
Slovo editora
Milí čtenáři, 
držíte v rukou postně - velikonoční číslo 
Nedělních listů. Jménem celé redakce Vám 
přeji požehnané svátky. Ať máte dost času 
na připomenutí toho, co pro nás znamenají, 
na modlitbu i na společná setkání. 
My jsme dubnové číslo samozřejmě náležitě 
naladili. Hned v úvodníku si můžete 
přečíst, jak je kříž, který si neseme, někdy 
těžký. Nad postní dobou se zamýšlí bratr 
farář Mojmír Blažek. V rubrice „Otázky“ 
se dozvíte něco o historických důkazech 
Ježíšova zmrtvýchvstání. 
Možná jste v médiích zachytili, že 
Židé zhruba v půlce letošního března 
oslavili svátek Putim. Víte, co si při něm 
připomínají? Přece královnu Ester a to, jak 
odvrátila vyhlazení Židů. I její příběh si 
můžete připomenout v rubrice „Biblické 
ženy.“ 
Nechybí ani reportáž z konference žen, 
pozvánky na akce nebo fejeton. 
Hezký duben Vám přeje   
   Jana Foberová 

Příliš těžký kříž
Eloi, Eloi, lema sabachtani?
„Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“, 
zvolal Ježíš na kříži. Ač nemůžeme prožívat to, 
co Ježíš, nevíme, jak se cítil obtížen všemi hříchy 
světa. Ovšem i u člověka je trápení někdy tak 
těžké a bezvýchodné, že už to nemůže dál snést. 
Jenže ani moderní medicína nepomáhá, ani 
zázračné uzdravení se nedostavuje. A přesto... 

Chtěla bych říci pár slov o nemoci, o bolesti, 
o tom, jak se může nakonec proměnit v 
požehnání, a podělit se o milost a o poznání, 
kterých se mi skrze utrpení dostalo.

Mnozí trpí a myslí, že už to neunesou. 
Někdy je jejich bolest tak velká, že by radši 
umřeli, než žili dál. Někdy jsou ve své 
nemoci a bolesti sami, nikdo je nechápe a 
mají pocit, že všecko skončilo. Pak se ptají: 
„Proč zrovna já? Vždyť si to nezasloužím!“

Trvalo mi dlouho, než jsem se s podobnými 
otázkami vyrovnala i já a nějak to všecko 
přijala. Hodně lidí kolem, především těch, 
kteří nevěří v Boha, to přijmout nedokáže. 
Těm, kdo prošli nebo procházejí podobným 
soužením, bych ráda řekla, že to všecko 
smysl má a že člověk nikdy není sám... Ráda 
bych je povzbudila.

Jednoho dne na jaře jsem spadla pod 
tramvaj a vůbec nevím jak. Prostě jsem jela 
do kina a probrala se o pár dní později v 
nemocnici. Nepamatuji si nic, ani to, že jsem 
na tramvaj šla. Zrovna začal čtvrtý semestr 
mého studia a já ležela v nemocnici s jednou 
nohou ujetou a druhou polámanou. Bylo 
to snesitelné, dokud jsem nechápala, co se 
vlastně děje. Tak si tu poležím a pak bude 
všechno jako dřív. Když mi ale přestali po 
pár týdnech dávat morfium, myslela jsem, 
že se bolestí zblázním. Ujetou nohu částečně 
přišili, zachránili, co se dalo. Tehdy bych 
byla radši, aby ji uřízli a byl ode všeho 
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pokoj. Ty dny v bolesti, kdy jsem byla sama 
v cizím městě, kde jen studuji, daleko od 
všech blízkých, někdy s necitlivým i zlým 
personálem, byly nejhorší.

Prosila jsem Boha, ať už si mě vezme k 
sobě. K čemu mu tu budu platná, když jsem 
mrzák, ptala jsem se. Proč vlastně musím 
žít dál, když tu jen zabírám lůžko a vůbec 
tady na světě nechci být. To bylo několik 
dlouhých nocí bez konce a bez možnosti 
aspoň na chvíli usnout. Ten čas byl delší než 
století.

Pak jsem jednou konečně usnula a zdálo 
se mi, že mi Ježíš říká, že ještě nemám 
zemřít, že tu ještě mám své místo a poslání. 
Bolest trochu polevila a já Bohu slíbila, že 
tu zůstanu a už Ho nebudu prosit, ať mě 
nechá zemřít. Že budu bojovat a snažit se žít 
i takhle.

Pár týdnů to šlo a mé předsevzetí – žít a 
být za život vděčná, usmívat se a radovat 
se – mi vydrželo. Když mě ale přeložili na 
jiné oddělení, všechno se zhroutilo podruhé. 
Byly tam velice zlé sestry. A žádný klid a 
soukromí. Ostatní pacienti se na pokoji od 
rána do noci dívali na televizi. Pro někoho 
zkrácení času, pro mě ztráta klidu a ticha, 
které přece léčí. Nohy už skoro nebolely, a 
za pár měsíců jsem se z invalidního vozíku 
mohla pokusit zvednout a postavit se na 
jedné noze. 

Ale víc než vlastní nemoc mě trápilo, jak 
se tam lidé chovali, hlavně sestry dávaly 
jasně najevo, že otravuji, že jsem na obtíž, že 
si za to mohu sama, že jsem úplně pitomá, 
protože padám pod tramvaje a protože 
brečím – brečet se tam nesmělo, za to sestry 

nadávaly ze všeho nejvíc. Byla jsem šťastná, 
když jsem konečně na invalidním vozíku 
mohla vyjet z oddělení do nemocniční kaple.

A pak se vrátily bolesti. Najednou jsem 
se zase nemohla pohnout. Do toho jsem 
se pokoušela učit se na zkoušky, abych 
nemusela přerušit studium – to, že něco 
dělám do školy, mi dávalo pocit, že mám 
práci, že jen nečinně neležím a netopím se 
sama v sobě. Ale v bolesti se nedalo dělat 
nic. Trvala pořád, v každém pohybu, ve 
dne, v noci, nedala spát a brala mi jakoukoli 
radost. 

Jen jsem brečela a trápila se a o to víc sestry 
nadávaly. Analgetika mi nezabírala, ani ta 
nejsilnější. Nikdo nechápal, jak je to možné, a 
lékaři dokonce říkali, že si vymýšlím. Sestry 
zas povídaly, že jsem padavka, zbabělec a 
slaboch.

Bůh vždycky vykonal něco, co na mě 
zapůsobilo, co mi naznačilo východisko. 
Ne že by mě zbavil bolestí, ale pomohl mi 
je nést a žít s nimi. Třeba nějakým slovem 
od kněze nebo kamarádky. Nebo nějakým 
veršem z Bible. Nebo písní. Nebo příběhem. 
Různě, jak jsem to zrovna potřebovala. Žít s 
bolestí mě děsilo. Je to pocit, že tohle nikdy 
neskončí, že tak musím žít po celý život. 
Ale ve chvíli, kdy to přijmete, už to není tak 
strašné a zoufalé a beznadějné.

Jedny Vánoce jsem nespala čtrnáct dní 
v kuse. Bylo mi špatně, jen jsem ležela a 
nemohla se pohnout a chtěla spát, ale pro 
bolest nemohla. Nikdo to nevěděl, jen Bůh. 
Rodičům jsem nemohla říct nic. Trápili by 
se, a stejně by nepomohli. (Zvlášť maminka 
je velice citlivá, jen bych ji zarmoutila. Po 

mé havárce se musela léčit na 
psychiatrii.) Vzácně jsem usnula 
na půl hodiny, víc ne, celou noc 
jsem jen brečela a volala k Bohu. 
Považuji za zázrak, že jsem 
tehdy nezešílela, neměla jsem k 
tomu daleko. Ať si někdo zkusí 
čtrnáct dní nespat a svíjet se v 
bolestech.

Později mi začalo pomalu 
docházet, že ta bolest není trest 
nebo výstraha nebo má chyba 
a vina, že ji musím snášet. 
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Všem pacientům léky zabíraly, ale mně ne! 
Nakonec jsem analgetika přestala užívat, 
pochopila jsem, že tu bolest mám nést a že 
to Pán chce a že to není špatně. 

Po sedmi měsících mě konečně propustili 
z nemocnice. Už nevěděli, co se mnou dělat. 
Zkoušela jsem chodit do školy a strašně 
jsem se bála. Bydlela jsem na privátě. Začal 
podzim, venku klouzaly berle po mokrých 
chodnících a tlejícím listí. 

Musela jsem chodit se zevním fixátorem 
typu MCD (jsou to takové dráty, které 
trčí skrz naskrz jako špíz z nohy a vně 
jsou kolem nohy spojeny obručemi). Je to 
bolestivé, křehké, nepraktické a dráty se 
snadno zkřiví, pak se hýbou v noze a tlačí na 
nervy. Poraněnou končetinu nelze chránit 
před zimou a nikam se nevejde, do malého 
auta vůbec ne, protože noha je s dráty půl 
metru široká. Není možné ležet ani sedět, 
odevšad tlačí dráty. Místa, odkud vstupují 
do končetiny, začnou velmi rychle hnisat 
a zánětům se nedá nijak zabránit. Mučení 
zaživa. 

Dojít na trolejbus a do školy a pak zpět 
– bez doprovodu – jsem se velice bála. 
Vždycky jsem zůstala stát někde v půlce 
cesty a nemohla se pohnout, jak mě to 
bolelo, a brečela jsem. Ale Pán mě vždycky 
nějak přiměl k tomu, abych došla. Jsem 
strašný zbabělec a v tomhle jsem se učila 
přemáhat strach a prostě důvěřovat Bohu. 
Zlomit ten strach, to trvalo dlouho, a je to 
velké vítězství. Ne moje, ale Kristovo.

A pak přišly další operace. Na jedné z 
nich mi doktor tu nohu dost pokazil. Kvůli 
tomu už se asi nikdy neuzdraví. Bylo pro mě 
strašně těžké tomu doktorovi odpustit. Tak 
se to vleklo asi rok a půl. Vždycky mi slíbili, 
že mi dráty sundají, vzali mě do nemocnice, 
dlouho mě tam drželi a pak mě pustili beze 
změny. A pak nohu začali zkracovat – dříve 
ji totiž prodlužovali, aby „dorostlo“, co 
amputovali. 

Až po několika letech se ukázalo, že to 
bylo zbytečné a že tento plán nevyjde. Byla 
jsem postavena před nový boj: přijmout, že 
opravdu už nikdy nebudu normálně chodit. 
Že už není žádné řešení, žádný způsob 
léčby. A zase jsem začala s výčitkami k 

Bohu. Téměř s rouháním. Znovu ty stejné 
otázky. Znovu trpělivost Pána, který mi po 
dlouhé měsíce dával najevo, že žít se dá i 
takto, a dokonce šťastně. Že to není špatné, 
ale dobré, co mám nést.

Pak konečně zevní fixátor lékaři odstranili. 
Bylo to po jedné modlitbě, kdy jsem 
rezignovala na cokoli a prostě jsem se 
odevzdala Pánu do rukou. Kriste, dělej si se 
mnou, co chceš. Já věřím, že je to Tvá vůle a 
že je to dobré. Když budeš chtít, vydržím to. 
Když budeš chtít, pomůžeš mi se té bolesti 
zbavit. 

Dva dny nato mi lékaři zničehonic slíbili, 
že dráty odstraní. A to byl konec bolesti. Ne 
problémů, ale bolesti ano. V pravou chvíli, 
protože to bylo v době největší osamělosti a 
jiných těžkostí. Že pak kosti špatně zpevnili 
a ony se zas rozpojily, to už je vedlejší. To už 
jsem chápala, že i doktoři jsou jen nástroji v 
Božím plánu.

Jsem Bohu vděčná, že už se nemusím 
bolesti bát, že s Kristem je vše krásné, tedy 
i bolest. Že člověk nikdy není sám, i když 
my jsme nevěrní, Bůh je věrný a nese naše 
břemena s námi. Že bolest může být i 
dobrá, protože může i přibližovat k Bohu a 
upevňovat vztah k němu, že i v té největší 
tmě a osamělosti přichází Bůh, dotýká se 
lidského srdce a člověk sice pláče, nejdříve z 
lítosti, ale nakonec pláče radostí a vděčností. 

3 2. dubna 2017 www.Nedělní listy.cz



A i kdybych měla obě nohy, tak k Bohu 
nikdy dojít nemusím, vždyť všechny tyto 
havárie a úrazy se dějí ne proto, aby Bůh 
někoho trestal, ale spíše aby upozornil: 
zamysli se nad sebou, člověče, a změň svůj 
život, protože to, jak právě žiješ, tě nemusí 
vést k naplněnému životu, ale do záhuby. 
Obrať se ke mně, zastav se právě teď. Máš na 
to (v nemocnici) dost času. A zkus to jinak...
Jsem Bohu vděčná, že mi toto všechno dal 

zažít.

Venda Rejzlová-Zajíčková

Redakční dovětek: Venda s Boží pomocí 
dokončila v Ostravě VŠ, je doktorkou 
filosofie, navzdory handicapu je vdaná a 
má dceru. Pracuje jako literární historička v 
Ústavu pro českou literaturu akademie věd 
v Praze. 

biblické ženy
Královna Ester

Jméno Ester znamená v překladu 
„hvězda“. Ester byla opravdu hvězdou, 
která zářila v určité starozákonní době. 
Prošla velmi bolavou cestou, žalem a 
utrpením. V útlém dětství osiřela. Otce i 
matku ji nahradil rodinný příbuzný, strýc  
Mordokaj. Mordokaj byl zbožný Žid s 
pevným charakterem, který i poté, co se 
dostal do vyhnanství, zůstal věrný Bohu. 

Perské království bylo na vrcholu svých 
dějin. Král Achašveróš vládl nad 127 
krajinami. Jednou uspořádal pro všechny 
své velmože a služebníky velkou hostinu, 
která trvala půl roku. V Bibli je uváděno, 
že král při ní vystavoval na odiv bohatství 
své královské slávy a skvostnou nádheru 
své velikosti. Tato velkolepá hostina však 
neskončila nejlépe. Achašveróš rozveselen 

vínem vydal rozkaz předvést královnu 
Vašti, aby se mohl jaksi veřejně pochlubit 
její krásou. Královna se zdráhala přijít a 
asi nás ani nenapadne myslet si, že by jí to 
prošlo jen tak. Neprošlo! Král sršel hněvem 
a královská koruna byla volná pro tu, která 
bude lepší než ona. Jak se ale vlastně hledá 
nová královna? (Měla jsem velké nutkání 
zeptat se svého manžela, ale pak jsem si 
to rozmyslela:-)). Docela mi stačily rady 
královských panošů, kteří doporučovali 
vyhledávat pro krále dívky, panny 
půvabného vzhledu, ze kterých si po jejich 
ročním „školení“ vybere. Příprava dívek na 
získání novodobého titulu miss ČR je asi 
slabým odvarem. 

 Na hrad Šůšan tak byla vzata i Mordokajova 
svěřenkyně Ester. Ester svou krásou 

převýšila ostatní děvčata. 
Dostala se do prostředí, kde 
se vše točilo kolem kultu těla. 
Ale to přece není všechno! 
Vždyť i porotci v soutěžích 
krásy tvrdí, že by dívky měly 
být také vzdělané, s dobrými 
charakterovými vlastnostmi 
a mít tzv. charisma. (Co to 
je se manžela z obavy, aby 
nakonec nezačal o mně 
pochybovat, raději opět 
neptám :-)). 

Dopadlo to tak, že „konkurs 
vyhrála“ Ester a král položil 
královskou korunu na její 
hlavu. Z chudobné dívenky 

www.Nedělní listy.cz  2. dubna 2017 4



otázky 
Otázky o Bohu 

se stala královna (pohádka o Popelce měla 
určitě jiný podklad....). Ester ale ani v tomto 
postavení nezapomněla na to, z čeho má 
krása ženy pramenit. O svém lidu a svém 
původu však zatím neřekla nic. 

Na scénu v našem příběhu nastupuje 
ctižádostivý, chytrý diplomat Haman, 
kterému neušlo, že Židé jsou zvláštním 
národem, odlišným od ostatních. Králi 
namluvil, že z toho, že tento národ ve své 
zemi strpí, nemá vůbec žáden užitek (Ester 
3,8). Panovník s ním souhlasil a pověřil 
Hamana vykonat potřebná opatření. Židé 
měli být vyhlazeni!

Mordokaj si byl vědom toho, oč tu běží a 
vyzval Ester, aby zakročila a přimluvila se u 
krále za svůj lid. 

Nebylo to však vůbec jednoduché. Ester se 
zpočátku vymlouvala, že ke králi bez pozvání 
nesmí a při nedodržení tohoto příkazu ji 
čeká smrt. V této situaci ji nekompromisní 
Mordokaj  připomíná: „Kdo ví, zda jsi 
nedosáhla královské hodnosti právě pro 
chvíli, jako je tato!“ (Ester 4,14).  Nakonec se 
královna nahlas rozhodne, že ke králi půjde, 
přestože to není podle zákona. Předtím 

ale ještě nařídí Mordokaji, aby shromáždil 
všechny Židy v Šůšanu a postili se za ni tři 
dny. Totéž bude vykonávat i ona se svými 
dívkami. I na pohanském královském dvoře 
zůstala totiž ve spojení s Bohem a chtěla se 
modlit. Vědoma vlastní smrti prohlašuje: 
„Mám-li zahynout, zahynu.“ 

Vše nakonec dopadlo dobře. Tedy pro 
židovský národ. Haman skončil na šibenici 
a stal se symbolem antisemitských záměrů. 
V dějinách lidstva se jemu podobní vždy 
našli. Musí nám být jasné, že židovský 
národ nikdy nesplyne s jinými národy. Je to 
národ vyvolený, ne bez viny, ale oddělený 
od ostatních a Pánu Bohu se zalíbilo skrze 
něj připravit spásu celého lidstva.

V královně Ester vidíme její velikost, když 
zůstala na pohanském královském dvoře 
věrnou Izraelitkou. Byla královnou, ale ve 
svém svědomí vázána zákonem Božím. 
Nadevšechno milovala ne sebe, ale svůj 
národ a Bůh ji v tom pomáhal. Mnohému 
bychom se od ní měli naučit. Bůh i nás 
spasil. Z jakého důvodu a proč?

                                                                JH - NL

Proč bychom měli věřit ve zmrtvýchvstání 
Ježíše?
To, že Ježíš Kristus byl veřejně popraven 
ukřižováním, v Judei v 1. století za vlády 
Pontského Piláta, na příkaz židovské 
velerady, je docela dobře známým faktem. 
Historické písemnosti potvrzují to, co 
viděli a zapsali křesťané o těchto 
důležitých událostech kolem 
smrti Ježíše.

Pokud jde o Jeho vzkříšení, 
existuje několik řádků svědectví 
o tom, že se vzkříšení doopravdy 
stalo. Světská komunita se snaží 
vysvětlit všechno jedině a výlučně 
pomocí přirozených zásad. 
Pokud je však historická událost 
přirozeně nevysvětlitelná (např. 
zázračné vzkříšení), tito učenci s 

ní zacházejí s neuvěřitelným skepticismem, 
bez ohledu na důkazy, bez ohledu na 
přesvědčivost. 

My se teď pokusíme prozkoumat několik 
důkazů, které mluví za vzkříšení.
V první řadě máme prokazatelně 
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důvěryhodné svědectví 
očitých svědků. První 
Kristovi stoupenci jmenovali 
stovky očitých svědků a 
mnozí z těchto svědků 
vědomě a rezolutně snášeli 
dlouhodobé mučení a smrt 
raději, než by odstoupili od 
svého svědectví. Tento fakt 
potvrzuje jejich pravdivost a 
přesvědčení a do velké míry 
vylučuje podvod z jejich 
strany. Podle historických 
záznamů křesťané mohli 
skoncovat s utrpením 
jednoduše zapřením 
víry ve vzkříšení. Místo toho se většina 
rozhodla snášet utrpení a do posledního 
dechu prohlašovat Kristovo vzkříšení. 
Připouštíme, že mučednictví ještě nedělá 
něco přesvědčivým. Pokud by však samotné 
zmrtvýchvstání bylo lživé, proč by o něm tak 
mnoho lidí poskytovalo svědectví? Proč by 
se raní mučedníci vědomě drželi neužitečné 
lži a podstupovali pronásledování, věznění, 
mučení a mnozí i smrt?

Mezi nejznámějšími z očitých svědků 
byli učedníci. Na nich je vidět kolektivní 
změna po tom, co se jim zjevil vzkříšený 
Kristus. Po Jeho ukřižování se schovávali ze 
strachu o své životy. Po vzkříšení však vyšli 
do ulic a směle ho ohlašovali, navzdory 
stále intenzivnějšímu pronásledování. Co 
zapříčinilo takovou náhlou a dramatickou 
změnu? Co jim dávalo sílu jít mezi lid a 
mluvit o Ježíšově vzkříšení? S jistotou to 
nebyl finanční zisk! Apoštolové se vzdali 
všeho, co měli, včetně svých životů, aby 
zvěstovali vzkříšení.

Dalším důkazem byla proměna Pavla, 
který na rozdíl od ostatních křesťanských 
mučedníků byl nejprve z vlastní vůle krutým 
pronásledovatelem církve. Z brutálního 
pronásledovatele se Pavel po setkání se 
vzkříšeným Kristem radikálně změnil na 
nejplodnějšího a nesobeckého zastánce 
Krista, který ochotně trpěl chudobu, 
pronásledování, bití, věznění a popravu za 
svou pevnou víru v Kristovo vzkříšení.

Dalším důkazem jsou svědectví i mnoha 

nepřátel o prázdném hrobě. Ježíš byl veřejně 
popraven a pohřben v Jeruzalémě. Bylo 
by nemožné, aby v Jeruzalémě víra v Jeho 
vzkříšení zakořenila, kdyby Jeho tělo bylo 
stále v hrobě. Židovská rada by tělo mohla 
veřejně ukázat, a tak odhalit podfuk. Místo 
toho se jeho zmizení pokusili vysvětlit tím, 
že obvinili učedníky z krádeže.

Pokud připustíme, že učedníci tělo ukradli 
a tím pádem věděli, že vzkříšení je podvod, 
kde by vzali ochotu a sílu trpět a umírat 
za lež, součástí které by byli i oni samotní?  
Lháři by byli všichni, kteří tvrdili, že viděli 
Krista i po jeho ukřižování. Bylo by to velké 
množství spiklenců a jednou, hlavně během 
brutálního tyranizování křesťanů císařem 
Nerem, by tato lež určitě „praskla“.

Jestli tedy učedníci neukradli tělo, jakým 
jiným způsobem vysvětlíme prázdný hrob? 
Někteří protivníci naznačili, že Kristus 
simuloval svou smrt a později unikl z 
hrobu. To je už na první pohled absurdní. 
Podle svědectví očitých svědků byl Kristus 
bičován, mučen a bodán. Utrpěl poškození 
vnitřních orgánů a velkou ztrátu krvi. 
Neexistuje žádný dobrý důvod se domnívat, 
že by lidské tělo, které Ježíš měl, mohlo 
přežít takové mučení, předstírat smrt, tři 
dny být v hrobě bez lékařské péče, jídla 
a vody, posléze přemístit velký kámen 
uzavírající hrob, nepozorovaně uprchnout 
(bez toho, že by za sebou nechával krvavou 
stopu), v dobré kondici beze stopy zmizet 
a přesvědčit stovky očitých svědků, že byl 
vzkříšen. Taková představa je směšná.
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Dalším důkazem pravdivosti vzkříšení je 
zvláštnost svědectví prvních očitých svědků 
o prázdném hrobě. Tato priorita byla připsaná 
ženám. Dr. William Lane Craig (křesťanský 
historik) vysvětluje: „Když pochopíte roli 
žen v židovské kultuře prvního století, je 
skutečně pozoruhodné, že hlavní hrdinové 
a objevitelé prázdného hrobu jsou v první 
řadě ženy. V prvním století byly v Palestině 
ženy na velmi nízké příčce společenského 
žebříčku. V takovémto světle je velmi 
zajímavé, že hlavní svědci prázdného 
hrobu byly právě ženy... Vzhledem k této 
skutečnosti je nanejvýš nepravděpodobné, 
že by si případní pachatelé podvodu prvního 
století vybrali za hlavní svědky právě ženy. 
Kdyby všichni muži prohlašující, že viděli 

vzkříšeného Ježíše, chtěli lhát a vzkříšení byl 
podvod, proč si potom vybrali ty nejméně 
důvěryhodné svědky, jací se dali sehnat?

Takže milé sestry a bratři, můžeme být i 
nadále v naprostém klidu, protože důkazy 
o vzkříšení Ježíše Krista jsou tak ohromující, 
že pod silou těch důkazů nutí přijmout 
vzkříšení jako fakt, a to bez jakýchkoliv 
pochybností i ty, kteří tomu doposud 
nevěřili. 

Bratři a sestry, přeji vám pokojné postní 
období prožité v blízkosti našeho Pána a  
radostné prožití zmrtvýchvstání.

LS - NL

zamyšlení
Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení
To jsme celí my. Boží syn, nevinný a plný 
lásky jde poslušně jako beránek k oběti. A 
my: Slibujeme mu věrnost, abychom jej 
chviličku nato hanebně opustili. On prochází 
úzkostí, prosí o podporu, o modlitby, a my 
se zbaběle uchýlíme do spánku. Zavíráme 
oči před tím, co druzí prožívají, plní strachu 
a bolesti. Ty, které milujeme – zrazujeme 
polibkem.  Mečem, klackem či jiným násilím 
se oháníme proti lidem tam, kde jde o 
duchovní boj.  Takoví jsme bídáci. Ale On 
jde za nás trpět, modlí se až do krvavého 
potu, kvůli nám se nechá týrat a ještě si pro 
nás uchovává naději na setkání.

Postní doba nám vážně připomíná, že 
nesmíme zapomenout na vážnost Božích 
soudů. Proto jsme vybízeni k odřeknutí 
se všeho, co zatěžuje, proto se máme učit 
bdít.  Na modlitbách a v bdění se máme učit 
pozornému rozlišování toho, co je tělesné a 
co duchovní, co je dobré a zlé, abychom se 
v závažné chvíli nedali strhnout proudem 
a byli připraveni vzepřít se zlému. Postní 
výzvy nejsou prázdným a zastaralým 
zvykem, ale výchovou k pravé moudrosti. 

Nedávno jsem viděl film, který je ukázkou 
toho, jak dnes žijeme. Mladé manželství. 
Krásní mladí lidé žijí v přepychovém domě, 

obklopeni vším, co nabízí náš svět, oba nějak 
zahleděni i do své práce, kterou se snaží dělat 
zodpovědně. A při tom jim uniká, že láska, 
to nejpodstatnější v manželství, je darem 
Božím víc nežli jen projevem lidské sexuální 
přitažlivosti těla. Náhle to mezi nimi 
neklape, jsou na sebe stále víc nedůtkliví, 
neumí si naslouchat, neumí problémy řešit 
odpuštěním a krásný mladý pár stojí před 
rozvodem a celoživotním poznamenáním. – 
Klasická situace opakovaná i mezi námi víc 
nežli zdrávo.  Teprve zde, na ruinách toho, 
co mělo být lidským vzácným bohatstvím, 
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začíná v tom filmovém příběhu 
bolestná cesta hledání pravého 
zdroje lásky. A když nalezne 
Boha, najde i pomoc k obnově 
manželství.

Myslíte si, že Ježíšovy výzvy 
k bdělosti a modlitbám jsou 
zbytečné? Myslíte si, že to je jen 
pro nějaké super zbožné, kteří si 
tím leští svatozář? 

Ježíšova výzva bděte a 
modlete se je i pro nás a pro naši 
současnost. Ani ten, kterému se 
později začalo říkat svatý Petr, 
neobstál ve zkoušce s pokušením, 
když Ježíšovo slovo nevzal dost 
vážně. A asi žádný z nás lidí 
tuto duchovní bdělost a schopnost setrvání 
s Kristem nemá sám od sebe. Ani ten, kdo 
v Krista uvěřil a vyznal jej, ještě nemá 
vystaráno na celý život. Je třeba se učit bdít, 
je potřeba své tělo vědomě podrobovat 
vůli Ducha, je potřeba to prvenství Božího 
království ve svém životě prosazovat od těch 
nejmenších maličkostí – jinak zvlažníme, 
jinak pro tělesnou slabost zaspíme v tu 
nejnevhodnější dobu. 

Každý z nás s touto lidskou slabostí 
přišel do styku. Každý z nás ví, jak slabí 
jsme ve svém těle. A nejvíc tehdy, když se 
považujeme za lepší, než jsou ti ostatní, 
když říkáme: ti druzí potřebují chodit na 
biblickou, ti druzí se potřebují víc modlit, 
já jsem duchovně na výši, já mám svůj život 
dobře pod kontrolou, já to zvládám. Právě 
tehdy nám budiž Pán nejvíc milostiv.

A naopak, jestliže někdo prochází 
zkouškou a nějaké trápení jej tlačí na 

kolena, bezesné noci jej dostrkaly k tomu, 
aby se utíkal k Božímu slovu, zdravotní 
problémy donutily přijímat pomoc od 
druhých – jestliže je někdo takto okolnostmi 
přivinut blíže k Bohu, nereptej, ale děkuj! 
Pán Bůh sám tě vyučuje a vychovává. Nauč 
se těšit v Hospodinu, nauč se vnímat, jak 
se ve chvílích lidské bezmoci dá vnímat 
neviditelnou Boží přítomnost. Neboť i 
taková zkouška, procházení utrpením, 
může být vlastně darem pro mnohem hlubší 
požehnání života.

Postní doba nás učí, že tajemství vítězného 
života je zjevené v Ježíši Kristu. On (F 2,7-
9) sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob 
služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě 
člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i 
smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil 
nade vše a dal mu jméno nad každé jméno.

Zůstat s Ježíšem, zůstávat v jeho smýšlení, 
zachovat si pokornou a poslušnou závislost 
či poslušnost k Bohu, to je skrytým obsahem 

jeho výzvy:  Bděte a modlete 
se. Postní doba nás volá 
k sebezapření a k svěření 
celého života pod Boží vůli.  
Jako náš Ježíš Kristus Pán, jsa 
od Otce na svět poslán dobrý 
boj bojoval, tak se máme učit 
jej následovat i my. Ježíš v 
Getsemane je na kolenou. A 
v jeho zdánlivé opuštěnosti 
a v jeho bolestném zápase o 
přijetí Boží vůle se dokonává 
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fejeton
Jak v tom umět chodit 

Boží dílo spasení. Vítězství, o kterém víra ví. 
Po svém vzkříšení vás předejdu do Galileje.  
Chceme-li se setkat s tím, kdo nás pozval k 

věčnému životu – poslechněme jej. Bděte a 
modlete se.

Mojmír Blažek

Kontrolní otázka: Kdo nejlépe uspoří peníze 
tak, aby to bylo rychlé, snadné a bezbolestné?

1) Ten, kdo vydělává mnoho a neutratí zas 
tak moc

2) Ten, kdo skvěle ovládá umění šetřit v 
mnoha oblastech

3) Ten, kdo na to má kukuč a umí v tom 
chodit

Správná odpověď: 3).

Zatímco já šetřím peníze tak, že nekupuju 
blbosti, půjčuju si oblečení pro děti od 
kamarádek, plánuju nákupy, aby nám v 
lednici nic nepřebývalo, a v létě jezdím 
pod stan, mojí bezmála devítileté dceři 
stačí modré oči a zoufalá vizáž kocourka ze 
Shreka. 

Před nějakou dobou jsem ji poslala do 
obchodu pro čtyři cibule a svěřila jí dvacet 
korun. Opatrně jsem připustila, že si může 
koupit něco malého, ale opravdu malého, 
aby jí to do té dvacetikoruny vyšlo. Za půl 
hodiny sleduji z okna, jak dcera houpavým 
krokem přichází domů, v jedné ruce má 
sáček s cibulemi a obal od čokoládové 
tyčinky Milka a ve druhé ruce 
Kinder bueno, z kterého mohutně 
ukusuje. Čísla nesedí. 

„Tady máš ty cibule,“ hlásí 
rozšafně ode dveří. „To ti vyšlo 
do dvaceti korun?“ ptám se 
nevěřícně. „Nevyšlo,“ krčí 
rameny. Polije mě horko. To 
je přesně ta situace, u které 
doufám, že ji nikdy v obchodě 
nezažiju (naposled před pár dny 
v papírnictví. Následovalo mé 
zmatené blekotání: „Promiňte… 
mohu si to tu nechat… já si 
jen skočím… nevíte, kde je 
bankomat?“ za pobaveného 
úsměvu obou prodavaček). „Jak 

nevyšlo? Kolik to stálo?“ lustruji. 
„Dvacet osm.“ „No to teda… Cos dělala? 

Proč sis kupovala tolik sladkostí? Jak 
nevyšlo? No a cos dělala?“ děsím se. „Co 
bych dělala. Pán za mnou to doplatil,“ 
odpovídá s naprostou lehkostí. „Jak 
doplatil,“ zvyšuji hlas. Následuje kázání o 
tom, jak si vždy promyslíme, co koupit, tak, 
aby nám peníze stačily, neděláme dluhy, 
atd. atd. Dcera chápavě přikyvuje. 

Za pár týdnů paní učitelka ohlásí, že se ve 
středu jede na florbalový turnaj do nedaleké 
vesnice. Žáci potřebují dvě půlhodinové 
jízdenky na autobus. Protože dcera chodí 
do školy i ze školy kolem jízdenkového 
automatu, trafiky i samotné velké prodejny 
dopravního podniku, svěřuji úkol koupit 
jízdenky jí. Už v pondělí. 

Odpoledne se ptám: „Koupila sis ty 
jízdenky na emhádé?“ „Nekoupila. Já 
jsem zapomněla,“ dozvídám se typickou 
odpověď. „Tak zítra, zítra si je nutně musíš 
koupit!“ V úterý odpoledne mám stejný 
dotaz: „Koupila sis ty jízdenky na emhádé?“ 
Odpověď je však bohužel také stejná. „Ne, já 
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jsem zapomněla.“ 
Opět zvyšuji 
hlas a přichází 
další kázání o 
z o d p o v ě d n o s t i 
za stupidní malé 
úkoly. 

Ve středu ráno jí 
promlouvám do 
duše, protože tohle 
ráno je poslední 
šance. Dopoledne 
už jedou. 
Odpoledne dcera 
přichází a vypráví o turnaji. Na závěr líčení 
se neopomenu zeptat: „A co ty jízdenky, 
koupila sis?“ „Ne,“ zavrtí hlavou. Pokouší 
se o mě mrákoty. „Jak nekoupila? To jsi jela 
načerno?“ „Nejela,“ vykulí oči, „představ 
si, šla jsem do školy, no a ty jízdenky jsem 
si nekoupila. A pak jsme stáli před školou, 
už jsme měli jet, no a ve mně hrklo a nahlas 
povídám: Nekoupila jsem si jízdenky! A byl 
tam tatínek od Aničky Nováčkové, a ten se 
nabídl, že mi pro ty jízdenky k automatu 
zaběhne (při představě pana Nováčka, 
vysokého, vždy elegantně oblečeného pána s 
mírnou nadváhou, jak spurtuje k automatu, 
který není úplně blízko škole, mi vstávají 
vlasy na hlavě hrůzou). No a tak mi pro ně 
zaběhl.“ „A dala jsi mu peníze?“ zeptám 
se z posledních sil. „Ne,“ zavrtí nechápavě 
hlavou, „Anička říkala, že JEJÍ TATÍNEK 

RÁD POMÁHÁ LIDEM A NIKDY ZA TO 
NIC NECHCE.“ Pokouší se o mě hysterický 
záchvat a zvažuji, že začnu chodit kanály. 
Rázně instruuji dceru, aby dvacet korun 
zítra dala Aničce, výslovně řekla, že to je pro 
tatínka a už se o nich nikdy nezmiňovala. Jdu 
si udělat horký čaj a začíst se do detektivky o 
vrahovi z vilnosti. 

Večer si pak vzpomenu, že nám nedávno 
říkal kamarád, jak letěl letadlem do Británie 
a objednal si u letušky oběd. Ona mu ho 
donesla, on ho snědl, ona chtěla libry a on jí 
řekl, že si myslel, že podávají jídlo zdarma. 
Také to doplatil jakýsi gentleman ze sedadla 
za ním. Tak takhle se to dělá, abyste věděli! 

PS: Před pár dny jsem potkala pana 
Nováčka v IKEA. Dokonce mě ještě zdraví. 
Dokonce pozdravil jako první.  

JF - NL

reportáž
Konference žen
4. března 2017 proběhla již 11. těšínská 
mezidenominační konference žen „Od 
dívky po babičku“. Tentokrát se konala v AC 
Agapé v  bývalé synagoze na ulici Božkova 
na téma „Když přichází změna“. Řečnicí 
byla paní Alina Wieja z Ustroňa. Těší mě, že 
Bůh nás stále povzbuzuje ve víře a i tím, že 
k nám  poslal paní Alinu Wieja, dává najevo, 
že o nás stojí a chce nám být nablízku i v 
těžších okolnostech života. Potěšilo mě, že 
jsem poznala dalšího člověka, který se dal 

Bohu plně do služby.
Konference byla „hutná“. Slovo bylo 

rozděleno do tří delších bloků, několik 
myšlenek z nich následuje dále, všechny pak 
jsou uložené na http://www.konference-zen.
cz.

1. Bůh má dobrou perspektivu pro náš 
život. 
Změnami, které Bůh dopouští, nás chce 
měnit. Satan v těchto chvílích přichází se:
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- strachem, obavami (Bůh říká, neboj se, 
jsem s Tebou. Fil 4,13, Iz 41,10)

- studem, hanbou  - podívej se, jaká je tvoje 
minulost! Podívej se, co jsi dělala nebo děláš! 
(Bůh odpouští hříchy, chyby, důsledky 
výchovy, má soucit s našimi slabostmi. Jsi 
moje milovaná dcera!)

- srovnáváním se s druhými

2. Poznávání  Boží vůle, Božího slova, Boží 
moci 
Při všech změnách, zvláště  nečekaných, 
nechtěných, nezvaných, nevítaných, 
nepříjemných. Možnosti, jak se ptát:  O jako 
změnu jde Tobě v mém životě? Co konkrétně 
jsi pro mě připravil? Jak to udělat? S kým? 
Co ještě potřebuji? Bože, co zvláštního jsi dal 
do mého srdce? Které povolání je zapsané v 
nebi?

Pomůcky v rozhodování:
- a) Být blízko Božího srdce. S kým 

trávím více času, toho více znám - i Boha. 
Nerozhodovat se narychlo, pod tlakem. 
Nechat si čas na rozmyšlenou. Vyprošovat 
si moudrost - Jk 1,5. Bůh pomáhá rozlišovat 
dobré od zlého.

- b) Čtení Bible  - Jer: volejte ke mně a já 
odpovím (při hledání odpovědi nám může 
Bůh ukázat důsledky, ke kterým naše 
rozhodnutí povede) 

- c) vedení Duchem svatým - je nejlepší 
rádce, jeho kancelář je otevřená 24 hodin 
nonstop

- d) dobrá rada od druhých, kteří také 
milují Boha.

Hlasy, které se při rozhodování ozývají:
- a) Boží - vede k pokoji, je 

jemný, tichý, ukazuje, ale 
také nechává svobodnou 
vůli k rozhodnutí

-b) Satanův - nemá dobré 
záměry, svádí, je hlasitý, 
ukřičený, vnucuje řešení, 
pracuje s nátlakem (když 
ne teď hned okamžitě, pak 
už nikdy...)

c) náš - já to chci!! 
(pomůckou je pomyslet, 
že Boží úmysly s námi 
jsou dobré a pro nás 

samotné nejlepší)

3. Následky našich rozhodnutí - naše nebo 
Boží vůle? 

Satan se mstí Bohu na nás - ví, že když nám 
ublíží,  ublíží tím Bohu. Chce nás odlákat od 
dobrého Boha a věřících lidí. Chce zničit 
to, co je dobré dnes i pro naši budoucnost. 
Nejdříve nás svádí a pak naše pády a chyby 
vytrvale připomíná a obviňuje. U člověka 
se přidává znechucení, nechuť, deprese, 
pocit porážky teď i do budoucna, snížený 
pocit vlastní hodnoty, zničené sebevědomí, 
zničený život. Bůh má dobré východisko z 
každé situace a i když si neseme následky 
špatných rozhodnutí, pomáhá nám je nést, 
pokud k němu přijdeme a špatná rozhodnutí 
a hříchy vyznáme.

Jiřka Černá
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fotoreportáž
Ordinace bratra Otmara Humplíka

foto: Kamil Szczurek
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ze života sboru
Křty, pohřby, jubilanti
Březnové křty
Marie Buck
Patrik Sikora
Tomáš Bílek
Martin Černý
Jiří Sabela
Markéta Lhoťanová

Březnové pohřby
Ervin Pasz
Vilém Vojnar

Dubnoví jubilanti
Ludmila Koutná
Vlasta Havrilová
Irena Walicová
Hilda Smeliková

Vilém Gryga
Adolf Lipowski
Horst Sporysz
Marie Červenková
Anna Klapsiová
Rodan Folwarczny
Marta Kotasová
Jiří Sedláček
Ota Jedzok
Vilém Dywor
Richard Stebel
Dagmar Szturcová
Irena Górová
Miroslav Buba
Břetislav Snášel
Renata Klimanková
Marta Kotasová

pro chytré hlavy
Velikonoční kvíz
Evangelium podle Jana
kapitola: _____ - _____ - _____ + _____ = 
_____    
verš: _____ - _____ - ______ = _____

Vodítko k číslu kapitoly:
- Kolik měl Ježíš učedníků?
- Kolik učedníků ho zradilo?
- Kolikrát zapřel Petr Ježíše? 

- Kolik hodin byla tma, když Ježíš visel na 
kříži?

Vodítko k číslu verše:
- Kolik stříbrných peněz vyplatili kněží za 
zradu Ježíše? 
- Kolik lidí bylo ukřižováno spolu s Ježíšem?
- Kolik žen bylo pod křížem?
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co nás čeká
Od 3. března začínají pravidelné postní 

pátky. Začátek v 17 hodin ve sborovém sále.
 
Od soboty 1. dubna je spuštěn předprodej 

lístků na Campfest 2017, který se bude 
konat od 3. – 6. srpna na ranči Králova 
Lehota. Letošní téma: Premena. První várka 
lístků je za 17€. Více informací a prodej 
lístků online na www.campfest.sk. 

9. dubna se v 16 hodin v kostele v 
Albrechticích bude konat „Tečka za 
člověkem“ – hudebně dramatické pašije 
v podání hudební skupiny Přyvozacy a 
Divadla Z hůry. Vstupné dobrovolné. 

Velikonoční bohoslužby:
Zelený čtvrtek, 13.4., v 17 hodin české 

bohoslužby s Večeří Páně
Velký pátek, 14.4., v 8 hodin Večeře Páně, 

v 9 hodin české bohoslužby s pašijemi, v 17 
hodin české bohoslužby s Večeří Páně 

Velikonoční neděle, 16.4., v 7.45 polské 
bohoslužby, v 9 hodin české bohoslužby

Velikonoční pondělí, 17.4., v 9 hodin 
mládežové bohoslužby

13. – 17. dubna se bude konat Velikonoční 
Travná. Exil je důležité téma napříč celou 
Biblí, které začíná v Edenu, pokračuje přes 
otroctví až k vyhnanství Izraelců. Vše ale 

NA PRODEJ - Hrob po jednom majiteli. Užíván jen tři dny, stále 
voní novotou. Důvod prodeje... obyvatel hrobu byl vzkříšen. 
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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! 

ukazuje k duchovnímu exilu, se kterým 
se potýkáme do dneška. Je nějaká cesta z 
tohoto vyhnanství? Přihlašování na akci na 
www.travna.cz. 

Cestopisná přednáška Všude dobře, na 
Papui taky! se bude konat 20. dubna od 17 
hodin v Jazz clubu na Střelnici. Vstupné 30 
Kč. Dobrodružná cesta s Tomášem Kubešem 
do doby kamenné za posledními lidojedy 
a obyvateli divoké Papuy Nové Guiney, 
která má přinést odpověď na jednoduchou 
otázku: Praktikují různé kmeny Papuy ještě 
kanibalismus? Během neskutečné cesty 
navštívíme pralesy, přebrodíme spoustu 
divokých řek, poznáme stromové lidi i 

hrůzostrašné bojovníky kmene Huli a další. 
Východní i západní Papua v jednom. Sopky, 
korálové moře, nepřístupná místa, lidé z 
doby kamenné, to všechno je neuvěřitelné 
dobrodružství bez civilizace.

Ze sboru LCEAV (Lutherská církev evang. 
a.v.) Český Těšín jsme dostali pozvánku 
na výlet do Německa – Po stopách 
Dr.M.Luthera, který se bude konat 5.- 
8.5.2017. Pojede se např. do Wittenbergu, 
Erfurtu a Wartburgu. Cena zájezdu je 4.000 
Kč/os. Více informací najdete na plakátcích 
u východu z kostela, nebo na tel. čísle - 731 
970 001.
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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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