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„O Hospodinově milosrdenství chci zpívat
věčně, uvádět svými ústy ve známost tvou věrnost
po všechna pokolení. Spravedlnost a právo jsou
pilíře tvého trůnu, před tebou jde milosrdenství
a věrnost.“ Žalm 89, 2. 15

Nemluví se snadno v naší době o milosrdenství
a milosti. Sociální pokrok, přes všechny
problémy, které s sebou přináší, dává člověku
určité jistoty a osvobozuje jej od poníženecké,
žebrácké mentality. Slyšíme dnes spíše:
„Nechceme žádné milosti, žádné milosrdenství.
Chceme to, co je naším právem, to co nám patří!“
Milost a milosrdenství se staly v tomto smyslu
nežádoucími pojmy. Proč? Protože lidé, kteří je
udělovali, to často nedělali z otevřené a upřímné
lásky, ale hrané dobročinnosti. A také proto, že
milosrdenství se ztotožnilo s udělováním
posledních zbytků z přeplněných panských stolů
a mnohdy bylo doprovázeno ponižujícím
podceňováním nebo povýšeným dobráctvím.
Člověku se nežije dobře z milosti druhých lidí,
z jejich blahovůle, nechce být žebrákem, který
poníženě děkuje za almužnu.

Je to již více než tři měsíce, kdy v našem sboru
byla po dvou letech konfirmační slavnost. Bylo to
na Svatodušní svátky 6. června 2014.

Nechceme, aby konfirmace byla pouze
formální slavnostní událostí a mladí lidé byli ze
sboru vlastně „vykonfirmováni“. Aby se života
sboru pak neúčastnili nebo se účastnili jen velmi
zřídka. Proto jsme dalecí toho vykonávat na
budoucí konfirmandy jakýkoliv nátlak, aby ke
konfirmaci šli. To ovšem vůbec neznamená, že by
nám to bylo lhostejné. Chtěli bychom, aby tato
událost byla příležitostí k zahájení, či pokračování
jejich cesty za Ježíšem Kristem. A máme z toho
radost. Letos se konfirmace  přípravy a vlastní
slavnosti  účastnilo sedm mladých lidí. Přejeme

jim a přejeme sobě, tedy celému sboru, aby na
cestě víry vytrvali Pánu Bohu ke cti a jim i nám
k radosti. Několik obrázků z konfirmace najdete
na str. 9.

Milan Michalík

Milosrdenství, milost

>> Pokračování na str. 2

Konfirmace
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Znamená to tedy, že o milosrdenství a milosti
přestaneme mluvit? Měli bychom nějak upravit
slova 89 žalmu i všechna podobná místa v Bibli?
Ne, takto určitě ne! Ve víře nesmíme a vlastně
vůbec nemůžeme přestat mluvit, dosvědčovat
a vyznávat milosrdenství Boží i lidské.

Je to především Boží milost, ze které  jak ve
víře vyznáváme  jedině žijeme. Nemůžeme mlčet
o svých prázdných rukách (jako jsou ruce
žebráků), které čekají na milostivé obdarování, na
záchranu. V dopise Filipenským se apoštol
vědomě hlásí k chudobě, k naprosté prázdnotě
odkázané jen na milost, na Boží milosrdenství. Co
jiného znamenají jeho slova (3,8): „Pro něho (pro
Krista  to znamená pro ztělesněné Boží
milosrdenství) jsem všecko ostatní odepsal
(ztratil, zbavil se toho) a pokládám to za nic…“
Kraličtí tu dokonce užijí vulgárního slova
„pokládám to jako za lejna“. Apoštol tímto ostrým
slovem vyjadřuje radikalitu, s jakou se zbavuje
duchovního bohatství, duchovních hodnot,
kterými by se mohl chlubit, lidem líbit a všem
odpůrcům vyrazit z ruky zbraň. A dělá to tak
radikálně proto, aby tím výš vyzdvihl Boží
milosrdenství, které mu přineslo setkání s Ježíšem
Kristem, ukřižovaným a vzkříšeným Pánem.
„Cokoliv mi bylo ziskem (výhodou, bohatstvím),
to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu.“

Za slova „pro Krista“ můžeme jistě beze
zbytku dosadit „pro Boží milost, milosrdenství“.
Všecko, co je samo o sobě pro věřícího člověka
drahé a vzácné, jako rodinná tradice, náboženská
výchova, vzdělání, mnohá aktivita, všecko to se
mu tady, když jde o Boží milosrdenství, jeví jako
nic, dokonce jako škoda nebo ztráta! Všecko
sebevzácnější je ničím proti poznání a získání
Ježíše, toho, co v něm přišlo z milosti. Apoštol
doslova říká: „…to, že jsem poznal Ježíše, svého
Pána, je mi nade všecko. Pro něho jsem všecko
ostatní odepsal a pokládám to za nic, abych získal
Krista, a nalezen byl v něm...“. „Poznat“, „získat“
 tím se většinou ve světě rozumí zmocnit se toho,
co získáváme a poznáváme. Ve víře to ale
znamená pravý opak: z milosrdenství Božího být
přijat, vtažen, přesazen do Krista, do jeho způsobu
myšlení, do jeho života.

Tyto věci nejlépe vyjádříme jen jako osobni

vyznání, stejně jako to dělá apoštol. O Božím
milosrdenství není možné (máli to někomu něco
povědět) podávat neosobní výklad. Není prostě
možné mluvit o Božím milosrdenství a zároveň
přitom také nevyznávat vlastní hřích, vlastní
potřebu Božího smilování a bytostnou závislost na
něm  ať už jako jednotlivec nebo jako
společenství lidu Božího, Kristovy církve. Bůh,
náš nebeský Otec, se nade mnou  nad námi
smiloval, odpustil, přijal na milost; daroval pokoj
a radost mně ztracenému a zbloudilému, nám
viníkům, kteří neměli na nic právo, pouze na
spravedlivou odplatu za hřích.

Kdo osobně neprožije, co to znamená být vinen
před Bohem, co to znamená věčná vina  ze které
bez Božího milosrdenství není východiska 
a spravedlivá odplata za ni, neví, co je Boží
milosrdenství. Kdo  alespoň na okamžik 
neprožije hrůzu odsouzení, zatracení, neví, co je
milost. To člověku dává poznat Bůh sám svým
oslovením, svým Duchem. Kazatel Jan Karafiát  i
mnozí jiní před ním i po něm  říkal: „Až sám nad
sebou zapláčeš, až sám nad sebou zlomíš hůl…
tehdy teprve je ve tvém srdci místo pro
nejvlastnější pomoc a záchranu, pro Boží milosr
denství“. Až máme úplně prázdné ruce, hlad, dluh,
vůbec nic než ten hřích, až jsme odkázáni jen na
milosrdenství a pomoc Toho, který jediný může
pomoci, začneme tušit, co to Boží milosrdenství
je, že to je vlastně to jediné potřebné. Vedle toho
všechno ostatní není ničím.

V žalmu 103 zní vyznání, které v různých
obměnách slyšíme i na mnoha jiných místech
Písma: „Člověk, jehož dny jsou jako tráva,
rozkvétá jak polní kvítí; sotva ho ovane vítr, už tu
není, už se neobjeví na svém místě. Avšak
Hospodinovo milosrdenství je od věků na věky s
těmi, kteří se ho bojí…“ (1517). Požehnaný
člověk, požehnané společenství lidí, pro které
nejsou tato slova jen krásným slovem a učením,
ale mohou je vyznávat z osobní, vlastní
zkušenosti, protože jim mluví z duše!

V žalmu 89 to zní také naprosto osobně  ať to
říká jeden za sebe nebo za celý Izrael:
„O Hospodinově milosrdenství chci zpívat
věčně…“ I nám  jednotlivcům, rodinám, sboru 
se nabízí, abychom se připojili v upřímném
vyznávání svých vin i v radostném a jistém
opěvování a vyvyšování Božího milosrdenství.
Právě sem je založen počátek nového života,

Milosrdenství, milost
...dokončení z titulní strany
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počátek pravého obrácení k našemu Pánu.
Můžeme přitom myslet na marnotratného syna:
„…přišel sám k sobě a řekl: Jak mnoho nádeníků
u mého otce má chleba nazbyt a já tu hynu
hladem! Vstanu, půjdu ke svému Otci…“
(Lk 15,11). Můžeme pomyslet na celníka, který
vstoupil do chrámu se zbožným farizeem, aby se
modlil a „neodvážil se ani oči k nebi
pozdvihnout“, jak se bál a styděl a jen prosil:
„Bože, smiluj se nade mnou hříšným.“
(Lk 18,10). Nebo pomysleme na apoštolovo
poctivé vyznání do sboru v Římě (7,24): „Jak
ubohý jsem to člověk! Kdo mě vysvobodí z toho
těla smrti? Jedině Bohu buď dík skrze Ježíše
Krista, Pána našeho!“. Jestliže myslíme na prvo
křesťanské mučedníky, kde jinde brali
tu nepředstavitelnou sílu než ve víře, že Boží
milost je víc než život.

Boží milosrdenství postavilo člověka jako
na závodní dráhu, před oči mu dalo vidět cíl

i cenu  skutečnou hodnotu. Boží milosrdenství
z nás tvoří lidi s aktivním nasazením,
ne s žebráckou mentalitou. Tady je možná klíč
k nemoci církve, dnešního křesťanství; nebo klíč
k léčení této naší nemoci  strnulosti,
neschopnosti a jalovosti naší činnosti a existence.
„Zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k tomu,
co je přede mnou, běžím k cíli...“ (Fp 3,13)
Nechat za sebou všecko, nejen špatné, ale
i zásluhy a úspěchy, zlaté časy, obrátit se kupředu,
běžet s očima plnýma cíle, vrcholu Božího
milosrdenství a strhávat s sebou svět kolem.
Podstatou této aktivity je totiž opět milosrdenství,
naše lidské, vzájemné, ale ne ono pokrytecké,
ponižující. Milosrdenství laskavé, bratrské,
milosrdenství, které volá a pozdvihuje naše
bližní, aby se také oni přerodili v radikály,
aktivisty, Kristovy závodníky, s jasným,
radostným, žádoucím cílem.

Petr Maláč

Začněme malým kvízem:

a. Chvály jsou svébytným hudebním žánrem.
Jde o moderní písně se snadno zapamatovatelnou
melodií a s textem zaměřeným na oslavu našeho
Boha.

b. Chvály jsou jakékoli písně zaměřené
na oslavu našeho Boha, tedy i žalmy, písně
z Evangelického zpěvníku atd.

c. Chvály jsou nejen písně zaměřené na oslavu
našeho Boha, ale patří k nim též provolávání
a tanec. Mnohem více, než na způsobu chval
záleží na tom, zda jimi opravdu chceme uctít
našeho Pána.

Všechny tři odpovědi jsou svým způsobem
pravdivé, ale každá vyjadřuje různě velkou část
skutečnosti. Zkusme si položit několik otázek.
Snad nás odpovědi, které na ně najdeme, přiblíží
co nejblíže  pravdě.

Proč?

„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.“ Ef 5, 17 – 20

Jsme přímo vyzýváni ke chválám. Postavímeli
se do chval, pak za nás bojuje Bůh (2 Par 19, 21 –
22). Nemůžeme dát Bohu nic, co by mu už
nepatřilo, jenom oběť našich rtů (Oz 14, 3;
Lev. 22,19). V chválách naplňujeme Boží vůli.

Jak?

„Haleluja. Chvalte Boha v jeho svatyni,
chvalte ho i na obloze, již sklenul svou mocí,
chvalte ho za jeho bohatýrské činy, chvalte ho pro
jeho nesmírnou velikost! Chvalte ho zvukem
polnice, chvalte ho harfou a citarou, chvalte ho
bubnem a tancem, chvalte ho strunami a flétnou,

Chvály
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chvalte ho zvučnými cymbály, chvalte ho cymbály
dunivými! Všechno, co má dech, ať chválí
Hospodina! Haleluja.“
Ž 150

Bible nás vyzývá: Použijte k chválám všechny
hudební nástroje, které máte k dispozici, trumpety,
kytary, harfy, flétny a také zvony. Provolávejte
Bohu chválu, zpívejte a tančete. Ne jen někteří,
ale všichni. Všichni chvalte Boha!

Kdysi jsem zaslechl, že elektrická kytara
je nástroj ďáblův. To je hodně škodlivý nesmysl,
který se dá snadno vyvrátit. Staří Izraelci
nejčastěji používali k chválám hudební nástroj
kinnór, který je v českých překladech bible
překládán pojmy citara, citera nebo asi nejpřesněji
lyra. Je zajímavé, že někde na počátku vývoje
kytary byl právě tento strunný nástroj. Kytaru lze
tedy považovat za modernizovaný druh kinnóru.
A že je nová? Nové hudební nástroje používal
ke chválám už král David (Am 6,5). Dodávám, že
kytara nebo lépe její nejnovější vývojová fáze 
elektrická kytara je používána už od padesátých
let minulého století a lze ji tedy těžko považovat
za horkou novinku.

Jak ji ale můžeme používat při bohoslužbách,
když se na ni hraje také heavy metal, jehož
některé odnože mají velice blízko k satanismu?
Odpovídám, že ani na kinnór nehráli pouze levité
při bohoslužbách, ale také nevěstky a modláři
(Iz 23,16; Am 6,5). Z toho vyplývá, že hudební
nástroj sám o sobě není duchovně ani dobrý, ani
špatný. Záleží jen na hudebnících, k jaké hudbě ho
použijí. V podobném smyslu bychom mohli
pokračovat bicími a dalšími současnými
hudebními nástroji.

Lze předpokládat, že Izraelci a také první
křesťané používali k chválám hudbu, která jim
byla blízká. V současné době jsou pro někoho
chválami především žalmy a ostatní písničky
z Evangelického zpěvníku, pro jiného folkově
zaměřené křesťanské písně, které se zpívaly před
deseti až dvaceti léty v mládeži, další upřednostní
současné písničky, které splňují definici
hudebního žánru chvály. Najít shodu není
vždycky snadné.

V čem je tedy problém?

Jak už bylo uvedeno, při chválách by nám mělo
jít o to, abychom jimi co nejlépe uctili našeho
Pána. Sloužíli chvály především k vyvolání

určitého prožitku, pak je naší odměnou právě
tento prožitek a samo uctívání se octne až někde
na druhém místě. Je to stejné jako u skutků
spravedlnosti.

„Varujte se konat skutky spravedlnosti před
lidmi, jim na odiv; jinak nemáte odměnu u svého
Otce v nebesích. 2 Když prokazuješ dobrodiní,
nechtěj budit pozornost, jako činí pokrytci
v synagógách a na ulicích, aby došli slávy u lidí;
amen pravím vám, už mají svou odměnu.“
Mt 6, 1 – 3

Při upřímně míněných chválách může být náš
prožitek Boží přítomnosti velice silný. Také
můžeme naplno procítit písně. Bůh, který
definoval principy hudby a otiskl je do našich
duší, dobře ví, jak na nás hudba působí. Je dobré
uctívat Ho tou nejlepší hudbou, jaké jsme schopni.
Proto se snažíme o co nejlepší zvládnutí
hudebních nástrojů a věnujeme spoustu času
přípravě písniček. Chvály jsou ale mnohem víc,
než hezká hudba. Jimi uctíváme Pána vesmíru.
Z tohoto úhlu pohledu přestává být podstatný žánr
hudby nebo kvalita jejího provedení.

Proto mě trápí, když slyším z úst některých
věkem starších členů sboru něco ve smyslu, že ty
nové „letničářské“ písničky do našeho sboru
nepatří. A stejně tak mě trápí, když se věkem
mladí členové sboru nejsou ochotni připojit ke
chválám jen z toho důvodu, že jde o několik set
let staré písně z Evangelického zpěvníku, které
jim hudebně nesedí. Bůh chce, abychom
Ho chválili. Nejlépe tak, jak to umíme z celého
srdce.

Lubomír Čevela
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Žijme (úvaha)
Slovo milost je více či méně používané v církvi

i ve společnosti. Mnohdy ve smyslu oslavném,
někdy ve smyslu hanlivém. I v církvi se o tomto
slovu (úmyslně používám pojem „o tomto slovu“)
mluví v obojím uvedeném smyslu; tedy jako
o tom, co je podstatné, ale také o tom, že jen
spoléhat na milost není dobré, že je to málo.

Uvědomujeme si však, co vlastně milost pro
nás znamená? Je to jen slovo, je to jenom
výmluva pro naši neochotu změnit sebe a své
okolnosti, je to zaklínadlo, pod které všechno
skryjeme? Řekl bych, že si s milostí nevíme moc
rady; a s Boží milostí už vůbec ne. Milost je totiž
v podstatě nespravedlivá. Milost se dává
odsouzenému, který už žádné jiné možnosti nemá,
milost je už jeho jedinou možností, jedinou nadějí.
To nám moc nevoní, protože „my“ všechno
zvládneme, „my“ všechno vyřešíme a od nikoho
žádnou milost nepotřebujeme. Myslím si, že to
ve svých myslích, ve svém jednání více nebo
méně praktikujeme.

Ovšem v církvi velmi rádi a zaujatě mluvíme
o tom, že Boží milost je základem. Bratr synodní
senior Miloslav Hájek při jedné přednášce
v našem sboru řekl asi toto: „Mluvíme o tom, že
žijeme z Boží milosti; no tak z ní konečně
žijme!!“ Ano, žijme z Boží milosti.

Co to však znamená? Slyšíme občas o živé
církvi, o živém sboru, o církvi, která žije. Mluví
se o znacích živé církve. Ty se hodnotí, mnohdy
se mluví o tzv. „vysoké duchovní úrovni“ (musím
přiznat, že když se mluví o vysoké duchovní
úrovni, tak mně mrazí v zádech a hrůzou mi
vstávají i vlasy, které nemám). Odvažuji se však
tvrdit, že živá církev je jen tehdy živá, když žije
z Boží milosti. Je pak druhotné, jak se to navenek
projevuje. Může být společenství církve, které
nějaké velké znaky nemá, ale z Boží milosti žije
a je tedy živou církví. Může být na druhé straně
společenství, které má mnohé věci, má několik
pěveckých sborů, rozvinuté všemožné činnosti,
fungují zde skupinky, má několik kázání za neděli
atd., a nežijeli z Boží milosti, pak bych s obavou
mluvil o živé církvi. A může to být pochopitelně
opačně. Jsmeli živí, pak je to skutečně jen z Boží
milosti.

Kdybychom zde skončili, pak bychom došli jen
na půl cesty. Téma tohoto čísla našeho časopisu je

„milost a milosrdenství“. To je ta cesta dál:
milosrdenství. Nyní udělám malou odbočku. Od
několika lidí, dnes již nežijících, jsem slyšel asi
toto: „Dostal jsem ve svém životě mnoho věcí
a zamýšlel jsem se, co s tím. Odpověď, kterou
jsem dostal, byla velmi jednoduchá – dej to dál.“
Dej to dál, to je cesta milosrdenství.

Tak tedy zpět k milosrdenství. V tomto slově
slyšíme dva pojmy, totiž milost a srdce. Traduje se
výrok bratra faráře Heryána, že naše víra musí
sestoupit asi o 30 cm níže, totiž z hlavy do srdce.
To znamená, že nejen uznáme, že věci, se kterými
se setkáváme my nebo lidé kolem nás jsou špatné
a hříšné, ale že to budeme s nimi také prožívat, že
se do takových situací takříkajíc vcítíme; cizím
slovem se tomu říká empatie. Tedy víc než pouhé
uznání faktů jako špatné věci, ale osobní postoj
k dané věci, k danému člověku.

Ježíš se setkával s lidmi, kterými všichni
pořádní lidé opovrhovali, s celníky, zloději,
nevěstkami a různými pobudy. Ne proto, že by
schvaloval jejich jednání, ale aby jim pomohl, aby
jim skutečně prokazoval milosrdenství. Ale na své
cestě dolů se ještě nemůžeme zastavit. Je potřeba
jít ještě níž. Použiji opět slova klasika. Karel
Havlíček Borovský v době vlasteneckého vzepětí
řekl: „Aby nám Pán Bůh to naše vlastenčení
z huby do rukou vraziti ráčil.“ To je ta cesta dolů,
z našich hlav, do našich srdcí, do našich rukou.
Parafrázujili Havlíčkův výrok, pak je to prosba:
„Aby nám Pán Bůh to naše křesťanství, tu naši
víru z huby do rukou vraziti ráčil.“ Aby Boží
milost, která je nám v Ježíši Kristu prokázána
a darována, nezůstala jen v našich hlavách, v tom,
že bychom uznali, jen uznali, že je to základ pro
naše životy. Ale aby sestoupila do našich srdcí,
abychom měli pro své bližní pochopení a soucítili
s nimi, ale aby se ani tam nezastavila a sestoupila
až do našich rukou, do našich nohou, do našich
peněženek, do našich aut, do našich domů, do
našich...

A tady končí legrace, tady začíná život. Tak
tedy žijme. S naším Pánem a s našimi bližními
a jim buďme bližními. Tak nepromarníme Boží
milost danou nám skrze Ježíše Krista, tak budeme
skutečně žít. A o to koneckonců jde.

Milan Michalík
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Téma milosti a milosrdenství se vine jako
červená nit v životě člověka, který letos v květnu
oslavil 105 let od svého narození, sir Nicholas
Winton. Člověk, který nestál o žádnou slávu,
o žádnou pozornost. Když jeho manželka chtěla
mít doma pořádek, našla věci, o kterých vůbec
neměla ani tušení. Našla důkazy milosrdenství,
které měl na svědomí její muž. On sám o tom
říká: “Neudělal jsem nic výjimečného, jen jsem
byl ve správnou chvíli na správném místě,
a kdybych tam nebyl já, ale někdo jiný, jistě by
udělal totéž.“ Sir Nicholas zachránil
z okupovaného protektorátu 669 dětí. Našel jim
náhradní rodiny v Británii a tím posledním
vlakem to pro něj skončilo, vrátil se zpět ke své
práci úředníka.

Na jaře v roce 2011 jsme byli na Vsetíně,
kde se konalo setkání s panem Tomášem
Graumannem, který vyprávěl o svém životě
a říkal o sobě, že je dvakrát zachráněným dítětem.
Jeho první záchrana se konala, když mu jako
malému klukovi jakýsi člověk s brýlemi dal
na krk cedulku s číslem a posadil ho do
vlaku, který ho odvezl pryč do neznáma. Myslel
si, že odjíždí jen na malou chvíli, na výlet. Na
cedulce, kterou nám ukazoval na dobových
černobílých fotografiích, bylo číslo 667. Tomáš
Graumann byl předpředposledním zachráněným
dítětem.

Vyprávěl: “Když jsem se vrátil zpátky do Čech
a nenašel jsem nikoho ze své rodiny, nevěděl jsem

jak dál žít. Abych mohl
dál žít, musím odpustit
všem těm, kteří mi vzali
tatínka, maminku,
všechny moje blízké. A já
jsem všem těm nacistům
odpustil! Ježíš Kristus mě
zachránil podruhé.
Kdybych neodpustil, moje
první záchrana byla
zbytečná. Teď už jsem
věděl, co bude dál.“

T. Graumann se stal dobrovolníkem v misijní
organizaci, která pomáhala potřebným v Africe,
Jižní Americe. Na jedné své misii na Filipínách se
seznámil se svou budoucí ženou. Dnes i se svou
manželkou žije v malé vesničce kousek od Kolína
a objíždí školy, sbory a vypráví svůj život dvakrát
zachráněného dítěte. Setkání s ním bylo
nezapomenutelné.

Sir Nicholas Winton tehdy během
2. světové války vykonal milosrdenství
a zachránil mnoho českých dětí. Dnes je mu
z Boží milosti 105 let a jeho zachráněné děti se
nyní starají v jeho stáří o něj. Vracejí mu alespoň
kousíček něčeho, co kdysi od něj obdrželi. Boží
milost a milosrdenství jdou ruku v ruce dál
světem a virus dobra se šíří a nezná hranic. Díky
Bohu.

Lubomír Bureš

Dvakrát zachráněné dítě – Tomáš Graumann

Když si vezmete knihu „Nekončící milost“ do
ruky, hned na titulní obálce si můžete přečíst
základní myšlenku – anotaci: „Nemilost působí
v skrytu, tiše a smrtelně. Je jako jedovatý plyn,
který nikdo necítí. Naproti tomu je milost jedinou
silou vesmíru, která dokáže zpřetrhat pouta
zotročující celé generace.“

Kniha je plná skutečných příběhů, které vypráví
o setkání lidí s milostí či odpuštěním, o tom, co
znamenaly pro jejich životy, a také o tom, jak
neodpuštění může život zdevastovat. Příběhy se
dotýkají různé problematiky  krize v manželství,
konfliktů v mezilidských vztazích i různých druhů
závislostí.

Autor sám o sobě píše: „Když se ohlédnu
na svou pouť víry, na všechno bloudění, okliky
a slepé uličky, vidím, že to byla právě touha po
milosti, co mě drželo při životě. Na čas jsem zavrhl
církev, protože jsem v ní nalézal příliš málo
milosti. Ale stejně jsem se vrátil, protože jinde
jsem nenašel milost vůbec.“

Když jsem tuto knihu před několika lety
otevřela, přečetla jsem ji jedním dechem. Během
následujících let jsem se k ní znovu vracela. Stojí
za přečtení a je možné ji najít ve sborové knihovně.
Philip Yancey – Nekončící milost, druhé vydání,
Návrat domů, Praha 2009.

Eva Michalíková

Nekončící milost (recenze)
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Mládež na Campfestu

Je jedenáctého srpna sedm hodin ráno a na faře
se pomalu schází vedoucí k poslední
„předcampové“ schůzce. Ve vzduchu je cítit
malinké napění, nervozitu, očekávání (přece jen
nevíme, jaké děti přijdou:)), ale také těšení, jaké
to letos bude a jak to zvládneme. Po společných
modlitbách se vrháme na poslední přípravy
a vítání dětí. Vybrat přihlášky, peníze, všechny
přivítat, udělat fotku. Jsme všichni a už společně
startujeme celý camp.

Camp se uskutečnil uprostřed letních prázdnin
a jako poslední roky, byl i letos přífarský. Děti
přicházely každé ráno a odpoledne si šly od nás
domů odpočinout. Program celého týdne byl
velmi pestrý. Jeho součástí byly biblické příběhy,
písničky, hry, kreativita. Každý den jsme se také
věnovali tématu etických dílen jako je vzhled,
finance, Bible. Spolu s dětmi jsme si udělali výlet
na rozhlednu na Marušce, vyráběli jsme letadla
a pak je pouštěli. Navštívil nás také cykloMartin,
který s sebou přivezl bláznivá kola, která bylo
možné si vyzkoušet. Celé odpoledne jsme jezdili
na malých i velkých kolech, jednokolkách,
vícekolkách a dalších. Největší nadšence
neodradil ani déšť.

Hlavní moto Campu znělo VYUŽIJ ČAS.
Celým týdnem nás provázel příběh biblického
Josefa, syna Jákoba. Josef procházel těžkými
věcmi, ale za všech okolností se spoléhal na Pána
Boha a poslouchal ho na veřejnosti, ale
i v soukromí. Josef měl úctu před Bohem a nejvíc

mu záleželo na tom, aby Jej nezklamal. Všichni
lidé, se kterými se Josef setkal, viděli, že Josef je
jiný, protože má vztah s Pánem Bohem. Josef ve
svém životě uměl využít čas, který mu Bůh svěřil.
Umíme i my smysluplně využít čas, který svěřil
Bůh nám? Záleží nám více na tom, jak vypadáme
před lidmi, nebo jak vypadáme před Pánem
Bohem? I o tom byl letošní camp!

Petra Barbořáková

Camp 2014  Využij čas

Campfest 2014  pro někoho neodmyslitelná
součást letního programu, pro někoho nová
zkušenost a plno očekávání. I tak se dá
charakterizovat akce, které se zúčastnila naše
mládež o prázdninách.

Pro ty z vás, kteří o Campfestu ještě neslyšeli,
bych rád zmínil pár informací. Je to největší
křesťanský hudební festival na Slovensku.
Každoročně se ho účastní přes 6000 lidí všech
generací a vystupují na něm i ti nejznámější
světoví interpreti, například minulý rok Hillsong
London a v letošním roce Jeremy Camp a další.



Tak jako většina festivalů má každoročně své
téma, tak i Campfest je každý rok tematicky
zaměřený. Letos zněla hlavní myšlenka
“Jednoducho s Ním“. Celý festival od hudební
scény přes semináře po divadelní a taneční scénu
byl touto myšlenkou vedený.

Z naší mládeže se Campfestu zúčastnilo 15
lidí. Ať už šlo o “nováčky” nebo zkušené
“Campfesťáky”, všichni si nakonec akci
pochvalovali. Jedinou kaňkou na jinak skvělé
akci, byla podle všech jen průtrž mračen, která tak
trochu vytopila většinu stanů účastníků, ale
i některé stany, kde se konaly koncerty
a semináře. Ale pocity, které jsme si z této
výjimečné akce odvezli, to neovlivnilo. Ostatně
přesvědčte se sami z následujících ohlasů lidí
z mládeže nebo příští rok na vlastní kůži…

„Na Campfestu jsem byla prvně a velmi se mi
tam líbilo. Nejlepší program byl dle mě v Hangáru
(stan pro 6000 lidí, kde se pořádají koncerty).
Působivý byl celý úvodní i závěrečný ceremoniál
festivalu. Skvělé na tom bylo to, že program byl

velice bohatý a mohli jsme navštívit přednášky,
semináře a koncerty. Byla tam úžasná atmosféra
a úžasní lidé. Určitě bych CF doporučila i jiným
lidem, co jej třeba ještě nenavštívili“.
(Eva Kovářová, na CF poprvé)

„Na Campfestu se mi moc líbilo. Ačkoli se tato
akce konala už několikrát, byl jsem tam poprvé
a nelituju toho! Kromě nadupaného programu nás
čekal i adrenalinový zážitek v podobě náhlé
bouřky. I přes chvilkový výpadek proudu vše
pokračovalo v pořádku dál, jak mělo. Dávám
palec nahoru a moc doporučuju všem, co na CF
ještě nebyli“. (Jiří Pala, na CF poprvé)

„Letos se mi na Campfestu líbilo asi nejvíc
to, že i přes bouřku a výpadek proudu vše šlapalo
a my si to užívali, nehledě na počasí. Taky se mi
líbilo, jak všichni, kterým voda nevytopila věci,
poskytovali suché oblečení, místo k přespání
a něco k jídlu. Dále jsem byla nadšená
z organizátorů CF, kteří okamžitě poskytli pomoc
v podobě zajištění náhradního místa na přespání
a dalších věcí. Z kapel se mi nejvíc líbil rapper
Guvna B a rocková kapela We Are Lions“.
(Eva Malá, na CF čtyřikrát)

Pavel Barbořák a účastníci Campfestu
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Pozdrav od našeho adoptovaného chlapce z Indie
Máme tu další dopis od našeho milého

Dheeraje Raie. Kolik nyní Dheeraj měří a váží?
Jaké je jeho oblíbené jídlo či roční období?
S jakým prospěchem ukončil čtvrtý ročník
základní školy? Tohle všechno a mnohem víc se
můžete dočíst v následujících řádcích.
Dobrý den!
Mám radost z vašeho dopisu a pohlednice.
Pomáhá mi to vás lépe poznat. Abyste i vy mě
mohli lépe poznat, uvedl jsem několik informací
o sobě. Měřím 133 cm a vážím 31 kg. Moji rodinu
tvoří pouze bratr. Mezi mé oblíbené předměty

patří matematika, rád hraji fotbal. Moje oblíbené
jídlo je maso. Mám rád papoušky, hraji na konga
a rád manuálně pracuji. Mým snem je navštívit
Kanadu. Z ročních období je nejlepší léto. Chtěl
bych se stát počítačovým operátorem. Ve volném
čase se věnuju počítačům.
Vždy se modlím za vaši práci a službu v církvi.
Děkuji vám za vaši lásku.
Váš syn
Dheeraj Rai

Jana Flachsová
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Z komára velblúd
„To ste čuli? Na Piovařiskách je smečka vlků! No,
prý je jich tam dvanást!“
„Ale, nepovídajte, strýcu, nepovídajte.“
„No, možná né tolik, ale osum jich tam bude.“
„Ale, nepovídajte, strýcu, nepovídajte.“
„No, pět jich tam je určitě.“
„Ale, nepovídajte, strýcu, nepovídajte.“
„Třé tam určitě budú.“

„Ale, nepovídajte, strýcu, nepovídajte.
„Aspoň jeden tam mosí byť.“
„Ale, nepovídajte, strýcu, nepovídajte.“
„Tož, cosi sa tam šústlo.“

Podle vyprávění svého spolužáka ze základní
školy sepsal Milan Michalík

Konfirmace
...dokončení z titulní strany
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Týdenní program sboru
pondělí 19 hodin – biblická hodina u Čablíků

úterý 12,15 hodin – náboženství
1. skupiny ve škole

úterý 19 hodin – biblická hodina
ve sborovém domě

středa 18 hodin – cvičení sborového zpěvu

čtvrtek 13,15 hodin – náboženství
2. skupiny ve sborovém domě

čtvrtek 16 hodin – biblická hodina v DPS

pátek 17 hodin – dorost

pátek 17,45 hodin – přípravka učitelů NŠ
(jednou za dva týdny)

pátek 19 hodin – mládež

sobota 18 hodin – setkání střední generace
(podle dohody)

neděle 10 hodin – nedělní bohoslužby

neděle 10 hodin – nedělní škola

neděle 19 hodin – modlitební hodina

Tématem dalšího čísla našeho časopisu bude „Rodina“. Jeho vydání chystáme v listopadu. Prosíme
o vaše příspěvky nejen na toto téma. Zasílat je můžete na emailovou adresu Anna.Hribkova@email.cz.
Děkujeme.

19. října Den díkůčinění

30. října  2. listopadu Manželství a rodina, programy s Pavlem Rausem

22. listopadu Pečení perníčků

26. listopadu Koncert skupiny Vinesong

30. listopadu První adventní neděle

6. prosince Adventní koncert sboru Harmonie

Podzimní sborový program 2014




