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7. ročník

Slovo editora
Vážení čtenáři, právě se Vám dostává do 

rukou nové, lednové číslo Nedělních listů. 
Tímto zahajujeme 7. ročník vydávání tohoto 
měsíčníku. 

I tento měsíc se budeme zamýšlet nad 
jedním z přikázání, a to sice nad přikázáním 
„Nevydáš křivého svědectví“. 

Dále se nám pro Vás podařilo získat 
svědectví vědce, který ač ohromen 
fascinujícími přírodními zákony a závislostmi 
konstatuje, že to vše není samo sebou, že Bůh 
existuje. Přesvědčí i Vás?

Rovněž Vám přinášíme ohlédnutí za 
silvestrovským večerem dorostu a taky 
díky Evanjelickým listům pohled do životů 
křesťanů v 19. století. 

Zajímavé závěry přináší statistika o počtu 
křesťanů v ČR, jakož i svědectví manželů 
Nogových, kteří před Vánocemi prožili 
zvláštní setkání. 

V neposlední řadě, v sekci Co nás čeká, 
najdete program Aliančního týdne, který 
začíná už v pondělí 9.1.2012.

David Harok

pokračování na další straně

„Přistoupil ten, který přijal pět hřiven, přinesl 
jiných pět a řekl: ,Pane, svěřil jsi mi pět hřiven; 
hle, jiných pět jsem jimi získal.‘ Jeho pán mu 
odpověděl: ,Správně, služebníku dobrý a věrný, 
nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad 
mnohým: vejdi a raduj se u svého pána.‘“

Matouš 25, 20-21

Tak se zpívá ve známé křesťanské písni, 
kde se v refrénu také opakuje: „to kvůli Králi, 
to kvůli Králi“. Kvůli Králi s velkým „K“ se 
toho koná mnoho, je to motiv nad všechny 
motivy pro všechny, kdo si uvědomili, co 
bylo naopak Jeho motivem, aby za nás trpěl 
a zemřel. Láska k hříšnému člověku - těžko 
pochopitelná, ale skutečná a rozhodující. 
Když budete číst následující řádky, mějte 
prosím na paměti ona slova „To kvůli Králi“.

V poslední době jsem z vícera úst slyšel 
slova: „Váš sbor má ohromný potenciál.“ 
Ovšem u toho to vždy skončilo, dál to již 
nikdo nerozvedl. Tak mě nutilo přemýšlet, 
co to je ten potenciál, jak se dá měřit, 
uchopit, popsat, jak s ním nakládat? Pokud 
to jde a v tomto případě ano, používám pro 
názornost oblíbenou sportovní terminologii. 
V současnosti má fotbalové mužstvo FC 
Barcelona hvězdami nabitý kádr, jehož 
součástí je i hvězda nejjasnější – Lionel 
Messi. Tento tým má tedy velký potenciál 
k dosažení těch nejlepších výsledků. 
Zužitkovává fotbalová Barca svůj potenciál? 
Nedávné i současné výsledky jasně ukazují, 
že ANO. Jejich stylu hry se dokonce učí 
ostatní celky. V roce 1996 měl náš hokejový 
tým na Světovém poháru také hvězdami 
nabitý kádr. K dispozici byla všechna velká 
jména z evropských i zámořských soutěží. 

Mužstvo mělo obrovský potenciál a kdekdo 
už ty naše kluky viděl na stupních vítězů. 
Ovšem jak sportovní fandové vědí, dopadlo 
to naprostým fiaskem. "Chybělo lepidlo, 
které by nás spojilo v jeden celek." Takto se 
tehdy vyjádřil tehdejší reprezentant Robert 
Holík. Pouhé dva roky po světovém poháru 
se konala olympiáda v Naganu. Stručná 
telegrafická zpráva by zněla asi takto: 
„Potenciál zužitkován STOP Turnaj století 
vyhrán STOP.“  

Uvedené případy nám objasňují, že 
potenciál je sice základním předpokladem 
úspěchu, ale ještě zdaleka neznamená 

OTEVŘETE BRÁNY HRADEB 
KAMENNÝCH, ANEB 
POTENCIÁL MUSÍ VEN!
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pokračování z předchozí strany
úspěch samotný. Naopak i s velkým 
potenciálem se dá dojít k naprosté blamáži. 
Ohromný potenciál je tedy velmi dobrý 
základ k nějaké činnosti a náš sbor ho má. 
Jak to tedy udělat, aby se ten náš potenciál 
zužitkoval s maximální efektivitou? Jak to 
udělat, abychom z těch pěti hřiven získali 
dalších pět? Ve sportu je na to velice těžká 
odpověď a trenérům se obtížně hledají slova. 
Obvykle říkají, že je to velká alchymie, musí 
se sejít ve správný čas všechny příznivé 
okolnosti a navíc je potřeba mít i štěstí 
na své straně. Uspokojí nás ale takováto 
odpověď? Určitě ne, tady už nám sportovní 
terminologie stačit nebude.  

Když jsem nedávno snesl z půdy krabice 
s vánočními ozdobami, byly mezi nimi i 
tři řetězy světýlek. Naše děti mají světelné 
dekorace velmi rády, a tak jsme hned 
zjišťovali, zdalipak ještě svítí. Řetězy jsme 
pěkně rozmotali, položili na zem a postupně 
zapojili do zástrčky. U prvního řetězu jsme 
zjistili, že ne všechna světýlka svítí, někde 
nesvítilo i několik žároviček vedle sebe. 
Druhý řetěz na tom byl líp a na třetím svítily 
dokonce všechny žárovičky. Všechny řetězy 
jsme nakonec použili. Ten nejhorší dokonce 
na vánoční stromek, protože je nejdelší 
a stromek máme letos větší než obvykle. 
Co má ale vánoční osvětlení společného s 
potenciálem? Velmi mnoho: Máme řetěz 
barevných vánočních světýlek, kde každá 
žárovička je zvlášť vyjímatelná. Když to 
vše rozložíme, budeme mít před 
sebou kabel s mnoha úchyty 
pro žárovičky, na jehož konci 
je klasická přípojka do sítě a 
vedle nám bude ležet hromádka 
žároviček. To je náš potenciál! 
Celý řetěz se zapojuje do zdroje 
energie. Nyní stačí vložit dobré 
žárovičky do úchytů tak, aby 
nám to barevně ladilo a 
zapojit celý řetěz 
do sítě. Tím 
z u ž i t k u j e m e 
potenciál a 
výsledek je 
vidět.  

Pro nás je tím zdrojem Pán Ježíš („To kvůli 
Králi“ - nezapomněli jste?). Náš sbor, jak 
se mnozí vyjádřili, má ohromný potenciál. 
To znamená, že máme mnoho dobrých 
žároviček. Na zdroj jsme také napojeni. Jak ten 
náš potenciál zužitkováváme? Kdybychom 
byli světelným vánočním řetězem, asi by 
na nás nesvítily všechny žárovičky. Záleží 
na úhlu pohledu, někdo může vidět více, 
jiný méně tmavých míst, kde žárovičky 
nejsou na svém místě. Každopádně nebyla 
by to krásně svítící ozdoba, neboť to by 
se pozorovatelé nevyjadřovali, že máme 
obrovský potenciál, nýbrž že jsme skvěle 
zužitkovali náš potenciál. Ovšem nevěšme 
hlavy, je pořád lepší mít ohromný potenciál, 
než minimální nebo žádný potenciál.

Co teď s tím? Asi vás taky napadá: „Tak 
jednoduše zapojme ty chybějící žárovky 
a bude to svítit!“ Hmm o to právě jde. Žel 
člověk není žárovička. Kdyby žárovka 
byla člověkem, taky by to s tím vánočním 
řetězem nebylo tak jednoduché. Každá 
by si mohla říct: „Proč musím být zrovna 
v tomhletom úchytu? Já chci svítit někde 
jinde! A proč je vedle mě ta žárovka zelená, 
proč tam není žlutá? Já chci svítit modře a 
ne červeně! A já nechci svítit, já se chci jen 
koukat! Já budu svítit, ale v žádném řetězi 
být nechci, já chci svítit sama!…“ Zkrátka byl 
by to mazec. Pro názornost je světelný řetěz 
docela elegantním příkladem. Ale jen pro 
názornost. V praxi je nutno čerpat mnohé 
moudrosti z Božího Slova. Jen si všimněme, 

jakou trpělivost měl náš 
Pán. Kolik podobenství 
nám v evangeliích 
zanechal. Avšak tak 
jako On shrnul všechna 
přikázání do dvou, tak 
i my potřebujeme v 
našich pochybnostech 
a různorodosti občas 
pokorně vyznat „To 
kvůli Králi“ a s pokorou 
zapadnout do úchytu, 
který se nám třeba moc 
nezdá, ale Bůh nás chce 
vložit přímo do něj. 
Vždyť mnohá svědectví 
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hovoří právě o tom, že člověk slouží tam, 
kde by ho to samotného ani nenapadlo. 
Kupříkladu Mojžíš – taky se mu zrovna moc 
nechtělo vyvádět Izrael z Egypta. 

Čili na každé žárovičce záleží, jaký bude 
celkový efekt vánočního světelného řetězu. 
No a na každém členu sboru záleží, jak bude 
zužitkován ten náš potenciál. Zda zůstane 
u potenciálu, anebo se rozsvítíme jako ten 
nejhezčí vánoční řetěz. Velký potenciál má 
také nespornou výhodu v tom, že nemusíme 
zkratovat. Nemusí docházet k vyhasínání 
žárovek, neboť je tady jiná, se kterou 
se mohou střídat, anebo svítí společně, 
pokud je to třeba. Lidé mají na rozdíl od 
žárovek své rodiny a taková alternace 
ve službě zabraňuje přetížení, přispívá k 
harmonickým rodinným vztahům a dodává 
elán do další služby. Další výhodou oproti 
žárovkám je možnost volby. Máme dost 
možností si vybrat, na kterém místě řetězu 

se napojíme. Tímto bychom mohli pojednání 
o potenciálu zakončit, ale co ten nadpis? 
OTEVŘETE BRÁNY ... . Inu, nemáte také 
pocit, že naše sborové akce jsou někdy až 
příliš vnitrosborové? Nepřipadá vám, že 
ten náš světelný řetěz, byť má na sobě i pár 
kazů, máme pěkně schovaný v tom našem 
kostele? Jestliže máme potenciál, tak nejen 
k tomu, abychom ten řetěz doplnili o svítící 
žárovičky, ale také k tomu, aby jej bylo vidět 
v našem městě. Co kdybychom pořádali 
besedy pro veřejnost, co kdybychom se 
opět angažovali v domovech důchodců, co 
kdybychom se zapojili do dobrovolných 
prací pro město, co kdybychom pořádali 
pro děti z města atraktivní soutěže.  Co 
kdybychom prostě dělali aktivity, které 
by nakonec pomohly vydláždit cestu 
evangeliu. Nadchlo vás to? Co kdybychom 
z „co kdyby“ udělali realitu?!

kurátor sboru

téma

NEVYDÁš PROTI SVéMU BLIžNÍMU KŘIVé 
SVěDECTVÍ (Ex 20,16)

Osmé přikázání se týká svědků, kteří 
předstupují před soud a vypovídají o tom, co 
viděli a slyšeli. Na základě jejich výpovědí jsou 
vynášeny rozsudky – rozsudky, které odsuzují 
nebo zprošťují viny. Týká se však ono přikázání 
jenom takovýchto svědků? Zcela určitě nikoli. 
Toto přikázání chrání osobní čest a důstojnost 
jakéhokoli člověka před pomluvami a lživými 
výmysly. Je to často stejně důležité, ne-li 
důležitější než ochrana jeho tělesné integrity, 
rodinného života či majetku, kterou chránila 
předchozí tři přikázání. 

Ale jak k tomuto přikázání přistupujeme 
my? Skutečně považujeme toto přikázání 
za neméně důležité, než jsou ta předchozí 
– nezabiješ, nesesmilníš, nepokradeš? Jak 
bychom reagovali na to, kdybychom zjistili, 
že ve sboru někdo cizoloží nebo krade? A 
jak reagujeme, když zjistíme, že se ve sboru 
pomlouvá? Není osmé přikázání jedno 
z nejvíce zlehčovaných? Přitom ztráta dobré 
pověsti může být vnímána daleko tíživěji, než 

ztráta nějakého ukradeného 
majetku. Lstivé pomluvy a 
výmysly mohou dokonce vést 
k „sociální popravě“ jejich 
oběti. Nejde tu o nic malého nebo nedůležitého.

Boží Slovo nás však nevede jen k tomu, 
abychom se zdrželi nepravosti, ale zároveň 
nás vždy vede k tomu, jak mám konat dobro. 
Výstižně to vyjádřil Martin Luther v Malém 
katechismu slovy: „Máme se Pána Boha bát 
a milovat ho, abychom bližního neobelhávali, 
nezrazovali, nepomlouvali ani neničili jeho pověst, 
ale omlouvali jej, mluvili o něm dobře a všechno 
obraceli na lepší stranu.“ Možná s dobrořečením 
u společnosti neuspějeme tak, jako pikantními 
klevetami, ale žít podle Božích přikázání 
znamená vždy plout proti proudu mínění 
tohoto světa.

„Ústa spravedlivého plodí moudrost, kdežto jazyk 
proradný bude vyťat.“ (Př 10,31)

Daniel Spratek, člen přípravného výboru  
evangelizačního tábora XcamP
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Existuje sedm důvodů, proč při pohledu 
na svět věřím v Boha: 

1. Svět nemohl vzniknout náhodou. 
2. Každý život směřuje k určitému cíli. 

Někdo musel tento cíl určit. 
3. Moudrost, uložená v instinktu 

zvířat (včel, mravenců, vos) svědčí o 
moudrosti Tvůrce. 

4. Moudrost lidského rozumu převyšuje 
nekonečně instinkt zvířat. Tím zřejměji 
jejím zřídlem musí být Nejvyšší 
Moudrost 

5. Vesmír je uspořádán s velkou 
inteligencí. 

6. Ve světě panuje zákon rovnováhy. 
Existují vedle sebe různé druhy zvířat a  
rostlin. Žádný z nich nemůže ovládnout 
ten druhý, aby jej zahubil beze zbytku. 

7. Člověk může dojít k chápání Boha, 
jestli se dívá s obdivem na zaměření k 
cíli a soulad světa.

Jsme teprve na úsvitu vědeckého věku 
a každý nový paprsek, vrhaný vědeckým 
výzkumem, ukazuje jasněji dílo Stvořitele, 
nadaného nekonečnou inteligencí. V duchu 
vědecké pokory a víry, založené na vědění, 
se stále více přibližujeme k vědeckému 
poznání Boha. 

Mám pro svou hlubokou víru tedy sedm 
důvodů: 

První důvod: 
Matematicky přesně můžeme dokázat, 

že náš vesmír byl plánován a vytvořen 
nesmírným budovatelským duchem. 

Dejme tomu, že vložíme do kapsy deset 
mincí, očíslovaných od jedné do deseti a 
důkladně jimi zamícháme. Pokuste se je 
vytahovat v pořadí od jedné do deseti, 
vkládajíce vytaženou minci zase zpět, a 
znovu jimi míchejte. Matematicky víme, že 
pravděpodobnost vytažení jedničky je 1:10. 
Pravděpodobnost vytažení jedničky a hned 
dvojky je 1:100. Vytažení jedničky, dvojky 
a trojky je 1:1000 a tak dále. Vaši naději, že 

byste vytáhli všech deset mincí v přesném 
pořadí od jedné do deseti, lze vyjádřit 
poměrem jedné ku deseti miliardám. 

Podle podobné úvahy je třeba stejně 
přesných podmínek, aby mohl existovat 
na zemi život, a je vyloučeno, aby jejich 
vzájemné správné uspořádání bylo dílem 
náhody. Naše planeta se otáčí na rovníku 
kolem své osy rychlostí 1 666 kilometrů za 
hodinu. Kdyby se otáčela jen rychlostí 150 
kilometrů za hodinu, naše dny a noci by 
byly jedenáctkrát delší a horké slunce by 
spálilo za den všechnu vegetaci a zbytek by 
se stal obětí dlouhé mrazivé noci. 

Dále: slunce, zdroj všeho života na zemi, 
má povrchovou teplotu 6000 stupňů Celsia 
a naše planeta je od něho natolik vzdálena, 
aby nás tento žár zahříval, ale nespálil. 
Kdyby slunce vydávalo jen polovinu svého 
záření, zmrzli bychom, a kdyby vydávalo o 
polovinu více, uhořeli bychom. Zemská osa 
je nakloněna o 23 stupňů, čímž získáme 4 
roční doby. Kdyby nebyla takto nakloněna, 
výpary z oceánů by se pohybovaly na sever 
a jih a vytvořily by nesmírné plochy ledu. 

Kdyby měsíc byl od nás vzdálen jen 100 000 
kilometrů, mořský příliv by byl tak velký, že 
by byly dvakrát denně všechny světadíly 

zamyšlení

„SEDM DůVODů, PROč jAKO VěDEC VěŘÍM V BOHA“
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úplně pod vodou a ta by brzy spláchla i 
nejvyšší hory. Kdyby zemská kůra byla 
jen o 3 metry silnější, nebylo by v ovzduší 
kyslíku, který by se spojil s jinými prvky na 
různé sloučeniny, tvořící zemskou kůru, a 
nebylo by organického života. Kdyby moře 
bylo jen o několik metrů hlubší, pohltilo 
by všechen náš kyslík a kysličník uhličitý a 
nemohly by existovat žádné rostliny. Nebo 
kdyby ovzduší bylo značně řidší, některé z 
meteorů, kterých se denně spaluje v ovzduší 
miliony, by dopadly na různé části země a 
založily by zde oheň. Následkem těchto 
a spousty jiných okolností není ani jediná 
možnost z milionu, že by život na naší 
planetě vznikl náhodou. 

Druhý důvod: 
Vynalézavost a přizpůsobivost života je 

projevem vševládnoucí nejvyšší inteligence. 
Nikdo nikdy nevyzkoumal, co život vlastně 
je. Nemá váhu ani rozměr, ale má velkou 
sílu, protože rostoucí kořen rozlomí tvrdý 
kámen. Život si podmanil vodu, zemi, 
vzduch, ovládl prvky a přinutil je, aby 
se rozkládaly a tvořily sloučeniny. Život 
je jako sochař, dává tvar všem živoucím 
věcem a jako malíř vykresluje každý list 
a barví každý květ. Život je hudebníkem, 
který naučil ptáčky písním a hmyz bzukotu. 
Život je znamenitý chemik, který dává chuť 
ovoci a koření, růže naplňuje kouzelnou 
vůní, vodu a kysličník uhličitý mění v cukr 
a přitom uvolňuje kyslík, který potřebují 
živočichové k dýchání. 

Podívejte se na téměř neviditelnou 
kapénku protoplasmy, průhledné a rosolu 
podobné, jež je schopna se pohybovat, 
berouc k tomu sílu ze slunce. Tato jediná 

buňka, tato průhledná kapénka chová v sobě 
zárodek života a má schopnost rozdávat 
tento život každému živoucímu tvoru, 
malému či velkému. Síla této buňky je větší 
než síla všech lidí, zvířat a rostlin, protože 
z ní vyšel všechen život. Příroda nestvořila 
život, neboť žárem vyžehnuté skály a slané 
moře nemohly dát potřebné předpoklady. A 
kdo jej sem tedy přinesl? 

Třetí důvod: 
Moudrost zvířat jasně mluví o dobrotě 

Tvůrce, který vložil pud do jinak bezmocných 
tvorů. Mladý losos tráví léta v moři, načež se 
vrací do rodné řeky a táhne proti proudu při 
té straně řeky, na které se do ní vlévá říčka 
nebo potok, v němž se narodil. Co jej vede 
tak přesně zpět do rodiště? Přeneseme-li ho 
do jiné říčky, okamžitě ví, že není ve správné 
vodě, razí si cestu zpátky do hlavní řeky a 
potom zase vzhůru na místo svého určení. 

Ještě obtížnější je rozřešení úhoří záhady. 
Tito podivní tvorové se stěhují v době 
dospělosti ze všech řek a rybníků na celém 
světě do moře a spěchají do nesmírných 
hlubin u Bermud, což znamená, že úhoři z 
Evropy musejí uplavat mořem mnoho tisíc 
kilometrů. Tam se páří a umírají. Maličcí 
úhoříci, kteří zřejmě nemohou vědět nic, než 
že jsou v nesmírné vodní poušti, se přesto 
vydávají na zpáteční cestu a najdou nejen 
pevninu, ze které vyšli jejich rodiče, ale i 
řeky a jezera a rybníky, takže každá voda 
je opět osídlena mladými úhoři. Žádný 
americký úhoř nebyl nikdy chycen v Evropě 
a žádný evropský úhoř v Americe. Příroda 
dokonce zadržela dospívání evropského 
úhoře o rok, aby nahradila jeho delší cestu. 
Odkud se vzal pud, který to všechno řídí? 

Jistá vosa přemůže kobylku, vyhrabe v zemi 
díru, dá kobylce žihadlo na přesně určené 
místo, aby nezahynula, ale byla v bezvědomí 
a žila dále jako kus konzervovaného masa. 
Potom naklade vajíčka těsně vedle kobylky, 
aby se její mláďata mohla pást na kobylce, 
která zůstává živá, protože její mrtvé maso 
by mladé vosy usmrtilo. Stará vosa to 
vše dělala poprvé v životě, ale její druh to 
dělal od nepaměti, protože jinak by nebylo 
takových vos. Takovou tajemnou techniku 
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pokračování z předchozí strany
nelze vysvětlit nějakým přizpůsobením se 
poměrům, ta musela být prostě dána. 

čtvrtý důvod: 
Člověk má něco více, než 

pouhý zvířecí pud – má 
schopnost myslet. Ještě 
nikdy nebylo o žádném 
zvířeti zaznamenáno, že by 
dovedlo počítat do deseti, či 
jen rozumělo významu čísel. 
Tam, kde je pud jen jediným 
tónem flétny, krásným, ale 
omezeným – lidský mozek 
obsahuje tóny všech nástrojů 
orchestru. Tento čtvrtý 
důvod netřeba rozvádět. 
Díky lidskému rozumu jsme 
schopni úvahy, že jsme tím, 
čím jsme jen proto, že se nám 
dostalo jiskry Boží moudrosti. 

Pátý důvod: 
Prostředky Boží pro zachování všech 

živých tvorů – podivuhodné geny. Tyto 
geny jsou tak nepatrná tělíska, že kdyby 
bylo možno dát dohromady všechny geny 
odpovědné za zrození všech lidí na světě, 
vešly by se do dvou náprstků. A přece tato 
ultramikroskopická tělíska, zvaná geny, 
a jejich průvodci, chromozomy, obývají 
každou živou buňku a jsou nositeli všech 
lidských i zvířecích charakteristických 
vlastností. 

Dva náprstky jsou velmi malý prostor, 
aby se do něj vešly všechny charakteristické 
individuální vlastnosti miliard lidí. Ale jsou 
to nade všechnu pochybnost zjištěná fakta. 
Nuže, jak tedy geny mohou uchovávat 
všechny normální dědičné vlastnosti mnoha 
předků a jak zachovávat psychiku každého 
v tak nepatrném množství hmoty? Zde je 
vlastně začátek dědičnosti v buňce, jednotce, 
která v sobě chová a nese geny. Jak je možné, 
aby několik málo milionů atomů, tvořících 
ultramikroskopický gen, absolutně ovládlo 
všechen život na světě? To je příklad úžasné 
moudrosti a prozíravosti, jež může vycházet 
jen z nejvyšší moudrosti Tvůrcovy – žádná 
jiná hypotéza to nevyloží. 

šestý důvod: 
Účelné hospodaření přírody nás nutí, 

abychom si uvědomovali, že jen nekonečná 
Moudrost mohla předvídat a ovládat různé 
eventuality, jež se v přírodě vyskytnou. Před 
mnoha lety byl v Austrálii vysazen jistý druh 
kaktusu jako ochranný plot. Nemaje zde 
žádného nepřítele v říši hmyzu, kaktus se 
přímo zázračně rozmnožil a pokryl území 
tak široké a dlouhé, jako je celá Anglie. 
Vyhnal obyvatele z vesnic a farem a zničil 
jejich polnosti. Vědci hledali po celém světě 
nějakého nepřítele tohoto kaktusu. Konečně 
našli hmyz, který se živil jen kaktusem 
a nechtěl žrát nic jiného. Hmyz se rychle 
množil – neměl žádných nepřátel. Hmyz 
přemohl brzy kaktusy, takže dnes už je jich 
v Austrálii málo; ale současně skoro úplně 
vyhynul i on. Takové zásady v udržování 
rovnováhy v přírodě řídí jistě nějaká vyšší 
Moudrost. (Proč tak rychle množící se hmyz 
neovládl celou planetu? Protože nemá 
takové plíce jako člověk, nýbrž jen dýchací 
průduchy. Když hmyz roste, tyto průduchy 
nerostou úměrně s ním. Proto se opravdu 
nikdy nevyskytl na světě nějaký veliký hmyz. 
Kdyby nebylo tohoto moudrého zařízení, 
nemohl by člověk existovat. Představte si, že 
byste se setkali se sršněm velikým jako tygr.) 

Sedmý důvod: 
Okolnosti, že člověk chápe pojem Boha. 

Pojetí Boha tryská ze schopnosti člověka 
– inteligence, kterou ostatní tvorové na 
této planetě nemají. Jen díky této úžasné 
vlastnosti může člověk samojediný 
mezi všemi tvory nalézat důkazy věcí 
neviditelných. Obzory, které tato vlastnost 
člověku otevírá, jsou nekonečné, neboť 
když se lidská zdokonalená inteligence 
stává spirituální skutečností, může ve všem 
účelném uspořádání kolem sebe vidět a 
poznat velikou pravdu, že nebe je všude, že 
Bůh je všude a ve všem – a že nikde nám není 
tak blízko, jako v našich srdcích. Je to pravda 
jak vědecká, tak rozumově poznatelná, co 
napsal žalmista Páně: Nebesa vypravují 
slávu Boží a obloha zjevuje dílo jeho rukou. 

A.C. Morrison,  
biolog, bývalý prezident newyorské Akademie věd 
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REgÁL 
Chci vám napsat o stěhování regálu. Ačkoli 

to bude znít zvláštně, právě stěhování regálu 
byla totiž poslední kapka k utvoření názoru, 
že bez skepse se žije lépe.

Ale popořadě. Od doby, kdy jsem se vdala 
a přestěhovala do Havířova, chodím do 
malého sboru, který si říká Církev na cestě 
a spadá pod Apoštolskou církev. Nebudu 
tady jmenovat vedoucího našeho sboru, 
kdo je dostatečně zvědav, zřejmě si to zjistí. 
Nechci ho totiž nijak zvlášť vyzvedávat, 
ale i přesto musím říct, že je pro mě velmi 
inspirujícím člověkem. Pán Bůh jej obdařil 
značnou cílevědomostí a trpělivostí. Tento 
člověk měl vizi, že založí sbor. Těžko se 
Vám zakládá sbor, když nemáte prostor, 
kde by se shromažďoval. A tak se tomuto 
muži podařilo sehnat prostor bývalé 
školky, městského objektu. Tento objekt byl 
pronajat městem za symbolickou 1 Kč ročně. 
I se zahradou. Podařilo se tedy založit sbor, 
sehnat sponzory, zrekonstruovat školku, 
přičemž si náš vedoucí usmyslel, že by 
bylo dobré vytvořit v objektu něco, co by 
přilákalo lidi z okolního sídliště. Z prostor 
se tedy stala kavárna a mateřské centrum. 
Pak prohlásil, že musíme nutně využít taky 
zahradu a začala se rekonstruovat zahrada. 
Najednou se připojili dobrovolníci z okolí, 
kteří pomáhali s pracemi na zahradě, 
objevily se maminky, které byly ochotny 
pořádat program v mateřském centru...

A tak sleduji našeho pastora a říkám si, kde 
bere tu energii, kde bere ty plány, kde bere 
tu naději? Zřejmě to je tím, že skepticismus 
je mu skutečně na míle vzdálen. Víte, někdy 
na nás působí jako snílek. Snílci jsou často 
k smíchu. Biblický snílek Josef, Jákobův 
syn, byl také k smíchu. Ale když vidíte 
výsledek snění spojeného s velkou dávkou 
úsilí, najednou vám to dojde: Ale vždyť Pán 
Bůh pomáhá realizovat naše sny, když jsou 
součástí jeho plánu! Pán Bůh dokonce chce, 
abychom měli sny a plány, jakkoli se mohou 
zdát našemu okolí nerealizovatelné, je to 
přece něco, co nás táhne v naší službě dále.

Vedoucí sboru má rovněž cit pro 
příležitost, a když objevil v inzerci velký 

regál k darování, rozhodl se, že jej prostě 
chce. Osudného dne jsem se víceméně 
náhodou octla ve sborových prostorách a 
hned jsem byla zaangažována na pracích 
při vyklízení dvou kumbálů. Zanedlouho 
byl přivezen onen slavný regál. Byl vážně 
velký. Zatímco z pastora čišelo nadšení z 
výhodného „kaufu“, já jsem v duchu značně 
pochybovala, že je možné toto monstrum 
dostat do jednoho z kumbálů. „Do kumbálu 
se určitě vleze, to mám vypočítané,“ zahlásil 
vedoucí, „horší to bude s přenesením přes 
chodbičky.“ Začalo se řešit, kterými dveřmi, 
a jak bude regál transportován. Naše 
brigádnická sestava čítala dva muže a dvě 
ženy. Muži pak přišli na jediné možné řešení 
– vysadí se jedno okno (cca 2,5 m nad zemí), 
muži se postaví pod oknem na stůl, „podají“ 
regál zdola, ženy jej „přichytí“ zevnitř, muži 
přeběhnou do budovy a společnými silami 
vtáhneme regál do domu. Nám, zaskočeným 
ženám, nezbylo, než souhlasit. Ale v duchu 
jsem si říkala, že toto se prostě NEMŮŽE 
povést. Nejen, že se zdařila operace, 
„přesun regálu oknem“, dokonce se zdařily 
i následující dva kroky – přenesení regálu 
dveřmi kumbálu s bohatou rezervou 1 cm a 
i samotné postavení regálu.

Když jsem toho dne odcházela domů, zase 
jsem musela přemítat nad cílevědomostí 
našeho pastora. A zase jednou věřím tomu, 
že snít se může a s Boží pomocí se můžou dít 
fakt skvělé věci. Snad mě skepse zase brzo 
nepřemůže.

Lenka Jurečková 
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Český statistický úřad před časem odhalil 
předběžné výsledky Sčítání lidu, domů a 
bytů z loňského roku. Kromě toho, že v České 
republice napočítali statistici celkově 10 562 
214 obyvatel a z toho v Moravskoslezském 
kraji obyvatel 1 236 028, jsme se mohli 
také dozvědět, jak je to s postojem těchto 
obyvatel k náboženství. A zdá se, alespoň na 
první pohled, že věřících lidí u nás ubývá. 
K nějaké církvi či náboženské společnosti se 
přihlásilo 1 467 438 obyvatel, za věřící bez 
konfesijní příslušnosti se označilo 707 649 
obyvatel. Největším uskupením zůstává 
Církev římskokatolická s 1 083 899 věřících, 
na dalších místech se umístily Českobratrská 
církev evangelická, k níž se přihlásilo 51 936 
lidí a Církev československá husitská, již 
uvedlo 39 276 obyvatel ČR.

Pokud se podíváme na předchozí sčítání 
v roce 2001, zjistíme, že se k církvím či 
náboženským společnostem tehdy přihlásilo 
3 288 088 obyvatel. To může působit jako 
znatelný úbytek věřících. Jenže další data 
vypovídají o tom, že zatímco v roce 2001 se 
za obyvatele bez náboženské víry označilo 
6 039 991 lidí, v roce 2011 bylo takových 
obyvatel 3 612 804. Zvětšil se však počet 
těch, kdo údaj o své náboženské víře vůbec 
nevyplnili, v loňském roce jich bylo 4 774 

323.
Představitelé těch největších církví 

upozorňují např. na velkou část obyvatel, 
která se ohledně své víry nevyjádřila a vidí 
to jako projev nedůvěry ke státu a institucím. 
Patriarcha Církve československé husitské 
Tomáš Butta uvedl, že podle jejich údajů 
podporuje CČSH na 70 000 lidí. Podle 
pražského arcibiskupa Dominika Duky 
výsledky sčítání nejsou příliš relevantními, 
neboť 1/3 čtenářů Katolického týdeníku, 
aktivních věřících, již před sčítáním 
dala najevo, že otázku ohledně své víry 
nezodpoví.

Statistika tedy má cenné údaje, ale neplatí 
to absolutně.

Zdroje: czso.cz; www.idnes.cz; www.dominikduka.cz 
MCH-NL 

VÍRA V čR PODLE SčÍTÁNÍ LIDU 2011

Silvestrovský večer jsme prožili s teenagery 
z Dětské misie, se kterými jsme trávili celý 
víkend v naší přístavbě.

Program začal v 19 hodin detektivní hrou, 
kterou jsme všichni úspěšně vyřešili. Poté 
následovala mládeží oblíbená hra 
Partička, do které jsme se téměř všichni 
zapojili. Jako zpestření jsme si promítli 
prezentace s fotkami z víkendovky a 
z uplynulého roku. Asi půl hodiny 
před půlnocí jsme zpívali chvály a 
rok jsme zakončili modlitbami. O půl 
jedné ráno jsme se všichni šli projít 
do města, a když jsme se vrátili, tak 

byla povolena volná zábava, kterou jsme 
využili na různé hry. Po hrách už nás čekal 
zasloužený spánek.

Míša Chylová 

ohlédnutí

SILVESTROVSKÝ VEčER DOROSTU 2011/2012
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misie

OTEVŘENé NEBESKé PRůDUCHY
Blížil se termín našeho posledního 

výjezdu na Zakarpatskou Ukrajinu v roce 
2011. Předvánoční čas, obchody plné lidí 
nakupujících dárky pro své blízké. I my 
jsme chtěli pro „naše děti“ na Ukrajině 
připravit bohatší nadílku, ale neměli jsme 
k tomu dostatek finančních prostředků. 
Prosili jsme Pána Boha, aby nám pomohl a 
přidal do naší „ukrajinské“ pokladničky. A 
začaly se dít zvláštní věci. 20. 11. 2011 jsme 
byli na bohoslužbách ve sboru Na Rozvoji v 
Českém Těšíně, kde se uskutečnila sbírka na 
Ukrajinu, a bylo nám předáno 14 565,- Kč. O 
týden později jsme obdrželi částku 7 500,- Kč 
od účastníků biblických hodin v Hnojníku. 
Pak ještě přibylo několik tisíc od různých 
příležitostných dárců.

To největší překvapení však přišlo v pondělí 
5.12., kdy jsme plánovali výměnu korun 
ve směnárně v Českém Těšíně. Dopoledne 
zazvonil mobil a neznámý mužský hlas mi 
oznámil, že chce podpořit naši činnost na 
Ukrajině. Domluvili jsme si schůzku v jeho 
firmě v Českém Těšíně. Ve stanovený čas jsme 
společně s manželkou byli na místě. Přivítal 
nás sympatický pán, pro nás úplně neznámý 
a po krátkém rozhovoru sdělil, že nám chce 
přispět částkou 30 000,- Kč. Stouply nám 
slzy do očí. Zmohl jsem se mu jen říct, že mu 
nemůžeme dát žádné potvrzení pro odpočet 
z daní, protože nemáme žádnou nadaci 
nebo fond. Odpověděl, že žádné potvrzení 
nepotřebuje, protože ví, že to jde do dobrých 

rukou a na dobrou věc. Sedli jsme do auta, 
zajeli k nádraží v Českém Těšíně, kde náš 
neznámý dárce vybral z bankomatu 30 000,- 
Kč, předal mi je do rukou a se slovy šťastnou 
cestu jsme se rozloučili. Díky tomuto daru 
naše „ukrajinská“ pokladnička nabobtnala 
na dvojnásobnou částku, než je zvyklá a 
mohli jsme pro naše ukrajinské děti a rodiny 
připravit pěkné a radostné vánoční svátky.

Chceme vám všem poděkovat za vaši 
přízeň a podporu, za vaše finanční dary, za 
každou korunu věnovanou na tuto věc.

Přinášejte do mých skladů úplné desátky. Až 
bude ta potrava v mém domě, pak to se mnou 
zkuste, praví Hospodin zástupů: Neotevřu 
vám snad nebeské průduchy a nevyliji na vás 
požehnání? A bude po nedostatku. Malachiáš 
3,10

Požehnaný nový Rok 2012 přejí manželé  
Jiří a Irena Nogovi

za starých časů

KDO zACHRÁNÍ?
Jeden obrácený Číňan znázornil 

všemohoucí, spasitelnou lásku Ježíšovu 
tímto obrazem: Muž jeden padl do hluboké 
jámy a ležel tu na bahnité půdě, aniž by si 
mohl sám pomoci.

I přišel Konfucius, zakladatel čínského 
náboženství, k jámě, podíval se na člověka 

a řekl: „Ubohý muži, je mi tě opravdu líto. 
Ale proč jsi byl také tak pošetilým a spadl jsi 
do této děsné jámy? Dám ti radu: až vylezeš, 
buď opatrným, abys se opět do takové jámy 
nedostal.“ To řka, odešel.

Potom přišel Buddha a podívav se na 

pokračování na další straně
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pokračování z předchozí strany
člověka v jámě, řekl: „Chudáku, je mi tě 
velice líto, že tě tam v tom vězení viděti 
musím: kdybys ses mohl aspoň do třetiny 
nebo do polovice ven dostati, pak bych tě 
snad docela vytáhl.“ – Avšak nešťastník se 
nemohl ani o píď pozdvihnouti. 

Konečně přišel Pán Ježíš a uslyšev muže 
plakati a o pomoc volati, lehl si na zemi a 
uchopiv nešťastníka za ruku, vytáhl jej 
z hluboké jámy, ve které by byl musel 
zahynouti. A teprve nyní když byl zachráněn, 
mluvil Pán k němu: „Jdi, a nehřeš více!“

Jistý farář, již zemřelý, vypravuje, že v době 
vybírání bramborů šel na procházku. Přišel k 
poli, na němž právě poslední z těchto vzácných 
nepostradatelných plodů země na denní světlo 
bylo vyoráno. A skutečně, pravá rozkoš to byla, 
viděti, jak tu ležely jako vydobytý poklad na 
hnědé hlíně, všechny tak zdravé, krásné a skoro 
stejně veliké. Celá řada naplněných pytlů stála 
již na políčku. Farář, zastaviv se, napočítal jich 
dvacet a sám potěšen nad tímto bohatstvím a 
výtečnou jakostí zně, volal na rolníka, který na 
pozdrav dotkl se čepice: „Nu milý příteli, to jest 
zas jednou požehnání! Tak krásné a tak veliké, 
jeden skoro jako druhý!“

„Ano, pane faráři, to je právě to!“, odvětil 
rolník, „to právě není správné všechny veliké, 
jeden skoro jako druhý! Čím pak mám letos 
krmit vepře, kteří jindy dostávají vždycky ty 
malé?“ 

Řekneme „ubozí vepři“, nebo „ubohý 
rolník“?

V Gothě nalézá se vedle pece k spalování 
mrtvol také tzv. kolumbárium, v kterém 
urny s popelem spálených mrtvol bývají 
uschovávány. Před lety přibyly tam k 
uschovaným již urnám ještě dvě. Jedna má 
tento nápis: Zmlkl zvuk hlasu sladkého: v 
popel obrácen jest slavík. 

Hrst popele pochází ze slavné kdysi 
zpěvačky Ilmy Murské, která jako uherský 
slavík ve Vídni, Paříži, Londýně a Petrohradě 
posluchače okouzlovala svým zpěvem. 
Upadla pak do veliké chudoby a bídy a 
zhynula opuštěna a zapomenuta. 

Druhá urna chová v sobě popel dcery její a 
na této jest napsáno: „Ta, jež zde odpočívá, 
trpěla mnoho, bojovala mnoho, a ničeho 
nedosáhla.“ Brzy po smrti své matky se totiž 
ze zármutku a omrzelosti života otrávila. 
Tak stojí tu ony dvě černé urny s trochou 
popele, ale jakou to historii obsahuji! Jediná 
pravda jejich života jest nápis na urnách: 
káže živoucím, že život bez Boha patří k 
nejmarnějším věcem mezi marnými. Jak 
šťastně může nejchudší člověk žíti i umříti, 
když naučil se věřiti v Toho, který tak svět 
miloval, že sebe 
samého proň 
obětoval, neboť 
oni mohou říci: 
„Mně zajisté 
živu býti jest 
Kristus a umříti 
zisk. 

Evanjelické listy, konec 19.stol., MG - NL

TAKé jEDEN z TěCH DEVÍTI

DVě URNY

co nás čeká
Konference „Nejlepší poselství“ - 

Srdečně Vás zveme na konferenci pro 
pracovníky s dětmi, která se bude konat dne 
21.1.2012 od 9:00 do 16:30 hod. ve středisku 
Karmel ve Smilovicích. Hostem bude Ulrich 
Hofius z Německa. Účastnický poplatek 
200,- Kč, studenti 150,- Kč – hrazeno na 
místě (v ceně je oběd a menší občerstvení). 
Přihlásit se můžete nejpozději do 15.1.2012 
na e-mail daniela.niemczykova@centrum.cz.

Sbormistrovský kurz - zveme všechny 
dirigenty pěv. sborů na kurz pro sbormistry 
v Českém Těšíně, ústředí SCEAV, Na 
Nivách 7, kostel SCEAV Na Nivách. Datum: 
sobota 11. únor od 9.30 do 12.30 a pak od 
13.30 do 15.30. Program:

A) Prezentace vícehlasých a jednohlasých 
skladeb současných liturgických autorů

B) Prezentace lidových duchovních písní
Kurz povede bratr Ladislav Moravetz, 
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celocírkevní kantor ČCE
Přihlášky zasílejte do pondělí 27. ledna 

2012 na adresu mrican@sceav.cz
Konference pro muže - srdečně Vás zveme 

na 7. ročník Konference pro muže Tváří v 
tvář - Fair Play, která se koná v Třinci – kino 
kosmos, 4.2.2012, 7:30 – 16:30. Mezi řečníky 
jsou L. Ďuračka, S. Kaczmarczyk, J. Unger. 
Více a registrace na www.kpm.sceav.cz

Výuka náboženství: 
ZŠ Slezská: pondělí 12.55 – 13.40 – žáci 1. 

stupně, pátek (klub Debatník) 14.00 – 14.45 
– žáci 2. stupně

ZŠ Ropice: pondělí 12:30 Masarykova 
škola (ulice Komenského): středa 1. skupina 
11:30 v 1.C, 2.skupina 13:30 ve 4.B, klub pro 
druhý stupeň ve 14:45 v mládežovně na 
faře

ZŠ Pod Zvonek, Svibice: čtvrtek 14:00 ve 
4.B

Rock Solid gympl - je každé pondělí v 
15:00 hodin na těšínském gymnáziu v aule. 
Hrajeme zábavné hry, často i poučné. Na 

každý týden připadá jedno téma, o kterém 
si povídáme s našimi vedoucími- Reňou 
Gorniakovou a Hankou Ledvoňovou. 
Momentálně je to téma vztahů v životě 
člověka. (Já osobně tam docházím velmi ráda, je 
to pro mne zajímavá výplň volného času. Pokud 
máte chuť popovídat si s fajn lidmi, tak přijďte 
na Rock Solid. Těšíme se na vás. Míša Chylová).

gymnázium - modlitební skupinky
Zveme všechny studenty gymnázia v 

Českém Těšíně k účasti na pravidelných 
modlitebních skupinkách vždy v úterý 
od 7:05 do 7:50 v učebně biologie. Náplní 
je zpěv, krátké slovo na povzbuzení a 
modlitby ve skupinkách. Zažijete skvělé 
společenství s Bohem i věřícími spolužáky.

Slovo na cestu
Česká biblická společnost představuje 

nové, ilustrované vydání Bible v čtivém 
překladu, které je nazváno Slovo na cestu. 
Vydání obsahuje všechny biblické knihy, 
které jsou doplněny kresbami. www.
dumbible.cz.

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

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

Datum Čas Místo setkání Téma Kazatel
Po 9.1.2012 17:30 ČCE Na Rozvoji Obři současnosti a 

mentalita kobylek
T. Firla 
(CB)

Út 10.1.2012 17:30 CB Frýdecká Generace pouště M. Pięntak 
(SCE a.v.)

St 11.1.2012 17:30 Agape Božkova Chtěli Ho ukamenovat M. Pilch 
(ČCE a.v.)

Čt 12.1.2012 17:30 KS Na Mojském Nová generace S. Bocek 
(AC)

Pá 13.1.2012 17:30 SCE a.v. Na Nivách Kenazejec J. Andrýsek
 (KřS)

So 14.1.2012 17:30 KC Slovenská Volné téma Avi Mizirachi
(Adonai Roi Tel 
Aviv)

ALIANčNÍ MODLITEBNÍ TÝDEN
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Informace o sboru
Evangelický sbor a.v. ČCE,
Nám. Dr.M.Luthera 1, 
737 01  Český Těšín
Telefon: 558 745 191
e-mail: info@ccectesin.cz
web: www.ccectesin.cz
Úřední hodiny: Po-Pá 9:00–12:00
Mimo tuto dobu dle dohody s faráři.

Redakce NL
e-mail: noviny.rozvoj@centrum.cz
Na přípravě tohoto čísla se podíleli tito 
členové redakce: J. Foberová (JF), M. 
Géryková (MG), D. Harok (DH), M. 
Chalupski (MCH), M. Schulhauser (MSCH). 
Tisk: Magdaléna Géryková
Editace: David Harok
zodpovídá: Jana Foberová

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

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

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


