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Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, Pane Bože všemohoucí; 

spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, Králi národů. 
Zjevení 15:3 

Mám rád logiku. Také ale vím, že logika někdy může člověka zavést 
do slepé uličky. To proto, že mnoho věcí a událostí v životě se neděje a 
neřídí podle logiky. Jeden takový případ je i údajný rozpor mezi dvěma 
charakteristikami biblického Boha: jeho dobrotou (jinak spravedlností) 
a jeho všemohoucností (schopností vykonat, cokoli chce). Při pohledu 
na každodenní zlo kolem nás možná napadne, že Bůh buď není dobrý 
(když zlo neodstraní, ačkoli má tu moc), nebo Bůh není všemohoucí (rád 
by zlo odstranil, ale nemá tu moc). S touto logickou argumentací jsem 
se opět setkal nedávno v knize, kterou právě čtu, kde byla (z libovůle) 
vložena do úst samotného Alberta Einsteina. Proto jsem nad ní znovu 
rozjímal… až mi přišla na mysl taková ilustrace. Třeba i vám pomůže. 

Představte si, že jste členem policejní zásahovky. Dostanete hlášení, 
že banda lupičů právě vykrádá národní banku. Když dorazíte na místo, 
připravíte si zbraň. Navzdory blikajícím sirénám se lupiči snaží prchnout. 
Jednoho z nich máte na mušce. Stačí zmačknout spoušť. Když tu se ten 
lupič otočí a vy poznáte jeho obličej. Je to váš syn, který před pár týdny 
odešel z domu a našel si novou partu. Zmačknete spoušť? Máte k tomu 
moc a oprávnění! A vy jste ten dobrý, on koná zlo! Ale do hry vstupuje 
ještě něco, něco nelogického, a to vaše náklonnost a touha po vztahu. 
Možná proto ještě necháte syna jít a budete mu volat a domlouvat mu 
a ujišťovat ho, že lze žít jinak a že může počítat s vaší pomocí a podporou. 

Bůh se nám představuje jako Všemohoucí Otec, což mj. znamená, že 
svou zlo-trestající moc podřizuje své otcovské lásce a touze navrátit nás 

do své rodiny a zbavit i 
nás našeho zla!!! – a to 
ještě dříve, než všechno 
bezbožné zlo v Soudný 
den definitivně odstraní. 
Bůh nechce vidět nikoho 
z nás mezi odsouzenými. 
Dal nám proto svého 
dokonalého Syna Ježíše, 
aby obnovil náš vztah a 
my díky Němu obstáli – 
až přijde onen den D. 

pastor Petr Krákora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A D V E N T N Í  A  
V Á N O Č N Í  

B O H O S L U Ž B Y  
V  P L Z N I  

1. ADVENTNÍ  
ne 26. 11. od 16 hod.  

(žáci 5.–9. ZŠML)  
 

2. ADVENTNÍ  
ne 3. 12. od 17 hod. 
(žáci 4.A+4.B ZŠML )  

 

3. ADVENTNÍ  
ne 10. 12. od 17 hod. 
(žáci 3.A+3.B ZŠML )  

 

4. ADVENTNÍ  
ne 17. 12. od 17 hod. 
(žáci 2.A+2.B ZŠML )  

 

PŘEDVÁNOČNÍ  
ÚTERÝ  

út 12. 12. od 16 hod. 
(žáci 1.A+1.B ZŠML )  

 

PŘEDVÁNOČNÍ 
ČTVRTEK  

čt 14. 12. od 16 hod. 
(děti MŠ Klubíčko )  

 

ŠTĚDROVEČERNÍ  
ne 24. 12. od 22 hod.  

 

SILVESTROVSKÁ  
ne 31. 12. od 10 hod.  

     

ŠTĚDROVEČERNÍ 
BOHOSLUŽBA V ROCHLOVĚ 

24. 12. OD 22 HODIN 
A V TLUČNÉ OD 24 HODIN. 

listopad a prosinec 2017 
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DDrr..  DDoobbssoonn  ––  KKoouutteekk  pprroo  mmaannžžeellssttvvíí  aa  rrooddiinnuu  

 OBNOVTE MANŽELSKOU ROMANTIKU  

„Můj milý je můj a já jsem jeho.“ -  P í s e ň  p í s n í  2 : 1 6  

 

1. MLUVTE LASKAVÝMI SLOVY  
Ochraňujte romantiku svého vztahu, a to i v případě, kdy je kritika oprávněná. 

Romantická láska mezi vámi je jako vzácná a křehká květina. Zacházejte s ní podle 

toho. I nepříjemné věci podejte laskavě a mile. 

2. VĚNUJTE ČAS OBJÍMÁNÍ  SE 
Doteky, povídání si, držení se za ruce, upřené pohledy do očí atd. – to vše je 

stejně důležité pro dlouholeté manžele jako pro dvacetileté milence. 

3. POZNÁVEJTE JAZYK LÁSKY SVÉHO PARTNERA  
Když víte, jak váš protějšek vnímá romantiku, můžete tak předejít mnoha 

nedorozuměním a zklamáním. S trochou zájmu a promyšlenosti lze oheň 

romantiky opakovaně rozdmýchávat a udržovat při životě. 

4. ZAŽIJTE ZNOVU SVÉ PRVNÍ SCHŮZKY  
Pokud se vám zdá, že váš manželský vztah stagnuje, možná přišel čas zažít 

znovu atmosféru míst a událostí z doby vašich námluv a líbánek. Prožijte opět své 

první schůzky… a uvidíte, že ten romantický náboj tam pořád ještě zůstal. 

5. NECHTE SE INSPIROVAT VÁŠNIVOU LÁSKOU BOŽÍ  
„Lásku neuhasí ani velké vody a řeky ji nezaplaví“, stojí psáno v biblické knize 

Píseň písní. Přečtěte si ji spolu. Bůh by nám nezanechal tuto „oslavu lásky“ k nám, 
kdyby ji nezamýšlel dát nám ji jako inspiraci pro tu naši. 

Originál článku: http://drjamesdobson.org/free-download-from-dr-james-dobson/5-romance-tips 

Dr. James Dobson je americký křesťanský psycholog a specialista na manželství a rodinu. Text je upraven a publikován 

se svolením vydavatele: Family Talk with Dr. James Dobson. Published with permission. 
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Ludwig Wittgenstein 
- jeden z nejvlivnějších filozofů 20. století; jeho obory byly především 

logika, filozofie matematiky, filozofie mysli a filozofie jazyka 

 

                  Události a dění v  našich sborech                  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

  

2 5  L E T  Z Š M L ,  1 2 0  L E T  B U D O V Y  A  5 0 0  L E T  R E F O R M A C E  C Í R K V E  
Slavnostní bohoslužbou v neděli 15. října jsme v plzeňském Sboru sv. Pavla oslavili 3 výročí. Žáci 5. až 9. třídy 

ZŠML nacvičili dvě písně, z nichž jedna byla píseň složená Martinem Lutherem, Hrad přepevný je Pán Bůh náš. 

Paní učitelka Jana Hoffmanová zazpívala výběr z Biblických písní od Antonína Dvořáka. Mezi hosty byl školní 

pastor Uwe Klärner ze německého Zwickau a z USA nám přinesli pozdravy pastoři John Petersen (na obrázku) 

a Timothy Buelow, kteří jsou zároveň zástupci misijní organizace Thoughts of Faith (Myšlenky víry). Po slavnostní 

bohoslužbě následoval piknik, na který přinesli pohoštění rodiče, učitelé i členové sboru. Zájemcům byly 

k dispozici (a stále jsou!) pamětní hrnečky a tašky s třemi symboly a letopočty, vztahujícími se k připomínaným 

výročím. Děkujeme všem účastníkům a organizátorům za jejich čas a úsilí věnované těmto oslavám! 
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Obrovským sebeklamem moderní doby je 
představa, že přírodní zákony nám vysvětlují 
vesmír. Ne, přírodní zákony popisují vesmír, 

popisují jeho zákonitosti. Ale nevysvětlují nic. 

V neděli 29. října se v kapli Sboru sv. Pavla 
promítal film Luther o událostech z počátku 
církevní reformace před 500 lety. Promítání 
předcházelo krátké nahlédnutí do historie, 

které sloužilo k lepšímu pochopení významu 
jednotlivých osob a událostí. 

     

Během měsíců září a října věnovali návštěvníci a členové 
Sboru sv. Pavla celkem 6261 Kč. Jsme rádi za každého, kdo 
přispěl, ne ani tak kvůli samotným penězům, ale zvláště kvůli 
lidské ochotě dobrovolně a ze srdce darovat něco ze „svého“. 

Proč vlastně v kapli přispíváme? Nejsme nikým nuceni. 
Ani Bohem ne. Bůh nám jen připomíná, že všechno „naše“ je 
vlastně od Něho – proto se těmto darům říká dary vděčnosti. 
Člověk si uvědomuje, že dostal a dostává mnoho a že může 
sám jako projev vděku zase dát. A Bůh nám také připomíná, že 
existují hodnoty, které přetrvají, a že právě do nich je moudré 
investovat. Šíření Jeho poselství o záchraně v Kristu, budování 
rodiny Jeho dětí, duchovní a materiální pomoc potřebným, … 
to jsou oblasti, do kterých je Bůh s námi zapojen. Bůh tyhle 
věci nedělá sám bez nás, ale zve nás, abychom se spolu s Ním 
na nich podíleli. Proto se našim darům říká také dary Bohu. 



 
 

Z R A N Ě N É  C I T Y  

Komiks od Adama Forda  
 

 
 

ORIGINÁL KOMIKSU NAJDETE NA INTERNETU: http://adam4d.com/hurt-feelings 
Přeloženo a použito se souhlasem autora. Translated and published with permission of the author. 
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„Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní 
duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce.“  - Židům 4:12 

http://adam4d.com/presents


 
 

Sola Fide – Pouze vírou 
Jsme totiž přesvědčeni, že se člověk stává spravedlivým vírou bez skutků zákona. 

(Římanům 3:28) 

OTÁZKA:  Doneslo se mi, že Martin Luther přidal slovo „pouze“ do Římanům 3:28. Co je na tom pravdy?  

ODPOVĚĎ:  

Ano, je pravda, že Luther použil slovo ‚pouze‘ ve svém překladu verše 
Římanům 3:28. Podívejme se na zmíněný verš podrobněji. 

TEXT VERŠE  

V řeckém originále 28. verše z Pavlova listu Římanům, kapitola 3, se neobjevuje ekvivalent slova pouze. 
Ani dnešní překlady toto slovo nezmiňují. Uvádíme běžné české překlady tohoto textu: 

Jsme totiž přesvědčeni, že se člověk stává spravedlivým vírou bez skutků zákona. (Český ekumenický př.) 

Protož za to máme, že člověk bývá spravedliv učiněn věrou bez skutků Zákona. (Bible Kralická) 

Máme tedy za to, že člověk je ospravedlňován vírou bez skutků Zákona. (Bible 21) 

Soudíme totiž, že člověk je ospravedlňován vírou bez skutků Zákona. (Český studijní překlad) 

Proč tedy Martin Luther vložil slovo pouze/pouhou (německé allein) před slovo vírou ve svém překladu? 
Nechejme nejprve jeho samotného odpovědět na tuto otázku.  

ODPOVĚĎ LUTHERA  

Ve svém spisu z roku 1530, „O překládání – otevřený dopis“, vysvětluje Luther svůj překlad Římanům 3,28: 

Velmi dobře jsem věděl, že slovo solum (lat. pouhý, samotný) není 
v řeckém ani latinském textu… Na druhé straně tam patří, má-li být překlad 
jasný a důrazný. Chtěl jsem mluvit německy, nikoli latinsky či řecky, když 
jsem se pustil do překladu do němčiny. A pro německý jazyk je přirozené, že 
když se mluví o dvou věcech, z nichž jedna je potvrzována a druhá odmítána, 
používáme slovo solum (allein) spolu se slovy nicht (ne) či kein (žádný). 
Říkáme třeba, „Sedlák přinesl allein (pouze) zrní a kein (žádné) peníze.“ … Je 
to německý úzus, i když v latině a řečtině takový úzus není. 

Luther tedy otevřeně uznává, že slovo pouze není v řeckém textu, ale že měl 
dobrý důvod ho přidat kvůli nuancím a zvyklostem v německém jazyce té doby. 

SVĚDECTVÍ PÍSMA  

Jistě platí, že nejsme-li Bohem ospravedlněni ze skutků Zákona („dobrých skutků“), ani z kombinace víry a 
skutků Zákona, potom jsme ospravedlněni pouhou vírou. To je nejen poselství Pavlova verše v listu Římanům, 
ale celého Písma. V listu Galatským 2:16 stojí psáno: „Víme však, že člověk se nestává spravedlivým před 
Bohem na základě skutků přikázaných zákonem, nýbrž vírou v Krista Ježíše. I my jsme uvěřili v Ježíše Krista, 
abychom došli spravedlnosti z víry v Krista, a ne ze skutků zákona. Vždyť ze skutků zákona `nebude nikdo 
ospravedlněn´.“ Jsou-li dva způsoby, jak být Bohem ospravedlněn, přitom druhý selhává, potom je pouze ten 
první možný. Nejsme-li spravedliví pro naše skutky, zbývá nám pouze víra /důvěra/ v Krista a jeho skutky. 

Sola Fide – latinsky „pouze vírou“ či „pouhou vírou“ – je křesťanskou naukou, která nespočívá na jednom 
verši Bible, ale je to jasně zjevená pravda celého Písma. 

Autor James Pope je profesorem na teologické fakultě Martin Luther College v New Ulmu v Minnesotě, USA. 

Light for our path: Is Luther adding words? By James F. Pope, FORWARD IN CHRIST, Volume 103, October 2016,  
Copyrighted by WELS Forward in Christ © 2017, Used with permission. Použito se svolením vydavatele. Přeložil pastor Krákora. 
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  L Í S T E K  O D  P Ř Í T E L E  ( 3 )    
EARL C.  WALES  

Právě dnes 

Drahý příteli – 

Apoštol Pavel se v jednom ze svých dopisů modlil slovy: 

„Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, 

dal Ducha moudrosti a zjevení, abyste Ho poznali.“ (Efezským 1:17) 

Poznání Boha je v pozadí každé dobré věci. Věděl to i apoštol Petr, který svůj 

dopis zakončil prostým, ale hlubokým pokynem:  

„Rosťte v milosti a v poznání našeho Pána a Zachránce Ježíše Krista. 

Jemu buď sláva nyní a až do dne věčnosti.“ (2. Petrův 3:18) 

Lidské srdce tíhne k tomu, aby budovalo život bez poznání Boha, či dokonce 

život, který otevřeně deklaruje ‚Já jsem bůh!‘ Člověk zkrátka hledá pocit vlastní 

důležitosti, ke kterému by se mohl upnout, protože ze své přirozenosti chce být 

víc než jen jakási hliněná nádoba z prachu a vody. Má za to, že být hliněnou 

nádobou v rukou božského hrnčíře je ponižující a nedostačující. 

Tento osudný sebeklam je založen na přesvědčení, že já, člověk, jsem úžasnější, 

než ve skutečnosti jsem, a že Bůh je méně úžasný, než ve skutečnosti je. 

Řešení pak spočívá v poznání – 

v pravém poznání sebe i Boha. Jak 

rosteme v poznání Boha, mění se i náš 

pohled na nás jako na hliněné nádoby 

v Jeho rukou. Jakmile opravdově 

poznáme srdce toho, který nás touží 

držet a utvářet, zjistíme, že není místa, 

kde bychom byli raději, a není role, 

kterou bychom žili raději, než je role 

poddajné hlíny v Jeho dlaních. 

Pro každého z nás přichází Den, kdy dny tváření a formování budou u konce 

a my projdeme pecí – ohněm Boží přítomnosti, která utvrdí náš konečný tvar 

napořád. Než se tak stane, horlivě dovolujte dotekům Božích prstů, aby vás na 

„hrnčířském kruhu života“ přetvářely, jak jen si Jeho milující srdce přeje. 

Čím více a lépe znáte srdce toho, kdo vás drží a tvaruje, tím větší radost 

budete mít ze samotné „otáčivé jízdy životem“ i z jejích úžasných výsledků. 

            Váš 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. 
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° My jsme hlína, Tys náš tvuce, a my všichni jsme dílo Tvých rukou. 

I z a j á š  64 : 7 b  

http://www.luterani.cz/
mailto:info@luterani.cz

