
Slovo editora

Milí přátelé, 
na úvod jedna radostná zpráva: po téměř 

roce přemýšlení, hledání, sbírání, kopírování 
a realizace spouštíme náš novinový web: 
www.nedelnilisty.cz. Na jeho dokončení má 
zdaleka největší podíl náš redaktor, editor a 
nově i web administrátor David Harok. Na 
webu najdete prakticky celý náš historický 
archiv,  většinu zamyšlení, témat, biblických 
výkladů, fejetonů a tak dále. Nové články 
budou samozřejmě přibývat. Těšíme se, 
že náš web budete pravidelně navštěvovat 
a hledat v jeho textech podněty ke studiu 
Bible i ke každodennímu přemýšlení.

Novinové Nedělní listy budou samozřejmě 
fungovat tak jako dosud. V tomto čísle 
si nenechte ujít anketu s konfirmandy a 
prohlédněte si i konfirmační fotky.

Pokračujeme se svědectvím bývalé 
homeopatky i se zamyšlením o křtu. Přečtěte 
si také téma o biblických ženách i další část 
evangelia Lukáše. Pro chytré hlavy (tedy 
pro vás všechny :-)) je připravena křížovka. 
Přeji Vám za celou redakci požehnaný a 
optimistický červen. 

Jana Foberová   

pokračování na další straně

A řekl jim: „Jděte do celého světa a kažte 
evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme 
křest, bude  spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.                                                                                                                                        
                                                     Mk 16,15-16
evangelium 
nearchivuj, ale neS 
dál

Milé sestry, milí bratři, je skvělé být 
Ježíšovým učedníkem. Zejména ve chvíli, 
kdy je Ježíš stále přítomen a své učedníky 
posiluje a podporuje. Jenže nic netrvá věčně. 
Ježíš má od svého Otce svůj úkol a musí ho 
naplnit. Nemůže zůstat se svými učedníky, 
i když je má rád a v jejich společenství se cítí 
dobře. Jeho cestou je kříž, prázdný hrob a 
čestné místo po Otcově pravici. Je to poslání, 
při kterém nemůže být stále s učedníky. A 
tak jim zaslibuje svého Ducha. Ten se stává 
jejich učitelem, přímluvcem, ochráncem. 
Stává se jim přítomným Ježíšem. Už nemají 
Ježíše kolem sebe, ale stejně je s nimi a tak 
i nadále mohou učedníci být posilováni 
jeho přítomností. Právě jeho přítomnost 
je totiž klíčová pro jejich život. Díky této 
přítomnosti se můžou učedníci vydávat ze 
své místnosti za zavřenými dveřmi do světa, 
který jim Bůh dal jako místo jejich služby. Asi jsme již mnohokrát slyšeli a četli 

v této souvislosti slova ze 
závěru Markova evangelia. 
Učedníci mají jít do celého 
světa a kázat evangelium. 
Ne vždy se jim tak docela 
chce, ne vždy si vědí rady 
jak. Dá se najít mnoho 
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překážek, proč do toho nejít, proč raději 
zůstat za těmi dveřmi a nechodit ven. Avšak 
nemůžeme přemýšlet o našich překážkách, 
o tom že na něco nestačíme, nebo se bojíme. 
Ježíš dává svého Ducha, aby nám dodal 
odvahy. A pokud budeme chtít, odvahu 
mít budeme. Není tak těžké poznávat a 
naplňovat Boží vůli, pokud dovolíme Bohu, 
aby nás naplnil svým Duchem a skrze nás 
ve světě jednal. Nesmíme nikdy zapomínat, 
že to, co konáme, vychází z Boží ruky. 
Svět nestojí na lidské dokonalosti, ale na 
Boží milosti. Pokud se tedy budeme snažit 
prosadit svou dokonalostí, nepůjde to. 
Dopadneme jako Petr, když se chvástal, jak 
se Krista nevzdá, a pak jej několikrát zapřel. 
Až posílen a odevzdán Božímu Duchu se 
přestal bát, přestal zapírat a začal zvěstovat 
evangelium. 

Překážkou ke zvěstování může někdy být 
otázka smysluplnosti. Proč se snažit, když 
o to nikdo nestojí? To samozřejmě může 
být vážná otázka. I v církvi se nám občas 
v určité podobě ozývá, proč tam či onde 
působit, když tam skoro nikdo nechodí, 
nenaslouchá. Jenže ona ta otázka je poněkud 
zavádějící. Když nás Ježíš posílá, neříká, 
abychom kázali těm, kdo chtějí slyšet. 
Posílá, abychom kázali všemu stvoření. 
Tedy i těm, kdo třeba moc slyšet nechtějí. 
Spása je kolektivní dílo, tedy dílo, kde máme 
svůj díl odpovědnosti a kde už nás to tolik 
pálit nemusí. Máme věrně konat, co je nám 
uloženo, tedy být svědky. Slovem i životem 
dosvědčujme, že Ježíš je Pán. To další už 
je na druhých, na těch, co slyší a rozhodují 
se. Právě proto je také přidána v Markově 
evangeliu ona poznámka o uvěření a křtu. 
Kdo uvěří, začne nový život, kdo neuvěří, 
bude zatracen. Tato možnost tu stále je. 
Ale je tu dána jako rozhodnutí dotyčného 
člověka, nikoliv jako alibi, abychom raději 
nic neříkali, když to stejně nepřijme. Proto 
se touto otázkou tolik nezabývejme a spíš 
se ptejme, jak co nejlépe naplnit svoji část 

poslání, aby ten druhý mohl opravdu uvěřit 
a přijmout nový život. 

Společenství učedníků po seslání svatého 
Ducha se docela mění. Ta změna je viditelná, 
ale začíná přeci jen kdesi v člověku, začíná 
skrytě zrakům ostatních. Člověk mění 
pohled sám na sebe, může si uvědomovat, 
kdo je a hlavně, proč tu je. Vždyť po Ježíšově 
vzkříšení zní učedníkům příkaz, aby šli a 
kázali. Učedníci se tak stávají pokračovateli 
Ježíšova díla, nikoliv jeho strážci, jeho 
uchovávateli. To by jim stačilo vždy jen 
sehnat pár takových, kteří by zprávu o Ježíši 
převzali a zase dál uchovávali. Otázka je, k 
čemu by to vlastně bylo dobré? Pro koho by 
měla být uchována? Evangelium ale není 
poklad, který je třeba uchovávat a skrývat 
do doby, až jednou bude možnost ho předat. 
Evangelium je slovo naděje, které má svou 
sílu právě v tom, že se šíří a mění lidské 
životy. Není relikvií pro pár vyvolených, 
ale životem pro každého člověka. Proto je 
potřeba, aby každý, kdo se s ním setkává a 
kdo jej přijímá, také jeho zvěst nesl dál. Je 
třeba začít přemýšlet, že ve chvíli, kdy slovo 
evangelia přijímáme do svého života, už 
to není jen slovo určené pro mě, pro mou 
spásu a mou posilu, ale to slovo, které má 
být spásou a posilou těm, kdo jsou kolem 
mne. Právě to je veliká výzva i nyní, když 
skončila doba velikonoční a začíná období 
další práce. Duch Svatý přišel, aby nás učil, 
připravil. Každá příprava ale končí a je 
potřeba se vydat na další cestu, tak jako se na 
ni vydali první apoštolové. Neskrývejme se 
s nadějí, kterou jsme do svých životů přijali, 
ale podělme se o ni. Nebojme se světa, který 
možná přemýšlí o tom, jak evangelium 
umlčet, aby měl pokoj. Společně s posláním, 
abychom zvěstovali, přeci přijímáme i posilu 
k této službě, ujištění, že i ať jsme kdekoliv, 
je s námi náš Pán, jako byl s učedníky, jako 
byl s mnoha jinými svědky svého díla. 

 Vlastislav Stejskal, farář ČCE ve 
Šternberku
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téma 
Áda a Sila, lÁmechovy ženy

Do galérie  ženských postav ve Starém 
Zákoně patří i Áda a Sila, dvě Lámechovy 
ženy.

Víme o nich velmi málo. Objeví se na 
malý okamžik jako dvě ženy jednoho muže, 
sehrají svoji úlohu a potom se nám ztratí.

Kdo byl Lámech ? To první, co o něm víme, 
je, že byl sedmým pokolením po Adamovi a 
to druhé, co o něm víme, je to, že si vzal dvě 
ženy. V Lámechovi dosáhla kainovská linie 
svého vrcholu.

Adam měl ještě syna, který se jmenoval 
Šét. Stejně tak i linie Šéta vyvrcholila 
sedmým pokolením – Henochem. Čteme o 
Henochovi, že chodil stále s Bohem a že si 
ho Bůh vzal k sobě (Gen.6,24). Ohromné dva 
protiklady.

Lámech byl silákem a velmi sobecky 
založeným člověkem, neexistovaly pro něho 
zábrany. Pra-zákony Boží a života už byly, 
jeho vrstevník Henoch je reprezentoval 
velmi dobře.

Lámech měl tedy před sebou vzor, v jeho 
životě však ne Boží vůle, ale svévole byla 
vrcholným zákonem.

A co Lámechovy ženy? Nevíme, která 
z nich byla první manželkou, ale žádná z 
nich nebyla šlechetnou ženou. Obě podlehly 
Lámechovi.

Manželství je Boží institucí v lidském 
životě. Ani to nejšťastnější a nejuspořádanější 
manželství se neobejde bez občasných 
problémů. I jedna žena se může 
stát problémem a co teprve, když 
jsou dvě nebo ještě více? Víme, 
že s vícero ženami to nešlo dobře 
ani takovým mužům, jako byl 
Abraham, Jákob nebo David. 
Mezi Lámechovými ženami ale 
nebylo žádné napětí, jako by tato 
manželská trojice byla výjimkou.
Dohodli se, porozuměli si, nejen 
ženy mezi sebou, ale i s mužem.

Áda a Sila byly ženy 
životaschopné, měly pochopení 
pro vzdělání, kulturu a měly 

nadané a schopné děti. Áda byla víc citová, 
její synové směřovali k přírodě a hudbě. 
Syn Sily se stal otcem všech řemeslníků 
obrábějících kovy. 

 V této rodině šlo všechno dobře.  Děti 
vyrostly, byly nadané a životaschopné. 
Všechno klapalo a zavánělo úspěchem, a 
přece to byla chybná cesta. Všeho dosáhli, 
ale to nejdražší ztratili. Ztratil se jim Bůh, a 
proto se ztratil v nich i pravý člověk.

Tu se objevila krize, spolužití s bližními 
se zkomplikovalo. Lámech dostal ránu a 
modřinu.

Nic nepomohlo, Lámechovo srdce se 
naplnilo duchem pomsty. Za svoji ránu zabil 
muže, za svoji modřinu mládence. Radost se 
zdvojnásobila, když ji mohl oznámit jiným. 
Zavolal na své ženy a vše jim řekl. Tady se 
vražda oslavovala, tu svědomí neobviňuje, 
naopak oslavuje hrubost a krutovládu. Až 
sem se dostala tato rodina a dostala se sem i 
přičiněním těchto dvou žen.

Lámechovy ženy nebyly nečinné, věděly, 
co chtějí a znamenaly něco, žel ztratily ze 
života to nejcennější, čím žena má být, a 
to bylo spojení s Bohem. Smutné je i to, že 
neúčinkovala zbožnost Henocha. Ztratily 
svoje poslání a svoje místo. Člověk může být 
pravým člověkem, pěkným a dobrým, jen 
tehdy, když je bohatý v Bohu.

RK - NL 
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konfirmace 
PředStavujeme letošní konfirmandy 

Na zkoušce jsme je slyšeli odpovídat na otázky ohledně Bible, víry a křesťanského života, na 
konfirmaci jsme je viděli v krásném oblečení a slyšeli jejich slib. Abychom toho o nich věděli  ještě 
víc, zeptali jsme se letošních konfirmandů, jak se vlastně na konfirmaci dostali, co je při vyučování 
bavilo a jestli se s nimi uvidíme i nadále. 

otázky 
1. Jméno a příjmení
2. Kdo tě přihlásil do konfirmačního 

vyučování ?
3. Jaký je tvůj nejoblíbenější biblický verš ?
4. Kterou postavu z Bible máš rád/a ?
5. Plánuješ po konfirmaci zůstat ve sboru a 

připojit se k dorostu ?
6. Co  tě nejvíc na konfirmačním vyučování 

bavilo ?

1. Soňa Bojková
2. Kmotra a 

mamka
3. Neboť Bůh tak 

miloval svět, že 
dal svého jediného 
Syna, aby žádný 
kdo v něho věří, 
nezahynul, ale měl 
život věčný (Jan 
3,16)

4. Ester
5. asi ano
6. Mohli jsme se naučit o Pánu Bohu.

1. Lucie 
Delongová

2. Babička
3. Miluj 

Hospodina, Boha 
svého,  z celého 
svého srdce, celou 
svou duší, celou 
svou silou a celou 
svou myslí a 
bližního svého jako 
sám sebe. (Lukáš 
10,27)

4. Ježíš
5. Ano, připojím se k dorostu.

6. Biblické texty

1. Jiří Pščolka
2. Sám + maminka 
3. Miluj 

Hospodina, Boha 
svého,  z celého 
svého srdce, celou 
svou duší, celou 
svou silou a celou 
svou myslí a 
bližního svého jako 
sám sebe. (Lukáš 
10,27)

4. Josef  (Starý zákon)
5. Ano
6. Čtení knih Starého a Nového zákona a 

jejich rozdělení. 

1. Jindřich Byrtus
2. Přihlásil jsem 

se sám ze svého 
vlastního uvážení.

3. Ježíš jim řekl: 
„Já jsem chléb 
života; kdo přichází 
ke mně, nikdy 
nebude hladovět, 
a kdo věří ve mne, 
nebude nikdy 
žíznit.  (Jan 6, 35)

4. Já osobně mám 
rád Mojžíše.

5. Nejspíš ano. Je to dobrá příležitost 
zůstat s ostatními v kontaktu a seznámit se 
s mnoha lidmi.

6. Myslím, že téměř vše. Snad to byly 
Štěpánovy výklady, jež vždy jsou velkým 
přínosem.
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1. Daniel Sikora
2. Já sám.
3. Neboť Bůh tak 

miloval svět, že 
dal svého jediného 
Syna, aby žádný 
kdo v něho věří, 
nezahynul, ale měl 
život věčný (Jan 
3,16)

4. Ježíš
5. Ano
6. Modlitby

1. Katka 
Šprochová

2. Rodiče
3. Miluj 

Hospodina, Boha 
svého,  z celého 
svého srdce, celou 
svou duší, celou 
svou silou a celou 
svou myslí a 
bližního svého jako 
sám sebe. (Lukáš 
10,27)

4. Ježíš
5. Ano
6. Hry a povídání.

1. Daniela 
Šprochová

2. Rodiče
3. Ježíš k nim 

opět promluvil 
a řekl: „Já jsem 
světlo světa; kdo 
mě následuje, 
nebude chodit ve 
tmě, ale bude mít 
světlo života.“ 
(Jan 8,12); Neboť 
Bůh tak miloval 
svět, že dal svého 
jediného Syna, aby žádný kdo v něho věří, 
nezahynul, ale měl život věčný (Jan 3,16)

4. Ježíš
5. Ano
6. Hry, povídání, modlitby.

1. Tomáš 
Malyjurek

2. Babička a 
mamka

3. 10 egyptských 
ran

4. Ježíš
5. Ne
6. Písničky

foto: 
Otmar 
Humplík
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svědectví - na pokračování

homeoPatie (Svědectví ex-homeoPata) - díl ii .
odvrácení od ducha homeopatie.
Jak už jsem se zmínila, přišly problémy 

s dětmi. Nejstarší, tehdy devítiletá dcera, 
v době, kdy brala homeopatika, měla 
sny, při kterých se budila a bála. Hledala 
jsem různé příčiny, ale na homeopatika 
jsem ani nepomyslela. Vyvrcholilo to tím, 
že ve snu viděla ďábla, který chtěl, aby 
mu řekla ano a později zase ďábla, který 
jí chtěl odseknout ruce a nohy. Modlila 
jsem se s dcerou modlitbu za osvobození 
od ducha homeopatie. Sny se jí už víckrát 
neopakovaly, ale strach při usínání ještě 
dlouho přetrvával.

Moje druhá dcera nemohla v noci dýchat a 
stále se jí to zhoršovalo. Nebyla nachlazená, 
neměla rýmu, netrpěla alergií. Byly to 
strašné stavy – nemohla dýchat, hněvala se, 
kopala v posteli nohama, budila sourozence. 
Jednou mě napadlo: Zkus se modlit! Když 
byla v tomto stavu, položila jsem na ní ruku 
a modlila se modlitbu za osvobození od 
ducha homeopatie. K mému úžasu usnula a 
pokojně spala i další noci.

Syn, tehdy tříletý, se dostával do strašných, 
pro mě nepochopitelných stavů agresivity, 
když jsem mu odmítla dát sladkost těsně 
před obědem, anebo před snídaní. Shazoval 
věci z poliček, vyházel všecko ze skříně. 
Žádné výchovné metody nepomáhaly. 
Jednou mě také napadlo modlit se za to. 

Po modlitbě se uklidnil a 
najedl se. Dosud má rád 

sladké, ale 

dokáže si sladkost odříci. Umí se rozzlobit, 
ale přesto poslechne.

Modlitbu za osvobození jsem se nemodlila 
pouze nad svou nejmladší dcerou. Měla šest 
měsíců, když jsem skončila s homeopatií. 
Dávala jsem jí nízko ředěné homeopatikum, 
nepoužila jsem konstituční homeopatika.

Přede mnou vyvstala další otázka: Co 
dál? Tehdy mně velmi pomohla duchovní 
cvičení za vnitřní uzdravení. Pochopila jsem 
při nich stav, ve kterém jsem se nacházela. 
Intenzivně jsem četla Písmo svaté. Na 
základě biblického textu: „Mnozí z těch, 
kdo se zabývali pověrečnými věcmi, snášeli 
knihy a přede všemi je spálili“ (Sk 19, 19) 
jsem spálila všechny svoje homeopatické 
knihy. Nevěděla jsem však, co s přístroji. 
Až sedm měsíců mně trvalo, než jsem 
pochopila, že i je musím zničit. S manželem 
jsme je rozebrali a spálili. A v mém nitru 
zavládl pokoj.

život zakladatele homeopatie.
Abychom porozuměli učení o homeopatii, 

je důležité znát osobnost a základní dílo 
lékaře Samuela Hahnemanna, objevitele 
principů této metody. Po tomto sporném 
lékaři totiž nikdo jeho způsob léčení zásadně 
nezměnil. Christian F. Samuel Hahnemann 
se narodil v Míšni v roce 1755 jako syn 
malíře porcelánu. Jako velmi nadaný žák 
měl možnost studovat na knížecí škole Sankt 
Afra. Tam se kromě francouzštiny naučil 
dobře i angličtině, řečtině a latině, a to do té 
míry, že mohl později vykonávat rozsáhlou 

překladatelskou činnost, čímž si jako 
chudý student zajišťoval živobytí. 

Když mu bylo dvacet let, začal 
studovat medicínu na universitě 
v Lipsku. Ve studiu později 
pokračoval dva roky u známého 
lékaře von Quarina ve Vídni. Zde 
se seznámil s baronem Samuelem 

von Brukenthalem, který ho vzal 
s sebou, aby mu sloužil jako domácí 
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lékař a knihovník. Svobodný zednář von 
Brukenthal jej uvedl do lóže svobodných 
zednářů, kam mladý Hahnemann vstoupil 
jako dvaadvacetiletý. Tady se dozvěděl cosi 
o deismu (učení, podle něhož Bůh existuje, 
je prapříčinou světa, avšak potom již do 
jeho dění dále nezasahuje; svět se vyvíjí 
podle svých vlastních zákonů – pozn. red.). 
Své studium ukončil doktorskou disertační 
prací, ve které poprvé zmínil tehdy 
známého Antonína Mesmera, objevitele tzv. 
živočišného magnetismu.

Po absolvování studia se Hahnemann jako 
lékař usadil v Hettstedtu, později v Dessau, 
kde se oženil s Henriettou Kuchlerovou, 
dcerou místního lékárníka. Pro neúspěchy 
při výkonu svého medicínského povolání 
se čím dál více odvracel od lékařství. Zato 
jeho překladatelská činnost byla horlivá. 
Při překládání statí z Materie medici 
od anglického vědce Cullena kritizoval 
Hahnemann Cullenovo chápání léčivých 
účinků chininové kůry. Prostřednictvím 
vlastních pokusů narazil Hahnemann na 
homeopatii. Od tohoto okamžiku ustavičně 
zkoumal a zjišťoval, jak zformulovat 
výsledky nového pravidla léčby. V roce 
1796 zveřejnil slavnou stať: ‚Pokus o nový 
princip odhalování léčivé síly substancí 
medikamentů‘, a poprvé tu připomněl 
homeopatickou zásadu similia similibus 
curentur (podobné se léčí podobným). 
Hned nato vzplála hádka mezi učenci 
školské medicíny, kteří tento léčebný postup 
rozhodně odmítali. Přes silný odpor však 
Hahnemann získal habilitaci na universitě v 
Lipsku, kde od léta 1811 vyučoval předmět 
homeopatie. Přitom vykonával i praktická 
léčení, kterým se mu, podle výpovědi jeho 
přívrženců, podařila neobyčejná vyléčení.

Ve spisu Organon léčení, který vyšel v 
roce 1810, popisuje původ a způsob účinku 
svého principu léčení. Tato práce se dodnes 
považuje za základní dílo homeopatie. V 
Lipsku se Hahnemann dostal i do sporu 
s lékárníky, a to z důvodu samostatného 
vydávání homeopatických léků svým 
pacientům. Dostal zákaz vyrábět sám 
léky. Následně odešel do Kothenu, kde 
své léčitelství mohl volně vykonávat pod 

ochranou vévody. Zde strávil pokojný 
úsek života, díky čemuž došlo k rozvoji 
homeopatie. Na její další šíření měly velký 
význam i články v říšském věstníku, 
jehož redaktorem byl Rat Becker, taktéž 
člen svobodozednářské lóže. Navzdory 
vysokému věku Hahnemann dolaďoval své 
léčitelské umění. Na úroveň neměřitelnosti 
rozšířil i druhý základní princip – princip 
potencování anebo dynamizování léčiv. 
V té době radil nebrat léky, ale „pouze k 
nim přivonět“. Ještě jako osmdesátiletý, 
již vdovec, se podruhé oženil s mladou 
pětatřicetiletou francouzskou malířkou 
Melanie d‘Hervilly, a odstěhovali se 
do Paříže. Zde si společně otevřeli 
homeopatickou ambulanci. Zemřel 2. 7. 
1843.

organon léčebného umění. 
V roce 1810 vydal Hahnemann v Lipsku 

Organon racionální léčby, jeho další vydání 
vyšlo pod názvem Organon léčebného 
umění. V tomto díle položil metodické a 
filozofické základy homeopatické léčby. V 
předmluvě k 6. vydání kritizuje alopatickou 
medicínu té doby a uvádí nové léčitelské 
umění – homeopatii, kterou sám objevil. 
Definuje ji jako léčebný postup úplně 
odlišný od alopatie. Tvrdí, že choroby jsou 
způsobené pouze narušením duchovní síly 
oživující lidské tělo. Použitím správného 
homeopatického léku dojde k duchovní 
– dynamické změně a přeladění stavu 
pacienta. Tyto léky v malých dávkách také 
sám podává nemocnému. Starou školu, 
tedy klasickou medicínu, nazývá opakem 
homeopatie, jako je noc opakem dne. 
Hahnemann kritizuje klasickou alopatickou 
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medicínu, která se snaží hledat příčinu 
choroby, a tuto příčinu se snaží odstranit. On 
však tvrdí, že většina nemocí je duchovního 
původu, a proto se jejich příčina nedá poznat 
lidskými smysly. Dokonce pozorování 
anatomů, patologických anatomů, fyziologů 
považuje pouze za výplod fantazie. 
Opakovaně tvrdí, že příčiny nemocí nejsou 
hmotné povahy. Nevěří v materiální 
přenos nákazy, například do rány na 
kůži. Za nesprávné považuje materiální 
názory na vznik a podstatu onemocnění. 
Věří, že nemoci lidského organismu jsou 
vyvolávané a udržované pouze duchovní 
dynamickou silou. Hahnemann se přitom 
odvolává na moudrého a dobrotivého 
Stvořitele, který mu dal objevit léčitelské 
umění – homeopatii. Může se tak jevit jako 
věřící křesťan. Jaké teologické prameny však 
za tím stojí?

Kdyby Hahnemann vyznával křesťanský 
život, pak bychom mohli hledat odůvodnění 
jeho duchovních teorií v Božím slově, v Písmu 
svatém. Opak je však pravda. Hahnemann 
odmítá základy evangelia, včetně osoby 
Ježíše Krista. V dopise svému žáku Stapfovi 
(Brief an Stapf, Kothen 1830) píše: „Jako 
důležité znamení naší doby vnímám 
skutečnost, že nyní můžeme číst Konfucia. 
Brzy ho obejmu v království šťastných 
duší, dobrodince lidstva, který nás vede tou 
správnou cestou k moudrosti a k bohu, už 
šest a půl století před tímto Blouznivcem“. 
„Blouznivec“ Ježíš z Nazaretu, který nevede 
Hahnemanna po přímé cestě k moudrosti, 

ale s celníky a hříšníky chce vybojovat 
těžkou cestu do Božího království na zemi, 
který z kříže promlouvá k lotrovi, tento muž 
bolesti je pro Hahnemanna nepřístojný!

Svým způsobem tragická je i neoddělitelná 
skutečnost, že Hahnemann vybudoval 
svoje poznání na poznatcích tehdy velmi 
rozšířeného přírodního náboženství. Od 
svého mladého věku až do své smrti byl 
věrným přívržencem zmíněného deismu. 
Jeho obšírná písemnost (spisy, rukopis) a 
též jeho brzké členství ve svobodozednářské 
lóži prozrazují jeho opravdové duševní 
postoje.

Jaký je pohled na Organon v současnosti? 
I dnes se homeopatie realizuje na základě 
stejných principů jako v době Hahnemanna. 
Reprezentanti této metody jeho stanoviska 
stále považují za platná. Ale takřka všichni 
jejich zastánci se vyhýbají metafyzickým 
slovíčkům pana Hahnemanna. Zapomínají 
přitom, že bez duchovních představ jejich 
zakladatele je fungování homeopatie 
nepochopitelné. Aby výklady odpovídaly 
vědeckému myšlení 21. století, původní 
duchovně založená vysvětlení zatajují a 
nahrazují novými „vědeckými“ termíny. 
Dosud, takřka o dvěstě let později, nebyl na 
základě výsledků výzkumu podán žádný 
přírodovědecký důkaz, který by vysvětloval 
základní principy homeopatie.

Pokračování si budete moci přečíst v dalším 
čísle Nedělních listů.

zamyšlení

křeSt a jeho význam Pro život - čÁSt 2.
co je obsahem křtu, který ježíš kristus 

nařídil ?

a, obsahem křtu je včlenění - vložení 
člověka do krista a do jeho  díla.

Co vlastně Ježíš pro nás vykonal? Zemřel 
za nás a pro nás vstal z mrtvých! Uzavřel 
na Golgotě novou smlouvu mezi Bohem a 
člověkem a obsahem této nové smlouvy je 
milost, odpuštění. Jsme-li při křtu vloženi do 

jeho díla, tak jsme vloženi do jeho smrti i do 
jeho vzkříšení - tedy do této nové smlouvy  
milosti.

Proto ap. Pavel mohl napsat  Řím. 6,4: 
„Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni 
ve smrt, abychom - jako Kristus byl vzkříšen z 
mrtvých slavnou mocí svého Otce - i my chodili v 
novotě života.“ Pavel zde nemluví o lidském 
rozhodnutí pro křest, ale mluví o faktu křtu, 
o vykonaném křtu jako skutečnosti, ze které 
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plynou důsledky. Ve křtu jde tedy zcela 
evidentně o podíl na Kristově vykupitelském 
díle - na jeho smrti a vzkříšení. Stejnou 
skutečnost ap.Pavel zdůrazňuje i Kolos. 
2,12: „S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a 
spolu s ním také vzkříšeni vírou v Boha, jenž ho 
svou mocí vzkřísil z mrtvých.“ Tento text také 
zdůrazňuje, že křesťanský křest má zcela 
zřetelně povelikonoční charakter. Teprve 
po vzkříšení si lze představit něco takového 
jako „včlenění“ do Krista, a tímto včleněním 
dostat podíl na jeho smrti a vzkříšení.

O křtu jako včlenění do Krista mluví 
ap. Pavel i v l.Kor. 1,13-14, když vytýká 
korintským křesťanům, že jsou rozděleni 
na různé skupiny: „Je snad rozdělen Kristus? 
Což byl Pavel za vás ukřižován? Nebo jste 
byli pokřtěni ve jméno Pavlovo?“ Tím jim 
připomněl, že byli pokřtěni ve jméno 
Ježíšovo. Podobně mluví Pavel o křtu i v 
10. kapitole: „Naši otcové byli všichni pod 
jedním oblakem a všichni prošli mořem a všichni 
byli pokřtěni „ v Mojžíše“  v oblaku a v moři.“ 
(1.Kor.10) Tedy Izraelci prožili svůj „křest v 
Mojžíše“ při přechodu přes moře. Mojžíš byl 
jejich zachráncem. Oni byli vloženi, včleněni 
do Mojžíše a do díla záchrany, které skrze 
něho Bůh uskutečnil.  

Kdo je pokřtěn „ve jméno Ježíše“, je včleněn 
do vzkříšeného Ježíše a do jeho spasitelného 
díla. Vzkříšený Ježíš pokřtěného přijímá do 
své milosti i do svého vykupitelského díla.

Tajemství křtu, jako včlenění člověka do 
vzkříšeného Krista, vidíme i v podobenství 
o vinném kmeni a ratolestech. (Jan 15.)  Je 
nesporné, že jsme byli do Krista naroubováni 
jako větvička do kmene. Podobně hovoří ap. 
Pavel k Řím. 11,17, kde přirovnává Krista 
k olivě a křesťany k větvičkám, které byly 
do olivy naroubovány. Naroubování je 
nesmírně důležité!  

Ale pozor!  Po naroubování musí nastat 
to nejdůležitější, aby se větvička s kmenem 
srostla. Z praxe musíme připomenout, že ne 
všechny naroubované větvičky se s kmenem 
srostou. Je mnoho naroubovaných větví, 
které se s kmenem nesrostou a uschnou. 
Tak je tomu i na vinném kmeni, kterým 
je Kristus. Skrze naroubování dostávají 
větvičky jedinečnou příležitost žít na 

novém kmeni. Stejně tak skrze duchovní 
naroubování - skrze křest  dostávají  lidé 
úžasnou šanci žít na jedinečném duchovním 
kmeni - Ježíši Kristu a čerpat z něho mízy 
života. Žel, mnozí pokřtění se s Kristem 
duchovně nesrostou a zůstanou suchými 
větvemi na jeho kmeni. 

b, křest znamená vstup člověka pod 
vládu kristovu.

Jelikož Vzkříšený je Vítězem, Pánem a 
Vládcem, znamená to, že pokřtěný vstupuje 
do sféry jeho vlády. Pán přijímá pokřtěného 
do sféry svého panství. Na pokřtěném 
je tedy jméno Ježíše jako jméno majitele.  
To platí v duchovním i viditelném světě.  
Duchovní mocnosti vědí, kdo byl do jména 
Ježíš vložen a na kom se nachází jméno 
Ježíše jako jméno vládce. Křtem se tedy 
křesťan stává majetkem Kristovým. Od 
chvíle křtu má Kristus plné právo na život 
pokřtěného člověka: na jeho schopnosti, sílu 
i čas.  Můžeme tedy říci, že na pokřtěného 
křesťana má Kristus dvojnásobný nárok. 
Jednak jako Stvořitel má plné právo na své 
stvoření a po druhé jako Pán, kterému se 
člověk ve křtu odevzdal.

c, křest znamená také zápis do kristovy 
školy.

Při promýšlení Ježíšova příkazu o křtu 
je jasné, že křest je spojen s učednictvím 
a s učením. Pokřtění se mají učit, mají být 
Ježíšovými učedníky. Musejí se tedy učit 
Ježíše následovat a zachovávat všecko, co 
Ježíš přikázal. Můžeme tedy říci, že křest 
je rovněž veřejným zápisem do Ježíšovy 
školy. Ježíš zde ukládá povinnost těm, kteří 
učedníky získávají a křtí, aby je také učili. 
Tím ustanovuje učitelský úřad v církvi.  
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Církev bere zodpovědnost za ty, kteří byli 
pokřtěni, že je bude vyučovat, aby se naučili 
Ježíše následovat a plnit Jeho vůli. 

d, křest znamená vstup člověka do církve.
Křesťanský křest má ještě další důležitý 

význam, že je také vstupem do církve, do 
společenství těch, kteří svůj život spojili s 
Kristem. Ti, kteří jsou pokřtěni, vytvářejí 
nové společenství. Církev Kristova je zde 
na zemi zcela novým lidem, který je spojen 
Kristem, jeho láskou, učením i posláním. 

Srovnáme-li křest jana křtitele a 
křesťanský křest, který nařídil ježíš, 
vidíme, že je zde zásadní rozdíl. křest 
janův byl jenom křtem pokání, ničím 
víc!  křest křesťanský je včleněním, 

vštěpením do vzkříšeného krista, do 
jeho vykupitelského díla, do sféry 
jeho panování, do kristovy školy 
a do nového kristova lidu. Tento 
zásadní rozdíl mezi křtem Janovým 
a křesťanským potvrzuje i událost s 
Janovými učedníky v Efezu ze Sk.ap. 
19,3-5.  Učedníci, kteří byli pokřtěni 
křtem Janovým, tedy křtem pokání, 
museli být pokřtěni ještě jednou, a to 
„ve jméno Pána Ježíše“, aby se stali 
členy Kristovy církve. 

Křest ve jméno Pána Ježíše - tedy ve jméno 
Otce, Syna i Ducha svatého - je jedinečným 
křtem. Můžeme říci, že je to vstup člověka 
do nové smlouvy, do smlouvy, kterou 
Kristus uzavřel na Golgotě. je tedy právním 
aktem, který před Bohem platí, a proto se 
neopakuje. Proto ap. Pavel napsal: „Jeden 
Pán, jedna víra, jeden křest.“ (Ef. 5,4) Při 
křtu nezáleží vůbec na množství vody. Voda 
je jen symbolem. 

                                     Mgr.St.Kaczmarczyk 

Pokračování si budete moci přečíst v dalším 
čísle Nedělních listů.

pro chytré hlavy

tajenka 
1. Jeden z dvanácti Jákobových 

synů 
2. Známý starozákonní bratr 
3. Trest za hřích  
4. Materiál, ze kterého Bůh stvořil 

ženu 
5. Prorokyně, jejíž jméno znamená 

„milost“ 
6. Pomlčka 
7. Žena, která ztratila muže 
8. Noeho vnuk (Gen. 10,2) 
9. Království nebeské je jako… 
10. Proměna Lotovy manželky 
11. Starozákonní vůdce 

Vyluštění tajenky najdete na straně  15.            
   JH - NL  
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glosa
ježíšova rodina 2

„Můj bratře“, říkali si Old Shatterhand s 
Vinnetouem při rituálu pokrevního bratrství 
ve filmové verzi proslaveného románu 
Karla Maye. Dále používali např. „můj bílý 
bratr“ a „můj rudý bratr“. Znělo to trochu 
legračně, ale ke klasickým westernům to 
jaksi patřilo. Ovšem v rodině je takové 
oslovení spíše výjimečné. 

Děti říkají rodičům mámo a 
táto, ale sourozenci se bratře 
a sestro téměř neoslovují. V 
článku „JEŽÍŠOVA RODINA“ 
v minulém vydání Listů 
vyslovil Pavel Uhlář přání, 
abychom se navzájem 
oslovovali „bratře“ a 
„sestro“ nejen mezi 
vrstevníky, ale i 
napříč generacemi a 
církevními funkcemi. 
Má to být výraz 
bratrství a sesterství v 
Boží rodině. 

Existují však rostoucí 
sbory, ve kterých tuto 
myšlenku posunuli 
ještě dál. Když jsem 
měl poprvé tu čest 
setkat se Henrykiem 
Królem, který 
zakládal internetový 
evangelizační projekt 
SZUKAJACBOGA v 
Polsku, měl jsem na něj přirozeně spoustu 
otázek. Dobrosrdečný Heniek mi nabídl hned 
zpočátku tykání, ale když jsem jej oslovil 
„bratře Henryku“, tak mě hned zarazil. 
„Proč mi říkáš bratře? Vždyť je to neosobní.  
Máš sourozence?“ „Mám“, odpověděl jsem. 
„Copak mu taky říkáš bratře, nebo sestro?“ 
pokračoval Henryk. „To ne, oslovuji je 
normálně jménem Martine a Simono“, řekl 
jsem po pravdě. „Tak vidíš, ve své rodině 
si říkáte jménem, protože přece víte, že jste 
sourozenci. Ostatně zkus si to jen představit, 

jak by vám to šlo, kdybyste se takhle 
navzájem oslovovali.“ Musel jsem v duchu 
uznat, že mě nikdy ani nenapadlo oslovovat 
sourozence dvojitým názvem. Ano, občas se 
dá v jistých souvislostech použít samostatný 
výraz „bratr“ nebo „sestra“, ale spojení 
„sestro Simono“ nebo „bratře Martine“ jsem 

snad ještě nikdy nepoužil.  Heniek ještě 
dodal: „V Boží rodině přece taky víme, 
že jsme bratři a sestry, tak proč si to 

komplikujeme? Navíc to vypadá 
trochu divně navenek. Na nevěřící 

to působí buď archaicky nebo 
sektářsky a to nechceme. 

Tak jsme to u nás ve sboru 
odbourali a oslovujeme 

se jen křestními 
jmény jako doma.“ 
Pak ke mně ještě špitl: 
„Hele, já vím, že je to 
pro tradiční sbory 
poněkud šokující, 
ale ve skutečnosti 
je to přirozené a 
sbližující.“

Tak máme tady 
sbor v Polsku, kde 
si udělali vskutku 
domácí rodinné 
prostředí a mezi 
sebou si tykají. 
Hmm, když si spolu 
tykají všichni, tak 

není problém vypustit „sestry“ a „bratry“. 
Jak by to vypadalo v praxi v naší kultuře v 
případě vykání? V případě, že použijeme 
příjmení, bude vynechání oslovení znít 
velmi nezvykle. Máme prostě vžité, že před 
příjmením musí být sestra, bratr, paní, pán, 
slečna apod. Ovšem vykat se dá i s křestním 
jménem a tam je to snadnější. Těžko říct, 
jak by u nás fungovalo skutečné rodinné 
prostředí. Ale kdo ví, časy se mění a třeba se 
k tomu taky někdy dostaneme. 

MSCH-NL
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ze staršovstva
z jednÁní StaršovStva

Staršovstvo na květnovém jednání 
odsouhlasilo následující body: 

- částka 100.000 Kč, kterou odsouhlasilo 
sborové shromáždění, že bude sbor každým 
rokem spořit, bude investována formou 
nákupu státních dluhopisů s vázáním 
investice na dobu pěti let a úročením cca 
16%. Zbytek sborových peněz bude rozdělen 
na dvě části, kde jedna bude sloužit pro 
potřeby sboru a druhá bude převedena na 
spořicí účet s vyšším ročním úročením, ale 
bez výpovědní doby;

- účetnictví se povede způsobem, který 
bude umožňovat přístup k ekonomickým 
datům sboru v reálném čase, s ohledem 
na toto schválilo staršovstvo odměňování 
účetní ve výši 500,- Kč za čtvrtletí;

- uskuteční se setkání, jehož cílem bude 
sepsat všechny smlouvy a závazky sboru 

z nich plynoucí (dne 20.7.2013), ve složení 
E. Šmítová, D. Geryková, M. Schulhauser, 
ekonomický tým a faráři, dále do konce 
června provede inventarizační komise 
inventarizaci majetku;

- připravuje se možnost promítání 
textů písní, biblických veršů a animací 
ke kázání během bohoslužeb, s největší 
pravděpodobností se bude promítat 
paralelně dvěma projektory na zeď, po 
stranách kazatelny;

- je obnoveno společné posezení u kávy a 
čaje – vždy každou 2. a 4. neděli;

- staršovstvo připravuje nové webové 
stránky sboru, realizovat je bude firma 
Toras Marketing s.r.o., nabídl se sponzor, 
který hodlá uhradit polovinu ceny investice, 
na zbytek staršovstvo bude hledat další 
sponzory.

je třeBa....
Matouš 6,25
Proto vám pravím: nemějte starost o svůj život, 

co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. 
Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv? 
Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nesklízí do 
stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy 
nejste o mnoho cennější? …....

…..Hledejte především jeho království a 
spravedlnost, a všechno ostatní vám bude 
přidáno.

Když jsem přemýšlel nad tématem 
zamyšlení, byl tento verš součástí slova na 
každý den. Vzpomněl jsem si na události 
posledních dnů: e-mail bratra Uhláře 
ohledně děravé okapové roury a prosba 
o pomoc při její opravě, potřeby sestavit 
trampolíny pro děti, potřeby zajištění vedení 
na sborovém dni....

Každý z nás je v životě denně postaven 
před různé potřeby. Je třeba chodit do práce, 
je třeba nakupovat, uklízet, vařit, je třeba 
udělat to či ono.... Denně také řešíme otázku, 
kdo tu potřebu vykoná. Věřím tomu slovu, 

že se Pán Bůh o nás postará, že zná všechny 
naše potřeby...., ale ty věci – potřeby, se 
samy neudělají. 

Předně jde o modlitební zápas, aby Bůh 
požehnal ochotného pracovníka. Svěřit 
všechny potřeby Bohu. Tak je to i s úkoly 
ve sboru. Modlitby za ty, kteří budou 
jednotlivou práci, úkoly ve sboru vykonávat. 

Navrhování i sebelepších akcí bez vlastní 
iniciativy a zodpovědnosti jsou jen „výkřiky 
do tmy“.... napadá mě jedna anekdota: Byl 
jeden Skot, co se každý den po 30 let modlil, 
aby vyhrál výhru v loterii. Pak zahřměl z 
nebes hlas: „Synu, kup si aspoň jeden los!“

Bůh nám dá prostředky k tomu, aby Jeho 
dílo – život i tělo, rostlo – postará se.

Pokud vnímáme, že nám Bůh dává na srdce 
nějaký úkol, nemá smysl navrhovat: „...
bylo by dobré udělat.....“ , nebo: „....udělejte 
někdo....“, pokud nepočítám s vlastní účastí. 
Ujměme se úkolu, který nám Bůh klade na 
srdce. On dá tomu dílu vzrůst, a přidá i to 
(toho), co (kdo) je potřeba. My jsme Jeho lid 
a naše je i péče o svěřené bratry a sestry a 
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po stopách Lukášova evangelia

„Pojď za mnou.“ levi všeho nechal, vStal a 
náSledoval ho

majetek. V lásce si pomáhejme, navzájem se 
podpírejme. Nestyďme se požádat o pomoc. 
Vždyť jsme jedna rodina.

Dovolím si končit slovy apoštola Pavla:
„Řeknu vám, co si myslím: Sluší se, abyste 

nyní dokončili dílo, které jste už loni nejen začali, 
nýbrž k němu také dali podnět. Odkud vyšla 
ochota k pomoci, tam ať se pomoc také uskuteční. 
Každý ať dá podle toho, co má; vždyť je-li zde 
tato ochota, pak je dar před Bohem cenný podle 

toho, co kdo má, ne podle toho, co nemá. Nejde 
o to, aby se jiným ulehčilo a vy byli přetíženi, 
nýbrž abyste na tom byli stejně: váš přebytek 
pomůže nyní jejich nedostatku, aby zase jindy 
jejich přebytek přišel k dobru vám ve vašem 
nedostatku; tak nastane vyrovnání, jak je psáno: 
‚Kdo měl mnoho, tomu nic nepřebylo, a kdo málo, 
neměl nedostatek.‘

2.Korintským 8,10-15

Jaroslav Sabela

„Kdo to tu sedí, dyť to je moje místo, no 
nic, pro dnes si sednu jinam, ale příště ať 
se to neopakuje.“ „Vždyť ten člověk smrdí, 
přijde si do kostele, podsedne mě a ještě se 
neumyl, asi to je nějaký bezďák.“

„A támten? Tváří se jako jelimánek a 
přitom se rozvádí s manželkou. Co je to za 
člověka, neví, že rozvádět se nemá?“

„Tenhle sbor je divný, tu bezdomovec, 
tamhle rozvedený a ten, co zrovna mluví do 
mikrofonu taky nevypadá valně.“ …

Posuzuješ? Odsuzuješ? Připomeň si 
příběh, jak Ježíš povolal celníka – Leviho. 
V tomto příběhu jsou velmi zajímavé dva 
fragmenty – které nám mají napovědět, jak 
se v životě chovat.

1. Ježíš se dává do řeči s celníkem. Nejen, že 
s ním mluví, ale taky se nechá pozvat k němu 
domů a u stolu krom toho Ježíše, toho, který 
zná odpověď na každou otázku; toho, který 
nás farizeje vždy ztrapní svou odpovědí; 
toho, který prý má recept za věčný život, 
sedí navíc celníci. Všichni ti zloději, kteří 
vybírají pro panovníka daně a občas si taky 
něco ulijou pro sebe. No kde by vzal Levi na 
takový barák. Počkej, teď ho svou otázkou 
odzbrojíme. „Hej, učedníci, jak to, že když 
jste tak svatí, jíte s hříšníkama?“ ON nám 
odpověděl, že prý lékaře nepotřebují zdraví, 
ale nemocní.

Pro ty, kteří si myslí, že jsou v očích Božích 
dobří, je to velice smutná zpráva. Vlastně tak 

trochu zklamání. Něco jako v podobenství 
o ztracené ovci. Všech 99 poslušných 
oveček tam pastýř nechá jen proto, aby 
zašel pro jednu, která zlobí, nedrží se stáda, 
neposlouchá pastýře ani maminku, … 
Nicméně, právě pro ty, kteří si uvědomují 
svůj hřích, uvědomují si, že jsou v očích 
Boží špatní a že zasluhují trest (trestem za 
hřích je smrt), těm se po přečtení pasáže o 
tom, že Ježíš přišel na zem za nemocnými; 
o tom, že Ježíš bude chodit a volat, aby 
tu jednu ovečku zachránil; o tom, že otec 
přijme svého marnotratného syna, odpustí 
mu a vystrojí obrovskou hostinu, právě v 
těch lidech se rozhojní úžasný pocit lásky, 
odpuštění, pokory a vděčnosti.

Ježíš zachrání od hříchu každého – Čecha, 
Itala, …, bělocha i černocha, ale musíš si 
svou hříšnost uvědomovat, toto je základní 
parametr pochopení Božího odpuštění. 
„Neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého 
jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, 
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co nás čeká

nezahynul, ale měl život věčný.“
A teď se vraťme k příběhu na počátku - o 

bezdomovci, rozvedeném muži a divném 
hlasateli. Co myslíš? Proč přišli do kostela? 
Nemohlo to být třeba tak, že ve svém životě 
se cítí tak ztraceni a osamělí, už nepomáhají 
ani modlitby doma, stále se cítí být daleko 
od Boha. Poslední možností je jít k Bohu 
blíž, třeba do kostela. Tam mu budou blíž 
a třeba tam ucítí JEHO přítomnost. Cítí se 
být nemocní, ztracení, marnotratní – a tak 
vycházejí ze svých hříchů Bohu naproti. 

Máme právo nad takovými lidmi ohrnovat 
nos? Ba naopak, bylo by zapotřebí se 
radovat. „Tak, pravím vám, je radost před 
anděly Božími nad jedním hříšníkem, který 
činí pokání.“ 

2. V příběhu o povolání Leviho je zajímavý 
moment, kdy Ježíš přijde za Levim, řekne 
mu: „Pojď za mnou.“, on všeho nechá a jde. 
Píše se tam, že zrovna seděl v celnici, tedy 
byl v práci. Kdo z nás by udělal totéž?

Ve středu, kdy je zrovna úřední den, máš 
všech lidí až po krk, všichni škemrají, ať 
jim odpustíš poplatky za popelnice, snaží 
se tě usmlouvat, a vtom se tam zjeví jakýsi 
člověk, štíhlý, vysoký, něco přes třicet, má 

milé oči, ale korunou nesmrdí. Pozdraví a 
řekne: „Pojď za mnou.“ Půjdeš? Nebo mu 
odpovíš: „Prosím Vás, jste normální? Jednak 
jsme si nepotykali a jednak mám dnes až 
do pěti. Zaplaťte a jděte, odkud jste přišel.“ 
A v duchu si řekneš: „Beztak zase nějaký 
prodejce, hrnce už mám a deky na léto 
nejsou třeba.“ 

Přestože víme, že toto se nám stát nemůže, 
Ježíš přijde znovu, ale jeho příchod bude 
jiný, měli bychom být stále ve střehu. 
Ježíšovo „pojď za mnou“ můžeme slyšet 
třeba během kázání, čtení Bible, modlitby,..., 
potichounce, jako vítr, šeptem, a měli 
bychom být připraveni, co odpovíme. Levi 
jistě nelitovat, že se zvedl a šel. 

Taky bychom mohli slyšet tentokrát nikoli 
tiché volání, ale docela hlasitou otázku: „Je 
nás málo, kdo pracuje s dorostem a mládeží, 
nechceš se přidat?“; „Hledáme ochotné 
redaktory do Nedělních listů, jdeš do toho?“; 
„Nepřišel bys pomoct na brigádu?“; …

Jak odpovíš na toto volání? Budeš mít 
spoustu práce, děti, které pláčou, velké 
neobdělané pole a pocit, že nejsi pro tento 
typ služby stvořen?

DH-NL

Sborové akce
2.6. - sborový den - mluvčí budou manželé 

Klapowi, program s dětmi - manželé 
Šimikovi, program s malými dětmi - Zuzana 
Smyčková

16.6. – společné bohoslužby Na Nivách u 
příležitosti svátku Tří Bratří

22.6. - den dětí – program pro děti, soutěže 
a grilování

23.6 – bohoslužby pro děti a učitele k 
ukončení školního roku

30.6. - památka založení chrámu – bude 
kázat host, synodní senior Mgr. Joel Ruml, 
výstup dětí/mládeže/pěveckého sboru, děti 
po programu odejdou do nedělní besídky.

Plánuje se zájezd na oslavy 400. výročí 
překladu Bible kralické, bude se konat 14. 

září 2013 - 1 den. Pravděpodobně se pojede 
společně autobusem. Zájemci, zapište se na 
arch v kanceláři. Z programu oslav: výstavy, 
přednášky (Historie Kralic a Jednoty 
bratrské, Bible kralická a kultura: jazyk, 
výtvarné umění, archeologie, Bible kralická 
v zahraničí, Teologie v Bibli kralické, Bible 
(Kralická) jako inspirace pro dnes), pořad 
Kralický klenot, divadlo Labyrint světa a 
lusthaus srdce 

ostatní akce
- TEMPL FEST Ostrava, 7.-8.6.2013.  

Z programu: společné bohoslužby, 
dokumentární filmy, beseda s Luďkem 
Eliášem (vězněm nacistických 
koncentračních táborů a účastníkem 
pochodu smrti), židovské tance, židovské 
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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.

inzerce

n a b í z í m 
dorty k 
r ů z n ý m 
příležitostem, 
s marcipánem 
i bez. Tel. 
723277583 / 
7 3 4 7 6 5 7 5 9 
w w w . b i t l s .
rajce.idnes.cz/
dortovnica. 

firma „Polygrafická výroba“ si Vám 
dovoluje nabídnout levné, kvalitní a 
rychlé zhotovení veškerých tiskovin 
- od vizitek, samolepek až po plakáty 
apod. Tel.: 608 883 229.

nerozumíte změnám v důchodovém 
systému? Potřebujete poradit s 
životním pojištěním nebo sjednat 

povinné ručení k vašemu automobilu? 
Ráda si s vámi dohodnu schůzku, 
specializuji se na pojišťovnu Allianz. 
Silvie Kiszová - 605 573 164

výuka hry na hudební nástroje a 
čtení z Bible: od 1.5. budou v přístavbě 
Na Rozvoji probíhat tyto vzdělávací 
bezplatné programy 1 x týdně po 1 
hodině: Kytara – klasicky, Kytara – 
doprovodná, Klavír (klávesy) – klasicky, 
Klavír (kl.) – akordy + melodie, Klavír 
(kl.) – pouze akordy, Čtení Bible s 
kytarou. Určeno: Pro každého, i nečleny 
církve. Čas: Po domluvě, buď každé 
pondělí dopoledne nebo každé útery 
odpol. 1 hodina. Přihlášky, kontakt: ing. 
Kantor Milan, 721 109 841, kantormi@
seznam.cz. 

písně (Klec, Hava Nagilla), multimediální 
projekt, přednášky: Stvoření v židovské 
teologii, Současná situace v arabském 
světě ve vztahu k Izraeli, Proč je důležité 
podporovat Izrael a mnoho dalšího. Akce 
se budou konat v kostele sv. Václava a v 
komplexu Cooltour na Černé louce. Více 
informací na www.templfest.webnode.cz

- Netradiční výstava Bible očima světa, svět 
očima Bible, 10.-28.6.2013, ústředí SCEAV 
v Českém Těšíně. Aktivně se zapojíte do 
života lidí před tisíci lety, budete putovat 
historií a obsahem Bible. Více informací na 
www.sceav.cz

- Impuls festival 28.-30.6.2013, Ostrava. 
Impuls festival je víkendová akce, jejímž 
cílem je povzbudit,  motivovat, připravovat 
křesťany k evangelizaci a misii. Na přelomu 
června a července tak mají všichni zájemci 
možnost přijet a strávit čas ve společenství 
křesťanů z Česka i jiných zemí modlitbami, 

řešení 
tajenky

chválami a účastí na různých přednáškách 
a workshopech  zaměřených  na zvěstování 
evangelia, duchovní růst a učednictví, 
zakládání misijní práce, apod. www.
impulsweb.cz
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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
číslo účtu: 1725496319/0800
e-mail: info@ccectesin.cz
web: www.ccectesin.cz
farář sboru: Mgr. Marcin Pilch
úřední hodiny: Po-Čt 9–12h., Pá 14-17h.
Mimo tuto dobu dle dohody s farářem.
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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.3plus1.us stránky hudební skupiny 3plus1
www.evangnet.cz nezávislý evangelický portál
www.projektizrael.cz videoprezentace, záznamy z evangelizací, rozhovory,...
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