
PPOOKKOOJJ,,   NNEEBBOO  NNEEPPOOKKOOJJ??   
Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj, Boží zalíbení v lidech.   

Lukáš 2:14 (B21) 

Myslíte si, že jsem přišel přinést na zem pokoj?  
Říkám vám, ne pokoj, ale rozdělení. 

Lukáš 12:51 (B21) 

Narazil jsem před časem na kvíz, který mi měl prozradit, zda bych mohl pracovat 
pro nadnárodní společnost. Otázky se víceméně týkaly znalosti angličtiny a psané 
korespondence, což díky mezinárodním kontaktům mám celkem osvojené. Jedinou 
„chybu“ jsem udělal v poslední otázce. Zněla nějak takto: „Jak byste pozdravil kolegy 
v týmu v době Vánoc?“ Zaškrtl jsem automaticky a podle pravdy: „Merry Christmas!“ 
(Veselé Vánoce!) Jenže správná odpověď zněla: „Happy Holidays!“ (Šťastné svátky!) 
No jasně, chápu, abych neurazil někoho, kdo nemá Vánoce spojené s narozením 
Krista (slovo Christmas přímo obsahuje titul Christ, tedy Kristus). Nicméně stál jsem 
si za svým názorem a uvědomil jsem si, že bych byl ochoten riskovat, že se někdo 
urazí. (Naštěstí nikdo z těch, se kterými si opravdu píši, se nad slovem Christmas 
neuráží, ba naopak. :-) Merry Christmas je přece můj osobní pozdrav a přání, nikoli 
výzva nutící někoho k přijetí mé víry. 

Je mi jasné, že v anglicky mluvících zemích, zejména pak v USA, je tato otázka 
přetřásána více než u nás. U nás máme zase jiné specifikum. Své děti necháváme 
věřit, že „dárky nosí Ježíšek“, abychom jim později řekli „pravdu“, že to vlastně tak 
není… Anebo tu „pravdu“ nějak elegantně „upřesnili“, např. tak, že Ježíšek jim dal 
milující rodiče, kteří pak jeho lásku šíří dál, třeba skrze dárky. :-) 

Dříve či později tak zažije každé české dítě „nepokoj kvůli Ježíškovi“. Ve školce 
se jedni budou stavět za Ježíška, nosícího dárky, zatímco druzí „ví lépe“ a „na Ježíška 
nevěří“. No, je to dilema pro malé české dítě. Ovšem mnohem závažnější „zápasy 
o víru“ ho teprve čekají, pokud si osvojí celé vánoční poselství (o tom, proč se Ježíšek 
vůbec narodil). Jednoho dne zjistí, že svět kolem stojí v opozici a uráží se nad 
biblickou podstatou Vánoc nebo dokonce nad přáním Merry Christmas… 

V době narození malého Ježíše chválili andělé Boha slovy: „… a na zemi pokoj“. 
Ovšem přesvědčení, že tento Boží pokoj je lidem darován právě a pouze v Kristu, 
paradoxně vyvolává mezi lidmi nepokoj a rozdělení. Ježíš je vskutku Vládce pokoje 
(jak prorokoval Izajáš) pro každého, kdo Mu věří. Ale věřit Mu a hlásit se k Němu je a 
bude mezi lidmi zdrojem nepokoje a neshod.  

Ale budiž. Ani v tom nám Ježíš 
nelhal, když to předpovídal. Tak 
jako ani nelhal ve slovech ujištění: 
„Buď dobré mysli, odpouštějí se ti 
hříchy. Tvá víra tě zachránila.“ 
 

Přeji vám veselé Vánoce, 
svátky Kristova pokoje! 

 
Váš pastor 

Petr Krákora 
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říjen, listopad a prosinec 2018  

AD V E N T N Í  Z P Í VÁN Í   

1 .  a d v e n t n í  n e d ě l e  

2. 12. v 17h – 5.-9. 

2 .  a d v e n t n í  n e d ě l e  

9. 12 v 17h – 2.A+B 

čtvrtek pro prvňáčky 

13. 12. v 16h – 1.A+B 

3 .  a d v e n t n í  n e d ě l e  

16. 12. v 10h – 3.A+B 

16. 12. v 17h – 4.A+B 

čtvrtek pro nejmenší 

20. 12. v 16h – MŠ 

     

ŠTĚDROVEČERNÍ  

BOHOSLUŽBY  

PONDĚLÍ 24. PROSINCE 

Plzeň – od 22 hodin 

Rochlov – od 22 hodin 

Tlučná – od 24 hodin 

     

Z OBSAHU  
TOHOTO VYDÁNÍ 

Dr. Dobson –  
Neberte partnera  

jako samozřejmost 

Adam Ford (komiks) –  
Policejní dohled  

nad tolerancí 

Současné křesťanské písně – 
„I Can Only Imagine“ 

Lidská práce –  
věc posvátná a požehnaná III. 

Vlny, které se šíří dál – IV. 
(Manahem) 

 

 



Ernst Boris Chain – britský biochemik německého původu, profesor na univerzitě v Oxfordu, držitel Nobelovy 
ceny z roku 1945 za fyziologii a medicínu (objev penicilinu spolu s A. Flemingem a H. W. Floreyem) 

 

DDrr..  DDoobbssoonn  ––  KKoouutteekk  pprroo  mmaannžžeellssttvvíí  aa  rrooddiinnuu  

NEBERTE SVÉHO PARTNERA JAKO SAMOZŘEJMOST 

„V úctě dávejte přednost jeden druhému.“ - Římanům 12:10b 

Každý z nás má hluboce pociťovanou potřebu být vážen a uznáván. V manželských vztazích 
však příliš často bereme svého partnera za samozřejmost. Je pak s podivem, že se dnes mnoho 
mladých maminek velmi brzy vrací do zaměstnání? Někdy jsou sice důvodem finanční těžkosti 
rodiny, ale jindy je tomu tak proto, aby žena nalezla uznání a chválu, kterou doma od manžela 
neslyší. A podobně, nemůže právě tohle být i jeden z důvodů, proč mnoho mužů tráví nadmíru 
hodin ve své práci – třeba proto, aby od svých kolegů vnímali respekt a ocenění, které se jim 
doma nedostává?  

Váš manželský partner přináší do domácnosti mnoho řemesel a dovedností: 
je finančním zajišťovatelem, kuchařem či kuchařkou, řidičem či řidičkou, 
pečovatelem či ošetřovatelkou, správcem, poradcem či poradkyní, plánovačem 
a zařizovatelem, zahradníkem či zahradnicí, arbitrem při hádkách dětí, 
duchovním vůdcem, utěšitelem či utěšitelkou a zvládá i mnoho dalších rolí. 

Proto vás vyzývám, abyste projevovali úctu a ocenění svým drahým polovičkám za jejich 
dovednosti a službu rodině. Řekněte své ženě, jak vám chutná, co uvaří. Rozlučte se s mužem, 
když jde do práce, s pochvalou, jak rozumně hospodaří s rodinným rozpočtem. Pochvalte před 
hosty vkus své ženy pro citlivé zkrášlení bytu či zahrady, stejně jako smysl svého muže pro 
humor nebo jeho pevnou ruku při výchově dětí. Důvodů k uznání jistě najdete sami mnoho. 

Vězte, že pokud váš partner nebude vnímat od vás doma, že je uznáván a oceňován, dříve či 
později bude hledat takové ocenění někde jinde. 
 

Originální text tohoto příspěvku můžete nalézt na internetu na adrese:  
https://drjamesdobson.org/blogs/marriage-blogs/dr-dobson-blog/2017/03/29/don-t-take-your-spouse-for-granted  
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. 
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Je mnoho způsobů, jakými si lidé uvědomují svou 
schopnost věřit ve svrchované Boží vedení a moc: 
skrze hudební či obrazové umění, skrze nějakou 
událost či zážitek, který průkazně ovlivnil jejich 

život, skrze pozorování pomocí mikroskopu nebo 
teleskopu, nebo jen pouhým sledováním 
zázračných projevů a účelnosti v přírodě. 

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 září a října věnovali na podporu šíření evangelia o Ježíši Kristu (slovem i skutkem) 

celkem 9110 Kč a 20 eur. Děkujeme dárcům! Naše dary umožňují tisk kázání a Pečetě víry, zasílání balíčků s potravinami a 

hygienou vězněným křesťanům, pravidelný úklid v kapličce v Tlučné, nákup letáčků s křesťanskou tematikou (viz předsálí 

kaple v Plzni), pořízení materiálu pro práci s dětmi při Biblickém kroužku, aj. Na finanční odměnu sborovým pracovníkům 

stále přispívají hlavní měrou věřící z USA prostřednictvím misijní organizace Thoughts of Faith. I jim patří náš velký dík! 

https://drjamesdobson.org/blogs/marriage-blogs/dr-dobson-blog/2017/03/29/don-t-take-your-spouse-for-granted


 

Policejní dohled nad tolerancí 

Komiks od Adama Forda 

 

ORIGINÁL KOMIKSU NAJDETE NA INTERNETU NA ADRESE: https://adam4d.com/tolerance-police 
Přeloženo a použito se souhlasem autora. Translated and published with permission of the author. 3 

https://adam4d.com/tolerance-police


SS OO UU ČČ AA SS NN ÉÉ   
KK ŘŘ EE SS ŤŤ AA NN SS KK ÉÉ   PP ÍÍ SS NN ĚĚ   

 

Máte rádi moderní hudbu? Chcete 
poslouchat současnou křesťanskou 
muziku? Jde vám nejen o chytlavé 
melodie, které si budete broukat 
v hlavě, ale i o text, se kterým se 

můžete ztotožnit a který vás motivuje 
a povzbuzuje na cestě s Bohem? Pak 

možná oceníte tuto současnou chválu, 
spolu s textem, překladem a odkazem, 

kde si píseň můžete poslechnout. 
 

-  MERCYME -  
I  Can Only Imagine  

https://youtu.be/ZNDEyxEMNp0 
 

I can only imagine what it will be like 
When I walk by Your side 

I can only imagine what my eyes will see 
When Your face is before me 

I can only imagine 
 

Surrounded by Your glory 
What will my heart feel? 

Will I dance for you, Jesus? 
Or in awe of You be still? 

Will I stand in Your presence? 
Or to my knees will I fall? 

Will I sing Hallelujah? 
Will I be able to speak at all? 

(2x) I can only imagine 
 

I can only imagine when that day comes 
And I find myself standing in the Son 
I can only imagine when all I will do 

Is forever, forever worship You 
(2x) I can only imagine 

 

REFRAIN 
 

I can only imagine when all I will do 
Is forever, forever worship You 

I can only imagine 
 

MOHU SI  JEN PŘEDSTAVIT  
Mohu si jen představit, jaké to bude, 

až půjdu po Tvém boku. 
Mohu si jen představit, co spatří mé oči, 

až budou hledět na Tvou tvář. 
Mohu si to jen představit. 

 

Obklopen Tvou slávou, co budu v srdci cítit? 
Budu pro Tebe tancovat, Ježíši? 

Nebo se v úžasu nad Tebou ani nepohnu? 
Budu v Tvé přítomnosti stát? 

Nebo padnu na kolena? 
Budu zpívat Haleluja? 

Budu vůbec schopen něco říct? 
(2x) Mohu si to jen představit. 

 

Mohu si jen představit, až ten den přijde, 
a já zjistím, že stojím v Synu. (tj. v Kristu) 

Mohu si jen představit,  
až jediné, co budu dělat, 

bude navěky a navždy uctívat Tebe. 
(2x) Mohu si to jen představit. 

 

REFRÉN 
 

Mohu si jen představit, 
až jediné, co budu dělat, 

bude navěky a navždy uctívat Tebe. 
Mohu si to jen představit. 

 
TATO PÍSEŇ SE V USA STALA DOSUD 

NEJPRODÁVANĚJŠÍ SOUČASNOU 
KŘESŤANSKOU PÍSNÍ VŠECH DOB.  

 

     Události a dění v  našich sborech        

K ř e s t  v  P l z n i  

V neděli 14. října 2018 se mezi 
Boží děti, vodou křtu očištěné a 
krví Krista vykoupené, připojil i 
Vilém Christoph Schneider, syn 
bývalé žákyně naší školy, Barbory 
Laštovkové. Vilíkovi přejeme, aby 
rostl nejen fyzicky, ale i v poznání 
svého milujícího nebeského Otce, 
který pro jeho záchranu obětoval i 
to nejcennější, co měl: svého 
jediného dokonalého Syna Ježíše. 

Z a s a z e n í  l í p y  a  v z t y č e n í  k ř í ž e  

U příležitosti 100 let od vzniku samostatné Československé republiky 
r. 1918 byly po celé naší zemi sázeny „lípy republiky“. Jedna taková lípa, 
symbolický strom našeho národa, byla ve čtvrtek 25. října slavnostně 
zasazena i v Tlučné poblíž místní základní školy. Při této příležitosti 
pronesl krátké zamyšlení i pastor tamějšího Sboru sv. Petra, Petr Krákora. 
Podkladem mu byl text z Písma, z proroka Jeremjáše 17:5-8. 

   

K oslavě stoletého výročí od založení „první republiky“ vyrobil p. Erben 
z Rochlova dřevěný kříž, který byl vztyčen v neděli 28. října na kopečku 
mezi Rochlovem a Blatnicí poblíž cesty u lesa. Místní požádali pastora 
Krákoru, který v rochlovské zámecké kapli slouží o Vánocích, aby pronesl 
slova požehnání. Ten nejprve připomněl význam kříže, na kterém před 
dvěma tisíci lety skonal Ježíš Kristus; zmínil i příčiny, které k tomu vedly, 
a důsledky, které tato přelomová událost lidských dějin má dodnes pro 
každého z nás. Z Písma četl slova z 1. listu Petrova 2:24-25, kde je psáno: 
„On na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli 
živi spravedlnosti. Jeho rány vás uzdravily. Vždyť jste bloudili jako ovce, ale 
nyní jste byli obráceni k pastýři a strážci svých duší.“ 

       
 

4 Kéž Bůh žehná našemu národu a způsobí jeho duchovní probuzení! 

https://youtu.be/ZNDEyxEMNp0


 

LIDSKÁ PRÁCE – VĚC POSVÁTNÁ A POŽEHNANÁ /III./ 
Třetí část kázání pastora Steva Pettita z One In Christ, Florida, USA 

Podívejme se tedy znovu na podstatu lidské práce a na to, odkud pochází. 

Ať už jsme „otroci“ či „páni“, zaměstnanci nebo zaměstnavatelé, práce jako taková je součástí našeho 

„nesení obrazu“ Boha jako Tvůrce. V Genesis 1:26 čteme, že řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším 

obrazem podle naší podoby.“ Přitom čteme, jak do té doby byl Bůh aktivní, činný a tvořivý. Stejně tak 

Bůh pracuje do dnešní doby (viz Jan 5:17). Jsme-li původně stvořeni podle Jeho obrazu, znamená to 

mimo jiné, že práce je přirozeným uplatněním a funkcí lidské bytosti! Samotná skutečnost, že člověk 

činorodě pracuje, svébytně a účelově tvoří, odráží Stvořitele a Jeho konstruktivní a cílevědomý charakter. 

Přemýšlejte nad tím chvíli. Jak se v tomto člověk liší třeba od zvířat… 

To je také důvod, proč člověk nikdy nenalezne hluboké uspokojení v získávání, ale ve vydávání. 

Nebudete nikdy plně uspokojeni hromaděním všemožného majetku, ale naopak přispíváním ke zdaru a 

blahu druhých lidí! V pouhé konzumaci není přítomen plnohodnotný život! Cílem naší tvořivé činnosti 

není vydělat peníze, není nabýt jmění, není konzumovat a užívat zboží, které tu dneska je a zítra může být 

pryč. To zkrátka není ten důvod a cíl, pro který jsme byli stvořeni, proto není divu, že v něm nenajdeme 

hlubší a trvalejší naplnění. Lidská práce je darem od Boha, díky kterému se učíme starat se o stvoření a 

jeden o druhého. Práce je „božský“ způsob, jakým my přispíváme tomuto světu. 

Co nám to tedy říká o práci jako takové? Že je posvátná! Četli jsme v Pavlově listu Efezským 6:7, aby 

otroci sloužili ochotně „jako Pánu, a ne jako lidem.“ Zapamatujte si, že dobře pracovat a sloužit svou 

prací druhým je Boží vůlí. Nezajímá mě, pro jakou firmu pracujete, ani kolik vám za to platí. V Pavlově 

době otroci nedostávali za práci prakticky nic. A přesto je Pavel vyzývá, aby dobře a věrně pracovali, 

protože je to bohulibé. Každý má své povolání sloužit od Boha. 

Často v našem životě chybně oddělujeme, co je posvátné a co světské. Posvátné není to, co děláte 

v neděli ráno v kostele. Posvátné není těch X minut v pokoji, které trávíte na modlitbách s Bohem. Stejně 

tak světské není to, že studujete. Světské není, že chodíte do práce a vyděláváte si na živobytí. Každá část 

našeho života s Bohem a v souladu s Boží vůlí je posvátná a svatá! 

Každá naše činnost je posvátná, když splňuje „test“ v listu Koloským 3:17: 

„Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho 

děkujte Bohu Otci.“ Můžete-li práci, kterou vykonáváte, „orazítkovat“ jménem 

Pána Ježíše, je posvátná. Ať už jste hrudní chirurg, strážce zákona, učitel ve 

škole, hospodyně v domácnosti nebo se věnujete kterékoli jiné práci, pokud ji 

konáte ve jménu Krista a pro slávu Boží, pak je posvátným povoláním. 

Nenechejte ďábla, aby vás oklamal představou, že některé části vašeho života 

jsou posvátné a jiné světské. To je lež od otce lži!  

Kdekoli na pracovišti můžeme přinášet odlesk a obraz Božího tvůrčího, obnovujícího, pečujícího 

charakteru. Ať už děláme v obchodě, v právu, v umění, v medicíně, 

ve stavebnictví, nebo se staráme o životní či rodinné prostředí, každá 

taková práce je povoláním od Boha k věrné službě. Nenechte si nikým 

namluvit, že jen a pouze „práce v církvi“ je Božím povoláním a 

posláním. Všichni jsme povoláni, abychom se k Bohu přidali v Jeho 

péči o zemi a v šíření Jeho vůle skrze tvůrčí práci. Pak je to posvátná 

činnost napříč spektrem všech povolání. Jako křesťané nesloužíme 

přece korporacím, nesloužíme ani výplatním páskám, ale sloužíme a 

pracujeme, jako by to bylo Kristu samotnému. 

5 POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ.  



 

V L N Y ,  K T E R É  S E  Š Í Ř Í  D Á L  –  4  
Po Ježíšově nanebevstoupení se evangelium o Kristu šířilo světem  

jako vlny na vodní hladině. Kdo z těch méně známých svědků Ježíše, 

zmíněných v Novém zákoně, přispěl k této „řetězové reakci“? 

Dnes si všimneme muže jménem Manahem. 

Autor Daniel N. Balge je profesorem na Martin Luther College a členem sboru St. Paul v New Ulmu, USA 

 Antiochie v Sýrii také pocítila vlnový vliv událostí Letnic. Křesťané uprchli z Jeruzaléma před pronásledo-
váním a mnozí přišli právě do Antiochie na severu, kde sdíleli poselství o Ježíši. Krátce poté se tamější církev 
mocně rozrůstala. 

VYSLÁNÍ MISIONÁŘŮ 

Rostoucí společenství se tak chystalo vyslat Pavla (dříve Saula) a Barnabáše jako hlasatele evangelia mezi 
pohany. Během bohoslužby na ně vůdci církve v Antiochii položili ruce, aby jim požehnali. Mezi těmito vůdčími 
křesťany byl také muž jménem Manahem (pořečtělá forma hebrejského jména Manachem). 

Účast Manahema byla velmi příznačná a vhodná. Lukáš ve Skutcích 
píše: „V Antiochii byli v církvi proroci a učitelé: Barnabáš, Simeon zvaný 
Černý, Lucius z Kyrény, Manahem, který býval druhem tetrarchy Heroda, 
a Saul. Když konali bohoslužbu Pánu a postili se, řekl Duch svatý: ‚Oddělte 
mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal.‘ A tak po modlitbách 
a postu na ně vložili ruce a vyslali je k dílu.“ (Skutky 13:1-3) 

Některé aspekty tehdejšího způsobu vyslání Pavla a Barnabáše jsou i 
dnes součástí ustanovení nových učitelů, církevních pracovníků, pastorů a 
misionářů a jejich uvedení do služby. I v současnosti se takováto událost 
vyznačuje společnou modlitbou, požehnáním a vkládáním rukou starších 
na nově vyslané či povolané. 

NEPRAVDĚPODOBNÝ PŘEDÁK CÍRKVE 

 Bohoslužby se tehdy účastnil i Manahem. Co je na něm překvapivé, je jeho spojitost s tetrarchou Herodem. 
Obrat „býval druhem“ (překlad slova syntrofos) naznačuje, že Manahem spolu s Herodem vyrůstal, že byl už jako 
chlapec společně s budoucím tetrarchou, známým jako Herodes Antipas, vychováván a vzděláván. Výraz 
syntrofos dokonce může znamenat, že to byli blízcí kamarádi od dětství nebo dokonce nevlastní bratři (doslova 
soukojenci). V mládí toho jistě spolu mnoho zažili, ačkoli ve zmíněné době už byl Herodes po smrti nebo v exilu. 

Herodes Antipas byl tetrarchou, tedy vládcem nad čtvrtinou území, a spravoval jen část království svého otce 
Heroda Velikého, totiž Galileu a Pereu. Ve svém postavení kdysi nechal kvůli svému lehkovážnému slibu popravit 
Jana Křtitele (Marek 6:14-29). Když byl během židovských Velikonoc v Jeruzalémě, setkal se tam tento dávný 
Manahemův kamarád na Velký pátek krátce i s Ježíšem, který byl k němu poslán římským místodržitelem Pilátem 
k výslechu. Když Ježíš odmítl před jeho očima učinit nějaký zázrak, a dokonce s ním 
nepromluvil ani slovo, tetrarcha se mu vysmál a poslal ho zpátky k Pilátovi (Lukáš 23:6-12). 
Herodes Antipas dodržel rodinnou tradici šiřitelů zla. Zákulisní boje a intriky, krvesmilstvo, 
vražda a všeobecná neřest a zvrácenost pošpinila několik generací herodiánské rodiny.  

Pokud tedy byl v prvotní církvi muž na vlivném místě, který žil podle Ježíšova pokynu ke svým učedníkům – 
„buďte tedy obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice“ (Matouš 10:16) – pak jím zcela jistě musel být právě 
Manahem. Vychováván mezi herodiány bezpochyby získal prvotřídní vzdělání a hluboký vhled do fungování 
Římského impéria. Nejspíš také ztratil iluze o tom, jak jen zlé může nitro člověka být… Jeho hebrejské jméno 
naznačuje, že byl nejspíše dobře obeznámen s Písmem Starého zákona (hebr. Manachem mimochodem znamená 
těšitel). Došel však víry v Ježíše jako Mesiáše a Zachránce od hříchu. A své schopnosti a dovednosti zapojil do 
služby evangelia, což z něj učinilo jedním z respektovaných vůdců křesťanů v Antiochii. 

Není úžasné, jaké lidi si Bůh ve své církvi používá? Lidi jako byl Manahem. Lidi jako jsme my. 
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Ze syrské Antiochie vyrazil apoštol Pavel 

s Barnabášem na svou 1. misijní cestu.  
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