v Třinci 
– kino Kosmos, dne 6.2.2016 od 7:30 do 
cca 16:30. Připravovaný ročník má název 
„QUO VADIS“. Program: Přednášky, 
panelová diskuze, chlapský zpěv, humor, 
společný oběd a mnohem víc. Řečníci: 
MUDr. Aleš Hejlek, David Novák, Lukáš 
Sztefek. Konference pro muže je příležitost, 
jak být duchovně povzbuzen, zažít dobré 
společenství a zároveň být povzbuzením i 
pro druhé. Registrační poplatek ve výši 200 
Kč /100 Kč studenti a důchodci/ se hradí 
na místě v hotovosti. Zahrnuje konferenční 
materiály, občerstvení a oběd. Více informací 
a registrace na www.kpm.sceav.cz

Cestovatelská projekce a vyprávění z 
cest, jak Ladislav Zibura šel 40 dní pěšky 
do Jeruzaléma, se bude konat v KASS 
Střelnice 12. 2. v 18 hodin. Vstupné 120 Kč, 
studenti 90 Kč. Ladislav Zibura v létě sbalil 
svůj život do 12 kilogramů, hodil batoh na 
záda a vypravil se pěšky do Jeruzaléma. Bez 

mapy a orientačního smyslu se mu podařilo 
ujít 1400 kilometrů napříč rozpálenou 
krajinou Turecka a Izraele, stanout pod 
Zdí nářků a prožít největší dobrodružství 
svého života. Jeho cesta je příběhem 
omylů, pozoruhodných setkání, šťastných 
i nešťastných náhod, puchýřů a opruzenin. 
Těšit se můžete na vyprávění cynického 
kavárenského povaleče, který vám svým 
laskavě nekorektním humorem dokáže, 
že poutník rozhodně nemusí být katolík, 
asketa ani nudný člověk.

Zveme všechny sportovní nadšence na 
Sportovní den M-SEM 2016 do Velké 
Bystřice nedaleko Olomouce, který se 
uskuteční 13. února 2016 od 10 hodin. 
Startovné činí 50,- Kč a přihlašovat se můžete 
již nyní na stránkách Moravskoslezské 
mládeže. 

 
Tradiční pochod Kudy Komenský 

nechodil se bude konat 11. – 13. března 
v Šumperku. Bližší informace spolu s 
přihlašováním obdržíte v únoru.

Někde u Ostravy...
„Chlapi, tu je taky smog, že neni vidět na oblohu. Vzal někdo z vas GPS?“
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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
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. 

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. 

Milí čtenáři,
děkujeme vám za váš zájem o Nedělní listy. Pokud máte nějaké dotazy, připomínky, 

náměty na další články nebo vlastní texty, které bychom mohli uveřejnit, neváhejte se na 
nás obrátit! 

Můžete nám psát na mail noviny.rozvoj@centrum.cz nebo se obrátit na některého z 
našich redaktorů (jmenný seznam najdete níže) nebo prodejců u stánku. 

Připomínáme také, že články a archiv Nedělních listů je celý dostupný na webových 
stránkách www.nedelnilisty.cz. Těšíme se na na vaši návštěvu! 

Správné odpovědi biblického kvízu
1. 600 let
2. Čtvrtý den
3. Rodiče uzdraveného slepce farizeům
4. Jiftách
5. Izraelci na poušti
6. Jób
7. Chana, Samuelova matka
8. Mene

9. Démas
10. Matouš a Lukáš
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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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