
BBOOŽŽÍÍ   VVČČAASS  
Když (Ježíš) uslyšel, že je Lazar nemocen,  

zůstal ještě dva dny na tom místě, kde byl. 
Jan 11:6 

 
Chodí Bůh včas? Má Bůh přesný časový plán, má rozvrh hodin jako 

žáci ve škole, diář a plánovací kalendář jako lidé zaměstnaní? Těžko říct.  
Když ale Bůh chodil po této zemi jako člověk jménem Ježíš, nebyla 

zrovna dochvilnost a hospodaření s časem (z pozemského pohledu) 
jeho silnou stránkou. Nechával se často na cestách „zdržovat“ hovory 
s pocestnými; trávil dlouhé hodiny na návštěvách; jeho pozornost 
rozptylovaly „nečekané“ zásahy zoufalých lidí – jako když při výuce 
v jednom domě rozbourali střechu, aby před něho spustili chromého na 
nosítkách. Nebo když na cestě za případem umírající 12leté holčičky ho 
zastavila žena trpící krvácením. Kvůli ní se pak zdálo, že už je i na Boha 
pozdě: holčička mezitím zemřela… Podobně „s křížkem po funuse“ se 
zdálo, že Ježíš přišel i v době, kdy onemocněl jeho přítel Lazar, bratr 
Marie a Marty z Betanie. Ježíš nepospíchal, aby tam byl včas – tedy včas 
z pohledu Lazarových sester, které se samozřejmě o bratra strachovaly. 
Kde jen vězí? Vzkázaly jsme mu už před pár dny? Proč tu ještě není? 
Takové otázky si jistě Marie s Martou kladly, což je patrné ze slov, 
kterými Ježíše později každá z nich vítá: „Pane, kdybys byl zde, nebyl by 
můj bratr umřel.“ (Jan 11:21,32) 

Jak Jairovi, otci zemřelé holčičky, tak Marii a Martě Ježíš tehdy řekl 
víceméně to samé: že uvidí slávu Boží, budou-li věřit. Nato svým slovem 
přivedl mrtvé zpátky k životu. Bůh nikdy nechodí pozdě, ale učí nás, že 
důležitým rozměrem naší víry v Něj je také trpělivé čekání plné naděje. 

V kolika žalmech 

a výzvách v Písmu 

najdeme povzbu-

zení k čekání na 

Hospodina, k dou- 

fání i přes zdání, 

že Bůh prodlévá?! 

On vždy zasáhne 

včas – ve svůj čas.  

Váš pastor 

  Petr Krákora 
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září a říjen 2017  

   

ZZZ vvv eeemmmeee    VVV ááá sss    nnn aaa  

SS LL AA VV NN OO SS TT NN ÍÍ   

VV ÝÝ RR OO ČČ NN ÍÍ   

BB OO HH OO SS LL UU ŽŽ BB UU   

NNN EEE DDD ĚĚĚ LLL EEE    111 555 ...    111 000 ...    
ve Sboru sv. Pavla 

v Plzni od 10 hodin 
 

  

PP RR OO MM ÍÍ TT ÁÁ NN ÍÍ   

FF II LL MM UU   

‚‚ LL UU TT HH EE RR ‘‘   
  

NNN EEE DDD ĚĚĚ LLL EEE    222 999 ...    111 000 ...    

ve Sboru sv. Pavla 

v Plzni od 18 hodin 

(v českém znění)  
 

VSTUP VOLNÝ.  

     

PODZIMNÍ ZPÍVÁNÍ 
DĚTÍ ZE ZŠML 

8. října od 10h … 4A+B + 7 

15. října od 10h … 5-9 

22. října od 10h … 3A+B 

5. listopadu od 10h … 2A+B 

12. listopadu od 10h … 1A+B 

„Zpívejte Hospodinu píseň novou, 
Jeho chválu v shromáždění věrných!“ 

– Žalm 149:1 – 

 



 

DDrr..  DDoobbssoonn  ––  KKoouutteekk  pprroo  mmaannžžeellssttvvíí  aa  rrooddiinnuu  

C H O V Á N Í  M Á  S V É  D Ů S L E D K Y !

Jak ukáznit dítě bez křiku a vzteku? (2. ČÁST) 

Vraťme se k situaci, kdy maminka chce po synkovi, aby už šel do postele. Myslím, že moudré by bylo říct 
něco v tomhle smyslu: „Honzíku, teď chci, abys mě poslouchal. Nemusíš přestat s tím, co děláš, jen zvedni 
hlavu a podívej se mi do očí. Fajn. Slyšíš mě dobře? Ano? Protože to, co ti chci teď říct, je velice důležité! 
Poslouchej: máš ještě 20 minut, aby sis mohl hrát – vím, že tě to baví a nechci tě o to připravit. Pojď teď ale se 
mnou a nařídíme spolu minutku na 20 minut. Tááák, paráda. Těch 20 minut si můžeš hrát, jak chceš. Ale – 
slyšíme se? – jakmile ta minutka zazvoní, ne o pět minut později, ne o tři minuty později, ne ani o minutku 
později, ale hned jak uslyšíš zvuk budíku, chci, aby ses zvedl a šel do koupelny se umýt a vyčistit si zuby. 
Rozumíš všemu, co jsem řekla? Jestli ne, teď je ta chvíle, aby ses zeptal.“ 

Tímto postupem vlastně malujete dítěti předem zcela jasné hranice toho, co je a co není přijatelné 
chování. Nemuseli jste křičet, nemuseli jste hrozit, jen a pouze jste vymezili, co se od Honzíka očekává. A to 
přesně dítě potřebuje slyšet a vědět! Hranice, které jsou pevně stanovené. 

Pokud jste své dítě dosud takto nevychovávali, pravděpodobně se stane, že zazvoní 
minutka a dítě bude sedět dál a hrát si jakoby nic. Protože takhle to dosud fungovalo. Čeká 
zkrátka, až se rozčílíte. Čeká na váš hněv. Ale to, co potřebuje, je vaše jednání (ať už je to 
odebrání privilegií, vydání zákazu televize, nebo jiný trest) a to dříve, než by jindy přišel váš 
vztek. Dítě potřebuje díky vám poznat spojitost mezi chováním a jeho důsledky. 

Vím, že spousta dětí neví, že chování a důsledky jsou svázané. Jejich rodiče chodí do školy a snaží se 
vyžehlit všechny důsledky, které by očividně vzdorovité jednání dětí mohlo přinést. Pak je dítěti šestnáct a 
rozbije motorku, ale jsou to rodiče, kdo zaplatí za její opravu. Je mu sedmnáct a dostane pokutu, ale jeho 
rodiče to za něj uhradí. Celou tu dobu tak rodiče nabourávají spojitost mezi chováním a jeho důsledky. 
Výsledkem potom je, že mladý člověk vůbec neví, jak to v životě funguje! Ve třiadvaceti má svou první práci, 
ale chodí pozdě, a tak po pár dnech dostane padáka… a on tomu nemůže uvěřit! Dříve se mu nestávalo, že by 
jeho chování mělo neblahé následky. Proto je důležité učit už malé děti chápat a poznávat, že tak to opravdu 
je. Že jejich neposlušnost nese pro ně nepříjemné důsledky. 

Uvedu příklad s naší dcerou, když byla asi v páté třídě. Byla od mala posedlá úklidem svého pokojíku. 
Všechno muselo být před odchodem do školy na svém místě. (Její bráška takový „problém“ neměl. ☺) Ale 
protože vstávala pozdě a fungovala pomalu, nebyla opakovaně připravená včas k odjezdu do školy. Je snadné 
v takových chvílích reagovat zlostně a podrážděně a tím motivovat dítě. Se ženou jsme ale zavedli systém 
„kontrolních bodů“. V 6,30 ráno musela být venku z postele a stát na nohou. Ne v 6,31, ani v 6,32. Čím 
konkrétnější hranice, tím lepší. Když tohle splnila, šla do kuchyně a na lednici si zaškrtla () první kontrolní 
bod. Další byl v 7,10 sedět u piana, v 7,25 sedět u snídaně, atd. Za každý promeškaný kontrolní bod šla ten 
večer spát o půl hodiny dřív, což je dokonce velice „zdravý trest“. A zajímavá věc je ta, že ten systém děti 
ocenily a líbil se jim, protože tak znaly přesně hranice a věděly, na co se zaměřit. A pokud mi slouží paměť, 
celé 4 měsíce vkuse nepřišly o jediný „kontrolní bodík“… 

 
Originální, 40 let staré video tohoto příspěvku (THE SECRET TO DISCIPLINE: BEHAVIOR AND CONSEQUENCES!) 
můžete nalézt na internetu na adrese: http://drjamesdobson.org/specials/action-not-anger-consequences-video 

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. 

 
 

 
KONFORMOVAT, INFORMOVAT, NEBO TRANSFORMOVAT?  

Přišel Ježíš, aby nás a náš život konformoval (přizpůsobil naše chování), nebo aby nás o životě informoval  
(sdělil nám jakási fakta), nebo aby nás a náš život transformoval (proměnil naše nitro, naše bytí)?  

Přišel Ježíš proto, aby z vody udělal „lepší vodu“, nebo aby ji „proměnil ve víno“? Dokonce ve výtečné víno? 

Transformace vody ve víno se stali svědky hosté na svatbě v galilejském městě Kána. A to poté, co služebníci dali na výzvu 
Ježíšovy matky: „Cokoli by vám říkal (Ježíš), učiňte!“ (J 2:5) A to platí i pro nás, toužíme-li po proměně. 

COKOLI – Cokoli zahrnuje i to, co se nám nezdá, co nám nedává hned smysl, co je mimo naši „zónu pohodlí“.  
Cokoli vyžaduje důvěru v Boží moudrost a lásku. Cokoli probouzí očekávání toho, co všechno je s Bohem možné! 

BY VÁM ŘÍKAL – Když se nedostává (klidu, nadhledu, moudrosti, lásky), není to čas víc mluvit, ale víc naslouchat. 
Nikoli hlasům světa, názorům většiny, příkazům tradice, ale hlasu Pomazaného (Krista), jehož pomazání máme. 

UČIŇTE! – Ježíšovy pokyny, varování, podněty, povzbuzení, zaslíbení nejsou určena k tomu, abychom se je naučili  
nebo o nich jen mluvili, ale abychom je žili. Jsou chvíle, kdy je třeba přestat čekat, váhat, diskutovat, a řídit se spíše  
heslem firmy Nike: JUST DO IT! Ne později, až bude lepší konstelace. Dnes je Kristus ve vás jako naděje pro svět. 

Z kázání pastora Krákory z neděle 10. září 2017. Více na: www.luterani.cz/blog/transformace-misto-konformace 
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http://drjamesdobson.org/specials/action-not-anger-consequences-video
http://www.luterani.cz/blog/transformace-misto-konformace


 

Z radosti nad tím… 

Komiks od Adama Forda 

Království nebeské  je jako poklad ukrytý v poli , který někdo najde a skryje;  

 

z radosti nad tím 

 

 

 

   jde, prodá všecko, co má,  

 

a koupí to pole.  

- Matouš 13:44  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

(Boží kralování v životě člověka je to nejcennější, co může člověk „najít“. Všechno ostatní ztratí hodnotu…)
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B R O U Š E N Í ,  L E P E N Í ,  S Y P A C Í  T E C H N I K A ,  P O T I S K Y  N A  T R I K A  

   
Z P Í V Á N Í ,  H R A N Í  K A R E T ,  H Á Z E N Í  V O D N Í C H  B A L Ó N K Ů  A  J I N É  H R Y  

   
P Ř Á T E L S T V Í  S  L I D M I  I  S  B O H E M  –  Z A V R Š E N É  D V Ě M A  K Ř T Y  

  

 

FF OO TT OO   OO HH LL ÉÉ DD NN UU TT ÍÍ   ZZ AA   VV BB SS   22 00 11 77   
Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 

– Galatským 5:22-23a 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 

16. července 2017 –  

         pokřtěni Lukáš Vraštil a Barbora Hrabáková 



 

P o d z i m n í  b i b l i c k é  h o d i n y  a  k u r z y  a n g l i č t i n y  

•  BIBLICKÝ KROUŽEK – PRO DĚTI 6-12 LET 

Společné setkání s dětmi, kdy zhruba polovinu času věnujeme povídání si, četbě/poslechu příběhů z Bible pro 
děti a modlitbě, druhou část pak hrám venku/uvnitř, zpívání a vyrábění.  
Scházíme se každý pátek od 14 do 15 hod. v ZŠML.  

•  BIBLICKÁ HODINA I.  
– PRO ZÁJEMCE O SEZNÁMENÍ SE S KŘESŤANSTVÍM 

O čem je Bible a kdo ji napsal? Čemu věří křesťané a proč? Kdo byl a co 
učil Ježíš Kristus? Nebo máte vlastní otázky ohledně křesťanství? Přijďte si 
o nich povídat s pastorem Petrem Krákorou. Nezávazně, neformálně. 
V pondělí od 17 hod. v ZŠML… nebo navrhněte termín Vy! 

•  BIBLICKÁ HODINA II.  
– PRO KŘESŤANY SE ZÁJMEM O HLUBŠÍ POROZUMĚNÍ PÍSMU 

Verš za veršem pročteme a rozebereme vybranou biblickou knihu – zvolte kterou! Co ta inspirovaná slova Boží 
znamenají pro nás dnes? Přijďte se nad nimi společně zamýšlet, sdílet a modlit s pastorem Petrem Krákorou. 
Nezávazně, neformálně… zato s nadšením. :-) 
V pondělí od 18 hod. v ZŠML… nebo navrhněte termín Vy! 

•  ADULT ENGLISH CLASS + BIBLE CLASS – PRO ZÁJEMCE O PROCVIČOVÁNÍ ANGLIČTINY 

První hodina je zaměřena na konverzaci, druhá na četbu a diskuzi nad vybranou biblickou knihou. Je možné se 
zúčastnit jen jedné z hodin, které na sebe navazují. Obě hodiny vede rodilá mluvčí z USA – Jeanine Heller. 
Ve středu od 17 hod. (konverzace) a 18 hod. (biblická) v ZŠML. 

CHCETE-LI SE ZAPOJIT, BUDEME MOC RÁDI. MŮŽETE SE PŘIDAT KDYKOLI BĚHEM ROKU. DEJTE NÁM VŠAK 
PROSÍM VĚDĚT PŘEDEM, ABYCHOM S VÁMI POČÍTALI. TEL. 723 237 679, E-MAIL: KRAKORA@SML.CZ. 

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 července a srpna darovali Bohu na šíření Jeho slova celkem 8598 Kč. 

Dobrovolníci z USA, kteří spolu s námi pořádali VBS 2017, nám přivezli dar od svého sboru St. John’s v Jeffersonu 

dar ve výši 3200 USD. Děkujeme všem dárcům, kteří podporují evangelizační činnost našich sborů! 

Max Planck 
německý fyzik, považovaný za jednoho ze zakladatelů kvantové teorie; 

byl profesorem teoretické fyziky na berlínské univerzitě;  
roku 1899 objevil základní fyzikální konstantu, dnes nazývanou 

Planckova konstanta; v roce 1918 byl za práci na problému záření 
černého tělesa oceněn Nobelovou cenu za fyziku; 

v pozdějších letech se věnoval filosofii, estetice a náboženství 
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Věda nemůže rozluštit to nejzazší tajemství přírody. 
A to proto, že v konečném důsledku jsme my sami 

součástí onoho tajemství, které se snažíme rozluštit. 

„Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude  nenávidět, a druhého milovat, 

k jednomu se přidá, druhým pohrdne.  Nemůžete sloužit Bohu i  majetku.“ -  Lukáš 16:13  

mailto:KRAKORA@SML.CZ


 

  L Í S T E K  O D  P Ř Í T E L E  ( 2 )    
EARL C.  WALES  

Právě dnes 

Drahý příteli – 

 

Prorok Jeremjáš kdysi napsal: 

„Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Kdopak je zná?“ (17:9)  

Bůh je zná! 

A On to poznání lidských srdcí dává, komu chce a kdy chce. 

 

Bůh dal poznání lidských srdcí Šalomounovi, který o to prosil, když měl převzít 

vládu nad Božím lidem Izraele po svém otci Davidovi. 

Bůh dal poznání lidských srdcí i „Synu člověka“, který byl k tomu vyvolen, 

když bylo třeba zachránit Boží lid z vlastních tužeb a jejich důsledků. 

Šalomoun i Ježíš poznali, že lidské srdce se od přirozenosti obrací k čemukoli, 

co v něm utvrzuje představu, že „já se mohu spoléhat na sebe“. 

Tahle lež se poprvé objevila, když Satan hovořil s Adamovou ženou, a objevuje se 

a obelhává od té doby i Adamovy potomky. Satan dodnes káže proti naší naprosté 

závislosti na Bohu, a tak jako tehdy, i dnes jeho kázání často začíná nevinnou 

otázkou: „Opravdu Bůh řekl…?“ Ovšem své pochybovačné otázky dnes čím dál více 

nahrazuje otevřeně vzpurnými, zákeřnými a zvrhlými výzvami proti Stvořiteli. 

 

Ježíš jediný nikdy nepodlehl ďáblovým podvodným trikům a lžím. Ještě dříve, 

než Marie poprvé vyměnila jeho plenku, a až do dne, kdy jiní sňali jeho bezvládné 

tělo z kříže, věděl Syn člověka, že žije v naprosté závislosti na Otci, a to v každém 

dechu, kterým se nadechl, v každé myšlence, která mu přešla přes mysl, v každém 

činu, který vykonal. Ač Syn Boha, přijal toto pokořující opatření a vyjádřil s ním 

svůj souhlas pokaždé, když o sobě mluvil jako o „Synu člověka“. 

A Syn člověka žil mezi námi jako ten zaslíbený potomek ženy a rozdrtil hlavu 

Božího nepřítele (podle slibu v Genesis 3:15), a to mocí Ducha svatého, kterým byl 

Pomazán, jak bylo slíbeno a jak bylo třeba. V posledních dnech bude Satanův 

smrtelný řev sílit, ale nedejte se svést, nebojte se a nezoufejte! Nespoléhejte však na 

své srdce a oči. Slyšte slova, která jsou život! Tak porostete v poznání Syna člověka. 

 

Jeho zajímá myšlení a touhy vašeho srdce i to, čemu důvěřujete a proč. A proto 

také chce nahradit vaše přirozené srdce, vaše nejniternější já, a všechno, čím je plné, 

svým vlastním srdcem, svým vlastním Já. On zná srdce a rozumí, co potřebujete. On 

je Lékař. Jeho Duch je vaším lékem. 

Přítel 

Vydává Česká evangelická luteránská církev, Školní nám. 1, Plzeň, 318 05, www.luterani.cz, e-mail: info@luterani.cz, 
FB: https://www.facebook.com/luterani.cz, YTB: https://www.youtube.com/channel/UCHCofZ0I754ENissyVoQzbQ. 6 
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