
Slovo editora
Milí čtenáři, 
ani jsme se nenadáli a už tu skoro máme 
léto a prázdniny. Snad se těšíte na sluníčko, 
chladivé nápoje na zahrádkách a doufáme, 
že i na nějakou pěknou dovolenou. 

Jistě si všimnete, že rubrika Biblické ženy v 
tomto čísle nevypadá jako obvykle. Můžete 
zavzpomínat na Den matek, uveřejňujeme 
totiž kázání bratra faráře Mojmíra Blažka, 
které v tu neděli měl. Týkalo se totiž také 
biblických žen. A když už jsme u Dne 
matek, nechybí ani fotky. 

Možná si někteří vzpomínáte, že před 
pár lety jsme v Nedělních listech otiskli 
rozhovor s misionářem Kristianem Lande, 
který se stěhoval sem do Česka. Teď se 
naopak vrací zpátky domů do Norska. Jaké 
pro něj byly roky v Ostravě? Přečtěte si náš 
rozhovor. 

Nezapomeňte se podívat také na rubriku 
„Co nás čeká.“ Myslíme si, že program 
letošního dne kostelů je opravdů vymakaný. 
Nenechte si ho ujít!  

Slunečný červen Vám přeje
 Jana Foberová 

Hrála jsem na obě 
strany
Milý čtenáři, následující svědectví by mohl 
sepsat snad každý druhý „křesťan“. Čti pozorně 
a cítíš-li se nedotčen - Haleluja, jsi zachráněn. 
Sviť ostatním na cestu víry. Usvědčuje-li tě 
jakákoliv věta nebo odstavec, máš příležitost 
si to přiznat. Ať je ti šestnáct, šestatřicet nebo 
šestašedesát, jsi-li na tom se svou vírou podobně, 
potřebuješ, aby tě Bůh proměnil. Vzepři se jako 
tato mladá žena, odevzdej svůj balvan Ježíši, čeká 
na tvůj krok. Tohle svědectví je pro tebe velkou 
příležitostí.

Už od mého útlého dětství jsem o Bohu 
věděla, protože mě a mou sestru prarodiče 
pravidelně brávali do evangelického kostela. 
Můj dědeček byl horlivý křesťan, který měl 
na mé výchově velký podíl. Pamatuji si, jak 
si každé ráno i večer četl Bibli, zpíval nám 
zvesela křesťanské písničky, modlil se, 
často psal na psacím stroji různé články a 
svědectví o svém znovuzrození a životě s 
Bohem do církevních časopisů, skládal Bohu 
básně a trávil čas na biblických setkáních a 

c í r k e v n í c h 
akcích. 

Já jsem 
byla ještě 
malá, moc 
jsem tomu 
nerozuměla, 
jen jsem 
v š e c h n o 
to dění 
s l e d o v a l a . 
H l a v n ě 
jsem chtěla 
dělat mým 

prarodičům radost, protože jsem věděla, jak 
moc jim na tom záleží, tak jsem plnila jejich 
přání a do kostela s nimi chodila. Nedělní 
rána pro mě znamenala každotýdenní 
stereotyp, vstávala jsem s nechutí, vždy jsem 
si dvě hodiny v kostele nebo v nedělní škole 
odseděla a nějakým způsobem „přetrpěla“ 
a těšila se na poslední vyzvánění kostelních 
zvonů, protože to bylo znamení, že půjdeme 
domů, a nedělní oběd byl pro mě v tu chvíli 
největší odměnou za splněnou povinnost.

Na prvotně dědečkovo, posléze i mé přání 
jsem také každé léto jezdila na dětské tábory, 
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které znamenaly 
alespoň nějaké 
zpestření mého 
„ k ř e s ť a n s k é h o “ 
života. Byly pro mě 
přece jen zábavnější 
– hry, táboráky, 
legrace – jako malá 
holka jsem byla 
doslova nadšená, 
ale ono nadšení 
vyplývalo z lidí, se 
kterými jsem tam 
byla, z programu, her 
a zábavy, ale ne z Boha, kterého jsem tehdy 
ještě neznala a necítila. V šesti letech jsem 
se na jednom z táborů modlila modlitbu 
spasení, protože jsem viděla, že se má starší 
sestra modlí taky, tak jsem si myslela, že 
„to“ nejspíš bude dobré a modlila se s ní.

Postupem času jsem začala chodit na 
mládež, z větší části kvůli přátelům. 
Vždycky jsem se více těšila na tu zábavnější 
část programu (pokec, hry, občerstvení, 
prostě sranda), která se s tou „duchovní“ 
nedala srovnat. Modlit se se skloněnou 
hlavou a založenýma rukama bylo pro mě 
utrpením. Styděla jsem se před ostatními, 
že se nebudu umět modlit a ztrapním se. 
Párkrát jsem odříkala nějaké modlitební 
fráze, které jsem slyšela od ostatních, a tím 
to pro mě haslo. Neměla jsem potřebu ani 
chuť se modlit s ostatními, ale jediné, co jsem 
z té duchovní části měla, byly chvály, které 
jsem zpívala ráda a nějakým způsobem se 

mě dotýkaly. 
Uvnitř jsem řešila spoustu otázek, na které 

jsem neznala odpověď. Hledala jsem Boha 
a zkoumala, jestli je opravdový, tak, jak 
jsem o něm zpívala z plných plic a slyšela 
z biblických příběhů. Boha jsem brala jako 
samozřejmost, něco, co k mému životu 
prostě patří. To byl můj tehdejší obrázek 
o křesťanství. Myslela jsem si, že je to 
normální a každý to cítíme stejně. Bůh je 
sice dobrý a láskyplný, dal Ježíše za naše 
hříchy, všechno jsem to rozumově chápala 
a přijala, ale přesto byl pro mě nepoznatelný 
a neosobní. 

Modlívala jsem se za rodinu, školu a 
mé problémy, také jsem si četla Bibli, ale 
nedokázala jsem se k Němu přiblížit, brala 
jsem Ho jako berličku, která mi může, 
pokud bude ale sama chtít, pomoci. Věřila 
jsem v Boha, ale ne Bohu. Takový život jsem 
nechtěla, a proto jsem zůstávala jednou 
nohou ve světě, který byl pro mě v tu dobu 

zábavnější, ne tak nudný a 
stereotypní.

Hrála jsem na obě strany. 
Nechtěla jsem se vzdát úplně 
křesťanského života, měla jsem 
v sobě zábranu, stopku, kterou 
nešlo obejít. Potřebovala jsem 
přece jen mít nějaká zadní vrátka 
- záchrannou brzdu, ať už pro mé 
svědomí, rodinu, cokoliv. Bez 
Boha, kterého jsem sice úplně 
neznala a nechápala, jsem žít 
nechtěla. 

Následovalo období zmatku a 
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vnitřních bojů. Nevěděla 
jsem sama, na čem vlastně 
jsem. Pořád jsem chodila 
na mládež, jezdila na 
křesťanské akce, koncerty 
a zároveň jsem byla ve 
světě, který jsem striktně 
oddělovala od toho 
„duchovního“. Na obou 
stranách jsem měla přátele 
a život, kterého jsem se 
nechtěla vzdát.

Obrat nastal v mých 
šestnácti letech. Ten rok v létě mi 
kamarádka vyprávěla o jednom týdenním 
mládežnickém festivalu, ze kterého se 
zrovna vrátila. Byla úplně nadšená, říkala 
mi něco o Božím doteku a obrácení, což jsem 
tehdy moc nechápala, o radosti, chválách, 
Boží přítomnosti a skvělých lidech. Viděla 
jsem na ní změnu, něco lákavého, co jsem 
toužila mít taky. Následující rok jsem jela 
s ní. Byla jsem zvědavá a plná očekávání. 
Všechno  pro mě bylo nové a neznámé. 

Nezapomenu na první večer, který byl 
pro mě zlomový. Poprvé jsem slyšela živé a 
mocné chvály, lidi kolem mě tančili, chválili 
Boha, mluvili v jazycích, klečeli na kolenou, 
plakali a smáli se. Tehdy jsem silně ucítila 
Boží blízkost a slyšela hlas Ducha svatého, 
který mě volal k sobě, byl tak něžný a 
láskyplný, nikdy předtím jsem to nezažila. 
To mě donutilo jít na výzvu dopředu, 
kleknout před Bohem na kolena a přijmout 

Ježíše do svého života. V tu chvíli jsem 
vůbec nevnímala okolí, jen jsem si užívala 
Boží přítomnost. Pláč vystřídala najednou 
ohromná a nepopsatelná radost, v tu ránu 
ze mě spadl balvan zmatků a nejistoty, který 
jsem si s sebou celou dobu nesla. Bůh změnil 
radikálně mé srdce a můj životní postoj z 
nesvobody a chaosu do svobody a slávy. 
Chvála Mu za to!

Jsem Pánu vděčná, že mě vyvedl z 
obtěžkávajícího křesťanského stereotypu 
a dal mi poznat život v Duchu a pravdě! 
Jemu patří dík za všechny dobré věci v mém 
životě, za úžasného bohabojného manžela, 
který je mi velkou oporou, za církev, ve které 
můžu duchovně růst a za Boží rodinu, která 
je pro mě povzbuzením! Mám touhu, aby 
mě Pán ještě více proměňoval, ukazoval svůj 
plán v mém životě a povolával do služby až 
do Jeho slavného a vítězného příchodu.

Eva Staňková
zdroj: http://brno.milost.cz

biblické ženy
Aby nám bylo do zpěvu
Ef  5,15-20: 
Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, 
abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako 
moudří;  nepromarněte tento čas, neboť 
nastaly dny zlé. Proto nebuďte nerozumní, 
ale hleďte pochopit, co je vůle Páně. A 
neopíjejte se vínem, což je prostopášnost, 
ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, 
chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte 
Pánu, chvalte ho z celého srdce a vždycky za 
všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu 

našeho Pána Ježíše Krista. 

Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, 
abyste si nepočínali jako nemoudří, ale 
jako moudří; píše apoštol. Apoštol nás 
před nemoudrým jednáním nejen varuje, 
ale nabízí i lepší možnost. Zve nás k životu 
zbudovanému na vděčnosti. Zpívejte Pánu, 
chvalte ho z celého srdce a vždycky za 
všecko vzdávejte díky…  

I Pán Ježíš velebí a chválí Otce  za to, že 
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zjevuje obyčejným lidem, maličkým ve 
světě, tajemství Božího království. Takový 
život v radostné vděčnosti je požehnáním 
pro své okolí. Jak to ale máme udělat, aby 
nám bylo do zpěvu, když okolnosti života či 
světa moc radostné nejsou?

Marie, ona kdysi obyčejná dívka z 
Nazaretu, nám právem může být vzorem.  
Její zkušenost je totiž skutečně modelová. 
To, co se událo s ní, je skrze tajemství víry 
otevřeno každému z nás.  Ona vírou přijala 
zaslíbení od Boha. 

Podobně – skrze víru - přichází zaslíbený 
Mesiáš i k nám. I my jej smíme přijmout a 
být vtaženi do úžasného Božího plánu se 
světem. A třebaže si ten její příběh nejčastěji 
připomínáme o Vánocích, jeho platnost je 
natolik univerzální, že si jej smíme a máme 
připomínat třeba i dnes. Každému z nás i v 
dnešní době platí dobrá zpráva evangelia. V 
Ježíši Kristu k nám přichází Boží království. 
Nevnucuje se a neznásilňuje silou, ale 
tajemnou skutečností Ducha svatého nabízí 
každému, kdo uvěří, vysvobození z moci zla 
a hříchů,  vštípení do Božího spásného díla, 
jež bylo v Marii počato a od té chvíle roste 
po celém světě.

Tak jako Marie vyslechla zaslíbení z úst 
anděla a pokornou vírou jej přijala, stejně 
tak smí vzít za své Boží zaslíbení i každý z 
nás. Vírou, tím, že člověk uvěří v neviditelné 
a spolehne se na to, co říká Bůh. Marie to 
říká slovy: Hle, jsem služebnice Páně, staň 

se mi podle Tvého slova.  
Nemusíš za to platit, a dokonce ani nemusíš 

nejprve splnit nějaké požadavky. Prostě 
přijmi a nech se obdarovat. Boží království 
je nedostupné lidskou technikou. Nedoletíš 
tam kosmickou lodí a nevytrénuješ se k němu 
žádnou askezí. Nekoupíš si ho za žádnou 
cenu, ale když jej přijmeš jako Marie, když se 
necháš obdarovat, když uvěříš tomu, co říká 
Bůh – pak se i v tobě narodí novým životem 
Kristus, staneš se Božím dítětem, pak i do 
tvého života vstoupí hluboká radost.

Všichni ale víte, že přijetí Božího 
zaslíbení nebylo ani pro Marii tenkrát nijak 
jednoduché. Anděl jí pouze řekl: staneš 
se matkou Mesiáše, ale další okolnosti 
nijak neosvětlil. Marii reálně hrozilo, že ji 
- těhotnou  - odvrhne její snoubenec a měl 
dokonce právo dát ji ukamenovat. 

Jisté riziko s sebou nese víra dodnes. Tyto 
starosti a okolnosti však přebírá do své péče 
sám Bůh. Marie se tím nedala odradit a zve 
ke stejnému odevzdání i nás. Jde však za 
Alžbětou. Potřebuje najít spřízněnou duši, 
potřebuje společenství. (A anděl jí k tomu 
vlastně vybídl tím, že pověděl o Alžbětině 
nečekaném naplnění tužby.)  

I z této okolnosti se nechme povzbudit k 
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udržování společenství 
víry. Víra společenství 
potřebuje, bez společného 
setkávání – třeba při 
bohoslužbách – by se 
mohlo stát ono spolehnutí 
na neviditelné těžkým 
břemenem.

Setkání s Alžbětou přináší 
oběma ženám zcela zvláštní 
povzbuzení. To, co se 
jim oběma stalo, je dílem 
Božím a plody jejich víry na 
vzájemné setkání radostně 
reagují. Alžběta prorocky 
žehná Marii, poznávajíc z radostného 
pohybu plodu ve svém životě, že tu 
předchůdce Mesiášův zdraví přicházejícího 
Pána.  Naše účast na bohoslužbách je 
stejně požehnanou příležitostí, jak se může 
Duch svatý ozvat a radostným pohnutím 
či prorockým povzbuzením posílit víru 
druhých (klidně skrze děti!). 

A toho si prosím všimněme, že právě tady 
vytryskne v Marii onen dodnes známý 
chvalozpěv:  Má duše velebí Pána.  Snad 
právě proto nemáme opouštět společná 
shromáždění, že v nich Duch svatý potvrzuje 
i v nás to, co jsme vírou přijali a odsud pak 
již může vytrysknout pramen živé vody, 
proud chvály, zdroj onoho života v radostné 
vděčnosti. 

Právě tam, kde se mi skrze přítomnost na 
bohoslužbě připomíná  pozvání k Božímu 
království, právě tam, kde znovu a znovu 
slyším o dobrotě Boží a já v tom chápu, jak je 
i můj život obdarovaný, právě tady v místě 
zaslíbené Boží přítomnosti, tady tryská na 
povrch ona proměňující moc Boží a lidská 
ústa zpívají písně chval.

Biblický text zde říká něco, co my 
evangelíci přehlížíme: Hle, od této chvíle  
budou mě blahoslavit  všechna pokolení... 
Lk 1,48. Marie přijímající Boží zaslíbení, 
Marie putující za Alžbětou, Marie chválící 
Boží sklonění může být pro nás trvalým 
vzorem k životu vděčné radosti. 

Pyšnou arogancí si člověk vždycky rozdupe 
štěstí v životě. Závistivým pomlouváním a 
kritizováním druhých, ukřivděnou malostí 

nespokojenců stejně tak člověk zadusí 
všechno pěkné, co by mohlo vykvést kolem 
něj. Zato pozvání k víře, k pochopení života 
jako obdarovaného vzhledem k Bohu, je 
požehnaná cesta, kterou smíme jít spolu s 
Marií, matkou Ježíšovou, s jeho apoštoly a 
s miliony jeho následovníků. Cesta vděčné 
radosti. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého 
srdce a vždycky za všecko vzdávejte díky.

Proto nebuďte nemoudří a nehledejte 
pomíjivou radost jen v opojném nápoji, ale 
jako moudří lidé, lidé stvoření k obrazu 
Božímu, čerpejme z těchto nevyčerpatelných 
studnic Boží milosti tu správnou životní 
moudrost. Náš  svět nepotřebuje nic tak 
zásadně jako tuto věc. Abychom opět 
objevili pramen vděčnosti.  Bohatství 
nedělá člověka šťastnějším, hledání obdivu 
od druhých je pomíjivá bludička. Z víry 
pramenící vděčnost je požehnání pro jedince 
i jeho okolí. 

Mojmír Blažek

5 4. června 2017 www.Nedělní listy.cz



otázky 
Otázky o Bohu 
Jak si uspořádat vztah s Bohem?  
Vztah s Bohem začíná momentem, když 
přijmeme Ježíše Krista do svého života, 
následujeme Ho, držíme se Jeho učení a 
rozmlouváme s Ním v modlitbách. Mylně se 
můžeme domnívat, že vztah s Bohem souvisí 
s příslušností k některé pozemské církvi. V 
pravém slova smyslu existuje pouze jediná 
pravá církev - a to církev Kristova, kterou 
nenajdeme nikde zaregistrovanou (jenom 
v Bibli :-)). Skládá se z upřímných věřících, 
kteří přijímají Krista napříč spektrem 
různých křesťanských církví.

Abychom si mohli „správně” uspořádat 
svůj vztah s Bohem, musíme nejdřív 
pochopit, jak by ten vztah vlastně měl 
vypadat a v čem by mohl být případný 
„problém”. 

Největším problémem ve vztahu s Bohem je 
jednoznačně hřích. „Zpronevěřili se všichni, 
zvrhli se do jednoho, nikdo nic dobrého 
neudělá, naprosto nikdo.” (Žalm 14:3). 
Vzbouřili jsme se proti Božím přikázáním a 
Beránek musel za nás trpět, aby nás očistil 
od hříchu a abychom si posléze mohli 
vybudovat vztah s Nejvyšším: „Jenže on byl 
proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši 
nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, 
jeho jizvami jsme uzdraveni (Izajáš 53:6).

Uspořádání vztahu s Bohem začíná tím, 
že každý jednotlivec musí uznat svůj hřích 
a posléze ho pokorně vyznat před Bohem 
a zároveň se rozhodnout zříct se všeho, 
co tento hřích způsobuje. Ruku v ruce s 
tímto rozhodnutím by mělo jít pokání a 

doprovázet ho musí víra, a to víra v Ježíšovu 
zástupnou smrt a zázračné vzkříšení, které 
Jej dělají naším Spasitelem. 

„Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a 
uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z 
mrtvých, budeš spasen.” (Římanům 10:9). V 
Bibli o nutnosti víry mluví i mnoho dalších 
pasáží, jako například Jan 20:27; Skutky 
16:31; Galatským 2:16.

Nádhernou ilustrací pokání a odpuštění je 
podobenství o marnotratném synu (Lukáš 
15:11-32). Mladší syn prohýřil otcovo 
dědictví v hříchu. Když uznal své provinění, 
rozhodl se vrátit domů. Předpokládal, že 
již nikdy nebude považován za syna, ale 
zmýlil se. Otec miloval rebelujícího syna 
po návratu tak jako předtím. Odpustil mu 
všechno a uspořádal oslavu. 

Proto se nikdo z nás nemusí obávat, 
že by ho milující Bůh nepřijal. V tomto 
podobenství nám to krásně dokazuje. Bůh 
je věrný a dodržuje své sliby včetně slibu 
odpuštění. „Ty, kdo úpěli, Hospodin slyšel, 
ze všech soužení je vysvobodil.” (Žalm 
34:18). Požaduje po nás akorát to, abychom 
Mu bezmezně důvěřovali a následovali Ho. 

Z Bible je nám známo, že odplatou za 
hřích je smrt. „Zemře ta duše, která hřeší.” 
(Ezechiel 18:4). Ale díky Bohu z Písma známe 
i dobrou zprávu, která zní, že milující Bůh 
se k nám sklonil, aby nám daroval spasení. 
Ježíš vyhlásil, že Jeho cílem je „hledat a 
spasit, co zahynulo” (Lukáš 19:10), a tento 
cíl byl splněn na kříži, když řekl: „Dokonáno 
jest!” (Jan 19:30).

Uspořádání vztahu 
s Bohem tedy do 
značné míry závisí i 
ve tvé reakci na to, co 
pro tebe Bůh udělal. 
On opatřil oběť, 
svého jediného syna, 
aby byly smazány 
tvé hříchy (Jan 1:29). 
Poslal Spasitele a 
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nabízí ti zaslíbení: „A každý, kdo vzývá 
jméno Páně, bude zachráněn.” (Skutky 2:21). 

Jestli si chceš uspořádat svůj vztah s 
Bohem a nevíš, jak to udělat, je tady krátká 
modlitba, kterou můžeš použít. Samotné 
odříkání modlitby tě nespasí, odpuštění 
hříchů ti může přinést jedině víra v Ježíše 
Krista. Pokud ti srdce říká, že tvá láska a 
víra v Ježíše je opravdová, tak tato modlitba 
je jednoduchý způsob, jak svou víru v 
Boha vyjádřit a poděkovat Mu za darované 
odpuštění. 

„Bože, vím, že jsem zhřešil proti Tobě a 

zasluhuji trest. Ježíš Kristus však vzal na 
sebe trest, který jsem si zasloužil já, abych 
skrze víru získal odpuštění. Pomoz mi 
odvrátit se od hříchů a vkládám svůj život 
tobě s důvěru, že mě miluješ a odpustíš má 
provinění. Děkuji Ti za Tvou úžasnou milost 
a lásku. Amen.“ 

„Stvořím ovoce rtů. Pokoj, pokoj dalekým 
i blízkým, praví Hospodin. Vyléčím jej“ 
(Izajáš 57:19). 

LS - NL

tip na výlet
Dolní Morava
Ačkoli název Dolní Morava může evokovat 
spíš oblast kolem Mikulova, vinařské stezky 
a slunce nad Pálavou, není tomu tak. Dolní 
Morava leží na severu u Králického Sněžníku 
a kolem ní jsou samé hory. Vydali jsme se 
tam na prodloužený víkend a návštěvu 
rozhodně doporučujeme. 

Kamarádi nám o Dolní Moravě vyprávěli 
už dlouho. Je to totiž také lyžařský resort a 
jako vášniví lyžaři už ho měli vyzkoušený. 
Ale i na jaře má co nabídnout, proto jsme 
využili prodlouženého víkendu (toť sen 
každého pracujícího i každé matky s dětmi 
školou povinnými) a vyjeli si na tři dny. 

Hlavním lákadlem Dolní Moravy je Stezka 
v oblacích. Je to něco jako rozhledna, akorát 
mnohem vymakanější a robustnější. Stojí 
na kopci ve výšce 1116 metrů nad mořem a 
láká na úchvatný výhled. Můžete k ní dojít 
jak pěšky, tak se svézt lanovkou. Vstup je 
bezbariérový, nebojte se tedy ani kočárku. 

Na samotnou Stezku nestoupáte po 

schodech, ale mírně do kopečka po 
dřevěném chodníčku. Z jednoho patra do 
druhého vede lanový průlez, takzvaný 
rukáv  – odvážní mohou vyzkoušet (u nás se 
odhodlaly děti). 

Nahoře vás čeká jednak krásný rozhled, 
například Králický Sněžník je nedaleko, 
jednak kapka – podlaha, skrz kterou jde 
vidět, protože je udělaná z lana. Představte 
si, jako byste chodili po pevné houpací síti. 
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rozhovor
„Spousta českých věcí mi bude chybět,“ říká 
misionář Kristian Lande

Vidět pak je nejen pětapadesát metrů dolů, 
ale vlastně až do údolí, protože Stezka v 
oblacích je přímo nad sjezdovkou. Děti byly 
nadšené, někteří dospělí už méně. Já osobně 
jsem šla až po přemlouvání. A také mě 
museli držet za ruku. 

Odhodlanci také mohou vyzkoušet sjet 
z vrcholu Stezky skluzavkou, která měří 
zhruba sto metrů. Nevyzkoušeli jsme. Špatně 
mi totiž bylo už z té kapky. Blízko Stezky v 
oblacích se nachází chata Slaměnka, kde se 
můžete po fyzickém i psychickém výkonu 
posilnit. Do údolí se pak dá sestoupit 
některou z turistických stezek. 

Dětem se určitě bude líbit Mamutíkův 
vodní park, který se nachází kousek od dolní 
stanice lanovky. Najdete v něm spoustu 
vodní zábavy – malá stavidla, mlýnky, 
různé prolézačky, houpací sítě, skluzavky 
či bludiště. Naše děti by tam vydržely věky 
(manžel taky, vzpomněl si na vysokoškolský 
předmět „vodní stavitelství“). Hodí se 
navléct potomky do něčeho pogumovaného. 
Pro rodiče je za jednou budkou umně 
schovaná houpací síť. 

V blízkosti toho ale najdete mnohem 
více. Bobovou dráhu, prostor na disc golf, 
adrenalin park, lesní zážitkový park, pískový 
park a další. Turisté si mohou vyšlápnout 
na Králický Sněžník. A pokud si vyjedete 
trochu dál, kousek od areálu se nachází K-S 
5 „U potoka“, oboustranný pěchotní srub z 
doby budování československého opevnění 
před druhou světovou válkou. 

 A cestou domů se zastavte třeba na hradě 

Bouzov, který je příhodně po cestě. Pokud 
byste tedy o prázdninách rádi na nějakou 
menší dovolenou, neváhejte.    

PS: Na závěr ještě jedna malá rada. V 
hotelu, a vlastně vůbec nikdy a nikde, 
si nedávejte zelený ječmen. Doufám, že 
neurazím milovníky zdravé stravy, ale něco 
tak hnusného jsem snad v životě nepila. 

JF - NL

Před pěti lety jste si mohli v Nedělních listech přečíst rozhovor s norským misionářem 
Kristianem Lande. Stěhoval se do Česka, aby v Ostravě-Porubě pomohl založit nový sbor 
a sdílet evangelium. Těšil se na nové zkušenosti a měl trochu obavy z češtiny. Za těch pár 
let Kristianovi ubylo pár vlasů, přibylo jedno dítě, jeho čeština je vynikající a nový sbor 
v Porubě funguje. Teď se Kristian s rodinou vrací zpátky do Norska. Jaké pro něj ty roky 
byly? 
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Vracíte se zpátky domů. Těšíš se?
Ano i ne. Máme z toho smíšené 
pocity. Vidíme pozitiva i negativa 
života na obou místech. Ale 
vždycky si říkám, že následujeme 
Boží vedení a víme a věříme, že 
stejně jako s námi byl tady, bude s 
námi i tam. 

Před pěti lety jsi měl nějaké 
plány a vize. V Porubě jsi šířil 
evangelium, byl založen nový 
sbor, potkal jsi spoustu lidí. Jsi 
spokojený?
Znovu bych měl říct ano i ne. 
Anebo spíš ano, jsem spokojený. 
Vždycky má člověk pocit, že by se toho dalo 
udělat víc, ale myslím, že na naší cestě jsme 
se naučili něco důležitého. Něco, co jsme 
rozumově vždycky věděli, ale neměli jsme 
to ve svém srdci. V Markovi 4 čteme: „Boží 
království je, jako když muž rozsévá semena 
na zem. Během dne a noci, když spí nebo 
vstává, semena klíči a rostou, i když on neví 
jak. A pak, sama o sobě, půda vydá obilí.“ 
Můžeme se učit, jak sdílet evangelium 
efektivněji, jak lépe získávat učedníky a tak 
dále. Ale nakonec je to stejně Bůh, kdo dává 
vzrůst. Dává lidem víru. Buduje svou církev. 

Dělá mi radost, když vidím, jak v Porubě 
roste komunita věřících. Komunita, kde 
staří, noví a skoro věřící pomáhají jeden 
druhému v následování Ježíše. Komunita, 
kde evangelium žije, kde můžeme být 
upřímní ohledně našich těžkostí a kde nás 
ostatní podporují, když tyto těžkosti (ať už 
je to hřích, starosti, nemoci, bolest) neseme 
na kříž vítěznému Ježíši. 

Máš ze své práce v Ostravě nějaká 
svědectví, o která by ses chtěl podělit? 
Je spousta těch, o která bych se mohl 
podělit, a ještě víc těch, o která ne, protože 
jsou soukromá. Jedna z nejvíce fascinujících 
věcí je, jak Bůh v lidech pracuje, a oni jen 
potřebují někoho, kdo by je provedl těmi 
posledními kroky víry. 

Eva, skvělá paní okolo padesátky, je 
výborným příkladem. Někdo z našeho týmu 
ji potkal během prvního Impuls Weeku v 

roce 2012 (misijní akce, pozn. překl.), když 
odpočívala na lavičce v parku. Byla velmi 
otevřená, povídali jsme si s ní, měla nějaké 
otázky. Lidé z týmu se za ni v parku modlili 
a pak ji pozvali na večerní program. Přišla 
s dcerou a poprosila nás, zda bychom se 
mohli modlit i za ni. Modlili jsme se. Pak se 
jedna dívka z týmu zeptala, jestli už někdy 
slyšela evangelium. Ne, odpověděla. Poté, 
co si ho s velkou radostí poslechla, se jí 
dívka zeptala, zda chce přijmout Ježíše jako 
svého Spasitele. Chtěla. Dívka se modlila s 
ní a pak za ni. Když se domodlily, Eva se 
s vykulenýma očima zeptala: Co se to děje 
uvnitř mě? Cítila v sobě fyzickou změnu, 
něco dobrého, něco, co jí přineslo pokoj. 
Vysvětlili jsme jí, že to je Duch Svatý, který 
do jejího života právě vstoupil. 

Nebo další zkušenost, mladá maminka, 
která se s námi spojila skrz jiné křesťany. 
Věřila v Boha od svého dětství, i když 
pochází z ateistické rodiny. Celé roky 
hledala sbor, do kterého by mohla patřit, a 
teď ho našla. Při křtu, který měla minulé léto 
v jezeře za Ostravou, jsme mohli slyšet její 
svědectví o Boží věrnosti. 

Co mě ale zasáhlo, bylo to, že tyto dvě 
ženy a také další jen čekali na někoho, 
kdo je povede těmi posledními kroky na 
cestě k Ježíši. Co kdybychom se do Poruby 
nepřestěhovali? A co ta další místa v České 
republice, kam se nepřestěhoval nikdo, kdo 
by mohl o Ježíši svědčit?  
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Žil jsi tady pět let. Jací jsou Češi?
Mám zkušenost s žitím jak v Norsku, tak 
v Česku, a hodněkrát jsem poslední roky 
přemýšlel nad jednou věcí: Jak to, že si 
Norové (trochu teď přeháním) myslí, že jsou 
ti nejlepší na světě? A jak to, že si Češi myslí, 
že jsou nejhorší? Jak to, když ve skutečnosti 
jsou v obou zemích jak věci, které jsou 
skvělé, tak věci, které by se mohly zlepšit? 

Když pominu tohle, myslím si, že Norové 
a Češi si jsou docela podobní. Jsme v obou 
případech poněkud rezervovaní, když 
potkáme cizince, máme rádi přírodu, zimní 
sporty, tolik nemluvíme, když jedeme 
autobusem. A Norové z jihu ani Slezané 
neřeknou ano, když jim něco nabídnete, 
pokud se jich předtím aspoň třikrát 
nezeptáte. A tak dále. 

Jedna věc, kterou by se Norové od 
Čechů mohli naučit, je pomoc cizím lidem. 
Jednou jsem šel po ulici, najednou se mi 
roztrhl plastový sáček a moje brambory se 
rozkutálely po celém chodníku. Dva lidé 
hned přiskočili, aby mi pomohli. Se synem 
jsem stavěl sněhuláka a prostřední kouli 
jsme udělali poněkud velkou. Nešlo mi 
vysadit ji na tu první. Pán, který šel náhodou 
kolem, to viděl, běžel pár set metrů a pomohl 
nám. Moje manželka Karianne má stejné 
zkušenosti, lidé trvají na tom, že jí pomůžou 
s kočárkem, když vystupuje nebo nastupuje 
do tramvaje. Tyhle věci se nedějou proto, že 
jsme cizinci, lidé neví, kdo jsme. 

Další rozdíl je, že jste více formální. My 
bychom nevykali ani předsedovi vlády. 
Když se na to tak dívám, tyhle rozdíly 
přináší jak slabost, tak sílu do obou zemí.  

Přemýšleli jste o tom, že byste zůstali v 
Česku?
Ano. Říkali jsme si, že buď tu zůstaneme 
déle a děti budou chodit do školy tady, 
nebo se přestěhujeme, než ve škole začnou. 
Rozhodovali jsme se dlouho, hodněkrát 
jsme to probírali s manželkou ve dvou, 
hodně jsem chodil do lesa na procházky, 
abych viděl Boží vedení. A zjistil jsem, že 
směřujeme k tomu, abychom v další etapě 
našeho života mobilizovali a trénovali 
ostatní v misijní práci v Evropě. A nejlepší 

základnou pro nás je Kristiansand v Norsku.

Co z Česka budeš postrádat?
Wow. Spoustu věcí! Především kamarády. 
Klima. Setkávání se u kávy, piva a jídla v 
restauracích a barech, a to, že z toho finančně 
nezbankrotuju. Doktory, kteří mají čas na to, 
aby mě vyslechli. Vlaky, které jsou levné a 
s dobrým servisem. Že máte rádi hokej. Že 
hrajete floorball. Že jste uprostřed Evropy, 
geograficky a kulturně a ovlivňují vás různé 
části Evropy. Taky budu postrádat kofolu, 
tvarůžky, hermelín a Ostravar. A taky mi 
bude chybět, že zatímco angličtina zná jen 
výraz „dort“, vy máte pro tohle nejméně pět 
slov a při každé příležitosti servírujete koláč, 
zákusek, dort, bábovku nebo buchtu :-). A 
tak bych mohl chvíli pokračovat. 

Jak bude vypadat tvoje práce v Norsku, 
budeš pokračovat v misii?
Ano, jak už jsem řekl, budeme mobilizovat 
a trénovat ostatní pro misii v Evropě. Taky 
budeme dále investovat náš čas a energii na 
to, abychom byli svědectím o Ježíši tam, kde 
budeme žít. Občas budu cestovat do Česka 
a dalších evropských zemí kvůli různým 
misijním projektům a budu se snažit pomoct 
místním v roznášení evangelia. Takže se nás 
hned tak nezbavíte :-). 

JF - NL
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fotoreportáž
Den matek

foto: Lenka Seifrtová
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ze života sboru
Křty, pohřby, jubilanti
Květnové křty
Veronika Ogrocká
Barbora Godulová

Květnové svatby

Daniel Ogrocki a Klára Baronová

Květnové pohřby
Emilie Bajtková
Boleslav Folwarczny

pro chytré hlavy
Kvíz pro děti 
Ahoj děti, spojte šipkou biblické sourozence.

Kain
Marie
Izák
Ráchel
Jákob

Ezau
Lea
Marta
Ábel
Izmael
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Oznámení
Bylo zahájeno české vysílání z Izraele pod 
názvem Fokus Jeruzalém. Na YouTube jsou 
každý čtvrtek zveřejňovány nové díly, a to 
na dvou kanálech: na jednom naleznete díly 
televizního magazínu, na druhém biblické 
impulsy Johannese Gerloffa. Magazín 
„Fokus Jeruzalém“ přináší zajímavosti z 
oblasti hospodářství a vědy, zdravotnictví 
a archeologie i ze života společnosti v 

Izraeli včetně vzájemných vztahů etnických 
i náboženských skupin. V biblických 
impulsech nás zase teolog, novinář a 
spisovatel Johannes Gerloff zve na cestu po 
stopách otce Abrahama. Tyto úvahy vedou 
nejen k pochopení biblických souvislostí, 
ale často i k překvapivým aktuálním 
souvislostem.

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. Nabízíme program pro 
jednotlivce i rodiny:

1) Komentovaná prohlídka kostelní 
věže - společně s průvodci vystoupáte do 
nejvyššího patra kostelní věže, objevíte nové 
a netradiční pohledy na město a dozvíte se 
zajímavé informace o historii a současnosti 
kostela i evangelického sboru. Od 18 do 
24 hodin, začátek prohlídky vždy každou 
celou půlhodinu.

2) Hudební vystoupení jednotlivců i skupin 
- Posaďte se do kostelní lavice a poslechněte si 
hudební i pěvecké vystoupení amatérských 
muzikantů, členů evangelického sboru. 
Přijďte se na chvíli ztišit, zaposlouchat se do 
tónů hudby, přemýšlet, odpočívat, modlit 
se. Od 18.30 do 20.30 hodin.

3) Prezentace RC modelů, dronů a 

vrtulníků - Máte možnost nejen zhlédnout, 
ale i vyzkoušet rychlá autíčka na dálkové 
ovládání přímo v terénu. Věnovat se vám 
budou odborníci - členové evangelického 
sboru, kteří s modely závodí na soutěžích. 
Dále uvidíte, jak létají drony a vrtulníky 
a co všechno dovedou. Ideální program 
pro kluky a tatínky! Od 18 do 21 hodin, za 
nepříznivého počasí se nekoná.

4) Výstava plastikových a papírových 
modelů - V malém sále můžete vidět 
papírové a plastikové modely letadel a 
různých dopravních prostředků - výsledky 
šikovnosti malých i velkých modelářů, členů 
evangelického sboru. Od 18 do 24 hodin.

5) Komentovaná prezentace: Vaříme 
zdravě a chutně - Chcete ohromit návštěvu 
originálním receptem? Bojíte se, že zdravé 
jídlo nebude chutnat? Ve sborové kuchyni 
mtáe možnost v rámci komentované 
prezentace zhlédnout a vyzkoušet několik 
zajímavých tipů na zdravá a chutná jídla. 
Uvidíte, že zdravé vaření rozhodně není 
žádná nuda! Od 18 do 22.30 hodin, začátky 
prezentace 18.30, 19.30, 20.30 a 21.30.

co nás čeká

Červnoví jubilanti
Jaroslav Lukeš
Jan Němec
Irena Novaková
Eldetraude Zientková
Milan Byrtus
Jiří Raszka
Libuše Ondraczková
Bronislava Snurchová
Magdalena Klimusová

Pavel Klimek
Libuše Krčmářová
Leopold Urbaniec
Irena Ciak
Irena Dittrichová
Marta Valicová
Jan Lanc
Edita Bogdanoviczová
Emilie Sojková
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6) Tvořivé dílny pro děti - Pro děti ve věku 
3-10 let jsou připraveny tvořivé dílny pod 
dohledem zkušených vedoucích. Program 
mohou děti absolvovat i bez rodičů. Od 
18 do 21.30, děti mohou různě přicházet i 
odcházet. 

7) Opékání párků na zahradě u kostela 
- Přijďtě si opéct párek, posedět u ohně, 
odpočinout si, popovídat si... Vše pro 
opékání zajištěno. Od 18 do 24 hodin, v 
případě nepříznivého počasí se nekoná.

8) Rozhovory o víře a životních 
zkušenostech - Řešíte ve svém životě nějaký 
vážný problém? Hledáte smysl života? 
Zbortily se vám životní jistoty? Chtěli byste 
si s někým jen tak popovídat? Zkoušeli jste se 
někdy už modlit? Znáte Ježíše? Pro hledající 
jsou připraveni lidé ochotní naslouchat a 
sdílet životní zkušenosti v soukromí tzv. 
modlitební místnosti. V případě zájmu 
kontaktujte prosím pořadatele na infocentru. 
Od 18 do 24 hodin. 

Účast na všech programech je bezplatná: 
Těšíme se na vás! 

Křesťanský festival Slezská lilie se bude 
konat od 8. do 11. června v Ostravě, v 
sobotu před katedrálou Božského Spasitele 
na náměstí Msgre. Šrámka v centru Ostravy 
a v kostele svatého Václava na Kostelním 
náměstí, v neděli pak v Ostravě-Kunčičkách. 

Program: 8.6. Adam Bubik, Good work, 
Adobre (Masarykovo náměstí), Jaromír 
Nohavica (Kostel sv. Antonína z Padovy, 
Kunčičky).

10.6. Fusion Lite, Ostrava zpívá gospel 
+ Lenka Dusilová, Christafari (Před 
Katedrálou Božského Spasitele), Lenka 
Dusilová, Voxel (Katedrála Božského 
Spasitele), Korunka Božího milosrdenství, 
Zbigniew Czendlik, Roman Dostál a Slávek 
Klecandr, Ellen Makumbirofa (Kostel 
svatého Václava).

11.6. el_worship, Mše svatá, Ladislav 
Heryán, Mate.O (před kostelem sv. Antonína 
z Padovy), Záblesk, cestopisná přednáška 
(kostel sv. Antonína z Padovy). 

Více informací na www.slezskalilie.cz. 

Od 9. do 11. června se bude v Českém 

Těšíně a Cieszyně konat Svátek tří bratří. 
V neděli vystoupí Fusion Český Těšín - 
moderní a otevřený pěvecký sbor (v 17 
hodin), poté Adonai - worship band z 
Českého Těšína (v 18 hodin). 

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 
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. 

Awakening Europe Praha se bude konat od 
29. června do 2. července. Řečníci: Reinhard 
Bonnke, Todd White, Daniel Kolenda, bratr 
Yun, chvály: Jake Hamilton, Lindy Conant 
and The Circuit Riders. Více informací a 
vstupenky na www.awakeningeurope.com. 

Festival xCamp se bude konat od 15. 
do 22. července. Registrace probíhá od 1. 
května, celková cena tábora je 1400 Kč.  Více 
informací na www.xcamp.cz 

Campfest se bude konat od 3. do 6. srpna 
na Ranči v Králové Lehotě. Téma letošního 
Campfestu je Premena. Více informací a 
vstupenky na www.campfest.sk

Multižánrový festival United se bude 
konat od 24. do 26. srpna ve Vsetíně. Z 
účinkujících: Kapely: TGD, Bluetree (UK), 
Brandon „Knowbody“ Greathouse (US), 
Neomiracles, Elementworship, Pavel Helan, 
řečníci: Lukáš Sztefek, Pavel Šupol, Jaanette 
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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! 

Zveme Vás k návštěvě našeho 
obchodu.
Nabízíme široký výběr rostlin. 
www.zahrady-anna.cz

Oubrechtová, semináře: Křesťanství před 
soudem, Sex novým Bohem?, Misie – jak se 
nosí kříž v jiné kultuře, Křesťan v politice, 
Jak se vyrovnat se selháním, workshopy: 

Uctívání tancem, Sebeobrana, Hip hop, také 
divadlo a dětská scéna. Vstupenky a více 
informací na www.festivalunited.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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