
KKŘŘEESSŤŤAANNÉÉ   JJAAKKOO  PPŘŘEESS  KKOOPP ÍÍRRÁÁKK??  
Kdyby všechno bylo jen jedním údem, kam by se podělo tělo?  

Ve skutečnosti však je mnoho údů, ale jedno tělo.  
1. Korintským 12:19-20 

Četl jsem před nedávnem názor jednoho člověka v diskuzi, že prý 
křesťanství způsobuje jednotvárnost, že křesťané jsou „všichni stejní“, 
že víra v Krista zabíjí různorodost, odlišnost a jedinečnost člověka. 

Je to jeden z mnoha mýtů a falešných představ, které ve společnosti 
přetrvávají, navzdory nepřetržitým pokusům křesťanů o jejich vyvrácení 
nebo uvedení na pravou míru. (Mezi další mé NEoblíbené patří např. 
představy o tom, co křesťané smí a nesmí, nebo že se považují za lepší 
lidi, nebo že způsobili války a pohromy. Ach jo. :-/) 

Jsou křesťané jeden jako druhý? Jsou jako přes kopírák? Ne, právě 
opak je blíž skutečnosti! Jednou ze známek zdravého křesťanského 
společenství je, že se v něm schází lidé rozmanitých lidských osudů a 
minulostí, povah a schopností, sociálních a intelektuálních poměrů! 
Víra ve Spasitele a Pána Ježíše Krista je neunifikuje, ale sjednocuje – 
spojuje v jeden celek, jedno tělo. Jako v pozemské rodině se scházejí 
různí lidé – netrpělivý táta, trochu lítostivá máma, pohodový strýc, 
pozdě chodící teta, prostořeká babička, sklerotický děda, apod. – tak 
také Boží rodina, která se schází v daném sboru, je souborem lidských 
odlišností, které propojuje jeden Duch a vede jeden Pán, a které hledají 
jednu vůli (totiž Otce), každý se svými možnostmi a obdarováními. 

Kristus v nás, křesťanech, tedy „vynáší na světlo“ naši jedinečnost a 
nezaměnitelnost – aby ji použil pro obohacení své rodiny a pro pestré 
svědectví tomuto světu. Spisovatel C.S.Lewis to řekl následujícími slovy: 

„Když různí lidé 

přijdou k témuž 

světlu, nebudou 

vypadat stejně. 

Světlo naopak 

vyjasní a odhalí 

jejich různost. Ti, 

co chodí ve tmě, 

jsou však všichni 

stejní.“ 

Váš pastor 

  Petr Krákora 
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květen, červen, červenec a srpen  2017 

Bohoslužby přes léto: 
Tlučná – neděle od 8,30 hod. 

Plzeň – neděle 9.7., 16.7., 
6.8., 20.8., 3.9. od 10 hod. 
Horní Bříza – od 18 hod. 

(podle domluvy) 

     

NENECHTE SI UJÍT: 

25. června 2017  

ZÁVĚREČNÁ 

BOHOSLUŽBA ŠKOLNÍHO 

ROKU 2017/18 

SPOLU SE SLAVNOSTNÍM 

VYŘAZENÍM ŽÁKŮ 9. TŘ. 

Sbor sv.  Pavla v  Plzni 

od 10 hodin 
- - - 

16. července 2017  

BOHOSLUŽBA 

S VYSTOUPENÍM 

ÚČASTNÍKŮ VBS 2017 

SPOLU S PIKNIKEM 

Sbor sv.  Pavla v  Plzni 

od 10 hodin 
     

Z OBSAHU VYDÁNÍ 
Dr. Dobson –  

Nevztekejte se, jednejte! 

Vzpomínka na 
Miloše Vršeckého 

Adam Ford – Pokud dobro 
a zlo neexistuje … (komiks) 

Letní biblická škola  
– kdo k nám přiletí letos? 

Ať jsem nahoře, nebo dole, 
Bůh je tu (svědectví) 

Lístek od přítele (I.) 



 

DDrr..  DDoobbssoonn  ––  KKoouutteekk  pprroo  mmaannžžeellssttvvíí  aa  rrooddiinnuu  

N E V Z T E K E J T E  S E ,  J E D N E J T E !

Je rodičovský křik a vztek opravdu dobrým prostředkem výchovy dětí? Jak ukáznit dítě bez vzteku? 

Představte si situaci, kdy maminka přijde do pokoje a řekne svému synkovi, aby si šel hned umýt ruce, 
protože večeře je připravena. Když do pokoje přijde za pět minut, chlapec má pořád ještě ruce špinavé. 
To znáte asi všichni, stává se to prakticky v každé rodině a je to stejné každý večer.  

A pokračuje to dál a matka se stává stále nahněvanější, postupně přidává na 
hlasitosti a je z ní cítit podrážděnost. Až nakonec přijde čas na to, aby šlo dítě spát. 
Spousta emocí, malý chlapec musí do koupelny se umýt, ale jemu se ještě nechce. 
Maminka mu řekne, „Tak mladý pane, zítra máte školu, takže chci, abyste se ihned 
zvednul, uklidil si hračky a šel se umýt.“ A to zní celkem jasně a srozumitelně, říkáte 
si. Zvednout se, uklidit si a jít se umýt. Ale pro dítě to nemělo ten samý význam, co pro vás. Pro něj to 
znamenalo, „Začni o tom přemýšlet.“ Maminka by se asi překvapením zhroutila, kdyby to klučina bez 
mrknutí oka udělal. Na to není zvyklý, aby uposlechl okamžitě, když to maminka říká takovým tónem. Ví, 
že nemusí, zatím. Chápe to pouze jako jakési „včasné varování“. 

Maminka tedy počká dalších deset minut a s mnohem větším důrazem v hlase 
pak říká, „Tak podívej, mladíku. Něco jsem ti před deseti minutami říkala …“ Ani to 
nepomohlo. Znamenalo to jen, že se něco blíží. Tohle se může dít třeba osmkrát za 
den – kdykoli chce matka po dítěti, aby udělalo něco, co udělat nechce. A tak 
napětí v matce roste a roste … až nakonec … vybuchne. Zakřičí na něho. A tím vlastně říká něco v tomto 
smyslu: „Teď už končí varování, teď jsem připravena něco s tím udělat!“ 

Říká vlastně, že je připravena jednat, podniknout nějaké opatření. Ten vztek je jen doprovodným 
signálem, které pro dítě znamená, že už je to vážné, že k něčemu dojde. A to mě na dětech udivuje, že 
vědí přesně, kdy přijde ten čas, kdy začnete jednat. A poznají to neomylně, třeba už podle toho, jak je 
v té chvíli oslovíte. Nebo že vaše řeč je mnohem víc staccato, „tak/hele/řekla/jsem“. 

Když tedy vybuchnete vztekem, chlapec jde a udělá, co jste mu řekli. A protože se tyhle dvě události 
(hněv a uposlechnutí) staly v jednu chvíli, máme jako rodiče sklon si myslet, že to byl náš hněv a křik, 
které dostaly dítě do koupelny. A to je chybný závěr. Nebyla to matčina zlost a řev, ale její odhodlání 
něco udělat, začít jednat. Ten hněv není potřeba! Není potřeba vyjadřovat vztek, abyste přiměli dítě 
udělat, co má. Je to vaše jednání, co ho přiměje.   –  POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ –  

 
Originální, 40 let staré video tohoto příspěvku (ACTION, NOT ANGER!) můžete nalézt na internetu na adrese:  
http://www.drjamesdobson.org/specials/action-not-anger-video 
Dr. James Dobson je americký křesťanský psycholog a specialista na manželství a rodinu.  

Text je publikován se svolením vydavatele, Family Talk with Dr. James Dobson. Published with permission. 
 

 

Vzpomínka na Miloše Vršeckého 
 

„Nechceme vás, bratří, nechat v nevědomosti 

o údělu těch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili jako ti, 

kteří nemají naději. Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal 

z mrtvých, pak také víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve 

víře v Ježíše, přivede spolu s ním k životu.“ 

(1. Tesalonickým 4:13-14) 
 

S lítostí nad jeho odchodem z tohoto světa a záro-

veň s vděčností za všechno, co vykonal ke slávě Boží 

(manželská věrnost, výchova dětí, folklórní činnost, 

založení křesťanské školy, podpora misijní činnosti, 

atd.), jsme v úterý 25. dubna vzpomínali na našeho 

bratra v Kristu, Miloše Vršeckého. 

Jako jeden z prvních byl pan Miloš pokřtěn v našem 

plzeňském sboru (30. 1. 1993), spolu se svým synem a 

současným kazatelem, Martinem Vršeckým. Ten během rozlučky připomněl všem přítomným, že díky vzkříšení 

Ježíše Krista máme i my naději, tedy pevné očekávání, že se s bratrem Milošem opět shledáme u našeho Otce 

v nebeském ráji. Vždyť i oblíbená biblická pasáž pana Miloše říká: „Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, 

láska má naději, láska vytrvá. Láska nikdy nezanikne.“ (1. Korintským 13:7-8) 

Tuto naději v Kristu přejeme i všem pozůstalým.         - Petr Krákora 
2 

http://www.drjamesdobson.org/specials/action-not-anger-video


Pokud dobro a zlo 

neexistuje … 

Komiks od Adama Forda 

 

ORIGINÁL KOMIKSU NAJDETE NA INTERNETU NA 
ADRESE: http://adam4d.com/right 

Přeloženo a použito se souhlasem autora.  

Translated and published with permission of the author. 

 

 

L e t n í  b i b l i c k á  š k o l a  –   

K d o  k  n á m  p ř i l e t í  l e t o s ?  

LETNÍ BIBLICKÁ ŠKOLA (LBŠ/VBS) s americkou 
angličtinou se připravuje na týden od 10. do 16. 
července 2017. Těší se na nás rodina Eda Kaspera 
– jeho žena Barbara, vnučka Lora, syn Caleb 
s manželkou Sarah, dcerou Kendrou a synem 
Benem. Po pěti letech se mezi nás vrací rodina 
Weberova – Jeff se ženou Becky a dcerou Emily 
(tentokrát bez syna Sama). O hudební program se 
bude opět starat Claire Natsis (pomáhala už při 
první VBS v roce 2011). 

Tématem letošní VBS bude „Ovoce Ducha“ a je 
založeno na verši z listu Galatským 5,22:  

„Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, 
pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, 
tichost a sebeovládání.“  

Bližší informace a 
přihlášky jsou k dispozici 
v hale ZŠML (vytištěné), 
na webu 
www.luterani.cz/#VBS, 
nebo na e-mailu 
info@luterani.cz. 

Těšíme se na vás!  

3 
Modlete se také za nás, aby Bůh otevřel dveře našemu slovu. (Koloským 4:3a) 

http://adam4d.com/right
http://www.luterani.cz/#VBS
mailto:info@luterani.cz


 

AA ŤŤ   JJ SS EE MM   NN AA HH OO ŘŘ EE ,,   NN EE BB OO   DD OO LL EE ,,   BB ŮŮ HH   JJ EE   TT UU   
„Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí.“ 

– Římanům 8:28 

„Byl jsem tak naivní a arogantní zároveň, když jsem si jen neustále stěžoval, že 
jsem v NFL mohl odehrát jen několik sezón. Vždyť spousta lidí nikdy takovou 
příležitost ani nedostane,“ říká Doug Skene, když vzpomíná na svá léta strávená 
v profesionálním americkém fotbale. Stěží v té době chápal, že konec jeho kariéry 
sportovce ho nakonec přivede k nově objevenému vztahu s Bohem. 

RANNÁ LÉTA 
Když se ohlíží zpět do svého dětství, popisuje Skene svůj vztah k Bohu a Jeho slovu jako „přinejmenším vachrlatý“. 

Vyrůstal v metodistické církvi, ale když mu bylo deset, rodina se přestěhovala do Texasu a nepřidala se k žádnému 
křesťanskému sboru. „V letech mého dospívání jsem žádný vztah s Bohem vlastně neměl,“ připouští dnes, „ani do žádné 
církve jsme pravidelně nechodili.“ 

Na střední škole začal Skene hrát americký fotbal. „Měl jsem od Boha danou mohutnost, abych v tomhle sportu mohl 
uspět,“ vzpomíná. „Byl jsem mnohem vyšší a větší, než ostatní kluci, takže fotbal mi šel snadno. Stal se velkou součástí toho, 
kým jsem byl – a když se na to dívám zpětně, až nezdravě velkou součástí toho, kým jsem byl.“ 

Skončil střední mezi vysoce hodnocenými hráči své doby a pokračoval s fotbalem na Univerzitě v Michiganu. „Byla to 
docela velká výzva, ale jsem rád, že jsem tuhle příležitost měl.“ V té době se podle jeho slov jeho víra nikam neubírala. Jeho 
vztah s Bohem nebyl nijaký a do kostela se dostal pouze na Vánoce a Velikonoce. „Když měl někdo z rodiny nebo nějaký 
přítel nehodu, nebo když byl někdo vážně nemocný, tak jsme se doma za něj pomodlili, ale žádný stálý vztah k Bohu to 
nebyl, třeba že bych s ním pravidelně mluvil nebo tak, to ne. Byl jsem na vysoké a měl jsem šanci hrát ten nejlepší fotbal, 
tak jsem si to užíval. Nemyslel jsem si v té době, že Boha k něčemu potřebuji.“ 

SPLNĚNÝ SEN 
Po vysoké dostal Skene šanci hrát NFL, profesionální ligu amerického fotbalu. 

Nejprve byl draftován do Philadelphia Eagles, potom byl vybrán týmem New England 
Patriots, kde se stal zahajovacím hráčem. „Začínal jsem v NFL! Dokázal jsem to!“ říká 
nadšeně. „Nebyl jsem sice vysoce placeným hráčem – bral jsem minimum z celé ligy – 
ale hrál jsem s očekáváním, že podepíšu lepší smlouvu a začnu si slušně vydělávat. 
Stačilo jediné, odehrát v týmu celou sezónu.“ 

Ale to se nestalo. Přišlo zranění a s ním konec dobře rozjeté sezóny. Nakonec byl vyškrtnut z týmu a přišel o možnost 
podepsat svou velkou smlouvu. Jeho plány a naděje vzaly náhlý obrat. „Nechápal jsem, proč se tohle musí dít zrovna mě.“ 

DALŠÍ BOJ 
Krátce po jeho zranění objevili u Skeneovy sestry, vdané maminky tří malých dětí, rakovinu. „Byl to fakt těžký rok,“ 

vzpomíná, „a můj vztah s Bohem byl plný sváru a hádek.“ Proč Bůh posílá do jeho života tolik problémů? 
Dva roky poté jeho sestra zemřela. „To byly temné chvíle. Byla to drtivá rána, přijít o sourozence. Pro rodinu, která 

nebyla zakotvena v Bohu, to znamenalo, že mnozí její členové chovali v sobě zlost a vztek na Boha. A já patřil mezi ně.“ 
Někdy v té době se Doug oženil. Ačkoli jeho žena Tracy byla vychována v aktivní katolické rodině, ona ani Doug žádnou 

církev nenavštěvovali. Pak ale Tracy otěhotněla a oba si uvědomili, že svému dítěti chtějí zprostředkovat vztah s Bohem. 
To je vedlo k tomu, aby se porozhlédli po vhodném křesťanském sboru. 

„Ona byla tím, kdo tuhle záležitost táhnul,“ přiznává Skene. „Já jí jen řekl: ‚Máš pravdu, že bychom měli mít nějaký 
duchovní domov, nějakou církev, sbor, kde jsme doma.‘ Měl jsem sice s Bohem nevyřízené účty, ale zároveň jsem v hloubi 
duše něco cítil – myslím, že to byl Duch svatý, který mě pošťuchoval a pobízel. Věděl jsem, že už bylo načase.“ 

V CÍRKVI JAKO DOMA 
Rodina Skeneových žila na malém městě v Michiganu. Nevěděli, kde začít hledat nový sbor, protože ani jeden z nich 

nechtěl vstoupit do církve, ve které vyrůstal ten druhý. Jednou je Skeneův bratranec, který žil v tomtéž městě, pozval k nim 
do církve. „Nejprve jsem váhal, zda jít. Ale páni, to kázání pastora mě toho dne srazilo jako náklaďák cihel. Zježily se mi 
i chlupy na krku. Bylo to, jako by sám Bůh už měl dost toho mého věčného naříkání a řekl mi: ‚Kdo myslíš, že jsi? Přestaň se 
pořád litovat a pochop, že já jsem tvůj Bůh. Nikdo ani nic jiného.‘ Seděl jsem tam v lavici jako přikován a poslouchal tak, jak 
jsem nikdy předtím neposlouchal. 

„Věděl jsem, že sem patřím.“ Oba dva se stali členy toho sboru a Skene říká, že to pro oba dva bylo poučné. Díky svému 
nově nalezenému vztahu s Bohem dokáže nyní Skene lépe čelit životním výzvám – v práci, ve vztazích, v nemoci. „Ne 
všechno vyjde, jak bychom chtěli. Ale to nevadí. Bůh má vše pod kontrolou, věci dobré i zlé, které se nám dějí.“ A použije to, 
abychom přišli k sobě a pochopili hloubku jeho lásky k nám a nesmírnou vzácnost pokladu, který máme v jeho Synu, Ježíši 
Kristu. „Teď máme domov, přátele a rodinu – a za to jsem vděčný, stejně jako za tu nesnadnou cestu, která k tomu vedla.“ 

Alicia A. Neumann, Confessions of Faith: Skene, Forward in Christ, Vol. 103, July 2016, Copyrighted by WELS, 
Forward in Christ © 2015 (Used with a permission. Použito se svolením. Redakčně zkráceno a upraveno.) 4 
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- lékař a genetik, který vedl Projekt lidského genomu, ředitel Národního institutu 
  pro zdraví v USA, zakladatel nadace BioLogos, skupiny podporující odborné  
  diskuze o průsečících mezi křesťanstvím a vědou 

 

K d o  u v ě ř í  a  p ř i j m e  k ř e s t ,  b u d e  s p a s e n .  ( J e ž í š )  

V březnu a dubnu jsme při nedělních bohoslužbách mohli být svědky přijetí svátosti křtu a skrze něj Božího daru 
odpuštění, záchrany a znovuzrození v moci jména Ježíše Krista. 

26. března byla pokřtěna dvě děvčata, žačky ZŠML, Anna Kristýna Menzová a Sára Blanka Procházková. 
V neděli 25. dubna byly pokřtěny další dvě dívenky, sestřičky Anděla Aneta Vondrová a Amálie Aneta Vondrová, 
a s nimi i jejich rodiče Aneta Vondrová a Zdeněk Vondra. Křest přijal také Přemysl Patrik Holmik, rovněž žák ZŠML, 
a to v neděli 14. května. Další křty se – k naší i Boží radosti – chystají v nadcházejících týdnech. 

Všem výše jmenovaným přejeme pevnou a vytrvalou víru v Pána Ježíše, navzdory všem pokušením, těžkostem 
a nástrahám, které je – stejně jako nás ostatní křesťany – na jejich putování s Kristem čekají. Proto jsme tu my 
ostatní, abychom byli jeden druhému oporou a povzbuzením. Jak stojí psáno: „On zemřel za nás, abychom my, 
ať živí či zemřelí, žili spolu s ním. Proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to již činíte.“ 
(1. Tesalonickým 5:10-11) Těšíme se, že se budeme moci společně scházet a v lásce sdílet sami sebe. 

  

  

V ý s l e d k y  n a š i c h  d a r ů  B o h u  

Ve Sboru sv. Pavla v Plzni jsme během března a dubna darovali na podporu šíření evangelia o spáse v Kristu 

celkem 7797 Kč. Děkujeme všem dárcům, zejména těm, kteří svými dary chtějí získávat věčné přátele (Lk 16:9)! 

Bůh Bible je také Bohem genomu. 
Boha můžete najít jak v katedrále, 

tak v laboratoři. 

5 
Dr. Francis S. Collins 

Neboť to zaslíbení platí 

vám a vašim dětem … 

(Skutky 2:39) 

Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. 

2. Korintským 9:6 



 

  L Í S T E K  O D  P Ř Í T E L E  ( 1 )    
EARL C.  WALES  

Právě dnes 

Drahý příteli – 

Ty i já jsme byli stvořeni, abychom žili z víry, a také tak žijeme. 

Dokonce i evolucionista žije z víry. Možná sám sebe přesvědčil k víře, že jeho 

vědecký pohled je nejlogičtější. Ovšem informovaný nezasvěcenec rychle pozná, že 

i evolucionista „skáče“ k závěrům s takovou pohotovostí a klidem, které mohou být 

vysvětleny pouze jako symptomy víry. 

I sportovci žijí z víry, když vědomě vstupují do oblasti víry a čerpají z její moci, 

aby dosáhli svých cílů. Experti, jako Tony Robbins, učí skokany do výšky, aby před 

pokusem stáli zcela nehybně, a to tak dlouho, dokud si v mysli nepředstaví přesný 

obraz sama sebe, jak – pohyb za pohybem – dokonale překonávají laťku. S takovou 

myslí, soustředěnou na svůj budoucí imaginární pokus, s takovým očekáváním a 

spoléháním, s takovou vírou, se sportovec vydává vstříc dosažení cíle. 

 Vysoce úspěšní lidé v každém oboru, od obchodníků po chirurgy, sledují svůj cíl 

s vysokou mírou víry. A často jsme za to rádi. Koneckonců, chtěli byste být odvezeni 

na operační sál, kde si chirurg bude před zrcadlem sám pro sebe říkat: „Ten nádor 

je dost špatný a těsně nabalený na životně důležité orgány. Nejspíš nebudu schopen 

dobře vidět všechny detaily, jak bych potřeboval, ale stejně je to jedno, protože moje 

ruce stejně nebudou tak pevné, abych vedl řez přesně místy, kde je potřeba.“ 

 To by nebyl příliš optimistický obrázek, viďte. Obecně vzato, dáváme přednost 

optimismu, a právě tu přichází na scénu i víra. Bible odhaluje vztah mezi vírou a 

optimismem slovy: „Věřit znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist 

tím, co nevidíme.“ (Židům 11:1) 

 V našem světě si lidé chtějí být jisti mnoha různými věcmi, které nemohou vidět. 

Chtějí se spolehnout na mnoho věcí, ve které doufají. A tak se uchylují k víře. 

K libovolné víře. Ke každé možné víře. Dokonce i k různým vírám, které si 

vzájemně konkurují. A to platí i pro křesťany. 

 Jakub psal o konkurenčních vírách, které v nás vedou boj. Mluvil o „dvojí 

mysli“, o rozpolcenosti uvnitř křesťana, který chce sloužit dvěma pánům. I David 

kdysi věděl o těchto vnitřních bitvách a modlil se: „Bože, zkoumej mě, Ty znáš mé 

srdce; zkoušej mě, Ty znáš můj neklid; hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení, a po 

cestě věčnosti mě veď!“ (Žalmy 139:23-24) 

 Petr ve svém listu slíbil, že Bůh použije zkoušky, aby pročistil a vytříbil naši 

víru, kterou nám dává, a to s větší vášní a zanícením, než s jakými člověk pročišťuje 

zlato ohněm. Nebuďte proto překvapeni, až bude Bůh opět tříbit vaši víru; netrapte 

se tím. On dobře ví, jak důležité to pro vás je, i jak důležití jste vy pro Něho. 

Přítel 
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