
Slovo editora

Milí přátelé, 
začaly prázdniny a čeká nás řada 

evangelizací, seminářů, koncertů a 
podobných věcí. Proto Vám přinášíme 
podrobný program všech prázdninových 
akcí, abyste věděli, kam zajít načerpat pro 
povzbuzení a potěšení.

Pokud ale chceme čerpat, pak bychom 
měli i dávat. Jsme rádi, že i takové akce se 
konají a že na nich někteří z nás mohou 
oslovovat lidi, kteří zatím neměli možnost 
Ježíše Krista poznat nebo se o něj nezajímali. 

Pro příště Vám proto slibujeme reportáže, 
svědectví i zamyšlení z obou druhů 
těchto akcí. Tento měsíc si můžete přečíst 
dokončení svědectví bývalé homeopatky 
i pokračování zamyšlení o křtu. Můžete 
se také prázdninově zamyslet, vyluštit 
si cestovatelsky laděné skrývačky nebo 
se dozvědět více o biblické ženě Sáře. 
Nezapomeňte také zkontrolovat náš web 
www.nedelnilisty.cz.

Vážení čtenáři, hezké počtení a příjemné 
prožívání léta, prázdnin a dovolených Vám 
všem jménem celé redakce přeje 

   Jana Foberová   

pokračování na další straně

„A nastane den jediný, známý jen 
Hospodinu, kdy nebude den ani noc; 
i za večerního času bude světlo.“                                                                                                                                         
                                                    Zachariáš 14,7

I  za večerního času 
bude světlo... 

Milí přátelé v Kristu, 
„Nastane den, kdy i za noci bude světlo.“ – 

Tak na ten den se těším. Noc už nebude nocí. 
Tma nebude tmou. Nebude strach, nebudou 
úzkosti, nebude bolest ani slzy, nebude zlo, 
nebude smrt. 

Bude světlo. Radost, život, láska… 
Opravdu se moc těším. A jsem ráda, že 

jsem společně s vámi k výhledu na tento 
„den světla“ pozvána. Ten den je pro nás 
připraven. S námi se pro ten den počítá. My 
v něj smíme doufat a chovat v něj naději.  

Jenomže! Zachariáš píše: „Nastane den 
jediný, známý jen Hospodinu“. Tento den 
nastane doslova „Bůh ví kdy“. - My zatím 
žijeme teď tady. Ve světě, kde se střídá 
noc i den. Střídá se světlo a tma. V životě 
prožíváme strach i vnitřní pokoj. Radost i 

slzy. Lásku 
i nenávist. 
Pravdu, iluze 
i lži. Jsme 
svědky i 
tvůrci dobra 
i zla. Naplno 
ž i j e m e , 
čím jsme 
starší, tím 
více si život 
d o k á ž e m e 
vychutnávat. 
Ale taky den 

po dni umíráme, stárneme. – My žijeme 
prostě tenhle život v tomhle světě. Jsme 
součástí světla a tmy zároveň.  

Jak se s tím vyrovnat, že opravdové Boží 
světlo nastane, až Bůh ví kdy? Jak mít 
rád život, i když není vždy podle našich 
představ, i když nejsme ušetřeni bolesti a 
zlých věcí? Jak se ujistit, že život má smysl, i 
když mi připadá úplně nesmyslný? Jak život 
nepřežívat ale žít?
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téma 
Sára 

V jedné písni od Luďka Rejchrta se zpívá: 
„Někdo mě vede za ruku, když bojím se jít 
tmou.“ – Vždycky si při ní uvědomím, že 
tma k životu prostě patří. Žít duchovně, ve 
víře, s Pánem Bohem neznamená žít bez 
bolesti a trápení, bez krizí, bez nemocí, bez 
bloudění. 

Dále si při té písni uvědomuji, že při cestě 
tmou nemusím být žádný hrdina. Nemusím 
vždycky všechno zvládnout, aniž bych se 
nebála, nepochybovala, neděsila se. I strach 
k životu ve víře může patřit. 

Ale to nejdůležitější v té písni je, že mě 
tmou a v mém strachu někdo provází. 
Jakkoli ustrašená tmou nikdy neprocházím 
sama. Někdo mě vede za ruku, když bojím 
se jít tmou… Někdo. Pán Bůh. Bůh, který 
se nám dal poznat v příběhu Ježíše Krista. 
Kristus prošel nejtemnější tmou za nás. A 
tak se stal světlem tohoto světa, světlem v 
temnotách. Je mým i vaším světlem. Na nic 
v životě nejsme sami. 

Někdo mě vede za ruku. Je zajímavé, že 
spousta lidí si tuhle píseň vybírá jako píseň 
na svatbu. Vyznávají tak, že by životem 
nechtěli a nemohli jít sami. A ten, kdo je 
vede za ruku a s kým se nebojí, je právě 

jejich partner, partnerka. Stali se sobě 
navzájem světlem, které projasňuje jejich 
životy. To je hezké vyznání. Nemusí jít 
jen o životní partnery, ale celkově o druhé 
lidi. Lidi, kteří dokážou být nablízku i v 
těžkých chvílích našeho života. Lidi, kteří 
jsou ochotni nějak pomoct. Dovézt nákup, 
obejmout, vyzvednout léky, naslouchat 
a přitom nesoudit, držet za ruku, být tiše 
nablízku… Takový člověk prosvětluje naši 
temnotu. Je nám světlem. 

Platí to samozřejmě i opačně. I my můžeme 
a máme být světlem druhým lidem. My 
je můžeme držet za ruku. Být nablízku a 
doprovázet je v jejich těžkých temných 
chvílích…

„Nastane den, kdy i za noci bude světlo.“ 
Těšíme se na ten den. Světlo už je ale tady. 
I když ještě ne ve své plnosti. Je v Kristu, 
který je s námi, drží nás za ruku a provede 
nás každou tmou. Držme se za ruku my 
jeho. A to světlo je taky v těch, kteří Krista 
následují a dokáží být druhým skutečnými 
bližními. 

Hana Ducho, farářka sboru ČCE Šumperk

Bible je kniha, která líčí životy lidí nejen 
jako příběhy kladných hrdinů, ale popisuje 
je i s jejich zápornými vlastnostmi. Říká se, 
že velké stromy vrhají velké stíny. „Velcí“, 
výrazní a zajímaví lidé mají také své velké, 
výrazné a zajímavé stíny. V dnešních 
Nedělních listech ze svého stínu vystoupí 
pramatka Božího lidu – Sára.

Sáraj je označena jako dcera Teracha, 
Abramova otce, její matka ale nebyla totožná 
s matkou Abramovou. Svému muži byla 
tedy blízkou příbuznou.  

V Bibli se s ní setkáváme až jako s 
Abramovou ženou. Už se nedopátráme, kdy 
a z čí iniciativy sňatek vzešel, manželé se s 
námi nepodělí o své pocity náklonnosti a 
zamilovanosti. Jedinou vlaštovkou je fakt, 
že Sáraj byla zřejmě velmi krásná žena (Gen 

12,11). Od samotného počátku manželství 
s Abramem byla Sára neplodná. Spolu s 
Abramovým otcem Terachem a Abramem 
opustila místo svého původního přebývání - 
chaldejský Ur a odešli a usídlili se v Cháranu. 
Spolu s Abramem a Lotem opustila později 
na Hospodinův pokyn i Cháran a odešli do 
Šekemu. Svého manžela Sáraj ctila a vážila 
si ho. Apoštol Petr uvádí, že ho poslouchala 
a nazvala ho pánem (1. list Petrův 3,5-6). Být 
podřízená svému muži, to není lehká věc. 
A pro tak výraznou ženu jako byla Sáraj 
už vůbec ne. V tom se skrývala její vnitřní 
krása. Někdy se stává, že vnější krása pohřbí 
tu vnitřní a zdeformuje ženin charakter. 
Abramova žena byla ženou na pravém 
místě. Zná své poslání být muži pomocí v 
dobrém i ve zlém. Zasahuje do dění svého 
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domu a má vliv i na svého muže.
To, že je Sáraj krásná věděl nejen její 

manžel, ale všimli si toho i Egypťané (Gen 
12, 14). Tehdy bylo Sáře 65 let. Taky bych 
chtěla v takovém věku upoutat pozornost 
mužů :-)! Krása je však relativní hodnotou, 
ale pro lidské pokolení byla a bude vážným 
problémem. Problémem pro muže i pro 
ženu samotnou. Vždyť i v současné době 
si módní a kosmetický průmysl mne ruce. 
Její krása bohužel vedla ke lži, byť lži v 
nouzi a poloviční pravdě (Gen 12, 13). 
Abram, obávající se o svůj život, se uchýlil 
k rozhodnutí zatajit skutečnost, že jsou 
se Sárají manželé, a prezentoval pouze 
částečnou informaci o jejich vztahu - že jsou 
bratr se sestrou. Jako Sárajin bratr skutečně 
zabit nebyl, ale jeho žena byla vzata do 
faraonova paláce. Stala se ženou faraonovou. 
Hospodin však zasáhl faraona ranami, takže 
se faraon na Abrama rozhněval, Sáraj mu 
vrátil, veškeré dary mu ponechal, avšak z 
Egypta je poslal pryč.

Manželé se vzájemně ovlivňují a formují. 
Sáraj měla v životě velké štěstí. Její štěstí bylo, 
že se stala ženou muže, který se bál Boha. 
Ne každá žena má takové štěstí! Ale byla 
podobně ona takovým štěstím pro svého 
manžela? Zdá se, že mu v této oblasti nebyla 
úplně rovnocennou partnerkou. Může nám 
připadat, že byla víc brzdou než vzpruhou 
pro život Abramovy víry. Možná je to i 
důvod, proč ji Hospodin nemohl zapojit do 

obětování jediného syna 
Izáka. Abraham tuto 
těžkou zkoušku musel 
podstoupit sám. Ale to 
bylo už jen důsledkem 
toho, co předcházelo. 
Její nedůvěra se zřetelně 
projevila, když ve své 
netrpělivosti navrhla 
manželovi cestu k dítěti. 
Nebrala v úvahu Boží 
zaslíbení, viděla svoji 
neplodnost a vyhaslý 
tikot biologických hodin. 
Abraham ji poslechl a 
s egyptskou otrokyní 
Hagar zplodil Izmaela 

(Gen 16, 1-4). Nevíru projevila svým 
smíchem i při Boží návštěvě (Gen 18,1-14). A 
ještě k tomu opět lhala (Gen 18, 15)!

Když bylo Abramovi devadesát devět 
let, ustanovil s ním Bůh smlouvu. V rámci 
této smlouvy Hospodin změnil jméno 
jemu, ale také jeho manželce. Abraham 
už ji neměl nazývat původním jménem 
Sáraj (Bojovnice), ale jménem novým Sára 
(Kněžna) (Genesis 17,15). 

Děti chtěla mít Sára za každou cenu a 
víme, že na svévolnou cestu strhla i svého 
manžela. Proč Pán Bůh nedal Abrahamovi 
zbožnější ženu? Nemusíme pochybovat 
o tom, že by to mohl udělat, ale Sára se 
Božím vedením dostala postupně k cíli. 
Cestou dlouhou a těžkou. Bůh ji nepustil z 
ruky. Nebyla taková, jakou chtěl Hospodin, 
ale byla hlínou, která se dala formovat. 
Kapitulovala, už nic nenamítala. Poslední 
slovo měl Hospodin (Gen 18,15). Vírou 
přijala moc k početí potomka, mimo 
příhodné období věku. Dostala se do galerie 
hrdinů víry (Židům 11,11). Ona si své 
postavení nevymyslela, ale sám Bůh ji určil 
k tomu, aby se stala nositelkou linie víry. 
Bylo na to potřeba dlouhých 90 let.

Sára zemřela ve věku 127 let. Abraham 
ji oplakával. Byla ženou, jejíž odchod 
znamenal pro její rodinu velkou ztrátu.  

JH - NL
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svědectví - na pokračování

homeopatIe (svědectví ex-homeopata) - díl III .
Klinické studie a registrace homeopatik
V žádné z kvalitně vypracovaných 

klinických studií se účinnost homeopatik 
nepodařilo věrohodně prokázat. V 
prestižním lékařském časopisu Lancet vol. 
344 z roku 1994 homeopat Reily uvádí studii o 
účinnosti homeopatik při terapii alergického 
astmatu. V závěru uvádí, že homeopatikum 
je účinnější než placebo. Avšak hned 
následující číslo tohoto periodika (vol. 345 
z r. 1995) přináší článek, v němž se uvádí, 
že studie obsahuje závažné chyby, které 
mohly úplně zkreslit její výsledky. V British 
Medical Journal vol. 324 vyšla v roce 2002 
dvojitá slepá randomizovaná kontrolovaná 
klinická studie Lewitha a spol.: Používání 
ultramolekulární potenciace alergenů k 
léčbě astmatiků alergických na domácí 
prach. Na studii se účastnilo 242 astmatiků 
s pozitivním testem na domácí prach. Ve 
výsledcích však nebyly zjištěny žádné 
rozdíly mezi skupinou užívající placebo 
a homeopatika. V British Journal Clinical 
Pharmacology byla v roce 2003 publikována 
práce Briena, Lewitha a Bryanta pod názvem: 
Ultramolekulární homeopatie nemá žádné 
porovnatelné klinické efekty. Je to dvojito 
slepá randomizovaná studie kontrolovaná 
placebem s Beladonnou 30C. Cílem 
studie bylo zjistit, zda ultramolekulové 
zředění Beladonny 30C se liší od účinků 
placeba. Výsledky však nepotvrdily 
žádné signifikantní rozdíly mezi dvěmi 
zkoumanými skupinami. Během studie bylo 
zaznamenáno 37 nežádoucích účinků, z toho 

dva byly závažné – silné bolesti břicha, které 
mohou být spojené s užíváním homeopatika 
Beladonna.

Chtěla bych upozornit, že uvedené 
studie vychází v zahraničních časopisech, 
které jsou v běžné praxi lékařům těžko 
dostupné. Ve slovenských odborných 
lékařských časopisech jsem nenašla 
žádnou klinickou studii. V Lüllmannově 
Farmakologii a toxikologii (Grada 2002) 
čteme: „Skupina expertů Evropské komise 
v roce 1996 rozhodla, že homeopatické 
léky musí podléhat stejným zkušebním 
podmínkám jako léčiva vědecké medicíny 
a svou účinnost i bezpečnost musí prokázat 
při stejných podmínkách (kontrolované 
klinické studie). Podle současných postojů 
našich úředních míst však mohou ‚úspěchy‘ 
okrajových metod, ke kterým patří i 
homeopatie, posuzovat pouze pracovníci, 
kteří příslušnou metodu vykonávají. To je 
ale protiargument, který odporuje každé 
kritické vědecké metodě.“

Takto homeopatika, vydávající se za léčivo, 
ve skutečnosti postrádají jeho základní 
atribut – a to prokázanou účinnost. V 
zemích EU se homeopatika taktéž registrují 
bez této účinnosti. Naopak v zemích, 
kde by při registrační proceduře museli 
svou účinnost prokázat (např. v Norsku), 
není registrovaný jediný homeopatický 
přípravek. V SR prošly v letech 1991 až 1993 
homeopatické léky registrací ve Zkušebním 
ústavu kontroly léčiv a jsou běžně dostupné 
v lékárnách. Jejich účinnost však posuzoval 
homeopat.

stanoviska odborných lékařských 
společností

Stálý výbor lékařů evropského 
společenství sdružující lékařské organizace 
zemí EU zařazuje homeopatii mezi metody, 
jejichž principy nejsou vědecky doložené. 
Představitelé evropských farmakologických 
společností v roce 1992 v Belgirate k ní přijali 
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negativní stanovisko. Na základě 
rozboru homeopatických principů 
a klinických studií ji mnohé 
odborné lékařské společnosti v 
rozvinutých zemích světa odmítají 
jako iracionální a nevědeckou 
metodu. Z podobných důvodů 
homeopaty a jejich společnosti ve 
světě nepřijímají do renomovaných 
lékařských společností. Slovenská 
homeopatická společnost nepatří 
mezi odborné lékařské společnosti. 
Homeopatie se na Slovensku může 
vykonávat pouze jako léčitelství.

závěr
Na školeních z homeopatie nikdo ode 

mě diplom z medicíny nepožadoval. 
Homeopatie není medicínský obor, a proto 
se na lékařských fórech o ní ani veřejně 
nediskutuje. Tato léčba není léčbou lege artis 
(podle lékařského vědeckého doporučení). 
Kdyby ji lékař zanedbal a naordinoval 
by homeopatickou léčbu, může být za to 
stíhaný. Slovenská homeopatická společnost 
sice oficiálně přijímá do svých řad lékaře a 
farmaceuty, ale jen proto, že doufá, že se 
etabluje do lékařských společností. Avšak 
zatím se tam pro svou nevědeckou metodu 
nedostala.

Svým příspěvkem jsem chtěla poukázat na 
duchovní – okultní podstatu homeopatie. 
Mnozí lékaři o tom vůbec nevědí. Na 

školeních přednášející užívají časté 
pseudovědecké formulace: vitální energie, 
informace apod. Lékař, který hlouběji 
pronikne do homeopatie, začne užívat EAV 
metodu, čínskou medicínu atd., se může 
dostat do osidel okultismu. Pomalu se mu 
změní myšlení, ze kterého se však nedá tak 
lehko vymanit.

Svědectví je zveřejněno se souhlasem 
autorky. Ve slovenštině je dostupné též na 
webu www.mojpribeh.sk (http://www.
mojpribeh.sk/pribeh/mudr-emilia-vlckova/ 
),  jemuž děkujeme za spolupráci.

Petr Biolek: biolio@email.cz

zamyšlení

KŘest a jeho význam pro žIvot - část 3.
co je podmínkou křesťanského křtu ?
Pan Ježíš praví: „ Jděte do celého světa 

a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo 
uvěří a přijme křest, bude spasen. Kdo však 
neuvěří, bude odsouzen.“ Tedy podmínkou 
křtu je víra v evangelium, že Pán Ježíš Kristus 
je Spasitel. Ve Sk. 2,41 čteme, že všichni, 
kteří přijali jeho slovo (Petrem zvěstované 
evangelium o Ježíši Kristu), byli pokřtěni.  
Etiopský dvořan ze Sk. 8,37 vyznal: „Věřím, 
že Ježíš Kristus je Syn Boží“ a byl pokřtěn. 

Žalářník ve Filipis uvěřil, že Ježíš je Spasitel 
a byl pokřtěn i s celou svoji rodinou.  Tedy 
podmínkou křtu je víra, že Pán Ježíš Kristus 
je Spasitel. 

mohou být pokřtěny i děti, ba i 
nemluvňata ?

V Písmu svatém nacházíme příklady, 
kdy nemluvňata vstupovala do smlouvy s 
Bohem na základě víry rodičů, nebo věřícího 
předka. Proto křesťanští rodiče dávali křtít i 
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své děti.
Věří-li aspoň jeden z rodičů, že Ježíš Kristus 

je Spasitel, a je-li přáním rodičů, aby jejich 
děti měly účast na Kristově vykupitelském 
díle, aby byly do Krista včleněny, vštěpeny 
a byly zapsány do Kristovy školy, pak je to 
možné. 

Jsou zde však vážné otázky: Mají rodiče 
právo rozhodnout, že jejich dítě bude 
patřit Kristu? Není to omezování osobní 
svobody dítěte? Mohou rodiče rozhodnout 
o budoucnosti dítěte bez jeho souhlasu, 
že bude patřit Kristu - a tím determinovat 
jeho budoucí život? Jsou lidé, kteří tvrdí, 
že rodiče na to právo nemají a mají dítěti 
umožnit, aby se pro křest rozhodlo samo. 

Jiní rodiče poukazují na příklady z Písma 
svatého, kdy rodiče odevzdávali své děti 
Pánu Bohu jako nemluvňata a Pán Bůh jejich 
rozhodnutí akceptoval.

Podle slov apoštola Pavla jsou i děti 
pokládány za svaté, je-li jeden z rodičů 
křesťanem. Skrze věřícího rodiče jsou děti 
účastny nové Boží smlouvy. „Nevěřící muž je 
totiž posvěcen manželstvím s věřící ženou a 
nevěřící žena manželstvím s věřícím mužem, 
jinak by vaše děti byly nečisté. Jsou však 
přece svaté!“ (1.Kor. 7,14.) Svaté znamená 
především oddělené pro Pána. Skrze 
věřícího rodiče jsou rovněž děti vystaveny 

p ů s o b e n í 

Ducha svatého.
Anna, maminka Samuelova, rozhodla 

o Samuelovi ještě dřív, než byl zplozen, 
že bude patřit Pánu Bohu. Měla na to 
právo? Pán Bůh její rozhodnutí přijal, 
akceptoval a požehnal. Pán Bůh 
tedy potvrdil, že její rozhodnutí o 
Samuelově budoucnosti bylo správné. 
Samuel se stal požehnaným Božím 
mužem v Izraeli. Tedy rozhodnutí 
rodičů, že dítě bude patřit Pánu Bohu, 
je v Božích očích správné. 

Pán Bůh uzavřel smlouvu s 
Abrahámem a jeho potomstvem ve 

všech budoucích pokoleních. Řekl: „Budu 
Bohem tobě i tvému potomstvu. Znamením 
mé smlouvy mezi mnou a vámi i tvým 
potomstvem bude toto: Každý mezi vámi, 
kdo je mužského pohlaví, bude obřezán. 
Bude osmého dne po narození obřezán.“ 
(1.Moj. 17,10-12.). Pán Bůh tedy neřekl, 
aby se k této smlouvě Boha s Abrahamem 
připojovali muži až v dospělém věku, na 
základě vlastního rozhodnutí, ale nařídil, 
aby potomci Abrahamovi byli obřezáni již 
osmého dne po narození. Tedy byli zapojeni 
do smlouvy s Bohem ještě v době, kdy 
obsah smlouvy vůbec nechápali. Pán Bůh 
si přál, aby všichni  potomci „otce víry“ 
byli zapojeni do jeho smlouvy  na základě 
víry Abrahamovy. Ještě jednou se ptám:  
Rozuměli osmidenní chlapci významu 
obřízky, která byla na nich dokonána? 
Nerozuměli! Chápali, že vstupují do 
smlouvy se živým Bohem? Nechápali! A 
přece ta smlouva platila a Pán Bůh si tuto 
smlouvu přál, ba co víc, on ji přikázal: „Musí 
být obřezán každý zrozený v tvém domě i 
koupený za stříbro.“ Na jakém základě 
vstupovali do smlouvy s Bohem? Na základě 
Abrahamovy víry. 

Ap. Pavel vidí jasnou podobnost mezi 
obřízkou a křtem. Kolosenským 2,11-12: „ 

V něm jste obřezáni obřízkou, která není 
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udělána lidskou rukou. Obřízka Kristova 
je odložením celého nevykoupeného těla. S 
Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu 
s ním také vzkříšeni vírou v Boha, jenž ho 
svou mocí vzkřísil z mrtvých.“ Tedy tak, jako 
skrze obřízku mohla nemluvňata vstupovat 
do smlouvy s Bohem, tak mohou vstupovat 
děti i do nové smlouvy skrze křest v Ježíše 
Krista.

Podobně tomu bylo s izraelským 
národem při přechodu přes moře. Už 
jsem připomínal, že přechod přes moře 
klasifikuje ap. Pavel  jako  křest  izraelského 
národa „v Mojžíše“. V Mojžíše byli pokřtěni 
všichni členové Izraele, včetně nemluvňat. 
Umíte si představit, co by se stalo, kdyby 
někdo z izraelských vůdců prohlásil: 
Nemluvňata a malé děti  nerozumějí tomu, 
co se zde děje, necháme je na egyptském 
břehu, a až dorostou a všechno pochopí, pak 
se rozhodnou pro cestu do zaslíbené země,  
pak přejdou moře. Až vyrostou a všechno 
pochopí, pak  se rozhodnou pro křest v 
Mojžíše. Takové rozhodnutí by znamenalo   
nechat je pod vládou faraónovou, tedy v 
egyptském otroctví. 

Z uvedených příkladů je jasné, že Pánu 
Bohu velmi záleží na tom, aby rodiče uvedli 
své děti do smlouvy s ním. On chce být 
Bohem každého člověka. On nechce, aby se 
člověk rozhodoval žít bez něho. On ví, že 
svobodné rozhodnutí člověka žít bez Boha 
znamená pro člověka věčné zatracení, věčné 
zoufalství.

Tento Boží zájem, aby 
děti byly uváděny pod 
Kristovu vládu, potvrzují 
i následující Ježíšova slova: 
„Nechte děti přicházet ke 
mně, nebraňte jim, neboť 
takovým patří království 
Boží.“ Tam se jednalo 
skutečně o nemluvňata, 
protože rodiče je přinášeli k 
Ježíši. Pozoruhodné je také, 
proč je rodiče přinášeli ke 
Kristu. Proto, aby se jich 
Ježíš dotkl!  Rodičům se 
jednalo o Kristův dotek. 
Věděli z pozorování, že 

Ježíšův dotek znamenal vždy proniknutí 
Ježíšovy dobré, uzdravující a zachraňující 
moci do člověka. Proto toužili, aby se skrze 
Ježíšův dotek projevila Kristova moc i nad 
jejich dětmi. Podívejme se také, co dělal 
s těmito nemluvňaty Pán Ježíš? Objímal 
je, vzkládal na ně ruce a žehnal jim. Ježíš 
nad těmito dětmi manifestoval svoji 
lásku, vládu a moc. Chápaly tyto děti, co 
se s nimi stalo při Kristově doteku? Jistě 
nechápaly, a přece Kristův dotek, objetí i 
požehnání měly zásadní význam pro jejich 
duchovní život.  Kristova moc se při člověku 
projevuje mnohokrát, a často ani dospělý 
člověk nechápe, jak Boží moc působí v jeho 
životě.  

K čemu  zavazuje křest pokřtěného 
křesťana?

Křest je nesporně závazkem pro každého 
pokřtěného, ale i pro ty, kteří křest vykonali. 
Pro obřezané Izraelce platilo: „Budeš 
milovat Hospodina, svého Boha, celým 
srdcem a celou svou duší a celou svou silou. 
A tato slova budeš vštěpovat svým synům 
a budeš o nich rozmlouvat, uvážeš si je jako 
znamení na ruku a napíšeš je také na veřeje 
svého domu.“ (5.Moj. 6,4-9) To znamenalo, 
že Izraelec se učil všemi prostředky milovat 
svého Boha, který ho skrze svoji smlouvu 
přijal do svého lidu. Tedy obřezaní Izraelité 
se učili milovat Boha a plnit jeho vůli. 

Mgr.St.Kaczmarczyk
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zamyšlení 
zážItKy z prázdnIn 

Prázdniny právě začaly. Tak zjišťujeme, jak 
ten čas letí a nikdo ho není schopen zastavit. 
Už jste něco prožili o prázdninách? Chystáte 
se na dovolenou? Dnes se velmi často hovoří 
o zážitcích a prožitcích. Určitě je dobré něco 
zažít nebo prožít. Je dobré navštívit nějaká 
pěkná místa v naší zemi nebo v zahraničí. A 
je na co se koukat!

Ale když tak přemýšlím, jak dlouho 
jsme schopni si pamatovat nějaký zážitek? 
Určitě ten, kdo prožil něco špatného nebo 
traumatizujícího, tak ten si onen zážitek 
pamatuje až do konce života. Ale většinou 
mnohé zážitky zapomeneme nebo je 
vystřídají zážitky jiné. Ale náš život se 
neskládá jen ze zážitků a prožitků. Náš 
život je především realita života. Od 
rána do večera. Každý den přináší nějaké 
překvapení nebo se vůbec nic neděje. Jakou 
radostí je pro nás, když se ráno probudíme a 
můžeme vstát a něco dělat nebo se s někým 
potkat. Pro mnohé to není samozřejmost, 
jak pro nás. Mnohé věci bereme už jako 
samozřejmost a ony samozřejmostí vůbec 
nejsou. Mám někdy pocit, že čas dovolených 
a odpočinku je rychle pryč a člověk by si 
přál, aby trval déle, nejlépe napořád. Ale ono 
to nejde. Zážitek skončí a na prožitek časem 
zapomeneme. Potřebujeme něco nebo spíše 
někoho, kdo je stále stejný, kdo se nemění 
a dokonce chce pro nás jen to nejlepší. Kdo 
dá našim životům správný směr a orientaci. 
A také jistotu, že nikdy nezklame a nikdy 
si z nás nevystřelí. Dnes mnozí lidé mají 
životní zkušenosti s podvodníky. Zazvoní u 

vašeho domu nebo bytu a nabízejí zaručeně 
hodnotnou věc a nakonec se zjistí, že daný 
člověk je podvodník. Díky Pánu Bohu, že 
máme Boží slovo, které nikdy neklame a 
nezavede člověka do slepé ulice nebo nechá 
jen tak. V listu Židům 13,8 je napsáno: Ježíš 
Kristus je tentýž včera i dnes i na věky. To 
je obrovská jistota, které se můžeme chytit 
v našich životech. Ježíš Kristus se nemění. 
Je stále stejný. Jeho láska k nám je stejná, 
jeho zájem o každého člověka je stejný. Jeho 
zájem nemizí nebo nezmizí jako nějaký 
prožitek nebo zážitek. On se nemění. Tím si 
můžeme být jisti. Milí čtenáři, věřme Kristu. 
On se nemění. 

Přeji vám příjemné letní dny a vám, kteří 
máte před sebou dovolenou, přeji krásnou 
dovolenou k nabrání nových sil. 

Jiří Kaleta 
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ze staršovstva

- Staršovstvo je zklamané z účasti na 
brigádách, bude hledat možnosti, jak oslovit 
více lidí a zajistit tak, aby se sborovníci 
neúčastnili pouze aktivit, kde mohou být 
pasivní. 

- S ohledem na závěry z minulého 
jednání staršovstva je zapotřebí zjistit stav 
zakoupení státních dluhopisů a uložení 
sborových financí na účet. 

- Bude zřízená komise, které se bude 
detailně zabývat možnostmi zřízení církevní 
mateřské školky, zároveň v této souvislosti 
bude zpracována ekonomická rozvaha. 

- Staršovstvo zamítá projekt Aops týkající 
se přípravy jídla pro zdravý životní styl. 

- Staršovstvo schvaluje pronájem zkušebny 
hudební skupině misijní skupiny KAM, ve 
středy od 9 do 18 hod., za částku 1000,- Kč, 
platba za energie bude činit 700,- Kč. 

- Staršovstvo zpracuje děkovný dopis 

Policii ČR za přednášku na sborovém dni. 
- Nová internetová adresa sboru bude 

www.narozvoji.cz. 
- Hospodářský tým bude řešit problém 

vlhkosti a plísně ve sborovém domě. 
- Dne 21.9. se bude konat v našem sboru 

mezidenominační setkání žen. 
- Dne 20.10. se uskuteční sborový den s 

tématem „Křesťanská služba mezi vojáky“. 
- Staršovstvo bude aktivně hledat 

vhodnou osobu na pozici „pastorační 
pracovník sboru“ - jako náhradu za Zuzanu 
Smyčkovou. 

-  Jolana Sabelová prosí o sbírku na chráněné 
bydlení archa Český Těšín Slezská Diakonie 
– konkrétně na čerpadlo – Jolana Sabelová 
přednese svou prosbu na bohoslužbách. 

- Dne 7.7. bude ofěra na sbor jako náhradní 
termín za 9.6.

z jednání staršovstva 

ohlédnutí 
sborový den 2.6.2013

První červnovou neděli, 2.6.2013 jsme v 
našem kostele přivítali milé hosty z Polska 
– manžele Klapowy, kteří se zúčastnili již 
dlouho dopředu ohlašovaného sborového 
dne na téma Manželské vztahy. Možná, že 
si někdo posteskne „...už zase ty manželské 
vztahy“ a nemyslete si, jistě nejste jediní, 
kdo má tyto myšlenky, ale věřte mi nebo 
ne, jestli jste se nezúčastnili, je vážně čeho 
litovat.  Slovo našeho milého hosta z Polska, 
jenž bravurně překládal do češtiny bratr 
Marek Říčan, bylo velmi inspirativní, svěží 
a praktické. Nadchl mne způsob prezentace, 
ale také jednotlivé „podtémata“, jako např.:

pečuj o dobrý vztah s bohem, 
nevyřešené konflikty – pokora,
různost očekávání – což je příčinou 

mnohých nedorozumění v manželství. Proto 
je velmi důležitou prevencí komunikace 
v manželství, nebát se probírat nahlas své 
vzájemné očekávání,

různost osobnosti – toto podtéma bylo 
okořeněno svědectvím, které nás mělo 
vyburcovat k vděčnosti za naše „jiné“ 
protějšky. Různost osobnosti se nesmí stát 
problémem, ale přijměme ji k obohacení 
manželství,

neporovnávej svého muže/ženu s jinými 
muži/ženami,

Každodenní vzájemné odpuštění – Duch 
neodpuštění nás odděluje. 

Nedělní čas jsme si zpříjemnili také 
vzájemnými rozhovory, společným obědem, 
či voňavým odpoledním grilováním. 

Všem, kteří se jakkoliv podíleli na 
sborovém dni, mnohokrát děkujeme!

RR - NL 
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30. 6. 2013 - památKa založení chrámu, hostem 
byl joel ruml 

fotografie na této 
dvojstraně: Otmar 

Humplík 
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po stopách Lukášova evangelia

nesuďte, a nebudete souzenI (lK 6, 37-43)
„Nesuďte, a zajisté nebudete souzeni. 

Neodsuzujte, a zajisté nebudete odsouzeni. 
Promíjejte, a bude vám prominuto. Dávejte, 
a bude vám dáno; dobrou míru, natlačenou, 
natřesenou, překypující vám dají do klína. 
Neboť jakou měrou měříte, takovou vám 
bude naměřeno.“ Řekl jim také podobenství: 
„Může slepý vést slepého? 
Nespadnou oba 
do jámy? 
Učedník není 
nad učitele. 
Každý, kdo 
je dokonale 
p ř i p r a v e n , 
bude jako jeho 
učitel. Proč 
hledíš na třísku v 
oku svého bratra, 
avšak trámu ve 
svém vlastním 
oku si nevšímáš? 
Jak můžeš říkat svému bratru: ‚Bratře, 
dovol, ať vyjmu třísku, která je ve tvém 
oku,‘ a trám ve svém oku nevidíš? Pokrytče, 
nejprve vyjmi trám ze svého oka, a pak jasně 
uvidíš, jak vyjmout třísku, která je v oku 
tvého bratra.“ 

Toto je jen zlomek toho, co zaznělo v 
kázání na hoře. Taky se zdá, že k tomuto 
to textu není co dodat, je dostatečně jasný, 
konkrétní, přísný, ale zároveň dávající 
zaslíbení. Je to tak. Počátek textu i konec se 
věnuje stejné věci – posuzování, jako by Ježíš 
věděl, že s tím my lidé máme problém. Proto 

nejprve přímo, poté v přeneseném významu 
zakazuje posuzování a rovněž poukazuje na 
následky, které na sebe člověk bere, když 
posuzuje. Absurdním příkladem je příklad 
člověka s třískou v oku a jiného člověka 
s trámem v oku. V přeneseném významu 
tak Ježíš upozorňuje všechny, kteří mají 

tendence pomlouvat, 
posuzovat a 

odsuzovat, aby 
se nejprve 

podívali na své 
prohřešky, své 
chyby. Právě 
to co nám 
nejvíce vadí 
na druhých, 
tím často 
trpíme i my. 
A mnohdy 
ještě ve větší 
míře než 

člověk, kterého máme na 
hledáčku. 

Ježíš rovněž upozorňuje, ať si dáme pozor 
na náš přístup k druhým lidem. Jak k nim 
přistupujeme, tak bude Bůh přistupovat 
k nám. V tom vnímám obrovskou míru 
spravedlnosti, která se projeví právě na těch, 
kteří rádi na druhé ukazují prstem. Zároveň 
je to zaslíbení pro ty, na které je ukazováno, 
ale kteří sami pomluvy nešíří.

DH – NL 

pro chytré hlavy 

sKrývačKy 

Milí čtenáři,
dnes pro Vás máme skrývačky, napsané v ryze prázdninovém duchu. V každé větě je 

ukryté jedno české město. 
Vyluštění najdete na straně 15. 
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Ráda se toulám po okolí našeho města.

Tam, kde je příroda krásná, chodíme nejraději.

Večer odpočívám a piji čínský čaj.

Ráno koupí se kus chleba a jde se dál.

Otec v neděli bere cestou stopaře.

co nás čeká

Přátelé, 
i  tyto prázdniny nás čeká mnoho křesťanských prázdninových akcí: máme před sebou 

evangelizační týdny, hudební festivaly, po prázdninách nás čeká konference žen nebo 
zájezd. Proto jsme pro Vás připravili přehled akcí, kterých se můžete zúčastnit. U akcí s 
tradičně velkou návštěvností lidí ze sboru jsme připojili i podrobný program. 

evangelIzační týden v dzIęgIelowIe 6. - 14. 7. 2013
Z programu:
Neděle 7.7.: 
10.00 bohoslužby s Večeří Páně
13.00 - 15.00 Rodinná neděle 
15.15 - 16.30 Semináře
17.00 - 18.45 Evangelizační setkání 
20.30 Koncert 

Pondělí 8.7. až sobota 13.7.
10.00 - 11.15 Biblické výklady 
11.45 - 13.00 Biblické výklady
14.15 - 15.15 Společný zpěv
15.15 - 16.30 Semináře
17.00 - 18.45 Evangelizační setkání 
20.30 Koncert 

Neděle 14.7.:
10.00 Bohoslužby s Večeří Páně
14.15 - 15.00 Společný zpěv
15.15 - 16.30 Semináře 
17.00 - 18.45 Evangelizační setkání 

Témata evangelizací: Wybierając Życie*
Mluvčí: Alverna L. Vom Steega 
Evangelizace jsou na téma: 
Przeżywając Życie
Cykl Życia

Zaśmiecone Życie
Przemienione Życie
Nietknięte Życie
Nauka Życia
Ufne Życie
Pełnia Życia
Oddawanie Życia
Průvodní biblický verš: „Já jsem přišel, 

aby měly život a měly ho v hojnosti.” (Jan 
10,10b)

Koncerty: 
Sobota 6.7.: Lazy Leg 
Neděle 7.7.: October Light
Pondělí 8.7.: Projekt  
Úterý 9.7.: Fragua 
Středa 10.7.: Wniebowzięci
Čtvrtek 11.7.: Koncert finałowy warsztatów 

muzycznych
Pátek 12.7.: The Elements
Sobota 13.7.: Zespół CME
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evangelIzační tábor xcamp ve smIlovIcích   
20. - 27. 7. 2013

Téma: V jámě lvové 

Řečník na evangelizacích: Jiří Chodura, 
přednášky: Dave Patty

Z programu: 
sobota 20.7.
Večení program - hlavní scéna
19.30 zahájení pro veřejnost
20.00-22.00 October Light (Chorvatsko)
- alternativní scéna 20.00-22.00
Noemi Bocek (ČR)

neděle 21.7.
Bohoslužby 9.00-11.00
Semináře 11.00-12.30: Jámy a lvi na cestě 

křesťana; Spravedlnost 
Koncerty 14.00-15.45: RESET (ČR); Fortress 

(ČR)
Evangelizace 16.30-18.30: Co vybrat, když 

máš mnoho možností? 
Večení program - hlavní scéna 20.00-22.00
Ukrajinský večer
Večerní program - alternativní scéna 20.00-

22.00: Darce (ČR)

pondělí 22.7.
Semináře 11.00-12.30: Co psal Mojžíš o 

Kristu?; Každý dělal, co uznal za správné;  
Modlitba a půst 

Workshopy 14.00-15.45
Odpolední program 16:30-18:30: Ne 

všechny změny prospívají 
Večení program - hlavní scéna 20.00-22.00
Divadelní představení „Cesta do tmy“ 
Večerní program - alternativní scéna 20.00-

22.00: Ikonium (ČR)

Úterý 23.7.
Dopolední program 9.15-10.15: Víra, která 

překročí tvůj stín
Semináře 11.00-12.30: Podceňovaná 

nebezpečí současného životního stylu; 
Vztah s otcem; Mediální sláva a křesťanství 

Workshopy 14.00-15.45
Odpolední program 16:30-18:30: Co tě drtí 

v životě? 
Večení program - hlavní scéna 20.00-22.00
BCC Worship (Slovensko)
Večerní program - alternativní scéna 20.00-

22.00: Tomasz Żółtko (Polsko)

středa 24.7.
Dopolední program 9.15-17.00: Sportovní 

aktivity
Workshopy 14.00-15.45
Večení program - hlavní scéna 20.00-22.00
Když procházíš ohněm zkoušek

čtvrtek 25.7.
Dopolední program 9.15-10.15: Může 

mladý člověk ovlivnit národ? 
Semináře 11.00-12.30: Média a jejich vliv 

; Láska je láska… (zamilovanost, chození, 
láska); V čem Svědkové Jehovovi tragicky 
bloudí 

Workshopy 14.00-15.45
Odpolední program 16.30-18.30: Můžeš 

povstat a žít
Večení program - hlavní scéna 20.00-22.00
Trzecia godzina dnia (Polsko)

pátek 26.7.
Semináře 11.00-12.30: Bůh ano, církev ne?;  

Mezi námi děvčaty… – o přátelství; Chlapi 
sobě… – o přátelství

Workshopy 14.00-15.45
Odpolední program 16.30-18.30: Jaké je 

tvoje vyznání života? (Jiří Chodura)
Večení program - hlavní scéna 20.00-22.00
Forgiven (ČR)

Více informací o programu, registraci atd. 
na www.xcamp.cz 
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campfest: 1. - 4. 8. 2013, ranč Králova 
lehota. téma: ve vzťahu. Účinkující 
hudebníci: Graham Kendrick, Hillsong 
London, Psalm Drummers a mnoho dalších; 
Řečníci: Carlos Belart, Sergio Belart, Jozef 
Brenkus a další. Více informací na www.
campfest.sk

Festival united, 22.-24.8.2013, vsetín. 
Kapely: HB, Reilly, Insalvation, Tretí den, 
Espé, atd, řečníci: Michal Klus, David 
Novák; divadlo, semináře. Více informací 
na festivalunited.cz

Sborové akce
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 

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. 

Řešení skrývaček ze str. 13: Kolín, Náchod, Jičín, Písek, Liberec

Srdečně Vás zveme na mezidenominační, v pořadí již 6. setkání žen „Od dívky až po 
babičku“, s tématem:   „Žádná tma pro Tebe není temná“. 

Hlavní mluvčí:  Vlasta Khabibullin
Výjimečný host: Jitka Gočaltovská
Setkání se uskuteční v ČCE a. v. Na Rozvoji - Český Těšín, dne 21. 9. 2013. Registrace 

účastníků od 9.00 hod., přibližný konec v 17.00 hod. Registrační poplatek 100,- Kč.
Přihlásit se můžete na www.konference-zen.eu nejpozději do 16. 9. 2013. 
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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.

redakce nl
e-mail: noviny.rozvoj@centrum.cz
Na přípravě tohoto čísla se podíleli tito 
členové redakce: Jana Foberová (JF), Jana 
Humplíková (JH), Radka Kotasová (RK), 
David Harok (DH), Marek Schulhauser 
(MSCH), L.Smyčková (LS).
editace: Jana Foberová
tisk: HaFo
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.3plus1.us stránky hudební skupiny 3plus1
www.evangnet.cz nezávislý evangelický portál
www.projektizrael.cz videoprezentace, záznamy z evangelizací, rozhovory,...
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