
SSVVOOBBOODDAA  OODD  SSVVÉÉHHOO  JJÁÁ   
Kde je Duch Páně, tam je svoboda. 

2. Korintským 3:17b 

 
„Své ego k řízení nepouštějte.“ Asi jste si už všimli tohoto sloganu od 

pojišťovny Kooperativa. Je jich celá řada, objevují se na mostech přes 
silnice a jsou docela vtipné. Tenhle konkrétně mě přivedl k otázce: Co je 
na mém egu tak špatného, abych ho nenechal řídit? Je to samozřejmě 
otázka řečnická. Všichni víme (a ze zkušenosti i známe), že nás někdy 
naše ego (v řečtině ‚já‘) přivede do situací, kde bychom raději nebyli – 
třeba na silnici nás pobízí k příliš rychlé jízdě, k nebezpečnému před-
jíždění, k ukázkám vlastní arogance v podobě vybržďování a ke spoustě 
dalších situací, které končívají neklidem, nadávkami a často i nehodami. 

Pokud svému egu nemůžeme za všech okolností důvěřovat a nechat 
ho „řídit, jak chce“, neplatí to snad jen pro jízdu autem, ale i životem?! 

Když jsem byl mladý a neznal jsem Krista, myslel jsem si, že vnitřní 
svoboda znamená, že si můžu dělat, co chci, co se mi líbí, co mě baví. 
Být volný, nespoutaný, nezávislý na ostatních. Netušil jsem, že mohu 
být (a jsem) spoután a vláčen svým egem, kterému jsem otrocky sloužil. 

Dnes už vím, že ta niterní, duchovní svoboda spočívá v něčem jiném. 
Tu svobodu mám, když dokážu rozpoznat a dělat to, co je správné a 
dobré. A to bez ohledu na to, zda to já (mé ego) chci, zda se mi (mému 
egu) to líbí, zda mě (mé ego) to baví. Ano, jsem svobodný, když nejsem 
zajat nejen představami, požadavky a hrozbami druhých, ale ani těmi 
vlastními! I já přece mohu trpět sebeklamem, vlastní zaslepeností, 
otročením svému egu. Jízda po silnici je toho pouze příkladem! 

Jedním z důkazů 

pravdivosti a „živ-

osti“ křesťanství 

je pro mě osobně 

právě fakt, že můj 

vztah s Ježíšem 

mi dává svobodu 

od mého ega. 

Svobodu milovat 

jako On. 

Váš pastor 

  Petr Krákora 
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březen a duben 2017 

     

VVEELLKKÝÝ   PPÁÁTTEEKK  AA  

VVEELLIIKKOONNOOCCEE  UU  NNÁÁSS::   

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

společná bohoslužba 

v Plzni od 10 hod. (!) 

NNN EEE DDD ĚĚĚ LLL EEE    111 666 ... 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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Víra nás učí žít  
a život nás učí věřit. 

(Pavel Kosorin) 



 

DDrr..  DDoobbssoonn  ––  KKoouutteekk  pprroo  mmaannžžeellssttvvíí  aa  rrooddiinnuu  

N O V O M A N Ž E L É  A  F I N A N C E

Problémy, spojené s používáním financí v rodinném rozpočtu, patří mezi nejčastější 
příčiny konfliktu v manželství. Přesto se čerství novomanželé s klidem vydávají po této 
zkázonosné cestě, když používají kreditní karty (tj. peníze banky) bez rozmyslu a berou si 
půjčky, aby si pořídili věci, které si nemohou dovolit a které ani nepotřebují. 

Novomanželé se tak často ocitají uprostřed hádek o fi-
nance, protože jejich protějšky mají jiný hodnotový systém a 
pohled na utrácení než oni sami. Můj otec například byl 
lovec, myslivec, který bez mrknutí spotřeboval tři krabice 
s nábojnicemi do brokovnice za jediné odpoledne střílení 
zvěře. Ovšem když matka chtěla pořídit novou škrabku na 
brambory, protože ta stará už nefungovala, považoval to za 
plýtvání. Neuvědomoval si, že tak jako jeho bavil lov, jí bavilo třeba nakupování nebo 
vaření. Jeho hodnoty byly zkrátka jiné než její. 

Ať už se mladí manželé shodnou nebo ne, nakupování na dluh je vždy potenciální 
hrozbou. Finanční poradce Larry Burkett proto radí, aby si mladí nalepili na kreditky nápis 
'Pozor! Zacházejte s tím opatrně!', a dodává, že nezadlužovat se je jedním z nejlepších 
způsobů, jak se vyvarovat sporům a udržovat manželský vztah zdravý. 

Jsou-li tedy finance zdrojem problémů ve vašem vztahu, 
přestaňte utrácet a začněte komunikovat. Mnoha konfliktům lze 
předejít, když manželé otevřeně vyjadřují své názory na utrácení a 
domlouvají se na tom, jak a na co své společné peníze věnují. A je-li 
rozpočet vyčerpán, nechejte peněženku s kartami raději doma. 
Ostatně, je mnoho společných činností, které jsou zdarma. 

 
Originální video tohoto příspěvku můžete nalézt na internetu na adrese:  
http://drjamesdobson.org/media/parenting-and-marriage-videos/newlyweds-and-finances 
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. 

 

 

Říkám si (volně podle J. S. Parka) 
 

Říkám si, jak mohly zástupy volat po propuštění  

vzbouřence Barabáše místo nevinného Ježíše. 

Říkám si, jak mohli lidé pár dnů předtím  

zpívat Hosana, a teď naopak volat 'Ukřižuj ho!' 

Říkám si, jak si mohl Pilát nad tím vším omýt ruce, 

jako by svědomí šlo tak snadno očistit. 

Ale vždyť – to já jsem byl Barabáš; 

ač vinen, byl jsem propuštěn. 

To já volal 'Ukřižuj ho!',  

když ve svém hříchu jsem si liboval. 

To já jsem byl Pilát, 

když mi moc zaslepila oči před pravdou. 

A přesto – i za mě Kristus umíral, 

šel tam, kde já měl být, 

na kříž, kde hříchů mých 

mě navždy zbavil – můj Pán.  
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„Život, který nyní žiji v těle …“ (Gal 2:20) Co se 

stalo s životem, který do té doby Pavel žil? Byl 

ukřižován a pohřben spolu s Kristem! A jak dostal 

Pavel ten nový? Spolu s Kristem byl vzkříšen a 

stvořen nově v Kristu! Tímto způsobem chce Pavel 

říct, že je tu nezměrná propast mezi tím, kým je 

nyní, a tím, kým byl kdysi. Křesťanova proměna 

spočívá ve „zvykání si“, v „adaptaci“ na tento nový 

život, nové bytí v Kristu. Je to záležitost dynamická 

– nejde tu už jen o nějaké statické postavení. 

„Jsme proměňováni k Jeho obrazu“ (2. Kor 3:18); 

ne tím, že se snažíme ze všech sil být jako Ježíš, 

ale tím, že Ho v důvěře necháme, aby se Jeho 

Život projevoval v tom našem. Uskutečňujeme tak 

ono Pavlovo „nežiji už já, ale žije ve mně Kristus“. 

A to je vždy osobní – život Krista se jedinečně 

projevuje skrze každou jedinečnou osobu: vás i mě. 

Pastor Steve Pettit, One In Christ, 3/2016 

http://drjamesdobson.org/media/parenting-and-marriage-videos/newlyweds-and-finances


 

Čím byl Velký pátek velký? 

Komiks od Adama Forda 

 

ORIGINÁL KOMIKSU NAJDETE NA INTERNETU NA ADRESE: https://i2.wp.com/i.imgur.com/CCstFzr.png 
Přeloženo a použito se souhlasem autora. Translated and published with permission of the author. 

(Ježíš umíral za hříchy i za jejich důsledky. Vzal prokletí světa na sebe. Srovnejte s Matoušem 8:16-17.) 3 
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Nyní se ke svému spánku ukládám 

A na Tvou ochranu v duši spoléhám. 

A mám-li zesnout, než se probudím, 

Díky, že Tebe, Pane, spatřit smím. 

ZZ ÍÍ SS KK AA TT   NN EE BB EE SS KK OO UU   CC EE NN UU   
Toto jsou úryvky z blogu Lisy Rittierodt z posledních let jejího života na této zemi. Jsou to její slova. 

Lisa odešla v červenci 2015, aby byla se svým Pánem v nebeském domově. 

Nevíte snad, že ti, kteří běží na závodní dráze, běží sice všichni, ale jen jeden dostane cenu? Běžte tak, abyste ji získali! 

– 1. Korintským 9:24 

Před šesti lety mi byla diagnostikována rakovina vaječníků. Bylo mi tehdy pouhých 39 let. Pořád s tou nemocí bojuji. Při 
oslavě 3. roku přežití jsem se rozhodla založit internetový deníček, blog, abych se podělila s ostatními o to, jak se mi daří žít 
s rakovinou celé ty týdny, měsíce, roky. Je to proto, že je Bůh žije se mnou. 

MŮJ BĚH JE TÉMĚŘ U CÍLE 
Běhání jsem nikdy moc nemilovala. Pamatuji si, jak jsem měla na základní 

škole běhat jednu míli každý den. Ani během sezón, kdy jsem hrála basketbal, 
jsem nedokázala uběhnout celou míli bez zastavení. Ta vzdálenost byla vždycky 
na mě moc dlouhá. Teď se zdá, že i ten životní běh tady na zemi bude na mě 
příliš dlouhý. 

Můj onkolog mi potvrdil, co jsme s manželem Paulem celý minulý týden s 
napětím očekávali. Nejsou už žádné další možnosti. Řekli mi, že záleží na mě, 
jestli budu chtít dál zkoušet různé léčebné postupy, které by sice byly toxické, 
ale byla by u nich naděje, že mi prodlouží život nebo zlepší kvalitu života. Tak jako tak, žádné záruky už tu nejsou. 

Co se týká časového výhledu, nemohou mi dát žádný. Jako u mé mámy, všechno se v těle najednou zastaví a pak je to 
otázka pár týdnů. Zeptala jsem se, jestli stihnu rodinnou sešlost v červenci, ale jak můj lékař, tak má sestra mi řekli, že v té 
době už pro mne bude nejspíš nemožné cestovat. Dodali, že za dva nebo tři měsíce budou vědět víc a že by se to mohlo 
změnit. Až na to přijde, budeme muset se zbytkem rodiny „přejít i tento most“. 

V pondělí jsme to oznámili našim třem dětem. Není lehké slyšet, že vaše maminka půjde brzy domů do nebe, když vám 
do dospělosti chybí ještě mnoho let. Každé z nich reagovalo trochu jinak, ale tak, jak jsme asi čekali. 

Když jsem poslední dny přemýšlela, vracel se mi na mysl biblický verš, který si má dcera Melanie vybrala pro svou 
konfirmaci: „Nevíte snad, že ti, kteří běží na závodní dráze, běží sice všichni, ale jen jeden dostane cenu? Běžte tak, abyste ji 
získali!“ (1. Korintským 9:24) 

Jak jsem již řekla, nikdy jsem běhání nemilovala. Vzpomínka na tenhle verš mi připomněla tu těžkou fyzickou námahu, 
kterou lidé při tréninku dlouhých běhů podstupují. A teď můžu říct, že i s naším duchovním během je to podobné. Musíme 
pořád makat, stále se učit, stále si vštěpovat Boží slova do svých srdcí, aby jím nic nepohnulo. 

Ale teď se mi vybavil obrázek, který Melanii k její konfirmaci namalovala její učitelka z první třídy, Rachel Tacke. Je 
založen právě na verši 1. Korintským 9:24. Miluji ten obrázek, protože je na něm dítě. A to dítě prostě běží a běží, protože 
to zkrátka děti dělají. Jejich dětská víra ví, že doběhnou do cíle a že ten cíl bude úžasný. Není v tom žádná námaha, ale je 
v tom naléhavost. Není v tom žádné tápání, ale je tam očekávání. Není v tom úzkost, prostě jen pohyb vpřed. 
 A tak, když se chystám doběhnout svůj běh, chci běžet s dětskou vírou, která je na tom obrázku. Vím, že běžím na 
úžasné místo. A že poslední metry nebudou snadné. Ale ta cena bude nádherná. 

NA KONCI ZÁVODU 
Je těžké věřit, že právě dnes před šesti lety mi byla diagnostikována rakovina vaječníků. Před šesti lety jsme byli plni 

naděje, že Bůh mě z této nemoci vyléčí. Před šesti lety jsme neměli ponětí o tom, jaká jízda po horské dráze nás čeká v boji 

s rakovinou. Před šesti lety jsme se stále těšili na dlouhá léta strávená s naší rodinou. 

Dnes už nedoufáme ve vyléčení. Místo horské jízdy v boji s rakovinou jsme spíš na horské dráze mých posledních dnů. 

Místo budoucnosti jako rodiny vyhlížím budoucnost na věčnosti. Jaký rozdíl může přinést šest let. 

Řekla bych, že většina z nás by chtěla odejít pokojně ve spánku, tak jak se to říká ve známé modlitbě: 

Ani vám nedokážu říct, kolikrát jen jsem se tuhle modlitbu posledních pár 

měsíců modlila. Byly chvíle, kdy jsem Pána snažně prosila, abych směla usnout 

a probudit se v Jeho náruči. Myslím, že si sice uvědomujeme, že před odchodem 

domů zažijeme i fyzickou bolest, ale nemáme představu, čemu všemu budeme 

na konci svých dnů muset čelit. 

Nevíme, kolik nás zbývá dnů. Ta agónie z čekání je srdcervoucí. Dlouhodobé truchlení dokáže být fyzicky vyčerpávající. 

Nikdy jsem netušila, kolik smutku budu muset zažít. Rmoutím se pokaždé, když někomu říkám své poslední sbohem. 

Rmoutím se, když si na to loučení vzpomenu. Mám smutek nad představou, kolik toho má rodina bude muset zvládnout, 

nejen ve spojení s mou smrtí, ale i pak v budoucnu, až beze mě budou zažívat pláč i radost. A já u toho nebudu. 

Znám z vlastní zkušenosti, jak bolestné je být bez mámy při událostech, jako promoce nebo konfirmace, nebo jen při 

rodinném pikniku v parku. Není divu, že se občas modlím, abych už ve spánku odešla a nemyslela na to. 
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Myslím, že nejtěžší částí je projít oním „údolím šedé smrti“. Pro mě to nebyla krátká a rychlá cesta tímto údolím. Byly na 

ní cestu vzhůru i prudká klesání, klikaté pěšiny i otočky, že bylo kolikrát až nemožné vytušit, co bude dál. A chci vám říct, že 

i ďábel se v těch posledních dnech velmi snaží, víc než bych si kdy dokázala představit. Je to jeho poslední příležitost 

odtrhnout mě od mého Spasitele, a tak hledá každou slabou chvilku, každou drobnost, kterou jsem si kdy proti Bohu 

pomyslela nebo pocítila, aby ji použil proti mně. 

Přesto ta jediná věc, o které jsem nikdy nepochybovala, je místo, kam směřuji. A je to jen díky Boží milosti, že jsem byla 

osvobozena od takovýchto pochybností. 

Při každém pokušení přišel můj Pastýř, aby mě ochránil. Vždycky mě přivinul k sobě, a vím, že mě vezme domů, až ten 

čas přijde. Možná to znamená ještě mnoho těžkých dnů, které mě čekají. Ale to mu nezabrání, protože nic, ani smrt, mu 

nemůže zabránit, aby mě odvedl domů k němu, do jeho nekonečné náruče. 

A tak mám dnes šestileté výročí s rakovinou. Vážně jsem si ještě před pár týdny nemyslela, že to dotáhnu až sem. Za 

těch šest let s přáteli a rodinou jsem nesmírně vděčná. Teď se těším na můj nebeský den, kde budu žít ten nejlepší čas 

svého života. Nemohu se dočkat, až se tam s vámi setkám. 

Na viděnou brzy, Lisa. 

Lisa Rittierodt, Run to Get the Prize, Forward in Christ, Vol. 103, January 2016, Copyrighted by WELS, Forward in Christ 

© 2015 (Used with a permission. Použito se svolením.) 

L e t n í  b i b l i c k á  š k o l a  –  z á k l a d n í  i n f o r m a c e  

Letošní ročník LETNÍ BIBLICKÉ ŠKOLY (LBŠ/VBS) se připravuje na týden 10.-16. července 2017. Bude to opět 
týden plný americké angličtiny: chystá se k nám opět Ed Kasper, tentokrát i se svou ženou a některými členy 
své rodiny. Bude se samozřejmě mluvit o Bohu, o Jeho plánu pro nás a o Jeho působení mezi námi. Tématem 
bude pravděpodobně „Ovoce víry“ a s tím budou spojené i aktivity, zpívání, hry, vyrábění, 
atd. LBŠ má formu příměstského tábora (denní program je připraven od 9 do 15 hodin), 
je určen dětem školou povinným (či se do školy chystajícím), jeho součástí je 
sobotní výlet s rodiči a nedělní vystoupení v kapli, následované závěrečným 
piknikem, s tím, že ti starší a zkušení účastníci  pomáhají těm mladším. Bližší 
informace a přihlášky budou k dispozici cca od dubna – ve škole ZŠML, na webu 
www.luterani.cz, nebo na žádost na e-mailu info@luterani.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 se během ledna a února vybralo – na podporu šíření evangelia našimi sbory – celkem 

12250 Kč. Od amerického sboru Abiding Shepherd (Cottage Grove, Wisconsin) jsme v lednu obdrželi dar ve výši 

40501 Kč. Děkujeme všem dárcům, zejména těm radostným, štědrým a dobročinným! 

John Carew Eccles 
       australský neurofyziolog, držitel Nobelovy ceny 

za lékařství a fyziologii z r. 1963 (podílel se na 
objevu procesů, které odpovídají za komunikaci 

mezi nervovými buňkami a umožňují naše vnímání, 
vzrušení, cítění, myšlení, pamatování a další  

neuromotorické a emocionální reakce) 

Zastávám názor, že tajemství člověka  
je neuvěřitelně zlehčováno vědeckým 

redukcionismem, který nám slibuje, že svým 
materialistickým pohledem nakonec vysvětlí 
veškeré dění v oblasti duchovního života jako 
pouhé vzorce určité nervové aktivity. Taková 
víra může být klidně zařazena mezi pověry. … 

Musíme zkrátka uznat, že jsme duchovní 
bytosti, jejichž duše existují v duchovním 

světě, stejně jako jsme hmotné bytosti, jejichž 
těla a mozky existují v materiálním světě. 

Tys to byl ,  kdo utvořil  mé ledví,  
v životě mé matky j si  mě utkal .  

Žalm 139:13 5 

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


 

  L Í S T E K  O D  O T C E  ( 4 )    
EARL C.  WALES  

Právě dnes 

Drahé a milované dítě – 

JÁ JSEM Boží Duch. Jsem jako vítr, který slyšíš, když šustí listí 

na stromě. Jsem sice neviditelný, ale neznamená to, že jsem nedůležitý, nečinný 

nebo zakřiknutý. Zjevil jsem toho o sobě mnoho a všechno je to životně důležité. 

Pod mým vlivem bylo zapsáno v Písmu, že jsem byl přítomen již na počátku, 

když jsem se vznášel nad vodami, zatímco se Boží slovo chystalo uskutečnit Boží 

vůli při tvoření světa*. 

Byl jsem tam jako Boží Dech, který vstoupil do chřípí tvého prvního praotce, 

a tak „se stal člověk živým tvorem“*. Beze mne byl Adam pouhý prach ze země. 

Beze mne jsi i ty jen prach, ale neboj se, já na to vždy pamatuji*. 

Byl jsem tam, když Satan poprvé uslyšel tu pro něho zlou předzvěst, že jednoho 

dne jiná hliněná nádoba, mnou naplněná po okraj, mu způsobí fatální porážku*. 

Byl jsem i při tom, když se tak dělo. To já byl tou Boží mocí, která působila 

uvnitř i skrze Ježíše, když na sebe, coby Boží Syn, vzal podobu lidského syna, tvora 

závislého, a na své rovnosti s Bohem pranic nelpěl, dokud plně neprojevil svou 

úžasvzbuzující pokoru a ponížení*. 

Proto jsem to byl já, kdo sestoupil na pannu Marii a Boží mocí ji zastínil, aby 

počala svaté dítě*. To bylo to zaslíbené „símě ženy“. A dostalo jméno Ježíš. 

Po tisíce let předtím, než se zjevil v podobě člověka, psalo se o něm jako o Mesiáši 

(což je hebrejsky Pomazaný). Po tisíce let potom se o něm mluví jako o Kristu (což je 

řecky opět Pomazaný). On byl vskutku pomazaný – pomazaný plností a hojností mé 

všemohoucí a vševědoucí přítomnosti. A mohl tak sloužit jako tvůj Vysvoboditel. 

Chceš-li Ho opravdu následovat a vidět, jak v tvém životě přichází Jeho 

království, potom Mi naslouchej a nevzdoruj Mi. Pros Boha, aby tě Mnou zmocnil, 

jak slíbil. Pros o Mne v Jeho jménu. 

Bylo ti řečeno: „Ne mocí ani silou, nýbrž mým Duchem, praví Hospodin 

zástupů,“ a bylo ti slíbeno: „Čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha svatého těm, kdo 

Ho o to prosí!“ (Zacharjáš 4:6, Lukáš 11:13) Jsi tedy na řadě. Nebudu se ti vnucovat. 

Pokud toužíš po hojném a plodném vztahu s Bohem, začni o Mne prosit a neustávej. 

Duch svatý 

* Genesis 1:2 - „Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se Duch Boží.“ 

Genesis 2:7 – „I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým 

tvorem.“ (duch i dech je stejné hebrejské slovo ‚ruach‘) 

Žalmy 103:14 – „On ví, že jsme jen stvoření, pamatuje, že jsme prach.“ 

Genesis 3:15b – „Ono (símě ženy) ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu.“ 

Filipským 2:6-8 – „Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe 

způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži.“ 

Lukáš 1:35 – „Anděl jí odpověděl: Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní; proto i tvé dítě bude svaté a bude 

nazváno Syn Boží.“ 
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