
MMOODDLLIITTBBAA  NNEENNAAHHRRAAZZUUJJEE   ČČ IINNYY  
Modlete se také za nás, aby Bůh otevřel dveře našemu slovu.  

- Koloským 4:3a 
  

Skončilo léto, začala škola. Ovšem i během léta probíhala u nás 
„škola“ – Letní biblická škola (VBS). Učili jsme se během ní modlit. 

Shodou okolností jsem před nedávnem na internetu narazil na 
řekněme poněkud jízlivou „definici modlitby“. Modlitba je podle ní 
způsob, jakým nic nedělat, a přitom si myslet, že pomáhám… 

Pokud to bylo myšleno vážně, což se z kontextu nedalo vyčíst, 
šlo o velice zploštělý pohled na modlitbu! Autor takové definice si 
nejspíš představuje, že modlitbou se věřící člověk snaží vyhnout se 
praktickým činům, konkrétním krokům, vlastnímu a aktivnímu 
zapojení se do řešení problémů. Je dost možné, že někdo takovým 
způsobem modlitbu využívá. Rozhodně to ale není pravidlem ani 
definicí toho, čím modlitba je!  

Nechci zde nyní rozebírat fakt, že modlitba zahrnuje širokou 
plejádu „hovorů s Bohem“ – od proseb a díkůvzdání, od nářků a 
stížností, přes chvály a uctívání až k nevázanému rozmlouvání či 
tiché meditaci. Především je ale modlitba aktem odevzdání se. Je 
„otevřením se“ s vědomím, že mnohé věci nemáme ve svých 
rukou, že s mnoha situacemi sami nic nenaděláme. Modlitba však 
není ani tak „poslední instance“, jako spíš ta „první instance“, ke 
které se uchylujeme nejlépe ještě předtím, než něco vykonáme. 

A jsou také modlitby, které žádná naše činnost nenahradí. Co 
třeba prosby za odpuštění vin? Prosby za očištění srdce a mysli od 
zlých tužeb a myšlenek? Co děkování za úrodu? Prosby za ochranu 
na cestách? Co modlitby za pokoj a rozvahu tváří v tvář zkouškám? 

Modlitba nenahrazuje 
činy. Spíše je doplňuje. 
Doprovází. A předchází 
– předchází činy lidské 
i zásahy Boží. A tak se 
modlím, aby se mnozí 
z vás chopili s důvěrou 
tohoto práva a výsady 
Božích dětí v Kristu. 

Váš pastor 
Petr Krákora 
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červenec, srpen a září 2018  

BOHOSLUŽBY  

V NAŠICH SBORECH: 

Tlučná – neděle od 8,30 hod. 

Plzeň – neděle od 10 hod. 

Horní Bříza – 1x měsíčně 

     

P O D Z I M N Í  Z P Í VÁN Í   

D Ě T Í  Z Š ML  

(neděle od 10 hodin) 

14.10. – 3.A+3.B 

21.10. – 1.A+1.B 

4.11. – 5.A+5.B+6 

11.11. – 2.A+2.B 

18.11. – 4.A+4.B 

     

Z OBSAHU  
TOHOTO VYDÁNÍ 

Dr. Dobson –  
Když mladí opouštějí víru 

Adam Ford (komiks) –  
Uklizený pokoj? 

Informace z dění  
v našich sborech 

Současné křesťanské písně – 
„Strong Enough To Save“ 

Vlny, které se šíří dál – III. 
(Štěpán, Fortunát, Achaikos) 

     

Kdyby byl Bůh dostatečně malý, 
abychom Ho pochopili,  

nebyl by dostatečně velký,  
abychom Ho uctívali. 
- Evelyn Underhillová 



Eugene Paul Wigner – americký fyzik narozený v Maďarsku, nositel Nobelovy ceny  
za fyziku, kterou získal za příspěvky k teorii atomového jádra a elementárních částic 

 

DDrr..  DDoobbssoonn  ––  KKoouutteekk  pprroo  mmaannžžeellssttvvíí  aa  rrooddiinnuu  

K DY Ž D O SPÍVA JÍCÍ  O PO UŠTĚJ Í  VÍRU 

Otázka: Jsme s manželem nešťastní, protože se nám zdá, že naše dospívající dcera odvrhuje svou 
křesťanskou víru. Přitom jako malá byla plná víry a hořela láskou k Ježíši. Mám sklon propadat panice, ale chci 
se zeptat Vás, jestli pro mě máte nějaké slovo povzbuzení. 

Odpověď: Během formativních let je každému malému dítěti říkáno, co si má myslet a jak se má na svět 
dívat. Přitom je vystaveno názorům, předsudkům a přesvědčením svých rodičů, což je přirozené a správné. 
Rodiče tak plní svou Bohem danou zodpovědnost vést a vychovávat své potomky. Nicméně v životě musí přijít 
moment, kdy všechny tyto koncepty a představy budou dospívajícím člověkem prozkoumány a prověřeny, aby 
byly buď přijaty za pravdivé a užitečné, nebo zavrženy jako falešné a k ničemu. Tyto závěry nejsou přitom 
nikdy definitivní… Pokud by však k tomuto zkoumání nikdy nedošlo, mladý člověk by 
nemohl překlenout onu propast mezi „tím, co mi říkali“ a „tím, čemu věřím“. To je 
přitom jedním z nejdůležitějších „mostů“ vedoucích od dětství k dospělosti. 

Je tedy zcela normální, že Váš náctiletý potomek zkoumá a zvažuje věrohodnost 
oné „indoktrinace“, kterou v dětství obdržel, ať už křesťanské, ateistické nebo jiné. Musí hledat a ptát se: 
„Opravdu je/není Bůh? Opravdu mě zná? Sdílím skutečně ty hodnoty, které mi rodiče vštěpovali? Chci žít podle 
toho, jak mě rodiče vychovávali? Je moje zkušenost v souladu/rozporu s tím, co mě učili?“ Toto období, které 
začíná v dospívání a pokračuje i po dvacítce, je dobou intenzivního hledání a sebezkoumání. 

Tento proces je samozřejmě obzvláště tíživý pro rodiče, kteří musejí hledět na to, jak všechno, co své dítě 
učili, je podrobováno přezkoumávání a zpochybňování. Bude to však mnohem méně bolestivá zkušenost, když 
si obě generace uvědomí, že takováto sebeanalýza je normální a nutnou součástí dospívání. 
 

Originální text tohoto příspěvku můžete nalézt na internetu na adrese:  
https://www.drjamesdobson.org/blogs/dr-dobson-blog/dr-dobson-blog/2014/12/02/when-teens-reject-their-faith 
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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I: Rodiče, nezapomeňte, že máte v rukou velkou zbraň a účinný nástroj: modlitbu!  
„Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého.“ (Jakubův 5:16a) 

II: Rodiče, láska dává dospívajícímu dítěti svobodu. A to i svobodu dělat špatná rozhodnutí.  
    A ten, kdo opravdu miluje, zůstane přesto nablízku s otevřenou náručí. Jako Bůh vůči nám… 

„Jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci: Otče, dej mi díl majetku, … On jim rozdělil své jmění. Po nemnoha dnech 
mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel…. I vstal a šel ke 
svému otci. Když byl ještě daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil.“ (Lukáš 15:11-13,20) 

III: Rodiče, buďte otevřeni diskuzi a připraveni dospívajícímu dítěti vysvětlit a obhájit své postoje a přesvědčení. 
„A Pán, Kristus, budiž svatý ve vašich srdcích. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, 
kterou máte, ale čiňte to s tichostí a s uctivostí.“ (1. Petrův 3:15-16) 

TŘI POZNÁMKY NA OKRAJ: 

Nesmírná užitečnost matematiky je 
něco, co hraničí s tajemstvím… Není  
pro to žádné racionální vysvětlení…  

Zázračná přiléhavost jazyka matematiky 
k formulování fyzikálních zákonů je 

úžasným darem, který ani nechápeme  
ani si nezasluhujeme… 

https://www.drjamesdobson.org/blogs/dr-dobson-blog/dr-dobson-blog/2014/12/02/when-teens-reject-their-faith


 

Uklizený pokoj? 

Komiks od Adama Forda 

   

   

 
 

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

3 

http://adam4d.com/clean-room


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. 
 

-  TENTH AVENUE NORTH -  
Strong Enough to Save  

www.youtube.com/watch?v=nshtIWc7B7I 
 

You fought but you were just too weak 
So you lost all the things you tried to keep 

Now you're on your knees 
You're on your knees 

 

But wait, everything can change 
In a moment's time 

You don't have to be afraid 
'Cause fear is just a lie 

Open up your eyes 
 

REFRAIN: And He'll break open skies 
To save those who cry out his name 
The One the wind and waves obey 

Is strong enough to save you 
 

Look, an hour's not too late 
Lift up your head 

Let the rain fall on your face 
You're not far from grace 

You're not too far from grace 
 

REFRAIN 2x 
 

I know the weight of this world 
Can take you down like gravity 
I know the current of yourself 
Can take you out, out to sea 

But hold on, hold on 
 

REFRAIN 2x 
 

DOST SILNÝ, ABY ZACHRÁNIL  
Bojoval jsi, ale byl jsi příliš slabý, 

a tak jsi ztratil všechno,  
co ses snažil uchovat. 

A teď jsi na kolenou, ano, jsi na kolenou. 
 

Ale počkat, všechno se může změnit  
během chvilky! Nemusíš se bát,  

protože strach je jen klam. 
Tak otevři oči! 

 

REFRÉN: A On rozevře nebesa, 
aby vytrhl ty, kdo volají Jeho jméno. 

Ten, jehož poslouchají vítr i vlny, 
je dost silný, aby tě zachránil. 

 

Podívej, ještě není pozdě, 
tak pozvedni hlavu 

a nechej déšť omýt tvou tvář. 
Vždyť nejsi daleko od milosti. 
Nejsi příliš daleko od milosti. 

 

REFRÉN 2x 
 

Vím, že tíha tohoto světa, 
tě může stáhnout k zemi jak gravitace. 

Vím, že proud tvého já tě může odvát pryč, 
na otevřené moře. Ale vydrž, jen vydrž. 

 

REFRÉN 2x 

 

     Události a dění v  našich sborech        

K ř e s t  v  P l z n i  

V neděli 8. července 2018 byla ve shromáždění církve pokřtěna Lucie 
Michaela Kaslová. Připojila se tak k Božímu lidu – vyšlému 
z otroctví hříchu, putujícímu pouští světa a směřujícímu do 
zaslíbené nebeské vlasti. Žehnáme Lucince ve jménu Pána 
Ježíše Krista, ve kterém byla podle Božího zaslíbení obmyta 
a Jeho Duchem znovuzrozena k novému životu! Haleluja! 

B o h o s l u ž b a  v  n e d ě l i  3 .  č e r v n a  

Ve dnech 1.-3. června se v hotelu Lions v Plzni konala mezinárodní 
konferenci pastorů luteránské konfese z Evropy. Tématem, kterému se 
věnovali řečníci v přednáškách, byla Neomylnost Písma. Setkání bylo 
zakončeno společnou bohoslužbou v neděli 3. června ve Sboru sv. Pavla. 
Poté jsme veřejně poděkovali a rozloučili se s Jeanine Heller, učitelkou 
z USA, která u nás rok pracovala a sloužila. Následovalo krátké hudební 
vystoupení žáků ZŠML pod taktovkou paní uč. Jany Hoffmannové. Moc 
děkujeme všem, kteří se podíleli na zdařilém průběhu a bohaté náplni 
konference, bohoslužby i koncertu! Díky! 

 

 

 

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 v květnu až červenci darovali na podporu 

šíření evangelia o Ježíši Kristu (ve slovech milosti a skutcích dobročinnosti) 

celkem 31 607 Kč, 30 eur a 20 amer. dolarů. Děkujeme všem za jejich dary! 

A Boha prosíme, aby nám žehnal při svém díle záchrany a obnovy člověka! 
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V B S  2 0 1 8  –  M a l á  v z p o m í n k a  n a  s k v ě l ý  t ý d e n  

8. ročník LETNÍ BIBLICKÉ ŠKOLY (VBS) 2018 proběhl během prázdninového týdne od 9. do 15. července. 

Jeho tématem byla ‚modlitba‘ a mottem ‚Let Us Pray‘, neboli ‚Modleme se‘. Každý den se téměř 30 dětí a 

kolem 10 českých pomocníků spolu s 12 americkými dobrovolníky věnovalo různým pohledům na modlitbu. 

Dozvěděli se nebo si připomněli, že se modlíme k všemohoucímu Otci (tj. modlíme se směle jako Jeho děti 

v Kristu), že se modlíme k milosrdnému Otci (tj. modlíme se s pokorou za odpuštění hříchů), že se modlíme 

k moudrému Otci (tj. modlíme se, aby se děla Jeho vůle, ne naše), že se modlíme k Otci rodiny (tj. modlíme se 

i za druhé a jejich potřeby), že se modlíme k ochotnému Otci (tj. modlíme se neúnavně a vytrvale) a že se 

modlíme k Ježíšovu Otci (tj. modlíme se, jak nás naučil Syn – slovy modlitby Otčenáš). 

 

 

Mezi každoroční aktivity patří zpívání písniček a chval (obr. 1) nebo projekt broušení a opracování kamene 

(obr. 2). Letos si děti vyrobily i malé zápisníky s modlitbami a inspirací k modlitbě – prosby i děkování, za sebe, 

za kamarády i za rodinu (obr. 3). Samozřejmostí jsou i hry, soutěže a dovádění na hřišti (obr. 4). Tradicí se stal 

sobotní výlet dětí s rodiči, tentokrát vedl na Kozel a zbytky hradu Lopata (obr. 5). Při nedělním vystoupení při 

bohoslužbě v kapli mohly děti předvést, co se naučily – např. sehrály scénku o Danielovi ve lví jámě. (obr. 6). 

Je naší nadějí, že to, co jsme se při VBS učili a co prožili, nám pomůže v našem vlastním modlitebním životě. 5 
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V L N Y ,  K T E R É  S E  Š Í Ř Í  D Á L  –  3  
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 tří mužů – Štěpána, Fortunáta a Achaikose. 

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

 Starobylý Efez vzkvétal. Město bylo obchodním těžištěm tří říší, které vytlačily jedna druhou - Perské, Řecké 
a Římské. Bylo to z jednoho prostého důvodu: poloha. Několik vytížených obchodních stezek končilo právě 
v Efezu, na západním pobřeží dnešního Turecka. Efezský přístav byl pak snadným výchozím bodem pro spletitou 
pavučinu mořských tras, které se jako vějíř rozvíjely od jižní Evropy až po 
sever Afriky. Když apoštol Pavel po tři roky žil a pracoval v Efezu, jistě poznal 
místní rušné tržiště na náměstí, zrenovované podle Césarova výnosu. Tržiště 
se rozprostíralo asi 100 metrů na každou stranu (jako dvě fotbalová hřiště 
podél sebe), na krajích se tyčily majestátní pilíře a po obvodu se nacházely 
prodejní stánky. Všechno v Efezu jako by volalo: Obchod, to jsme my! 

VÝMĚNNÝ OBCHOD VÝHODNÝ PRO VŠECHNY 

 Přes všechno zboží, které kdy bylo v tomto městě obchodováno – obilí, víno, olivový olej, keramika, drahé 
kovy, sklo směřující na východ a hedvábí směřující na západ, cokoli jen mohli velbloudi unést a lodě dopravit – 
přesto to všechno neexistovala výnosnější a užitečnější „výměna zboží“ v Efezu, než byla mezi apoštolem Pavlem 
a křesťany v Korintu. Kolem roku 55 po Kr. si vyměňovali dopisy. Jak výhodná záležitost to byla pro Korintské! 
Tamní věřící, kteří zápasili o svou víru, vyměnili své těžké otázky týkající se nelehkých problémů za dobré a trvalé 
odpovědi od Bohem povolaného apoštola. 

Tuto výměnu podle všeho umožnili tři muži z Korintu: Štěpán, Fortunát a Achaikos. Nepřímá svědectví 
v Pavlově prvním listě do Korintu ukazují právě na ně jako na posly, kteří nejprve donesli Pavlovi dopis od 
Korinťanů (1. Korintským 7:1). Pavel s radostí poznamenává: „Mám radost, že přišli Štěpán, Fortunát a Achaikos, 
neboť mi nahradili vaši nepřítomnost. Uklidnili (potěšili, občerstvili) mé i vaše srdce.“ (16:17-18a) 

Z těchto slov lze vyčíst, že tito tři poslové mj. nějakým způsobem dovysvětlili Pavlovi, co Korintští ve svém 
dopise psali o svých těžkostech. Doplnili podrobnosti, které Pavel nemohl z dopisu z Korintu vyčíst. Později tito 
bratři odnesli zpět do Korintu Pavlův dopis s odpověďmi (16:12), jeho slova inspirovaná Božím Duchem a Boží 
mocí dochovaná až dodnes: 1. list Korintským. 

DŮLEŽITÍ NOSITELÉ POSELSTVÍ 

 Kdo vlastně byli Štěpán, Fortunát a Achaikos? Ten první má řecké jméno, 
druzí dva latinské, což nám ale moc nenapoví, kromě toho, že to nejspíš byli 
původem pohané, podobně jako prakticky všichni Korinťané. O něco víc toho 
víme o Štěpánovi: Jeho rodina byla pokřtěna rukou Pavla (1:16). Byli první z celé 
Achaje, kdo uvěřili, a posléze se oddali službě bratřím. (16:15)  

Nevíme, zda tito tři Korinťané šli do Efezu pěšky po pevnině, cestou dlouhou 
bezmála 1500 km, nebo zda strávili týden a víc na lodi, kterou přepluli Egejské 
moře. Nedokážeme ani určit, zda jejich cesta za Pavlem do Efezu byla jejich jedinečným úkolem, ke kterému byli 
vysláni, nebo zda byla součástí jiných, běžných aktivit, které je tak jako tak přivedly do těchto končin. 

Ale to víme: Z lásky k Ježíši posloužili Bohu i lidem, když se zhostili prostého, avšak životně důležitého úkolu. 
Věrně donesli dva dopisy a umožnili spojení mezi apoštolem se srdcem pastýře a Božím lidem. Díky tomu mohl 
Pavel ve svém dopise zapsat inspirovaná slova ohledně naléhavých problémů i nadčasových pravd. 

Díky vlnám, šířícím se od události Letnic, mohli Štěpán, Fortunát a Achaikos přijít k víře a zaujmout místo 
mezi Ježíšovými „svědky… až na sám konec země.“ (Skutky 1:8) Kvůli poselství, které nesli, kvůli útrapám, kterými 
cestou prošli, kvůli milosti, která je motivovala, vyzývá apoštol Pavel věřící: „Važte si takových lidí!“ (16:18b) 

The ripple effect: Stephanas, Fortunatus, and Achaicus. Daniel N. Balge, Forward in Christ, Vol. 104, Num. 8 - July 2016. Copyrighted by WELS FiCh © 2017. Použito se svolením. 
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