
Slovo editora
Milí čtenáři, 
máme tu podzim, pro někoho pošmourný, 
zamračený, upršený a pesimistický. Možná 
je ale také čas na přemýšlení, zhodnocení a 
třeba i na začátek něčeho nového. 

Nabízíme proto témata podzimní. Třeba 
o jablku, typickém podzimním ovoci. Jděte 
si hned jedno dát, protože „jedno jablko 
denně a nebude potřeba doktora.“

A když už jsme u toho bilancování a 
přemýšlení, můžeme se zamyslet nad 
tím, proč církve u nás v České republice 
a vlastně všude na Západě čelí úbytku 
členů a deziluzi. Píše o tom náš zahraniční 
zpravodaj, misionář Kristian Lande. 
Doporučujeme k přečtení. 

Tento měsíc jsme se trochu rozšoupli a 
zaměstnali i našeho dalšího zahraničního 
zpravodaje. Bratr Sebastian z Finska se 
zamýšlí nad migrací. Nad příběhem jedné 
pákistánské rodiny. A nad tím, jestli v Bibli 
také náhodou nebyli nějací migranti. 

Milí přátelé, pěkný říjen vám jménem 
redakce přeje 

   Jana Foberová 

Věřit po svém
V příloze jedněch novin jsem narazil na 
rozhovor, kde se tu a tam mihlo slovo Bible, 
víra a odpuštění. Přemýšlel jsem, zda se mám 
radovat, že uznávaná osobnost a mistr svého 
oboru se takto veřejně hlásí k Bohu, nebo mám 
být smutný z toho, že sice věří, ale tak nějak „po 
svém“. Zatímco mi to na těch miskách vah stále 
balancovalo někde uprostřed, dostalo se mi pod 
ruku svědectví na podobné téma. Přišlo zrovna 
v době, kdy jsem v duchu viděl zástupy věřících 
„po svém“, kteří táhnou do propasti. A vneslo 
do mých chmurných myšlenek alespoň trochu 
světla. Bůh má svůj čas, své cesty a podává ruku 
i těm, kteří věří „po svém“. Vypadá to však, že 
je málo těch, kteří se té ruky chopí. Pokud znáte 
někoho, kdo věří „po svém“, určitě se za něj 
modlete. Nic není ztraceno. Vždyť víme, že Bůh 
si libuje v řešeních pro beznadějné stavy.  

Pocházím z nevěřící rodiny o šesti dětech. 
Já jsem z nich nejstarší. Narodila jsem se v 
Čechách, ale většinu svého života (30 let) 
jsem žila na Slovensku v Prešově, kam jsem 
se provdala i přes nesouhlas mých rodičů ve 
svých osmnácti letech.  

Na Slovensku jsem se setkala, co se týče 
víry, jen s katolíky. Moji švagři a jejich ženy a 
i ostatní mí známí a sousedé chodili každou 

neděli do katolického kostela. I já jsem se 
rozhodla s nimi několikrát do kostela jít. 
V kostele mě to ale vůbec nebavilo, padala 
tam na mě tíseň a smutek. Návštěvy kostela 
mi nic nedávaly, a tak jsem přestala kostel 
navštěvovat, i když všichni ostatní tam stále 
chodili. 

Jednou mě sousedky přemlouvaly, ať 
s nimi jdu ke svaté zpovědi. Já se tomu 
jen smála a řekla jsem jim, že se nebudu 
zpovídat člověku, ale přímo Bohu. Třeba 
někde v přírodě a ne farářovi ve zpovědnici. 
O Bohu jsem nic nevěděla a ani Bibli jsem 
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neznala. Myslela jsem si, že Bible je jen pro 
staré babičky v kostele. Teď už vím, že je to 
ta nejvzácnější a nejmoudřejší kniha knih.  

Naši rodiče nás k Bohu nevedli a tak jsem 
ani nevěděla, jak se k Němu modlit. Když 
jsem po svatbě na Slovensku byla párkrát v 
kostele, naučila jsem se tam zdrávas a Otče 
náš. Nesetkala jsem se ale s evangeliem, 
a ani jsem neslyšela o moci Pána Ježíše 
Krista, kterou svěřil nám věřícím. V kostele 
se člověk nenaučí, jak se správně modlit, 
že může žádat  Boha, o co chce (třeba i o 
uzdravení), a dokonce i vyhánět démony. V 
Boha jsem si věřila po svém. 

Je tomu asi tak 25 let, co jsem měla tento 
duchovní zážitek, který mě přiměl k tomu, 
že jsem uvěřila, že je Bůh živý. Jednou v noci 
za úplňku mě něco probudilo ze spánku. 
Měsíc krásně svítil přímo do obývacího 
pokoje, kde jsme s manželem spali. Manžel 
spal jako nemluvně a k tomu si pochrupoval 
a já nemohla spát. 

U své postele jsem najednou zahlédla 
černou, štíhlou, vysokou  postavu, která 
tahala nohy za sebou a chodila sem a tam. 
Myslela jsem si, že je to náš patnáctiletý syn, 
který spal vedle v pokojíčku při otevřených 
dveřích. Říkala jsem si, že má asi žízeň a 
jde se do kuchyně napít. Zavolala jsem na 
něj: ,,Rozsviť si, Pepíku, slyšíš!“ Z pokojíčku 
se ale ozval syn: ,,Co chceš?“ Ihned jsem si 
uvědomila, že ta postava není syn, že je to 
duchovní bytost a zakřičela jsem na syna, ať 
hned rozsvítí. Vše se rozplynulo jako dým 

a po postavě nezbylo ani památky. Ale ve 
mně tento zážitek zůstával hodně dlouho 
a nedalo mi to, abych nezačala přemýšlet o 
duchovním světě.

V mém životě pak bylo několik situací, kdy 
mě Bůh ochránil před nehodou a možná i 
před smrtí. Bůh měl se mnou jiný plán, chtěl, 
abych Ho mohla poznat a vydat mu svůj 
život. Po smrti mého manžela, který zemřel 
poměrně mladý (41 let), se mi úplně zbořil 
svět. A právě jediné, co mě tak nějak drželo, 
byla rodina mého syna Pepíka. Konkrétně 
moje vnučka Evička, které tenkrát byly dva 
roky. Teď je z ní velká osmnáctiletá slečna 
(která také následuje našeho Pána). 

Asi tak sedm let po smrti mého muže jsem 
se vrátila se svojí dcerou Renatou zpátky 
do Čech. A syna a jeho rodinu jsem jezdila 
na Slovensko  pravidelně navštěvovat.  Při 
jedné z mých návštěv u syna jsem došla k 
rozhodnutí chodit do církve, kde chodili 
mí tři sourozenci (bratr Jirka a sestry Jitka 
a Iveta). Všichni jsme i se sousedy seděli 
a moc dobře jsme se bavili, byla prostě 
taková pohoda. A mě z ničeho nic napadla 
myšlenka a všem jsem ji hned oznámila: 
,,Začnu chodit do církve a chci poznat Boha 
a Evangelium“. Po návratu z návštěvy u 
syna mě mí sourozenci Iveta a Jirka pozvali 
do církve. Já s radostí souhlasila. 

Když nastal den ,,D“ a já měla jít na 
bohoslužbu, začalo se se mnou dít něco 
zvláštního. Sestra Iveta mi volala, ať se už 
připravím, že pro mě Jirka jede. Když už 
jsem byla připravená, najednou se ve mně 
všechno sevřelo a dostala jsem neuvěřitelný 
strach. K tomu mě začala bolet hlava a 
břicho. Bylo mi úplně na omdlení. Celé 
tělo se mi třáslo, tak jsem se rozhodla, že 
dnes nikam nepůjdu. Moje dcera mě ale 
přemlouvala, ať jdu, že to přejde, a abych 
dodržela slovo, které jsem dala Jirkovi a 
Ivetě. S bolestí hlavy, břicha a s třesením 
jsem tedy odjela do církve. 

Jen co jsem vstoupila do místnosti, kde se 
konala bohoslužba, všechno ze mě zázračně 
spadlo. Cítila jsem se velice šťastná. Všichni 
ke mně byli moc přívětiví a já se cítila moc 
dobře. Hned na první bohoslužbě jsem 
přijala do svého života Pána Ježíše jako 
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biblické ženy
Vdova ze Sarepty (2. část)

svého Zachránce a Spasitele. Pastor Petr se 
za mě přede všemi modlil a já cítila něco 
zvláštního. Zavřela jsem oči, nevnímala 
své okolí, cítila jsem, jak se mě Pán Ježíš 
dotýká. Připadala jsem si jako v nebi. Moc 
se mi chtělo  plakat, slzy se mi hrnuly do 
očí a já se je snažila zadržet. Nechtěla jsem, 
aby mě někdo viděl plakat. Dlouho to nešlo 
udržet a já se rozplakala jako malá holčička. 
Byly to slzy radosti a dojetí. Potom jsem si 
šla sednout a začala jsem se třást jak osika. 
Zima mi ale nebyla, tak mi to přišlo zvláštní. 

Moje sestra Jitka mi řekla, že to, co se se 
mnou dělo, bylo od Ducha Svatého, jak se 
mě dotýkal. To mě znovu naplnilo radostí. 
Slyšela jsem, jak okolo mě všichni mluví 
nějakou zvláštní řečí. To se mi líbilo a chtěla 
jsem to také, protože jsem zjistila, že je to dar 
od Boha.

Začala jsem do církve pravidelně docházet 
a po pár návštěvách jsem se rozhodla pro 
křest ve vodě. Asi tak čtyři dny po křtu 

jsem dostala dar jazyka. Od té doby, co 
jsem se vydala Pánu Ježíši, má můj život 
nový rozměr. Vím, že už nejsem na všechno 
sama. A taky, že je tu někdo, kdo mě miluje. 
Získala jsem novou rodinu, za kterou jsem 
Bohu vděčná. Postupně se k Bohu obrací 
celá moje rodina.  Všichni moji sourozenci 
chodí se mnou do církve až na jednoho z 
mých bratrů (ale věřím Pánu, že i on přijde). 
Oba moji rodiče, než si je Pán vzal k sobě, 
Mu vydali svůj život. Moje dcera Renata 
vydala také svůj život Pánu, i když do církve 
ještě nechodí. Syn Pepík a celá jeho rodina 
vydali svoje životy a chodí na Slovensku do 
požehnané církve, kde syn slouží jako starší 
sboru. Jsem Bohu moc vděčná za to, že mi 
dal věčný život i všem v mé rodině. Považuji 
to za veliký dar, kterého si  velice vážím. S 
přáním Božího pokoje všem, kdo budou číst 
moje svědectví.

Květa Makulová, zdroj: Křesťanské společenství 
Milost

Když si naše vdova ze Sarepty vzala na 
starost cizího muže, proroka Eliáše, určitě se 
o tom ve městě hovořilo. Někteří se jí možná 
smáli a považovali ji za blázna. Je docela 
možné, že si někteří mysleli, že naše vdova 
hledá touto cestou nového muže. Víme, že o 
nic takového tady nešlo. Postupem času se 
ale stala naše vdova pro své okolí velikou 
hádankou. Žili v domě tři, ale nebyly na nich 

patrné žádné známky hladovění. Nechyběla 
jim mouka ani olej. 

Jak uvidíme dál, spojovalo je něco mnohem 
cennějšího než jen tělesný pokrm. Svatý Bůh 
viděl, že v tomto domě se má řešit nejen 
otázka výživy, ale i otázka hříchu. Pán 
Bůh neposlal svého proroka do Sarepty jen 
proto, aby se mohl najíst, ale také proto, aby 
této ženě pomohl duchovně. Vliv Božích 
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otázky 
Otázky o Bohu 

proroků musí sahat hlouběji než jen do 
žaludku. Tato žena musí dostat něco víc než 
jen chléb.

Tato žena asi brzy ovdověla, ale měla jedno 
veliké štěstí, že nezůstala sama, měla syna. 
Díky proroku byl život obou zachráněn, ale 
jednoho dne její syn smrtelně onemocněl. 
Zoufalá situace pro matku - vdovu. Eliáš měl 
velké porozumění pro její bolest a přistoupil 
ve svém životě k nejtěžšímu rozhodnutí 
-vypověděl válku smrti. Prorok vzal mrtvého 
chlapce a vynesl do svého pokojíčku. Eliáš 
nebyl zbytečně při potoku Karit, naučil se 
důvěřovat moci svého Boha. Eliáš si byl jistý 

tím, že se smí modlit a modlil se, ale nebyla 
to obyčejná modlitba. Byl to modlitební 
zápas, při kterém se navracelo světlo života. 
Eliášovi nešlo o nějakou senzaci nebo vlastní 
slávu, ale o slávu jeho Boha. To byl boj se 
smrtí a Eliáš zvítězil, matka měla zase zpět 
svého syna. Eliáš řekl vdově: „Pohleď, tvůj 
syn je živ“ (1.Kr.17,23).

Vdova dostala mnohem víc, než svého 
vzkříšeného syna, dostala se blíže k Bohu a 
to znamenalo pro ni i lepší poznaní Božích 
svědků. „Nyní jsem poznala, že jsi muž Boží 
a že slovo Hospodinovo v tvých ústech je 
pravdivé“(1.Kr.17,24). Sotva někdy dostal 

Eliáš větší „vyznamenání“ než právě v této 
chvíli. Kéž by svět okolo nás vydával o nás 
podobné svědectví.

Závěrem ještě jedno. Tato žena viděla ve 
smrti svého dítěte spravedlivé Boží soudy. 
Všechno to, co se stalo, jí připomínalo její 
nepravost, dokonce i přítomnost Božího 
proroka. V jeho přítomnosti se cítila velmi 
hříšná. Praví „Eliášové“ neobviňují své 
okolí slovy, ale svou pouhou přítomností. 
Obviňováním křivdila prorokovi, ale on 
v tom neviděl křivdu, viděl kající se ženu, 
kterou má Bůh rád. Tato žena milovala 
Boha. Bůh k ní promluvil, a proto všechno 
spolupracovalo na jejím spasení.

RK - NL

Proč nás Bůh stvořil?
Na otázku „Proč nás Bůh stvořil?“ by 
mohla následovat jediná stručná odpověď: 
„Pro své potěšení“. Bůh nestvořil lidské 

bytosti, protože je potřeboval. On jako Bůh 
nic nepotřebuje, vystačí si sám i bez nás. 
Dokonce nám není ani známo, jestli v celé 
věčné minulosti pociťoval samotu, takže 
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recenze
V jednom ohni

nejspíš nehledal žádného „přítele“. 
Na druhou stranu, Bůh je kreativní bytost 

a dělá mu radost tvořit. Ale to, že Bůh tvořil 
pro vlastní potěšení, neznamená, že lidstvo 
bylo stvořeno, aby Boha bavilo anebo Mu 
poskytlo potěšení. Bytosti stvořené na obraz 
a podobu Boží (Genesis 1:31), teda lidské 
bytosti, mají schopnost poznat Boha a tudíž 
Ho milovat, chválit, sloužit Mu a mít s Ním 
obecenství. On nás také velmi miluje, ale 
nelze říct, že nás potřebuje. Bůh je osoba a 
těší Ho, když může mít s jinými osobami 
skutečný vztah. 

I kdybychom nikdy neexistovali, Bůh by 
byl vždy Bohem - neměnícím se Bohem 
(Malachiáš 3:6). JSEM, KTERÝŽ JSEM 
(Exodus 3:14). Nikdy nebyl nespokojen se 
svou vlastní věčnou existencí. Když stvořil 
vesmír, udělal, co se Mu líbilo a protože Bůh 
je dokonalý, Jeho činy jsou také dokonalé - 
„Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi 
dobré“ (Genesis 1:31).

I přesto, že v 1. Mojž. 1:27 se píše: „Bůh 
stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil 
ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a 
ženu je stvořil“, nelze říct, že Bůh stvořil 
bytosti rovné Jemu samému. On to logicky 
nemohl udělat, protože kdyby stvořil jiné 
sobě-rovné síly, pak by přestal být jediným 
opravdovým Bohem. „Hospodin jest Bůh, a 
že není jiného kromě něho“ (5. Mojž. 4:35). 
Cokoli Bůh tvoří, musí nevyhnutně být 
menší, než je On. Stvoření nikdy nemůže být 
větší ani rovné svému stvořiteli.

Zjevení 4:11 říká: „Jsi hoden, Pane a Bože 
náš, přijmout slávu, čest i moc, neboť ty jsi 
stvořil všechno a tvou vůlí všechno povstalo 
a jest.“ Koloským 1:16 také říká: „V něm bylo 
stvořeno všechno na nebi i na zemi – svět 

viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, 
tak i panstva, vlády a mocnosti – a všechno 
je stvořeno skrze něho a pro něho“.

Všichni křesťané uznávají absolutní 
suverenitu a svatost Boží, ale předpokládám, 
že nepřestáváme být ohromeni tím, že Bůh 
člověka korunoval „slávou a ctí“ (Žalm 8:5-
6). Kristus se nakonec snížil a nazval nás 
svými přáteli (Jan 15:14-15). Proč nás teda 
Bůh stvořil? Bůh nás stvořil nejenom pro 
své potěšení, ale také, abychom my, jako 
Jeho stvoření, mohli mít potěšení z toho, že 
Ho známe.

Nakonec bych dodala, že já si Boží zázrak 
stvoření nejvíce uvědomuji, když držím 
v náruči novorozeně, které měří cca 50 
centimetrů, váží cca 3 - 3,5 kg a v tom 
malém „uzlíčku“ vyvinutém v matčině 
těle je nakonec stvořeno všechno naprosto 
dokonale, akorát v minimálním měřítku. 
No řekněte, není to naprosto úžasný Boží 
zázrak? A věřím, že On má z každého svého 
díla stále stejnou radost ;-).

LS - NL

Caleb Holt je odvážný hasič, který neváhá 
riskovat svůj život pro záchranu ostatních. 
Doma se mu ale rozpadá manželství. Se 
svou ženou Catherine prožívá po sedmi 
letech velikou krizi a oba se od sebe hodně 
odcizují. Když už to vypadá, že manželství 

krachne, otec Caleba požádá, aby vyzkoušel 
čtyřicetidenní experiment na záchranu 
manželství, který zachránil i jeho manželství. 

Jenže aby uspěl, musí nejprve vyřešit 
svůj vztah s Bohem. Caleb se rozhodne to 
vyzkoušet, ale netuší, jak je to těžké, znovu 
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svědectví 
Pracovní úraz v Třineckých železárnách

si získat srdce své ženy Catherine, která už 
nevnímá jeho náklonnost a je zraněná tak, že 
mu už v ničem nevěří. Po nějaké době mu 
dojde, že bez Boha manželství nezachrání. 

Krásný křesťanský film o manželství, za 
které musíme někdy bojovat, abychom 
ho zachránili. Musíme si ale uvědomit, že 
to Bůh stvořil manželství a ví jak nejlépe, 
jak předejít vážným konfliktům a jak 
takováto manželství zachránit. Bez jeho 
pomoci je snaha marná. Film se mi moc 
líbí a doporučuji jej každému, kdo se právě 
nachází v manželství nebo o něm přemýšlí. 
Po filmu si divák uvědomí, že za manželství 
musíme bojovat celý život a svatbou to 
nekončí.

Fireproof / V jednom ohni, Drama, USA, 

2008, 114 min, režie Alex Kendrick, hrají: 
Kirk Cameron, Erin Bethea

Agata Stařičná

Tento úraz se týká mé osoby. Nebyla to moje 
vina, byla to vina železáren. Dalo by se říci, 
že to byl opravdu kritický den, kdy jsem 
nastoupil do zaměstnání.  Pracoval jsem 
jako strojní zámečník.  

Potřebovali jsme spustit takový předmět, 
který vážil asi 800 kg. Kolega šel do skladu 
pro zvedák a já pod pec pro fošnu. Víc si 
nepamatuji. Jeřábníkovi vypadla tři šoupací 

koryta. Jedno prázdné koryto vážilo dvě a 
půl tuny. Koryta spadla z výšky šesti metrů. 

Jedno koryto se odrazilo od vagónu a 
zasáhlo mne. Následkem zásahu jsem 
měl silný otřes mozku, pohmoždění 
mozku, zlomeninu čelní a spánkové kosti, 
zlomeninu klíční kosti a lopatky, poranění 
očních nervů a prasknutí pánevní kosti. Přes 
tři týdny jsem ležel v bezvědomí. 

Lékaři si mysleli, že to nepřežiji, a pokud 
ano, tak nebudu vidět; pokud budu vidět, 
tak jen tolik, abych nenarazil do sloupu. 

Děkuji všem věřícím křesťanům, kteří se 
za mne modlili. Zvlášť děkuji pastorovi 
Kaczmarczykovi a Santariusovi za jejich 
modlitby. 

Jednoho dne jsem se modlil: Pane Bože, 
prosím, vrať mi zrak a já budu o tom všude 
mluvit. Pán Bůh způsobil, že ještě tentýž 
večer jsem viděl. Buď mu za to dík a chvála. 
Nepodceňuji lékařskou vědu, ale veškerou 
důvěru skládám v Pánu. Celým srdcem 
spoléhám na Boží zaslíbení:  „Hospodin 
bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i 
navěky.“  Žalm 121,8.                     

Oskar Walach
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Cestování vlakem
Milí přátelé, cestujete rádi? 

Věřím, že ano.  Dnes cestuje 
většina lidí autem. Já jsem 
cestoval vlakem. Jednou 
jsem cestoval do Ostravy na 
evangelizaci a jel jsem přes 
Bohumín. Ve vlaku jsem četl 
Bibli. Byl jsem tak ponořen 
do biblického textu, že jsem 
nevnímal, co se kolem mne děje. 
Najednou se postavil vedle mne 
nějaký muž a řekl mi: „Vy čtete 
Bibli?“  Odpověděl jsem: „Ano, 
čtu Bibli.“ On pokračoval: „A 
věříte tomu, co je tam napsáno?“ 
Řekl jsem: „Kdybych tomu nevěřil, tak bych 
tu Bibli nečetl.“  On mi odpověděl: „Víte, 
já jsem katolík a zrovna takového člověka 
potřebuji.“

V té chvíli vlak zastavil a on odešel a 
vystoupil z vlaku. Já jsem se za ním díval 
upřenýma očima a bylo mi z ukončeného 
rozhovoru velmi smutno. Byl jsem smutný 
z toho, že jsem byl takový „nešika“, neměl 
jsem kousek papíru a prupisku, abych 
si zapsal jeho adresu a pak ho navštívil. 
Nestalo se to. 

Při vzpomínce na tuto událost si uvědomuji 
slova Pána Ježíše: „Žeň je velká, dělníků 
málo. Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky 
na svou žeň!“  Mat.9,37. Lidé zralí na přijetí 

Kristova evangelia mohou být ve vlaku i v 
autobuse.  Byl jsem z toho smutný, že jsem 
nevyužil tuto jedinečnou příležitost. 

Rád bych proto doporučil každému 
věřícímu, aby měl vždy při sobě tužku a 
papír a pokud možno i Nový zákon nebo 
Bibli. Kristus potřebuje připravené dělníky 
velmi naléhavě i dnes. On nám připomíná: 
„Hle, pravím vám, pozvedněte zraky a 
pohleďte na pole, že již zbělela ke žni. Již 
přijímá odměnu ten, kdo žne, a shromažďuje 
úrodu k věčnému životu.“ Jan 4,36. 

Modlím se, aby si Pán Ježíš použil i Tebe, 
milý čtenáři. Pane Ježíši, i já se hlásím do Tvé 
služby, použij si i mne, kde mne potřebuješ. 

                                                                Oskar Walach

zamyšlení
Jablko - super zázrak
Každý si na jablku jistě rád pochutná. 
Co všechno jablko obsahuje?  Odborníci 
konstatují, že jablka jsou nejzdravějšími 
plody na světě. Jablko obsahuje více než 
30 minerálních látek; například vápník, 
fosfor, železo či hořčík, které jsou nezbytné 
pro stavbu kostí. Enzymy ovlivňují činnost 
zažívacího ústrojí. Jablka obsahují také 
vitaminy A, B, C, E. Vysoký obsah draslíku 
činí z jablek velmi vhodný lék na srdce. 
Vláknina zlepšuje činnost střev, částečně 
pomáhá snižovat cholesterol a působí 
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Liberální teologie – PROBLÉM, nebo OVOCE 
problému?
Problém a příležitost evropské církve

blahodárně na odvodnění organismu. 
Jablka jsou zdrojem pozitivně působících 
antioxidantů, obsahují velmi málo tuku a 
jsou bez cholesterolu. Chrání mozek před 
chorobami a našim buňkám pomáhají 
snižovat riziko vzniku rakoviny. Jak říká 
stará lidová moudrost, stačí jedno jablko 
denně a nebudete potřebovat lékaře.

Jabloň je vlastně skvělou 
továrnou. Z čeho vyrábí 
jablka? Z hlíny, z 
vody, vzduchu 
a slunečních 
parsků. K tomu 
pracuje zcela 
automat icky 
a to několik 
desítek let. 
Jabloň je tedy 
super zázrak! 
Vyrobit z hlíny, 
z vody, vzduchu a 
slunečních parsku tak skvělé 
ovoce, ve kterém je tolik kvalitních 
látek pro zdraví člověka, to je skutečný 
zázrak!

Která továrna, kterou vytvořili lidé, se 
může rovnat jabloni, aby pracovala desítky 
let zcela automaticky a vyráběla tak skvělé 
produkty?

Kdo vyprojektoval a vyrobil tuto 
jabloňovou továrnu? Ateisté tvrdí, že 
i tuto jabloňovou továrnu vymyslela a 
vyrobila mrtvá hmota. Jsou přesvědčeni, 
že mrtvá hmota se dala do pohybu a začala 
„vývojem“ vytvářet takové zázraky, jakými 

jsou i ovocné stromy.
Mám pro všechny vyznavače a hlasatele 

vývojové teorie požadavek.
Máte k dispozici své vědecké znalosti, 

máte k dispozici stovky laboratoří 
vybavených moderními přístroji: udělejte ve 
svých laboratořích jednu „jabloň – továrnu 
na výrobu jablek“, aby pracovala desítky 
let automaticky a vyráběla kvalitní jablka 
z hlíny, vody, vzduchu a slunečních 

paprsků, aby jablka byla stejně 
kvalitní jako ta, která 

rostou v našich 
zahradách. 

Je předem 
jasné, že takovou 

„ t o v á r n u 
– jabloň“ 
n e v y r o b í t e .  
Znamená to 

tedy, že mrtvá 
hmota byla 

moudřejší než vy, 
geniové 21.století ? 

Jabloň je tedy super 
geniální zázrak – je dílem 

největšího genia – Boha Stvořitele. Každý 
ovocný strom je důkazem jeho geniality, 
stejně jako každá živá buňka na naši zemi. 

Je nejvyšší čas, aby všichni vyznavači 
vývojové teorie otevřeli oči, podívali se 
na geniální dílo přírody a poklonili se 
geniálnímu Stvořiteli. 

Mgr.St.Kaczmarczyk

Ve většině Evropy, a vlastně v zásadě v 
celém západním světě, jsou tradiční církve 
více a více liberální. Kostely jsou čím dál 
tím více prázdnější. Nebo se zavírají. Jsme 
pravděpodobně kontinent s nejvíce kostely, 
budovami a pastory, ale možná s nejmenším 
počtem Ježíšových následovníků. Je to 

bolestná pravda. Velká otázka zní: Co je tím 
základním problémem? A jak bychom ho 
mohli vyřešit?

Před několika lety Alan Hirsch, misionář, 
vedoucí misie a myslitel z Jižní Afriky, 
napsal knihu „Zapomenuté cesty.“ Dlouhou 
dobu si kladl otázky: „Co charakterizovalo 
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první křesťanskou církev, čínskou 
církev, některé rychle rostoucí 
církve?“ Jeho výzkum ho vedl k 
několika zajímavým zjištěním, ale 
především ho vedl k pochopení, 
že tato Boží hnutí se především 
vyznačovala jednoduchým, ale 
mocným vyznáním: „Ježíš je Pán.“    

Jinými slovy: Ježíš je šéf, ne já. Žít 
s tímto vyznáním neovlivní jen mé 
názory a teologii. Ovlivní to celý 
můj život. Neovlivní to jen to, jak 
přemýšlím o homosexualitě, ale také 
to, jak vyjdu s penězi. Ovlivní to, 
jak vycházím s lidmi – jednak s těmi, které 
mám rád, ale také s těmi, které rád nemám. 
Ovlivní to, jaký vztah budu mít k práci a k 
odpočinku. A tak dále. Tedy – vše v mém 
životě ovlivňuje Ježíšovo učení.

Učednictví, říká Ježíš v Matoušovi 28, je 
jednoduše přijetí nového života, který mi 
dal (skrze křest) a poté snaha poslouchat 
ho ve všem, co nás učil. Tak jednoduché. 
Tak těžké. Udělat Ježíše svým šéfem. Jak 
to dělám? Mám někoho, kdo mi v takovém 
životě pomáhá? Učí mě to někdo? Protože 
taková by měla být církev. 

Řekl Ježíš, že máme získávat učedníky a 
učit je? Přemýšlel jsem o tom? Učím ostatní? 
Ježíš učil své učedníky velmi prakticky. Byli 
mu blízko, a tak všechno viděli na vlastní 
oči. Díky tomu, jak s ním mluvili, se pak 
rozhodovali tak, jak se rozhodovali. Tím, že 
mu kladli spousty otázek. Tak to dělal. Jak to 
děláme my? Děláme to vůbec? 

Nedlouho potom, co jsem poznal Ježíše, 
mě pozval kamarád, který byl 
křesťanem už nějakou dobu, abych 
se přestěhoval k němu a ke dvěma 
dalším studentům. 

Díky životu v této malé komunitě 
jsem se naučil modlit se, přijít k 
Ježíši se vším, co bylo složité, se 
selháním a s bolestí, s hříchem a se 
starostmi. Učil jsem se přemýšlet 
o sobě. Nechat Ježíše mluvit do 
svého života. Přijmout jeho milost, 
když jsem selhal. Učil jsem se to 
modlitbou s ostatními. Učil jsem se 
to jejich pozorováním. Učil jsem se to 

pokládáním otázek a ptaním se. Učil jsem se 
to otevíráním našeho bytu pro další přátele, 
přátele přátel, lidi, které jsme poznali na 
autobusové zastávce… V tom bytě lidé 
uvěřili. Byly jim odpuštěny hříchy. Žil jsem 
velmi blízko někoho, kdo šel touto cestou 
přede mnou, byl jsem učedníkem. Od svých 
spolubydlících, ne od svého pastora.  

Liberální teologie. Zavřené kostely. 
Ekonomické problémy. Hrozba sekulární 
společnosti nebo muslimská imigrace. Nic z 
toho není ten problém. „Problém evropské 
církve,“ říká Mike Breen, další vedoucí misie, 
„je nedostatek učednictví.“ Nedostatek lidí, 
kteří by se učili být učedníky, nedostatek 
lidí, kteří by učili ostatní. Nedostatek lidí, 
kteří by žili jednoduchým, ale mocným 
vyznáním: Ježíš je Pán. 

Dobrá zpráva je tato: Dnes to můžeme 
začít měnit. Za dvacet let to možná povede 
ke zdravé teologii a rostoucím církvím. 

Kristian Lande
norský misionář žijící v Ostravě
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Ježíš byl imigrant
Nedávno jsem dlouze přemýšlel o 
imigraci. Před týdnem jsem seděl v 
kostele tady ve Finsku a poslouchal 
rodinu, která uprchla z Pákistánu. 
Mluvili o svém životě a o tom, proč 
před dvěma lety přišli do Finska. 
Otec rodiny byl pastor, spolu s 
ním byla také jeho žena a dvě děti. 
Říkali, že důvod, proč opustili svou 
zemi, byl, že pastor byl v Pákistánu 
obviněn z rouhání a odsouzen k 
smrti. 

Důvodem pro tento trest byla 
diskuze, kterou ve své vesnici 
pastor vedl s muslimskými učenci. 
V průběhu diskuze se ukázalo, že 
pastor je křesťan a nesdílí muslimské učení. 
Naneštěstí se o tomto hovoru dozvěděla 
oficiální místa a pastor byl odsouzen za 
rouhání proti proroku Mohamedovi. 

Nyní přišli do Finska a doufají, že v této 
křesťanské zemi najdou bezpečí. Jejich azyl 
byl ale zamítnut a oficiální vyjádření zní, 
že by se měli vrátit zpátky do Pákistánu. 
Pastorův otec už byl pro svou víru 
zavražděn. A podobných příběhů najdeme 
v dnešní Evropě mnoho. 

V Bibli najdeme tři skupiny, které, jak se 
zdá, jsou speciálně blízko Božímu srdci. 
Jsou to sirotci, vdovy a uprchlíci. Ve Starém 
zákoně žili židé mnoho let jako uprchlíci 
v Egyptě a Babylonu. Boží slovo je plné 
sympatií k uprchlíkům, protože jeho pisatelé 
byli sami uprchlíci. Abraham byl uprchlík, 

Mojžíš byl uprchlík, David byl uprchlík a 
mnoho dalších také bylo uprchlíky. Rovněž 
Ježíš byl uprchlík.   

Imigrace není bez problémů. Naopak je 
zcela jisté, že s sebou problémy nese. Čím 
více uprchlíků přijde do našich zemí, tím 
více problémů budeme mít. Nicméně, úkol 
nás křesťanů není žít bez problémů. Ježíš 
nám neslíbil snadný život s Ním. Náš úkol 
je udělat svět lepším místem, co nejvíce 
podobným nebi. Ježíš nás učil modlit se o 
to, aby se Boží vůle stala jak v nebi, tak i na 
zemi. A Bůh má velké srdce pro uprchlíky! 
Ježíš byl imigrant. Jako malé dítě se svou 
matkou Marií a otcem Josefem utekl do 
Egypta. Uprchli před Herodem, který chtěl 
zabít všechny novorozené židovské chlapce. 
Tato cesta zachránila jeho život i celou 
mladou rodinu. 

Ježíš byl imigrant. Je 
jednoduché být křesťanem, 
když všichni jsou přátelští, jsme 
v bezpečí a všechno je tak, jak má 
být. Ale dnes nás Bůh vyzývá: 
Jak budeme zacházet s cizinci? 
„Amen, říkám vám, že cokoli 
jste neudělali pro nejmenšího z 
nich, to jste neudělali pro mě.“ 
Matouš 25,45.  

Sebastian Widjeskog
finský pastor 
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pro chytré hlavy
Napříč Biblí
1. Jak se jmenovala manželka kněze 
Zachariáše a matka Jana Křtitele?
2. Vdova, která se ve svých 84 letech setkala 
s novorozeným Ježíšem?
3. Jméno, které Danielovi dal v Babylóně 
velitel dvořanů?
4. Který byl nejmladší Jákobův syn, při jehož 
porodu jeho matka Ráchel zemřela?
5. Jakou „zvláštní zbraň“ použil Samson k 
pobití nepřátel?
6. Jak zní řecký název páté knihy Mojžíšovy?
7. Spolupracovník apoštola Pavla, který ho 
opustil, protože si zamiloval svět?
8. Za jakou denní mzdu pracoval dělník na 
vinici?
9. Jméno krásné Židovky, kterou si vzal za 
manželku perský král Achašveróš?

10. Která slova pronesl Ježíš při uzdravení 
hluchoněmého?

Správné odpovědi:
1. Alžběta
2. Anna
3. Beltšasar
4. Benjamín
5. Čelist osla
6. Deuteronomium
7. Démas
8. Denár
9. Ester
10. Effatha (otevři se)

z redakce
Matoušek
Po nějaké době se naše redakce opět rozrůstá. 
Našemu redaktorovi a občas i tiskaři Davidu 
Harokovi a jeho manželce Lucce se 10. září 
narodil syn Matoušek. Matouškovi přejeme 
do života hodně Božího požehnání, lásky, 
zdraví a optimismu a rodičům Boží vedení, 
lásku, trpělivost a kýbl pevných nervů. 

ze života sboru
Křty, svatby, pohřby, jubilanti
Zářijové křty
Marian Potoček
Filip Krzyžanek
Tereza Šrubařová

Zářijové svatby

Pavel Konieczný a Zuzana Kotapková
Lukáš Folwarczný a Michaela Jurásková

Zářijové pohřby
Kornelia Wlosoková
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Oznámení
Česko-skotské partnerství

Před dvěma lety se na farářském kurzu v 
Praze znovu po dvaceti letech setkali br. f. 
Marcin Pilch se svým spolužákem ze studií 
Nelu Balajem, který je farářem ve Skotsku v 
církvi, která se jmenuje Church of Scotland.

Slovo dalo slovo a Nelu projevil zájem 
mít s našim sborem partnerství. V naší 
církvi je ústředím ČCE spolupráce mezi 
sbory podporována. Otázku partnerství 
se sborem ve Skotsku jsme řešili i na 
staršovstvu a vyplnili dotazník, který se 
posílal do Skotska.

Farář Nelu je farářem dvou sborů. V srpnu 
tohoto roku byl v České republice v Bělči 
na konferenci. Při té příležitosti nás měl 
možnost spolu s další sestrou z jejich sboru 
navštívit. Společně jsme strávili příjemné 
odpoledne, seznámili se a neformálně si 
pohovořili o možnostech partnerství mezi 
sbory.  

K tomu, aby partnerství mohlo vzniknout, 
je potřeba formulovat cíle naší spolupráce 
a také určit, co od partnerství očekáváme. 
Může být založeno na tom, že se budeme 
jednou za rok nebo dva navštěvovat a sdílet 
informace o sboru, historii našich zemí 

nebo kultuře. Nebo to například může 
být spolupráce založená na evangelizaci. 
Společně organizovat tábory pro děti, 
odpolední program v parku atd.

K těmto přípravám bychom chtěli sestavit 
tým lidí, který by myšlenku partnerství 
dále rozvíjel. Kdo tedy má zájem dozvědět 
se více a pomoci s přípravou a plánováním 
partnerství mezi našimi sbory, ať se přihlásí 
u br. farářů.

Už v říjnu nebo listopadu bychom chtěli, 
aby malá skupinka vycestovala do Skotska, 
kde by náš sbor prezentovala a představila 
naši vizi o partnerství.   
   David Harok

Říjnoví jubilanti
Eduard Bubík 
Marta Chroboczková 
Karel Kukuč 
Eva Molinová 
Ingeborg Nováková 
Marta Obluková 

Erika Proboszová 
Jan Sabela 
Marie Szenderová 
Edita Walachová 
Anna Zmijová 
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Konfirmační vyučování 2016-2017
Prosíme rodiče, aby přihlašovali své dětí 
nar. 2003 a starší na konfirmační vyučování 
pro školní rok 2016-2017. První schůzka 
proběhne v pátek 16.9.2016 v 15:30 v 
přístavbě kostela, pravidelně pak každý 
pátek 15:30-16:30. Výuku povede farář br. 
M. Blažek.

Výuka náboženství na ZŠ
Bratři a sestry, v letošním školním roce 
bude probíhat výuka náboženství na těchto 
školách:
ZŠ Slezská, každé po 13:00-13:45, vyučuje br. 
M. Kantor
ZŠ Ostravská, každé út 13:00-13:45, vyučuje 
br. M. kantor
ZŠ Komenského, každá st 11:50-12:35, 
mladší žáci, vyučuje br. M. Blažek

ZŠ Komenského, každá st 12:35-12:20, starší 
žáci, vyučuje br. M. Blažek
ZŠ Pod Zvonek - areál Slovenská, každý čt, 
popř. út, 13:00-13:45, br. Blažek
Přihlášku si mohou vyzvednout děti ve škole 
u třídní učitelky nebo si můžete přihlášku 
vytisknout z webových stránek sboru www.
narozvoji.cz, sekce Aktuality. Vyplněnou 
přihlášku odevzdejte prosím třídní učitelce 
nebo v kanceláři sboru v neděli před nebo 
po bohoslužbách. Výuka začíná v týdnu od  
19.9.2016. 

Výuka na hudební nástroje
Bratři a sestry, od 18.9.2016 bude v sálku 
probíhat výuka hry na kytaru, poř. hry na 
keyboard a klavír formou jedné vyučovací
hodiny týdně. Výuka je přístupná pro 
všechny věkové kategorie. Zájemci, 

Pastor Nelu na návštěvě u nás v kostele Na 
Rozvoji
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Setkání starší generace se uskuteční 2. října 
v 15 hodin. Společná Svatá Večeře Páně se 
bude konat v kostele a pak se setkáme u 
prostřených stolů v sálku. Nemůžete-li 
přijít kvůli slabosti nebo nemoci, přijměte 
od nás srdečná přání brzkého uzdravení. 
Nemáte-li  v rodině nikoho, kdo by vás 
přivezl, zavolejte nám na telefonní číslo 
591 142 059 a my vám zařídíme dovoz 
do kostela a odvoz domů. Těšíme se na 
shledanou s Vámi.

SCEAV a Slezská diakonie zvou na výstavu 
fotografií Wieslawa Radwańského „Stopy 
židovské přítomnosti na Těšínském 
Slezsku.“ Vernisáž výstavy se uskuteční 12. 
září v 16 hodin v Diakonickém vzdělávacím 
centru Vladislava Santariuse v prostorách 
knihovny v Českém Těšíně, ulice Dukelská 
2096/5a. Výstava bude otevřena od 12. září 
do 14. října, od pondělí do pátku od 8 do 
16 hodin, provozní přestávka je od 11 do 12 
hodin. Akce se koná v rámci Dnů židovské 
kultury. 

Cyklus osmi setkání Manželské večery 
začíná 12. října a koná se každou středu v 18 
hodin v kavárně Pamoja na Revoluční 609 v 
Třinci. Více informací a přihlášky na www.
kurzy.sceav.cz. Pořádá farní sbor SCEAV v 
Třinci.  

Zveme na další cestovatelský večer, který se 
bude konat 20. října v 18 hodin v Jazzklubu 
na Střelnici. Vstupné je 30 Kč. Čeká vás  
večer s cestovatelskými zážitky a postřehy, 
prezentací fotografií, radami a tipy na výlety 
do cizích zemí. Projekce a povídání o zářivé 
Srí Lance se ujme spisovatelka a cestovatelka 
paní Saša Ryvolová.

Milí přátelé, letošní Sjezd (nejen) 
evangelické mládeže se koná od 7.-9.10. 
2016 v Třebíči. Letošní sjezdové téma je 
Dál tou vodou, na které promluví několik 
přednášejících. Těšte se na Ivanu Noble, 
Jakuba Žárského, Janu Hofmanovou, Jiřího 
Palána, Jiřího Tenglera, Pavla Juna, Boba 
Ogolu. Novinkou jsou Patnáctiminutovky, 
kdy na 15 minut promluví několik 
osobností. Inspirovali jsme se volně 
konferencemi TEDx. Řečníky budou 
Mikuláš Ferjenčík, Štěpán Hájek, Michal 
Doležel, Olga Pavlů,  Klára Vyhnánková. 
Hlaste se na: http://prihlasky.srcce.cz/. Při 
přihlášení a zaplacení 20.9. 2016 můžete 
uplatnit slevu 100 Kč. Třebíčské památky 
budou  k návštěvě zdarma, po prokázání 
se identifikačním páskem naší akce. Letos 
vám zahrají na Sjezdu Kryštofovy staré věci 
nebo Nenadarmo apod. Nebude chybět ani 
divadlo, letos to bude improvizační  divadlo 
Bafni! z Brna a k zhlédnutí bude film H2Omx 
(film filmového festivalu Jeden svět). Bude 
opět otevřen náš nealkoholický PUB. Na 
památku si můžete odvézt sjezdové tričko 
a silikonový náramek. Těšíme se na Vás. 
Organizuje Oddělení mládeže ÚCK ČCE 
ve spolupráci s COM (Celocírkevní odbor 
mládeže).

Konference rodin se bude konat od 28. 
Do 30. října v hotelu Relax v Rožnově pod 
Radhoštěm. Téma konference zní „Sebrat se 
a jít, nebo sebrat se a zůstat?“. Přednášející: 
Jan a Iva Zajíčkovi, Miloš a Gita Vyleťalovi, 
Františka Böhmová. Semináře: Intimita v 
manželství, Cesta k sobě, Osedlaný jazyk, 
Rodina jako sociální děloha. Více informací 
a přihlášky na kr.sceav.cz. 

co nás čeká

zastavte se v úředních hodinách v kanceláři 
sboru nebo mně kontaktujte po nedělních 
bohoslužbách. Zdraví pp. Milan Kantor  

Potravinová banka
Bratři a sestry, probíhá nadále akce 
Potravinová banka. Příjem v kanceláři sboru 

buď v úředních hodinách nebo po domluvě 
kdykoliv, případně v neděli před nebo po 
bohoslužbách.
Výdej potravin probíhá každé 1. úterý v 
měsíci mezi 13.-15. hodinou v kanceláři 
sboru. Informujte své blízké či známé, jež se 
nacházejí v nouzi.
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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

 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.

Hledáme spolupracovníka, který by 

distribuoval materiál k výsadbě stromků 
a keřů, květinových cibulí, květin a 
zahradních plodů, např. jablek, na území 
České republiky. Anna a Zbigniew Błahutovi 
z Polska, e-mail: annablahut63@gmail.com, 
tel.: +48 506 535 220, 0048 33 857 3004.

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! 

Nabízíme k prodeji družstevní byt 3+1 s lodžií, 5. podlaží z 12, na ul. Hornická 21 v 
Českém Těšíně. K dispozici zánovní kuchyňská linka, rekonstruované WC a koupelna 
s rohovou vanou, vestavěná skříň v chodbě, rozvody el. v mědi, podlahy lino. Dům je 
zateplený, nová plastová okna, výtahy a uzamykatelný vchod. Klidná lokalita, poblíž 
koupaliště, základní škola, mateřská škola, supermarket, vše v blízkosti. Jižní strana, 
slunný byt. Volný od září 2016.  Cena 660.000,- Kč. 

Kontakt: Jaroslav Sabela, tel.:603484296.

Nabízím k dlouhodobému pronájmu byt 1 + 1 (38 m2) v klidné části města (ul. Zelená),  
2500 Kč/měsic + poplatky (2400). 

Kontakt: Chalupski 737 44 22 24.
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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.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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