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7. ročník

Slovo editora
Milí čtenáři,

červen je pro ty mladší z nás poměrně 
hektický, ale i veselý měsíc. Známky ve 
škole se uzavřou, zkoušky jsou udělány a 
pak už nezbývá, než se těšit na prázdniny. 
I my jsme proto do červnových Nedělních 
listů zařadili několik článků, které se týkají 
dětí, studentů, učitelů, vzdělávání a zážitků 
s  ním spojených. 

Počátek letošního června je u nás ve sboru 
také ve znamení konfirmace. Můžete si tedy 
přečíst něco o její historii a účelu. 

V tomto čísle pro Vás také máme novou 
rubriku. Najdete ji vždy uprostřed novin. 
Věnuje se fungování církve a dozvíte se, 
jak na tom je nejen celá církev, ale i přímo 
náš sbor. Věříme, že pro Vás tyto informace 
budou přínosné. 

Příjemné čtení a krásný červen Vám  za celou 
redakci přeje Jana Foberová 

pokračování na další straně

Sme generácia, ktorá sa stala svedkom 
prudkých zmien a otrasov. Pokojná doba 
minulých storočí, keď aj niekoľko generácií 
žilo v takmer rovnakých podmienkach, 
politickom i ekonomickom zriadení, je 
dávnou minulosťou. Dobre sa pamätáme 
na predchádzajúci režim. A treba priznať, 
že mnohí naň spomínajú s nostalgiou. 
Počas tohto roku sa v základoch začali 
otriasať režimy v niektorých moslimských 
krajinách. Nepokoje v doteraz stabilnej časti 
sveta ovplyvnili ostatné moslimské štáty a 
premietli sa do ekonomiky celého sveta. Na 
správy o otrasoch zeme sme si už „zvykli“ 
– vďaka Bohu, že doteraz nezasiahli 
vnútrozemie. Akoby sa všetko začalo chvieť, 
ba otriasať.

Ani predchádzajúci mesiac nám 
nepriniesol optimistické a pokojné 
správy. Opäť sa začalo hovoriť o recesii, 
najsilnejšia ekonomika sveta stratila svoj 
špičkový raiting, obchodníci na svetových 
obchodných burzách sa chytajú za hlavy. 
Stačilo sledovať nadpisy článkov v médiách, 
resp. počúvať správy. Nič z toho nebolo a nie 
je povzbudivé. Zdá sa, že stojíme na prahu 
ďalšej hospodárskej (či finančnej) krízy, a to 

omnoho hlbšej ako pred dvomi rokmi.
Okrem toho naša krajina a vôbec celá 

Európa prežíva otrasy sociálnych systémov. 
Analytici varujú, že o nejaký čas sa terajší 
sociálny systém zrúti – nebude z čoho 
vyplácať dôchodky, príspevky na materské 
dovolenky atď. Vieme si predstaviť, 
aký chaos nastane, ak sa naplnia tieto 
varovania? Logicky sa pýtame: do akej doby 
to vychovávame svoje deti? Čo ich čaká? 
Kam sa to rútime? Budeme si pripomínať 
11. výročie teroristických útokov na tzv. 
„dvojičky“. So zdesením sme sledovali, 
čo sa dialo v Nórsku. Pýtame sa: Čo čaká 

čím nemožno otriasť 
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generáciu prichádzajúcu po nás?
Viem, že sa nájdu aj takí ateisti, ktorí veria 

v dobro človeka. Veria, že človek vďaka 
evolučnému vývoju a zdokonaľovaniu sa 
predsa nájde spôsob, ako sa zachrániť, ako 
odvrátiť blížiaci sa kolaps. Ostatným, Boha 
odmietajúcim, zostávajú iba dve možnosti: 
prvou je zúfalstvo. Druhou možnosťou 
je prístup k životu, ktorý vyjadril apoštol 
Pavol už pred dvomi tisícročiami slovami: 
„Jedzme a pime, lebo zajtra umrieme“ (1Kor 
15,32c). 

Viera v Boha mi bráni, aby som si zúfal. 
Veď Boh dáva nádej aj tam, kde za zdá, že 
už niet nádeje. V celom Písme je opísaných 
mnoho životných príbehov ľudí, ktorí sa 
nachádzali v takej situácii, keď sa im videlo, 
že niet východiska. Urobili však rozhodujúci 
krok: vierou sa chopili Božích sľubov. Medzi 
prvými takto učinil aj Abrahám. Napriek 
logike a všeľudskej skúsenosti uveril, že Boh 
splní, čo mu sľúbil. A Boh mu skutočne dal 
syna vtedy, keď to z ľudského pohľadu bolo 
už nemožné. Preto Abraháma nazývame 
praotcom všetkých veriacich. Sestry Mária 
a Marta už dávno oplakali svojho brata 
Lazara. S výčitkou privítali Ježiša, keď k 
nim prišiel až na 4. deň po Lazarovej smrti. 
A Ježiš tomuto mŕtvemu prikázal, aby vstal! 
On vstal a vyšiel z hrobu – tak to opísali očití 
svedkovia.

Tu niet dostatok priestoru, aby som 
vymenoval ďalších svedkov viery, ktorí sa 
vo svojej kritickej situácii 
vďaka svojej viere s 
dôverou spoľahli na 
Boha. Počul ich volanie, 
sklonil sa k nim. Keď 
pri nich Boh dokázal 
svoju moc, prečo by tak 
neučinil aj pri mne?

Neviem, milý čitateľ, 
akým obdobím práve 
prechádzaš. Viem však 
jedno – pretože to 
hovorí Písmo – že Boh 
zatrasie všetkým, čo bolo 
stvorené, „aby zostalo, 
čo sa nemôže otriasť“ 
(Žid 12,27). Zvykneme 

sa búriť, ak sa niečo stabilné pohne zo svojho 
miesta alebo ak nám je zrazu niečo odňaté. 
Ani to zdravie, ktoré si azda najviac ceníme, 
ani ono nezostáva stále také isté. Boh 
dovoľuje, aby padali všetky ľudské istoty. 
Príde deň, keď nám nezostane nič z toho, čo 
je hmatateľné. Dobre vieme, že z tohto sveta 
si nič uchopiteľné neodnesieme. A predsa je 
také ťažké a bolestivé sa lúčiť s tým, na čo 
sme dávno zvyknutí.

Písmo nám zvestuje, že napokon zostane 
iba to, čo sa nemôže otriasť. Hneď za tým 
nachádzame výzvu: „Preto buďme vďační 
a prijímajme neotrasiteľné kráľovstvo“ 
(Žid 12,28). Musíme si priznať, že namiesto 
vďačnosti sa stále s inými porovnávame, 
závidíme tomu druhému a sťažujeme sa na 
svoj údel. Odvráťme sa od tohto spôsobu 
myslenia a konania! Veď všetko, čo máme, 
nám bolo dané! I keď sme niečo v istej chvíli 
pokladali za zlé, nepríjemné, po čase sa to 
ukázalo ako užitočné a dobré. Ďakujme 
Bohu za každý deň, za každý drobný 
dar! Druhá výzva nás volá na prijímanie 
neotrasiteľného kráľovstva. Toto kráľovstvo 
založil na tejto zemi Boží Syn – Ježiš Kristus. 
Je to kráľovstvo lásky, pokoja, odpustenia, 
vzájomného porozumenia, pomoci, 
prinášania obetí atď. Pre tieto hodnoty 
Ježiš žil, trpel i zomrel. Tieto hodnoty sú 
neotrasiteľné. Tie nám nikto nemôže vziať. 

Ľubomír Ďuračka
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téma

pokračování na další straně

bůh je svrchovaný 

Milí čtenáři, v minulém čísle se v titulku tématu vyskytla chyba. Správným zněním mělo být: „Bůh 
je vševědoucí“. Gratulujeme těm, kteří si chyby všimli - to je důkaz, že čtete pozorně :-). Za chybu se 
omlouváme.  

Jestli si děti z nedělní 
besídky poslední dobou 
nevěděly s něčím rady, tak to 
byla otázka: „co znamená, 
že je Pán bůh svrchovaný?“ 
Proto se tentokrát v 
Nedělních listech  nedozvíte 
jindy velmi zajímavé 
výsledky ankety.  

Pro děti těžká otázka! 
Poradili bychom si s ní my 
dospělí? Jako u všech Božích 
vlastností, které zazní v 
tomto seriálu, ani dnes nejde po přečtení 
jen o jakési porozumění daného tématu z 
teologického hlediska, nýbrž o bližší osobní 
poznání našeho Pána a objevení, co Boží 
svrchovanost znamená pro můj život. 

Nechme na sebe působit pasáže z Božího 
slova, ve kterých je popisována Boží 
svrchovanost - suverenita :

 Hospodine, tvá je velikost a 
bohatýrská síla, skvělost, stálost a velebnost, 
všechno, co je na nebi a na zemi, je tvé. 
Hospodine, tvé je království, ty jsi vyvýšen 
nade vším jako hlava (1.Paralipomenon 
29,11).

 Hle, Hospodinu, tvému Bohu, patří 
nebesa i nebesa nebes, země a všechno, co je 
na ni. (5. Mojž. 10,14)

 Vždyť Hospodin, váš Bůh, je Bůh 
bohů a Pán pánů, Bůh veliký, všemocný a 
vzbuzující bázeň. (5. Mojž. 10,17)

 Hospodin usmrcuje i obživuje, 
do podsvětí přivádí a vyvádí též odtud. 
Hospodin ochuzuje i zbohacuje, ponižuje a 
též povyšuje. (1. Samuel. 2,6-7)

 Hospodin, Nejvyšší, vzbuzuje 
bázeň, on je Král velký nad celou zemí. Bůh 

kraluje nad všemi pronárody, Bůh sedí na 
svém svatém trůnu. (Žalm 47,3,9)

 Náš Bůh je v nebesích a všechno, co 
chce, koná. (Žalm 115,3)

 Tvoje království je království všech 
věků, tvoje vláda přečká všechna pokolení. 
(Žalm 145,13)

 Bůh, který učinil svět a všechno, 
co je v něm, ten je pánem nebe i země, a 
nebydlí v chrámech, které lidé vystavěli, ani 
si nedává od lidí sloužit, jako by byl na nich 
závislý. Vždyť je to on sám, který všemu 
dává život, dech i všechno ostatní. On 
stvořil z jednoho člověka všechno lidstvo, 
aby přebývalo na povrchu země, určil pevná 
roční údobí i hranice lidských sídel. (Skutky 
17,24-26)

Uvěřím-li této pravdě, ovlivní to můj život?
Je celkem pochopitelné, že když události 

v životě probíhají hladce a vše se daří, 
uvědomit si Boží svrchovanost nedělá 
problém. Jsme plni díků, pokory a obdivu 
vůči Bohu. 

Co když je ale „vše“ proti, jinak, než si 
představuji, jinak než očekávám? Jaká pak je 
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má reakce? Naštvu se? Reptám? Setřesu ze 
sebe vědomí Boží svrchovanosti? 

Poznání Boha v jeho svrchovanosti 
je zdrojem útěchy uprostřed zkoušek, 
pokušení nebo smutku. Jestliže jim musíme 
čelit a nemáme jistotu, že jsou řízeny Bohem 
a jsou dovoleny pro jeho dobré záměry, 
pak jsou samozřejmě nesmyslné a život je 
tragédií. Jestliže však Bůh věci stále řídí, 
pak jsou mu takové okolnosti známy a mají 
svůj záměr. Pochopení Boží svrchovanosti 
nezbytně prohlubuje naši úctu k živému 
a pravému Bohu. V takové situaci jsem 
schopna pohlédnout na Boží dílo jako 
Kazatel s otázkou: „Kdo může narovnat, co 

on zkřivil?“ (Kaz. 7,13) A pak také může Pán 
Bůh slyšet to, co slyšel od Jóba: „Uznávám, 
že všechno můžeš a že žádný záměr tobě 
není neproveditelný.“ (Jób 42,2)

Zažijme i dnes tu úlevu, ten pocit bezpečí 
při uvědomění si, že Boží záměry pocházejí 
od toho, kdo „neušetřil svého vlastního Syna, 
ale za nás za všecky jej vydal“ (Římanům 
8,32). Fakt, že Bůh lásky dokonale řídí 
všechny věci, ať je nám zdrojem nekonečné 
síly k novým začátkům.

JH-NL

reportáž 

Už na základní škole jsem si přála stát se 
učitelkou ve školce. Mí rodiče ale rozhodli 
jinak. 

Jakmile jsem se pomalu smířila s tím, že 
nebudu pracovat s dětmi, stala se velká 
věc. Bůh mi poslal do cesty jednu sestřičku. 
Dnes má nejlepší kamarádka mě poprosila, 
zda ji mohu pomoct na nedělní besídce. 
Já tehdy nevěděla, co vše to obnáší. Řekla 
mi, že stačí, když připravím nějaké hry a 
pomůžu jí s organizací dětí. Pár měsíců jsem 
pracovala jako pomocník. Jednou za mnou 
přišla vedoucí besídek a zeptala se, jestli se 
nechci také stát učitelkou nedělní besídky. 
Stačilo absolvovat kurz EVD. Tento kurz 
mi dal opravdu hodně. Doporučuji všem, 
kteří začínají ve sboru pracovat s dětmi, aby 
absolvovali alespoň první kurz. Naučila 
jsem se, jak nejlépe vysvětlit dětem text z 
Bible, aby to bylo pro ně srozumitelné a 
zároveň je to oslovilo, formu učení verše a 
hlavně co nejvíce jim přiblížit Boží lásku. 

Říkala jsem si, že se konečně plní můj sen 
a konečně budu učit děti. To jsem ale vůbec 
netušila, co vše mě ještě čeká. 

Chci Vám trošku přiblížit, co obnáší být 
učitelkou nedělní besídky. Já patřím do 
skupinky učitelek malé nedělní besídky. 
Máme na starosti děti od 3 do 7 let. Když 

je potřeba, scházíme se na plánovacích 
schůzkách. Domlouváme se, které biblické 
příběhy budeme vyprávět. Jsou-li před námi 
nějaké vystoupení dětí, musíme si rozdělit, 
kdo bude nacvičovat, vymyslet tvorbu 
dárků pro rodiče a spoustu dalších věcí. 
Každý odchází se spoustou úkolů a hlavně s 
termínem, kdy má na starost vedení nedělní 
besídky.

Jakmile se blíží neděle, kdy mám vedení, 
musím si vyzvednout lekci, kterou budu s 
dětmi probírat. Lekce jsou sešity, které jsou 
připraveny k učení biblických příběhů pro 
děti. Jsou upravené tak, aby byly snadněji 
pochopitelné pro děti, a jsou doplněny 
obrázky k textům. Je tam také napsán 
verš, který se děti budou učit zpaměti. Na 
mě je naučit se lekci zpaměti, vyhledat si 
v Bibli, co nám Bůh chtěl příběhem říct, 
nebo ukázat. To je velmi důležité. Musím 
to pak předat dětem tak, aby vše pochopily.  
Snažíme se připravit hry, písně a vůbec celý 
nedělní program tak, abychom dětem co 
nejvíc přiblížili to, co jim v lekci vyprávíme. 
Připravujeme i různou tvorbu, aby si mohly 
doma připomenout, o čem jsme si vyprávěli. 
Vždy se modlím, ať má Pán vše ve svých 
rukou. 

Je tady neděle. Děti přichází na besídku. 

co vše dělá učitelka nedělní besídky? 
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Nejdříve si nalepí nějaký obrázek jako 
docházku, přivítáme se a hlavně modlitbou 
přivítáme našeho Pána. Pak si zahrajeme 
hru, zazpíváme pár písní a následuje lekce 
a učení verše. Během lekce pokládám dětem 
spoustu otázek, abych zjistila, zda děti 
příběhu rozumí a hlavně jestli chápou, co 
nám Bůh chce říci. Vždy si přeji, aby jim 
aspoň něco uvízlo v těch jejich hlavičkách. 
Aby i ony pochopily, jak moc je Bůh má rád. 
Mám radost, když mohu jindy slyšet, že si 
něco z mé lekce zapamatovaly. Hodně mi 
také pomáhá, mohu-li se rodičů přítomných 
na mé besídce zeptat, jak se jim to líbilo, zda 
lekci pochopili, nebo mám-li třeba příště 
něco změnit nebo vylepšit. Po odchodu 
posledního dítěte si člověk někdy oddychne, 
že to má za sebou. Říkám si, že mám klid 
do další neděle, až budu mít zase vedení 
besídky a vycházím ze dveří. Vtom mě 
však někdo z jiných učitelů potká a prosí o 

pomoc třeba pří hlídání dětí na táboře, nebo 
vystoupení dětí, hlídání dětí při sborové 
akci. Já jím podle mého času odpovídám, 
a i když mám někdy pocit, že je toho moc, 
přesto děkuji Bohu, že mi umožnil splnit mi 
můj sen stát se učitelkou ve školce. 

     
   Eliška Czyloková

svědectví 

Školní rok se pomalu chýlí ke konci. Dvě sestry by se s Vámi chtěly podělit o to, jak zrovna ten jejich 
probíhal. 

Mám 9 let a chodím do 4. třídy. Chodit 
do školy je sice dřina, ale kdyby nebyla, 
nevěděla bych spoustu věcí. 

Od malička moc ráda kreslím, a proto i ve 
škole mám nejraději výtvarnou výchovu. 
Z hlavních předmětů mě momentálně moc 
baví matematika – právě probíráme převody 
jednotek a to je hračka :-).

Ve škole kromě učení míváme také volnější 
dny, které trávíme například sportem, 
návštěvou divadla nebo jdeme do knihovny, 
kde si každý měsíc vypůjčíme novou knížku 
(mám to tam ráda). Letos jsem jela s dětmi 
od první do čtvrté třídy na dlouhých 14 dní 
na Čarták, kde se konala škola v přírodě. 
Protože už budu příští rok v páté třídě, bylo 
to taky naposledy, kdy jsem mohla jet, ale 
to vůbec nevadí. I když jsem tam zažila 
spoustu srandy a taky se seznámila s novými 
kamarádkami, už bych stejnak nejela – bylo 
to dlouho a těšila jsem se domů. 

Kromě školy chodím taky na soukromé 

hodiny klavíru - paní učitelka je dost přísná, 
ale už mě toho hodně naučila.. Nejhorší je 
učit se noty – já vím, bez nich to nejde. 

Teď mě ještě čekají závěrečné písemky, na 
klavíru postupové zkoušky a už tady budou 
prázdniny. Strašně se těším.

   Magdaléna Sojková
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Není snad jediný student, který by se těšil 
na období zkoušek. Mezi ně patřím i já.  
Zkouškové na vysoké škole je pro mě ve 
znamení čaje, čokolády, nervozity a strachu.  

Vysokou školu studuji už třetí rok. Před 
každou zkouškou si uvědomuji, jak málo 
mám trpělivosti a jak málo spoléhám na 
Boha a jeho vedení. I když mám za sebou 
už několik zkoušek a zápočtů úspěšně 
v y k o n a n ý c h s 
Boží pomocí, 
přesto s 
k a ž d o u 
n o v o u 
z k o u š k o u 
p ř i c h á z í 
strach. 

A l e 
j e l i k o ž 
mám ve 
svém srdci 
J e ž í š e , 
měla bych 
moc dobře 
vědět, že Bůh má ve 
svých rukou úplně VŠE. Nic není, co 
by nebylo řízeno jeho vůli. Vím to, ale přesto 
pochybuji. 

Každý den můžu být svědkem Boží 
milosti. Neustále mě něčemu učí. Jelikož Pán 
Bůh své děti miluje, proto si je vychovává. 
Zkoušky na vysoké škole jsou jen prostředek 
Boží výchovy. „Přísná výchova se ovšem 
v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, nýbrž 
krušná, později však přináší ovoce pokoje 
a spravedlnosti těm, kdo jí prošli.“ (Židům 

12,11) 
V tomto období, kdy se učím na státnice, 

se učím věřit. Pán Bůh si vybral velmi 
neobvyklý způsob, jak mě napomenout. 
Včelu. 

Moc dobře to znáte, jak otevřené okno láká 
hmyz do našich příbytků. Tentokrát to byla 
včela, která neodolala. V momentě, kdy vlétla 
dovnitř, už nemohla najít cestu zpět a marně 
sebou plácala o sklo s nadějí, že se dostane 

ven. Slitovala jsem se nad ní a pomohla 
jí. Za chvíli mě od učení vyrušil 

stejný zvuk hledající 
včely cestu 
ven. I 
t e n t o k r á t 
jsem jí 
p o m o h l a . 

To se opakovalo 
několikrát. 

Když jsem se na ni 
dívala, jak marně 
usiluje zachránit 

se, najednou mi 
připomněla situaci, ve 

k t e r é se často nacházím i já. 
Když se dostanu to „pasti“ a Pán Bůh mě s 
ní vyvede, za chvíli se v tom plácám znova. 
Kolikrát jsem už viděla Jeho zázračné jednání 
nejen v mém životě a přece pořád znovu 
a znovu pochybuji. Stejně jako izraelský 
národ. Putoval pouští 40 let. Hospodin se 
o ně neustále staral. Vyvedl je z otroctví 
suchou nohou přes moře, byli svědky, když 
ze skály vytryskla voda, z nebe jim padalo 
jídlo a přesto si stěžovali. 

Jak moc se jim podobám. Hospodin je 
mohl provést mnohem kratší a snazší cestou 
(stejně jako nás v období zkoušek), ale chtěl 
je něčemu naučit. Z jejich pádů se můžeme 
učit dodnes. Můžou být pro nás varováním. 

Proto se snažím být Pánu vděčná i za 
státnice, protože skrze ně si mě chce 
vychovat.  

A jak to dopadlo s tou včelou? Zemřela, 
protože se nedokázala dostat ven…

Miriam Siwá 

naPomenutí skrze včelu 
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PŘIROZENÝ RŮST CÍRKVE 

Milí čtenáři Nedělních listů,

přinášíme vám nový seriál týkající se 
samotné podstaty fungování církve. V 
tomto seriálu půjdeme doslova „na dřeň“, 
abychom ve světle Božího slova zjistili, 
v jakém stavu se nachází nejen současná 
církev, ale zejména náš sbor. Z nedávného 
rozsáhlého průzkumu ve 32 zemích světa, 
ve kterém bylo zpracováno přes 4,2 
milionů odpovědí, vzešlo 8 základních 
kvalitativních vlastností církevních sborů. 
Tyto vlastnosti se navzájem doplňují a 
tvoří společně fungující (nebo nefungující) 
celek. Nakolik je pak takový sbor výkonný 
z hlediska ovoce, které přináší Pánu Bohu, 
to lze nejsnáze pochopit na modelu sudu 
tvořeného prkny.

Voda v sudu nám zobrazuje právě ono 
kýžené ovoce, které církve přinášejí, a je 
libou vůní Bohu. Prkna zase představují 
kvalitativní vlastnosti, kterými se církve 
vyznačují. Jak můžete vidět, stačí, když je 
jedno prkno příliš krátké, voda se nám v 
sudu neudrží a její hladina klesá. 

Jinými slovy celkovou kvalitu sboru 
nám určuje právě ta 
nejslabší kvalitativní 
vlastnost (= nejnižší 
prkno). A právě na 
těchto slabinách 
mají církve a sbory 
nejvíce pracovat, 
aby efektivně a 
cílevědomě plnily 
svá poslání, která 
mají od Boha. 

V našem seriálu 
se dále dozvíte, 
co představují 
všechny kvalitativní 

vlastnosti, proč je jich právě 8, co nám o 
tom praví Bible a jak je na tom se svými 
kvalitami náš sbor.

PROČ CHCEME ABY CÍRKEV 
ROSTLA? 

Vše, co potřebujeme pro růst církve 
bylo předem dáno Bohem, problém je, že 
to nepoužíváme. Odpovědi nalézáme na 
mnoha místech Bible, např.

2. Janův 6, 1.Petrův 5-7, 1.Kor. 12-14.
kap., Gal. 6.kap.

PROČ POUŽIJEME ABECEDU
PŘIROZÉHO RŮSTU?
-   Jde o nejrozsáhlejší výzkum ve 32 

zemích světa  na všech kontinentech 
(zpracováno bylo 4,2 mil. odpovědí).

-     Univerzálnost použití, nikoliv násilná 
aplikace odněkud někam, neboli orientace 
na principy a ne na modely. Výsledkem je 8 
základních principů.
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čáST 1. „ZmOCňujÍCÍ VEdENÍ
V této části definujeme na jedné straně 

pojmy jako LÍDR, HVĚZDA nebo GURU, na 
druhé straně pak ZMOCŇUJÍCÍ VEDOUCÍ. 
Poté probereme hlavní zábrany zmocňujícího 
vedení.

Lídr, hvězda, guru – výrazná a silná osobnost, 
má charisma a velkou vizi, kterou realizuje za 
pomocí ostatních laiků, je vždy a všude vidět, 
o všem rozhoduje, bez něj nefunguje nic.

Zmocňující vedoucí – není dominantní, 
buduje kolem sebe další vedoucí, motivuje a 
radí, jak plnit Boží plán, radši stojí v pozadí, 
nevadí mu dělat „špinavou“ práci.

Zakotvení v Písmu 
– Timote j , 

Titus,Epafras, 
Marek, Apollos, Aristrachos, Démas, Lukáš – 
Pavlovi žáci.

Při bližším pohledu na život apoštola Pavla 
přijdeme na to, že on nejen vydával svědectví 
na různých místech, ale také vyučoval, školil a 
vysílal a doporučoval své žáky.

Studie jasně prokázala, že princip 
zmocňujícího vedení je:

-  mnohem efektivnější
- nebrání rozvoji vlastních duchovních darů
- poskytuje prostor pro Boží cesty, které má 

Bůh připravené pro další vedoucí
- možná trvá déle, ale o to větší ovoce přináší 

v dlouhodobém horizontu.
V nedávném dotazníkovém průzkumu náš 

sbor dosáhl v této kvalitativní vlastnosti 

pouhých 33%, což je minimálně důvod k 
zamyšlení. Jestliže jde o to, někoho vést, tak 
zde musí být někdo, kdo vede a někdo, kdo 
má zájem se nechat vést. Ten kdo vede, musí 
být osvědčený křesťan se zkušenostmi a 
schopnostmi vést. Takoví by se měli nalézat 
především mezi staršími sboru, ale není 
to pravidlem. Touha nechat se vést, stát se 
učedníkem v jedné nebo více oblastech služby, 
začíná v srdci člověka. K tomu aby učedník 
získal onu touhu, potřebuje nějaký impuls, 
podnět. V ideálním případě by mělo postačit 
samotné studium Bible. Ale jelikož jsme lidé 
hříšní a mnohdy líní, a v lenosti nás ten zlý 
notně podporuje, získat ten správný impuls 
není jednoduché. Často ani nestačí nabídka 
služby, jako je tomu i v našem sboru. Máme 

několik služebních týmů, potřeba nových 
služebníků se ohlašuje, je napsaná i 

v programu bohoslužeb, všichni o 
tom víme. A přestože v takovém 
menším týmu může člověk dále 
rozvíjet své duchovní dary, 
služebníci se nehrnou. Pokud 
člověk není vnitřně rozhodnut, 
slyší, ale nereaguje. Nemá v sobě 

vybudovanou zodpovědnost vůči 
Bohu. Ale jak takovou zodpovědnost v 

člověku vybudovat? To je největší oříšek a 
zároveň jádro problému. Pokud se to ale zdaří, 
člověk se najednou začne dívat jinýma očima, 
zčistajasna se ho bude dotýkat to, co dříve 
nevnímal a sám se docela přirozeně vpraví do 
role učedníka. Rozhodnout se musí každý sám, 
ale vedení sboru, pastoři, zmocňující vedoucí 
by měli pomoci pootevřít oči, připravit ty 
správné, motivující podněty, cíle, plány, 
zkrátka vytvořit to správné „nakažlivé“ klima.  
Víte, proč to může jít i v našem sboru? Protože 
nejen my, ale Bůh chce, aby náš sbor rostl!

MSCH-NL & Otmar Humplík

kreslí Hanka Ledvoňová
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konfirmace 
Konfirmace je obrazně řečeno potvrzením 

našeho rozhodnutí chodit s Bohem. Týká 
se to především těch, kteří byli pokřtěni 
jako nemluvňata, a to na základě vyznání 
víry jejich rodičů nebo sboru. Proto se také 
říká, že konfirmace je potvrzením křestní 
smlouvy. Konfirmace tedy znamená 
potvrdit odhodlání žít v moci Ducha svatého 
jako učedník Ježíše Krista.

Historicky vzato myšlenka konfirmace 
vzniká v období reformace. Do popředí se 
tehdy dostala snaha vést každého věřícího 
k tomu, aby věděl komu a proč věří a co 
to obnáší v praktickém životě. Reformátoři 
se tak vlastně vracejí ke starocírkevní praxi 
katechumenátu, čili vyučování dospělých 
před křtem. Reformátoři však vycházejí z 
přesvědčení, že dar Ducha byl dán již ve 
křtu a že tedy není nutno jej doplňovat. Jde 
jim spíše o to, aby byl pokřtěný dospívající o 
tomto daru poučen a sám se k němu osobně 
přiznal. V konfirmaci jde tedy spíše o osobní 
reakci na Evangelium o Ježíši Kristu a 
vědomé přiznání se ke všemu, co je spojeno 
s darem křtu. Pro evangelíky konfirmace 
není svátostí. Často je však spojena s prvním 
přistoupením k Večeři Páně.

Pro náctileté se pojem konfirmace pojí 
především s pravidelným vyučováním ve 
věcech víry. Většinou se ho zúčastňují děti 
od 12 let. Jde o jedno až dvouhodinové 
setkání každý týden, které trvá zpravidla 1 
rok a je zakončeno slavností konfirmace. Je to 
slavnostní bohoslužba, při níž konfirmandi 

také poprvé přistupují k Večeři Páně. 
Slavnost konfirmace bývá spojena s různými 
kulturními a společenskými zvyky: bílé 
šaty, černé obleky, krásná výzdoba kostela, 
dárky od rodičů a kmotrů, rodinná oslava 
a podobně. Konfirmace se tak pro mnohé 
stala jakými ritem přechodu do dospělosti, 
s jakými se setkáváme v různých kulturách. 
Problém může nastat tehdy, když tyto 
podružné prvky překryjí duchovní rozměr 
konfirmace. Z dobré myšlenky připravit na 
život víry se pak může stát jakási formální 
církevní povinnost, která pro některé bývá 
na dlouhou dobu posledním setkáním s 
Bohem a životem v církvi.

Redakční rada tedy všem letošním 
konfirmadům přeje, aby na teoretických 
základech o Bibli, víře a křesťanství postavili 
svůj budoucí život, a aby pro ně den 
konfirmace byl krásný start do života víry 
spíše než společenská událost.

DH - NL, čerpáno na www.sceav.cz, e-cirkev.archa.cz

zamyšlení 
Domnívám se, že problémem je, že 

konfirmace je v podstatě nebiblický úkon. 
Ať chceme či ne, vidím v tom jakýsi ústupek. 
Když souhlasíme se křtem malých dětí, 
vyřešíme to tak, že je pokřtíme a pak pošleme 
na konfirmaci, kde jsou děti vyučovány, 
složí zkoušky, měly by vyznat víru a obrátit 
se. Pak můžou přijmout i Večeři Páně.  Tím, 
že malé křtěné děti nemohou vyznat vlastní 
víru, odkládáme toto vyznání ke konfirmaci. 

Já konfirmovaný nejsem, ani si nedovedu 
představit, že bych měl tuto mašinerii 
absolvovat. Bylo by to pro mě stresující, 
nemyslím tím přímo chození na vyučování 
a učení se, ale následné předstoupení 
před sbor a vykládání veršů a naučených 
odpovědí. Mám obavy, abychom si tím jen 
neplnili další úkon, který nám má zaručit 
vstup do nebe. 

Tím neříkám, že je konfirmace špatná, je 
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spíš na hraně, ale samotná konfirmace ve 
vztahu ke spasení nic neprospěje, pokud 
díky ní konfirmand skutečně nevyzná 
víru a neobrátí se. Dnes je spíše jakýmsi 
administrativním úkonem pro sbor, aby 
mohla být přijata další ovečka, a utvrzením 
toho, co udělali kdysi při křtu rodiče, takže 
spíš jde o to ukázat světu, ano, vedl jsem 
své dítě ke Kristu (pokud je to tak, že na 
konfirmaci chodí pokřtěné děti věřících 
rodičů a ne ty, jejichž rodiče či prarodiče si 
to například kvůli tradici přejí a děti o to 
vlastně ani nemají zájem).

Předpokládáme, že během slavnostní 
konfirmace děti vyznají víru a přiznají se 
ke Kristu. Je tomu skutečně tak? Můžeme si 
být jisti, že opravdu vyznávají svou vlastní 
víru a jsou z nich obrácení křesťané? Pokud 
ano, je to výborné. Pokud ne, čím to je? 
Jsou děti příliš mladé? Nebo je samotné 

vyučování a úkon konfirmace nesprávně 
nastaven? Je při konfirmaci a předcházející 
zkoušce důležitější odvykládat všechny 
knihy Starého zákona, nebo vyznat víru? 
Co s konfirmandy, kteří svou víru vyznat 
nechtějí?  

Je na svědomí všech, jak na to pohlížejí. 
Konfirmaci by se neměl dávat punc záchrany 
nebo cesty ke spasení. Cesta ke spasení je jen 
jedna a to je Kristus - poznání Krista, přijetí 
(obrácení), křest v Jeho jménu a tím by celý 
úkon měl být hotov.  Soudím, že konfirmace 
by měla větší smysl, kdyby byla pro lidi, 
kteří se vědomě obrátili a přijali Krista, a 
fungovala by jako doplněk jejich vzdělání. 
Tím bychom se vyvarovali zklamání, že 
lidé chladnou, odcházejí ze sboru a po 
konfirmaci už je neuvidíme.

   Miroslav Petřek 

reportáž 
sborový den 27. 5. 2012
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fejeton 
jak jsem obdržela diPlom 

Zakončení školního roku je pro některé 
ukončením celého studia.  Vysokoškoláci s 
tím mají největší starosti, diplom obdrží až 
při promoci. Jedna čekala loni v létě i mě. 

Ze studijního oddělení mi přišel e-mail. 
Promoce budou organizovány v jednom 
dni asi v šesti skupinách. Začne se ráno, 
skončí někdy odpoledne. Začínám litovat 
sebe a své příbuzné, protože kvůli příjmení 
se dostávám do úplně první skupiny, což 
vyžaduje dojezd do Brna na devátou ráno. O 
trochu více lituju slovutného děkana a ostatní 
členy akademické obce, kteří se budou celý 
den škvařit v těch jejich akademických 
kožichách s pseudohermelínem (jen tak na 
okraj – spousta lidí si myslí, že pedel, ten 
pán s nejhezčím kožichem a čepkou, který 
při promoci drží žezlo, není nikdo jiný než 
sám rektor či děkan. Není. Je to pan údržbář. 
V normálním fakultním dni otvírá dveře a 
kontroluje záchody. Když jsem toto řekla 
mamince jedné kamarádky, velmi ji to 
zarmoutilo). 

Tvořím promoční pozvánky. Rezervuji 
restauraci. Týden před odjezdem rozesílám 
všem budoucím rodinným i nerodinným 
účastníkům podrobný itinerář, kterak a na 
kterou se dostat do školy, jakou cestou, co 
dělat v případě objížďky, kterým exitem 
sjet z dálnice a jak se v Brně neztratit. A 
vzhledem k tomu, že naše škola disponuje 
přesně jedním parkovacím místem, pak také 
jak vybrat z několika parkovacích domů. 
Protože cesta trvá autem necelé dvě hodiny, 

navrhuji, aby vyjeli zhruba o půl sedmé 
ráno. 

Dám si se vším obrovskou práci. Všichni 
mě zklamou. Jedna kamarádka se zeptá, 
jestli se může přibrat do auta k nám. 
Kamarád itinerář nepotřebuje, do Brna prý v 
pohodě trefí. A zaparkuje na ulici, parkovací 
dům nepotřebuje. Manželovi rodiče se 
přiberou s mými rodiči. Tatínek nahradil 
můj itinerář panem Milošem z GPS navigace 
přicucnuté na předním skle auta. Poděkuje 
jen za návrhy parkovacích domů a jeden si 
vybere. Další den volá, že do jeho vybraného 
parkovacího domu mu maminka zakázala 
jet. Slyšela prý, že má snížené stropy a není 
vhodný pro veliká auta. Má obavy, že se tam 
tatínek se škodou octavia nevleze. Soudě 
podle hlasu v telefonu, evidentně se doma 
pohádali. Maminka rovněž navrhuje odjezd 
ne o půl sedmé, ale o půl páté ráno. 

Nastává den D. Tak špatně mi nebylo 
ani při absolvování mých pěti státnic, 
které promoci předcházely. Kamarádka 
dokončuje můj účes. Rodiče dávno vyjeli. 
Vyjíždíme i my. Zapnu rádio. U Frýdku se 
v relaci Zelená vlna dozvím, že na dálnici u 
Vyškova ve směru na Brno se tvoří dlouhé 
kolony. Zezelenám. Kamarádka na zadním 
sedadle usíná. Obviňuju manžela, že jede 
pomalu a v duchu se omlouvám mamince. 
Určitě se jim promoce bude líbit a podívají 
se aspoň na spolužáky, když už tam nebudu 
já. Účes se mi rozpadá. 

U Vyškova provoz houstne. Zastavujeme 
v koloně. Druhý pruh jede samozřejmě 
rychleji než ten náš. Volám kamarádům, 
kde že jsou. Odpoví neurčitě a mají vysmátý 
hlas. Podezírám je, že ještě nevyjeli, což mě 
vystresuje na nejvyšší míru. Kolona nás 
nakonec zdrží asi o půl hodiny, takže exit 
Brno-jih přece jen zvládáme projet v docela 
dobrém čase. Kamarádka a dcera na zadních 
sedadlech se probouzejí. Kamarádka si 
libuje, jak se dobře vyspala a že tak dobrou 
cestu dlouho nezažila. Mám chuť ji uškrtit. 
Také můj účes se definitivně rozpadl, 
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zatímco její, válcovaný po celou dobu cesty, 
drží. Tak kdo má jít pro diplom, já nebo ona?

Převlékám se na záchodě školy. Celkově 
vypadám ještě hůř než ve všední den (je-li 
to vůbec možné). Se spolužáky se houfuji 
ve třídě, abychom si nacvičili pochod do 
auly. Pouštějí nám instruktážní video. Jedna 
spolužačka chybí, čímž narušuje trojřad. Paní 
ze studijního oddělení má blízko k hysterii. 
Přichází fotograf, aby nás informoval o 
cenách za fotografie. Máme blízko k hysterii. 
Paní ze studijního nám sděluje, že se stává, 
že při předávání dostaneme diplom někoho 
jiného. Nemáme na to brát ohled a po 
skončení promoce si diplomy 
mezi sebou laskavě 
vyměnit. 

Šikujeme se 
u auly. 
Symfonické 
kvarteto na 
galerii spustí 
řízný pochod, 
takže dovnitř 
n a b ě h n e m e 
svižným krokem 
(příjemná změna 
oproti pražské 
ekonomce, kde hráli 
snad pohřební píseň, 
akademická obec i studenti s e 
obrovskou aulou šinuli asi deset minut 
a všechny babičky si pokradmu sedaly, 
protože už tu dobu nemohly ustát). 
Nastoupíme. „Maminka!“ zavýskne 
nadšeně dcera tak, že ji musí vyvést. 

Vyslechneme státní hymnu. Děkan 
přednese řeč, kterak ukončujeme studium 
na prestižní univerzitě a řadíme se tak do 
budoucí elity národa a vůbec, absolvovat 
tuto školu je zhruba něco jako habilitovat v 
Yale, čehož si máme náležitě vážit (zajímavé 
je, že podobné projevy pronášejí na všech 
fakultách všech škol, asi na jejich tvorbu 
absolvují nějaké speciální školení). 

Promotorka předčítá jména, trochu se 
jí to plete, prohlášení bakalářka Martin 
Dostál vzbudí všeobecné veselí a kamarád 
vedle mě polohlasně podotkne, že červené 
diplomy už asi nevedou, protože všichni 

máme modrý. Když docentka vyvolá 
bakalářka Jana Foberová, zatrne mi, protože 
to zní opravdu hrozně, bakalářka je přece to, 
co jsem půl roku psala a už to nikdy nechci 
vidět, načež vyběhnu z řady, zabrblám slib, 
sáhnu si na žezlo, které starý pedel taktak 
drží, vytrhnu děkanovi z ruky diplom, 
ukloním se na všechny strany a zapadnu do 
řady. Spolužačka přednese slzy vyvolávající 
projev, kvarteto opět spustí a my vylezeme 
z auly. 

Odmítnu fotografie od profesionálního 
fotografa, protože celé mé příbuzenstvo a 
kamarádstvo mělo foťák (později zjišťuji, 
že všechny fotky nestojí za nic, ale za to prý 

můžu já, protože jsem pro diplom 
běžela a tudíž jsou 
rozmazané). Přeptám se 
tatínka, který neuznává 

jiné školy než pražskou 
techniku a Univerzitu 

Karlovu, jak se mu zde líbí a co 
říká na děkanův projev. Škola 

p r ý pěkná a projev 
také, zřejmě 
zapracoval 
s e n t i m e n t . 

Vodotiskem na 
diplomu je otec vyloženě nadšen 

(on měl místo vodotisku výrazného orla s 
červenou hvězdou nad hlavou). 

Přesouváme se postupně do restaurace. 
Někteří trefí, zbytek se záhadně ztrácí 
a docházejí pozdě. Někdo (manžel) jim 
oznámil špatnou ulici. Byli prý překvapeni, 
když tam nalezli jen olezlé bistro. Je vznesen 
požadavek, abych přednesla projev. 
Nesnáším projevy. Popřeju dobrou chuť.  

Zjišťuji, že jsem si promoci ze samého stresu 
ani neužila. V září, když zahajuji navazující 
studium, pak prohodím, že si snad užiju 
aspoň tu další, v případě, že se k ní vůbec 
dostanu. Tuto obavu mírní kamarádka. 
Promoce prý jsou aktem zcela veřejným a 
může se na ně dostavit, kdo chce. Pokud 
tedy další studium úspěšně nezakončím, 
můžu se jít podívat na promoci kohokoli 
jiného. Tak tím mě opravdu uklidňuje.    

JF-NL
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malé okénko první pomoci 

Blíží se léto, a tak dovolte pár rad právě pro 
toto období.

u š t k n u t í 
zmijí

Příznaky: 2 
nebo 4 ranky od 
zmijích zubů, bolest 
a otok místa kousnutí, zvětšení mízních 
uzlin, malátnost, bolest břicha, nevolnost, 
zvracení, průjem. Pro dospělého zdravého 
člověka není uštknutí zmijí život ohrožující. 
Nebezpečné může být v případě dětí, lidí 
s oslabenou imunitou, alergiků a u starých 
lidí.

První pomoc:  
- uklidněte uštknutého a zajistěte jeho 

absolutní tělesný klid
-  vydezinfikujte a sterilně přikryjte místo 

kousnutí
-  uštknutou končetinu obvažte elastickým 

obinadlem od rány k tělu
-   končetinu se pokuste znehybnit a chladit
-   volejte záchrannou službu - 155 nebo 112 

nebo uštknutého dopravte k lékaři
-ránu nemačkejte, nerozřezávejte, 

nevysávejte ústy, 
n e z a š k r c u j t e 
končetinu

bodnutí hmyzem

Příznaky: 
zarudnutí, otok 
případně horečka, nevolnost, 
zvracení, dušnost, zrychlený 
puls, pokles krevního tlaku a následný 
anafylaktický šok

První pomoc:
- odstraňte žihadlo zůstalo-li v kůži či 

sliznic
-  místo bodnutí chlaďte
-  v případě bodnutí do úst podejte kostku 

ledu nebo zmrzlinu
-   kůži potírejte gelem Fenistil nebo Tantum 
-  v případě rozsáhlého otoku a zarudnutí 

anebo celkových potíží ( nevolnost, zvracení, 
zrychlený puls ) podejte ihned celková 
antihistaminika - léky proti alergii - v tabletě 
pod jazyk ( Dithiaden, Zyrtec, Zodac aj. )

- při zhoršujících se potížích volejte rychlou 
záchrannou službu - 155 nebo 112 

- v případě bodnutí vosou - neutralizujte 
kyselinou - ocet, cibule, citrón

-  v případě bodnutí včelou - neutralizujte 
zásadou - mýdlový roztok, jedlá soda

Přísaté klíště 

První pomoc: 
Odstraňte klíště 
vykýváním pinzetou, 
klíště musí být 
odstraněno vždy celé. 
V případě, že nebylo 
klíště odstraněno 
zcela, vyhledejte 
chirurgickou ambulanci. Důkladně 
vydezinfikujte místo přisátí klíštěte. 

Zpozorujete-li v nejbližších dnech některé 
z níže uvedených příznaků, vyhledejte 
lékaře. 

Lymeská borelióza: bakteriální infekce 
přenášená klíšťaty, mouchou nebo komárem 
- rezervoárem jsou ptáci a malí savci. 

Časné příznaky ( za 1-2 týdny): zarudnutí 
průměru minimálně 5 cm, případně se šířící, 
s vyblednutím uprostřed - tzv. migrující 
erytém, bolest a svědění v místě přisátí, 
bolest hlavy, kloubů, horečka. 

Klíšťová encefalitida: infekční virové 
onemocnění, nákaza je možná i přes mléko 
dobytka, na němž bylo klíště přisáto. 

Časné příznaky ( za 1-2 týdny): horečka, 
malátnost, nechutenství, bolesti hlavy, zad, 
kloubů, zánět dýchacích cest 

Prevencí je očkování. 

Přeji všem čtenářům NL krásné 
nadcházející léto, Boží ochranu a co nejméně 
setkání s těmito „letními společníky“ 

    RK-NL
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co nás čeká

inzerce
základní informace a pravidla inzerce
Inzeráty je možno podávat písemně u stánku NL nebo zasílat na e-mailovou adresu 

redakce (níže). Nezapomeňte uvést svůj kontakt. Běžné textové inzeráty jsou ZDARMA! 
Grafický inzerát 100,-Kč.

z dějin reformace 

Adam Zalužanský se narodil zhruba 
v roce 1555 v Mnichově Hradišti do 
měšťanského prostředí utrakvistického 
vyznání. Studoval na pražské universitě 
i v zahraničí, mj. ve Wittenbergu. Stal se 
doktorem medicíny a začal vyučovat na 
pražském vysokém učení. Protože však 
universita neměla tehdy lékařskou fakultu, 
musel se Adam Zalužanský zabývat obory 
humanitními. Svému lékařskému zájmu se 
tedy věnoval alespoň jako autor odborných 
knih. Bádal též v oblasti botaniky. Stal se 
rektorem university, ale nedlouho poté 
byl z akademické obce vypovězen, neboť 
se oženil, což tehdy nebylo universitním 

učitelům dovoleno. Tím mu bylo umožněno 
plně se věnovat medicíně, působil jako 
lékař. Usiloval také o změny v lékařském 
vzdělávání. Po vydání Rudolfova majestátu 
(1609), jenž upravoval i poměry na 
universitě, se Adam Zalužanský podílel 
na její reformě. V této nové situaci rovněž 
veřejně podporoval jednotu evangelických 
konfesních útvarů, tedy tzv. novoutrakvistů 
a Jednoty bratrské. Zemřel roku 1613 na 
následky moru, jímž se nakazil při léčbě 
nemocných.

   MCH-NL

adam zalužanský ze zalužan 

Milí bratři a milé sestry, 
fa „Polygrafická výroba“ si Vám dovoluje nabídnout levné, 

kvalitní a rychlé zhotovení veškerých tiskovin. 
Od vizitek, samolepek až po plakáty apod. 
Tel.: 608 883 229.

17.6. se konají společné bohoslužby všech 
českotěšínských protestantských církví u 
příležitosti Svátku Tří bratří. Tentokrát u nás 
Na Rozvoji v 9.00. 

Pro děti je o prázdninách připraven tábor 
v Tyře a také příměstský tábor. Bližší 
informace u sester Zuzky Maroszové a 
Ingrid Schulhauserové.  

Evangelizační tábor XcamP ve Smilovicích 
se letos bude konat v termínu 21. – 28. 7. 

2012. Z programu: evangelizace (James 
Johnson), přednášky (Daniel Fajfr), hudební 
vystoupení (KL band, Darce, Jeno’s Brothers 
a další), semináře, sportovní aktivity, 
workshopy. Zájemci se mohou hlásit na 
www.xcamp.cz

Open air music festival Campfest proběhne 
2. – 5. 8. 2012 na ranči v Kráľovej Lehotě. 
Letos vystoupí Parachute Band, FaithChild, 
October Lights a spousta dalších. Bližší info 
na www.campfest.sk.
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informace o sboru
Evangelický sbor a.v. ČCE,
Nám. Dr.M.Luthera 1, 
737 01  Český Těšín
Telefon: 558 745 191
e-mail: info@ccectesin.cz
web: www.ccectesin.cz
Úřední hodiny: Po-Pá 9:00–12:00
Mimo tuto dobu dle dohody s faráři.

redakce nl
e-mail: noviny.rozvoj@centrum.cz
Na přípravě tohoto čísla se podíleli tito 
členové redakce: J. Foberová (JF), D. Harok 
(DH), J. Humplíková (JH), M. Chalupski 
(MCH), R. Kotasová (RK), M. Schulhauser 
(MSCH). 
editace: Jana Foberová
tisk: Magdaléna Géryková
zodpovídá: Jana Foberová

www.ccectesin.cz Evangelický sbor a.v. ČCE v Českém Těšíně
www.narozvoji.ic.cz zvukové nahrávky kázaní
www.narozvoji.wz.cz fotky z akcí sboru Na Rozvoji

www.vericidite.estranky.cz stránky věnované výchově dětí a vyplnění jejich volného času 
aktivitami spojenými s vírou v Ježíše Krista.

www.dorostrozvoj.4fan.cz stránky dorostu sboru Na Rozvoji
www.mladez.narozvoji.cz stránky mládeže sboru Na Rozvoji
www.evangnet.cz nezávislý evangelický portál
www.projektizrael.cz videoprezentace, záznamy z evangelizací, rozhovory,...


