
NNEENN ÍÍ   NNOOVVÝÝ   JJAAKKOO  NNOOVVÝÝ !!   
Nové (neos) víno se musí dát do nových (kainos) měchů. 

Lukáš 5:38 
  

Píše se rok 2018. Je to pro všechny nový rok. Ale bude pro někoho 

z nás skutečně nový? 

Sami určitě vnímáte rozdíl mezi těmito dvěma „novostmi“. A nejste 

sami. I řecký Nový zákon chápe „nové“ různě. Dokonce má i dvě různá 

přídavná jména! Neos znamená nový ve smyslu časově nový, čerstvý, 

mladý. Jako třeba ten letopočet. Opakem je pak starý věkem, uplynulý. 

Druhé slovo je kainos a znamená kvalitativně nový, tedy nový jiného 

druhu. Jeho opakem by bylo zastaralý, staromódní či překonaný. 

Ježíš jednou prohlásil, trochu tajemně, že nové víno je třeba dávat do 

nových měchů. Nové (neos), mladé víno není vhodné vlévat do starých, 

zpuchřelých kožených vaků, které by se roztrhly, a víno by se vylilo. Ne! 

Je nutné použít nové (kainos) měchy, kvalitativně zcela jiné – pružné a 

poddajné. Ty pak mohou v sobě uchovávat mladé, bující, živé víno. 

S novým rokem si mnozí lidé dávají předsevzetí. Jsou odhodláni začít 

něco v životě dělat jinak, něco změnit k lepšímu. A je pravda, že vždycky 

máme co zlepšovat. Jak ale Ježíš říká, aby život byl skutečně vibrující, 

kypící milostí, potřebuje člověk radikální změnu. Kvalitativní novost. 

Proměnu podstaty svého bytí. Nestačí jen vyretušovat „drobné chyby 

na kráse“. Potřebujeme se stát „novými měchy“. 

Takovou obnovu přišel před dávnými lety Kristus pro nás zajistit: 

vzal náš starý, 

překonaný život 

na kříž a do 

hrobu. A místo 

něho nám od té 

doby Jeho Duch 

nabízí a v nás 

uskutečňuje ten 

nový, jiný život. 

Věčný. Jeho. 

Váš pastor 

Petr Krákora 
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leden, únor a březen 2018  

BOHOSLUŽBY  

V NAŠICH SBORECH: 

Tlučná – neděle od 8,30 hod. 

Plzeň – neděle od 10 hod. 

Horní Bříza – 1x měsíčně 

(podle domluvy) 

     

ZPÍVÁNÍ DĚTÍ ZŠML+MŠ  

(neděle od 10 hodin) 

11.2. – 4.A+4.B 

4.3. – MŠ/KDG 

11.3. – 3.A+3.B 

18.3. – 2.A+2.B 

25.3. – 1.A+1.B 

8.4. – 5.A+5.B 

     

Z OBSAHU  
TOHOTO VYDÁNÍ 

Dr. Dobson – Po čem 
děti opravdu touží? 

Adam Ford – Co vlastně 
Kristus (ne)chce… (komiks) 

Představujeme paní  
Jeanine R. Heller … 

Lidská práce –  
věc posvátná a požehnaná I. 

Vlny, které se šíří dál – I. 
(Barnabáš) 

     

Slunce nediskutuje s žárovkami.  
- Pavel Kosorin 



 

DDrr..  DDoobbssoonn  ––  KKoouutteekk  pprroo  mmaannžžeellssttvvíí  aa  rrooddiinnuu  

P O  Č E M  D Ě T I  O P R A V D U  T O U Ž Í ?  
Rodiče:  

Nemusíte utrácet haldy peněz, aby váš rodinný život byl smysluplný .  
Děti milují ty nejprostší, opakované aktivity –  strávené s  vámi!  

 
Děti jsou už prostě takové. Až na výjimky chtějí slyšet, jak jim čtete stejné příběhy po 

stopadesáté. Chtějí slyšet stejné vtipy, i když jejich pointu už dávno znají. Tyto interakce 
s rodiči jsou pro děti často zábavnější než drahé hračky a mimořádné činnosti. 

Jeden můj přítel byl nedávno překvapen, když se zeptal svých dospělých dětí, na co ze 
svého dětství vzpomínají nejraději. Byly to dovolené, které trávily spolu? Nebo výlety do 
Disney World? Nebo návštěvy ZOO? Ne, řekly mu. Byly to chvíle, kdy si s nimi klekl na zem a 
„zápasil“ se všemi dětmi najednou. Vždycky ho obklíčily, domlouvaly taktiku, jak toho „obra“ 
přemoci, a přitom se všichni smáli, až skoro brečeli. Takovým způsobem děti přemýšlejí. Ty 
nejsmysluplnější aktivity v rodině jsou obvykle ty naprosto spontánní a úzce osobní. 

 

To je také důvod, proč se nelze vykoupit ze své rodičovské odpovědnosti, i když se 
o to mnozí rodičové pokoušejí. Zaneprázdněné matky a unavení otcové, zejména ti majetní, 
se častokrát snaží revanšovat svým dětem tím, že jim pořídí drahé hračky, zaplatí nákladné 
koníčky nebo zařídí výstřední zážitky. Málokdy to však funguje. A rozhodně ne dlouhodobě. 

Co kluci a děvčata vyžadují, je společný čas trávený s rodiči – ať už při opravování nebo 
stavění něčeho v garáži, při zpívání v autě na cestách nebo během putování ke starobylému 
hradu. Žádná hračka, se kterou si má dítě hrát samo, nemůže nikdy konkurovat potěšení 
z těchto společných chvil. Právě takové okamžiky si budou děti pamatovat a vzpomínat na 
ně po celý život. Investujte do nich, dokud je ještě čas! 

Článek Dr. Dobsona 'Parents: It’s the Simple Things That Count'. 
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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Co vlastně Kristus (ne)chce … 

Komiks od Adama Forda 

  
 

  

 
 

 

 
 

ORIGINÁL KOMIKSU NAJDETE NA INTERNETU NA ADRESE: http://adam4d.com/give-me-all 
Přeloženo a použito se souhlasem autora. Translated and published with a permission of the author. 
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http://adam4d.com/give-me-all


Louis Pasteur – francouzský biolog, chemik a lékař, zakladatel mikrobiologie a lékařské 
imunologie, člen Franc. akademie přírodních věd a Franc. akademie lékařských věd 

 

                  Události a dění v  našich sborech                   

O h l é d n u t í  z a  A d v e n t e m  2 0 1 7  

Závěr minulého roku se nesl ve znamení Adventu a oslav Vánoc. Jelikož 

jsme zahájili adventní období o týden dříve, než oficiálně začalo, mohly při 

bohoslužbách pohodlně předvést své hudební vystoupení všechny třídy 

ZŠML a MŠ Klubíčko. Děkujeme ještě jednou všem, učitelům i žákům, kteří 

přípravě a realizaci zpívání věnovali svůj čas a úsilí! 

P ř e d s t a v u j e m e  p a n í  J e a n i n e  R .  H e l l e r . . .  

Již od září loňského roku mezi námi vídáme usměvavou dámu, rodačku ze Spojených států. Jmenuje se 
Jeanine Ruth Heller a přijela k nám z Wisconsinu, aby celý školní rok pomáhala ve Škole Martina Luthera při 
výuce angličtiny, křesťanské výchovy a při zpívání v kapli. Zapojila se také do výuky angličtiny pro veřejnost – 
každou středu od 17 hodin. Jeanine (při výslovnosti je důraz na druhou slabiku) má 
dlouholeté zkušenosti s výukou žáků z různých kultur, dětí přistěhovalců do USA 
z Mexika a asijských zemí, s výukou v jazykové škole Berlitz, učila i rok v Japonsku a rok 
v Číně. Ráda hraje na piano, klávesy a varhany. Už od studia na vysoké škole hraje 
v kostele při bohoslužbách. Na školách v Americe také doprovázela pěvecká 
vystoupení, vedla dětské muzikály a dirigovala dětský sbor. Jeanine miluje hudbu a 
ráda učí děti zpívat. Učila angličtinu lidi různých věkových kategorií, ale nejraději menší 
děti ve věku 8 až 10 let. Její velkou zálibou je i četba Bible. Miluje svého Zachránce, 
Pána Ježíše. Pokud byste chtěli Jeanine pozvat na nějaký koncert nebo kulturní akci, 
domluvte se s ní – bude-li moct, jistě ráda půjde. (Kontakt i tip vám dají pastoři.) 

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 se na podporu aktivit našich sborů vybralo v měsících listopad a prosinec celkem 

14 260 Kč. Ve Sboru sv. Petra v Tlučné darovali lidé za rok 2017 dohromady 5 269 Kč. Návštěvníci štědrovečerní 

bohoslužby v kapli v Rochlově přispěli částkou 972 Kč. Členové Sboru sv. Kříže v Horní Bříze věnují své dary 

průběžně do sbírky v plzeňském sboru. Srdečně děkujeme všem dárcům! 

N o v á  s é r i e  k á z á n í  n a  V a š e  n á m ě t y  

V neděli 21. ledna jsme začali sérii nedělních kázání „ZAJÍMALO VÁS“, která se 

bude věnovat Vašim otázkám, podnětům a námětům. V předsálí kaple Sboru sv. 

Pavla v Plzni jsou k dispozici lístky, kam můžete napsat, o čem byste rádi v kázání 

slyšeli – může to být např. pasáž z Písma nebo určité téma. Lístek pak vložíte do 

pokladničky nebo ho předáte jednomu z pastorů. První kázání série neslo název 

„Matematika odpuštění“, druhé „Bůh a bolavý svět“. Je něco, co by zajímalo Vás? 
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Trocha vědy vás odvede 
od Boha, ale více vědy  
vás přivede k Němu. 



 

LLIIDDSSKKÁÁ   PPRRÁÁCCEE   ––   VVĚĚCC  PPOOSSVVÁÁTTNNÁÁ   AA  PPOOŽŽEEHHNNAANNÁÁ   //II ..//  
První část kázání pastora Steva Pettita z One In Christ, Florida, USA 

Úvodní stránky Bible nám ukazují Boha „při práci“, při tvořivé činnosti, jejímž výsledkem byl 

i člověk, tvor podle Boží podoby. Není tedy divu, že jedna z prvních věcí, které Bůh člověku dal, 

byla práce. Ano, přidělil mu práci, jak čteme v knize Genesis: „Hospodin Bůh postavil člověka do 

zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil.“ (Genesis 2:15) Ještě předtím, než se objevil had, ještě 

předtím, než došlo k duchovnímu pádu člověka a prvnímu hříchu, vidíme člověka, který pracuje, 

dokonce spolupracuje s Bohem na Božím díle! Obdělává a střeží – pracuje jako správce 

zahrady, kterou Bůh stvořil. Práce – jako tvořivá, konstruktivní činorodost – je, jak vidíme, 

součástí onoho „Božího obrazu“, ke kterému byl člověk učiněn. 

Ano, možná bude třeba, abyste odložili své předsudky ohledně 

práce, abyste odhlédli od svých špatných zkušeností s mládežnickými 

brigádami či pracovními agenturami; jen tak budete moci nahlédnout 

na fenomén práce v jeho širší perspektivě, než je ta, kterou nás učí 

naše omezená, často negativní zkušenost. Když si pak v tomto kázání 

všechno pospojujeme, byl bych rád, aby vyšla najevo jedna věc: že 

práce není prokletí! Jsou totiž lidé, kteří vám budou tvrdit, že práce je důsledkem lidského pádu 

do hříchu a zkaženosti světa… 

Ne, práce není vedlejší produkt hříchu. Jak ale čteme v Genesis 

kapitola 3, důsledkem lidské vzpoury proti svému Tvůrci byl fakt, že 

člověk byl vyhnán z ráje, že země byla prokleta a že práce se stala 

mnohem namáhavější – „dobývání chleba ze země“ se od té doby 

neobejde bez „potu tváře“ a přináší často jen „trní a bodláčí“. 

Nemluvíme už proto o práci tak, že by to bylo něco zábavného, něco, co nás činí blaženými. 

Přesto má být ale práce užitečná, má být kladnou stránkou lidské existence, nikoli zápornou. 

Je zajímavé, že Bible jen velmi málo mluví o různých druzích práce, různých profesích, nebo 

o tom, čím by člověk měl být. (Dnes také máme daleko víc možností a příležitostí, než tomu bylo 

v dobách, kdy byly knihy Bible psány.) Naopak velmi mnoho toho Bible – jak Starý, tak Nový 

zákon – říká o tom, jak má člověk pracovat, jak má k práci přistupovat, a to ať už jde o práci 

„vznešenou“, nebo „druhořadou“. Bohu tedy nezáleží ani tak na tom, CO za práci máme, jako na 

tom, JAK ji vykonáváme! 

 Přečtěme si z listu, kterým apoštol Pavel vyučoval mladý sbor v Efezu 

ohledně „naplněnosti Duchem“ a o tom, jaké ovoce to přináší do vztahů a 

soužití – křesťanů, manželů, rodičů a dětí, … a nakonec i „pracovníků a šéfů“: 

„Otroci (což v naší situaci odpovídá zaměstnancům), poslouchejte pozemské pány 

(tj. zaměstnavatele, šéfy podle těla) s bázní a chvěním, v upřímnosti srdce jako Krista 

(čili nezapomeňte, kdo je váš skutečný šéf, komu sloužíte – ať už točíte zmrzlinu, 

kopete příkopy, nebo spravujete miliony v bance). Neslužte naoko jako ti, kdo se chtějí zalíbit lidem, 

ale jako Kristovi otroci, kteří z duše činí Boží vůli; služte ochotně, jako Pánu, a ne jako lidem. Víte, že 

každý, kdo vykoná něco dobrého, vezme za to odměnu od Pána, ať je to otrok nebo svobodný.  

A vy, páni (šéfové, vy, co jste ve vedení a řízení), jednejte s nimi také tak 

(tj. upřímně, ne naoko, jako s Kristem) a zanechte vyhrůžek; vždyť víte, že jejich 

i váš Pán je v nebesích a že u něho není přijímání osob (tj. stranění, předpo-

jatost).“ (Efezským 6:5-7, ČSP)         POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ.  
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V L N Y ,  K T E R É  S E  Š Í Ř Í  D Á L  –  1  
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 člověka jménem Barnabáš. 

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

„Co je to jméno?“ ptala se Shakespearova Julie Romea. „Odlož jméno své, a za své jméno, jež tvou částí není, 
mne vezmi celou.“ Na jméně nesejde, jako by říkala Julie svému milému. 

 „Co je to přezdívka?“ můžeme se ptát my. V přezdívce je skryto mnoho o jejím nositeli, někdy víc než ve 
jméně. Přezdívka často člověku zůstane, protože vyzdvihuje to, co je výrazné, nápadné a charakteristické na jeho 
vzhledu, příjmení nebo vlastnostech. 

 Uvažte, jakou přezdívku dali Ježíšovi učedníci muži jménem Josef, židovskému 
levitovi pocházejícímu z Kypru. Apoštolové ho nazvali „syn útěchy“ či „syn povzbuzení“ 
(Skutky 4:36). Jeho přezdívka je však známější z aramejštiny: Barnabáš. A zůstala mu. 
Jako společníka apoštola Pavla na jeho první misijní cestě si tak lépe pamatujeme 
Barnabáše než Josefa z Kypru. 

 Poprvé se setkáváme s Barnabášem a hned vidíme, jakým je povzbuzením. Prodal 
pole a peníze přinesl a položil před apoštoly, aby přispěl na činnost vznikající církve (viz 
Skutky 4:37). Později si vůdčí osobnosti církve v Jeruzalémě tak považovaly Barnabáše, 
že ho vyslaly samotného do syrské Antiochie, jednoho z velkoměst Římského impéria 
(Skutky 11:19-24). Velké množství lidí tam totiž uvěřilo a obrátilo se k Pánu Ježíši, ale chyběl jim někdo, kdo by je 
vedl. Lukáš, inspirovaný pisatel knihy Skutků, shrnuje dopad působení Barnabáše slovy: „Když tam přišel a spatřil, 
co se z milosti Boží děje, měl radost a povzbuzoval všechny, aby ve svém rozhodnutí setrvali a zůstali Pánu věrni. 
Byl to muž dobrý, plný Ducha svatého a víry; a tak bylo mnoho lidí přivedeno k Pánu.“ (Skutky 11:23,24) Barnabáš 
své poslání do Antiochie zvládl skvěle. 

 Vidíme, jak v něm nesl ovoce Duch svatý. To, co apoštolové zahlédli v tom muži, takže ho nazvali „synem 
povzbuzení“, se rozhořelo naplno mocí Božího Ducha. Jistě, Barnabáš měl své přednosti, ale ty učinila efektivní 
a užitečné teprve jeho důvěra v Boha, který mu je dal. Barnabáš věděl, že sám Bůh ho vybavil k jeho poslání, 
povolal ho k němu a požehnal jeho výsledkům. 

Brzy nato Barnabáš viděl, že je v Antiochii dost práce pro dva, a tak se odebral 
do Tarsu, aby vyhledal bývalého pronásledovatele církve, Saula – který měl být brzy 
znám jako Pavel. Již dříve se Barnabáš Saula ujal a zařídil mu setkání s Petrem a 
Jakubem v Jeruzalémě (Skutky 9:26-27, Gal 1:18-19). Potom Saul strávil asi osm let 
ve svém rodném městě Tarsu, ne však dosud, pokud víme, jako povolaný služebník, 
ale jako ten, který čeká na Boží pokyny. 

Nyní Barnabáš přinesl Saulovi povolání od Ducha svatého k práci v Antiochii a 
tím spustil a rozhýbal službu, kterou již dříve Bůh Saulovi předpovídal (Skutky 9:15). 
Spolu pak, Barnabáš a Saul, pracovali „v tamější církvi po celý rok a vyučovali velké 
množství lidí“ (Skutky 11:26a). Krátce nato věřící v Antiochii vybírali mezi sebou 
sbírku na pomoc hladovějícím v Jeruzalémě. Nakonec se město Antiochie v Sýrii 
stalo odrazovým můstkem k Pavlovým třem misijním cestám po Malé Asii. Na té 
první ho doprovázel i „syn povzbuzení“, Barnabáš. 

Antiochie byla také místem, kde učedníci Krista byli poprvé nazváni křesťany /kristovci/ (Skutky 11:26b), což 
je v podstatě přezdívka, která o nich samých a o jejich pastorech mnoho vypovídá. A ta přezdívka, chvála Bohu, 
věřícím zůstala. 

Ripple Effect: Barnabas. Daniel N. Balge, Forward in Christ, Vol. 103, Number 6 - June 2016. Copyrighted by WELS FiCh © 2017. Použito se svolením. 
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