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Slovo kazatele – Kdo zvítězí?
Nedávno jsem na internetu četl jeden starý příběh. Zvláštní, dojemné 
vyprávění o životě lidí i zvířat z předválečné doby. A protože mne zaujal, 
rád se s vámi o něj podělím.

Psal se rok 1938 a hlavní 
hvězdou zpráv ve Spojených 
státech byl kůň Seabiscuit, 
anglický plnokrevník, 
vychovaný v Kentucky. Pocházel 
sice z dobrého chovu, ale byl 
příliš malý. Navíc neohrabaný, a 
tak ho lidé brzy odepsali. Tři 
roky jej týrali, přetěžovali a 
špatně s ním zacházeli. Stal se 
z něj nepřátelský, nepřístupný a 
nebezpečný kůň. A přesto 

navzdory všem svým slabinám získává v roce 1938 absolutní vítězství po 
tzv. dostihu století – stává se „Koněm roku“. Vyhrával jeden dostih za 
druhým. Překonával rychlostní rekordy a v dramatickém závodě, který se 
konal 1. listopadu, se utkal s uznávaným šampionem. Porazil jej. 
To však není zdaleka všechno. Seabiscuitův žokej byl na žokeje naopak 
příliš velký (přivydělával si předtím jako boxer); jeho trenér byl starý a 
staromódní a majitel se nervově zhroutil, protože mu zemřel syn. Přesto je 
to příběh o vítězství. Příběh o malém koni, velkém žokejovi, starém 
trenérovi a majiteli v hluboké depresi – příběh o vítězství neschopných! 
V roce 1999 vytvořil jeden odborný časopis seznam „100 nejlepších 
dostihových koňů 20. století“ a Seabiscuit obsadil 25. příčku.
Tento příběh může být ilustrací toho, co s námi dělá Bůh. On nás přece 
nechává vyhrát, třebaže na to nemáme! Jak je to možné? Nakolik je 
pravděpodobné, aby menší a slabší byl vítězem? 
Ve světě, ve kterém žijeme, se to často nestává. Vítězí silní, bohatí, ostří a 
arogantní. Do života těchto lidí, jakoby nabídky Ježíše z Nazareta nepatřily. 
On nabízí vítězství i slabým, chudým, opuštěným, neohrabaným, 
nemocným a zraněným. A je to vítězství toho, který přemohl smrt. 
Málokdo tomu věřil. Jeho nejbližší, když viděli Ježíše umírat na kříži, si 



mysleli, že je to konec. Poté, co ho však hledali v nedělní ráno v novém 
hrobě, uslyšeli slova dvou mužů: „Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není  
zde, byl vzkříšen.“ (L 24,5-6) 
Ten, který byl bičovaný, poplivaný, opovrhovaný a ukřižovaný, nezůstal 
v hrobě. Zvítězil nad smrtí a žije! A toto vítězství Bůh nabízí všem lidem. 
Nikdo nemusí stát stranou. Možná nejsme soutěživé typy. Nemusíme svým 
tělem přetínat pásku v cíli a stát na stupni vítězů. Nemusíme se tzv. 
„ukazovat“, ale Boží království o tom není. Není o jednotlivcích VIP, ale 
o celém týmu těch, kteří chtějí být s Vítězem. Evangelista Jan píše: „Neboť  
to je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život  
věčný; a já jej vzkřísím v poslední den.“ (J 6,40) Podle tohoto textu vidět 
Vítěze nestačí! Musíme v něj uvěřit. A pak mu důvěřovat i poté, kdy všude 
kolem nás vládne „neklid“.
Jeden věřící muž řekl, že „dobro je silnější než zlo, láska je silnější než 
nenávist, světlo je silnější než temnota, život je silnější než smrt a vítězství 
je naše skrze Něho, který nás miluje“. Neopustili jsme přece „Egypt“ proto, 
abychom svou naději nesli stále v jeho hrncích. (parafráze P. Kosorin) 
Nechceme být na straně poražených, ale ve vítězném týmu. Totiž – 
„o Vítězi je dávno rozhodnuto, jen o sestavách obou soupeřů se stále 
jedná“. (P. Kosorin) Přemýšlejme během nastávajících prázdnin, v období 
dovolených a rekreace o nabízeném vítězství a možnosti být stále v týmu 
toho, který je věrný a spravedlivý.

Edvard Miškej
P.S.  „Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak jako já jsem  
zvítězil a usedl s Otcem na jeho trůn.“ (Zj 3,21) 



Ze života sboru
Kázání:
  6. 7. – K. Farkač
13. 7. – E. Miškej
20. 7. – J. Vojvodík
27. 7. – Z. Miškejová

  3. 8. – E. Miškej
10. 8. – R. Černý
17. 8. – L. Ondráček
24. 8. – E. Miškej
31. 8. – P. Farkač

                                                                     7. 9. – D. Čančík - Instalace
                                                                                                                       J. Cepla

Milé sestry a bratři,
ráda  bych  vám,  jako  nová  zástupkyně  pro  BanglaKids  v našem  sboru, 
předala  několik  informaci  o  našich studentech.  Jak  asi  víte,  v  současné 
době se náš sbor stará o tři chlapce – Wilsona, Rubela a Sagora. 

Wilson (19 let) studuje na internátní škole, o které říká, že je jeho druhým 
domovem.  Po  studiích  by  se  rád  stal  učitelem  bengálštiny.  Jeho  školní 
prospěch je dobrý a náklady na školné pro něj činí  750 Kč měsíčně (9000 
Kč ročně).
Rubel (20 let) si velice váží možnosti studovat. Rád by se v budoucnu stal 
podnikatelem, nejdůležitější je však pro něj vzdělání. Učitelé o něm říkají 
že je zodpovědný a snaživý. Měsíční náklady na vzdělání činí také  750 Kč 
měsíčně (9000 Kč ročně).
Sagor (15 let) má ještě další tři sourozence, kteří stejně jako on navštěvují  
internátní  školu,  a  to  díky  darům  od  sponzorů  v  projektu  BanglaKids. 
Jednou by se rád stal učitelem. Školní výsledky má dobré a náklady na jeho 
vzdělání činí 650 Kč měsíčně (7800 Kč ročně).

Dovolte  mi  tyto  krátké  medailonky  uzavřít  malým  shrnutím  a  trochou 
matematiky.  Celkové  roční  náklady  na  naše  studenty  jsou  25  800 Kč. 
Celková výše ročních darů v našem sboru je nyní 23 400 Kč. Věřím však, že 
nakonec budeme schopni pokrýt celkové náklady všem našim studentům a 
pomoci jim tak dojít do zdárného studijního cíle.

Daniela Stašová



Pathfinder – klub pro děti:
30.6. –   7.7. stavba tábora 
  7.7. – 14.7. velký tábor našich a ukrajinských dětí
14.7. – 21.7. VV tábor (mladší + starší)
21.7. – 28.7.  koňský tábor

Poznamenejte si:
neděle   7. 7.  - ve 13:00 – svatba Lenka a Patrik v Litomyšli 
pátek     2. 8.  -   v 18:00 – setkání s misionářem Pavlem Novotným 
11. 8. - 18. 8.  - sborová dovolená Vrbno pod Pradědem, Jeseníky
středa  28. 8.  -   v 18:00 – výbor sboru

Narozeniny v měsíci červenci a srpnu slaví: 
Červenec - Anita Dvořáková, Alena Filipovová, David Horák, Drahoslava 
Schovánková, Petr Zahrádka
Srpen - Martin Bouška, Karel Farkač, Milena Kroulíková, Ludmila Rašnerová 
Narozeniny dětí:
Červenec - Bětka Hájková, Anička Hubálková, Anetka Foglová, Lukáš 
Zahrádka, Veronika Kopecká
Srpen – Maruška Bernardová, Josífek Zahrádka, Miriam Przywarová 
Žalm 19,9 „Hospodinova ustanovení jsou přímá, jsou pro radost srdci. 
Hospodinovo přikázání je ryzí, dává očím světlo.“



Stále platí, že v bulletin je otevřen pro vaše příspěvky, zkušenosti a sdílení.Své příspěvky 
do bulletinu zasílejte na adresu: vojvma@seznam.cz (Markéta V.)
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