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Najdete ho jako miminko
V těch dnech vyšla vyhláška ministerstva financí, aby v celé zemi proběhla registrace daňových
poplatníků. (A protože úředníci nezvládli propojit rejstříky a matriky, každý se musel registrovat
v místě svého narození; jinde to prostě nešlo.) Všichni se tedy šli dát zapsat, každý na svůj úřad.
Také Josef Tesař se tomu nařízení musel podrobit. Vedl skromnou živnost v Nošovicích na
Slezsku, ale pocházel z Berouna kousek od Prahy (jeho rod tam sídlil už od dob krále Václava).
Musel se tedy vláčet přes celou republiku na finančák do rodného města. A navíc tam s ním ta
lejstra musela jet podepsat i jeho nevěsta Marie – nikoho nezajímalo, že je těhotná!
Když se konečně dotrmáceli do Berouna, na Marii to přišlo. Porodila své první dítě (byl to
kluk!), zavinula ho do šály a uložila na matraci pod mostem, protože nemocnice je prý jenom
pro místní, ubytovna byla plná a domů si ty přivandrovalce taky nikdo vzít nechtěl, zvlášť na
Vánoce.
Celé město spalo, jen popeláři se před ranní směnou scházeli u svých aut. Náhle se parkoviště
zalilo oslnivým světlem. Než stačili spustit poplach, objevil se před nimi muž celý v bílém s
tváří anděla. „Žádný strach!“ řekl jim. „Nesu vám skvělé zprávy pro všechny lidi. Dnes v noci se
v Berouně začal hroutit starý režim! Narodil se vám nový prezident – žádný populista ani
despota, ale Osvoboditel, na kterého všichni čekáte. A tohle bude jeho zvláštní znamení: najdete
ho jako miminko zavinuté do šály, jak leží pod mostem na matraci.“
A vtom se za tím mužem v bílém ze tmy vynořil ohromný pěvecký sbor a z plných plic spustili
starý spirituál:
Haleluja Bohu na nebi a lidem na zemi
Love and Peace!
Převzato z PARABIBLE, str. 31
FLEK, Alexandr. Parabible: tisková zpráva o našem prezidentovi Ježíši z Nošovic. Praha: Biblion, 2018. ISBN
978-80-87282-40-3.

Parabible je volně převyprávěný (čili parafrázovaný) příběh o Ježíši z evangelií.
Autorem je Saša Flek překladatel Bible překlad 21. století.
Pohoršila vás matrace pod mostem, popeláři a řeč o novém prezidentovi? Pak vězte, že biblické
okolnosti v příběhu o Ježíši byly ještě mnohem drsnější. O tom také bude mluvit následující
úvodník.

V TOMTO VYDÁNÍ
ADVENTNÍ
ČAS

SLAVÍME 30 LET!

PŘEDNÁŠKA NEPORNU
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Naděje do neutěšené doby
Blíží se nám Vánoce, a tak si připomínáme narození Pána Ježíše. Jak nám přiblížil text Parabible, příběh narození Ježíše nebyla
žádná idylka. Pokud vás pohoršila matrace pod mostem, pak vězte, že narození v chlévě mezi zvířaty bylo ještě více
pohoršující. Jediná výhoda snad byla, že tam bylo tepleji. Kdyby si ale dnes měly ženy vybrat, zda budou rodit mezi zvířaty a
jejich výkaly nebo pod mostem na matraci, předpokládám, že si vyberou druhou možnost.
A co popeláři, není to neadekvátní přirovnání k pastýřům? Jeden z nejlepších komentářů historického pozadí Bible o pastýřích
v Lukášově evangeliu 2,8 říká: Vyprávění každopádně otřáslo hodnotami mnoha věřících, kteří pastýři pohrdali… Pastýři se
kvůli své práci nemohli účastnit náboženských aktivit ve svém společenství. Přesněji řečeno tehdejší elity v celé říši většinou
pohlížely na pastýře s nelibostí. (Keener, str. 220)
Také řeč o prezidentovi není přehnaná. Ježíšův titul Mesiáš (řecky Kristus) znamenal pomazaného božského Krále (tedy
mnohem více, než prezidenta). Jednalo se o politický titul. Vyznat, že Ježíš je Pán, znamenalo také zároveň neuznávat
politickou vládu císaře. První křesťané kvůli tomu umírali. Nezapomínejme, že Ježíš tento politický titul neztratil. On není jen
duchovním Králem naších srdcí. Přijde znovu jako Pán pánů a Král králů, kdy se království světa stanou královstvím Mesiáše.
Ale aby toho nebylo málo, náš příběh může ztratit poslední zbytky
„romantiky“. Odborníci na Bibli říkají, že Marie mohla mít něco mezi
13 až 15 lety, takže byla velmi mladá. Obecně se říká, že Josef měl
něco kolem 30 let. Osobně si myslím, že byl ještě o dost starší,
protože když byl Ježíš dospělý, Josef se už v evangeliích neobjevuje
(asi zemřel). Navíc podle jedné hypotézy mohl být Josef vdovec a mít
už odrostlé syny. To by mohlo vysvětlit proč vzhledem k Ježíši: Ani
jeho bratři v něj totiž nevěřili. (J 7,5 ČEP) Marie pak později
s Josefem samozřejmě taky měla další děti. Také v židovské kultuře
bylo nemyslitelné, aby nejstarší syn nepřevzal a nezdědil řemeslo otce
– v tomto případě tesaře. Ježíš se stal ale rabínem. A nejsilnějším
argumentem pro tuto hypotézu je, že když Ježíš umíral, řekl Janovi, ať
se postará o jeho matku a on ji přijal (J 19,26-27). Proč by se o vlastní matku Marii (a její děti) nepostarali dospělí Ježíšovi
bratři – Jakub, Josef, Šimon a Juda? Také dále v knize Skutků vidíme, že Marie přebývala s církvi. Až později minimálně Jakub
a Juda v Ježíše uvěřili.
Proč to píšu? Nemyslím si, že tato hypotéza musí být nutně pravdivá, jen chci poukázat na to, jak vnímáme text Bible. Kdyby
tato teorie měla pravdu na biblické zvěsti by se nic nezměnilo. Neznamenalo by to žádné znevážení Bible ani narušení jejího
textu. Obávám se, že někdy naše naivní a romantické představy o světě Bible mohou biblický text znevažovat více. A tak je to
se všemi ostatními příběhy Bible. Biblické příběhy nevypadaly tak, jako v dětských obrázkových Biblích. Jenže my si je takto
často s naším „doslovným“ chápáním textu představujeme. (K tomu nám pomáhá naše západní myšlení.) Proto někdy pro nás
mohou být biblické příběhy jakoby z jiného světa, příliš vzdálené od naší každodenní reality. Opak je však pravdou. Ježíš věděl,
co to znamená být v lidské kůži (Žd 4,15), o co více jeho rodina. Proč bychom se nemohli více ztotožnit s příběhy biblických
postav?
Příběh o narození Ježíše rozhodně není romantickým příběhem, kde u jesliček sedí stejně staří Marie s Josefem a dívají se na
Ježíše spolu se zvířátky a všechno kolem voní senem. Příběhy Bible ukazují surovou realitu života, což si v blahobytu na
Západě často ani nedokážeme představit. Ježíš přichází jako naděje do neutěšené doby, kdy Izrael byl okupován Římskou říši.
Přichází do lidské bídy, beznaděje a utrpení. Dnes bychom řekli, přichází mezi ty s matrací pod mostem a sociální vyděděnce.
Vzpomeneme si na tyto lidi přes Vánoce? Pošleme nějaký finanční dar na misijní nebo charitativní projekt kromě našeho
pravidelného dávání do církve?
Popeláři tuto radostnou novinu roznášejí a mají z toho radost. Máme totiž někoho mnohem lepšího než prezidenta.
Přeji požehnané Vánoce.
1

Jakub Koziel

1

zdroj obrázku: https://sacbc.org.za/the-year-of-st-joseph/
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Co doporučujeme z domácí knihovničky?
… tipy (třeba) na vánoční dárky

Jak vzniká bouře, proč kočka přede, co jí mravenečník? I tohle můžou být otázky našich dětí či
vnoučat. Jak s dětmi mluvit o dokonalém Božím stvoření jasně a zajímavě?
Právě s tímto vám pomůže kniha Úžasný Bůh. Kniha obsahuje 100 zamyšlení o Bohu, vědě a
světe kolem nás. Zamyšlení jsou krátká, takže nezůstanete u jednoho. Každé téma obsahuje verš,
krátkou modlitbu a odstaveček „Já žasnu“, který je plný zajímavostí.
Knihu doporučujeme všemi deseti. Ať už ke každodennímu čtení nebo k práci s dětmi v nedělní
školce.

Věříme, že byl Ježíš plně Bohem, ale také plně člověkem. Co to vlastně znamená? Co nám říkají
evangelia o jeho povaze? Autor knihy John Eldredge se v této knize snaží na základě Bible nově
poukázat na Ježíšovo lidství. Ježíš nebyl a není statickou osobou z církevních obrazů či vitráží.
Kráčel po této zemi a prožíval chvíle smutku i radosti, seděl se svými přáteli
u ohně a bavil se, ale také s nimi plakal. Jaký tedy byl? Kniha nám dá mnoho impulzů, jak
a proč zintenzivnit náš vztah s Ježíšem.

„Abychom byli spravedliví k lidem, kteří ukřižovali Ježíše: Neudělali to, protože byl Ježíš nudný.
Právě naopak: Byl příliš dynamický, než aby byl neškodný. Bylo až na následujících generacích,
aby umlčely tuto úžasnou osobnost a zahalily ji atmosférou nudy.“2

Bez odpuštění to nejde
Ve dnech 28. - 30. 10. 2021 jsem se zúčastnila konference Encounter (bývalý sjezd mládeže), která se letos konala v Brně.
Velmi jsem se na tuto akci těšila – na řečníky, chvály a semináře na nejrůznější zajímavá témata. Když ale nastal den odjezdu,
cítila jsem se uvnitř tak zvláštně, prázdně a jako by něco uvnitř mě zatemňovalo můj vztah s Bohem a vše co mi kdy v životě
dal. Dokonce jsem ani nebyla schopna dělat si první večerní program zápisky, a tak jsem jen naslouchala Bohu a kreslila, co mi
ukázal. Mimo jiné jsem do svého sešitu zakreslila meč a klavír, aniž bych znala příčinu své kresby. Divný vnitřní pocit
přetrvával i do dalšího večera, a tak jsem se Boha během chval ptala, co je se mnou špatně. Řekl mi: „Ve tvém životě je holka,
která hraje na klavír a se kterou jste si byly hodně blízké. Nedávno se ale stalo něco, čím ti velmi ublížila. Tak moc, že ji nejsi
schopná odpustit. Jak ale chceš chodit, chválit mé jméno a šířit evangelium o tom, jak milostivý jsem, když ty sama nejsi
schopna odpuštění.“
Rozbrečela jsem se a toho večera se pokoušela sama v sobě ten pocit potlačovat. Ale neúspěšně, vztek stále přetrvával.
Posledního večer ke mně Bůh znova promlouval a ukázal mi na modlitebníky, kteří stáli po stranách. „Jdi a nech je, aby se za
tebe modlili.“ Dlouho jsem váhala, ale pak jsem vstala, došla k jedné slečně a svěřila se ji se vším. Ona se pak za mě dlouze
modlila. Musím podotknout, že tolik osvobozující pocit způsobený modlitbou jiného člověka, jsem v životě nezažila. Prosím
nebuďte jako já, nebojte se jít za někým s prosbou o modlitbu. Hodně věcí sami nevyřešíme a Bůh si rád používá jiné lidi, aby
skrze ně promlouval do našich srdcí.
Eva Balonová

2

Dorothy Sayersová. ELDREDGE, John. Nádherný psanec: setkání s hravou, rozvratnou a výstřední osobností Ježíše. Praha: Návrat domů, c2014. ISBN 978-80-7255-313-6.
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Přednáška – O církvi a pornografii
V sobotu 13.11.2021 jsme se s manželem zúčastnili přednášky v našem sboru, která
nesla název – Církev a pornografie. Přednášejícím hostem byl Pete Lupton
z Olomouckého sboru, který je vedoucím a zakladatelem neziskové organizace
Ne pornu.
Ta pomáhá lidem se dostávat ze závislosti na internetové pornografii, která není
problémem pouze lidí žijících bez Boha, ale často právě i lidí z církve. Mohli jsme
diskutovat o tom, že jednou z příčin je i to, že o sexuálních tématech málo mluvíme.
Jsme zvyklí mluvit o sexu spíše v negativním světle. Stydíme se jít s našimi problémy
ven. Ty pak zůstávají skryté a nevyřešené.
Pete vysvětloval základní pilíře boje proti závislosti. A to mít někoho, komu se
můžeme svěřit, vědět, že nás neodsoudí a bude s námi s Boží pomocí bojovat.
Můžeme mu přiznat své vítězství i pády, protože cesta ven, ze závislosti není snadná.
Existují programy na počítači (Covenant Eyes), které omezí přístup na tyto stránky.
Je potřeba odhalit příčinu, která vyvolává touhu po něčem takovém
a odvrátit svou pozornost jiným směrem.
Najít si ty správné návyky, budovat zdravé vztahy a zdravý pohled na sex.
Jsem ráda, že nás Pete navštívil a upřímně s námi sdílel své zkušenosti. Nevěděla
jsem, že existuje křesťanská organizace, která tímto způsobem pomáhá lidem s jejich
závislostí. Je to skvělé.
Ujistila jsem se také v tom, jak moc je důležité mít hluboké, důvěryhodné vztahy
a přátelství v církvi, protože se potřebujeme navzájem podpírat na cestě životem,
s Bohem za Bohem.
„Proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to již činíte.“
1.Tesal.5,11
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Všem prosincovým
oslavencům přejeme jen to
nejlepší a Boží požehnání!

KONTAKTY
Za Panelárnou 2481/2, 73506 Karviná
Tel.: + 420 596 318 745
E-mail: ackarvina@volny.cz
Web: www.ackarvina.cz
FB: AC Karviná
Číslo účtu: 2200929323/2010
Sborové noviny vycházejí jako měsíčník
a jsou distribuovány zdarma. K dostání jsou
v budově sboru nebo online na našem webu.
Jakékoliv příspěvky vždy vítáme. Články,
recenze, slovo povzbuzení, svědectví a jiné
můžete předávat osobně pověřené osobě
anebo zaslat na uvedené adresy. Příspěvky
procházejí korekcí redaktora.
Aktuality sledujte na našem FB

Nedělní bohoslužby začínají
pravidelně v 9:30!

Slavíme 30 let!
V neděli 21. 11. 2021 jsme měli slavnostní shromáždění. A co, že jsme slavili?
Náš karvinský sbor oslavil krásných 30let od svého vzniku. A i přes zhoršující se
covidovou situaci, jsme mohli být spolu a slyšet vzpomínky a zkušenosti lidí, kteří náš
sbor ovlivnili či ovlivňují. Pozvání přijal také Jarek Bílý (pastor stanice v Novém Jičíně),
díky jehož svědectví před více než třiceti lety uvěřil náš první i druhý pastor. Měl pro nás
přichystáno slovo, které zakončil výzvou, která se dotkla mnohých srdcí. Děkujeme za
jeho službu a záznam jeho kázání si můžete poslechnout na našich webových stránkách.
Děkujeme také všem, kteří se podíleli na tvorbě sladkých balíčků, které si každý odnesl
domů. A našemu sboru do budoucna přejeme dynamiku, Boží vedení a přítomnost a ať
můžeme vidět další generace, které budou náš sbor budovat.
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