
Slovo editora
Milí čtenáři, 
věříme, že jste si užili krásné a požehnané 
Velikonoce a příliš vás nezaskočil ani  
pozdější sněhový příkrov. Doufáme, že 
jste si postavili sněhuláka a teď už je snad 
definitivně čas schovat zimní bundy a 
autům nasadit letní gumy. 
Ačkoli na nás padá jarní únava, my v 
redakci nezahálíme. Úvodník pro vás 
máme tentokrát dvojitý - o svou cestu 
k víře se podělili manželé Katka a Ivo. 
Rubrika Biblické ženy nabízí diskusi nad 
Jóbovou manželkou: byla jeho prokletím 
nebo požehnáním? Otázky vám tentokrát 
odpoví na to, jak poznat Boží vůli ve vašem 
životě. O články jsme poprosili i další: 
Tomáš vám představí Anthonyho Burgera, 
výborného klavíristu, který podle verdiktu 
lékařů nikdy neměl hýbat rukama. Martina 
se s nám podělí o svou spontánní cestu do 
Izraele. 
A samozřejmě můžete také zavzpomínat 
na Velikonoce, připravili jsme si pro vás 
fotoreportáž. 

Parádní květen Vám přeje Jana Foberová 

Společné obrácení
Podivuhodné jsou cesty Boží. Někdy jako by 
člověku vložil na záda kousek Ježíšova kříže a 
zkoušel, jak daleko s ním ujde. O tom jsme mohli 
číst v minulém vydání. Tentokrát zde máme 
příběh dvou mladých lidí, kterým Bůh vyšel 
vstříc jako velkorysý a milostivý Otec včetně 
třešničky na pomyslném dortu. Inu, kdo hledá, 
ten najde. Ačkoli, kdyby začali číst Bibli mnohem 
dřív, mohl to být jiný a kratší příběh...

Katka
Narodila jsem se do klasické katolické 
rodiny. Hodně času jsem trávila u svých 
prarodičů, a protože jsou silně věřící, tak 
jsem s nimi navštěvovala pravidelné nedělní 
bohoslužby v kostele. Bývala jsem vzpurné 
a často trucující dítě. Vždy jsem v kostele 
vyrušovala a zlobila. Nudila jsem se, byla 
mi zima, písně mi připadaly depresivní a 
ničemu jsem nerozuměla. Toto období trvalo 
zhruba do mých patnácti let.

Pocházím z úplné rodiny, ale vztah mezi 
mnou a tátou nebyl úplně v pořádku. Doma 
bývalo často napětí, hádky a neporozumění. 
Nastoupila jsem na Církevní střední 
zdravotní školu a život se mi začal pomalu 
m ě n i t . Vždy jsem 
s i přála být 

zdravotní 
sestrou a 
p o m á h a t 
d r u h ý m 

lidem. 
Ve škole 

jsme měli 
křesťanskou 

v ý c h o v u 
a občasné 

b o h o s l u ž b y . 

Teprve tam jsem začala chápat určité věci. 
Učili nás o Bohu, o Jeho lásce, o smrti Pána 
Ježíše Krista. Ve škole jsme měli malou 
kapličku, kam jsem ráda chodívala. Mlčky 
jsem sedávala v lavici a přemýšlela o Bohu. 
Měla jsem pocit, že mě vidí a že jsem v Jeho 
blízkosti.

V devatenácti letech jsem poznala svého 
manžela Iva a život se mi úplně změnil. Ivo 
byl vždy laskavý, ohleduplný, veselý a měl 
mě rád takovou, jaká jsem. Byla jsem šťastná. 
Po maturitě šlo vše velmi rychle. Začala jsem 
pracovat v dětském domově, osamostatnili 
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jsme se od rodičů a začali plánovat 
společnou budoucnost. Boha jsem 
úplně vytlačila ze svého života a 
žila bez Něho. Když se mě někdo 
zeptal, zda jsem věřící, tak jsem 
odpověděla, že ano. Brala jsem to 
tak automaticky.

V roce 2010 jsme se s Ivem vzali 
a žili spokojeně jako manželé. 
Zanedlouho jsem začala být 
nespokojená sama se sebou, s 
prací i se životem. Padala jsem 
do depresí a strachu, který mě 
ovládal víc a víc. Uzavřela jsem se do sebe 
a přestala jsem mít sny a plány. Jenom jsem 
přežívala ze dne na den. Byl to bludný kruh, 
ze kterého jsem nevěděla, jak se dostat ven. 
A vtom jsem si uvědomila, že je tu Bůh, On 
jediný mě může zachránit. Celá moje naděje 
se upnula na Něj. Začala jsem volat a prosit 
Ho o pomoc.

Zanedlouho mě Pán vyslyšel. Bylo to při 
jedné procházce kolem nákupního centra 
Rubín. Slyšeli jsme, jak někdo promlouvá 
do mikrofonu. Byli jsme zvědaví, a tak jsme 
se šli podívat blíže. Stáli tam dva muži a 
hovořili o Pánu Ježíši Kristu, jak po nás touží 
a chce nás zachránit. Jen jsme poslouchali a 
mě to hluboce zasáhlo do srdce. Věděla jsem, 
že mi tím Bůh dává odpověď na mé volání. 

Vydali jsme se na večeři. V restauraci jsme 
byli zhruba dvě hodiny a při návratu domů 
jsme viděli, že tam stále jsou. Já dnes vím, 
že to bylo kvůli mně! Dostali jsme pozvánku 
na shromáždění a hned druhý den jsme se 
šli podívat. Musím se ale přiznat, že kdyby 
nebylo Iva, asi bych nepřišla.

První shromáždění bylo nádherné. Cítila 

jsem se dobře, Bůh se mě mocně dotýkal, 
začala jsem plakat a nemohla jsem to 
zastavit. Něco se ve mně změnilo. Moc se mi 
líbily živé chvály a kázané slovo. Cítila jsem 
pokoj a radost. Jsem velice ráda, že jsme 
vykonali ten společný krok víry. I když byly 
na počátku určité pochybnosti, věděli jsme, 
že příště půjdeme znovu. 

V církvi jsme se zabudovali dobře, všichni 
nás přijali s láskou. Začali jsme pravidelně 
navštěvovat shromáždění, konference, 
zapojili jsme se i do pátečních modliteb. 
Jsem velice vděčná, že nám Bůh poslal do 
cesty manžele – Janu a Tomáše. Trpělivě nás 
vedli k Pánu a nebyla to vždy zrovna lehká 
cesta. Byli tu vždy, když jsme je potřebovali. 
Moc rádi jsme poslouchali, jak Tomáš mluví 
o Bohu. Měli jsme hodně otázek, mnoha 
věcem jsme nerozuměli, nechtěla jsem vše 
přijmout, vybírala jsem si jen to, co se mi 
líbilo. 

Protože pocházím z katolického prostředí 
a měla jsem už vytvořené určité představy, 
tak jsem nedokázala pochopit určité věci, 
jako například mluvení v jazycích. Doposud 
jsem znala jen modlitbu Otče náš a pár ne 

zrovna biblických modliteb. 
Vždy, když se kolem mě někdo 
modlil v jazyku, nedokázala 
jsem se soustředit, hlavou mi 
probíhaly různé myšlenky. 
Moje časté otázky byly typu: 
„Ty víš, co se modlíš, jak můžeš 
věřit, že je to modlitba, když 
tomu ani nerozumíš?“ Vůbec 
jsem to v sobě nedokázala 
zpracovat. 

Další můj problém byl s 
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přijetím sama sebe a kdo jsem v 
Kristu Ježíši. Často jsem tápala 
a hledala světlo. Mé podvědomí 
mi říkalo: „Pán tě miluje, Pán tě 
miluje.“ Rozumem jsem to přijala, 
ale nenechala jsem to vplout a 
zakořenit v srdci. Na Ivovi jsem 
viděla, jak roste, jak je cílevědomý, 
jak touží po Boží lásce a dotyku. 

Začala jsem si uvědomovat, že 
dělám něco špatně. Měla jsem 
na sebe zlost, častokrát jsem se 
nechtěla modlit a netoužila jsem 
po Pánově přítomnosti. Boha jsem 
viděla jako přísného kárajícího 
Otce.

Ale ani tentokrát mě Pán neopustil, byl 
stále se mnou, měl otevřenou svoji náruč a 
čekal jen na mé rozhodnutí. Poslal mi svoje 
slovo: „Svými ústy říkáte Pane, Pane, ale 
srdcem jste daleko.“ A já jsem věděla, že 
pokud se nedám Bohu celá, nikdy nemůže 
konat zázraky v mém životě! Začala jsem se 
usilovně modlit a volat, toužila jsem po Jeho 
přítomnosti. Prosila jsem o milost, abych se 
mohla změnit. 

Zanedlouho jsme jeli na naši první 
konferenci, kde jsme se nechali pokřtít ve 
vodě. Ještě tentýž den mě na večerním 
shromáždění naplnil Duch Svatý. Stála jsem, 
uctívala v tichosti Pána a najednou ze mě 
vyšlo slovo. Vůbec jsem tomu nerozuměla, 
v tom jsem ucítila velký pokoj a úžasnou 
radost. Měla jsem pocit, jakoby mě někdo 
držel v náruči. Otevřelo se moje nitro a 
začala jsem se smát, až mi vytryskly slzy.

Od té chvíle mi bylo vše jasné, 
jako by mi spadly šupiny z 
očí a já jsem prohlédla. Děkuji 
Bohu, že jsme dostali takovou 
milost a mohli jsme se obrátit 
jako manželé společně. Jeden 
druhého vzájemně podepíráme a 
uprostřed nás je Bůh.

Ivo 
Vyrůstal jsem v neúplné rodině 
a v útlém věku jsem bydlel jen s 
maminkou, která zemřela, když 
mi byly čtyři roky. Poté si mě vzal 

do péče můj táta. Je katolík a za svého mládí 
sloužil jako ministrant v kostele. Mamka 
byla z Církve husitské. 

S taťkou jsme měli spíše chlapskou 
domácnost, o Bohu jsme se nikdy nebavili. 
Vzhledem k tomu, že měl v práci častá 
jednání, porady a nějaké ty přesčasy, byl 
jsem častěji sám než moji vrstevníci. Snažil se 
mi to vynahrazovat různými výlety, zážitky, 
chatou a dalšími aktivitami. Občas jsem byl 
posledním dítětem ve školní družině, často 
jsem jen čekal v kanceláři, než mu skončila 
porada, která se stejně většinou protáhla.
Tato samota mě (v případě, že jsem neměl 

hračky, nebo jsem již při čekání něco 
dokreslil) pořád vedla k jiné činnosti, kterou 
bych nazval „dumání o Bohu, Jeho velikosti 
a Jeho díle“. Byla to taková činnost, kdy se 
člověk dívá stále na jedno místo a hlavou je 
v jiném světě, nebo se jen tak dívá a obdivuje 
velikost v každém detailu – o tom, jak jsou 
některé věci veliké, jak se ten či onen strom 
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dostal právě na toto místo, kdo to vše řídí 
a tak dále. Za Boha jsem se tehdy styděl a 
neřekl jsem o Něm nikomu, byl to takový 
můj skrytý svět. 

V kostele, kde jsem s rodinou byl spíše 
na exkurzích než na bohoslužbách (pokud 
nepočítám půlnoční mše, a to jsem býval 
jako malý stejně unavený), jsem nechtěl 
vůbec přijmout Ježíše jako Boha. A tak jsem 
se před jednou naši návštěvou kostela zeptal 
„zda-li tam bude i ten panáček?“ – myslel 
jsem tím samozřejmě tu sochu na kříži. Tak 
trochu jsem touto otázkou zaskočil taťku i 
sestru, která šla s námi. 

Nikdo mě k ničemu nenutil, protože jsme 
se o Bohu doma nikdy nebavili a já jsem na 
své představě o Bohu a Jeho velikosti nechtěl 
nic měnit. Chtěl jsem Ho vidět jen jako Boha 
Otce. To, že by mohl být i člověkem, mi 
do sebe vůbec nezapadalo. Ten panáček z 
kostelů a z křížků mi prostě neseděl.

A tak jsem dál vyrůstal se svou představou 
o Bohu. Když jsem se dostal na střední 
školu, kde některé písemky a zkoušení 
byly podstatně těžší, napadla mě myšlenka, 
že bych se mohl pomodlit k Bohu. No 
byla to hodně egocentrická modlitba ve 
stylu: „Bože, prosím Tě, jen ať udělám tuto 
písemku“ a tak podobně. Když se mě někdo 
zeptal, jestli jsem věřící, tak jsem odpovídal, 
že spíše ne. Hlavně jsem se styděl, nic jsem 
totiž o Bohu nevěděl – měl jsem jen své 
představy, dokonce jsem i občas v Boha 
nevěřil, považoval jsem to za slabost (byl 
jsem tehdy hrozný a pamatuji si, že jsem 
se často přidával i k různým posměškům 
ve školní partě, byť jsem nebyl přímo 
jejich iniciátorem). Byl jsem tehdy na lavici 
posměvačů (Žalm 1,1) – přesto mě ale Bůh 
nezavrhl.

Na vysoké škole jsem si uvědomil, že mé 
chování není dobré. Bůh pro mě existoval 
jen, když jsem měl problém (to bylo 
především při zkouškách a zápočtech). Když 
se mi dařilo, tak pro mě prostě neexistoval. 
Rozhodl jsem se, že Pán bude mít v mém 
srdci stálé místo. 

Častokrát se mi stalo, že jsem byl 
účastníkem diskuzí narážejících na Boha. 
Do debat jsem se nepřidával, jen jsem své 

vrstevníky poslouchal a cítil, že tím zraňují 
Někoho, koho jsem měl rád. Byl jsem tak 
trochu jako Lot, který se srdcem trápil, ale ze 
Sodomy sám nevyšel (2. list Petrův 2,7-8). I 
když jsem možná tehdy pro danou partu byl 
u těchto témat nudnější než v mém běžném 
projevu, tak nějak jsem věděl, že stojím na 
dobré straně.

Během vysoké školy jsem se potkal se svojí 
manželkou Katkou, po několika letech jsme 
spolu začali bydlet a po roce zasnoubení jsme 
dospěli ke svatbě. Vzhledem k tehdejšímu 
poznání jsme vyhledali bývalého učitele a 
kněze ze školy, kde Katka studovala. 

Při přípravách na svatbu jsme absolvovali 
několik pohovorů, během nichž jsem se 
přiznal, že jsem věřící, ale věřil jsem jen 
v Boha a ostatní jsem nechtěl přijmout. 
V našich přípravách na svatbu jsem se 
intenzivně modlil k Bohu, aby mi dal za 
ženu Katku, a to i přesto, kdyby měl pro mě 
připraveného něco jiného. 

Modlil jsem se, aby střežil naše manželství, 
abychom obstáli při jakékoli zkoušce. Byla 
to modlitba jen k Bohu Otci, protože jsem 
stále neznal Pána Ježíše, ale i přesto byla 
vyslyšená. 

Dnes vím, že když se člověk upřímně 
ze srdce modlí za legitimní věc, tak je Bůh 
schopen i takovou ne zrovna korektně 
podanou modlitbu vyslyšet. A tak jsem 
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věděl, že se v mém 
životě stalo něco 
velkého „a budou 
jedno tělo a jedna 
duše“. 

Od svatby jsem 
se rozhodl upustit 
od nevhodných 
postojů, protože 
jsem věděl, že to není 
správné a už vůbec 
ne v manželství 
– Bůh mi v tom 
pomohl. Nalomenou 
třtinu nedolomí a 
doutnající knot neuhasí (Matouš 12,20).

S Katkou se nám svatbou společné žití 
posunulo vpřed. Brzy nato ale nastalo těžké 
(po psychické stránce) období, kdy jsme 
pocítili potřebu hledat Boha a Jeho pomoc. 
Zhruba v tomto období jsem začal číst Bibli s 
rozhodnutím, že ji přečtu a poznám pravdu 
a Boha. 

Začaly se mi odkrývat určité principy, 
byť jsem jim tehdy ještě moc nerozuměl. V 
tomto pro nás těžkém období se nás dotkl 
Bůh skrze dva mladé muže, kteří kázali 
evangelium. Jeden z nich nás pozval na 
shromáždění.

Zpočátku jsem se tam cítil překvapeně, 
ale víceméně přijatý, cítil jsem, že jsem na 
správném místě. Na jednom shromáždění, 
kde Katka nebyla kvůli své práci, jsem přijal 
Pána Ježíše Krista do svého života – přivedli 
mě k této modlitbě dva služebníci. Moc jsem 
tomu sice ještě nerozuměl, ale tak nějak jsem 
cítil, že jednám správně. 

Také jsem věděl, že budu muset opustit 
svou představu o Bohu jen jako o Bohu 
Otci. Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, 
a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z 
mrtvých, budeš spasen (Římanům 10,9). 
Dnes vím, že to byla ta nejlepší věc, kterou 
jsem mohl v životě udělat. 

Asi po třech měsících jsem byl pokřtěn v 
Duchu Svatém a začal jsem i pomalu hovořit 
v jiných jazycích. Brzy nato následovala 
první křesťanská konference a tam jsem se 
nechal pokřtít ve vodě. Na shromážděních 
mi Pán postupně otevíral (a stále více 

otevírá) „duchovní“ oči a já začal poznávat 
Jeho vůli.

Dnes mohu cítit Boží přítomnost i při jízdě 
v autě, kdy se člověk modlí a poslouchá 
chvály, a tak jsem stále s Bohem. Není 
bezpečnějšího pocitu. Boha jsem poznal už 
ne JEN jako pravdivého a spravedlivého 
soudce, ale hlavně jako milujícího Otce. 
V mysli se mi prolínají dva Biblické verše: 
Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu 
(Židům 13,5) a druhý, Žádná moc na nebi 
ani na zemi ani v podzemí nás nemůže 
oddělit od Kristovy lásky (Římanům 8,39).

Jsem vděčný Bohu za Jeho nesmírnou 
lásku, kterou zjevil v Ježíši Kristu, kdy mě 
jako bývalého posměvače přijal za svého, 
nad to mi pak požehnal manželství a ještě 
dal celému mému životu smysl a cíl. 

V životě jsem zhřešil téměř ve všech 
Božích zákonech a nařízeních, a přesto mě 
Bůh nezavrhnul, ale přijal. Rozhodl jsem se, 
že již nechci hřešit – nikoliv jen ze zákona a 
nařízení, ale hlavně proto, že mě Bůh miluje 
a hříchem cítím, že Jemu i sobě ubližuji. 

Věřím, že Bůh je schopen zachránit člověka 
z jakékoli situace a odpustit mu cokoli, jen 
je potřeba chtít udělat první krok k Němu 
a doznat Mu své hříchy. Když člověk takto 
otevře své srdce, Pán už bude v jeho životě 
jednat a postupně jej vytáhne z čehokoli. 
Nechť jsem Ti, Bože, stále vděčný.

Kateřina a Ivo Souralovi, Brno
redakčně zkráceno

zdroj: http://milost.cz/
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biblické ženy
Jóbova manželka /Jób 2:4-10,19,17 a 19b,31, 
9-10/
O manželce Jóba toho příliš 
nevíme, neznáme dokonce ani 
její jméno. Víme, že podle Bible 
za slávou a velikostí muže je ne 
na posledním místě jeho žena. 
Taková statečná a šlechetná žena 
je darem z nebe.

  Její nitro odhalují její vlastní 
slova. Dvě krátké věty. První 
je otázkou a druhá rozkazem. 
„Ještě se držíš své bezúhonnosti? 
Zlořeč Bohu a zemři.“ / Jób 2,9/

Tyto dvě věty jsou jediná 
slova, která od ní máme a jsou 
to bezesporu velmi tvrdá slova. 
Dle těchto slov jsou někteří 
vykladači Písma nakloněni tomu 
nahlížet na tuto ženu jako na bolavou přítěž 
Jóbova života. Tvrdí, že byla víc pokušením 
než požehnáním. Autor knihy Biblické ženy 
říká: „Nepopíráme, že by se něco takového 
mohlo předpokládat, ale není možné toto 
tvrdit s jistotou.“ /Snažila jsem se o doslovný 
překlad ze slovenštiny/ Osobně se autor 
přiklání k tomu, že to nebyla bezvýznamná 
a zlá žena.

Jób má takový posudek, jaký Hospodin 
dal málo komu. „Bál se Boha a vystříhal 
se zlého,“ /Jób 1,1b/ převýšil všechny svoje 
vrstevníky, vynikal nad druhými. Mohli 
bychom uvažovat i o tom, že mu Bůh dal 
takovou ženu proto, aby ho mohl udržovat 
v pokoře. Mohla by tu být taková výjimka, 
ale obecně Hospodin uděloval požehnání 
„svým nejlepším mužům“ i tím, že jim 
dával dobré manželky. Výše zmiňovaný 
autor knihy si osobně myslí, že Jób měl ve 
své ženě dobrou partnerku, se kterou nejen 
zplodil, ale i vychoval sedm synů a tři dcery. 
Jóbovy děti byly slušné a z toho lze usoudit, 
že za tím musela stát dobrá matka, protože 
výchova je záležitostí hlavně matek.

Na druhé straně se se svojí bohabojností 

nemohla měřit s Jóbem, ten vynikal i nad ní.   
I ona poznala Jóbovu bezúhonnost.

 Hlavní postavou knihy Jób je samozřejmě 
Jób sám. Jeho žena tam hraje jen malou, 
zdánlivě nepatrnou úlohu, ale ve skutečnosti 
znamenala právě ona vrchol Jóbova utrpení.

„Satan ranil Jóba od hlavy k patě ošklivými 
vředy.“ /Jób 1,7b/ Nebyla to sice smrtelná 
nemoc, ale zohavila Jóba natolik, že se stal 
vyvrhelem, na kterého se nikdo nechtěl 
dívat.  Byl natolik zohavený, že před ním 
skrývala svoji tvář i jeho vlastní žena.

Znovu si musíme připomenout ony dvě 
věty, které mu jeho vlastní žena řekla. To 
nemusí být zlá žena, jen už nechce dále vidět 
tak těžké utrpení svého muže. 

Lidé ve Starém zákoně ještě neměli jasné 
představy o věčnosti, blaho a štěstí očekávali 
tady na zemi, v tomto životě. A v tomto 
případě Jóbova žena věřila, že za zlořečení a 
rouhání Bůh pošle smrt a ta Jóba vysvobodí 
z jeho utrpení. Nejen Jóba, ale i ji samotnou, 
protože se na tu bolest již nemohla déle 
dívat. Dneska bychom to asi vyjádřili slovy, 
že se nervově zhroutila. Nedivme se tomu. 
Vychovala deset dětí a ztratila je. Zůstal jí 
jen muž a i ten hrozně trpí. To není zlá, ale 
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otázky 
Otázky o Bohu 

zlomená žena. 
Ještě neměla světlo kříže z Golgoty, ještě 

nemohla vědět, že je možné trpět i bez viny 
za druhé v zájmu Božího království. Ona 
ještě nemohla všechno toto vědět, a proto ji 

nechceme odsoudit, pravda, ani ne zoufat a 
rouhat se, ale spolu s ní plakat a spolucítit.

RK - NL

Jak mohu poznat Boží vůli pro svůj život?
Pokud chceme poznat Boží vůli, musíme 
se zamyslet, jakým způsobem bychom se 
to mohli dozvědět. Jsou přinejmenším dva 
klíče k poznání Boží vůle v dané situaci. 

1. To, co žádáme, nebo se připravujeme 
udělat, nesmí být něco, co Bible zakazuje. 

2. To, co žádáme nebo se připravujeme 
udělat, bude na oslavu Boha a nám to 
pomůže duchovně růst. 

Jestli jsou tyto dvě podmínky splněny, a 
Bůh pořád neodpovídá na naše prosby – 
pak pravděpodobně není Boží vůlí, aby se 
to, o co žádáme, stalo. Anebo je potřeba, 
abychom ještě nějaký čas počkali. Musíme si 
uvědomit, že Bůh není automat, do kterého 
vhodíme minci v podobě modlitby, a během 
chvilky z něj vypadne požadovaný produkt, 
tedy splněné přání. Bůh má s každým z nás 
svůj plán a ten je součástí Jeho vůle, takže 
Mu musíme „dát prostor“, aby ten plán 
uskutečnil v pravý čas a nenaléhat, aby se to 
stalo co nejdříve. 

Poznat tedy Boží vůli je někdy opravdu 
náročné. Na druhé straně, lidé někdy 
chtějí, aby jim Bůh jednoduše nadiktoval, 
co mají dělat, kde pracovat, kde žít, koho 
si vzít a také co dělat 
nemají. Římanům 
12:2 nám ale říká: 
„A nepřizpůsobujte 
se tomuto věku, 
nýbrž proměňujte 
se obnovou své 
mysli, abyste mohli 
rozpoznat, co je vůle 
Boží, co je dobré, Bohu 
milé a dokonalé.“

Bůh zřídka dává 
lidem přímé a 

specifické informace, spíše nám dává prostor 
udělat vlastní rozhodnutí o věcech, které jsou 
před námi. Jak jistě víme, Bůh není diktátor, 
ale dal nám možnost vlastního rozhodnutí, 
akorát chce, abychom s Ním spolupracovali 
a naslouchali Jeho tichému hlasu. Božím 
přáním je, abychom volili věci, které jsou v 
souladu s Jeho slovem, napsaným v Bibli. 
Jediná věc, o které s určitostí víme, že Bůh 
nechce, je ta, abychom se rozhodli hřešit, 
nebo jakkoliv odporovat Jeho slovu. 

Jak tedy můžeš vědět, co je Boží vůle pro 
tebe? Jestli kráčíš v blízkosti Pána a skutečně 
toužíš po Jeho vůli ve svém životě – Bůh ti 
zjeví svá přání ve tvém srdci. Základním 
klíčem je chtít konat Boží, ne vlastní vůli. 
„Hledej blaho v Hospodinu a dá ti vše, oč 
požádá tvé srdce“ (Žalm 37:4). Jestli Bible 
výslovně neříká nic proti a skutečně to 
může prospět k tvému duchovnímu blahu 
– pak Bible dává „souhlas“ rozhodnout se a 
následovat hlas svého srdce. 

Pokud Duch svatý má ve vašich srdcích 
svůj chrám, tak nebude chtít, abyste dělali 
věci, které by se Bohu nelíbily. Proto tiše 
naslouchejte, co vám Duch svatý říká i skrze 
vaše svědomí. Musíme však naslouchat 
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velmi pozorně, protože hlas Ducha svatého 
bývá velmi tichý, takže my musíme být 
o to víc pozornější. Pán Ježíš nám skrze 
Matouše 11:29 vzkazuje – „Vezměte na sebe 
mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý 

a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí 
svým duším“.

LS - NL

zamyšlení
A zázraky se dějí!
„Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. 
Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli 
podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli 
vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví 
i východisko a dá vám sílu, abyste mohli 
obstát.“  (1. Kor. 10, 13)

Každý z nás prožívá různé zkoušky a 
situace, které nám nejsou příjemné, situace, 
které ubíjejí naši víru, ubíjejí nás samotné, 
naplňují nás smutkem a depresí. Bible říká, 
že takové situace do našich životů přijdou, 
ale také nám ukazuje na východisko. 
Božím záměrem není, abychom v takových 
situacích zůstali. 

On sám nám nabízí pomocnou ruku a stejně 
jako král David v Žalmu 121. můžeme říct: 
„Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil 
nebesa i zemi.  Nedopustí, aby uklouzla tvá 
noha, nedříme ten, jenž tě chrání.“ 

Bible je plná příběhů, které toto potvrzují, 
ale Bůh se nezměnil a je stále stejný i v dnešní 
době. O tom by nám mohli vyprávět manželé 
Burgerovi ze Spojených států. V roce 1961 se 

jim narodil malý chlapec Anthony. Určitě 
měli velkou radost, zahrnovali ho péčí a 
láskou, věnovali se mu, chtěli pro něj jen to 
nejlepší. 

Ale i do jejich života vstoupila těžká 
zkouška. Anthony se začínal učit chodit 
pomocí chodítka (tzv. brouka), jehož kolečko 
se mu dostalo do mřížky od topení, malý 
Anthony se celou svou váhou převrhnul a 
spadl na nažhavené topení. 

Utrpěl vážné popáleniny 3. stupně na 
hlavě, rukou a nohou. Okamžitě musel 
nastoupit na dlouhou, namáhavou cestu 
léčby popálenin. Nebylo to bolestivé jen pro 
něj samotného, ale i pro jeho rodiče, cítili se 
bezmocní, bolest prožívali se svým synem, 
protože jako snad všichni milující rodiče by 
pro své dítě i dýchali, kdyby to bylo možné.

Oznámení lékařů bylo nemilosrdné: 
„Ten chlapec nebude nikdy sám schopen 
hýbat rukama.“ Rok ho rodiče nosili jen na 
polštářích, aby byla jeho bolest co nejmenší. 
Léčba spočívala mimo jiné v tom, že jej 
třikrát denně koupali a máčeli v léčivých 
roztocích. 

Rodiče jistě měli velkou starost o svého 
syna, každodenně předkládali své prosby 
Pánu Bohu, možná i slibovali cokoli za 
uzdravení svého syna. Každopádně Mu 
důvěřovali, že ať se stane cokoli, Pán Bůh 
bude u toho a ten, který dal z mrtvých 
vstání svému Synu Pánu Ježíši, dá zdraví i 
jejich dítěti. Možná, že si i četli text Žalmu 
121.: „Pozvedám své oči k horám, odkud 
mi přijde pomoc? Pomoc mi přichází od 
Hospodina.“ 

A pomoc skutečně přišla. Pán Bůh se 
přiznal k jejich modlitbám a projevil svou 
moc. I přesto, že lékaři tvrdili, že Anthony 
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nikdy nebude schopen hýbat 
rukama, Pán Bůh měl s ním úplně 
jiný plán. 

A Anthony již ve svých třech 
letech zahrál první písničku na 
klavír:  Stary ten krzyz. V pěti letech 
ho přijali jako vůbec nejmladšího 
studenta na Chattanooga Cadek 
conservatory of music. V patnácti 
letech doprovázel v té době 
nejpopulárnější gospelový kvartet 
The Kingsmen.  V sedmnácti letech 
se zařadil mezi pět nejlepších 
gospelových pianistů. 

Dokonce je po něm pojmenována 
jedna cena udělována mladým hudebníkům 
známá dnes jako Anthony Burger Award, 
kterou sám ve své době několik let po sobě 
vyhrál.

Měl 250 vystoupení za rok, v malých 
kostelech, ale i ve vyprodaných koncertních 
sálech. Vystoupil v Bílém domě u prezidenta 
USA. Účinkoval na evangelizacích Billyho 
Grahama. A tomu nemůžeme říct jinak než, 
že se stal ZÁZRAK. Uvědomoval si to on, 
a víme to i my všichni, že takový zázrak 
způsobil jedině Pán Ježíš, který pro svou 
oslavu použil i život Anthonyho. 

I když se stal slavným, jeho touhou bylo 
hrát na slávu svého stvořitele a zachránce. 
On sám sebe jednou popsal, že „je obyčejný 
muž s majestátním hudebním nástrojem 
(koncertní křídlo) a za tím vším stojí Boží 
síla“. 

Celý svůj život zasvětil službě Pánu Bohu, 
službě hudbou. Hudba se pro Anthonyho 
stala životem, ale také i smrtí. Na jednom 
vystoupení hrál tak vášnivě, že mu podle 
oficiální lékařské zprávy puklo srdce. 

Jeho život byl důkazem Boží moci, 
potvrzením slov 121. Žalmu, že ten, kdo 
pozvedá své oči k Hospodinu, dočká se 
jeho pomoci, Božího zázraku, který byl 
svědectvím pro rodinu, lékaře, ale i pro 
tisíce lidí, kteří přišli na jeho koncerty. 

Nevím, jak Vás, ale mě jeho životní příběh 
naplňuje radostí z toho, jak úžasného 
Zachránce mám v nebesích, toho, který 
slyší, když k němu volám, toho, který dělá 
podivuhodné věci, které by lidem ani na 
mysl nepřišly. Pán Ježíš, náš zachránce, je 
hoden chvály, je hoden našeho uctívání. 

Tomáš Szromek

reportáž 
Nečekaně v Izraeli
O Izraeli jsem již slyšela mnoho a nečekala 
jsem, že jej letos naprosto neplánovaně 
navštívím.  Důvodem návštěvy byl můj stále 
se zhoršující ekzém, který mě každý den 
svěděl nebo bolel. 

V březnu, kdy to již pro mě začínalo být 
neúnosné, jsme s manželem objevili na 
poslední chvíli zájezd cestovky (Oliviatour), 
který kombinoval ozdravné koupání u 
Mrtvého moře s poznávacími výlety.  

Musela jsem se rychle rozhodnout a 
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překonat se i v tom, 
že poletím sama s 
neznámými lidmi, 
protože nikdo z rodiny 
nemohl jet. Pomohlo 
mi, když jsem si řekla, 
že tam poletím s 
Pánem Ježíšem a budu 
mu vše vyprávět.                                                                                                    

O tři dny později 
jsem se octla v 
Jeruzalémě a nemohla 
uvěřit, kde to vlastně 
jsem. Šla jsem po 
cestičkách na Olivové 
hoře a měla jsem slzy 
v očích z toho, že jsem 
na místech, kde chodil 
můj Pán Ježíš. 

V krásné zahradě Božího hrobu jsem si 
představila, jak byl Ježíš vzkříšen. 

Navštívili jsme několik známých míst v 
Izraeli a šestkrát jsme se koupali v Mrtvém 
moři. Mrtvé moře má přes 30% slanost ve 
srovnání s běžnými moři, které mají kolem 
3 %. Koupání v takto slané vodě bylo skoro 
pro všechny příjemné, ale mě ekzémy pálily, 
jako kdybych byla v ohni. 

Až poslední den si na to kůže zvykla a 
pozorovala jsem mírné zlepšení ekzému. 
Bohužel to byla asi krátká doba a s ekzémem 
musím bojovat dál. Jsem vděčná, že jej mám 
nyní lepší o 15 %.  Doma dál používám 
bahno z moře a pokračuji v modlitbách za 
uzdravení.                                                                                 

Izrael ve mně zanechal velký dojem a 

zvlášt Judská poušť. Na místě zvaném 
„Údolí smrti“ jsme si četli 23. Žalm. Teploty 
v tomto údolí můžou dosahovat až 60 
stupňů a ohrožovat tak lidský život.  Mohla 
jsem si představit verš: „I když půjdu roklí 
šeré smrti, nebudu se bát, vždyť se mnou jsi 
Ty“. 

Kdybych se dostala na poušť sama, byla 
bych odkázána jen na pomoc od Boha a 
zvlášť v tomto údolí. Také by mě tam nic 
nerozptylovalo od zaměření na Něj. Nejsou 
tam reklamy, hudba z rádia na veřejných 
místech ani kolemjdoucí lidé. 

Když jsme později přijeli do oázy, mohla 
jsem si více uvědomit verš: „Dopřává mi 
odpočívat na travnatých nivách a vodí mě 
na klidná místa u vod.“ Byla to velká změna 
vidět po kamenité poušti zeleň a tekoucí 
vodu. 

Jsem vděčná Pánu 
Ježíši, že i kdybych šla 
roklí zkoušek a těžkostí, 
nemusím se bát, protože 
je se mnou můj Pán. 
A že uprostřed všech 
povinností, únavy a 
hluku tohoto světa 
mě vodí k odpočinku, 
načerpání a ztišení.  
  

Martina Římanová 
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fotoreportáž
Velikonoční pondělí
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pro chytré hlavy
Napříč Biblí - Ohlédnutí za Velikonocemi
1. Cestou do Jeruzaléma lidé provolávali 
Ježíši slávu a na cestu kladli:
    a) osekané větve palem a své pláště
    b) květiny
    c) koberce

2. Farizeové a zákoníci měli z Ježíšova vlivu 
strach, a proto:
    a) ho nechali ihned zatknout
    b) přemýšleli, jak by ho mohli zabít
    c) přestali si ho všímat

3. Vzpomínku na poslední společné jídlo 
učedníků a Ježíše nazýváme:
    a) společná hostina
    b) poslední pokrm
    c) večeře Páně

4. Po slavnostní večeři Ježíš odešel:
    a) domů
    b) k přátelům
    c) do zahrady Getsemane, aby se modlil

5. Učedníci, kteří usnuli, když se Ježíš 

foto: Otmar Humplík 
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ze života sboru
Křty, pohřby, jubilanti
Dubnové křty
Richard Pawlas

Dubnové pohřby
Rudolf Cienciala

Květnoví jubilanti
Jan Czyž

Lidia Olga Tacinová   
Anna Heczková
Anna Kubaczková
Anna Walachová
Lydie Ciencialová
Ludmila Bilková

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. Více informací a 
prodej lístků online na www.campfest.sk. 

Staršovstvo srdečně zve na setkání starší 
generace, které se uskuteční v neděli 7. 
května v 15 hodin. Bude se konat společná 
Večeře Páně a poté setkání u prostřených 
stolů v sálku. Nemáte-li nikoho, kdo by 
vás na tuto akci přivezl, kontaktujte nás na 
tel. 591 142 059 a my vám zařídíme odvoz i 

dovoz domů. 

Cestopiská přednáška Všude dobře, na 
Havaji taky! se bude konat 18. května od 18 
hodin. Cena 30 Kč.  Karvinský cestovatel a 
fotograf Ivo Petr tentokrát zdolá Havajské 
ostrovy. Téměř stovka ostrovů v Tichém 
oceánu tvoří zámořské území Spojených 
států Amerických. Ivo Petr nám ukáže, jak si 
Havaj užít i bez válení se na pláži. Najdeme 
zde skutečně vše, po čem naše cestovatelské, 
horské a fotografické srdce touží – činné 
sopky vyšší 4000 metrů, rozeklané pobřeží, 

co nás čeká

modlil, se jmenovali:
    a) Petr, Jakub, Jan
    b) Petr, Filip, Jan
    c) Petr, Tomáš, Jakub

6. Když do Getsemanské zahrady přišla 
chrámová stráž, Petr se snažil Ježíše 
ochránit. Proto:
    a) odvedl Ježíše do úkrytu
    b) začal s vojáky diskutovat, aby měl Ježíš 
čas utéct
    c) vytasil meč a jednomu vojákovi usekl 
ucho

7. Z Getsemanské zahrady odvedli Pána 
Ježíše k:
    a) Pilátovi
    b) Kaifášovi
    c) Annášovi

8. Pilát, když vydal Ježíše na smrt a chtěl 
uklidnit své svědomí, pronesl:
    a) stejně si to zasloužil
    b) o jednoho Žida méně, to vůbec nevadí
    c) umyl si ruce a řekl: „Jsem čistý od krve 
tohoto člověka, je nevinný, odpovědnost je 
na vás.“

9. Místo Ježíše dostal milost:
    a) Barabáš
    b) Barnabáš
    c) Bartoloměj

10. Nápis na Ježíšově kříži vyjadřoval:
      a) Umírá za lidi
      b) Umírá nevinný člověk
      c) Židovský král

Řešení: 1.a, 2.b, 3.c, 4.c, 5.a, 6.c, 7.c, 8.c, 9.a, 
10.c 

13 7. května 2017 www.Nedělní listy.cz



úžasné tropické kry horských útesů, 
stametrové vodopády a svéráznou kulturu. 
Mimo výstupů na přístupné vrcholy (Maua 
Kea) se vydáme na nejkrásnější pobřežní 
trek světa – Kalalau Trail.

Srdečně zveme na jarní večernici „Slavný 
těšínský rodák Jiří Třanovský – náš vzor“, 
která se bude konat v sobotu 20. května v 
17 hodin v sále našeho sboru. Přednáškou 
poslouží Daniel Spratek. Bude promítán film 
o životě Třanovského, vystoupí pěvecký 
sbor. Program je pro všechny generace. 

Diakonie ČCE – Středisko celostátních 
programů a služeb v rámci projektu DOMA 
Vás zve na besedu „Sýrie nejen válečná“, 
která se bude konat 23. května v 17 hodin v 
našem kostele Na Rozvoji. Přednáší manželé 
prof. Abdul Rahman Ajjan, Ph.D. a mgr. 
Iveta Ajjanová, Ph.D. 

Evangelický sbor Brenna-Górki (V Polsku 
u Skocsowa) 27. května organizuje zájezd 
do Muzea Moravských bratří v Suchdole. 
Pokud by se někdo z Vás chtěl přidat, sbor z 
PL nabízí volná místa až do jejích zaplnění. 
Zájemci, hlaste se u br.Marcina Pilcha. 

Pracovníky z oblasti služeb pro rodiny a 
děti, zájemce o pěstounskou a hostitelskou 
péči a vůbec všechny, kterým není lhostejný 
osud dětí, které neměly to štěstí vyrůstat 
ve vlastní zdravé, bezpečné a harmonické 
rodině, zveme na 5. ročník výroční 
konference Programu pro pěstounské 
rodiny Slezské Diakonie Dítě a náhradní 
rodina. Konference se bude konat ve čtvrtek 
1. června od 8.30 do 15 hodin v Komunitním 
centru Mojská, Slezská 874, Český Těšín. Z 
programu: Dopolední společný program, 
odpolední volitelné workshopy. Zajištěno 
hlídání dětí. Lektoři z řad psychologů, 
zkušených pracovníků z oblasti péče 
o rodinu a dítě, rodin realizujících 
pěstounskou a hostitelskou péči, lidé, kteří 
sami prošli jako děti pěstounskou či ústavní 
péčí. Účastníkům bude vydáno osvědčení o 
vzdělávání v rozsahu 6 hodin. Odpolední 
program otevřen všem. Bližší informace na 

http://pestouni.slezskadiakonie.cz  

V pátek 2. června vystoupí od 18 hodin v 
pražské hale Královka irská kapela Rend 
Collective. Tato indie-folková skupina patří 
v současnosti mezi velká jména světové 
křesťanské hudby. Na páteční koncert volně 
navazuje Konference modliteb a chval v 
sobotu 3.6. v Kongresovém centru Olšanka 
na Praze 3. Více informací na http://www.
worshippraha.cz/rend-collective/. 

Konference modliteb a chval se bude 
konat 3. června od 9.30 do 17 hodin v 
Kongresovém centru Olšanka v Praze 3. 
Na konferenci probíhají paralelně dva 
programy. Řečníci na konferenci modliteb: 
Kateřina Lachmanová, Petr Húšť, řečníci na 
konferenci chval: Julo Slovák, Karel Řežábek, 
Viliam Šandor, Jiřina Gina Čunková, Jakub 
Limr, Petr Húšť, Ivan Růžička, Pavel Helan, 
Tomáš Polívka a Kevin Dickson. Vstupenky 
k zakoupení online na http://www.
worshippraha.cz/konference-modliteb-a-
chval/. Pro účastníky konference i koncertu 
Rend Collective zvýhodněná sazba. 

SCEAV zve na „Duchovní rekreaci nejen 
seniorů“, které se uskuteční 6 - 9. června ve 
Smilovicích na Karmelu. Více informací a 
přihlašovací údaje najdete na plakátu, nebo 
na letáčcích u východu z kostela. 

9. června se v 18 hodin bude v našem sboru 
konat Noc kostelů. 

Seniorátní den všech generací 2017 
na téma „Přicházení – odcházení“ aneb 
Dialog dvou generací se bude konat v 
sobotu 17. června od 9 hodin v Prostějově. 
Z programu: Pobožnost (Štěpán Janča), 
přednáška s následnou diskusí „Dialog 
dvou generací“ (Aleš Opatrný), diskuse 
(moderuje Vlastislav Stejskal), semináře: 
výchova a předávání víry (Jaroslav Pechar), 
stáří a odcházení (Aleš Opatrný), procházka 
po Prostějově, společné hudební vystoupení 
prostějovských a dalších zpěváků a 
hudebníků „Plující zoo kapitána Noa“, 
bohoslužba Dia – logu (R. Rosický). Zajištěn 
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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! 

celodenní program pro děti. Účastnický 
poplatek včetně oběda – 120 Kč dospělí, děti 
do 12 let 60 Kč, děti do 3 let zdarma, rodina 
280 Kč. Přihlašujte se do 12. června na adrese 

vlastislav.stejskal@evangnet.cz nebo na tel. 
739 244 627. 

Zveme Vás k návštěvě našeho 
obchodu.
Nabízíme široký výběr rostlin. 
www.zahrady-anna.cz
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www.narozvoji.cz Evangelický sbor a.v. ČCE v Českém Těšíně

facebook facebook.com/ pages/Evangelický-sbor-av-ČCE-v-Českém-
Těšíně-Na-Rozvoji/230131830479269

www.narozvoji.ic.cz zvukové nahrávky kázaní
www.narozvoji.wz.cz fotky z akcí sboru Na Rozvoji

www.vericidite.estranky.cz stránky věnované výchově dětí a vyplnění jejich volného času 
aktivitami spojenými s vírou v Ježíše Krista.

www.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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