
Slovo editora
Milí čtenáři, 
vítáme vás v novém roce a přejeme vám 
hodně lásky, pokoje, zdraví a zajímavých 
zkušeností. Tento rok je pro Nedělní listy už 
dvanáctým ročníkem! Máme radost, že stále 
můžeme pokračovat v této krásné práci. 
Toto číslo je trochu ohlížecí a trochu hledící 
vpřed. Naše redaktorka Jana napsala 
reportáž o jejich vánočním pobytu v Ústí 
nad Labem, kam se vydali posloužit slovem 
i zpěvem. Samozřejmě připojujeme i fotky. 
Nechybí ani fotky z našeho sboru. 
Prohlédněte si, jak jsme oslavili Vánoce!
A co se týče budoucnosti, určitě se k vám už 
doneslo, že tento rok slavíme pětisté výročí 
reformace. Otiskujeme proto článek bratra 
faráře Kaczmarczyka o Martinu Lutherovi, 
který vlastně celý reformační proces zahájil.
Nabízíme také fejeton. O krásách 
češtiny, neradostných včerejšcích a jistě 
optimistických zítřcích. 
Nezapomeňte také kouknout na oznámení, 
opět je toho hodně!
Pěkné čtení a bílý leden vám přeje 

   Jana Foberová 

Hrdinství nebo hazard?
„Tvůj služebník ubil jak lva, tak medvěda. A 
tomu neobřezanému Pelištejci se povede jako 
jednomu z nich, protože potupil řady živého 
Boha.“ 1.Sam.17,36

Ne všichni se dostaneme do podobné situace 
jako David. Ale nemusíme nutně čelit ozbrojené 
přesile, abychom se necítili jako myš před slonem 
nebo David před Goliášem. Jak se zachovat v 
takto prekérních situacích, kde je hranice mezi 
hrdinstvím a hazardem tenká jako vlásek? Je 
potřeba našeho zásahu vždy, když je Bůh někým 
zesměšňován, anebo je lepší nejít do rizika, býti 
stranou a čekat na vhodnější příležitost? Když 
Bůh dá, může to být i hozená rukavice pro naše 
kazatele jako námět ke slovu na bohoslužbách. 
Cherchez la femme, čili za vším hledej ženu. I 
takto by mohl znít nadpis následujícího svědectví. 
A nebylo by na tom nic provokativního. Bez 
ženské tvrdošíjnosti by totiž tohle svědectví 
vůbec nevzniklo... 

 
V osmdesátých letech jsem studoval v 
Hradci Králové. Vedl jsem tehdy zcela běžný 
studentský život a často jsem se spolužáky 
večer chodil do restaurace „Pod strání.“ 

Když jsem se, po dosti bouřlivém obrácení, 
kterému předcházela zcela bezvýchodná 
životní situace, stal křesťanem, velkou 

část svého času jsem věnoval tomu, že 
jsem procházel brněnskými ulicemi, 
mluvil s lidmi, kázal se skupinou křesťanů 
evangelium na náměstí, bezdomovcům, v 
hudebním klubu, po nocích na nádraží a na 
školách. Byl jsem tím tak pověstný, že když 
jsem ve svém zaměstnání navštívil provoz 
výrobny tablet, dělníci si posedali na zem 
a vyzvali mne, zda bych jim nekázal „jako 
v kostele“. Přesto jsem věděl, že nejsem 
povolán jako evangelista. Mnohdy jsem 
raději v soukromí studoval Písmo a teologii 
a nejraději jsem si bral dovolenou k tomu, 
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abych je mohl nerušeně číst. 
Tehdy mne velmi znepokojovaly 
hereze, které se vyskytovaly v 
současné církvi, a psal jsem „do 
šuplíku“ biblické úvahy.

Každý čtvrtek jsme s 
evangelizačním týmem chodili 
na naše oblíbené místo na 
náměstí Svobody, kde jsme za 
pomoci jednoduchého komba 
měli sérii křesťanských písní, 
svědectví a kázání. Každý 
den po práci jsem na to místo 
chodil, abych „promodloval“ 
požehnání na čtvrtek. V té době 
jsme udržovali přátelské a vřelé vztahy se 
sourozenci KS Hradec Králové, respektive s 
jejich pantomimickou skupinou a občas jsme 
se navštěvovali. Po jedné takové návštěvě 
v Hradci jsme s naším týmem zavítali i 
do mé oblíbené restaurace „Pod strání“ 
na oběd. Byla v tom z mé strany trocha 
nostalgie. Předesílám, že sestrám v našem 
týmu bylo okolo dvaceti let, byly pohledné, 
a po příchodu do restaurace budily trochu 
rozruch u sedících dělníků.

V té době dávali v televizi film „Poslední 
pokušení Ježíše Krista.“ Patřím mezi 
křesťany, kteří televizi nesledují a navíc 
jsem o daném filmu neměl ani ponětí. 
Hned vedle u stolu však seděla skupina 
mužů ve středních letech, kteří o tomto 
filmu dosti nahlas diskutovali. Pamatuji 
si, že okázale rozebírali, zda se Pán Ježíš v 
mysli dopouštěl hříchu smilstva a velmi 
barvitě to nahlas komentovali. Cítil jsem se 
trapně a začal jsem litovat, že jsem vůbec 
do restaurace zašel. Obsah rozhovoru se 

však viditelně přestal líbit jedné sestře. 
Neustále mne vybízela, že bych jako muž 
měl povstat a pány rázně napomenout. 
To bylo však to poslední, co bych toužil 
učinit. Muži ale zcela opustili obsah filmu 
a začali k všeobecnému veselí rozebírat 
život Pána tak, že už i otrlé ateisty by to 
pohoršilo. Sestra mne znovu upozornila, 
že bych měl jít muže napomenout. Dodnes 
to nepovažuji za šťastný nápad a přes 
otevřených blasfemismus (veřejné rouhání 
- poznámka redakce) daných návštěvníků 
jsem to považoval za jejich ryze soukromou 
záležitost.

Sestra mne naposled upozornila a podotkla, 
že když mám strach, že půjde zjednat 
nápravu sama. Nedovedl jsem si představit, 
jak dvacetiletá dívka uklidňuje již značně 
alkoholem posílené muže v nejlepších letech 
a jen rezignovaně jsem vznesl námitku. Bylo 
mi ale stejně jasné, že pokud něco neučiním, 
můžeme se díky horlivosti dané sestry 
dostat do potíží. Spíš z pragmatismu než z 
vyznavačství, abych předešel konfrontaci, 
jsem se zvedl a ve střelné modlitbě jsem 

Pána požádal o pomoc. Pamatuji se, 
že muži se akorát shodli na tom, že 
Bůh je mrtev a možná by toto téma 
i opustili. 

Pomalu jsem přišel ke stolu a 
začal konverzaci podobnými slovy: 
„Prosím, nezlobte se, že se vám 
vměšuji do hovoru, samozřejmě 
respektuji váš názor a nerad bych 
se kohokoliv z vás dotkl, ale chtěl 
bych vás jen upozornit, že co se týče 
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mého otce, mýlíte se, když jej považujete za 
mrtvého.“ Muž v kožené bundě vzhlédl od 
stolu, nechápavě se na mne podíval: „Ale 
mladý muži,“ řekl nečekaně mírně, „my 
vašeho otce vůbec neznáme“ a podíval se 
po ostatních, zda je tomu tak… Využil jsem 
chvíli ticha a dodal jsem: „No, před chvílí 
jste tu řekli, že Bůh zemřel, no a já bych vám 
rád jen řekl, že Bůh je můj Otec, že žije a že 
se těší dobrému zdraví.“ 

Čekal jsem výsměch, případně slovní 
atak. Muž se na mne znovu pohlédl a místo 
výsměchu se zatvářil až stydlivě. „Vy jste 
kněz?“ zeptal se. „Ne, jsem lékárník. Člověk 
nemusí být zrovna knězem, aby mohl být 
Božím synem.“ Muži se dost nechápavě 
dívali, ale přece jen se začali potutelně 
usmívat. Muž v kožené bundě povytáhl 
volnou židli. „Posaďte se“, řekl. „Zrovna 
tady řešíme otázku, zda chodil Ježíš do 
nevěstince, nechcete nám k tomu něco říct?“ 
řekl s neskrývanou ironií. Ostatní muži 
začali přidávat podobné postřehy, které 
se zde zdráhám popisovat. Jeden z nich 
začal být agresivní a po chvíli rozhovoru 
mne začal slovně napadat a viditelně se 
rouhat. „Víš co“, přešel záhy na tykání, 
„ten Bůh vůbec není, a když na to přijde 
řeč, zůstane vždy jen u slov. Ukaž mi tvého 
Boha, přiveď mi ho sem… Jak v něj můžeš 
věřit, když ho nemůžeš dokázat?“ Na tyto 
otázky prakticky neexistuje odpověď. Mohl 
jsem odpovědět klasickým podobenstvím 
o větru, který také není vidět, ale můžeme 
pozorovat, jak ohýbá koruny stromů, ale  
obával jsem se, že v dané situaci by se slova 
minula svým účinkem.

Vzpomněl jsem si na Eliáše na Karmelu. 
Při celém rozhovoru jsem se srdcem upíral 
k Pánu, prosil ho o moudrost. V jednu 
chvíli se mi zdálo, že se mi dostalo toho, 
co Písmo nazývá „slovo moudrosti“ a 
prožil jsem náhlý, téměř nadpřirozený 
příliv víry. Věděl jsem, že pokud něco 
neudělám, nepodám teď hned hmatatelný 
důkaz, pokud „nesestoupí oheň“, „nepřejde 
anděl“ nebo „nerozpůlím rukama stůl“ 
jako Samson, bude to jen rétorické cvičení, 
kterému tito, někteří již rozjaření, prostí 
muži neporozumí. „Ono je to jinak“, řekl 

jsem ve víře. „Důkaz nepotřebuje ten, kdo 
věří, ale ten, kdo nevěří. Protože v něho 
věřím, nepotřebuji důkaz já, ale potřebujete 
jej vy. Bůh je živý“ – pokračoval jsem – „a 
dá se upřímnému poznat. Já se teď proto za 
vás budu modlit, aby se vás Bůh dotknul a 
věřím, že on tak učiní.“ 

Za normálních okolností bych takové 
vyznání považoval téměř za pokoušení 
Boha, ale zdálo se mi, že tato slova mi byla 
poslána z nebe. Pozvedl jsem hlas k modlitbě 
a uvědomil jsem si, že mne nyní poslouchá již 
dobrá třetina restaurace, včetně personálu. 
Začal jsem se přesto nahlas modlit: „Pane, 
děkuji Ti, že ses mi dal poznat. Znám Tě a 
nepotřebuji žádný důkaz o Tvé existenci, 
ale je tady muž, který Tě nezná. Pane, Tys 
nám zaslíbil, že začkoliv Tě budeme prosit 
ve Tvém jménu, Ty tak učiníš. Drahý Otče, 
já Tě nyní prosím ve jménu Pána Ježíše 
Krista, dotkni se tohoto muže…“ Ještě jsem 
nestačil říci amen a ve chvíli, kdy jsem řekl 
„dotkni se“, se onen muž vymrštil od stolu, 
zcela nepřirozeně, a začal utíkat k východu. 
Bezděčně jsem se zvedl od stolu, ukázal 
na něho prstem a zvolal: „Nyní se vás On 
dotkl, už nemáte výmluvu.“ Má slova toho 
muže zastavila. Otočil se, rozhlédl se a 
skoro poslušně se vrátil ke stolu. Muži se 
chvíli udiveně dívali na mne a pak na něho. 
Nakonec jeden z nich muže napomenul 
slovy, která se nehodí reprodukovat.
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Nevím, co ten muž prožil, co ho tak 
popudilo a vyhnalo, proč se zastavil, ani 
proč se vrátil. Vím, respektive věřím, že se 
ho skutečně Bůh dotkl. Poučení, které jsem 
si z dané situace odnesl, je, že ke svědectví 
potřebujeme spoléhat na Boží vedení a že 
při zvěstování evangelia jsme pouze Božími 
nástroji, jejichž úkolem je nechat se použít. 
Přesto chápu tuto situaci jako mezní a 

nikdy jsem podobné situace nevyhledával. 
Nejednalo se o evangelizaci v pravém slova 
smyslu, ale mohlo jít spíše, slovy evangelia, 
o rozsévání, které se mohlo stát kamínkem v 
mozaice pro kohokoliv, kdo byl této situace 
svědkem.

Aleš Franc
zdroj: www.apologet.cz

biblické ženy
Děvčátko z Izraele
V dnešních Nedělních listech jsem do galerie 
biblických žen zařadila ne ženu ve smyslu 
dospělé ženské bytosti či vdané paní, ale 
malou dívenku. Její obraz je natolik krásný, 
že ho nemůžeme vynechat. Jsem vždycky 
nadšená ze zajímavých příběhů často 
bezejmenných obyčejných lidí, o kterých 
se pisatelé v Bibli zmiňují jen v pár verších. 
Zdaleka nejsou ústřední postavou, ale jejich 
mihnutí se na „obrazovce“ je v rámci scénáře 
až neskutečně důležité.

 Do takové role bylo obsazeno i jedno 
izraelské děvčátko. Nemělo lehké dětství, 
protože vztahy mezi Izraelem a sousední 
Sýrií nebyly dobré. Syřané utlačovali své 
sousedy, ztrpčovali jim život a loupežili 
na jejich území. Při jednom takovém 
vpádu byla zajata malá holčička. Naštěstí 
ještě nemohla být předmětem mužské 
smyslnosti, nicméně to, že ji vojáci vzali 
s sebou, vypovídá o tom, že byla zřejmě 

hezká, zdravá a bystrá a slibovala dobrý 
zisk z prodeje. Její situace byla tragická. 
Ztratila domov, rodiče, sourozence a bez 
soucitu se ocitla v nepřátelské pohanské 
cizině. Už jen při psaní těchto řádků se mi 
svírá srdce. Jsem matkou tří dcer a umím si 
představit bezmoc a bolest, kterou prožívala 
její maminka při pomyšlení na osud, jaký její 
dcerku v nehostinném prostředí mohl čekat.

  Za jakých okolností se dostala do domu 
Naamána, velitele vojska aramejského 
krále, nevíme, ale pravděpodobně si ji jako 
levnou pracovní sílu koupila na tržišti 
jeho manželka. Dívenka přišla z lidského 
pohledu o všechno. Smyslem naší víry 
je naděje, že v každé chvíli a v kontextu 
jakékoliv situace o nás Bůh ví a je s námi. 
A to mi umožňuje psát dále. Holčička přišla 
o všechno, jen ne o svého Boha, a proto se 
ani v cizí zemi nemohla ztratit. Bůh i tam 
měl pro ni svůj plán. Nezapomněla na to, že 
se její rodiče doma bavili o Bohu, kterému 
mohou všechno říct a na kterého se mohou 
spolehnout. Vzpomněla si na to, jak se 
její rodiče k tomuto Bohu modlili, jak se 
radovali z jeho byť neviditelné přítomnosti. 
A to ji vedlo k tomu, že mohla vidět víc, než 
jen svůj těžký úděl. 

 Všimla si, že netrpí jenom ona sama. 
Svou paní viděla kvůli nemoci jejího 
muže mnohokrát plakat. Soucítila s ní a 
neohroženě věřila, že pánovi domu by 
mohl pomoct prorok Elíša. Možná už byla 
větší a více přemýšlela, jak by konkrétně 
ona mohla pomoct. Vždyť jeho stav byl 
vážný a nevěděli si rady ani mnozí lékaři. 
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Život této dívky je obdivuhodný. Sloužila 
tam, kde ji Pán Bůh postavil. Neřešila, jestli 
si za malomocenství může Naamán sám, 
neřešila jeho bezbožnost a jaký vede život. 
Měla srdce na pravém místě. Svou radu si 
nenechala pro sebe, a přestože v příběhu dál 
„hraje“ více aktérů, všichni dohromady se 
podílejí na Naamánově uzdravení :-).

Nemohu si pomoct, ale vyvstávají mi na 
mysl současné situace, které třeba v případě 
uprchlické krize nabývají celosvětového 
problému. Ale v případě Těšína nám 
bohatě postačí příklad nepřizpůsobivých 
občanů, sociálně slabých rodin nebo 
bezdomovců. Všichni na ně máme nějaký 
názor. Rozebíráme, do jaké míry si za „to“ 
mohou sami, do jaké míry si naší případné 
pomoci budou vědomi, jestli ji ocení a jestli 
bude vůbec smysluplná. Přiznám se, že je 
to pro mě velice těžké. Politickému pozadí 

moc nerozumím, argumenty o používání 
zdravého rozumu, účelné investici těžce 
vydělaných peněz, mě většinou udupají do 
země. 

 Ta dívenka zmíněná v prvních pěti verších 
páté kapitoly druhé knihy královské je 
skvělá! A i na základě jejího života mi budou 
vždy sympatičtí ti, kteří něco podniknou 
pro sociálně slabé, uvaří bezdomovcům 
polévku, zabalí do deky uprchlíka, všimnou 
si smutné sousedky nebo nějakým jiným 
způsobem se na chvíli stanou pro druhého 
užitečným bez ohledu na všechno. Myslím 
si, že ona holčička jiné ambice než obyčejný 
soucit neměla. 

 Její svědectví bylo natolik přesvědčivé, 
že pohnulo i královským dvorem. Čím 
pohneme my?

                                              JH -NL

otázky 
Otázky o Bohu 
Co znamená mít osobní vztah s Bohem?
Začíná nový rok a mnozí z nás si dávají 
různá předsevzetí či závazky. Není to možná 
špatný vstup do nového roku, ale jsou věci, 
které nejde načasovat na „nový rok“. Tak to 
je i se vztahem s Bohem… Pokud nastane 
chvilka, ve které si člověk uvědomí, že ke 
svému životu bezpodmínečně potřebuje 
Ježíše Krista, určitě nebude čekat na vstup 
do nového roku, ale své srdce Mu otevře 
hned. A pak je nutné s Pánem Bohem 
„navázat“ osobní vztah. A co tedy znamená 
mít osobní vztah s Bohem?

Osobní vztah s Bohem začíná už 
okamžikem, kdy si uvědomíme, že Jej 
potřebujeme, přiznáme, že jsme hříšní a 
ve víře přijmeme Ježíše Krista jako svého 
Zachránce a Spasitele. Bůh, náš nebeský 
Otec, nám chtěl být nablízku vždy, a vždy 
chtěl mít se svými dětmi blízký vztah. Už 
na prvopočátku (Genesis 3. kapitola) Adam 
i Eva znali Boha na velmi osobní a důvěrné 
úrovni. Mohli být Bohu velmi blízko a 
rozmlouvat s Ním. Ale když pak Boha 
zklamali a zhřešili, museli ze zahrady Eden, 
a tím pádem i z Boží blízkosti, odejít a vztah 

s Bohem se tím narušil. Člověka 
od Boha oddělil hřích! Odloučení 
od Boha trvalo mnoho staletí, ale 
Bůh stále toužil mít blízky vztah 
s každým člověkem, proto poslal 
na zem svého Syna, aby všechny 
hříšníky očistil svou nevinnou 
krví. Mnozí si však neuvědomují, 
nebo nad tím ani nechtějí 
přemýšlet, že Ježíš nám dal ten 
nejúžasnější dar – možnost se 
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přiblížit k Bohu a posléze 
s Ním trávit věčnost. 
„Mzdou hříchu je smrt, 
ale darem Boží milosti 
je život věčný v Kristu 
Ježíši, našem Pánu“ (Řím. 
6:23). Má to však jednu 
podmínku, musíme Mu 
bezmezně důvěřovat. Bůh 
se v osobě Ježíše Krista 
stal člověkem, aby vzal náš 
hřích na sebe, aby byl zabit 
a opět vzkříšen k životu, a 
dokázal tak Své vítězství nad hříchem i nad 
smrtí. „Nyní však není žádného odsouzení 
pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši“ (Řím. 8:1). 
Jestliže tento dar přijmeme, Bůh přijme nás, 
a my s Ním pak můžeme navázat osobní 
vztah.

Mít trvalý osobní vztah s Bohem znamená, 
že Bůh se stane součástí našeho každodenního 
života. Znamená to, že pravidelně budeme 
číst Boží slovo, studovat jej a snažit se Ho 
lépe poznat. Ježíš nás miloval natolik, že 
za nás dal svůj život a křížem, na kterém 
za nás umíral, propojil propast, která byla 
mezi námi a Bohem (Řím. 5:8). Své prosby 
a žádosti můžeme předkládat Bohu a prosit 
Ho v Ježíšově jménu (Jan 15:16). Především 
bychom se měli modlit za moudrost (Jakub 
1:5), protože to je ta nepotřebnější věc našem 
v každodenním životě. 

V neposlední řadě si musíme uvědomit, 
že po Ježíšově odchodu k Otci jsme dostali 
dar Ducha svatého jako Utěšitele. Jan ve 
14. kapitole ve verších 15-17 Ježíšova slova 
interpretuje takto: „Milujete-li mne, budete 
zachovávat má přikázání a já požádám Otce 
a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s 
vámi na věky Ducha pravdy, kterého svět 
nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani 
nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává 

a ve vás bude.“ Poté co Ježíš zemřel a byl 
vzkříšen, byl Duch svatý dán všem, kteří Jej 
vroucně hledají a přijímají. Duch svatý žije v 
srdcích věřících a nikdy je neopouští. Radí 
nám, učí nás veškeré pravdě, a mění naše 
srdce. Bez Ducha svatého bychom nebyli 
schopni čelit zlu a pokušení. Protože Jej ale 
máme, můžeme začít přinášet ovoce: lásku, 
radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrotu, 
věrnost, mírnost a sebeovládání (Gal. 5:22-
23), které je výsledkem toho, že Duchu 
umožňujeme, aby nás řídil.

Navázat osobní vztah s Bohem není tak 
těžké, jak by to mohlo na první pohled 
vypadat. Jakmile se staneme Božími dětmi a 
přijmeme Ducha svatého, On začne v našich 
srdcích pracovat. V první řadě v nás vzbudí 
potřebu číst Bibli, pravidelně se modlit a 
připojit se k společenství, jehož centrem 
je Boží slovo. To všechno každému z nás 
pomůže duchovně růst a stále se přibližovat 
k Bohu. 

Mít vztah s Bohem znamená každý den s 
Ním rozmlouvat, důvěřovat Mu a věřit, že 
se o nás postará a bezpečně nás provede 
každým dalším dnem. Změny možná nejsou 
viditelné okamžitě, ale časem si je začneme 
uvědomovat, a všechny Boží pravdy nám 
budou jasnější a jasnější.

    LS - NL
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zamyšlení
Martin Luther
Dr. Martin Luther se narodil 10. listopadu 
1483 v městečku Eisleben. Vyrůstal v 
Mansfeldu. V patnácti letech odešel do 
latinské školy v Eisenachu. V osmnácti 
letech – tedy v roce 1501- odešel do Erfurtu, 
kde studoval právo podle přání svého otce. 
V univerzitní knihovně se poprvé setkal s 
Biblí. V roce 1505 obdržel titul magistra a byl 
jmenován učitelem filozofie. 

Dne 2. července 1505 prožil zásadní 
proměnu svého životního zaměření. 
Na cestě z Mansfeldu do školy prožil u 
vesničky Stotternheim – osm kilometrů před 
Erfurtem – děsivou bouři. Blesk ho srazil 
k zemi. Martin ve smrtelné hrůze zavolal: 
„Svatá Anno, pomoz, stanu se mnichem.“ 
Dne 17. července splnil svůj slib a vstoupil 
do augustianského kláštera v Erfurtu. 

V letech 1510 – 1511 vykonal cestu do 
Říma v záležitostech  augustianského 
mnišského řádu. Mravní a duchovní úpadek 
papežského dvora otřásl Lutherovou vírou 
ve „svaté“ město. Po návratu byl přeložen 
na univerzitu ve Wittenbergu. V roce 1512 se 
stal doktorem theologie. 

Na prodávání odpustků, které papež 
nařídil v církvi, reagoval napsáním 95 
tezí, které přibil 31. října 1517 na dveře 
zámeckého kostela ve Wittenbergu a tak 

vyzval akademickou obec k učené rozpravě. 
Teze se setkaly s mimořádným zájmem a 
ohlasem u veřejnosti a v krátkém čase se 
rozšířily po celém Německu. Tento čin se 
stal počátkem světové reformace křesťanské 
církve. 

1. teze zní: Protože náš Pán a Mistr Ježíš 
Kristus řekl „čiňte pokání“, chtěl, aby celý 
život věrných zde na zemi byl ustavičným a 
nepřerušeným pokáním.

27. Lidské  výmysly vypravují ti, kteří 
hlásají, že když peníz zazní ve skříni, duše 
odlétá z očistce.

62. Opravdovým pokladem církve je svaté 
evangelium slávy a milosti Boží.

V roce 1518 se uskutečnilo setkání 
Luthera s papežským legátem Kajetanem, 
který nutil reformátora k odvolání tezí. V 
roce 1519 se Luther setkal s papežským 
zplnomocněncem Miltitzem, který Luthera 
naklonil, aby napsal papeži dopis, ve kterém 
pokorně sděluje, že teze odvolat nemůže. 
Proti odpustkům přestane útočit, jestli jeho 
protivníci budou mlčet. Protivníci však 
nemlčeli. 

V tomtéž roce se konala v Lipsku veřejná 
disputa s Dr. Eckem, který obvinil Luthera, 
že je Husovým stoupencem. Pak napsal 
Luther tři důležité spisy: „O babylonském 
zajetí církve“, „O svobodě křesťana“ a 
„Dopis křesťanské šlechtě německého 
národa.“ 

Dne 10. října 1520 obdržel Luther 
papežskou bullu, kterou ho papež dal do 
klatby. Všechny Lutherovy spisy měly být 
spáleny a Luther dán do vazby a odveden 
do Říma.  Luther se rozhodl, že papežství 
definitivně odmítá jako neslučitelné 
s biblickým učením. Dne 10. prosince 
1520 spálil veřejně u Wittenberské brány 
papežskou bullu i všechna papežská 
nařízení. Tímto činem se definitivně rozešel 
s Římem. 

V příštím roce 16. dubna 1521 byl Luther 
předvolán na říšský sněm ve Wormsu, 
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kde spolu s císařem a knížaty 
bylo asi pět tisíc lidí. Při 
druhém slyšení 18. dubna 
Luther prohlásil: Jestli nebudu 
přesvědčen argumenty Písma 
svatého a zdravého rozumu - 
nepřijímám autoritu papežů a 
koncilů, protože si vzájemně  
odporují. Mé svědomí je 
podřízeno Božímu slovu – 
nemohu nic odvolat a také nic 
neodvolávám, protože jednat 
proti svědomí je nesprávné a 
nebezpečné. Zde stojím, jinak 
nemohu, Bůh mi pomáhej. 
Amen.

Sněm pak vydal Wormský edikt, kterým 
byla na Luthera uvalena říšská klatba 
a přikázáno spálení jeho spisů. Přátelé 
připravili pro Luthera úkryt na hradě 
Wartburg, kde pak přebýval deset měsíců a 
přeložil Nový zákon do němčiny. Po návratu 
do Wittenbergu usměrňoval další průběh 
reformace. Spolu s ostatními profesory 
přeložil Starý zákon do němčiny. Celá 
Bible se tak dostala do rukou národa v jeho 
rodné řeči. Podle evangelia Kristova se pak 
stoupenci reformace nazývali evangelíky. 

V roce 1530 se konal říšský sněm v 
Ausgburgu, kde evangelíci předložili 
císaři své vyznání, které připravil Filip 
Melanchton. Jelikož katolíci zaútočili na toto 
vyznání spisem Konfutace, připravil Filip 
Melanchton Obranu augsburského vyznání 
(Apologii).

V roce 1531 ve Schmalkalden uzavřela 
protestantská knížata obrannou dohodu a 
pověřila Martina Luthera napsáním článků, 
které by ještě jednou jasně potvrdily, že 
evangelíci odmítají papežskou vládu 
jako odporující Písmu svatému a žádají 
plnou nezávislost na římské církvi. Tyto 
Šmalkaldské články měly pak pro další 
cestu evangelické církve velký význam.

Martin Luther spolu s ostatními 
reformátory zdůraznil čtyři základní 
principy, které platí stále pro Kristovu 
církev: Sola Scriptura, solus Christus, sola 
gratia, sola fide. 

Sola Scriptura – jedině Písmo svaté je 

zdrojem učení i života církve i každého 
křesťana! 2.Tim.3,16-17. 

Solus Christus – jedině Kristus je jediným 
Spasitelem a jediným prostředníkem mezi 
Bohem a člověkem! Sk.4,12. 

Sola gratia – jedině z milosti Boží může 
být člověk spasen! Nikdo si spasení nemůže 
zasloužit, spasení připravil Bůh jako dar.  Ef. 
2, 8.  

Sola fide – jedině vírou může člověk 
přijmout Spasitele i dar spásy, který Kristus 
připravil! Jan 11,25. 

Významným dnem v životě Martina 
Luthera byl také den svatby s Kateřinou r. 
Bora  - 13. červen 1525. Svědky byli Lucas 
Cranach a jeho manželka. Manželé Lutherovi 
měli 6 dětí: Jan byl doktorem práv, Alžběta 
zemřela jako nemluvně, Magdaléna zemřela 
ve třinácti letech, Martin studoval theologii 
a zemřel před dokončením studia, Pavel byl 
lékařem - dvorním chirurgem, Markéta se 
provdala za šlechtice.

Po životě plném duchovních zápasů o 
církev, která by se řídila jen Božím slovem a 
věrně následovala svého Mistra – Pána Ježíše 
Krista, Martin Luther těžce onemocněl a 
18.2.1546 odešel ke svému Pánu. Stalo se tak 
v městě Eisleben. Jeho tělo bylo pohřbeno 
pod kazatelnou v zámeckém kostele ve 
Wittenbergu. 

„Vzpomínejte na vůdce své, kteříž vám 
mluvili slovo Boží, následujte jejich víry.“ 
Žid. 13,7                                                                 

Mgr. St.Kaczmarczyk
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reportáž
Ústí nad Labem
„Tak trochu jiné vánoce! Co ty 
na to?“
Manžel stál kousek vedle mne 
a bavil se mým údivem nad 
položenou otázkou. Po pár 
prohozených větách jsem se na 
oplátku bavila já! Protože jsem 
souhlasila a můj milý to chtěl 
zopakovat ještě několikrát :-).

Nedivila jsem se mu. Sama 
uznávám, že kdyby to bylo 
loni, předloni nebo kdykoliv 
jindy, s kladnou odpovědí by 
se asi nesetkal. Ale já vlastně 
sama nevím. Člověk se mění, 
zraje, přehodnocuje, na něčem 
lpí více, na něčem méně. No, a v našem 
případě jsme zjistili, že dokážeme přerušit i 
22letou tradici slavení Štědrého dne. Našim 
mladším dětem ostatně stačilo slíbit, že 
dárečky na ně počkají, s letošní maturantkou 
to bylo ale trochu horší. Město Ústí nad 
Labem, přestože v něm nikdy nebyla, v 
ní vyvolávalo představy místa naprosto 
nevhodného ke slavení nejkrásnějších 
svátků v roce. A dávala nám to celkem 
srozumitelně najevo. V následujících 
společných rozhovorech jsme se postupně 
dostávali k tomu zásadnímu. Proč tam 
vlastně jet?

Můj muž je velmi moudrým 
člověkem. Není zbrklý ani 
v řeči ani v chování. Vím, 
že tomuto jeho „nápadu“ 
předcházelo mnoho vnitřních 
rozhovorů s Pánem Bohem 
a porad s přáteli, které 
považuje ve svém životě za 
ukazatele směru. Ale kdybych 
nesouhlasila, respektoval 
by to. Přišla jsem na to, že 
nechci a ani nemám důvod 
přerušovat Boží vedení 
mého manžela. Byl naprosto 
přesvědčen, že děláme 

dobrou věc. Uspořádáme na Štědrý den 
„Večer koled“ paralelně s Těšínem! A vše do 
sebe začalo zapadat...

Nejstarší dcera se zetěm měli být na Štědrý 
den poprvé u stolu sami dva jako manželé. 
Moc se těšili, přesto se rozhodli (opravdu 
bez nátlaku:-)), že nás podpoří a pomohou, 
takže pojedou do Ústí s námi. Paráda!!!

Jinak než vyslyšené modlitby nelze nazvat 
rozhodnutí manželů Harokových zapojit 
se také. Davidovy klávesy skvěle doplnily 
kytary Otmara a Mariána, hlas Lucky nás 
pěkně s Dáňou „táhl“. K naší velké radosti 
se na celou věc začala jinak dívat Terka a 
po dobu zkoušení a samotného vystoupení 
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fejeton
Krásy češtiny
„Třetí třída, to už bude takové složitější, 
víte,“ sděluje nám opatrně paní učitelka na 
třídních schůzkách v září. Nervózně se na 
sebe s vedle sedící Romčou podíváme. Tak 
složitější. Jako že doteď to byla pohoda? 
„Tretí trieda, to už nie je iba hrajkanie,“ 
nabádá nás také známá, která má dceru na 
stejné škole. 

Ovoce poznání se dostavuje o pár týdnů 
později. Známka, která se skví pod diktátem, 
je poněkud bachratější než obvykle. „Teče 
nám dřes. Dědeček natřel plod.“ Tak, 
teoreticky mohl dědeček nějaký plod také 
natřít, ale není to asi to, co paní učitelka 
chtěla slyšet. Snažím se vysvětlit rozdíl 
mezi psaním plodu a plotu, ale připadám 

si jako Helena Růžičková, která vysvětluje, 
jak se píše svatební košile, slyším d, píšu 
t. Napadne mě spásná myšlenka: „Řekni 
si vždycky jiný tvar toho původního slova 
a ono vyleze, co tam máš napsat. Třeba… 
(nemůžu si na nic vzpomenout), třeba… 
když je žabka a ty nevíš, jestli tam je p nebo 
b, řekneš si žabička a ono ti to pomůže.“ 
„Hmmm,“ vypadá dcera poněkud 
skepticky. 

Další diktát má podobný výsledek jako 
ten první. Kůň zařechtal. „Proč sis neřekla 
jiný tvar, aby sis to odvodila?“ „Ale já si ho 
řekla,“ je se sebou spokojena dcera, „řekla 
jsem si, že koník zařechotal.“ „Že koník co? 
Zařechotal? A to je jako co?“ „No, prostě 

se stala nezastupitelnou 
hlídačkou tří dětí 
(sedm, pět a dva roky). 
Tříměsíční Matoušek je 
velmi obdivuhodné dítě. 
Strávil tři dny v sedačce 
nebo v kočárku a až na 
kojící Lucku jsme o něm 
nevěděli :-).

Na tento počin mohu 
pohlížet z několika stran:

1. Nebylo to nic 
tragického, že jsme  24. 
12. slavnostně večeřeli 
v hotelu Bohemia v Ústí 
nad Labem.

2. Strávit s dětmi v autě 
skoro celý den ve směru tam a na zpáteční 
cestě je poměrně náročné.

3. Abychom v klidu poseděli večer u 
sklenky vína, museli bychom si pobyt 
prodloužit aspoň o jeden den. Ta sklenička 
by se ale pěkně prodražila :-).

4. Manžela jsem „kázat“ viděla už 
mnohokrát. Ale abych byla u toho, když 
vysluhuje Večeři Páně na Boží hod vánoční, 
musela jsem do Ústí.

5. Zpívat na Večeru koled s dvaceti lidmi 

v Těšíně by byl asi propadák. V Ústí údajně 
šlo o zázrak. 

6. To, že máme skvělou rodinu a přátele, 
víme už dávno!

Děkujeme vám všem, kteří jste na 
nás nepohlíželi s posměchem, modlili 
se a finančně podpořili naši službu. 
Děkujeme, že se také 24. 12. s velkou 
energií, bezkonkurenční kapelou a dalšími 
ochotníky chopil koledování na Rozvoji 
Kamil Szczurek.

                                                                           JH - NL
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zařechotal,“ nic si z horší známky nedělá. 
„Ale musíš si říkat slova, která existují, ne 
si vymyslet vlastní!“ nabádám ji zoufale. 
„To neexistuje? Já myslím, že existuje,“ tvrdí 
sebejistě. No, tak to pak těžko.

Dalších zajímavých známek z češtiny se 
nakrátko zbavujeme tím, že už z párových 
souhlásek diktáty nepíšou. Ovšem bude to 
ještě horší. „Čekají nás vyjmenovaná slova,“ 
lehce nervózně se usmívá paní učitelka na 
dalších třídních schůzkách. Zhoupne se 
mi žaludek, vzpomenu si totiž na dceru 
mamčiny kolegyně, která svého času 
napsala lytka místo Lidka. Bude to nás u nás 
podobné?

Jasně že bude. Za úkol mají cvičení v 
pracovním sešitě. „Hele, než začneš, umíš 
ta vyjmenovaná slova?“ ptám se opatrně. 
„Jasně, být, bydlit, obyvatel, byt, příbytek, 
nábytek, dobytek, obyčej, bystrý, bylina, 
kobyla, býk, Přibyslav.“ No vida, to půjde. 

Má radost je ovšem ihned ušlapána: „Mami, 
proč se ve slově býk píše tvrdé y? To je proto, 
že dobytek je taky s tvrdým y?“ Jajaj. O čem 
se to vůbec bavíme? „Ne,“ děsím se, „býk 
a dobytek nemá v tomhle nic společného.“ 
„Jak to, že ne,“ nechápe, „býk je přece 
dobytek.“ „No to jo, ale prostě v češtině se 
to tak nebere. Býk je prostě s tvrdým y, ale 
nemá to nic společného s dobytkem.“ „A 
proč ne,“ nedá se, „proč je teda zrovna býk 
s tvrdým y?“ Hmm, to je dobrá otázka. „Já 
nevím,“ přiznám na férovku, „prostě to tak 

někdo určil.“ „A proč to tak někdo určil? A 
kdo? A proč zrovna býk je s tvrdým?“ „Víš 
co, nehledej v tom žádnou logiku.“ Hmm, 
to je dobrá rada pro děti, které pak mají o 
hodinu později matematiku, kde je vedou 
hlavně k logice. „Jdi radši dělat ten úkol,“ 
vymotám se z toho.

Za chvíli přijde. Chce se mi brečet, ale 
nakonec se hystericky rozesměju. Na louce 
roste bílí. Helena má býlý svetr. Neváží si 
dobrého bidla. A ještě k tomu navíc tajenka! 
Potok, který pramení v horách, je Bistřice. 
Rostliny bez dřevnatého stonku jsou bilyny. 
Kočí má byč. 

„Co to, pro všechno na světě, má být? Víš, 
co je to býlí, které roste na louce?“ „Ne, to 
netuším.“ „No to je přece odvozené od 
byliny!“ začínám mít zvýšený hlas. To je 
ovšem rada nad zlato, když i byliny napsala 
úplně špatně. „A víš, co je to bydlo?“ „Bidlo? 
Jasně, to je takový ten dřevěný kůl, co má 
člověk, když jede na voru,“ praví moje 
vodní skautka. No, koneckonců, proč ne. 
Nějaký vorař si nemusí vážit dobrého bidla, 
to je pravda. Jen si nejsem jistá, jestli pro to 
paní učitelka bude mít dostatek humoru. 

Jediné moje štěstí je, že mám dnes večer 
schůzku s kamarádkami a perly v úkolech 
bude dcera opravovat s manželem. Jak to 
tak vypadá, lásku k češtině zdědila po něm. 
Budou si rozumět. 

Když po schůzce přijdu, děti už spí. Ještě 
mrknu do sešitu. Bidlo, bilyny, byč a spol.  

jsou opraveny. Zkontroluju 
poslední cvičení. Ze slova 
„hromobití“ vytvořte další 
slova. Dva řádky jsou plné 
sofistikovaných výrazů. 
Rom, brom, bor, hobit, 
robot, mor. Zdá se mi to 
nějaké divné. Ráno se ptám 
dcery: „Ten úkol s tím 
hromobitím, to jsi dělala 
ty?“ „Ne, to za mě napsal 
taťka,“ mrká bezelstně. 

No vida. Taky řešení. 
Aspoň si člověk ušetří 
nějaké ty nervy. 

JF - NL 
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fotoreportáž
Adventní bohoslužby a dětská slavnost
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Oznámení

ze života sboru
Křty, pohřby, jubilanti
Prosincové svatby
Rostislav Adámek a Helena Zetková 

Prosincové pohřby
Helena Ježová
Božena Byrtusová
Helga Gašová
Amálie Krzoková

Lednoví jubilanti
Marie Rakowská
Lidie Kijonková
Vanda Ruszová
Ludmila Raszková
Jaroslav Orawski
Libuše Grygová
Milada Sztulová
Dagmar Dudová

pro chytré hlavy
Kvíz pro děti

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.

Máte na srdci naše školy? V KAM jsme 
připravili možnost modlitebně adoptovat 
školu pro jakéhokoli znovuzrozeného 
křesťana. Prosím, podpořte Boží hnutí 
mezi mladými lidmi v ČR tím, že se stanete 
modlitební stráží za školu ve Vašem 
okolí. Jednoduchá registrace na www.
adoptujskolu.cz.

Ahoj děti, 
jistě dokážete každou horu dosadit do správného pohoří:-)
Hory: Sněžka, Praděd, Kralický Sněžník, Plechý, Lysá hora
Pohoří: Šumava, Hrubý Jeseník, Krkonoše, Moravskoslezské Beskydy, Kralický Sněžník

foto: Otmar Humplík
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co nás čeká
Alianční týden 

modliteb se uskuteční 
od 9. do 17. ledna. 
Tématem jsou děti. 
Přesný rozpis setkání 
naleznete v tabulce. 

Konference pro 
pracovníky s dětmi 
„Atraktivní učitel“ se 
bude konat 21. ledna 
od 9 do 16 hodin ve 
SCEAV Komorní 
Lhotka. Přednášejícími 
jsou Nela a Zbyszek 
Klapovi, misijní 
pracovníci s dětmi v 
Polsku. Semináře: Kufr 
plný velikonočních 
nápadů (Pavlína 
Žambochová), Čas 
pro sebe a čas pro 
jiné (Zbyšek Šikula). 
Přihlášky zašlete 
nejpozději do 15. ledna 
na dniemczykova@
sceav.cz, nebo volejte 
723 264 380 (Daniela 
Niemczyková). 

Co čteš? je téma 
letošního setkání 
konfirmadů, na které 
vás srdečně zveme. Jsi v konfirmačním věku 
nebo uvažuješ, že by ses chtěl podívat, jak 
taková akce vypadá? Přihlas se níže a zažij 
to na vlastní kůži. Co tě čeká? Písničky, 
hry, stará i nová přátelství, zamyšlení a 
v neposlední řadě i čtení Bible. Celá akce 
se koná ve sboru v Zábřehu od 27. do 29. 
ledna. Přihlas se prosím do 23. ledna na 
http://moravskoslezska-mladez.evangnet.cz

Zveme všechny muže od 13 do 99 let na 
dvanáctý ročník Konference pro muže 
Tváří v tvář, která se koná v Třinci – kině 
Kosmos, dne 28.1.2017 od 7:30 do cca 
16:30. Připravovaný ročník má název 

„REFORMACE MUŽE“ ANEB ZÁPAS O 
MUŽE NEUSTÁLE REFORMUJÍCÍHO SE. 
Program: Přednášky, panelová diskuze, 
chlapský zpěv, humor, společný oběd 
a mnohem víc. Řečníci: Daniel Spratek, 
Ondrej Kolárovský, Michal Klus.

Konference pro muže je příležitost, jak 
být duchovně povzbuzen, zažít dobré 
společenství a zároveň být povzbuzením i 
pro druhé. Registrační poplatek ve výši 250 
Kč /150 Kč studenti a důchodci/ se hradí 
na místě v hotovosti. Zahrnuje konferenční 
materiály, občerstvení a oběd. Přihlaste se 
prostřednictvím kpm.sceav.cz.

Přijměte pozvání na víkendový pobyt 
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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! 

našeho sboru ČCE Na Rozvoji, který se 
bude konat v hotelu konferenčního centra 
v Malenovicích ve dnech 17.- 19. února. 
Tématem pobytu je Od karikatury k realitě 
aneb Jak vnímáme sebe. Těšit se můžete na 
zajímavé přednášky, semináře, společné 
chvály, diskuse, osobní rozhovory, nedělní 
rodinné bohoslužby, odpočinek pasivní 
i aktivní, a pokud bude sníh, tak i zimní 
radovánky. Hlavními řečníky budou Pavel 
Vopalecký z Ostravy a Roman Mazur z 
Prahy, kteří přijedou se svými manželkami. 
Účast na pobytu není ohraničena věkem 
ani členstvím ve sboru, přihlásit se může 
každý, jednotlivci, dvojice i rodiny. Cenově 
vychází pobyt na 980 Kč za dospělou osobu 

a 820 Kč za dítě do 12 let věku. Děti bez 
nároku na ubytování a stravu jsou zdarma. 
Cena zahrnuje plnou penzi a ubytování na 
pokojích s příslušenstvím. 

Přihlásit se na pobyt je možné u Otmara 
Humplíka, osobně, telefonicky (608 823 
540) nebo e-mailem (otmar.humplik@zabi.
cz). Uveďte prosím jména a ročníky všech, 
které přihlašujete. Po následném potvrzení 
prosíme o zaplacení celé částky za pobyt 
nebo minimálně zálohy 500 Kč za každou 
osobu ve farní kanceláři nebo na sborový 
účet 1725496319/0800, variabilní symbol 
170217 a do zprávy pro příjemce uveďte 
Malenovice. Těšíme se na společný pobyt s 
Vámi. Za organizátory Otmar Humplík. 
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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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