
VVŠŠEECCHHNNOO  ((ČČEE MMUU   BB UUDD UU   VVYY SSTTAAVV EENN))   ZZVVLLÁÁDDNNUU   
Dovedu trpět nouzi, dovedu mít hojnost. Ve všem a do všeho 
jsem zasvěcen: být sytý i hladový, mít nadbytek i nedostatek. 

Filipským 4:12 

Lokace, lokace, lokace. Každý, kdo někdy kupoval dům, dobře ví, že 
nejde jen o to, vybrat si vhodný domek, ale také o to, kde se ten domek 
nachází. Umístění, prostředí, spojení s okolím – to vše má významný 
vliv na hodnotu vybraného domu. 

Podobné to je i s biblickými verši: jejich „lokace“, umístění, kontext, 
ve kterém se v Bibli nacházejí, výrazně ovlivňuje jejich význam. Jsou-li 
vytržené z kontextu, mohou dokonce někdy čtenáře zmást a pomýlit. 

Jedním z nejčastěji citovaných veršů, které bez kontextu mohou vést 
k chybnému pochopení, je níže zmíněné prohlášení ap. Pavla (Fil 4:13): 
„Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.“ Viděl jsem odkaz na tento 
verš na sportovních úborech, na závodních autech i vytetované na kůži. 
Téměř jako by to byl talisman, který člověka posune dál, výš a rychleji. 
Motivační mantra, „zaklínadlo“, ve které je Kristus chápán jako někdo, 
kdo vám dá sílu dosáhnout vašich cílů a vašich záměrů. 

To však není to, co Pavel chtěl těmito slovy vyjádřit! Předchozí verš, 
citovaný nahoře, ukazuje, o čem tento „apoštol pohanů“ mluví. Pavel si 
prošel mnoha úžasnými i těžkými obdobími. Při svých cestách byl někdy 
zahrnován pozornostmi a dary, jindy kopanci a zásahy kamenů. Zažil 
uznání i pohrdání, dobu lidské přízně i nepřízně. Prožil si toho dost i na 
několik životů. Ale kdykoli byl „nahoře“, nezpychl, a kdykoli byl „dole“, 
nezoufal. Čelil životním zkouškám, které mu Bůh připravil, silou a mocí, 
která nebyla z něj, ale kterou s ním sdílel Kristus v něm. A byl spokojen. 

Apoštol Pavel se nehnal za svými vlastními cíli a „nemanipuloval“ 
Bohem, aby jich 
dosáhl. Hledal Boží 
vůli a tu pak konal 
„silou Krista“ a ne-
spoléhal na tu svou. 
A zve nás ve svém 
textu, abychom ho 
napodobovali. Ať už 
vás toto léto potká 
cokoli, čelte tomu 
silou svého Pána. 

 Váš pastor 
 Petr Krákora 
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květen, červen, červenec a srpen 2019 

Bohoslužby přes léto: 
Tlučná – neděle od 8,30 hod. 

Plzeň – neděle 7.7., 14.7., 
4.8., 18.8., 1.9. od 10 hod. 

     

NENECHTE SI UJÍT: 

23. června 2019  

ZÁVĚREČNÁ 

BOHOSLUŽBA ŠKOLNÍHO 

ROKU 2018/19 

SPOLU SE SLAVNOSTNÍM 

VYŘAZENÍM ŽÁKŮ 9. TŘ. 

Sbor sv.  Pavla v  Plzni 

od 10 hodin 
- - - 

14. července 2019  

BOHOSLUŽBA 

S VYSTOUPENÍM 

ÚČASTNÍKŮ VBS 2019 

SPOLU S PIKNIKEM 

Sbor sv.  Pavla v  Plzni 

od 10 hodin 
     

Z OBSAHU VYDÁNÍ 
Dr. Dobson –  

11 zabijáků manželství, 
kterým je třeba se vyhnout 

Adam Ford (komiks) – Bůh, 
nespravedlivé monstrum? 

Letní biblická škola  
– seznamovací piknik 7/7! 

Současné křesťanské písně – 
„Hallelujah For The Cross“ 

Vlny, které se šíří dál – VII. 
(Rodé) 

     

Bojuj dobrý boj víry!  (1. Tim 6:12) 

  



 

DDrr..  DDoobbssoonn  ––  KKoouutteekk  pprroo  mmaannžžeellssttvvíí  aa  rrooddiinnuu  

1 1  „ Z A B I J Á K Ů “  M A N Ž E L S T V Í

Otázka: Dr. Dobsone, mohl byste identifikovat některé z hlavních „zabijáků“ manželství, 
nejvíce zodpovědných za vysokou míru rozvodovosti, která ničí dnešní rodiny? 
 
Odpověď: Popsali bychom mnoho knih, abychom všechny „zabijáky“ zmínili, 
a i tak bychom je probrali jen povrchně. Kterákoli z následujících „saní“ může 
roztrhat manželský vztah na kousky, pokud jí to umožníme: 

1. Přetížení a fyzické vyčerpání: Dejte si pozor na tento stav. Zvláště 
zákeřný je pro mladé páry, které se snaží nastartovat své povolání nebo 
školu. Nesnažte se studovat vysokou školu, pracovat na plný úvazek, mít dítě, 
starat se o batole, opravit dům a začít podnikat ve stejnou dobu. Zní to směšně, ale mnoho mladých párů to dělá, 
a pak jsou překvapeni, když se jejich manželství rozpadá. Proč také ne? Vždyť jediný čas, kdy se vidí, jsou chvíle, 
kdy jsou utahaní a vyčerpaní! Manželé a manželky si musejí vyhradit čas pro sebe, pokud doufají, že svou lásku 
udrží naživu.  

2. Nadměrné půjčky a konflikty ohledně vynakládání peněz: Tohle je třeba říkat opakovaně. Uspořte si na 
věci, a pak teprve nakupujte. Neutrácejte víc na dům nebo auto, než si můžete dovolit splácet, aby vám zbyly 
prostředky na společné večeře, výlety, hlídání dětí, aj. Přistupujte ke svým zdrojům s moudrostí Šalomouna. 

3. Sobectví: Na světě jsou dva druhy lidí, dárci a příjemci. Manželství mezi dvěma dárci může být krásná věc. 
Třenice jsou nevyhnutelné mezi dárcem a příjemcem. Dva příjemci se dokáží navzájem rozervat na kusy během 
několika týdnů. Sobectví může zdevastovat manželské vztahy během velmi krátké doby. 

4. Nezdravé vztahy s rodiči partnera: Pokud manžel nebo manželka nebyli plně „odstřiženi“ od rodičů, je 
nejlepší nebydlet v jejich blízkosti. Pro některé matky a otce je obtížné, aby svým dospělým potomkům umožnili 
samostatnost, a jejich neustálá blízkost pak vyvolává problémy. 

5. Nereálná očekávání: Některé páry vcházejí do manželství a čekají chaloupku pokrytou růžemi, cestičky 
lemované prvosenkami a chvíle plné nespoutané radosti. Manželství mezi dvěma nedokonalými lidskými bytostmi 
nemůže tohoto očekávání dosáhnout. Následné zklamání je emocionálním „minovým polem“ pro oba manžele. 

6. Prostoroví traviči: Tím mám na mysli životní partnery, kteří narušují a omezují „prostor k dýchání“, který 
jejich protějšky potřebují. Tím rychle ničí vzájemnou přitažlivost. Žárlivost je jedním ze způsobů, jak se tento 
fenomén projevuje. Dalším je špatné sebepojetí, které vede nejistého partnera k vybudování jakési klece kolem 
toho druhého. Často tak vztah zcela zadusí. Láska musí být svobodná a sebevědomá. 

7. Sexuální frustrace a její sestra, „zelenější tráva“ nevěry: To je vskutku smrtící kombinace. 
8. Pracovní kolaps: Selhání v práci je obzvláště pro muže zlověstné. Jejich rozčilení nad profesními neúspěchy 

může rychle vést k projevům zloby v rodině. 
9. Obchodní úspěch: Je téměř stejně rizikové v podnikání bláznivě uspět jako dramaticky selhat. Král Šalomoun 

napsal: „Nedávej mi chudobu ani bohatství! Opatřuj mě chlebem podle mé potřeby.“ (Přísloví 30:8). Edward 
Fitzgerald to řekl trochu jinak: „Jednou z nejsmutnějších stránek, které zapíší „archivační andělé“, je seznam duší, 
které byly zatraceny kvůli úspěchu.“ A to je smutná pravda. 

10. Zneužívání alkoholu a návykových látek: Jedná se o notoricky známé zabijáky nejen manželství, ale i lidí, 
kteří jim nadměrně holdují. Výzkum ukazuje, že 40% všech Američanů a Kanaďanů má ve své rodině alkoholika. 

11. Pornografie, hazardní hry a další závislosti: Každému by mělo být zřejmé, že lidská osobnost je vadná. Má 
tendenci sklouznout k sebedestruktivnímu chování, zejména v raných fázích života. Zpočátku si lidé myslí, že si 
mohou jen pohrávat s různými lákadly, jako je pornografie, hazardní hry, tvrdé drogy atd., aniž by jim to způsobilo 
nějaké škody. Opravdu, mnoho z nich z toho záhy vyjde bez vážné újmy. Pro některé je však jejich vlastní slabost a 
zranitelnost velká neznámá, a objeví ji, až když je příliš pozdě. Takoví lidé se pak stávají závislými na něčem, co 
trhá „tkanivo“ celé rodiny. Toto varování se mým čtenářům může zdát hloupé, ba dokonce upjatě puritánské, ale 
stojí za ním 20 let práce s těmi, kteří si zničili život. Jejich problémy často začaly experimentováním se známou 
neřestí a nakonec skončily smrtí… nebo „smrtí“ jejich manželství. 

Tohle je tedy výčet několika „zabijáků manželství“. Ale ve skutečnosti je tento seznam prakticky neomezený. 
Pokud se chystáte porazit statistické prognózy a udržet si intimní, dlouhodobé manželství, musíte svůj úkol brát 
vážně. Samovolný běh věcí vás spíše odvede od sebe; jen správné investice do manželství vás udrží u sebe. 

 
Originální text tohoto příspěvku (11 Marriage Killers You Need To Avoid) můžete nalézt na internetu na adrese:  
https://drjamesdobson.org/blogs/marriage-blogs/dr-dobson-blog/2017/11/30/11-marriage-killers-you-need-to-avoid 
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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https://drjamesdobson.org/blogs/marriage-blogs/dr-dobson-blog/2017/11/30/11-marriage-killers-you-need-to-avoid


 

Bůh - nespravedlivé monstrum? 

Komiks od Adama Forda 

 

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

 
    Události a dění v  našich sborech      

V B S  2 0 1 9  –  s e z n a m o v a c í  p i k n i k !  

Již necelý měsíc chybí do začátku Letní biblické školy v americké angličtině. 
Program pro děti od 6 let probíhá od 8. do 14. července 2019 (denně 9-15/16 h). 
Seznámit se s americkými dobrovolníky můžete v neděli před začátkem akce, tedy 
7. července, během „seznamovacího pikniku“, který bude následovat hned po 
ranní bohoslužbě od 10 hod. Chystá se opékání masa, můžete přinést i různé 
pochutiny, ale hlavně přijďte s dětmi, aby mohly předem poznat nové tváře VBS. 
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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: 
 

-  NEWSBOYS - 
Hallelujah For The Cross  

https://youtu.be/L7NJc1_t6q0 
 

Up to the hill of Calvary 
My Savior went courageously 

And there he bled and died for me 
Hallelujah for the cross 

 

And on that day the world was changed 
A final, perfect lamb was slain 

Let earth and heaven now proclaim 
Hallelujah for the cross 

 

[Chorus:] 
Hallelujah for the war He fought 

Love has won, death has lost 
Hallelujah for the souls He bought 

Hallelujah for the cross 
 

What good I’ve done could never save 
My debt too great for deeds to pay 

But God, my Savior, made a way 
Hallelujah for the cross 

 

A slave to sin, my life was bound 
But all my chains fell to the ground 

When Jesus’ blood came flowing down 
Hallelujah for the cross 

 

[Chorus] 
 

Hallelujah, hallelujah 
And when I breathe my final breath 

I’ll have no need to fear that rest 
This hope will guide me into death 

Hallelujah for the cross 
 

[Chorus x2] 
 

Hallelujah for the cross 
Hallelujah for the cross 

 

HALELUJA ZA TEN KŘÍŽ!  
Na vrch kopce Kalvárie (#) 
šel můj Zachránce odvážně 

a tam krvácel a zemřel za mě 
- Haleluja za Jeho kříž! 

 

A toho dne se svět změnil, 
poslední a dokonalý beránek byl zabit; 

ať země i nebe nyní zvěstují 
- Haleluja za Jeho kříž! 

 

REFRÉN: 
Haleluja za bitvu, kterou bojoval; 

láska zvítězila, smrt prohrála. 
Haleluja za duše, které vykoupil 

- Haleluja za Jeho kříž! 
 

Mé dobré činy by mě nezachránily, 
můj dluh byl velký, nikdy bych ho nesplatil. 

Ale Bůh, můj Zachránce, našel způsob 
- Haleluja za Jeho kříž! 

 

Jako otroka hříchu byl můj život spoután, 
ale všechny mé okovy spadly na zem, 
když se Ježíšova krev řinula z Jeho ran 

- Haleluja za Jeho kříž! 
 

REFRÉN: … 
 

Haleluja za Jeho kříž! 
Haleluja za Jeho kříž! 

 

(#) Kalvárie je název z latiny pro  
kopec zvaný hebrejsky Golgota. 

 

K ř t y  v e  S b o r u  s v .  P a v l a  

Na květnou neděli 14. dubna byla v našem plzeňském sboru pokřtěna 

v Boží jméno Michaela Anna Šarovcová, žačka ZŠML. O týden později, na 

velikonoční neděli 21. dubna, byl křtem obmyt i Daniel Ondřej Knaizl, syn 

členů našeho sboru Martina a Ester Knaizlových. Oběma Božím dětem – 

skrze křest pohřbeným a znovuzrozeným 

spolu s Kristem – přejeme růst v novém 

životě, životě víry, lásky a naděje, které 

nám Bůh dává a tvoří v nás svým slovem. 

  

S v a t e b n í  b o h o s l u ž b a  

V kapli Sboru sv. Pavla se v sobotu 8. června konala svatební bohoslužba. 

Své novomanželské sliby před Bohem a svědky si vzájemně vyměnili Tereza 

Kališová a Andrej Janiš. Tereza je bývalou žákyní ZŠML, ze které vyšla před 

11 lety. Motto manželů znělo „Je dobré, když najdeš oporu“. Chvály zpívala 

skupina The Touch of Gospel (tj. „dotek gospelu“ jakožto druhu hudby, ale 

zároveň „dotek evangelia“, tedy dobré zprávy o záchraně v Ježíši, která se 

skrze tyto písně dotýká lidí). Pastor Krákora v kázání připomněl a vysvětlil 

biblická slova Kazatele – „Lépe dvěma než jednomu… A nit trojitá se teprve 

nepřetrhne!“ – a také podstatu manželského spojení, vyjádřenou slovy: „Už 

nejsou dva, ale jeden“. Ať manželům 

Janišovým žehná Tvůrce manželství! 

Svatební bohoslužby se zúčastnili 

mj. i bývalí spolužáci Terezy ze ZŠML a 

také bývalí američtí učitelé, manželé 

Kelmovi se svou rodinou. Ti oddaně 

působili 12 let na ZŠML a v našem 

sboru (vraceli se do USA r. 2006). Bylo 

to šťastné shledání po mnoha letech! 
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K o n f e r e n c e  p a s t o r ů  v  A l b á n i i  

Ve dnech 24. – 26. května 2019 se v albánském městě Drač konala konference evropských luteránských 

pastorů z církví sdružených v CELC. Naši církev reprezentoval Martin Vršecký spolu s dlouholetým členem 

našeho plzeňského sboru Milanem Karasem ml.  

Námětem setkání byla „ROLE MUŽE A ŽENY“ a 

pastor Vršecký přednesl první příspěvek na téma 

„Role muže a ženy, jak o ní svědčí řád stvoření“. 

Dalšími přednášejícími byli pastoři z Lotyšska, 

Ruska, Norska, Švédska, Portugalska, Bulharska a 

Německa. Účastnily se i ženy některých pastorů 

a také studenti teologie či zástupci luteránských 

církví z USA. 

Při příležitosti této konference byl slavnostně 

ustanoven i nový albánský pastor Nikolla Bishka. 

 

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 jsme v měsících duben a květen společně vybrali celkem 18 842 Kč. Děkujeme všem dárcům! 

 
 

Mel Gibson – americko-australský herec, režisér, filmový producent a scenárista;  
vystudoval National Institute of Dramatic Art, jako herec posbíral řadu ocenění;  

v r. 2004 režíroval a produkoval Umučení Krista, film zobrazující poslední hodiny života Ježíše; 
jím režírovaný film Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny získal v r. 2016 dva Oskary 

„Víra je skutečná. Ve filmu Utrpení Krista jsem 
ukázal toho nejskutečnějšího superhrdinu.  

A lidé jako Desmond Doss* jsou také 
superhrdiny. Skuteční superhrdinové nenosí 

prádlo z elastanu a nejsou obklopeni spoustou 
3D efektů. Ale i tak fungují na nějaké vyšší 

úrovni, na nadpřirozené úrovni.  
Vzhlížejí a odkazují se na něco většího, než 

jsou oni sami, a pak učiní něco nadlidského.“ 
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* hlavní postava 
Gibsonova filmu 
Hacksaw Ridge: 
Zrození hrdiny 



 

V L N Y ,  K T E R É  S E  Š Í Ř Í  D Á L  –  7  
Po Ježíšově nanebevstoupení se evangelium o spáse v Kristu šířilo světem 

jako vlny na vodní hladině. Zasáhlo a ovlivnilo i dívku jménem Rodé. 

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

 Představte si, že máte pro druhé tak skvělou zprávu, že vám ji nevěří. To byla situace, do které se dostala 
i služebná Rodé. 

PONURÉ VYHLÍDKY 

Rodé (její jméno znamená růže, česky tedy Růžena) pracovala v Jeruzalémě v domácnosti Marie, matky Jana 
Marka. Jejich domácnost se zjevně stala jakousi základnou pro aktivity vznikající církve. Sám Marek, ačkoli jednou 
apoštola Pavla zklamal (Skutky 13:13, 15:38), byl mu nakonec užitečný ve službě evangeliu (2. Timoteovi 4:11). 
Marek se stal také blízkým spolupracovníkem apoštola Petra (1. Petrův 5:13) a později napsal evangelium o Ježíši, 
které nese jeho jméno: Markovo. Ale to vše leželo v budoucnu. My se vracíme v čase do doby, kdy vyhlídky církve 
byly ponuré. Dokud nepřinesla Rodé úžasnou novinu. 

Kniha Skutků, kap. 12, popisuje, jak církev prvních křesťanů zasáhla těžká rána. Jakub – ten, který s Petrem 
a Janem patřili do úzkého kruhu Ježíšových učedníků – byl popraven králem Herodem Agrippou, vnukem Heroda 
Velikého. Protože poprava Jakuba potěšila židovské nepřátele církve, dal Herodes zatknout také Petra a chtěl ho 
veřejně soudit. Král dal Petra do věznice s nejvyšší ostrahou. Čtyři stráže po čtyřech vojácích se střídali v hlídkách 
ve dne v noci. Dva vojáci střežili dveře vězeňské cely, dva byli řetězy připoutáni k Petrovi. On pak spal mezi nimi. 
Mezitím „se církev za něj stále modlila k Bohu“ (Skutky 12:5). 

Noc před tím, něž mělo dojít k soudu, se mnoho křesťanů modlilo 
právě v domě Marie, matky Jana Marka. A zatímco tak činili, jejich 
modlitby byli právě vyslyšeny (Skutky 12:6-19). V Petrově cele se 
objevil Boží anděl, šťouchnutím Petra probudil ze spánku a vyzval ho, 
aby vstal a oblékl se. Petrovi spadly okovy z rukou na zem. Petr poté 
následoval anděla kolem stráží až k hlavní bráně věznice. O ulici dál 
ho anděl opustil a Petr našel cestu k Mariinu domu. A tam se u dveří 
setkal se služebnou Rodé, jejíž práce zahrnovala otevírat hostům 
dveře do dvora Mariina domu.  

ÚŽASNÉ NOVINKY 

 Petr zaklepal na dveře a promluvil natolik, že ho Rodé poznala po hlase. Samou radostí zapomněla otevřít 
dveře a běžela hned dovnitř říct těm, kteří se za Petra modlili, že ten právě stojí přede dveřmi. 

„Ty ses zbláznila,“ odpověděli jí, neboť odmítali představu, že by 
Bůh odpověděl na jejich modlitby tak bezprostředně. (Skutky 12:14-15) 

Rodé však trvala na svém, zatímco Petr dál vytrvale klepal. Nakonec 
dveře dvora otevřeli a čekalo je úžasné shledání. Petr je pokynutím ruky 
utišil, vypravoval jim o svém vysvobození a nakonec jim řekl, aby vše 
vzkázali ostatním vůdčím členům církve. Pak se vytratil z města. Herodes 
ho pořád ještě chtěl nechat zabít. Po marném pátrání dal král popravit 
stráže, během jejichž hlídky Petr z vězení uprchl. 

Písmo nám o Rodé již nic dalšího neříká. Ale nepamatujme si tuhle 
dívku jen jako tu, která nechala čekat Petra u dveří. Uvědomte si jeden 

detail: Během temné noci, přes masivní dveře, ve chvílích hrozby pro křesťany Rodé poznala Petrův hlas, ačkoli 
vůbec nečekala, že ho v té chvíli uslyší. To něco vypovídá o samotné Rodé, že znala Petrův hlas tak důvěrně. Ten 
hlas jí jistě mnohokrát vyprávěl něco důležitějšího, než jenom zprávu o úniku z vězení. Petrův hlas ji přinesl tu 
nejlepší zprávu na světě – evangelium o Ježíši. On je důvodem trvalé radosti. 

The ripple effect: Rhoda. Daniel N. Balge, Forward in Christ, Vol. 103, Num. 12 - Desember 2016. Copyrighted by WELS FiCh © 2019. Použito se svolením. 

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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