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„Sedl si naproti chrámové pokladnici a díval
se, jak do ní lidé vhazují peníze. A mnozí bohatí
dávali mnoho. Přišla také jedna chudá vdova
a vhodila dvě drobné mince, dohromady čtyrák.
Zavolal své učedníky a řekl jim: „Amen, pravím
vám, tato chudá vdova dala víc než všichni
ostatní, kteří dávali do pokladnice. Všichni totiž
dali ze svého nadbytku, ona však ze svého
nedostatku: dala, co měla, všechno, z čeho měla
být živa.“ Mk 12, 41  44

Oběť, to je téma, kterým je předznamenáno
nové číslo našeho občasníku. V postním období
a o Velikonocích je naše pozornost upřena právě
k ní. Úvodní biblický oddíl vypráví ještě o jedné
situaci, která se odehraje na Ježíšově cestě, která
již cíleně míří ke svému završení. Ježíš se svými
učedníky se právě nachází na nádvoří

jeruzalémského chrámu. Jedná se jen o krátké
zastavení. Zanedlouho bude na vrchu zvaném
Golgota vztyčen kříž, na který jej lidé  rukou
společnou a nerozdílnou  přibijí. Tam, pod
lidským dohledem, položí Ježíš svůj život jako
oběť za tento svět i celé lidstvo. V tuto chvíli se
ale Ježíš ještě posadí a zahledí k chrámové
pokladně. Dívá se, kolik peněz budou návštěvníci
do této obětní schrány vhazovat. Evangelista zde
jasně poví, že „mnozí bohatí dávali mnoho“.

Tu ale Ježíš najednou zahlédne chudou vdovu.
Ta do pokladny vhodila zcela bezvýznamnou
sumu  dva měďáky. Obnos, který si vůbec
nezasloužil být zmíněn. Pro Ježíše je ale právě
tento čin chudé vdovy velmi příkladným
a nejdůležitějším z toho, co viděl. To, co k tomu
svým učedníkům poví, uvede slavnostním:

Mnozí křesťané jezdí do Izraele ze zvědavosti.
I já jsem této touze vidět na vlastní oči zemi,
o které je tolik v Božím Slovu napsáno, podlehla.

V roce 2012 se mi splnilo přání a já vyjela
na poznávací zájezd pořádaný ICEJ, spojený se
Slavností stánků. Netušila jsem, co to se mnou
udělá. Po třech dnech pobytu jsem naplno
vnímala, že jsem ve Svaté zemi, v zemi bible.
Všechno se mi tak propojilo, ozřejmilo, ožilo
Písmo. Začala jsem chápat do té doby pro mě
nepřehlednou situaci. Více jsem pochopila
chování Židů a znepřátelených národů a také to,
že informace v médiích nevystihují objektivně
podstatu věci. Víc a víc jsem si uvědomovala
pravdu Božích záměrů. Začala jsem mít srdce
otevřené pro Boží vyvolený lid. Bůh mně zjevoval
svoje srdce. „Nakazila“ jsem se touhou vracet se

znova do pro mě Svaté země – vnímám ji jako
pravou domovinu.

Česká modlitební výprava do Izraele

Oběť

>> Pokračování na str. 2

>> Pokračování na str. 3
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„Amen, pravím vám“. Jasně tím zdůrazní, že
o jeho následujícím úsudku nemůže být naprosto
žádných pochyb. Vdova totiž  podle jeho
přesvědčení  vložila do pokladnice více než
všichni ostatní. Ostatní dávali jen zlomek ze svého
bohatství. To, co dali, je v ničem neomezilo, jejich
bohatství tím neutrpělo žádnou újmu. Naproti
tomu, tato chudá vdova přinesla skutečnou oběť 
vzdala se všeho, co do této chvíle vlastnila.
A tímto činem předčila její oběť všechny dary
bohatých. To co dala, pro ni znamená oběť
životní. Nenechala si a nemá už vůbec nic, ani ty

dvě drobné mince jako jakousi malou jistotu
v nejvyšší nouzi. Vhodila je do pokladny. Ani
kdyby chtěla, nedostane je již zpět. Odevzdala se
zcela Bohu. Spoléhá se na to, že Bůh, který
„na poli odívá lilie a živí ptactvo pod nebem“,
bude pečovat též o ni. Bezmezně
a bezpodmínečně Bohu důvěřuje a nepotřebuje
k tomu žádné další jistoty a opory. V Ježíšových
očích se tato vdova stane příkladem hodným
následování pro všechny, kteří se postaví do řad
jeho následovníků.

Ježíš tu vlastně vůbec nemluví o penězích
nebo chrámové sbírce, třebaže v pozadí toto téma
nějak zní. Mluví o víře ženy, o její oddanosti
a obětavosti, o její životní oběti. Její víra je
jednoduše tak veliká, že se vedle ní může všechno
ostatní považovat za malé a bezvýznamné. Její
vydání se Bohu je tak bezmezné, že to, co udělala,
nemůže být považováno za nic menšího než právě
za životní oběť. Přitom tato žena sama sebe ani
svou oběť za nijak výjimečnou a důležitou
nepovažuje. Bere to jako samozřejmost víry.
Nezáleží jí na žádné chvále nebo slávě či
pozornosti ostatních. Ale také právě proto Ježíš
tuto ženu staví všem na oči jako tu, která si
zaslouží zvláštní pocty. Zdánlivě nemá vůbec nic.
A přece v její samozřejmosti a nepřetvářce na ni
dopadá záře, která má svůj původ v Bohu.

Bohatí žijí ze svého bohatství a od něj též
očekávají své štěstí, zajištění budoucnosti. Často
sice dají bohaté dary, ale od svého bohatství
a hojnosti se nemohou oddělit. Bohatý mladý muž
z 10. kapitoly Markova evangelia, o kterém
evangelista dokonce napíše, že na něj Ježíš
pohleděl s láskou, přesto do Království Božího
vejít nemůže. Nemůže se se svým jměním nijak
rozloučit. Takovou víru, která by jej uschopnila
udělat na Ježíšovu výzvu i tento krok, nemá.
Chudá vdova ano.

Takovou vírou a odevzdaností Bohu je
proměňován také náš svět. Vždyť taková víra již
nepočítá pozemské poklady a statky, ale
nepomíjející a nehynoucí poklad Boží lásky. Kde
se v nás dostává ke slovu právě ona, kde se
aktuálně děje odevzdání a oběť, podobná tomu, co
vykonala ona zmíněná chudá vdova, tam se
království Boží dostává do našeho středu. Tam se
již nejedná jen o po Bohu roztoužené srdce
bohatého mladíka, který se však nebyl schopen
rozloučit s ničím, co měl. Naopak jednání chudé

Kde je poklad váš?
Jednou v dětství jsem měl velice živý sen.

Obdržel jsem v něm vysněnou hračku a byl jsem
dokonale šťastný. Přišlo ale ráno a všechno bylo
pryč. To, že si ze svého snu nedokážu nic
hmotného odnést, jsem i jako malé dítě chápal
docela dobře. Dodnes si ale pamatuji silný pocit
zklamání.

Připomněl se mi při zamýšlení nad veršem:
„Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.“
(Mt 6,21) Došlo mi, že náš život je také trochu
jako sen. Má omezenou délku a nic si z něj
nemůžeme odnést do toho druhého života po
vzkříšení.

Vraťme se ale k pokladu samotnému. Určitě se
shodneme na tom, že poklad je něco velmi
cenného. Někdo považuje za svůj poklad
především peníze a s nimi spojenou moc, jiný má
za svůj poklad dobré společenské postavení nebo
slavné jméno. To vše ale s koncem našich dnů
zde na zemi pomíjí. Proto nám Bible připomíná:
„Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol
ani rez a kde je zloději nevykopávají
a nekradou.“ (Mt 6, 20)

Mladší z nás by se mohli ptát: "V nebi? To je
někde ve vesmíru nebo v nějakém internetovém
cloudu?" Ale kdepak. Náš poklad má být uložen
v té nejlepší věčné bance u nejlepšího bankéře,
Pána Ježíše. Jen tam náš poklad nepodlehne
zkáze, jen tam od něj nemůžeme být nikdy
odděleni.

Lubomír Čevela

Oběť
...dokončení z titulní strany
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vdovy přitáhne pozornost ostatních, mohou zde
zahlédnout něco ze skutečnosti Boží. V Božím
Království neznamená něco nebo mnoho ten,
který mnoho vlastní, ale ten, který je připraven ke
skutečné oběti. Třeba i oběti svého života.

Ježíš sám neměl nic, avšak obětoval, vydal
samého sebe, svůj život za nás. A tak nejblíže
Kristu stojí nemocní, slabí, různě postižení,
ukřivdění, plačící, osamělí. Proto je také úkolem
křesťanského společenství i každého jednotlivého
křesťana zajímat se a ujímat právě takových;
takové chování je chováním vpravdě Kristovským
a samozřejmým ovocem víry. Církev na cestě
následování Ježíše Krista je a má být vždy církví,
která tu je pro ostatní. Jenom tak může věrně plnit
Ježíšův příkaz. „Církev bohatá“ nebo její bohatí
členové, kteří jsou zde jen sami pro sebe
a o ostatní nedbají, Ježíše Krista vlastně zapírají.
Takové církvi, nebo takovým, chybí duch
odevzdanosti, vydání sama sebe, duch oběti
a lásky.

Známý veliký ruský básník Lev Nikolajevič
Tolstoj, který postavil do centra svého
přesvědčení Ježíšovo „Kázání na hoře“, v závěru
svého života pocítil, jak přes všechno zůstal
nadále spoután a uvězněn ve vlastní lži. Nikdy se
nebyl schopen odpoutat od svého bohatství.
Teprve ve chvíli, kdy pocítil, že se blíží k závěru
svého života, utekl od svého statku Jasnaja
Poljana, aby žil spolu s chudými a hladovými. Na
této poslední cestě zemřel na malé, zapadlé
železniční stanici Astapovo.

Ježíš od nás žádný útěk z všedních dnů nežádá.
Máme jej prostě následovat na tom místě,

na kterém stojíme. A má se tak dít v tichosti,
bez velkého rozruchu, ale též v samozřejmé
připravenosti přinášet oběti. Budemeli takto 
jako církev a křesťané  jednat, pak se bude také
proměňovat atmosféra kolem nás. Lidé budou
pozorovat a zakoušet, že naše jednání je určováno
duchem porozumění, soucítění, lásky. Za ty
mnohé, kteří se v minulosti i přítomnosti skutečně
rozhodli následovat svého Pána až do důsledků,
kdosi napsal: „Kristus nemá jiné ruce než ty naše,
aby i dnes konal své dílo. Nemá jiné nohy, než ty
naše, aby vodil lidi po svých cestách. Kristus
nemá jiné rty, než ty naše, aby se o něm lidé
doslechli. Nemá žádnou jinou pomoc, než tu naši
 skrze ni mají být lidé převáděni na jeho stranu.
Pro mnohé jsme jedinou biblí, kterou lidé ještě
dnes čtou...“

Ježíšovo slovo o oběti chudé vdovy je velmi
aktuální. Cítíme, že se týká také nás dnes. Kdo ví
o tom, že byl Bohem osloven a povolán, aby se
vydal cestou Kristovou, nemůže jinak, musí
pomoci, aby mohlo být konáno dílo lásky
a pomoci. Svému daru rozumí jako skutečné
oběti, kterou odevzdává na dobré Boží dílo. Postní
období, které ústí do velikonočních dnů, otevírá
naše oči pro s ničím nesrovnatelnou Kristovu
oběť. Jedna z postních nedělí se jmenuje „Oculi“ 
„Oči“, podle slova ze Žalmu 25: „Stále upínám
své oči k Hospodinu.“ Jen tehdy, jestliže právě
toto vidíme, a nehledíme sobecky jen na sebe
samotné, budeme rozumět tomu, co je to skutečná
oběť i kde jsme k oběti voláni.

Petr Maláč

Modlitební výprava... dokončení z titulní strany
Když jsem vloni na podzim dostala nabídku

zúčastnit se modlitební výpravy do Jeruzaléma,
v duchu jsem zajásala. Zároveň jsem se však
musela vypořádat s různými tlaky, které jsem
prožívala. Nakonec zvítězilo to lepší, co do mě
Pán dal, zvítězil ve mně Kristus. Sláva jemu. A tak
jsem se spolu se čtveřicí bratří a sester z Valašska
přidala ke skupině znovuzrozených křesťanů
z různých míst České republiky. Spojovala nás
stejná touha – potěšovat Boží lid a vyprošovat
pokoj Jeruzalému (Ž 122, 69, Iz 40, 12).
Nejednalo se tudíž o poznávací zájezd, ale
o poznávání Božího srdce a jeho záměrů.

Tuto výpravu organizoval Dům modliteb
v Jeruzalémě JHOPFAN. U nás jej zastupuje Petr
Kácha, pastor Křesťanského společenství Praha,
člen Mezinárodní rady starších JHOPFAN a 9 rok
Alena Krausová, koordinátorka pro země střední
a východní Evropy, která působí přímo v týmu
Domu modliteb v Izraeli. Dům je situován
ve východním Jeruzalémě, na západním úpatí
Olivetské hory. Roku 1987 jej založil Tom Hess,
který je též zakladatelem Mesiánského
společenství smíření. Se svou ženou Kate
a dalšími spolupracovníky věrně pracují na Boží
vinici a vidí závdavek Božích zaslíbení, jak se
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o nich píše v Iz 19, 2325, kdy se Egypt, Asýrie
a Izrael stanou požehnáním uprostřed země
navzdory mnohým otřesům, které provázejí
poslední časy. A přijdou ještě větší otřesy, než se
naplní všechna Boží zaslíbení. Zůstane jen
neotřesitelné v Kristu Ježíši. Boží Slovo je pravda
a Bůh nad ním bdí, aby se naplnilo. Věříme, že
Pán Ježíš zemřel za naše hříchy podle Písem, byl
pohřben a třetího dne byl vzkříšen podle Písem
(1. Kor 15, 34) A opět se vrátí. „V onen den
stanou jeho nohy na hoře Olivové...“ (Zach 14,4)

Ve světle Božího Slova bylo pro mě ctí být
spolu s dalšími modlitebníky právě zde a právě
nyní, kdy se začínají naplňovat zaslíbení druhého
příchodu Ježíše Krista. V Domě modlitby žije
stabilně komunita asi 20 křesťanů z celého světa.
Zúčastňují se modlitební stráže 24/365 a mají také
další úkoly v rámci organizace a komunitního
soužití. Českou skupinu, která zde po dobu
výjezdu bydlela a připojila se k některým
aktivitám, přijali srdečně, bratrsky. Hned první
den pobytu jsme s nimi po celodenním půstu
mohli slavit šabat s velkolepým chválícím
programem a večeří. Musím podotknout, že jeden
bratr z naší výpravy vzal svou modlitební službu
natolik vážně, že se vzdal jídla po celou dobu
pobytu. A že bylo vynikající – košer.

Účastnili jsme se každý den dvě hodiny
modlitební stráže ve věži Domu modliteb
a mimoto jsme chodili na různá biblická místa
v Jeruzalémě, kde jsme chválili a uctívali Boha,
modlili se, zpívali i tancovali při strunných
nástrojích a troubení na roh šófar (jako David,
který nedbal na svou pýchu), prorokovali,
proklamovali, vyhlašovali Boží Slovo nad
Jeruzalémem. Naše modlitební služba byla zcela

jiná než to, na co jsem zvyklá.
Postupně jsme navštívili Zeď nářků,

Getsemane, Staré město, hradby Jeruzaléma,
Citadelu, Sion, horní místnost v domě, kde
proběhly letnice, údolí Jóšafat – údolí posledního
soudu a také jediný kostel Christ church
v židovské části, Jad Vašem – památník
holokaustu. Měli jsme dva celodenní výlety. První
vedl ke Galilejskému jezeru, Hoře
blahoslavenství, do Kafarnaum, Jardenitu. Druhý
k Mrtvému moři, pevnosti Masada, do přírodní
rezervace EnGedi, která je podle bible místem,
kde se ukrýval David před Saulem. Myslím, že
jsem výčet některých míst vynechala, pokud bude
mít někdo zájem, ráda zodpovím otázky osobně.

Naše modlitební služba měla charakter
„připravování cesty Pánu“ v Izraeli a celé Evropě.
Vím, že modlitební stráž můžeme mít i zde, doma.
Bůh slyší a je přítomný všude. Je však důležité
osobně se dotknout skutečné situace v Izraeli
a přesvědčit se o ní. Jsem vděčná za Boží
přítomnost v Duchu svatém, která nás věrně
provázela od začátku do konce našeho pobytu.
I v těch nejmenších detailech.

To, co jsem mohla prožít ve svém srdci, se dá
jen těžko popsat slovy. Musí se to prožít osobně.
Milost za milostí. Radost za radostí. Pokoj
za pokojem. Jaké dobro, jaké blaho být s bratry
pospolu (Ž 133). Mohli jsme pobývat na Olivové
hoře, odkud byl náš Pán vzat do nebe ke svému
Otci a kam se také vrátí zpět pro svůj lid. Děkuji
za tento čas, čas milosti, který stále trvá. Využijme
jej, vykupujme tento drahocenný čas. Pán přijde
brzy a neopozdí se.

Miloslava Mrázková
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Nedávno jsem viděl v televizi film „Na druhý
pohled“. Pojednává o dvou bratrech. Karel,
úspěšný podnikatel, má krásný dům, ve kterém
spokojeně bydlí s manželkou a dvěma
dospívajícími dětmi až do doby, kdy kvůli krutým
bolestem v zádech musí do nemocnice. Diagnóza
je pro něj zdrcující. Úplné selhání ledvin. Karel
požádá manželku, aby se pokusila najít jeho bratra
Emila, který pro něj 25 let jako by neexistoval.
Emil byl totiž jako mladistvý odsouzen za to,
že prý pobodal nožem spolužáka, který šikanoval
ostatní. Od té doby strávil víc života ve vězení než
na svobodě. Karlově manželce se podaří Emila
najít a přemluvit k návštěvě nemocného bratra. Při
setkání v nemocnici Emil souhlasí s vyšetřením na
vhodnost dárcovství. Testy dopadnou dobře
a Emil je ochoten pro Karla jednu ledvinu
obětovat, ale má podmínku  Karel své rodině
řekne pravdu o tom, jak to bylo s oním
pobodaným spolužákem. Toho se Karel nejvíc
bojí. Musel by přiznat, že všechno vymyslel
a provedl on. Díky shodě okolností byl však
odsouzen jeho bratr, protože vzal do ruky
zakrvácený nůž. Karel se musí rozhodnout, jestli
přizná svoji vinu a připustí, aby se jeho rodina
dozvěděla, co po léta skrýval za svou pověstí
dobrého člověka, nebo odmítne oběť svého bratra,
což znamená nejistou budoucnost s častým

pobytem v nemocnicích. Nabízí bratrovi peníze.
Ten však trvá na svém. On je dárce, on určuje
podmínky. Pýcha a strach z toho, že ztratí svou
dobrou pověst, Karlovi nedovoluje přiznat pravdu.
Oznamuje své rodině, že ledvina jeho bratra není
vhodná k transplantaci. Sám se tak odsuzuje
k nejistému životu.

Myslím, že tento film, ačkoli nemá nálepku
křesťanský, vystihuje postoj mnohých z nás
k osobě a oběti Pána Ježíše Krista. Chodili jsme
do nedělní školy, do náboženství, do konfirmační
přípravy. Byli jsme vyučováni, že pokud nežijeme
tak, jak chce Bůh, budeme potrestáni. Nebyli jsme
schopni dostát Božím nárokům a tak jsme si
oddechli, když jsme se dozvěděli, že náš „bratr“,
Ježíš Kristus, byl potrestaný místo nás. Byli jsme
rádi, když se nám nepletl do života. Ani my jsme
jeho přítomnost nevyhledávali. Nepotřebovali
jsme ho k budování naší kariéry a pověsti dobrých
lidí. Naopak, měli jsme za to, že kdyby se lidé
kolem nás dozvěděli, kdo je náš „bratr“, poškodilo
by nás to. Pokud přišly do našeho života
problémy, zvykli jsme si odstraňovat je svou
sílou, vůlí, inteligencí nebo pomocí lidí kolem
nás. Žili jsme celkem spokojeně až do chvíle, než
jsme se probrali do tvrdé reality, při níž jsme si
uvědomili svou zranitelnost, křehkost
a smrtelnost. V takových okamžicích nemáme

Přijatelná nebo nevhodná oběť?

Co je člověk?
Tuto otázku klade Bohu žalmista, také Job a při pečlivém hledání najdeme v Písmu i další pisatele,

kteří se zabývají údělem člověka. (Ž. 8,5; Job 7,17)
Mám pro tebe, bratře, sestro, dobrou zprávu. Právě teď o Velikonocích. Tvá podstata je věčná

a budeš žít věčně. Jsi totiž stvořený, stvořená, k obrazu Božímu. Máš v sobě Bohem darovanou duši
nebo ducha, záleží, jak tomuto pojmu rozumíš. Důležité je, že tato tvoje součást je fyzicky nesmrtelná.

Teď žiješ po určitý počet dnů a let jako muž, anebo žena. To než se tvůj pozemský čas naplní a pak,
potom …
Co bude potom?
Přemýšlíš o tom?

V Písmu můžeš číst, že jsou dvě možnosti. Vyber si prosím tu dobrou, sestro, bratře. Buď budeš
na věky existovat v přítomnosti Hospodinově anebo ve věčném odloučení.
A nezapomeň, že o tom, co bude potom, se rozhoduje teď.

Miloslav Kovalda
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problém hledat pomoc u Pána Ježíše Krista,
o kterém si myslíme, že by nám mohl pomoci.
Můžeme si být jistí jeho ochotou nám pomoci. Má
ale také podmínku, která zní podobně jako v
uvedeném filmu. Přiznat se k tomu, co jsme
udělali špatně, uznat, že jsme měli být za to
odsouzeni a potrestáni, a poděkovat Pánu Ježíši,
že se nechal místo nás přibít na kříž a tak odpykal
náš trest. Ani on nebere za svoji oběť peníze nebo
dobré skutky, ale nabízí nám pomoc do našich

životů za podmínek, které stanovil. To, zda
přijímáme, nebo odmítáme jeho pomoc kvůli
podmínkám, které on jako dárce stanovil, pak
ovlivňuje náš život. Je pro nás oběť Pána Ježíše
Krista přijatelná, nebo nevhodná?

Jan Kovalda
/Film „Na druhý pohled“ si můžete pustit na

internetu na stránce ivysílání ČT/

Začnu krátkým příběhem. Jeden člověk slíbil
svému pejskovi, že mu něco obětuje. Koupil kus
salámu, dobrého, ne psího, s tím, že mu jej dá. Ale
když tak šel, postupně z něj po kouscích ukrajoval
– byla to dobrá uzenina – a když se dostal
ke svému zvířátku, tak zbyl už jen kousek. „Tak to
vidíš,“ povídá svému miláčkovi, „chtěl jsem ti
přinést oběť a zbyla z toho jen ofěra“.

Tento příběh vyprávěl jeden náš známý
z Německa, když srovnával oběť se sbírkou
v kostele. A tak se ptám, sám sebe i vás, zda
obdobně nejednáme ve vztahu k Bohu a k lidem
kolem nás. Máme dobrý úmysl, že něco pro Boha
a své bližní obětujeme. Třeba čas, nějakou věc,
peníze, modlitby, půst či něco jiného. Na začátku
je dobrý úmysl, leč skutečnost bývá velmi často
jiná. Z oběti pak zbude jen „ofěra“.

Posuňme se trochu dál a to do oblasti církve,
potažmo našeho sboru. V minulém režimu jsme
byli pod ideologickým tlakem. Nebylo to
příjemné. Myslím si však, že to bylo svým
způsobem dobré. Ukazovalo se totiž, zač nám,
mně, Pán Bůh a jeho církev stojí. Po změně
režimu byly naděje, že se vše změní, že lidé
budou přicházet do církve, děti budou chodit do
náboženství, bude zájem o Boží věci, atd. Ukázalo
se, že tato naděje byla iluzí. K žádné podstatné
změně nedošlo. V současné době začínáme být
také čím dál více pod tlakem; už ne hrubě
ideologickým, i když ani tomu se nevyhneme, ale
zejména pod tlakem ekonomickým. Jakkoliv je to
nepříjemné, myslím si, že to může být dobré. Opět
se ukáže, zač nám Boží věci a s tím související
život církve stojí; zda jsme ochotni pro toto dílo
něco obětovat, tentokrát finančně.

Teď se možná někdo lekne, že začnu mluvit
o financích, o penězích. Nemyslím si, že správa
peněz je něco „neduchovního“, čím se správný
křesťan nemá zabývat. Neduchovní je láska
k penězům, jak nám to připomíná apoštol; peníze
jsou svým způsobem neutrální. Odpovědná správa
se svěřenými prostředky je nutná. I Pán Ježíš
vztah k nim používá jako ilustraci ve svých
podobenstvích.

Bylo by zjednodušené říct, že by se církev
měla zbavit veškerého majetku. Že tak může lépe
sloužit lidem. Pro svou službu i církev potřebuje
finanční prostředky. Jsme tedy pozváni a voláni
k tomu, abychom se svěřenými prostředky dobře
zacházeli. Jsem vděčný za to, že v našem sboru se
věnují na různé služby ve sboru nemalé
prostředky (ze zprávy při sborovém shromáždění
je to asi 3/4 milionu korun ročně). V dalších
letech bude docházet ke změně. Církve již
nebudou dostávat ze státního rozpočtu příspěvek
na platy kazatelů a bude muset tyto prostředky
zajistit z vlastních zdrojů. Znamená to jednak
vyšší finanční nároky na členy církve, jednak
odpovědné spravování toho, co církev má, aby to
mohlo sloužit i na tento účel. Jedná se o souvislost
s naplňováním zákona 428/2012 Sb.,
o majetkovém vyrovnání s církvemi
a náboženskými společnostmi, obecně, ač
nesprávně, nazývaným o církevních restitucích.

Vím, že je to v současné době citlivý bod. Mezi
veřejností panují různé nejasnosti, neli
nepřejícnost. Mluví se třeba o tom, že vracené
prostředky jdou na úkor daňových poplatníků.
Tento argument je, slušně řečeno, neslušný,
nepoužijemeli přiléhavějšího slova. Jakoby se

Oběť a obětavost
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tím řeklo, že věřící, členové církve, nepatří
do společnosti, a že neplatí daně. K dalšímu
argumentu, že stát dotuje církev, lze zmínit, že
roční výnos ze zabaveného majetku je v rozmezí
46 miliard, přičemž roční příspěvek na platy
kazatelů je nyní asi 1,4 miliardy. Velký křik se
ozývá ohledně sumy, která se má ročně vracet za
nevydatelný majetek podle uvedeného zákona,
ročně asi 2 miliardy. Provoz parlamentu naší
republiky stojí ročně taktéž asi 2 miliardy.
Po zásahu centrální banky, kdy byl snížen kurs
koruny, došlo k znehodnocení úspor občanů o asi
40 až 70 miliard. V těchto souvislostech zní hlasy
o tom, že církev chce „okrást“ stát, poněkud
falešně.

Mluvilli jsem teď o zákonu a o řečech, které
se v souvislosti s ním ozývají, nechtěl jsem se
soustředit prvotně na finance. Chci zdůraznit úkol
církve, tedy náš úkol, v této společnosti. Ten je
skutečně sloužit Bohu a sloužit lidem. Službou
nerozumím nějaké posluhování, ale pomoc, a ta

souvisí s obětí. Služba církve je na prvním místě
službou Bohu, protože budemeli dobře sloužit
Bohu, bude to k dobrému lidem kolem nás. Je to
služba modlitbou, přímluvou, v těch je církev
nezastupitelná. Ve vztahu k našim bližním je to
služba konkrétní pomocí. Nemusí to být nic
velkolepého, někdy stačí dobré slovo, úsměv a to,
že o své bližní máme zájem. Konkrétní pomoc
k tomu neoddělitelně patří. To všechno znamená
oběť. Ne však oběť se zarputilou tváří, protože to
máme a musíme, ale oběť z vděčnosti, za to co
jsem, co jsem dostal od našeho Pána Ježíše Krista.
Nyní, ve velikonoční době, si připomínáme oběť
Ježíše Krista za nás. Ježíš nás volá k tomu,
abychom šli obdobnou cestou, tedy cestou oběti.
Aby tak z naší dobře míněné oběti a obětavosti
nezůstala pouhá „ofěra“.

Milan Michalík

Zdá se mi, že slovo „oběť“ nebo „obětovat“ tak
trochu vymizelo ze slovníku, který běžně
používáme. Ne že bychom mu nerozuměli. Víme,
že pokud chceme něčeho dosáhnout, obvykle
tomu musíme něco obětovat. Většinou to bývá
čas, někdy úsilí, jindy musíme sáhnout
do peněženky a obětovat peníze. Anebo musíme
obětovat svoje představy a plány, když se ukáže,
že jsou nereálné nebo nerealizovatelné. Občas se
obětuje někdo pro někoho jiného, ale to už trochu
míň. Například rodiče pro své děti. Aby se děti
mohly mít líp, rodiče si něco odřeknou – třeba se
uskrovní, aby děti mohly studovat.

A tak si myslím, že i když slovo oběť zní
trochu archaicky, čas od času musí něco obětovat
každý z nás.

Vzpomínám si na dvě situace, kdy se jednalo
o nějakou oběť. První se odehrála těsně před
Vánoci 1993. Dívka, do které jsem se zamiloval
až po uši, mi dala košem a já jsem si vyléval srdce
jednomu bratrovi. On mi při hovoru řekl, že zná
jednu sestru, která byla na kurzu Dětské misie.
Sama si ho zaplatila, aby mohla v církvi sloužit
dětem. Kurz stál patnáct tisíc, což byly v roce

1993 docela velké peníze. I když jsem byl celý
rozbolavělý a na nějakou jinou dívku jsem neměl
myšlenky, blesklo mi hlavou, že to teda musela
pro ni být pořádná oběť. Že to asi myslí s Pánem
Bohem vážně, když je ochotná takové peníze
obětovat. Vůbec jsem tehdy nevěděl, o koho jde.
Poprvé jsme se viděli až v létě 1994. Dneska
máme tři děti a za sebou 18 let manželství. To
úplně první, co mě zaujalo, byla její oběť.

Druhá situace nastala, když jsme se v roce
2010 poprvé vydali do Chorvatska. Někdy kolem
8 hodiny ráno jedeme po chorvatské dálnici,
za námi je probdělá noc, moře pořád ještě daleko
před námi. Děti vyzvídají, kdy už tam budeme.
Moje manželka Pavlína sice spát mohla, ale
v nervozitě z dlouhé cesty nezamhouří také celou
dobu oči. V jednu chvíli říká něco ve smyslu:
„Ale stejně je to oběť, vydat se s dětmi na takovou
cestu.“ Mně to tak sice nepřišlo, ale byl na tom
kus pravdy. Mohli jsme odpočívat doma a ne se
trmácet přes celou noc kdesi v cizině. Nakonec
vše dobře dopadlo. Užili jsme si týden u moře
a rádi na naši první cestu, i na všechny
následující, vzpomínáme.

Slovo oběť
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Obě situace mi připomínají, že oběť bývá
nepříjemná. Musíme se pro ni rozhodnout
a obvykle to pro nás znamená nějakou ztrátu nebo
omezení. Bez obětování něčeho (pohodlí, peněz,
úsilí atd.) by se nám možná žilo snáz
a jednodušeji. Ale o mnoho bychom přišli.
Člověk, který je schopný něco obětovat pro druhé
o nic nepřijde a naopak mnoho získá. Ježíš řekl:
„Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť

jsem tichý a pokorného srdce a naleznete
odpočinutí svým duším.“ Vzít na sebe zátěž, učit
se – to je oběť. Ale je s ní spojeno zaslíbení
pokoje. Jak smutné by bylo žít na světě, kde by
nebyli lidé ochotní obětovat něco pro druhé.

Zdeněk Žamboch

Náš adoptovaný chlapec Dheeraj Rai z Indie
Před Vánocemi jsme od Dheeraje obdrželi krátký

pozdrav, z něhož cituji několik vět:
Milý sbore v Hošťálkové,
zdravím vás ve jménu Ježíše Krista. Díky vaší podpoře
můžu zůstat ve škole. Nyní jsem ve čtvrté třídě a mám
za sebou pololetní zkoušky. Ve škole patří k mým
oblíbeným předmětům angličtina a hindština. Ze
sportů mám nejraději kriket.
Modlím se za vás. Jsem za vás ze srdce vděčný, že mě
až z takové dálky podporujete.
Váš
Dheeraj Rai

I v letošním roce chceme Dheeraje finančně
podpořit a umožnit mu tak pokrýt náklady na vzdělání
(školné, knihy, pomůcky do školy, povinnou uniformu
a další poplatky), dle potřeby doučování zdarma,
přístup k počítači s možností připojení na internet,
boty, deštník, oblečení a lékařskou péči. Celkové roční
náklady činí 7 440, Kč.

Chceš Dheeraje finančně podpořit? Můžeš tak učinit
u učitelů nedělní školy nebo u pokladní sboru.
Děkujeme všem, kteří se rozhodnou do Deheraje
investovat jakoukoliv finanční částku.

Jana Flachsová

Inzerát
Mladý pár hledá byt k pronájmu. Telefon 604 517 951



Velikonoce 2014 ČCE Hošťálková  Sborový časopis 9

Prosba o přímluvy
Milí přátelé, bratři a sestry,

různé organizace či spolky mají své řády
a volené zástupce, podobně je tomu i v naší církvi.
Náš Východomoravský seniorát patří s 27 sbory
k největším. Do jeho čela je volen seniorátní
výbor a senior. Tím byl tentokrát zvolen bratr Petr
Pivoňka, farář zlínského sboru. V únoru zvolení
bratři skládali slib a pustili se do práce.

Bible nás vybízí, abychom se přimlouvali za ty,
kteří jsou v moci postavení. V tomto případě to
vidím spíš jako službu než moc. Bratra Petra
znám osobně a v mých očích je člověkem velice
moudrým, laskavým, otevřeným a věci víry bere
naprosto vážně. Při modlitebních a biblických
hodinách nás prosí o přímluvy, aby mu Pán dával
moudrost v mnohém rozhodování.

Věřím, že si Bůh vyhlédl a postavil do čela
našeho seniorátu služebníka podle svého srdce.
Petr mně osobně mnohokrát pomohl a jsem mu za

mnohé vděčný. Chci vás poprosit, abyste si
do svých modlitebních notýsků připsali další
námět k přímluvám – seniorátní výbor, bratra
seniora a také odbor pro mládež. Ať všichni tito
lidé jsou na správném místě a práce, kterou
konají, ať je požehnáním pro naši ČCE.

Jarek Malý

Chvály
Tak jak jsou pro život křesťana důležité

Velikonoce či Vánoce, tak je také důležitý
každodenní život s Bohem. K němu určitě patří
i chvály. Velikonoce připomínají, že za nás Ježíš
Kristus zemřel na Golgotě. Vánoce, jak každý
jistě ví, se slaví proto, že se narodil Ježíš
v Betlémě.
Co jsou to vlastně chvály?

Jsou to slova, která oslavují Hospodina,
doprovázená hudebním doprovodem. Tím, že
zpíváme, oslavujeme Boha. Každý Hospodina
oslavuje svým způsobem, ale nejjednodušší
způsob je tento, alespoň pro nás mladší. Každá
chvála se skládá z určitých slok a refrénů. Když
zpíváme v kostele „kancionálovky“
z evangelického zpěvníku a já neznám jejich
slova, snažím se poslouchat, co lidé zpívají,
a zamýšlím se nad tím. Je úžasné, jakou je pro nás
Bůh inspirací, díky němu skladatelé dokážou
vymyslet slova i melodii.

Jsou chvály důležité?
Ano. Chvály jsou stejně důležité jako modlitba.

U chval můžeme celým srdcem a celou duší
oslavit Pána Boha.

Proto bych ráda řekla, pokud neznáte slova,
snažte se je alespoň vnímat a pokud možno chválit
Boha. Je to pro něj důležité.

Anna Florová
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Nedělní škola ČCE v Hošťálkové
Jsem zdravotní sestra a ve své práci se

setkávám převážně se staršími a nemocnými
lidmi.

V prostředí kde pracuji, je běžné, že většina lidí
chce prosadit především svůj názor a nechce se
někomu podřizovat, když nemusí.

Nedělní škola je tedy úplně mimo můj obor.
Jako učitel jsem zde vedená asi dva roky; tedy
osobně moc neučím, spíš jen asistuji (manželu
Karlovi). Chodím ale na schůzky učitelů
a zúčastňuji se programů, které nedělní škola
pořádá.

Když jsme se začali v nedělní škole angažovat,
byla jsem velmi překvapena, na jak vysoké úrovni
a jak odborně jsou učitelé vedeni. Jak vážně se
k této práci staví, s jakou péčí se na svou práci
připravují a kolik času přípravě věnují.

Učitelé se scházejí jednou za 14 dnů,
domlouvají se, plánují a modlí se za děti.

Učitelům na dětech velmi záleží. Pro
vyučování dostávají kvalitně připravené návrhy
biblických programů.

Hledají nové aktivity, které by děti zaujaly
a udělaly jim radost.

Z programů nedělní školy nelze nevzpomenout
různé „párty“ jako Námořnická, Palačinková. ….

Zúčastnila jsem se jich sice jako „kuchyňka“,
ale když jsem viděla spokojené děti, měla jsem
radost a velmi jsem si to užila.

Další akcí nedělní školy jsou „Přífarské
tábory“ o letních prázdninách. Když jsem chodila
do nedělní školy jako dítě, kde bych si pomyslela,
že někdo může zorganizovat pro nás děti něco tak
fantastického. Připravit organizaci, program,
domluvit zajímavé hosty (třeba motorkáře),
zajistit stravování… To všechno představuje
spoustu starostí a práce. Vedoucí a učitelé
i mládež našeho sboru to dělají z lásky k Pánu
Bohu a k Vašim dětem.

Jistě se za svoje děti a vnuky doma modlíte.
Nedělní škola je místo, kde se za ně navíc modlí
i jejich učitelé a děti jsou v prostředí sboru. Velmi
si vážíme toho, že je do nedělní školy posíláte.

To, jak se v nedělní škole vedoucí a učitelé

starají, domlouvají, plánují a sjednocují se při
modlitbách, považuji za Boží dílo.

Děti jsou v „nedělce“ našeho sboru i na jejích
akcích opravdu v dobrých rukou.

Víme, že mnohým z Vás budoucnost našeho
sboru není lhostejná a leží Vám velmi na srdci.

Jeli současná nedělní škola obrazem našeho
budoucího sboru, pak Vás prosíme: Využijte
možnosti, že v našem sboru nedělní škola je
a svoje děti a vnuky tam posílejte.

Eva Žambochová
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Alfa pro mladé
"Buďte vždy připraveni dát

odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději,
kterou máte, ale čiňte to s tichostí a s uctivostí.
Když jste vystaveni pomluvám, zachovávejte si
dobré svědomí, aby ti, kteří hanobí váš dobrý
způsob života v Kristu, byli zahanbeni.“ 1Pt
3,15 16

Petr zde výstižně popisuje Alfa kurzy, které
jsme jako mládež začali organizovat od února
letošního roku. Při pohledu na úvodní obrázek
člověka napadají různé věci o tom, jak asi
vypadají naše večeře. Skutečnost však taková
není. Po společném jídle posloucháme krátké
biblické slovo a diskutujeme nad aktuálními
tématy. Tyto tři hlavní pilíře večera doplňuje hra,
hudební klip a chvály.

Vedoucích u stolů jsem se zeptala na
následující věci a požádala je, aby připojili pár
slov tak, abyste i Vy mohli „ochutnat“ něco z
toho, co na Alfě zažíváme. Ptala jsem se na
následující:

 zajímavé názory hostů na probíraná témata/
Alfu

 perličky a humorné situace z večerů
 otázky, se kterými si úplně nevěděli rady, na

které hned neznali odpověď.
 Na otázku, na co by

se zeptali Ježíše, kdyby
právě teď seděl s námi u
stolu, jsem dostala
zajímavou odpověď:
„Tak zeptal bych se ho,
jestli měl nějaké děti,
manželku a hlavně,

jestli měl řidičák.“ To mě celkem dost pobavilo.
 Kdy jsem si nevěděla rady? To bylo asi, když

vůbec nereagovali na otázky a nevěděla jsem, co
dělám špatně. Taky jsme hned na druhé Alfě řešili
celkem těžká témata: uzdravování, akupunktura,
vynálezy. To bylo hodně složité.

 Otázka: „V co věříte?“ Odpověď: „Sám
v sebe.“

 Názor účastníka: „Myslím si, že buddhismus
má hodně společného s křesťanstvím.“

 Na otázku „Co bys dělal, kdyby tě bodnul
škorpión?“ účastník odpověděl: „Vydesinfikoval
ránu a přelepil náplastí.“

 Při diskuzi na prvním večeru nás po sadě
otázek typu „Jsou vaši rodiče věřící a modlí se?“,
„Existují andělé?“ nemálo překvapil dotaz „Jak se
staví křesťanství k mimozemšťanům?"

 S lidmi z naší skupinky jsme dobrá parta. Na
každém večeru Alfy si dobře popovídáme
a o trochu víc se sblížíme. Snad se naše parta po
Alfě nerozpadne, ale bude se vídat i na mládeži.

 Jsem z Alfy nadšená. Mám velkou radost z
toho, že se jí účastní spousta mladých lidí, kteří již
dříve chodili na mládež a na Alfě pomáhají, ale že
přišli také lidé, kteří na mládeži třeba nikdy
nebyli. Účastníci u našeho stolu jsou živá, hlučná
skupina. Diskutujeme s nadšením o sto šest, jen
někdy máme problém zůstat o probíraného
tématu. Jsem ráda, že se mezi účastníky u našeho
stolu vybudovaly
vzájemné vztahy a těším
se na ostatní večery
Alfy.

Adéla Kovářová
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Velikonoční program sboru
Sobota 12. dubna v 17 hodin večer svědectví o
misii – Zuzana a Daniel Kaczmarczykovi a jejich
spolupracovnice
Květná neděle 13. dubna v 10 hodin bohoslužby,
slouží br. far. Stanislav Kaczmarczyk
Neděle 13. dubna v 16 hodin koncert – Zvonky
dobré zprávy, kostel v Ratiboři
Pondělí 14. dubna v 19 hodin postní večer, slouží
František Flachs
Úterý 15. dubna v 19 hodin postní večer, slouží
Karel Žamboch
Středa 16. dubna v 19 hodin postní večer, slouží
Jan Uhřík
Čtvrtek 17. dubna v 19 hodin postní večer,
slouží Lubomír Čevela
Velký pátek18. dubna v 10 hodin bohoslužby s
Večeří Páně
Velký pátek 18. dubna v 18 hodin postní večer,
slouží Jan Kovalda

Velikonoční neděle 20. dubna v 10 hod.
bohoslužby s Večeří Páně
Velikonoční pondělí 21. dubna v 10 hod.
bohoslužby
Neděle 11. května v 10 hodin rodinné
bohoslužby, Den matek
Neděle 11. května ve 14 hodin bohoslužby pro
seniory s Večeří Páně
Pátek 23. května v 18 hodin Noc kostelů
Neděle 25. května – neděle 1. června zasedání
synodu ČCE, městský úřad Vsetín
Čtvrtek 29. května v 19 hodin bohoslužby 
Nanebevstoupení Páně
Svatodušní neděle 8. června v 10 hod.
konfirmační slavnost, bohoslužby s Večeří Páně
Svatodušní pondělí 9. června v 10 hod.
bohoslužby

Křížovka pro děti




