
Slovo editora
Milí čtenáři, 
nejdříve jedna informace z redakce. Jak už 
možná víte, naše kolegyně Jana Humplíková, 
která píše do rubriky „Biblické ženy“ nebo 
tvoří kvízy, je nemocná. Modlíme se za ni a 
věříme, že se k našim modlitbám připojíte.

V tomto čísle pro vás máme jednu 
neobvyklost. Neobyčejně dlouhý článek. Je 
to hned ten první, svědectví. Myslíme si ale, 
že jeho zkracování nebo rozdělení do více 
čísel by bylo jen na škodu. Koneckonců, 
říká se, že články v dnešních novinách 
a časopisech jsou čím dál tím více kratší 
a povrchnější. Plujeme proti proudu, 
nemusíme tento trend následovat, ne? :-)

V rubrice „Otázky“ se tentokrát zamyslíme 
nad tím, co nám Bible říká či neříká o 
tetování a piercingu. Je to příhodné, máme 
léto a eventuální ozdoby kůže jsou nyní 
nejvíc vidět. 

Je za námi nejen polovina prázdnin, ale 
taky už i některé křesťanské prázdninové 
akce. Konkrétně třeba evangelizační tábor 
xCamp ve Smilovicích, kterého se zúčastnili 
i naši dorosťáci. Reportáž o tom, jaký letošní 
xCamp vlastně byl, si rovněž můžete v 
tomto čísle přečíst. 

Milí přátelé, příjemný srpen vám jménem 
redakce přeje 

   Jana Foberová 

Obrácení
O prázdninách dávají v televizi často ověřené 
klasiky. Například filmy o indiánech nebo ověřené 
seriály z dob, kdy měly ještě nějakou myšlenku a 
počet dílů se dal spočítat. I my si dáme tentokrát 
takovou „klasiku“, pokud se dá takhle svědectví 
vůbec kategorizovat. Jen zdůrazním myšlenku 
dne: „Filozofické myšlení se v čase mění.“ 
Naprosto jednoduchá a odzbrojující věta. Jen si 
na ni vzpomenout v ten pravý okamžik. A teď 
se již začtěte do příběhu. Možná v něm poznáte i 
střípky z vašich vlastních životů...  

Myslím, že jsem žila docela normální život. 
Měla jsem relativně všechno, ale přesto 
se nikdy necítila být se svým životem 
spokojená. Lidé kolem mě to nechápali a 
ani já sama. Neměla jsem problém najít si 
partnera, přátele, v zaměstnání jsem byla 
spokojená a celkem bez problémů jsem si 
dodělávala vysokou školu. Co mě občas 
trápilo, byly nepříliš dobré rodinné vztahy 
a skutečnost, že lidé mým životem jako by 
jen procházeli. Přišli a zase odešli. A tak jsem 
si kolem sebe postupně vytvořila hradby, za 
které nikdo nesměl - včetně mých nejbližších.

Vše nejspíš začalo poté, co jsem se rozešla 
s přítelem. Uvědomila jsem si, že takhle už 
to dál nejde, že další takový vztah nechci. 

Potřebovala jsem se zastavit a ujasnit si, co 
vlastně čekám jak od budoucího partnera, tak 
od života vůbec. Cítila jsem se jako vyprahlá 
poušť, naprosto prázdná. Rozhodla jsem se 
tedy, že budu nějakou dobu sama a svoji 
pozornost jsem zaměřila na školu, ve které 
mi právě začínalo zkouškové období.

Jakmile škola skončila, vydala jsem se 
do knihkupectví, a to načerpat sílu z knih 
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„moudrých“ filozofů. Stále jsem se upínala 
k filozofii a snažila se díky ní najít smysl 
života, který jsem cítila, že mi stále uniká. 
A právě tehdy v tom knihkupectví se stala 
první zvláštní věc. Otočila jsem se od knih s 
filozofií a vydala se k místu, kde byly Bible. 
Možná jsem i nějakou otevřela, to už se 
nepamatuji. Pak mi ale zrak padl na knihu s 
názvem Kauza Stvořitel (Lee Strobel). 

Vzala jsem ji do rukou a přečetla si v 
rychlosti, o čem je - novinář pátrá po 
tajemství vzniku života a zkoumá, zda 
darwinismus vytváří rozumný základ pro 
ateismus. Okamžitě jsem se pro ni rozhodla, 
a to s vědomím, že mi konečně někdo 
potvrdí, že Bůh jako stvořitel je hloupost. 
Hned ten večer jsem ji otevřela a četla. Ve 
chvíli, kdy jsem však pochopila, že ten 
novinář, původně ateista, existenci Boha 
ve svém pátrání naopak potvrzuje, tekly mi 
slzy dojetí po tvářích. Byl to úžasný pocit, 
já plakala radostí, že Bůh je! Najednou 
jsem toho byla plná a měla potřebu to říct 
každému, koho znám.

S moc velkým úspěchem se to ale nesetkalo 
a já se nakonec znovu rozhodla vrátit k 
filozofii. Šla jsem opět do knihkupectví a 
koupila si knihu francouzského filozofa 
Luca Ferryho Rozumět životu (s podtitulem 
Uvedení do filozofie nejen pro mladou 
generaci). Kousek od ní ještě ležela malá 
knížečka Davida Nováka Rozhovory s 
Nietzschem, a tak jsem ji také přihodila do 
košíku. 

Knihu Rozumět životu jsem přečetla 
a docela se mi i líbila. Ovšem závěr mě 
moc neuspokojil. Byl to v podstatě průřez 
dějinami lidského myšlení. Nenašla jsem 
v tom ale žádnou životní perspektivu. A 

navíc jsem pochopila jednu zásadní věc. 
Filozofické myšlení se v čase mění! Tohle 
zjištění mě trochu znepokojilo. 

Byla tu ale ještě ta malá knížečka – 
Rozhovory s Nietzschem. Neumíte si 
představit moji rozladěnost, když jsem 
zjistila, že ji napsal evangelikální kazatel, 
který se na Nietzscheho známý výrok „Bůh 
je mrtev“ dívá tak trochu jinak! Myslím, že 
jsem si tehdy pomyslela něco ve smyslu: „To 
už je snad sabotáž!“ A tak jsem i podruhé 
odmítla volání Ježíše Krista: „Já jsem ta 
cesta, pravda a život….“ (Jan 14,6) Nechtěla 
jsem to slyšet. Křesťany jsem považovala 
za slabochy, kteří utíkají před realitou 
k imaginárnímu bohu, a k těm jsem se 
rozhodně nehodlala přidat.

Přesto jsem se rozhodla, že si k narozeninám 
pořídím Bibli. Často jsem četla kritiku na 
některé verše a rozhodla se na to podívat 
zblízka. Navíc jsem si říkala, že její znalost 
patří k určité míře vzdělání. Když jsem 
ji zkoušela číst, vůbec jsem některé verše 
nechápala. Napadala mě spousta otázek a 
nebyl nikdo, kdo by mi na ně odpověděl. 
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Bůh je však mocný, tuto překážku odstranil 
a poslal do mého života křesťana Radka.

Zpočátku jsem neměla moc velkou chuť 
si s ním povídat, ale jedno mi pořád vrtalo 
hlavou a nezapadalo do mojí představy o 
křesťanech. Jak se to přihodí, že se mladý, 
inteligentní kluk stane věřícím? Zvědavost 
zvítězila. Sešli jsme se s tím, že mi to 
povypráví a také pomůže s pochopením 
veršů, kterým nerozumím. Měla jsem 
spoustu otázek, on na všechny rozumnou 
odpověď, a to podnítilo moji zvědavost ještě 
víc. Myslím, že tu noc mě poprvé napadlo: 
„Co když Bůh je tím, co celý život hledáš?“ 

Zanedlouho jsem s Radkem jela na setkání 
dvou sborů Apoštolské církve do Kyjova. 
Cítila jsem se mezi těmi lidmi moc příjemně 
a zjistila, že mám o věřících velmi zkreslenou 
představu. A pak se stalo něco, při čem mě 
zamrazilo. Jeden z kazatelů prohlásil, že má 
slovo od Boha pro jednu ještě asi nevěřící 
ženu. Řekl jen pár vět, ale dokonale v nich 
vyjádřil moji nejniternější bolest, jako by mi 
viděl do duše. A na závěr dodal: „Bůh ti chce 
pomoct. Vidí a slyší, že kvůli tomu pláčeš.“ 

Dlouho jsem přemítala, jak to mohl vědět, 
odkud se to mohl dozvědět, jak se dovtípit, 
co zrovna já cítím. Přemýšlela jsem nad tím, 
jestli by se to náhodou nehodilo téměř na 
každého člověka, jestli to slovo opravdu 
patřilo mně. Když jsem ale uvážila, kolik 
nás tam dohromady bylo a kolik na takovém 
setkání mohlo být dalších nevěřících žen… 
Nejspíš jsem byla jediná. Musela jsem sama 
sobě přiznat, že těch zvláštních „náhod“ 
začíná přibývat a že už to stojí za moji 
pozornost. Cesta k Ježíši však byla ještě 
poměrně dlouhá a byly chvíle, kdy pro mě 
nebyla vůbec snadná.

Začala jsem být křesťanské víře přístupnější 
a tak mi Radek přinesl DVD s Kurzy Alfa. 
Líbila se mi příjemná, nenucená a humorná 
forma. Ráda jsem si je pouštěla večer před 
spaním. I když jsem ještě nebyla věřící, Boží 
slovo mě uklidňovalo. Ke všemu jsem pak 
ale měla spoustu námitek a dotazů typu: „A 
co dinosauři?“, někdy naschvál hloupých a 
dětinských: „A má Bůh vousy?“ Nebylo to 
se mnou zrovna jednoduché. Neustále jsem 
chtěla nějaký důkaz, nejlépe hmatatelný. 

Důkaz, že Bůh skutečně je, že Ježíš je tou 
jedinou cestou k němu, že duchovní boj 
dobra a zla je realitou a ne pohádkou pro 
děti. Byla jsem jako ten nevěřící Tomáš, 
který nevěřil ostatním učedníkům, že Ježíš 
vstal z mrtvých. A to až do doby, než se mu 
Ježíš osobně zjevil a řekl: „Polož svůj prst 
sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do 
rány v mém boku. Nepochybuj a věř!“ (Jan 
20,27). Ježíš se mi sice takhle nezjevil, ale v 
mém životě působil čím dál víc.

Jednou mi Radek napsal, že mu v 
souvislosti se mnou vytanuly na mysli 
následující verše z Matoušova evangelia: 
„ O čtvrté noční hlídce přišel Ježíš k nim, 
kráčeje po moři. Když ho učedníci uviděli 
kráčet po moři, vyděsili se a řekli: „To je 
přízrak!“ A strachem vykřikli. Ježíš na ně 
hned promluvil: „Vzchopte se, já to jsem, 
nebojte se!“ Petr mu odpověděl: „Pane, jsi-
li to ty, poruč mi, abych přišel k tobě po 
vodách!“ On řekl: „Pojď!“ Petr vystoupil z 
lodi, kráčel po vodách a přišel k Ježíšovi. 
Ale když viděl silný vítr, dostal strach. Začal 
tonout a vykřikl: „Pane, zachraň mě!“ Ježíš 
hned vztáhl ruku, zachytil ho a řekl mu: „Ty 
malověrný, proč jsi zapochyboval?“ A když 
vstoupili na loď, vítr přestal. Ti, kdo byli v 
lodi, se mu poklonili a řekli: „Opravdu jsi 
Boží Syn.“ (Matouš 14,25-33). Myslím, že 
mi tím chtěl Ježíš říci, že v něj mám věřit a 
přestat pochybovat. Protože až přijde bouře 
a já budu mít strach, budu se topit, on mi 
podá záchrannou ruku.

Vše najednou nabralo na obrátkách. 
Souhlasila jsem s Radkovým návrhem zajít 
na bohoslužbu do sboru Bratrské jednoty 
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baptistů v Brně. Noc na tu neděli se mi dobře 
nespalo. Zdál se mi sen, který mě měl zřejmě 
zastrašit. Odehrával se v domě mých rodičů. 
Zoufale jsem hledala Bibli a věděla, že tam se 
mnou někdo nebo něco je a bude se mi v tom 
snažit zabránit. Bylo to schované v temnotě 
a zlověstně číhající. Jako by se to radovalo 
z mého strachu. Ráno jsem se ale snažila 
vzpomínky na sen zahnat a na bohoslužbu 
vyrazila. Když jsme uslyšeli, nad kterými 
verši se budou ten den zamýšlet, prohodil 
Radek s úsměvem: „Že by na tom něco 
bylo?“ Byly to tytéž verše o Ježíši kráčejícím 
po rozbouřeném moři, které mi posílal. To 
ale zdaleka nebylo všechno.

Jednoho rána, když jsem se chystala jít 
do práce, najednou jsem si začala v duchu 
opakovat slovo, které jsem netušila, co 
znamená. Nedalo mi to, zapnula jsem 
počítač a zadala do vyhledávače Getsemani. 
S úžasem jsem četla o místu, kam se Ježíš 
chodil modlit se svými učedníky a kde se 
také modlil před tím, než jej přišli zatknout. 
Co to může znamenat, jsem přemýšlela 
snad celou cestu do práce. Byla to pro mě 
záhada, věděla jsem, že bych si sama takové 
slovo nevymyslela, ani se mi nezdálo, že 
bych ho už někdy před tím slyšela. Dodnes 
přemýšlím, co mi tím chtěl Ježíš říct, ale 
třeba na to někdy přijdu. Možná to mohlo 
mít nějakou spojitost s tím, co se odehrálo o 
dva dny později.

Rozhodla jsem jet na třídenní konferenci 
Stvorenie a súčasná veda, kterou pořádalo 
křesťanské občanské sdružení Solas v 
Žilině. Ráno před chystaným odjezdem 
jsem se vzbudila hodně brzy, už kolem páté 

hodiny ranní a nemohla znovu usnout. Pak 
se stalo něco, na co nikdy nezapomenu. 
Ležela jsem na zádech, přikrytá peřinou a 
ta se mi najednou na hrudi začala napínat a 
přitlačovat mě k posteli. Měla jsem otevřené 
oči a ve chvíli, kdy mi tlak začal připadat 
nepřirozený, obrovská síla mě přikovala 
k posteli a zalehla. Nic jsem neviděla, jen 
cítila strašnou sílu a také zuřivost. Jako 
by na mě skočila rozzuřená šelma. V šoku 
jsem začala v duchu přeříkávat „Otče náš“, 
modlitbu, kterou jsem znala z dětství od 
prarodičů. Tím jsem to rozzuřila ještě víc. 
Byla jsem vyděšená a vzrůstající strach 
chtěla překřičet hlasitou modlitbou. Nešlo 
to, každé slovo mě stálo ohromné úsilí. 
Asi v polovině modlitby to najednou bylo 
pryč. Sedla jsem si na postel a spustila pláč. 
Nevěděla jsem, co se děje a co mám dělat. 
Nakonec jsem navzdory brzké hodině 
zavolala Radkovi. Ani už nevím, co všechno 
mi tehdy vyprávěl. Mluvil o Ježíši, o tom 
jak vyháněl zlé démony a přemohl zlo. Jeho 
mám poprosit o ochranu a v Jeho jménu také 
přikázat zlým démonům odejít.

Od té doby jsem v noci spala stěží čtyři 
hodiny. Cítila jsem, že je to stále se mnou 
a čeká, až jednou večer usnu bez modlitby. 
A tak jsem se někdy skoro do rána modlila. 
Začala jsem být vyčerpaná a věděla, že 
takhle už to dál nezvládnu. Přijel za mnou 
tedy Radek a dlouho se za mě nahlas modlil. 
Povzbudilo mě to, a když jsem přišla domů, 
věděla jsem, co musím udělat. Vzala jsem 
obrovský pytel, procházela celý pokoj a 
házela do něj vše, co by mě mohlo od Boha 
oddělovat. Skončily tam především všechny 

www.Nedělní listy.cz  7. srpna 2016 4



knihy oněch „moudrých“ filozofů. A v tu 
chvíli mě jedno dílo zaujalo. Od Ladislava 
Klímy Jsem absolutní vůle, kde lze najít 
výroky typu: „Svět je absolutní hříčkou 
Mé absolutní vůle…Svět je to, co v každý 
okamžik já z něho míti chci.“ Najednou 
mě napadlo: „A jak jste dopadli vy, slavní 
filozofové? Kdo z vás prožil šťastný život?“ 
Později jsem si to vyhledala. Klíma živořil na 
okraji společnosti, bojoval s alkoholismem, 
nikotinismem, oslaben podlehl v padesáti 
letech tuberkulóze. A co již dříve zmiňovaný 
filozof Nietzsche? Trpěl silnými záchvaty 
migrény, žaludečními potížemi, téměř 
oslepl a musel předčasně odejít do penze. 
Než zemřel, duševně se zhroutil. Existují 
sice názory, že svoji duševní nemoc jen 
předstíral, ale i kdyby, prožil zbytek života 
ve lži a zbaven svéprávnosti. Řekla jsem si: 
„Pánové, tohle byla ta Vaše vůle?“. 

Vzala jsem Klímovu „absolutní vůli“, 
roztrhala ji a šla si lehnout. Usínala jsem 
s modlitbou na rtech a Biblí v ruce jako 
mečem. Tu noc jsem se poprvé po dlouhé 
době vyspala. Neboť jak je psáno: „Oblečte 
si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit 
ďáblovým úkladům. Náš zápas totiž není 
proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem 
a světovládcům přítomné temnoty, proti 
duchovním silám zla v nebeských sférách.“ 
(Efeským 6,11-12). „Nadto vždy třímejte 
štít víry, jímž budete moci uhasit všechny 
ohnivé šípy toho zlého. Vezměte si také 
přilbu spasení a meč Ducha, jímž je Boží 
slovo.“ (Efeským 6,16-17).

Četla jsem si pak každou volnou chvíli 
v Bibli a snažila se zjistit toho co nejvíce o 

Ježíši a získat k němu bližší vztah. Chtěla 
jsem si také pustit film Ježíš. Někomu se to 
ale asi nelíbilo, protože všechna videa mi 
šla spustit, kromě toho jednoho jediného. 
Po hodinovém boji už jsem to chtěla vzdát, 
když se mi film konečně podařilo spustit. 

Byly chvíle, kdy jsem si říkala, jestli už 
neblázním, že to všechno, co se děje, snad 
nemůže být skutečnost. A když pak konečně 
přišla fáze, kdy už to můj rozum přijal jako 
realitu, nechtělo se zase otevřít srdce a 
přijmout Ježíše. Až když jsem jednou seděla 
v práci u počítače. Najednou se mi všechno 
rozmazalo a já viděla, jak mi podává ruku. 
Tu noc jsem se rozhodla ji přijmout.

Před tím jsem ale chtěla udělat jednu 
věc, která bude možná znít morbidně. 
Chtěla jsem alespoň v představách prožít 
spolu s ním bolest, kterou vytrpěl za mě 
a moje hříchy na kříži. Nechci to zde 
popisovat, kdo chce, může si to sám přečíst 
např. v knize Lee Strobela Kauza Kristus 
(kapitola 11, Lékařské důkazy). Muselo to 
být nepopsatelné, protože pro muka při 
ukřižování museli dokonce vymyslet nový 

výraz excrutiatio, což je 
překládáno jako „z kříže“. 
Když jsem si to přečetla, 
udělalo se mi hrozně zle 
a začala jsem plakat. Poté, 
co jsem se trochu zklidnila, 
přijala jsem do svého života 
Ježíše Krista. Nic zvláštního 
se v tu chvíli nestalo, byla 
jsem jen vyčerpaná a šla spát. 
Před usnutím jsem ale cítila, 
jak mi těžkne srdce, jako by 
se něčím plnilo. Láskou.
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Asi je příliš brzy, abych mohla říci, jak moc 
se můj život změnil. Mění se pomaloučku 
každým dnem. Mění se především moje 
myšlení a pohled na to, co je a co není v 
životě důležité. A také myslím, že jsem 
mnohem klidnější a vyrovnanější. Vím však, 
že můj boj ještě není u konce. Jsou noci, 
kdy se mi dlouho nedaří usnout. Občas se 
také objeví pochybnosti, jestli nelehkou 
cestu následování Ježíše Krista zvládnu. 
Co mě ale nutí nevzdát se je vědomí, že v 
historii lidstva bylo mnoho filozofických 
koncepcí, ale každá byla nakonec překonána 
a nahrazena jinou. Je to však přes dva tisíce 
let, co kráčel po zemi Ježíš Kristus a hlásal 
Boží slovo. A to slovo je stále stejné, stejně 
živé tehdy jako dnes. Je tou pevnou skálou, 
na které se dá stavět.

Jedna moje kamarádka mě inspirovala k 
tomu, abych na závěr napsala něco, co může 
být důležité hlavně pro nevěřící. Stejně jako 
já měla zkreslenou představu o křesťanech. I 
já když si představila křesťanství, vybavila se 
mi historie římskokatolické církve a všechno 
s ní spojené. Touha po moci a bohatství, 
vybírání odpustků, upalování čarodějnic, 
pronásledování a vyvražďování všech, 
kteří se jim postavili do cesty a spousta 
dalších věcí. Vadilo mi také pokrytectví 
spojené s tím, že se v kostele vyzpovídám, 
dám si párkrát „Otče náš“ nebo „Zdrávas 
Maria“ a můžu jít hřešit dál. Vím, že takoví 
nejsou všichni, ale takovou víru bych nikdy 
nepřijala. Podvědomě jsem cítila, že je něco 
špatně a držela si odstup. Nevěděla jsem nic 
o jiných křesťanských církvích, měla jsem k 
nim nedůvěru a snad je i házela do jednoho 
pytle s náboženskými sektami.

Čte-li nebo slyší-li toto svědectví někdo, 
kdo v tom má také zmatek, mám pro něj 
výzvu: „Prozkoumej to!“ Žijeme v době 

internetu a poměrně snadného přístupu 
k informacím. Poopravit svoji mylnou 
představu o křesťanství pro mě bylo totiž 
skoro stejně důležité, jako přijmout fakt, že 
víra není v rozporu s rozumem. 

Nejtěžší je ale asi pro spoustu lidí něco, 
co bylo i pro mě. Bydlím již několik let 
pryč od rodičů a byla jsem zvyklá spoléhat 
se sama na sebe. Byla jsem hrdá na to, že 
jsem soběstačná. Nejtěžší pro mě tedy 
bylo sklonit hlavu a s pokorou říci: „Pane 
Ježíši, odevzdávám svůj život do tvých 
rukou.“ Prvně jsem musela vědět, do jakých 
rukou ho odevzdávám. Dlouho mi trvalo 
uvědomit si, že velikost a hloubka Boží 
lásky je taková, jakou si my lidé nejspíš ani 
neumíme představit. Já Ho tolikrát odmítla 
a On to se mnou přesto nevzdával a dával 
mi další a další příležitosti, jak Jej poznat. 
„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého 
jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho 
uvěří, nezahynul, ale měl život věčný (Jan 
3,16).

Dáša, Brno
zdroj: www.obohu.cz

otázky 
Otázky o Bohu 
Co říká Bible o tetování nebo piercingu?
Milí přátelé, prázdniny a dovolené jsou v 
plném proudu, tak jsem si pro vás zvolila 
téma, které by tomuto volnějšímu období 

mohlo být velmi blízké. Mám teď na mysli 
hlavně tu mladší generaci, která někdy z 
dlouhé chvíle dělá různé pokusy třeba i 
na svém těle. Možná se budete divit, ale 
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i o tetování se v Bibli můžeme dočíst. V 3. 
Mojžíšově 19:28 Bůh Izraelitům přikazoval: 
„Nebudete svá těla zjizvovat pro mrtvého, 
ani si dělat nějaké tetování”. Ještě starší 
kralický překlad sice pojem tetování 
neobsahuje, ale poměrně jasně je tam 
napsáno: „žádného znamení vyrytého na 
sobě neučiníte“.  Mnozí by mohli namítat, že 
dnešní věřící nejsou pod Starým zákonem a 
Nový zákon neříká nic o tom, zda by věřící 
měl nebo neměl mít tetování. Ale přesto 
všechno existence zákona proti tetování by 
nás měla vést alespoň k zamyšlení.

Můžeme se podívat i do Nového zákona, 
kde se v 1. Kor. 10:31 píše. „Ať tedy jíte či 
pijete, či cokoli jiného děláte, všecko čiňte k 
slávě Boží”. A právě v souvislosti s tetováním 
a piercingem je dobré si zodpovědět otázku, 
zda upřímně a bez jakýchkoliv zábran 
můžeme poprosit Boha, aby tuto aktivitu 
žehnal a použil si ji pro svojí slávu nebo 
na jiné dobré účely... Nový zákon tetování 
nebo piercing výslovně nezakazuje, ale také 
nedává žádnou příčinu, abychom věřili, že 
je Bohu milé vidět na svých dětech tetování 
nebo piercing. 

Dalším zajímavým bodem je slušnost. 
Bibli nám Bůh dal proto, aby nás mnohým 
věcem naučila a také, aby nás usměrňovala. 
Dnešním mladým lidem možná slušné 
oblékání už ani nic moc neříká, nebo ho 
nepokládají za důležité. Přes to všechno 
bychom neměli zapomínat, že důležitým 
aspektem slušného oblékání je dát si pozor, 
aby ty části těla, které mají být zahaleny 
oblečením, také zahaleny byly. Není 
nutné se snažit právě tímto způsobem za 
každou cenu na sebe upoutat pozornost. 
Nejpravděpodobněji právě za účelem 
upoutáni pozornosti si lidé dávají i tetování 
nebo piercing. Dá se tedy říct, že v tomto 
smyslu se tetování a piercing neshoduje s 
tím, co je slušné a Bohu libé.

Může se stát, že v některých věcech v Bibli 
nenajdeme jednoznačné stanovisko. Mohlo 
by to být i proto, že lidé v tehdejší době 
neznali a tím pádem by neuměli pojmenovat 
například mobil, počítač, letadlo a možná 
ani piercing - právě pojmenováním, jaké 
známe dnes. Důležité však je zjišťovat, 

jestli věc, kterou chceme podniknout, je 
Bohu milá či nikoli, nebo jestli by o ní 
mohly vzniknout pochybnosti. A pokud se 
vyskytnou jakékoliv pochybnosti, pak je 
lepší tyto aktivity dále nerozvíjet. „Co není 
z víry, je hřích” (Římanům 14:23). 

Pamatujme na to, že naše těla jsou rovněž 
jako naše duše vykoupeny, patří Bohu a my 
se máme o ně starat. I když se 1. Korintským 
6:19 nevztahuje přímo na tetování nebo 
piercing, poskytuje nám užitečné poznání: 
„Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem 
Ducha svatého, který ve vás přebývá, a jejž 
máte od Boha? Nepatříte sami sobě! Bylo za 
vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem 
oslavujte Boha.” 

Tato velká pravda by měla mít vliv na to, 
co děláme a kam až chceme zajít se svým 
tělem. Pokud tedy Bohu patří nejenom naše 
duše, ale i tělo, tak předtím, než jej necháme 
pomalovat tetováním nebo přizdobit 
piercingem, měli bychom mít jistotu, jestli 
máme Jeho jasný souhlas.

Přeji všem hodně moudrosti a radosti ze 
života ;-).

LS - NL
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recenze
Než jsem tě poznala
Tento měsíc jsem měla možnost být po 
dlouhé době v kině. I když nejsem úplným 
příznivcem romantických dramat, jednou za 
čas si ráda zajdu na nějaký ten oddechový 
film. Takovým filmem tento měsíc byl „Než 
jsem tě poznala“. Docela mě překvapil svým 
humorem a barevností. Barevností hlavně 
kvůli hlavní hrdince, která má „crazy“, 
šílený styl oblékání. 

O čem film vlastně je? Je o dívce jménem 
Louise, která se začne starat o Willa, který je 
upoutaný na vozík a je absolutně odkázaný 
na pomoc ostatních. Zpočátku si tito dva 
moc nesednou, ale jak to v romantických 
příbězích bývá, začnou si pomaličku k 
sobě razit cestu. Louise se snaží Willovi 
zpříjemnit každý den. Potom, co zjistí, co se 
Will chystá se svým životem udělat, se mu 
snaží ukázat, že je důvod, proč žít. 

Film má hodně vtipných i dojemných 
momentů. Dotýká se hodně citlivého tématu, 
který je v rozporu s našimi křesťanskými 
názory. Po filmu jsem si ale uvědomila, že i v 
reálu žijí takoví lidé, kteří by raději zemřeli, 
než aby museli žít jako invalidi. 

Film není křesťanský, tudíž na problém 
eutanazie se dívá jinak, než by to určitě pojal 
křesťanský film. I přesto je to velmi pěkný a 
kvalitní film, který doporučuju zhlédnout. Je 
to jeden z filmů, u kterých nevíte, jak skončí.

Drama / Romantický, USA, 2016, 110 min, 
režie Thea Sharrock, hrají Emilia Clarke, 
Sam Clafin

Agata Stařičná

reportáž
Nepotopitelní
Tak znělo téma letošního xCampu, tento 
název se potvrdil první tři dny, kdy pršelo 
jak z konve a my jsme i přes namoklé 
spacáky a plující stany zůstali Nepotopitelní. 
Pro ty, co nevědí, co je xCamp, tak je to tábor 
pro křesťanskou mládež, ale může se tam 
přihlásit kdokoli. Z našeho dorostu nás tam 
bylo osm. 

Co se tam vlastně děje? Každý den 
většinou začíná skupinkami, ve kterých se 
hrají hry a přemýšlí nad Božím slovem, poté 
následují aplikační skupinky, přednášky, 
semináře, workshopy a evangelizace, která 
začíná vždy 16:30, kromě středy (protože je 
sportovní den).  Večer je většinou koncert 

a den je zakončen společnou modlitbou a 
sestřihem z celého dne. 

Každý rok je jiný evangelista, letos to byl 
bratr Alois Boháček z nejzápadnějšího sboru 
z Aše, který se narodil v Rumunsku, ale v 
české vesnici. Na xCampu byl společně se 
svou rodinou (manželka a tři děti).

Každý den bylo nějaké téma, například 
„Bohem milovaná společnost“ nebo 
„konzumní společnost“ a bratr Boháček 
měl na to téma slovo. Opravdu jste se 
nenudili, bylo to velmi akční a šlo vidět, že 
si bratr Boháček zakládá na tom, co říká. 
Přirovnával dnešní společnost k té, co byla v 
době Noeho a ukazoval na to, že v době, kdy 
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má přijít Pán Ježíš, to bude jak za dob Noeho 
a přirovnával archu k Pánu Ježíši, že jenom 
skrze archu byla záchrana a v dnešní době 
jenom skrze Ježíše. 

Já osobně jsem vnímal letošní xCamp 
velmi požehnaně a že opravdu uprostřed 
všeho dění byl Bůh a nejvíc se mi líbily 
modlitebka, která byly vždy v 23:00. Myslím 
si, že je to opravdu požehnaný camp a určitě 

příští rok tam pošlete své dcery, syny, vnuky 
a vnučky, protože si to tam fakt užijou a 
pomůže jim to i duchovně. Toto povídání 
bych chtěl ukončit slovy Aloise Boháčka: 
„Mám pro vás dvě zprávy, jednu hustou a 
druhou suprovou, první zní Ježíš přijde a 
druhá přijde brzo.“

Jirka Pščolka
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zamyšlení
Křesťan jako sůl
„Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude 
chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, 
než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali.“ 
Mat.5,13

Proč Pán Ježíš použil sůl jako podobenství? 
Jistě proto, že tímto podobenstvím  chce 
ukázat svým učedníkům, jak velmi 
významné a důležité mají poslání na zemi 
a zároveň je chce důrazně varovat před 
velikým nebezpečím.

Tajemství soli
Jak vzniká sůl? Podívejme se do učebnice 
chemie. Sůl vzniká sloučením dvou 
chemických prvků: sodíku Na a chloru Cl. 
Spojením těchto dvou prvků vznikne NaCl 
- chlorid sodný, tedy sůl.  NaCl se vyskytuje 
v přírodě v podobě nerostu známého pod 
označením sůl kamenná. Je to velmi důležitá 
sloučenina potřebná pro životní funkce 
většiny organismů. Krystalický chlorid 
sodný je bezbarvý nebo bílý, průhledný, 
lesklý. 

Podívejme se blíže na tyto dva prvky, ze 
kterých se sůl skládá. 

Sodík - chemická značka Na (lat. natrium), 
je měkký, lehký a stříbrolesklý kov; je tak 
měkký, že ho lze krájet nožem. Sodík dobře 
vede elektrický proud i teplo, je lehčí než 
voda a plave na ní.

Chlor - chemická značka Cl (lat. chloros) 
je toxický, tedy jedovatý, otravný, světle 
zelený plyn. Je to velmi reaktivní plyn, 
který se ochotně slučuje s většinou prvků 
periodické soustavy. Při práci s plynným 
chlorem je nezbytné zachovávat přísná 
bezpečnostní opatření, protože je velmi silně 
toxický a z průmyslových provozů je známa 
řada havárií se smrtelnými následky. 

Když se však spojí jedovatý „chlor“ 
s měkkým, lehkým a stříbrolesklým 
„sodíkem“, vzniká velmi užitečná sůl. 
Jedovatost chloru zmizí a stane se zcela 
užitečným. To je vskutku pozoruhodný a 
jedinečný zázrak v přírodě. 

V tom spojení chlóru se sodíkem je pro nás 
velmi důležité podobenství. 

Člověk je jako ten jedovatý chlor. 
Dovede svým sobectvím a svévolným 
jednáním otrávit život své rodině, svým 
spolupracovníkům i širokému společenství 
lidí.  

Ježíš Kristus je jako ten lehký a stříbrolesklý 
sodík. Kam vstoupí, tam vnáší lásku, pokoj, 
vzájemné porozumění a nový život.  

Když se člověk spojí s Kristem, vzniká 
z něho zcela nový člověk, nové stvoření 
-„kristovec“ – křesťan – Boží sůl.  To je 
veliký Boží zázrak. 

Proto platí slova: „Kdo je v Kristu, je nové 
stvoření. Co je staré, pominulo, hle je tu 
nové.“ 2.Kor. 5,17. Takový člověk, který 
se spojil s Kristem a dal ho na první místo 
ve svém životě, je duchovně zdravým 
člověkem  a  stává se požehnanou duchovní 
solí v lidské společnosti. Jen ten křesťan je 
duchovní solí, který se cele spojil s Ježíšem 
Kristem a je jeho mocí zcela proměněn. 
Když Kristus svým Duchem a svým slovem 
zcela pronikne člověka, pak v jeho myšlení, 
i v pocitech, v jeho rozhodování, slovech  
i veškerém  konání, nastává zázračná 
proměna.  Takový člověk je Kristovec – tedy 
opravdový křesťan. O takových lidech platí 
následující slova:  „Těm pak, kteří ho přijali 
a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími 
dětmi.“ Jan 1,12.„Jsem ukřižován spolu s 
Kristem, nežiji už já, ale žije ve mně Kristus.“ 
Gal. 2,20.
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Poslání soli na zemi
Sůl má na této zemi dvojí důležité poslání: 
především dává chuť jídlu, tedy  ochucuje 
potraviny. Potraviny mají pro život člověka 
zásadní význam. Neumíme si představit 
některá jídla bez soli. 

Druhé poslání soli je v tom, že zabraňuje 
rozkladu masa, má tedy konzervační účinky. 
Aby měl člověk po celý rok z čeho žít, 
musejí se potraviny konzervovat. O veliké 
Boží moudrosti svědčí rovněž slaná voda v 
moři.  Sůl v moři je skvělým konzervačním 
prostředkem. Nikdo z lidí nedovede 
spočítat, kolik se již dostalo do moře 
mrtvých těl a kolik špíny se dostává do moře 
s vodou, která tam proudí v řekách.  Kdyby 
nebyla v moři slaná voda, bylo by moře již 
dávno zapáchající stokou. Průměrná slanost 
mořské vody činí přibližně 3,5 %. 

V moderní době se sůl používá rovněž v 
chemickém průmyslu. 

Přirovnává  – li Pán Ježíš své učedníky 
k soli,  chce tím vyjádřit, že mají v lidské 
společnosti veliké poslání.  Vnášejí do života 
lidské společnosti pravou kvalitu v oblasti 
duchovní a mravní, což se projevuje novými 
kvalitními mezilidskými vztahy.  Lidé žijící 
s Kristem mají rovněž silný konzervační 
vliv, zabraňují mravnímu rozkladu lidské 
společnosti. Tak jako sůl má blahodárné 
konzervační účinky, tak blahodárný vliv 
mají na společnost i lidé žijící s Kristem. 

Křesťané vědí, že všechna  jejich duchovní 
kvalita je z Krista. Proto vědomě trvají v 
plném spojení s Kristem. Všude, kde žijí, 
vychází z nich Kristova pokora, tichost a 
láska.

Svým životem mezi lidmi ovlivňují 
křesťané myšlení i jednání svých bližních.  
Svým svědectvím připomínají Boží normy, 
které platí pro život každého člověka.

Svým životem a svými veřejnými postoji 
zabraňují  mravnímu rozkladu společnosti.

Pamatují však, že nepůsobí blahodárně 
ve společnosti svou mocí, ale působí skrze 
ně Boží slovo, které Duch svatý používá 
jako nástroj k proměně. To vidíme v celých 
dějinách.

 
Důrazné varování
Pán Ježíš nás však velmi důrazně 
upozorňuje, že může nastat tragická změna. 
Když křesťan opustí Krista, pak jeho život 
ztratí duchovní a mravní kvalitu a stává se 
znovu jedovatým chlórem. Pro takového 
křesťana platí Ježíšova slova o soli, která 
ztratila kvalitu: K ničemu již není, než aby 
se vyhodila ven a lidé po ní šlapali.“ Je to 
nejhroznější skutečnost, jakou může křesťan 
prožít.

Tato slova mají vést každého křesťana k 
zamýšlení a k sebekontrole: Jsem s Kristem 
důvěrně a nerozlučitelně spojen? Je Kristus 
v mém životě na prvním místě, jsem mu 
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Červencové křty
Jaroslav Sobek
Richard Sobek
Lukáš Sobek
Eliáš Sobek
David Růžička
Helena Bruková

Červencové svatby
Roman Pašek a Martina Haroková

Srpnoví jubilanti
Jadwiga Bocková, Anna Filipová,
Trauda Grygierová, Alena Havlíčková,
Osvald Jaworski, Eva Kotasová,
Anna Kuśnierzová, Eva Molinová,
Gerhard Můller, Eugenie Ondračková,
Miloš Pščolka, Jiří Roman,
Libuše Schieblová. Vladislav Wlosok

Oznámení
Konfirmační vyučování 2016-2017
Prosíme rodiče, aby přihlašovali své dětí 
nar. 2003 a starší na konfirmační vyučování 

pro školní rok 2016-2017. První schůzka 
proběhne v pátek 16.9.2016 v 15:30 v 
přístavbě kostela, pravidelně pak každý 

ze života sboru
Křty, svatby, jubilanti

pro chytré hlavy
Najdete 3 chyby v níže uvedeném výčtu knih NZ?
Matouš, Marek, Lukáš, Jan, Skutky apoštolů, Římanům, 1- 2. Korintským,  Galatským,  
Efezským,  Filipským,  Koloským, 1-2. Tesalonickým, 1-2. Timoteovi,  Filemonovi,  Židům, 
list Jakubův, 1-2.list  Petrův, 1-2.list Janův, zjevení Janovo

(vynechán list Titovi, 3.list Janův, list Judův)

ve všem podřízen? Je mým životním 
programem plnění jeho vůle? Pokud vztah 
s Kristem není v pořádku, pak je jediným 
řešením opravdové pokání a upřímný 
návrat  k Pánu Ježíši.

Může se to stát, že křesťan odpadne 
od Krista? Žel, Písmo i o této smutné 
skutečnosti vydává svědectví.  Apoštol 
Pavel napsal bolestná slova: „Démas mě 
totiž opustil, protože více miloval tento 
svět.“ 2.Tim.4,10. „Kořenem všeho toho 
zla je láska k penězům. Z touhy po nich 
někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili 
si mnoho trápení.“ 1.Tim.6,10 ;  „Kdo byli 
už jednou osvíceni a okusili nebeského 
daru, kdo se stali účastníky Ducha svatého 
a zakusili pravdivost Božího slova i moc 

budoucího věku, a pak odpadli, s těmi není 
možno znovu začínat  a vést je k pokání, 
protože znovu křižují Božího Syna a uvádějí 
ho v posměch.“  Žid.6,4-6.  Tyto citáty z 
Písma jsou velmi důrazným varováním 
pro každého křesťana. Proto nám Pán Ježíš 
stále připomíná: „Bděte a modlete se, abyste 
neupadli do pokušení.“ Mat. 26,41. 

Lidé žijící s Kristem mají tedy na této zemi 
jedinečné a nezastupitelné poslání.

Vnášejí do lidského společenství to, co 
každý člověk nutně potřebuje, aby měl 
šťastný a kvalitní život zde na zemi a věčný 
život v Božím království. Proto nám Pán 
Ježíš naléhavě připomíná: „Vy jste sůl země.“                         

 Mgr. St.Kaczmarczyk
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Ve dnech 11. — 14. srpna 2016 se v areálu 
farního sboru Slezské církve evangelické a. 
v. v Orlové bude konat další ročník Sjezdu 
alternativní mládeže (SAM). 
Čtyřdenní srpnové setkání je určeno 
křesťanům zejména mladé a střední 
generace a všem, kterým je víra nějakým 
způsobem blízká, ať už jsou sami věřící či 
nikoli. Téma letošního ročníku zní Samuel 
a vybízí k uvažování o modlitbě, o tom, jak 
mluví Bůh, jak slyšet Boha, oboustrannost 
komunikace mezi člověkem a Bohem, 
důležitost a způsoby duchovní obnovy 
člověka. V centru pozornosti bude také 
otázka životního stylu v dnešní společnosti 
z pohledu duchovních hodnot, proč 
Bůh dopouští zlé věci (migrantská krize, 
války,…), kam a proč se ztrácí křesťanský 
ráz Evropy.
Samuel byl starozákonním prorokem a 
soudcem. Jeho jméno znamená „vyslyšel 
Bůh“, protože si jej jeho matka Chana 
vymodlila. Samuel jakožto soudce cestoval 
po zemi. Začal od nuly a jen svou pílí se 
vypracoval. Učil návratu k duchovním 
hodnotám. 
Sjezd nabízí semináře, bohoslužby 
workshopy, na večery jsou připraveny 
koncerty mj. Ptakustik, Noisy Pots, Divine 
Attraction. Mezi přednášejícími a vedoucími 
seminářů SAMu najdeme jména jako Pavel 
Kosorin, Vašek Andrš, Zuzana Kasalová, 
Petr Wieczorek, Daniel Waclawek, Vladislav 
Szkandera aj. 
Sjezd alternativní mládeže pořádá sdružení 
Benjamín Orlová, podrobné informace o 
akci najdete na stránkách SAMu.

Křesťanský festival United se uskuteční 18. 
až 20. srpna ve Vsetíně. Z programu: řečníci: 

Jakub Limr, Dave Patty, Ondřej Szturc, 
kapely: Altarive, Faith Child, Kutless, Divine 
Attraction,  eSPé, Simona Martausová, 
semináře: Proč já? Aneb kde je Bůh, když 
to bolí, Bůh za každého počasí, Jak čelit (ne)
smrtelnosti v tomto světě, Lovestory a další. 
Více informací a registrace na festivalunited.
cz. 

Milí sborovníci, můžete se přihlašovat 
na letní pobyty s Českobratrskou církví 
evangelickou, které se konají v období od 25. 
června do 27. srpna v Bělči nad Orlicí nebo 
v Herlíkovicích. V nabídce jsou pobyty pro 
rodiny s dětmi s postižením, pobyt Církev 
žije, tábory pro děti a mládež, rodinné 
pobyty (pro rodiny s menšími dětmi, pro 
rodiny s většími děti, pro prarodiče s 
vnoučaty, pobyt penzistů). Více informací 
na letáku v kanceláři sboru, na webu sboru 
narozvoji.cz v sekci Různá oznámení nebo 
na http://prihlasky.srcce.cz.

Zveme na další cestovatelský večer, který se 
bude konat 22. září v 18 hodin v Jazzklubu 
na Střelnici. Vstupné je 30 Kč. Projekce a 
povídání o barevném Holandsku se ujme 
známý fotograf a cestovatel pan Marek 
Džupin.

co nás čeká

pátek 15:30-16:30. Výuku povede farář br. 
M. Blažek.

Letní rekreace ve sborovém domě ČCE v 
Novém Jičíně. Sbor ČCE nabízí tři pokoje 
v podkroví k letní rekreaci. K dispozici 

je kuchyňka, sociální zařízení, zahrada s 
možností parkování. V blízkosti se nachází 
CHKO Poodří, několik hradů a zámků a 
řada jiných památek. Ideální pro rodiny, 
menší skupiny, pěší i cyklisty. Kontakt na 
faru: 732 638 517, 731 664 545.  
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Informace o sboru

Evangelický sbor a.v. ČCE,
Nám. Dr. M. Luthera 1, 737 01  Český Těšín
telefon: 591 142 059
číslo účtu: 1725496319/0800
e-mail: cesky-tesin@evangnet.cz
web: www.narozvoji.cz
farář sboru: Mgr. Marcin Pilch, Mgr. 

Mojmír Blažek
úřední hodiny: Po-Čt 9–12h., Pá 14-17h.
Mimo tuto dobu dle dohody s farářem.

Redakce NL

Členové redakce: Jana Foberová (JF), Jana 
Humplíková (JH), Radka Krawiecová (RK), 
David Harok (DH), Marek Schulhauser 
(MSCH), Ludmila Smyčková (LS).
Editace: Jana Foberová
Tisk: David Harok / Martin Stařičný
Zodpovídá: Jana Foberová

Kontakt na redakci: noviny.rozvoj@
centrum.cz

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

 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.

Hledáme spolupracovníka, který by 

distribuoval materiál k výsadbě stromků 
a keřů, květinových cibulí, květin a 
zahradních plodů, např. jablek, na území 
České republiky. Anna a Zbigniew Błahutovi 
z Polska, e-mail: annablahut63@gmail.com, 
tel.: +48 506 535 220, 0048 33 857 3004.

Milí čtenáři,
děkujeme vám za váš zájem o Nedělní listy. Pokud máte nějaké dotazy, připomínky, 

náměty na další články nebo vlastní texty, které bychom mohli uveřejnit, neváhejte se na 
nás obrátit! 

Můžete nám psát na mail noviny.rozvoj@centrum.cz nebo se obrátit na některého z 
našich redaktorů (jmenný seznam najdete níže) nebo prodejců u stánku. 

Připomínáme také, že články a archiv Nedělních listů je celý dostupný na webových 
stránkách www.nedelnilisty.cz. Těšíme se na na vaši návštěvu! 

Nabízíme k prodeji družstevní byt 3+1 s lodžií, 5. podlaží z 12, na ul. Hornická 21 v 
Českém Těšíně. K dispozici zánovní kuchyňská linka, rekonstruované WC a koupelna 
s rohovou vanou, vestavěná skříň v chodbě, rozvody el. v mědi, podlahy lino. Dům je 
zateplený, nová plastová okna, výtahy a uzamykatelný vchod. Klidná lokalita, poblíž 
koupaliště, základní škola, mateřská škola, supermarket, vše v blízkosti. Jižní strana, 
slunný byt. Volný od září 2016.  Cena 660.000,- Kč. 

Kontakt: Jaroslav Sabela, tel.:603484296.

Nabízím k dlouhodobému pronájmu byt 1 + 1 (38 m2) v klidné části města (ul. Zelená),  
2500 Kč/měsic + poplatky (2400). 

Kontakt: Chalupski 737 44 22 24.
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www.narozvoji.cz Evangelický sbor a.v. ČCE v Českém Těšíně

facebook facebook.com/ pages/Evangelický-sbor-av-ČCE-v-Českém-
Těšíně-Na-Rozvoji/230131830479269

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.konference-zen.eu stránky o mezidenominačním setkání žen v Českém Těšíně
www.evangnet.cz nezávislý evangelický portál
www.e-cirkev.cz nezávislý evangelický portál
www.projektizrael.cz videoprezentace, záznamy z evangelizací, rozhovory,...

www odkazy
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