
PPŘŘ IIRROOZZEENNOOSSTT  OODDPPOOUUŠŠTTĚĚTT  
… neměl ses také ty smilovat nad svým spoluslužebníkem,  

jako jsem se já smiloval nad tebou?  
Matouš 18:33 

Znám osobně několik lidí, kteří se kvůli vlastní nerozumnosti dostali do 
dluhů. Na krku mají i několik exekucí. Těžko se jim teď žije a pracuje, ale 
mnozí z nich se snaží. Vzali zodpovědnost na sebe. Přesto se už nejspíš 
nikdy v životě nezbaví svého zadlužení, protože to v době nesplácení 
narostlo, díky úrokům a penalizacím, do statisícových rozměrů. 

Dluhy se objevují i v Písmu a jsou zde častým synonymem pro lidské 

hříchy. I v modlitbě Otčenáš stojí doslova: „Odpusť nám naše dluhy.“ 

Ježíš vyprávěl několik podobenství o vlivu, jaký má odpuštění hříchů na 

hříšníka (nebo by mělo mít). A v těchto podobenstvích mluví o peněžních 

či majetkových dluzích. Paralela byla posluchačům zřejmá tehdy a je i dnes. 

Jak úžasné je potom vědět, věřit a osvojit si pravdu evangelia, že jsme 

v Kristu zproštěni všech „exekucí“, které jsme u Boha „nasekali“ a ještě 

„nasekáme“ – Bůh je sám v Ježíši již splatil svou krví! Nemusíme s sebou 

tahat nesplatitelné břímě, ale můžeme ho složit u nohou Ukřižovaného. 

V Kristu máme svobodu od dluhů, ze které se můžeme den co den 

radovat. Máme možnost nikdy „nejít do mínusu“, ale být stále víc a víc 

„v plusu“ – díky skutkům milosrdenství, které nám Otec připravuje, ke 

kterým nás Duch Kristův vede a které my v tomto světě konáme. 

Máme i svobodu mazat dluhy ostatních vůči nám – dluhy v podobě 

křivd a ublížení, urážek a pomluv. Nemůžeme přece očekávat dokonalost 

u druhých, když ji 

ani sami o sobě 

nemáme. Můžeme 

ale druhým darovat 

bezdlužnost, kterou 

sami v Kristu máme 

a užíváme! V Kristu 

máme podíl na Jeho 

přirozenosti 

odpouštět. 

   Váš pastor 

    Petr Krákora 
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leden a únor 2019 

BOHOSLUŽBY  

V NAŠICH SBORECH: 

Tlučná – neděle od 8,30 hod. 

Plzeň – neděle od 10 hod. 

Horní Bříza – 1x měsíčně 

(podle domluvy) 

     

ZPÍVÁNÍ DĚTÍ ZŠML+MŠ  

(neděle od 10 hodin) 

10.2. – 4.A+4.B 

17.2. – 3.A+3.B 

10.3. – 5.A+5.B+6 

17.3. – MŠ/KDG 

24.3. – 2.A+2.B 

31.3. – 1.A+1.B 

     

Z OBSAHU  
TOHOTO VYDÁNÍ 

Dr. Dobson –  
Růst i díky rizikům 

Adam Ford – Víra v Boha  
a finanční blahobyt (komiks) 

Lidská práce –  
věc posvátná a požehnaná IV. 

Současné křesťanské písně – 
„Dance Again“ 

Vlny, které se šíří dál – V. 
(Onezim a Filemon) 

     

Jestliže dnes uslyšíte Jeho hlas… 



 

DDrr..  DDoobbssoonn  ––  KKoouutteekk  pprroo  mmaannžžeellssttvvíí  aa  rrooddiinnuu  

R Ů S T  I  D Í K Y  R I Z I K Ů M

Děti nemohou růst bez zkušenosti selhání 
 
 Jedno z nejtěžších rozhodnutí, které matky a otcové musejí udělat, se 

týká otázky, kdy je vhodné nechat své děti, aby si naplno vytrpěly důsledky 
svých činů („snědly si, co si nadrobily“), a kdy potřebují od nás spíše 
vysvobodit a pomoct. 

 Cesta k úspěchu je lemovaná nezdary a každý „vítěz“ někdy dříve 
v životě také zažil bolestnou prohru. A aby naše děti rostly, musejí 
projít i těžkými obdobími. Pro rodiče je však nesmírně obtížné 
poodstoupit a sledovat, jak děti s něčím zápasí. Naše hluboká láska 
k nim nás činí velmi citlivými k jejich potřebám. Život nevyhnutelně 
přináší bolest a zármutek i maličkým. A my trpíme, když trpí oni. 
Když se jim druzí posmívají nebo je zesměšňují, 
když se cítí osaměle nebo druhými odmítnuti, 

když se jim nedaří zvládnout něco důležitého, když jim hrozí fyzické 
nebezpečí – to všechno jsou zkoušky, které se nám, kteří přihlížíme 
opodál, zdají být pro naše děti neúnosné. Toužíme povstat jako mocný 
štít a ochránit je před „trny života“, zavinout je do bezpečí své náruče. 

 Jsou však chvíle, kdy je musíme nechat bojovat. Děti nemohou růst 
bez podstoupení rizika selhání. Batolata nedokážou zpočátku chodit, 
aniž by občas neupadla. Žáci se nemohou naučit a poučit, aniž by se 
nepostavili hrozbě nezdaru. A konečně dospívající 
se nemohou stát plně zodpovědnými mladými 
dospělými, aniž bychom je nevypustili ven z naší 

ochranné vazby a opatrovnické péče. Vyžaduje to od rodičů velkou 
moudrost, aby poznali, kdy je dobré zakročit ve prospěch svých dětí, 
a kdy je lepší jim umožnit, aby získali prospěch ze svých zápasů, 
nesnází a nezdarů. 

 
Originální video tohoto příspěvku můžete nalézt na internetu na adrese: 

https://www.dobsonlibrary.com/resource/video/bb3492f7-800f-44be-88c5-0a8f86198b60  

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. 

~~~   ~~~   ~~~
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Nevěřící lidé mohou slyšet všechny  

„noty vědy“, ale bez teistického* kontextu 

a perspektivy v nich neuslyší žádnou píseň. 

George M. Marsden (* 1939) – americký historik, profesor historie na 
Universitě v Notre Dame v USA, autor mnoha knih a držitel ocenění, 

věnoval se vztahu křesťanství a vysokoškolského vzdělávání 

* teismus = víra v existenci boha a v jeho působení ve světě 

https://www.dobsonlibrary.com/resource/video/bb3492f7-800f-44be-88c5-0a8f86198b60


 

Víra v Boha a finanční blahobyt 

Komiks od Adama Forda 

  

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

BŮH NESLIBUJE NIKOMU BLAHOBYT A BOHATSTVÍ. MÁ PRO NÁS DŮLEŽITĚJŠÍ VĚCI, KTERÉ V NÁS CHCE BUDOVAT. 

„Kdo chce být bohatý, upadá do osidel pokušení a do mnoha nerozumných a škodlivých tužeb, které strhují lidi do zkázy  
a záhuby. … Ty však se tomu jako Boží člověk vyhýbej! Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost.“ 

1. Timoteovi 6:9,11 
3 

https://adam4d.com/financial-prosperity


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: 
 

-  LIFE WORSHIP -  
Dance Again  

https://youtu.be/ZR_NHCnymzQ 
 

Praise Him,  
when your heart is breaking 

When your strength is almost gone 
Sing out your song and praise Him,  

in the fire and fury 
In the dark night of your soul,  

your God is in control 
 

(2x) Your tears will dry,  
your heart will mend, 

Your scars will heal  
and you will dance again 

 

Praise Him,  
tell your neighbors all about Him 

Let the whole earth sing and shout it, 
our God is faithful 

 

REFRAIN: 
Praise Him, for His love and mercy 
Praise Him, for His grace and favor 

Praise Him, our God is faithful 
Praise Him, He is strong and mighty 

Praise Him, He is holy, holy 
Praise Him, He is always in control 

 

(2x) His love has conquered all 
Your tears will dry,  

your heart will mend 
Your scars will heal  

and you will dance again 
And of His kingdom  

there will be no end,  
for Christ our King is coming back again 

(4x) Coming back again 
 

ZNOVU TANČIT 
Chvalte Ho, když máte srdce zlomené, 

když už vám zbývá jen pár sil. 
Zazpívejte píseň a chvalte Ho, 

v zápalu i ve zlosti, 
v temné noci své duše – 

vždyť váš Bůh má vše pod kontrolou. 
 

(2x) Vaše slzy oschnou, srdce se uzdraví, 
rány se zahojí a vy budete znovu tančit! 

 

Chvalte Ho, svým bližním o Něm řekněte, 
ať celá země zpívá a volá, 

že Bůh je věrný! 
 

REFRÉN 
Chvalte Ho za Jeho lásku a slitování! 
Chvalte Ho za Jeho milost a přízeň! 
Chvalte Ho, vždyť náš Bůh je věrný! 

Chvalte Ho, vždyť On je silný a mocný! 
Chvalte Ho, vždyť On je svatý, svatý! 

Chvalte Ho, On má vždy vše pod kontrolou! 
 

Jeho láska všechno přemohla! 
Vaše slzy oschnou, srdce se uzdraví, 

rány se zahojí a vy budete znovu tančit!  
A Jeho království nebude konce, 

neboť Kristus, náš Král, se vrátí k nám. 
 

VIDEO O POZADÍ VZNIKU  TÉTO PÍSNĚ:  
https://youtu.be/1FPUFx3EPw0 

 

     Události a dění v  našich sborech        

B K p D  a  k n i h a  S k u t k ů  

Každý pátek od 14 do 15 hod. se v kapli Sboru sv. Pavla i ZŠML setkává 
Biblický kroužek pro děti. Letošní školní rok se pastor Krákora a zhruba 
15 dětí (počet kolísá) věnují událostem popsaným v knize Skutků a jejich 
smyslu a významu pro nás, věřící dneška. Setkání zpravidla otevíráme 
zpěvem písniček, které pro děti složil Jiří Zmožek, a uzavíráme společnou 
modlitbou. Druhou část setkání tvoří sportovní a pohybové aktivity na 
venkovních hřištích (u kluků vede fotbal, který zjevně lze hrát i na sněhu). 
Když je za okny nepříznivé počasí, jdeme hrát kvízy a znalostní hry do 
školní učebny iMoštárny. Pokud by měl někdo z vás chuť a čas pomoci 
při organizaci tohoto setkávání, ozvěte se prosím pastoru Krákorovi (tel. 
723 237 679). Uvítáme každého pomocníka! 

Sledovat aktivity Biblického kroužku pro děti můžete i na Facebooku: 
www.facebook.com/biblickykrouzekprodeti 

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 listopad a prosinec na podporu 

šíření evangelia vybrali celkem 13787 Kč. Ve Sboru sv. Petra v Tlučné jsme 

za rok 2018 darovali dohromady 2780 Kč. Členové Sboru sv. Kříže v Horní 

Bříze věnují průběžně své dary do sbírky v plzeňském sboru. Náš upřímný 

dík patří všem dárcům! 

Vybrané dary umožnily v uplynulém roce např. nákup a zaslání balíčků 

s drogerií a potravinami vězněným spoluvěřícím, pořízení jídla a zaplacení 

ubytování lidem v nouzi a bez přístřeší, propagaci evangelia na internetu, 

odměnu pro paní uklízející kapličku, úhradu za tisk kázání a Pečetě víry, 

nákup informačních letáčků, dárků pro děti, kapesníčků pro pokřtěné atd. 

Na všech těchto skutcích milosrdenství a na této evangelizační práci máte 

podíl vy všichni, kteří přispíváte. Děkujeme, že tak budete činit i nadále… 

Jedním z bratrů v Kristu, kterým pomáháme na jejich nové cestě s Kristem v srdci, je i Ivan 

Fleischmann. Na snímku je po boku vězeňského kaplana Blažeje Pelána ve vězeňské kapli 

v Plzni na Borech. Z korespondence i z osobních setkání je patrné, jak obrovský skok ve svém 

vztahu s Bohem pan Ivan F. za posledních pár měsíců udělal. Nezanedbatelné je jeho sdílení  
víry a šíření naděje mezi ostatními vězni. Pán žehnej dál svému učedníku Ivanovi F.! 
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http://www.facebook.com/biblickykrouzekprodeti


 

LIDSKÁ PRÁCE – VĚC POSVÁTNÁ A POŽEHNANÁ /IV./ 
Čtvrtá část kázání pastora Steva Pettita z One In Christ, Florida, USA 

Na svou práci hleďme také jako na jednu položku našeho správcovství. 

Dostali jsme od Boha dar času, energie, zdraví, inteligence, schopností, 
zdrojů, atd. A my spravujeme a hospodaříme s těmito dary, které nám byly 
svěřeny – a to tak, aby byl oslaven jejich Dárce a požehnán náš bližní. 

 
Podle apoštola Pavla nezáleží na tom, zda jste ve vedení nebo pod vedením 

někoho jiného, zda jste pán nebo otrok, zda jste šéf nebo zaměstnanec. Naše 
poslání, naše správcovství, se tím nijak nemění! Nabízíme den co den sami sebe 
jako „obětní dar Bohu“ v té pozici a roli, ve které právě jsme. 

 
Pavel k takovému přístupu vybízí i ty 

křesťany, kteří to dříve nechápali a 
jednali třeba na úkor druhých. Píše: 
„Kdo kradl, ať už nekrade – neboť to 
není konzistentní s novým já, které 
v nás Bůh zplodil –, ale ať raději přiloží 
ruce – popřípadě hlavu – k pořádné 
práci – doslova dělá něco dobrého –, 
aby se měl o co rozdělit s potřebnými – 
s těmi, kdo na rozdíl od nich mají nouzi, 
nedostatek.“ (Efezským 4:28) 

 
Jako Boží děti nepracujeme, abychom mohli spotřebovávat. Nepracujeme, abychom mohli vlastnit a 

hromadit. Nepracujeme, abychom si mohli dovolit stále nové a nové zážitky. Pracujeme, abychom mohli 
přinést požehnání někomu druhému! Mezitím jistě budeme mít i co vlastnit, třeba oblečení či domov. 
Budeme jistě mít i co konzumovat, třeba jídlo a pití. Ovšem nad tím vším se „klene“ princip, že jsme 
správci, manažeři, pověření hospodáři, kteří mají za úkol starat se jeden o druhého, podporovat jeden 
druhého, zejména pak ty, kteří nejsou schopni (nikoli ochotni) se postarat sami o sebe. 

 
Mladému Timoteovi Pavel 

píše: „Těm, kteří jsou bohatí 
v tomto věku – a ve srovnání se 
zbytkem lidstva drtivá většina 
z nás jsme, to se netýká jen 
megamiliardových magnátů! –, 
přikazuj, ať nejsou pyšní – ve 
stylu: Já jsem si to vydělal! Jen 
díky sobě mám vše, co mám! – 
a nedoufají v nejisté bohatství – 
stačí jedna autonehoda, jedna 
diagnóza, jeden krach na 
burze, a kde je a k čemu bylo 
mé bohatství? –, nýbrž v Boha, 
který nás štědře opatřuje vším, 
co potřebujeme; napomínej je, 

ať konají dobro a jsou bohatí v dobrých skutcích, štědří, dobročinní, a tak ať si střádají dobrý základ pro 
budoucnost, aby obdrželi pravý život – doslova: aby se chopili toho pravého života.“ (1. Tim 6:17-19) 
Pravý život je život pro druhé. Znamená pracovat a žít ne pro sebe, ale pro okolí, které nás potřebuje…   
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POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ.  „Dávejte, a bude vám dáno; dobrou míru, natlačenou, natřesenou, překypující  
vám dají do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou vám bude naměřeno.“ 

Lukáš 6:38 



„Podle těla (před lidmi) měl 
Filemon bratra za otroka, 
v Pánu (před Bohem) měl 

otroka za bratra.“ 
F. B. Meyer 

 
Onezim byl Pavlovi ve vězení k užitku – 
např. při psaní listů křesťanským obcím 

 

V L N Y ,  K T E R É  S E  Š Í Ř Í  D Á L  –  5  
Po Ježíšově nanebevstoupení se evangelium o Kristu šířilo světem  

jako vlny na vodní hladině. Kdo z těch méně známých svědků Ježíše, 

zmíněných v Novém zákoně, přispěl k této „řetězové reakci“? 

Dnes si všimneme dvou mužů: Onezima a Filemona. 

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

 Účinek Letnic, kdy byl vylit na první Ježíšovy učedníky Duch svatý, se šířil nejen po souši a po moři, nejen 
k židům i k pohanům, ale také napříč společenských vrstev. Dobrá zpráva o Ježíši obrátila etiopského dvorního 
úředníka, zasáhla obchodnici s purpurem ve Filipech, dotkla se setníka z Cesareje i elitních vojáků v Římě, poučila 
židovské řemeslníky, jako byl Akvila (výrobce stanů) či Šimon z Joppe (koželuh), přivedla k víře právníka Zénu či 
Dionysia, dvořana z Atén. Žalářníci i námořníci mohli slyšet Boží poselství. 

VZTAH OTROK A PÁN 

Stejně tak se evangelium dostalo i k otrokům a jejich pánům. Což nás 
nemusí překvapovat, jelikož asi třetina lidí v Římské říši byla v Pavlově době 
otroky. Mnoho otroků i pánů se stalo následovníky Ježíše; dost na to, aby se 
Pavel věnoval tématu vztahu otroka a pána ve svém listu Efezským (6:5-9). 

Pavlovi nešlo ani o odmítání, ani o schvalování otroctví, ale o fungování 
křesťanského života v realitě Římského impéria. Když Pavel psal Galatským 
věřícím (3:28), že v Kristu „není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem 
a svobodným, mužem a ženou; vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši,“ nezrušil tím otroctví jako takové (stejně jako 
rozdíly v národnosti či pohlaví). Chápal, že v křesťanských sborech budou pospolu otroci a páni, muži a ženy, lidé 
z růstných etnických i kulturních poměrů. Pavlovi šlo o to, že před Bohem jsou jedno v Kristu; a tam lidské 
rozlišování na základě pohlaví, rasy či společenského postavení nehraje roli. 

Navíc, podmínky otroctví pod nadvládou Říma byly patrně dost odlišné od toho, co si běžně představujeme. 
Otroctví v Římě nebylo založeno na rase. Otroci ani nebyli unášeni, aby byli podrobeni službě. Jen z některých 
národů si Římané po dobití jejich území udělali otroky. Dalšími otroky byli váleční zajatci. Jinými byli odsouzenci a 
trestanci. Jiní se stali otroky, aby splatili dluhy, takže v podstatě dávali do zástavy svůj čas, své schopnosti a síly. 
Přitom existovali jak soukromí, tak veřejní otroci. Ti druzí pracovali pro stát. Otroci mohli konat těžkou práci, vést 
obchody nebo pracovat jako úředníci a účetní. Podle zákona měli otroci i nějaká práva. Mohli si vydělat peníze, 
získat majetek, mohli si koupit svobodu a dokonce i občanství. Přesto byl obvykle život otroka těžší a kratší. 

KRISTOVA LÁSKA K OTROKŮM I PÁNŮM 

Na tomto historickém pozadí žádá Pavel křesťanského vlastníka 
otroků Filemona o laskavost. Naléhavě ho prosí, aby přijal zpět 
svého zběhlého otroka Onezima, který se mezitím na útěku stal 
křesťanem. „Ačkoli bych ti v Kristu mohl směle nařídit, co máš 
udělat, pro lásku raději prosím, já Pavel, vyslanec a nyní i vězeň 
Krista Ježíše. Prosím tě za svého syna, kterému jsem dal život ve 
vězení, Onezima, který ti před časem způsobil škodu, ale nyní je tobě 
i mně k užitku. Posílám ti ho zpět… přijmi ho k sobě jako mne.“ 
(Filemonovi 1:8-12,17) 

Pavel žádal Filemona o laskavost, jistý si jeho láskou. Láskou, která 
vycházela z té Kristovy. Tato láska se měla projevit v tom, že Onezim bude věrně 
sloužit ve Filemonově domácnosti, a v tom, že Filemon Onezimovi odpustí a 
bude s ním zacházet mírně a laskavě. Byla to stejná láska, která kdysi vedla 
Ježíše, aby svou smrtí vysvobodil ze služby hříchu jak otroky, tak jejich pány. 

The ripple effect: Onesimus and Philemon. Daniel N. Balge, Forward in Christ, Vol. 103, Num. 10 - October 2016. Copyrighted by WELS FiCh © 2018. Použito se svolením. 
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