
TTOOUUHHAA  PPOO  PPRRAAVVDDĚĚ ,,   NNEEBBOO  PPOO  PPOOTTĚĚŠŠEENN ÍÍ??   
A ten, který to viděl, vydal o tom svědectví, a jeho svědectví  

je pravdivé; on ví, že mluví pravdu, abyste i vy uvěřili.  
Jan 19:35 

Jeden americký pastor udělal malou anketu mezi lidmi ve svém okolí. 
Zeptal se jich nejprve, zda jsou křesťany, a pokud nebyli, pokračoval: 
„Kdybyste poznali, že křesťanství je pravdivé a jeho základy spolehlivé, 
stali byste se křesťany?“ V drtivé většině dostal od lidí odpověď NE. Ani 
kdyby si člověk dal tu práci a zvážil a prozkoumal, na čem víra křesťanů 
stojí a čím je podložena, nerozhodl by se – ve většině případů – stát se 
křesťanem. Onoho pastora to vedlo k jasnému závěru, že lidé nehledají 
pravdu – ta by totiž mohla „převrátit“ jejich současné světonázory a 
„postavit na hlavu“ jejich dosavadní náhled na život. To, co hledají, není 
(nepříjemná?) pravda, ale to, co jim vyhovuje a přináší potěšení. I s tím 
rizikem, že se to později může ukázat jako slepá ulička a pomíjivý klam. 

Pravdivost křesťanství stojí na třech pilířích, přičemž různí křesťané 
na ně kladou různý důraz. Především je to svědectví světa, který okolo 
sebe pozorujeme, přírody s jejími zákonitostmi, smysluplnou souhrou, 
životní energií, morální texturou. Druhým pilířem je historicita událostí, 
na kterých křesťanství staví: např. splněná proroctví o Mesiáši, záznamy 
očitých svědků, provázanost se světovou historií (není to „kdysi dávno“, 
ani „bylo nebylo“), vnitřní i vnější důkazy o hodnověrnosti evangelií atd. 
A třetím pilířem je vlastní a osobní přesvědčení, že pravda křesťanství 
„funguje“, že je živá a účinná: umožňuje přemáhat slabosti, proměňuje 
zpackané životy, dodává odvahu k obětavým činům, pomáhá zvládat 
trable a mnoho dalšího. 

Nevím, zda bych souhlasil se závěrem, že lidé hledají spíš uspokojení  
než pravdu. Možná 
jenom nechtějí být 
nikomu odpovědni, 
natož aby Někomu 
předali otěže svého 
života. Člověk chce 
být svým pánem a 
bohem. Bez ohledu 
na zřejmou pravdu, 
že na to nestačí…  

 Váš pastor 
 Petr Krákora 
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březen a duben 2019 

     

VVEELLKKÝÝ   PPÁÁTTEEKK  AA  

VVEELLIIKKOONNOOCCEE  UU  NNÁÁSS::   

PPP ÁÁÁ TTT EEE KKK    111 999 ... 444 ...    

společná bohoslužba 

v Plzni od 10 hod. 

NNN EEE DDD ĚĚĚ LLL EEE    222 111 ... 444 ...    

jednotlivé bohoslužby 

(Tlučná od 8,30 hod.,  

Plzeň od 10 hod.)  

ZZZ vvv eeemmmeee    VVV ááá sss    kkk    mmmooo ddd lll iii ttt bbb ěěě ,,,    

zzz ppp ííí vvv ááánnn ííí    aaa    rrr ooo zzz jjj ííímmm ááánnn ííí ...    
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Proč pomáháme vězněným? 

Vlny, které se šíří dál – VI. 
(Epafras) 

     

Já jsem ta cesta,  
pravda i život.  

Nikdo nepřichází k Otci  
než skrze mne. 

(Jan 14:6) 



 

DDrr..  DDoobbssoonn  ––  KKoouutteekk  pprroo  mmaannžžeellssttvvíí  aa  rrooddiinnuu  

M Á  N E J V Ě T Š Í  V Ý Z V A  V  R O L I  O T C E

Otázka:  Dr. Dobsone, co byla pro vás jako otce největší výzva? A co jste se z ní naučil? 
 
Odpověď:  

Vychovat zdravé, vzdělané a ukázněné děti, které milují Boha a ostatní lidské bytosti, to je dle 
mého soudu ta nejnáročnější odpovědnost v životě, která je plná výzev a překážek. Ani s titulem v kapse 
nelze čekat, že porozumíte celé její komplexnosti a nepředvídatelnosti. A tenhle úkol je o to náročnější 
v dnešní době, kdy společenské prostředí podkopává a popírá téměř všechno, čeho se křesťanští rodiče 
snaží doma dosáhnout. Naštěstí není od rodičů žádáno, aby všechno zvládali naprosto dokonale. Naše 
děti většinou bez následků přežijí naše chyby a selhání a výsledky výchovy bývají lepší, než čím bychom 
se měli právo chlubit. 

I já jsem coby otec jistě udělal svůj díl pochybení. Jako milióny 
dalších mužů v mé době jsem měl i já problém najít vyváženost mezi 
tlakem mé profese a potřebami mé rodiny. Ne že by se ze mě stal „otec 
absentér“, ale občas jsem měl problém, abych byl pro mou rodinu 
dostupný v době, kdy to bylo potřeba. Stalo se například, že má první 
kniha, The New Dare to Discipline (v češtině vyšla r. 1997 v nakl. Návrat 
domů pod názvem Láska a kázeň ve výchově dětí), byla vydána přesně v týdnu, kdy se nám narodilo 
druhé dítě, syn Ryan. Nové dítě vždycky obrátí celý dům vzhůru nohama, ale vřelé přijetí mé knihy 
k tomu poprasku ještě přidalo. Byl jsem tehdy profesorem na lékařské fakultě na plný úvazek a k tomu 
jsem byl zaplaven tisícem dopisů a žádostí různého charakteru. Neexistoval jednoduchý mechanismus, 
jak tuto náhlou proslulost zvládnout. Pamatuji se třeba, jak jsem ve čtvrtek večer letěl do New Yorku, 
tam jsem během tří dnů absolvoval sedmnáct televizních diskusí a tiskových konferencí, abych se vrátil 
rovnou do práce v pondělí ráno. Bylo to časově nesmírně náročné a naprosto vyčerpávající. 

Můj otec, který byl vždycky jako světelná bóje v temných dobách, viděl, co se se mnou děje, 
a napsal mi dopis, který změnil můj postoj. Nejprve mi poblahopřál k mému úspěchu, ale pak mě 
varoval, že ani všechen úspěch světa nevyváží selhání v rodině. Připomněl mi, že duchovní prospěch 
našich dětí je mou nejdůležitější odpovědností a že tou jedinou cestou, jak budovat jejich vztah s Bohem, 
je skrze osobní vzor, kterým pro ně budu, a skrze modlitby za ně. Což by nešlo zvládnout, pokud bych 
investoval veškeré své zdroje do mé profese. Nikdy jsem na tuto hlubokomyslnou radu nezapomněl. 

Nakonec to vedlo k mé rezignaci na univerzitě a k rozvoji poradenské 
služby, která mi umožnila pracovat z domova. Přestal jsem dále přijímat žádosti o 
řečnická vystoupení a místo toho jsem spustil program v rádiu, který nevyžadoval 
dlouhé cestování, a odmítal jsem dělat další okružní jízdy k propagaci mých knih. 
Když se dnes ohlédnu na tu dobu, jsem vděčný za to, že jsem si zvolil budovat 
svůj vztah k dětem. Vzájemná důvěrnost, které se dnes těšíme, je bezesporu 
jedním z důsledků mého rozhodnutí udělat si pro ně dostatek času, když mě 
potřebovaly nejvíc. Jinak bych nejspíš udělal tu největší chybu mého života. 

Jsem si jist, že mnoho otců si přečte tuto mou odpověď a uvědomí si, že 
jsou v podobné pozici, v jaké jsem byl kdysi já. Jste-li jedním 
z nich, naléhavě vás prosím, abyste dali přednost své rodině. 
Ti malí špunti u vašich nohou vyrostou a budou pryč z domu 
dřív, než se nadějete. Nenechejte si utéct příležitost, kterou 
v současnosti máte. Žádný profesní úspěch za to nestojí. A až 
budete tam, kde jsem teď já, převáží váš vztah s těmi, které 
milujete, nad všechny ostatní skvělé věci tohoto života. 

 
Z knihy Dr. Dobsona Domácí průvodce manželstvím a rodinou (Complete Marriage and Family Home Reference Guide). 
Originální text tohoto příspěvku můžete nalézt na internetu na adrese:  
https://www.drjamesdobson.org/blogs/dr-dobson-blog/dr-dobson-blog/2017/09/20/my-greatest-challenge-as-a-dad 
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. 

 

„Hle, synové jsou dědictví od Hospodina, mzdou od Něho plod lůna. Čím jsou šípy v ruce bohatýra,  
tím jsou synové zplození v mládí. Blaze muži, který jimi naplnil svůj toulec!“ (Žalm 127:3-5a) 
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https://www.drjamesdobson.org/blogs/dr-dobson-blog/dr-dobson-blog/2017/09/20/my-greatest-challenge-as-a-dad


 

Vymysleli si to? 

Komiks od Adama Forda 

 

 

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

(Dobrým úvodem do problematiky „biblické apologetiky“ jsou například stránky www.proc-krestanstvi.cz.) 
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SS OO UU ČČ AA SS NN ÉÉ   
KK ŘŘ EE SS ŤŤ AA NN SS KK ÉÉ   PP ÍÍ SS NN ĚĚ   

 

Pokud chcete poslouchat moderní 
křesťanskou muziku, možná oceníte 

tuto současnou chválu: 
 

-  MICHAEL W. SMITH - 
Washed Away 

https://youtu.be/CGQ53FMre3U 
 

Guilty, I’m guilty 
It was all that I could say 

 
Mercy, Your mercy 

Crashed in like the waves 
 

REFRAIN: 
And all my sin was  

Washed away, washed away 
You took them all,  
There’s not a trace 

 
I stand here free,  
With every stain 

Forever washed away 
 

Spotless, spotless 
Whiter than the snow 

 
Your blood, oh, Your blood 

Covers me, I’m whole 
 

REFRAIN 
 

Oh precious is the flow 
That makes me white as snow 

No other fount I know 
Nothing but the blood of Jesus 

 

SMYTÝ  
Vinen, jsem vinen 

To bylo vše, co jsem mohl říct 
 

Slitování, Tvé slitování 
Přiřítilo se ke mně jako vlny 

 
REFRÉN: 

A všechen můj hřích byl 
Smytý a odplavený 

Všechen jsi ho ze mne sňal, 
Není po něm ani stopy 

 
Stojím tu volný, 

Neboť každá skvrna 
Byla navěky smyta 

 
Bez poskvrny, bez poskvrny 

Bělejší než sníh 
 

Tvá krev, ach, Tvá krev 
Přikrývá mě, a já jsem uzdraven 

 
REFRÉN 

 
Ach, jak vzácný je ten příval, 
Který mě činí bílým jako sníh 

Neznám jiný pramen, 
Žádný jiný než krev Ježíše 

 
VIDEO S TEXTEM PÍSNĚ: 

https://youtu.be/FAxi7y4roLI  

 

     Události a dění v  našich sborech        

L e t n í  b i b l i c k á  š k o l a  ( V B S  2 0 1 9 )  

Téma letošní VBS zní „Boží Zoo a Ty: Co nás zvířata učí o Bohu?“ Děti ve 
věku 6 až 15 let se pod vedením amerických dobrovolníků a za pomoci 
českých asistentů dozvědí mnoho nových poznatků z Bible i z přírody, 
budou opět pracovat na různých projektech, soutěžit, vyrábět, stavět, 
učit se anglicky, zpívat a hrát. Termín konání: 8. – 14. 7. 2019, po-pá od 
9 do 15 (případně 16) hodin. Tištěné přihlášky leží ve vstupní chodbě do 
ZŠML, na lavici v předsálí kaple v Plzni a můžeme je také zaslat poštou. 

VÍCE INFORMACÍ A PŘIHLÁŠKU KE STAŽENÍ NALEZNETE NA: 
http://www.luterani.cz/#vbs-2019 

 

V ý s t a v a  Z Š M L  n a  r a d n i c i  

U příležitosti 25 let od založení ZŠML se od 1. do 17. dubna 2019 koná 

v mázhauzu plzeňské radnice výstava „Tradice vzdělávání na Skvrňanech, 

čtvrtstoletí školy Martina Luthera“. Představuje počátky vyučování i novo-

dobou výuku na skvrňanské škole. Rozhodně stojí za návštěvu! 

 

 

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 měsících leden, únor a březen vybrali 

mezi sebou celkem 10 390 Kč. Děkujeme všem dárcům! Kromě hotovosti 

vložené do kasičky v předsálí kaple můžete využít i bezhotovostní formu 

daru: převodem na misijní účet, vedený na pastora Krákoru, jehož číslo je: 

1398131012/3030. Vedle finanční pomoci uvítáme i Vaše modlitby za práci 

    a působení naší církve a především Vaši aktivní účast a zapojení se do dění. 
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P R O Č  P O M Á H Á M E  V Ě Z N Ě N Ý M ?  
 

Naše církev již po léta pomáhá vězněným bratrům ve víře. Už pastor Grubbs navštěvoval věznici ve Vinařicích, kde dokonce pokřtil 
jednoho nově věřícího. V současnosti tuto službu bezprostředně koná pastor Krákora. Ale nepomáhá jen on! I když každý nemůže 
navštěvovat vězně ve věznici, podíl na této pomoci mají všichni, kdo přispívají svým „darem Bohu“ do kasičky v kapli Sboru sv. Pavla! 
Právě tyto společné dary umožňují zasílání materiální a duchovní pomoci zbloudilým a znovu nalezeným Božím ovečkám ve věznici. 
Kromě toho také pomáháme skrze své modlitby a přímluvy za tyto křesťany! A pokud by navíc někdo mohl a chtěl věnovat i svůj volný 
čas (např. na nákup drogerie a potravin), bude taková dobrovolná pomoc velmi vítána! Stačí se domluvit s pastorem Krákorou. 

Jaké jsou ale důvody naší pomoci? Vedle obyčejného altruismu hraje velkou roli biblické přesvědčení, že kdo pomáhá vězněnému, 
který uvěřil v Krista, je to totéž, jako by pomáhal Ježíši samotnému. Když Ježíš popisuje poslední soud a zmiňuje některé skutky, 
dosvědčující oprávněnost Jeho rozsudku, říká: „Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení 
světa. Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne, byl jsem nahý, 
a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.“ Když se tito požehnaní diví, vysvětlí 
jim svá slova prostě: „Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.“ (Mt 25:34-36,40) 

Dalším hnacím motorem naší pomoci uvězněným je soucit, milosrdenství. Pisatel listu Židům vyzývá i nás: „Pamatujte na vězně, 
jako byste byli uvězněni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení.“ (Židům 13:3) Sounáležitost tu vítězí nad 
lhostejností, milosrdenství tu vítězí nad soudem. 

Jsme rádi, když se k této pomoci připojíte, protože i vy sami budete odměněni! Ježíš nám to slíbil, když řekl: „A kdo by napojil třebas 
jen číší studené vody jednoho z těchto nepatrných, protože je to učedník, amen, pravím vám, nepřijde o svou odměnu.“ (Matouš 10:42) 
Pomoc křesťanovi, i tomu nejposlednějšímu, nebude před Bohem zapomenuta! 

Ježíš také chce, abychom mezi svými bratry a sestrami ve víře nedělali rozdíly podle jejich minulosti, podle jejich vzhledu, podle jejich 
společenského postavení, podle toho, co jsme o nich kde slyšeli. Jednat s nimi – a obecně s každým bližním – se učíme od Krista a 
Jeho jednání s námi: On hleděl na naši potřebu, ne na naši „tvář“! Jakub ve svém dopise o tomto principu píše: „Bratří moji, jestliže 
věříte v Ježíše Krista, našeho Pána slávy, nesmíte dělat rozdíly mezi lidmi. Do vašeho shromáždění přijde třeba muž se zlatým 
prstenem a v nádherném oděvu. Přijde také chudák v ošumělých šatech. A vy věnujete svou pozornost tomu v nádherném oděvu 
a řeknete mu: 'Posaď se na tomto čestném místě,' kdežto chudému řeknete: 'Ty postůj tamhle, nebo si sedni tady na zem.' Neděláte tím 
mezi sebou rozdíly a nestali se z vás soudci, kteří posuzují nesprávně?“ (Jakubův 2:1-4) 

Konkrétních osob, kterým jsme za posledních pár let pomáhali, je několik. Mnozí jsou už na svobodě, některé zavál vítr daleko od nás 
a už o nich nemáme zprávy. Bůh však o nich ví; a také díky nám, oni vědí o Něm. V současnosti pak pomáháme dvěma bratrům 
v plzeňské věznici – Ivanovi F. /viz minulé číslo PV/ a Františkovi B. Oba ve věznici pracují (přitom dostat tam práci není tak lehké!), 
spolu s dalšími vězni navštěvují bohoslužby a biblické hodiny pod vedením vězeňského kaplana B. Pelána. Oběma také pravidelně 
posíláme nárokové balíky, kázání, známky a dopisní papíry. Pastor Krákora oba osobně navštěvuje ve věznici. Jak Ivan, tak František 
objevují „nový svět“, který je i pro ně v Kristu doširoka otevřen. Na ukázku uvedu jeden krátký úryvek z nedávného dopisu Františka: 

Společné modlitby jsou tak silné a upřímné, děkujeme, že Bůh je velký a Jeho láska pomáhá nám, znovuzrozeným vězňům, šířit spásu 
pro všechny vězně. Kaplan také děkoval nám, jak působíme na odděleních, že šíříme tu Boží pravdu, a ví o nás jako o Božích dětech, 
které se nezaleknou a nenechají se odradit kvůli posměšku a urážce, jelikož vězni mají strach poznat Ježíše Krista, mají strach z nového 
a čistého života v Kristu, mají strach z okolí, že by pak sami byli vystaveni v posměch. Ale neví (já to klukům říkám), že Bůh se o naše 
kroky a skutky postará. Ano, ještě před půl rokem jsem se snad styděl, nebo jsem nevěděl, jak hlásat Boží milosrdenství. A dnes jsem 
v pokoře s Kristem a Duch svatý mě obdaroval hlásat a pomáhat spoluvězňům. Ano, někdy to je těžké, ale nenechám se nikdy odradit, 
nemůžu zapřít svého nebeského, milovaného Otce, který mě spasil skrze Ježíše Krista. 

Možná si při četbě těchto řádků říkáte, že vášeň a zapálení těchto křesťanů by mnohé jiné věřící, žijící na svobodě, zahanbila. A je to 
tak; vskutku se naplňují slova Ježíše: „Hle, jsou poslední, kteří budou první, a jsou první, kteří budou poslední.“ (Lukáš 13:30) 

Nebuďme tedy jako farizeové, povýšeně ukazující prstíčkem na hříšníky kolem. Buďme jako Kristus, který s takovými večeřel. (PK) 

Philip Schaff (1819–1893)  
- protestantský teolog a 

církevní historik, narozený 
ve Švýcarsku (NAHOŘE) 

William James Durant 
(1885-1981) - americký 

historik a filozof, autor díla 
The Story of Civilization 

(VLEVO) 

„Postava tak osobitá, tak celistvá, tak bez výjimky důsledná, tak 
dokonalá, tak lidská – a přece tak nesmírně převyšující veškerou 
lidskou velikost, ta nemůže být ani podvodem, ani výmyslem. … 

Vynalézt 'Ježíše' by mohl pouze někdo větší než 'Ježíš'.“ 

„Kdyby několik prostých mužů  
v jedné generaci vymyslelo tak silnou 
a přitažlivou osobnost s tak vysokou 

etikou a natolik podněcující 
představou o lidském bratrství,  

byl by to mnohem neuvěřitelnější 
zázrak než všechny ty, které jsou 

zaznamenány v evangeliích.“ 
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V L N Y ,  K T E R É  S E  Š Í Ř Í  D Á L  –  6  
Po Ježíšově nanebevstoupení se evangelium o spáse v Kristu šířilo světem 

jako vlny na vodní hladině. Zasáhlo a ovlivnilo i muže jménem Epafras. 

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

 Jedním z požehnání plynoucích ze sdílení evangelia je skutečnost, že mocí Ducha svatého roste touto „prací“ 
i počet „pracovníků“. Jaká jiná lidská činnost se tím může pochlubit? Hlásání dobré zprávy (neboli evangelia) 
o vykoupení člověka v Ježíši Kristu vedlo k „řetězové reakci“, která se spustila o Letnicích a během několika let 
pokryla tisíce a tisíce kilometrů země. 

 Dílo apoštola Pavla dalo povstat i mnoha novým „dělníkům“, mezi nimi byl i 
Epafras z Kolos. O Epafrasovi toho moc nevíme. Nový zákon ho jmenovitě 
zmiňuje pouze třikrát. Ale i z těchto několika slov o něm můžeme poznat, že šlo 
o nadšeného a činorodého člověka. 

OTROK PRO EVANGELIUM 
Pod Božím vedením a jako Pavlův zástupce a spolupracovník založil Epafras 

křesťanskou obec ve svém rodném městě Kolosy (Koloským 1:7). Nevíme jistě, 
za jakých okolností tenhle původem pohan slyšel poprvé o Ježíši. Je však 
rozumné se domnívat, že tomu tak bylo v Efezu, nacházejícím se přes 160 km 
západně od Kolos, a to v době, kdy tam Pavel pobýval, učil a kázal téměř tři roky 
v kuse. Přinejmenším máme díky Epafrasovi a jeho působení v Kolosech lepší představu o tom, co Lukáš myslel, 
když v knize Skutků napsal, že během Pavlovy činnosti v Efezu „všichni obyvatelé provincie Asie (západní třetina 
dnešního Turecka) mohli slyšet slovo Páně, židé i pohané“ (Skutky 19:10). Pavel se nemohl sám dostat všude, ale 
Efez byl dobře propojen s celou oblastí po souši i na moři. Pavlovi posluchači sami roznesli Boží poselství. 

Epafras se věnoval oblasti trojměstí: působil nejen v Kolosech, ale i v Laodiceji, 15 km západně, a v Hierapolisu, 
20 km severozápadně (Koloským 4:13). Slova, kterými Pavel popsal a shrnul Epafrasovu službu, jsou „ustavičný 
zápas“ (na modlitbách) a „mnohá námaha/horlivost“ (4:12-13). Koloským o Epafrasovi napsal, že „o vás stále 
zápasí modlitbami, abyste stáli pevně/zrale a věrně plnili (veškerou) Boží vůli“ (4:12). Není proto divu, že když 
Pavel mluví o Epafrasovi jako o svém „druhu“ (1:7, doslova syndoulos = „spoluotrok“) a „služebníku Krista Ježíše“ 
(4:12, doslova doulos = „otrok“), mají jeho slova váhu. Epafras pracoval a namáhal se ve prospěch věřících jako 
otrok pro evangelium, podobně jako to činil i sám Pavel (viz Římanům 1:11 – „Pavel, otrok Krista Ježíše“). 

POVZBUZOVATEL VE VÍŘE 
 Epafras vynakládal velké úsilí pro svou „troj-farnost“. Později 

dokonce cestoval téměř dva tisíce kilometrů (nebo o něco méně, 
pokud plul lodí) z Kolos do Říma, aby tam navštívil Pavla. Toho 
Epafrasova návštěva velmi povzbudila v jeho „domácím vězení“, 
kde čekal na rozsudek soudu (Koloským 1:8). To ale nebyl hlavní 
důvod, proč Epafras vážil tak dalekou cestu. Přišel si pro rady a 
poučení, jak má nakládat s falešným učením, které se ve sborech, 
kde Epafras sloužil, šířilo jako mor. 

Právě Pavlův dopis Koloským se věnuje těmto problémům, i když chybné nauky vysloveně nepojmenovává. 
Z Pavlových odpovědí ale můžeme vyvodit, jaké otázky znepokojovaly soužití a narušovaly víru oněch prvních 
křesťanů. Šlo o víceméně známé zhoubné bludy, které se v různých obměnách vyskytovaly i v jiných tehdejších 
křesťanských sborech: popletení zákona a milosti (tj. na základě čeho jsme spaseni), nepochopení týkající se 
Ježíšovi podstaty (tj. kým Ježíš je), tvrzení o dosažení vyššího poznání (tzv. gnóze) než je jenom obyčejné 
„bláznovství“ víry v evangelium. Pavel rovněž odsuzuje jakékoli uctívání andělů (2:18). 

Pavlův dopis byl poslán do Kolos ještě před návratem Epafrase. Proto v něm i Epafras posílá pozdravy 
„svému“ sboru (4:12). Sám však ještě zůstává na nějaký čas v Římě jako Pavlův „spoluvězeň v Kristu Ježíši“ 
(Filemonovi 23). Zjevně proto, že i tam se pro horlivého Epafrase našla práce na šíření spásy v Kristu. 

The ripple effect: Epaphras. Daniel N. Balge, Forward in Christ, Vol. 103, Num. 11 - November 2016. Copyrighted by WELS FiCh © 2018. Použito se svolením. 
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