
VVOOLLÁÁNN ÍÍ   OO  PPOOMMOOCC  
Až mě potom budeš v den soužení volat, 
já tě ubráním a ty mě budeš oslavovat.  

Žalmy 50:15 
  

„Bůh? To je jen taková berlička pro slabé jedince, pro hloupé 

‚ovčany‘, pro ty, co nezvládají své životní pády a výzvy.“ To jsou slova, 

která v různých obměnách slýchávám od lidí, kteří se k Bohu staví zády. 

A musím jim dát částečně za pravdu. V mnoha případech to tak 

opravdu vypadá: když je člověk v koncích, volá Boha, volá „vyšší moc“, 

nebo volá i Ježíše. Ale jakmile hrozba pomine, ten samý člověk nemůže 

Bohu přijít na jméno. Jako by zapomněl, že tu Bůh opravdu je. Nebo 

spíš jako by nevěděl, že Bůh je víc než jen „hasič“, jehož číslo (jméno) se 

zavolá, pouze když „hoří“. A jindy ne, to se přece nesmí zneužívat, že!? 

My křesťané známe Boha jinak. Boží Syn nás naučil nazývat Boha 

Otcem a dal nám pravomoc stát se Jeho dětmi (viz Jan 1:12). A tak náš 

vztah k Bohu nespočívá jen ve „volání SOS“. Jistě, děti volají svého Otce 

v čase soužení a spoléhají, že je ubrání, ale také Mu děkují, oslavují Ho, 

sdílí se s Ním, pracují s Ním na Jeho projektech, hrdě nesou Jeho jméno 

(v něž byly pokřtěny), jsou Mu vděčni za Jeho záchranu i výchovu. 

Ten skutečný, živý Bůh není jen berlička. Je hojným naplněním 

do nás vložené touhy po vztahu s někým, kdo nás bezmezně miluje, 

dokonale zná, chápe a uznává, kdo nás chová v srdci, ochraňuje nás, 

bojuje za nás a vede nás jako světlo i tou nejhlubší tmou. 

A tak, volejte Ho, 

dokud je blízko; 

hledejte Ho, 

dokud je možno 

Ho nalézt. (Iz 55:6) 

A pak Ho oslavujte, 

jako kdysi andělé, 

pastýři i mudrci. 

Váš pastor 

  Petr Krákora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADVENTNÍ 

A VÁNOČNÍ 

BOHOSLUŽBY 
 

T l u č n á  
– so 24.12. od 24 hod. 

– ne 25.12. se nekoná 
 

P l z e ň  
1. ADVENTNÍ  

– ne 27.11. od 16 hod. (5-9) 

2. ADVENTNÍ  

– ne 4.12. od 17 hod. (3A+B) 

3. ADVENTNÍ  

– ne 11.12. od 17 hod. (2A+B) 

4. ADVENTNÍ  

– ne 18.12. od 10 hod. (4A+B) 

ADVENTNÍ ČTVRTKY  

– čt 8.12. od 16 hod. (1A+B) 

– čt 15.12. od 16 hod. (MŠ) 

ŠTĚDROVEČERNÍ  

– so 24.12. od 22 hod. 

– ne 25.12. se nekoná 

NOVOROČNÍ  

– ne 1.1. od 18 hod. 

 

H o r n í  B ř í z a  
– 1x měsíčně (dle domluvy) 

 

R o c h l o v  
– so 24.12. od 22 hod. 

„Dnes se vám narodil Spasitel, 
Kristus Pán, v městě Davidově.“ 

Lukáš 2:11 
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P a v e l  K o s o r i n  

 

DDrr..  DDoobbssoonn  ––  KKoouutteekk  pprroo  mmaannžžeellssttvvíí  aa  rrooddiinnuu  

O B Ě T O V A T  S E  P Ř I  H O N B Ě  Z A  V Ě T R E M ?  

Ot ázka:  Vždycky  j s em s i  m ys le l ,  že  muž  by  měl  být  ochoten  tvrdě  pracovat  
a  obětovat  se  pro  dos ažení  svých c í lů .  Vy  a le  ř íkáte ,  aby  m už  své  váš ně  

krot i l  a  us kutečnění  svých s nů  odsunul?  Toh le  mě tedy  neuč i l i .

Odpověď: Není nic špatného na tom být pro 
něco zapálen a mít svůj sen (záleží samozřejmě, 
čeho se týká). Jeho naplňování by však mělo být 
v rovnováze s ostatními hodnotnými součástmi 
lidského života – s tím, že vztah s Bohem a vztahy 
v rodině patří na přední místa. 

Dovolte mi jednu ilustraci, která dobře 
vystihuje potřebu zachovávat jednotlivé složky 
života v rozumné perspektivě. Četl jsem kdysi 
v novinách LA Times o muži jménem J. R. Buffing-
ton. Jeho životním cílem bylo vypěstovat na svém 
stromě v zahradě citrony, které by měly rekordní 
velikost. Vymyslel svůj originální způsob, jak na to 
jít. Stromek hnojil popelem z krbu, přidával hnůj 
od králíků a koz, k tomu pár rezavých hřebíků a 
spoustu vody. Na jaře jeho hubený stromek zplodil 
dva obrovské citrony, jeden z nich vážil přes 2 kg. 
Ale všechny další citrony na stromě byly scvrklé a 
znetvořené. Pan Buffington údajně dál pracuje na 
svém receptu. 

 

Není to ale dost podobné tomu, jak žijeme svůj 
život? Velké investice do určitého snažení směřují 
k tomu, že ostatní oblasti života obíráme o jejich 
potenciál. Raději bych měl strom pokrytý mnoha 
šťavnatými citrusy, než jen pár rekordních, zato 
výstředních kousků. 

  

Klíčem je rovnováha; je klíčem ke spokojenému 
životu i úspěšnému rodičovství. 

Muži i ženy, kteří naplňují svůj život nekoneč-
nými stohy práce a úsilí, jsou pak příliš unaveni, 
aby si spolu zašli na procházku, aby spolu sdíleli 
své niterní pocity, aby porozuměli a naplňovali 
potřeby toho druhého. Tohle neutěšené tempo 
převládá v mnoha domácnostech a výsledkem je, 
že se každý člen rodiny cítí udřený, nespokojený a 
podrážděný. Muži sní o tom, že přinesou domů víc 
peněz. A ženy podobně hekticky uhání ve stopách 
své kariéry. Děti jsou často přehlíženy a život všem 
utíká jak o závod v ustavičném koloběhu. I někteří 
prarodiče jsou tak zaneprázdněni, že nemají čas 
ani na péči o vnoučata! Považuji takovéto pracovní 
přetížení za nejrychlejší cestu ke zničení rodiny. 
A musí zkrátka existovat nějaká lepší cesta. 

Někteří mí přátelé před nedávnem prodali svůj 
dům a přestěhovali se do menšího a méně 
drahého bydlení, aby tím snížili své výdaje a tak 
zkrátili dobu nutně trávenou v práci. Takovéto 
„obrácené stěhování“ (do menšího luxusu) je dnes 
v podstatě neslýchané; rozhodně jde proti proudu. 
Až ale dojdeme na konec svého života a ohlédne-
me se nazpět, uvědomíme si, že to, na čem nejvíc 
záleželo, byly právě ušlechtilé vztahy s lidmi, které 
milujeme a kteří milují nás. 

Pokud tedy potom budou naše rodina a naši 
přátelé tím pokladem, proč podle toho nežít už 
dnes? Možná je to ta nejlepší rada, kterou vám 
kdy budu moct dát – a také ta, kterou je nejtěžší 
realizovat. 

A tak se tedy držte svých snů a pracujte pilně, 
abyste uspěli. Ale nedovolte, aby se z vaší honby 
stal „dvouapůlkilový citron“, který zničí celý zbytek 
úrody. Později byste toho litoval. 

 
Originální video tohoto příspěvku můžete nalézt na internetu na adrese:  
http://www.drjamesdobson.org/blogs/dr-dobson-blog/dr-dobson-blog/2016/09/16/men-sacrificing-to-
aggressively-pursue-goals 
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. 

  P o k u d  j s t e  v y k á c e l i  l e s ,  n e c h l u b t e  s e  t í m ,  ž e  j s t e  z a s a d i l i  s t r o m .  
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Kdo je tu vlastně bigotní? 

Komiks od Adama Forda 
 

   

    

    
    

ORIGINÁL KOMIKSU NAJDETE NA INTERNETU NA ADRESE: http://adam4d.com/whos-the-bigot 
Přeloženo a použito se souhlasem autora. Translated and published with permission of the author. 3 
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                  Události a dění v  našich sborech                   

A d v e n t n í  a  v á n o č n í  č a s  

Tak se nám to blíží, viďte. Ano, to předvánoční období, mezi křesťany zvané Advent. Toto latinské slovo 
znamenající „příchod“ nám připomíná dvě chvíle: poprvé, kdy se „Slovo stalo tělem a přebývalo mezi námi“, 
aby pak v plnosti času Bůh „na lidském těle odsoudil hřích“ (Jan 1:14, Řím 8:3); a podruhé, kdy se „zjeví … ke 
spáse těm, kdo Ho očekávají“ (Žid 9:28). I my jsme těmi, kdo v srdci volají: „Amen, přijď, Pane Ježíši!“ (Zj 22:20) 
A Den, kdy přijde Jeho odpověď, se nám také blíží… Ať nám adventní období pomůže se na ten Den připravit! 

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 srpen, září a říjen darovali na podporu šíření evangelia o Ježíši Kristu 

(ve slovech milosti a skutcích dobročinnosti) celkem 8079 Kč. Děkujeme všem za jejich dary! 

Z A V A L E N  &  Z A S T R A Š E N  
Pastor Steve Pettit, One In Christ Newsletter, červen 2016 

Následující slova jsem slyšel uplynulý týden během svého poradenství: „jsem tím zavalen“, „mám strach, že“, 
„jsem vyčerpaný“, „nemám dost sil na to, abych“, „je to těžké“, „nemám už chuť“. Zní vám to povědomě? 

Takovéto emocionální reakce na život v tomto světě nejsou ničím neobvyklým ani ničím nekřesťanským! 
Tyto pocity se stanou problémem jen tehdy, když je necháme, aby nás „pojmenovaly“ a definovaly, kým jsme; 
když jim dovolíme, aby záludně „vrážely klín mezi nás a našeho Boha“. Potom nám sebere veškerou odvahu 
představa naší neschopnosti překonat takové stavy, místo aby nám dodala potřebnou odvahu skutečnost, 
že jsme spojeni s Tím, který již „přemohl svět“ (Jan 16:33!). 

Naše víra v Ježíše není vírou, která utíká před světem (a před 
všemi jeho mentálními, emocionálními a tělesnými otřesy). Naše 
víra je vírou, která překonává svět (1. Janův 5:4,5*) – je vírou, 
která je zakořeněna a upevněna v samotném Přemožiteli světa. 

„Stavy a pocity se mění a kolísají. 
Nemohou tak být tvým zdrojem a základem! 
Nauč se vidět sám sebe v Kristu. 
Potom mohou tvé pocity být jakékoli, 
tvým pevným Zachráncem však zůstane Ježíš.“ 

(John Wesley) 

* 1. Janův 5:4-5 … „Neboť kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra. Kdo jiný přemáhá svět, 
ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží?“ 

 

4 
Prof. John Lennox 

prof. matematiky a logiky na Oxfordské Univerzitě 

 

Ateismus tvrdí, že ta prazákladní skutečnost je  

neosobní – že je to hmota a energie – a že vše ostatní, 

včetně mysli a inteligence, je druhotné a odvozené; 

podle ateismu racionální vzniká z iracionálního. 

Biblická víra v Boha naopak tvrdí, že ta základní 

skutečnost je osobní a inteligentní – „na počátku bylo 

Slovo (logos)... a všechno povstalo skrze ně“ – a že Bůh 

je ta primární a věčná racionalita a inteligence, zatímco 

hmota a energie jsou druhotné a odvozené. 

Bůh je osoba, ne bezduchá teorie. 

Více o prof. Lennoxovi a jeho obraně křesťanství najdete 
v angličtině na jeho stránkách www.johnlennox.org. 

http://www.johnlennox.org/


 

S M Y S L  „ Z A V Ř E N Ý C H  D V E Ř Í “  
Max Lucado, ChristianCinema.com 

Častokrát se v životě rozhodneme vyrazit novým 
směrem nebo si malujeme zářnou budoucnost, ale 
pak narazíme na „zavřené dveře“, které nás nepustí 
dál v našich plánech. Bůh používá tyto zavřené 
dveře, aby podpořil a posunul svůj plán vpřed. 

Bůh uzavřel Sáře její lůno v mládí, aby mohl prokázat 
svou moc v jejím stáří. Bůh uzavřel dveře paláce za 
prchajícím Mojžíšem – egyptským princem, aby mohl 
rozbít pouta svého lidu skrze Mojžíše – osvoboditele. 
A co Ježíš? Ano, také Ježíš poznal výzvu v podobě 
„zavřených dveří“. Když žádal po Otci cestu, která by 
se vyhnula kříži, Bůh řekl 'Ne'. Bůh odpověděl 'Ne' 
svému Synu v Getsemanské zahradě, aby mohl říct 
'Ano' nám, svým dětem, u nebeské brány. 

Božím plánem je záchrana lidí, jako jste vy nebo já. Bůh klidně probudí bouři v našem životě, aby nám 
zjevil svou moc, blízkost a pomoc. Přivede nás třeba i do vězení, abychom o Něm mohli promluvit se 
žalářníkem. Nechá nám v těle osten, abychom se učili spoléhat na Jeho milost. 

Neznamená to, že naše plány jsou nutně špatné, ale že Boží plány jsou vždy lepší. Naše „zavřené dveře“ 
neznamenají, že nás Bůh přestal milovat. Ba naopak. Je to důkaz toho, že nás miluje. A nejen nás… 

Převzato a upraveno se svolením autorů internetových stránek www.ChristianCinema.com. 
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Žalmy 23 -  Žalm Davidův 

 

Hospodin je můj pastýř, 

nebudu mít nedostatek. 

Dopřává mi odpočívat 

na travnatých nivách, 

vodí mě na klidná místa u vod, 

naživu mě udržuje, 

stezkou spravedlnosti mě vede 

pro své jméno. 

I když půjdu roklí šeré smrti, 

nebudu se bát ničeho zlého, 

vždyť se mnou jsi ty. 

Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. 

Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, 

hlavu mi olejem potíráš, 

kalich mi po okraj plníš. 

Ano, dobrota a milosrdenství 

provázet mě budou 

všemi dny mého žití. 

Do Hospodinova domu se budu vracet 

do nejdelších časů. 

Kanál 23 - Žalm TV příznivce 

 

Televize je můj pastýř, 

říká mi, že mám nedostatek. 

Dopřává mi odpočívat 

na pohodlném gauči, 

vodí mě daleko od Božího slova, 

v klamu mě udržuje, 

stezkou sexu a násilí mě vede 

pro sponzorovo jméno. 

I když půjdu roklí své zodpovědnosti, 

nebudu se bát, že mě něco vyruší, 

vždyť se mnou jsi ty, milá TV. 

Tvoje programy a ovladač mě potěšují. 

Prostíráš mi reklamy před zraky diváků, 

hlavu mi požitky potíráš, 

mou chtivost po okraj plníš. 

Ano, dobrota a milosrdenství 

unikat mi budou 

po všechny dny mého živoření. 

Do prázdného domu se budu vracet 

do nejdelších časů. 

http://www.christiancinema.com/


 

  L Í S T E K  O D  O T C E  ( 2 )    
 

EARL C.  WALES  

Právě dnes 

Mé drahé dítě – 
 

Tvůj bratr nikdy nepromeškal naši každodenní schůzku. 

Proto také žil a sloužil tak bezchybně a mocně. Poslechni si mé proroctví a 

svědectví o tom, jak on přistupoval k našim setkáním. Najdeš ho v Izajáši 50: 
 

Panovník Hospodin dal mi jazyk učedníků, abych uměl zemdleného podpírat 

slovem. On mě probouzí každého jitra, probouzí mi uši, abych slyšel jako učedníci. 
 

Tvůj bratr spoléhal na mě, abych mu dal jazyk učedníka. 

Spoléhal na mě, abych mu dal slovo, které podepře zemdleného. 

Spoléhal na mě, abych ho probouzel každého jitra. 

Spoléhal na mě, abych mu probudil uši a on slyšel jako ten, který se učí. 

Nebyl v něm duch spoléhání se na sebe, ani duch vzdoru; … byl v něm můj Duch. 
 

Proto nikdy nezkoušel nic beze mne a nikdy se nevzpouzel proti tomu, co jsem 

mu předložil. Nebyl vzdorovitý ani se nespoléhal na sebe. Probudil se každé ráno, 

kdy jsem ho probouzel. Šel všude tam, kam jsem ho vzal. Řekl každé slovo, které 

jsem mu dal. Když jsem mu dal slova „Talitha kum“, což znamená: „Děvče, pravím 

ti, vstaň!“, neuhýbal nazpět. Promluvil a zjevil paprsek mého otcovského soucitu a 

moci. A zemdlení byli tak podepřeni, že i 12letá dcera vstala ze svého smrtelného 

lože a jejích vyčerpaných rodičů se zmocnil úžas. Najdi si o tom v Markovi 5:21-43. 
 

Tvůj bratr plně spoléhal na mě a dokázal, že JÁ JSEM spolehlivý. Ráno co ráno 

jsem ho probouzel, aby mi naslouchal. Probudil se a slyšel mě jako ten, který se učí. 

A tak mohl podpírat zemdlené a zachraňovat ztracené. Poslechněte si znovu mé 

proroctví a svědectví o tom, jak je důležité soustředit se na mě, když o to žádám. 
 

On mě probouzí každého jitra, probouzí mi uši, abych slyšel jako učedníci. 

Panovník Hospodin mi otevřel uši a já nevzdoruji ani neuhýbám nazpět. 

Nastavuji záda těm, kteří mě bijí, a své líce těm, kdo rvou mé vousy, 

neukrývám svou tvář před potupami a popliváním. 
 

Ne, neukryl svou tvář ani tehdy, když nastal čas, aby byl pověšen na dřevo mezi 

nebem a zemí. Jeho každodenním zvykem bylo naslouchat mi, a to i v den, kdy tě 

osvobodil. To on tě spasil. 
 

  On je můj milovaný Syn, ve kterém jsem našel zalíbení. Jeho poslouchejte. 

 

Bůh 

Vydává Česká evangelická luteránská církev, Školní nám. 1, Plzeň, 318 05, www.luterani.cz, e-mail: info@luterani.cz, 
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