
Slovo editora
Vážení čtenáři, 
je zajímavé, že většina z nás se v zimě těší 

na léto. Zima je pokládána za smutnou, 
zatímco léto je příslibem slunce a pohody. 
Jenže pak tu máme léto a zase nejsme 
spokojeni - je buď příliš teplo, pot se z nás 
leje a rostliny schnou, nebo prší a my se 
zlobíme, protože mohlo být hezky, ale my 
musíme sedět doma. 

Nám lidem často máloco bývá vhod. Bůh 
však ví, co dělá, se vším má svůj záměr, 
který nás daleko přesahuje, a vše se řídí 
jeho vševědoucím rozumem. A proto, až se 
ráno podíváme z okna a opět budeme mít 
na jazyku stížnost, raději poděkujme Bohu 
za vše, co nám dává. On ví, proč. 

A pokud opravdu prší a vy nemáte 
co dělat, začtěte se třeba do srpnových 
Nedělních listů. 

Ryze letní zamyšlení nabízí bratr farář 
Jirka Chodura. Připravte si okurky, po jeho 
přečtení dostanete chuť na okurkový salát. 

Nachystejte si také své Bible, protože 
začínáme s novým seriálem, ve kterém se 
vydáme po stopách Lukášova evangelia. 

A protože léto je plné křesťanských 
akcí a některé z nich už máme za sebou, 
přinášíme ohlédnutí za evangelizačními 
tábory v Dziegielowě i ve Smilovicích. 

Pěkné prázdninové čtení přeje 
                                                    Jana Foberová 

pokračování na další straně

„Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste 
si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří; 
nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé. 
Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co 
je vůle Páně.“

  Efezským 5, 15-17

5 biblických pohledů 
na vedení času 

Jaké máme dnes vymoženosti doby, které 
nám šetří čas? Vlaky, auta, letadla, počítače, 
mobilní telefony, internet, diáře, mikrovlnné 
trouby, rychlovarné konvice, instantní 
kávy a polévky a celou řadu dalších věcí. 
Znamená to, že máme daleko více času a 
méně stresu než naši dědečkové a babičky? 
Asi ne. 

Proč vedení času? Vysvětlím to na dvou 
děvčatech, které znám. Každá z nich má 
svého psa. Mají stejné plemeno - labradora. 
Je to takový velký, silný pes. Jedna řekne 
„zůstaň, k noze, aport…“ a pes ji skoro 
na slovo poslechne. Ta druhá, když jde 
se psem na procházku, často běží v rádiu 
délky vodítka. Pes běží rychleji než ona a 
skoro neovládatelně jí táhne. A tak je to i s 
časem. Pán Bůh daroval každému stejný 

kapitál času, a to 
dvacet čtyři hodin 

denně. Můžeme čas 
vést, nebo být časem 
ovládáni – vlečeni.
Jednou nám misionář 

Jakub Pszczolka povídal, 
jak čekal na převoz na 
vedlejší ostrov. Měl 
sjednaného převozníka 
přesně na určitou ranní 

hodinu. Převozník 
přijel na čas a 
Kuba byl trošku 

překvapený, a tak se ho zeptal: „Jak můžete 
převážet lidi a jezdit na čas, když nemáte 
hodinky?“  Převozník se usmál a řekl: „My o 
vás Evropanech říkáme, že vy máte hodinky 
a my čas.“ Jak tedy zacházet s časem, 
abychom ho vedli my a ne on nás? Pojďme se 
společně podívat na pět biblických pohledů.
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pokračování z předchozí strany

1. pohled boha stvořitele
V první kapitole Genesis čteme o tom, 

jak Pán Bůh stvořil zemi a vše na ní. Co se 
v této kapitole opakuje nejčastěji? I byl den 
a byla noc. Např. Genesis 1:5  Světlo nazval 
Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo 
jitro, den první. Co nám to říká o Pánu Bohu 
stvořiteli a jeho nakládání s časem? Věčný – 
nadčasový Bůh sám sebe při stvoření omezil 
časem. Jak svou práci v omezeném čase 
hodnotí? Kdybych měl více času, tak bych 
to více doladil. Hlavně toho člověka! Asi 
bych mu nenechával tu svobodnou vůli. Ne, 
nic takového Pán Bůh neříká. Naopak, svou 
práci v omezeném čase hodnotí jako dobrou, 
velmi dobrou. Omezený čas může být 
někdy požehnáním v tom, že jsme schopni 
se koncentrovat, podat výkon, zapřít sebe. 

Co dalšího se můžeme o vedení času od 
Pána Boha z jeho stvořitelské práce učit? Pán 
Bůh každý den plánoval, pracoval a hodnotil 
a byl v tom vyvážený. I řekl Bůh…, i učinil… 
a viděl, že to bylo dobré. Např. Genesis 1:3-4  
I řekl Bůh: „Buď světlo!“ A bylo světlo.  Viděl, 
že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy. Jak 
často plánujeme věci pro své manželství, 
výchovu dětí, svůj duchovní růst, rozvoj 
svého sboru? Pán Bůh nezůstával však jen u 
snění – plánování, u něho nebyl rozdíl mezi 
slovem – plánem a činem. Za svým slovem 
si stál a naplnil ho a svou činnost zhodnotil. 
Jak často si sedneme k papíru a zhodnotíme 
své záměry osobní, rodiny, sboru? Jak často 
máme odvahu někoho požádat o hodnocení? 
Opět jde o vyváženost a propojenost. 
Neměli bychom se stát jen hodnotiteli, ale na 
základě reflexe dělat také nové kroky.

2. pohled Ježíše krista
Jaké výroky o nakládání s časem známe 

od Ježíše Krista? Nestíhám, tak rád bych 
to udělal, ale nemám na to už čas, jsem 
v presu, tohle už nedokončím. Ne, tyhle 
výroky z jeho úst nezazněly. Ježíš často říkal 
„není čas“ nebo „je čas“. Např. Jan 7:6  Ježíš 
jim řekl: „Můj čas ještě nenastal, ale pro vás je 
stále vhodný čas.“ Marek 1:15  „Naplnil se čas a 
přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte 
evangeliu.“ Pán Ježíš Kristus se nezaměřuje 

na množství času, ale na správnost času – 
pro co není a pro co je čas. Jeho „efektivita“ 
nespočívala v maximálním výkonu za co 
nejkratší čas, ale v pravém načasování.

Správnost času nacházel během modliteb, 
při tichém setkání s Otcem. Víme o čtyřiceti 
šesti zmínkách, kdy se Ježíš modlí, přestože 
byl Božím synem. Ježíš často nebyl ovládán 
příležitostí ani potřebami, ale přijímal nový 
směr od svého Otce.  Např. když jednou 
večer uzdravoval a vyháněl démony, druhý 
den ráno za ním přichází velký zástup 
lidí, kteří ho chtějí slyšet a vidět jednat… 
Učedníci ho proto rychle hledají. Našli ho, 
když se na pustém místě modlil. Nabádají 
ho, aby se vrátil, že to, o čem mluvil, se 
už naplňuje. A Ježíš? Marek 1:38 Řekne jim: 
„Pojďte jinam do okolních městeček, abych i 
tam kázal, nebo proto jsem vyšel.“ Tichý čas 
s nebeským Otcem nepotřebujeme proto, 
že je to správné, duchovní, abychom se 
cítili dobře…, ale protože v něm můžeme 
nacházet správné načasování. Jak často Pán 
Bůh plánoval? Jak často plánujeme my? Jak 
často máme tichý čas?

Na konci svého života Ježíš prohlašuje, že 
je vše hotovo – „dokonáno jest“. Jak často 
říkáme, jsem hotov?

3. pohled ze starého zákona
Ve Starém zákoně je spousta moudrostí 

o zacházení s časem, z nichž bych chtěl 
zmínit dvě. První výrok je hodně známý. 
Kazatel 3:1  Všechno má určenou chvíli a 
veškeré dění pod nebem svůj čas. Dobře, na 
vše, co je od Pána Boha, je čas. Co to tedy 
znamená v situaci, když nestíhám? Možná 
dělám věci, které po mně Bůh nechce. 
Nebo s časem nezacházím dobře – dlouho 
se dívám na televizi, hodiny komunikuji 
přes internet, mám větší zahrádku, než 
potřebuji… Do špatného zacházení s časem 
patří i zlozvyky, jako je odsunování úkolů 
na poslední chvíli. Nevím, zda je to jen náš 
český nešvar, že největší motivaci nebo spíše 
tlak k vykonání věcí mám až za pět minut 
dvanáct. Důvodem, proč nestíhám, může 
být také perfekcionismus – to, když věnuji 
něčemu více času, než je třeba.
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Druhá moudrost je ze stejné knihy. Kazatel 
3:11  On všechno učinil krásně a v pravý čas, 
lidem dal do srdce i touhu po věčnosti, jenže 
člověk nevystihne začátek ani konec díla, jež 
Bůh koná. Znamená to, že věci jsou časem 
krásnější, že na to zlé zapomínáme a 
pamatujeme si jen to pěkné? Ne, v originále 
je napsáno, že věci ve správný čas přinášejí 
krásu. Nechci být proti efektivitě, ale kvůli 
velké rychlosti a výkonnosti se nám může ze 
života ztratit krása, protože míjíme správné 
Autorovo načasování. Kde ve svém životě – 
ve škole, v práci, v manželství, ve výchově 
dětí, v přátelství, ve službě – přináším nejen 
výkon, ale i krásu? Kde musíme zpomalit, 
abychom krásu přinášeli? 

4. pohled z nového zákona
V Novém zákoně se dozvídáme, jak 

zacházet s časem moudře. Efezským 5:15-
17  Dávejte si dobrý 
pozor na to, jak žijete, 
abyste si nepočínali 
jako nemoudří, ale jako 
moudří; nepromarněte 
tento čas, neboť nastaly 
dny zlé. Proto nebuďte 
nerozumní, ale hleďte 
pochopit, co je vůle 
Páně. Moudrost 
spočívá v tom, že 
nepromarníme čas. 
Nepromarnit čas neznamená udělat toho co 
nejvíce, ale udělat to, co máme. 

Hezky to ukazuje i jiný verš z tohoto listu. 
Efezským 2:10  Jsme přece jeho dílo, v Kristu 
Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré 
skutky, které nám Bůh připravil. Pán Bůh nám 
připravuje skutky. Je to jako s dárečky o 
Vánocích. Když si vytáhnu pod stromečkem 
dárek pro sebe, asi tam nebude barbína ani 
auto na dálkové ovládání, ale možná nějaká 
mikina. A nebude to velikost S a růžová 
barva, ale spíše XL a barva zelená nebo 
červená. Proč? Protože mě má moje žena 
ráda a připraví mi dárek přesně pro mne. Já 
jen hledám, kde je napsané: táta, Peťa nebo 
Peťan. Tak je tomu i se skutky. Pán Bůh nám 
připravuje skutky podle našich kapacit, 
včetně té časové.  Naše zodpovědnost 

je objevit, co je pro nás podle našeho 
obdarování a možností.

5. odpočinkový pohled
A poslední, bonusový pohled. Když Pán 

Bůh stvořil člověka, jaký mu dal úplně první 
„úkol“? Pán Bůh stvořil člověka šestý den 
a sedmý den byl den odpočinku. Člověk 
je stvořen do odpočinku. Klasické české 
pravidlo říká: „První práce a potom koláče.“ 
Klasické stvořitelské pravidlo říká: „Na 
delší cestu vyjeď s plnou nádrží.“ Odpočívat 
není Božím doporučením, ale příkazem. 
Odpočívat je projevem víry, že to nestojí 
jen na mé síle, ale že počítám s Boží silou 
a respektuji jeho nastavení. Pamatuji si, 
jak s námi ještě za totality chodili do školy 
Vietnamci, kteří tu byli na studiích. Prodávali 
nám za 250 korun hodinky s kalkulačkou. 
Zajímavé na těch hodinkách bylo, že na 

nich byla neděle prvním 
dnem. Jinak s časem 
nakládáme, když jsme 
vyčerpaní, a jinak, když 
jsme odpočinutí. Je to 
jako s řidiči, kteří jedou 
s rodinou na dovolenou 
do Chorvatska. Cestou 
tam mají přestávku 
na spánek, a zpátky to 
většinou jedou v kuse, 
protože jsou odpočinutí. 

Do kterých věcí někdy vstupuji vyčerpaný?
Je neduchovní být unavený a vyčerpaný? 

Možná, že kdybychom byli vedeni Duchem 
a pracovali jen z jeho síly, nebudeme 
vyčerpaní. Matouš 11:28  Pojďte ke mně 
všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, 
a já vám dám odpočinout. Únava je často 
důsledkem poctivé a namáhavé práce. Ježíš 
zve ty, kdo pracují a jsou unaveni, aby přišli 
k němu. Není to tak, že by nám Ježíš předal 
nějaký batoh odpočinutí, ale to odpočinutí 
je v setkání s ním. Potřebujeme se učit od 
některých našich duchovních sourozenců 
setkávat se s Kristem v tichu, samotě a 
bolesti, abychom získávali rekreaci, včetně 
té duchovní.

                Petr Húšť 
    Autor je ředitelem křesťanského festivalu United. 
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téma
bůh Je stálý 

Pomoc! Potřebuji se na chvilku zastavit. 
Nemám čas. Neustále se něco mění. Všude 
kolem je takový zmatek. Přítelkyně těžce 
onemocněla? Co její malé děti? Museli jsme 
prodat auto, abychom měli na splátky. 
Manžel přišel o práci.  Najít si stálou práci, 
to není možné. Dům se rozpadá. Rodiče se 
stále rozvádějí.  Soused už má zase novou 
přítelkyni... Podobné věty slyšíme kolem 
nás každý den. 

Na větvích se objevují pupeny, pak 
obdivujeme poupata, v létě se těšíme ze 
š ť a v n a t ý c h 
plodů, ošklivé 
housenky se 
mění v krásné 
motýly, kteří 
n a k o n e c 
přestanou létat, 
z miminek se 
stávají batolata, 
děti rostou, 
d o s p í v a j í , 
d o s p ě l í 
stárnou...

Do hluku, zmatku a změn zaznívá biblické: 
Já Hospodin jsem se nezměnil (Malachiáš 
3,6)

Bůh se nemění. Protože Bůh je stálý, 
nemohou se měnit ani ostatní jeho vlastnosti. 
Nerozvíjí se, neroste, není více či méně 
milosrdný, laskavý. U něho není proměny 
aní střídání světla a stínu (list Jakubův 
1,17). Protože On je a byl stejný včera, 
dnes i navěky, uslyšel Mojžíš při setkání s 
Hospodinem: Jsem, který jsem (2. Mojž. 
3,14) Protože Bůh je jediný, který se nikdy 
nemění, je stálý, naše opravdová a trvalá 
jistota, jediná konstanta je pouze v Něm. 
Bůh nás vždy miloval odvěkou láskou.  Jeho 
postoj k nám nemůže nic a nikdo změnit. 
Jeho slovo pevně spočívá v nebi navždy. Co 
o Boží stálosti (neměnnosti) hovoří Bible?

 Hospodinovo slovo stojí pevně v  

nebesích (Žalm 119,89)
 Bůh nemůže měnit své sliby, 

záměry a úmysly (Žalm 33,11)
 Miluje nás odvěkou láskou 

(Jeremijáš 31,3)
 Jeho milosrdenství je věčné (Žalm 

100,5)
 Boží spása  a spravedlnost tu bude 

navěky (Izajáš 51,6)
 Nikdo Boží slovo nezmění (Matouš 

5,17-18)  
Ve Starém Zákoně nacházíme nádherný 

příklad Boží 
stálosti a lidské 
nestálosti v 
1. Mojž. 11  a 
následujících 
k a p i t o l á c h . 
Abram (později 
A b r a h a m ) 
se oženil se 
Sárou, která 
byla neplodná. 
Bůh Abramovi 
zaslíbil, že ho 
učiní velkým 

národem a že mu požehná. Jeho potomstva 
bude jako prachu země. Ovšem pořád se 
nedělo to, co Bůh zaslíbil. Abram o tom s 
Bohem hovořil. Bůh připomíná Abramovi, že 
ho vyvedl z Uru a povzbuzuje ho. Abraham 
Bohu uvěřil, ale modlitby nebyly vyslyšeny 
ihned. Vypadalo to, že si Bůh dává načas a 
tak vzali manželé záležitost do svých rukou 
a Abram zplodil Izmaele s otrokyní, která 
si pak Sáry přestala vážit. Vypadalo to jako 
nejschůdnější možná i nejlepší řešení. Bůh ve 
své lásce počkal, až si to Sára s Abrahamem 
vyzkouší po svém. Potom obnovil svůj slib a 
konkrétně řekl, kdy se Sáře narodí dítě a svůj 
slib pak ještě rozšířil (1. Mojž. 21). Pán Bůh 
dovolil, aby Abram řešil problém po svém, 
musel však nést důsledky svého rozhodnutí, 
Izmael trápil Abrahama. Konáme z víry? 
Řešíme problémy podle Božího Slova nebo 
jednáme podle svého a důsledky vlastních 
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Děti si s otázkou, co znamená, že Bůh je 
stálý, poradily takto:
- je vždy stejný
- je věčný
- není dítě ani dědeček a neumře
- nekonečný, věčný, existuje pořád, nikdy 
nezestárne
- stále je s námi
- je všude a nikdy nás nenechá ve štychu
- stále žije, je pořád stejně laskavý, trpělivý 
a vůbec se nemění
- je stejný a nikdy se nemění
- je pořád stejně laskavý, trpělivý a 
odpouští pořád stejně

rozhodnutí si neseme sami?
Rozhodneme-li se jednat tak, aby se to 

líbilo hlavně Bohu, on sám naše rozhodnutí 
ocení. Je možné, že zde  na zemi se toho 
nedočkáme a nezakusíme, ale v nebi ano.

Bez ohledu na okolnosti je pro křesťana 
jedinou opravdovou stálicí, konstantou, 
jistotou Boží blízkost, Boží náruč. Jedině 
tam jsme v bezpečí. Jedině On nám může 
pomoci. Jedině Jeho slovo ukrývá odpovědi 
na lidské otázky. Budeme-li věřit a dívat 
se na věčná Boží zaslíbení v každodenním 
životě, změní to náš pohled na svět kolem a  
změna bude radikální.

Silvie Říčanová 

zamyšlení 
okurková sezóna

Drazí čtenáři,
v mediální branži se pro období 

prázdnin vžil termín Okurková sezóna. Ze 
zpravodajského hlediska je to období, kdy 
se nic moc zajímavého ve světě politiky 
neděje a tak se novináři chytají každé 
příležitosti, aby vyvedli na světlo denní 
něco, co bude aspoň trochu zajímavé a má 
přídech senzace. Možná se znovu dočkáme 
článků o podivných lidožravých tvorech 
v přímořských letoviscích či 
nástrahách ve velkoměstech. 
Uvidíme.

Ale v běžném životě se 
nám jaksi ty okurkové 
sezóny vyhýbají. 
Pořád se něco děje 
a prázdniny vůbec 
nejsou časem, který 
by nám do životů 
vnášel období bez 
pořádné šťávy. 
Myslím, že právě období prázdnin přináší 
mnohé výzvy pro rodiče a prarodiče, kteří 
se starají o mladší generaci svých potomků. 
A prázdniny nám také nedávají volno od 
životních výzev. Lidé se stále dozvídají 
od lékařů o svých diagnózách; cesty jsou 
přeplněné lidmi, kteří nervózně touží po 

odpočinku; firmy potřebují vydělávat 
peníze; a prázdniny se s životem vůbec 
nemazlí. Katalogy cestovních kanceláří s 
fotografiemi dokonalého odpočinku na 
pláži u moře jsou pro mnohé v příkrém 
protikladu ustarané životní reality.

N e c h c i Vám kazit iluze o 
k r á s n é 

dovolené, či 
p ř í j e m n é m 
č a s e 
p r á z d n i n . 
V ů b e c 

ne. Přeji 
Vám, abyste si 

odpočinuli a nabrali 
nových sil. Nežijte však 

mimo realitu života. Chci Vás 
dnes poprosit, abyste letošní 

prázdniny pamatovali také na ty, 
kteří prožívají těžké období a jejich životní 
cesta se zaklikatila až příliš. Buďte k nim 
shovívaví, usmějte se na ně, pomozte jim, 
pokud můžete. Někdy je život těžký i ve 
slunečných dnech.

A protože Pán Bůh nejlépe ví, že život není 
o okurkové sezóně, proto nám poslal vzkaz 
skrze jednoho člověka, který se jmenoval 
Izajáš. Tomu bylo dáno, aby poslouchal 

pokračování na další straně
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Boha a napsal následující větu pro všechny, 
na které doléhá nějaká tíže i pro ty, kteří se 
těší z dobrých věcí:

izajáš 41:10  neboj se, vždyť já jsem s 
tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem 
tvůj bůh. dodám ti odvahu, pomocí ti budu, 
budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.

Pán Bůh je zde, chce Vás v životě vést, 
nechce, abyste prožili úzkostlivý život, 
protože On dává odvahu k těžkým, ale 
dobrým rozhodnutím, On podepírá, když 
klesáte na mysli nebo doslovně.

On ví, že život není jen o radovánkách, ale 
často o velikých výzvách a přece se od nás 
neodvrací, ale právě o prázdninách, kdy 
mnozí hledají náměty na zprávy, vy jste pro 

něj objektem nejvyššího zájmu. Nejste Bohu 
lhostejní, ale drazí, tak drazí, že chce být s 
Vámi a dnes posílá důležitou zprávu pro 
vás. Ta zní: Neboj se, vždyť já jsem s tebou... 

Přeji Vám, abyste v této jistotě prožili nejen 
dnešní den a prázdniny, ale celý váš život. A 
pokud máte dnes k obědu okurkový salát, 
pamatujte, že pro Boha neexistuje okurková 
sezóna, stále se u něj něco děje, aby Vám byl 
blízko a pomohl vám žít smysluplný život.

Přeji Vám hezký prázdninový čas.

Jiří Chodura
Autor je farářem sboru SCEAV Oldřichovice.

Článek byl publikován v pořadu Slovo na cestu 
Českého rozhlasu. Převzato s laskavým svolením 

autora. 

ohlédnutí 

Wspomnienia z tygodnia eWangelizacyJnego 
W dzięgieloWie 2012

Tegoroczny Tydzień Ewangelizacyjny w 
Dzięgielowie przebiegł pod ogólnym hasłem 
– Tu chodzi o miłość.  TE jest wprawdzie 
akcją, która priorytetowo ma być skierowana 
do ludzi niewierzących.  Jednak z racji tego, 
że korzystają z niej przede wszystkim ludzie 
wierzący, cały program, był przygotowany 
tak, aby korzystać mógł z niego każdy.  

Nawet spotkania ewangelizacyjne były 
tak naprawdę przygotowane pod kątem 
ludzi, którzy już idą, albo szli ze swym 
Panem przez życie, ale gdzieś się pogubili, 
czy też w jakiejś dziedzinie życia coś się 
załamało.  Nasz brak wytrwałości, agresja 
świata, który odrzuca Boga i wręcz pcha 
do swego tempa i sposobu życia, stwarzają 
okoliczności, w których popełniamy błędy, 
a ich konsekwencje czasem mocno naruszają 
właściwy bieg życia.  Brak pełnej miłości, 
poczucie przegranej, rozluźnienie więzów 
rodzinnych, brak regularnej modlitwy, brak 
wiarygodności świadectwa naszego życia, 
to tylko niektóre problemy, które poruszano 
po południu.  

Podobnie miała się rzecz s seminariami.  
Bogactwo i praktyczność tematów była tak 
duża, że tutaj z kolei nie tylko ludzie wierzący 

mogli być nimi zainteresowani.  Przecież 
brak nadziei w życiu, problem przebaczania 
i pojednania, ekologia w tak bardzo 
zaśmieconym świecie, kariera zawodowa, 
przeżywanie żałoby, tolerancja, wypalenie 
zawodowe, radzenie sobie z konfliktami, 
niepełnosprawność w rodzinie, relacje w 
rodzinie, wolność (dobrze i źle pojmowana), 
poczucie bycia potrzebnym, ubóstwo 
(nie tylko duchowe), sprawiedliwość, 
współczesny pomysł na męskość, choroba 
i uzdrowienie, to tylko niektóre problemy, 
z którymi styka się każdy, a które można 
ukazać z tego najlepszego – Bożego punktu 
widzenia.  Czasem w tych wydawałoby się 
mało duchowych kwestiach zawodzimy, 
a właśnie tam są ludzie niewierzący i tam 
brakuje wiarygodnego świadectwa tych z 
nas, którzy mienimy się należeć do Boga. 

Myślę, że dla wielu z nas, którzy 
zaglądaliśmy do Dzięgielowa, był to czas 
zbliżenia do Pana, do siebie nawzajem, ale 
też czas na poważne przemyślenia i decyzje.  
Niech Pan Bóg je błogosławi.  

Marcin Pilch
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xcamp 2012 
Letošní kemp byl na velmi vysoké úrovni, 

ač jsem měl trochu předsudek k americkému 
evangelistovi, protože co nám tak může 
přinést člověk z úplně jiného prostředí? 

Ale díky Pánu mé předsudky rázem 
opadly - jeho slovo bylo přímočaré, bodavé, 
určeno pro čin, ne jenom pro poslech.

 Důkazem je množství lidí, které uvěřilo a 
mohlo se obrátit. 

Semináře byly také vhodně zvolené, od 
facebooku přes školní lavice. 

Příjemným zpestřením byla sestava tvořící 
obrazce kříže, republiky, prostě poselství 
pro všechny. 

Hudební pokrm přinesl také nečekané 
věci, ať už klavíristi ukazující dějiny hudby, 

slovenská Godzone a jejich projekt nutící 
lidi zamyslet se a rázem si trochu zablnout. 
Doprovodka byla jako vždy skvělá, u 
některých skupin však jejich kvalitu mohla 
poškodit až přílišná hlasitost. 

Ale celkově lze Xcamp hodnotit velmi 
pozitivně. Utvrzení přátelství mezi lidmi, 
nalezení nových, uvědomění si přání Krista, 
abychom se více zahleděli do jeho Slova. Pro 
někoho mohl tento kemp znamenat vstupní 
bránou do služby Kristu. Takže, kdo letos 
nebyl, udělá dobře, když příští rok pojede, 
začínáme 20. 7. 2013.

Miroslav Petřek 

Nahrávky seminářů, přednášek a evangelizací jsou k dispozici na http://www.xcamp.cz/
mp3/sml2012/

Videozáznamy z Xcampu je možné zhlédnout na https://vimeo.com/projektizrael

F o t o : 
M a r e k 
Svoboda, 
X c a m p 
2012 
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Pojem „vroucí zbožnost“ můžeme také 
jinak označit jako „skutečná ryzí víra“. Jde 
o důvěru, oddanost, zápal a nadšení pro 
Boha a Boží věci. 

Tato kvalitativní vlastnost nám ukazuje, 
že metody, které sbor používá, jsou sice 
důležité, ale ve světle horlivosti pro Boha až 
druhořadé. 

Abychom to snáze pochopili, použijeme 
jednoduchou ilustraci z oblasti dopravních 
prostředků: motorka, motorový člun, 
sněžný skútr, auto, formule, letadlo. Každý 
z nich nás přemístí k cíli různou rychlostí a 
s různým komfortem. 

Můžeme srovnávat motorku s letadlem? 
Asi těžko, ale jen do té chvíle, dokud máme 
dostatek paliva. Jinými slovy i motorka 
může být rychlejší a pohodlnější než letadlo, 
kterému chybí letecký benzín, čili palivo. A 
palivem pro rostoucí sbory je právě vroucí 
zbožnost.

Naše názorná ilustrace nám nyní pomůže 
odhalit tajemství rostoucích sborů.  Sbory 
vykonávají činnost v různých ohledech: 
pořádají pravidelné bohoslužby, generační 
setkání, mezigenerační setkání - sborové 
dny, biblické hodiny, nedělní školky, 
zajišťují výuku na školách, navštěvují 
nemocné a seniory, pořádají evangelizační a 
charitativní akce, zvelebují okolí, vysílají a 
podporují misionáře ..., 

ALE! Úspěch rostoucího sboru není ani 
tak v rozsahu činností, ani v použitých 
metodách, ale v úrovni duchovní vroucnosti, 
tedy v zapálených lidech. 

Z dotazníkového průzkumu v našem sboru 
vyplynulo, že kvalitativní vlastnost „vroucí 
zbožnost“ dosáhla 48% (přehledný graf 
vyšel v 1. díle našeho seriálu v červnovém 
čísle NL). 

Je to sice průměrné ohodnocení, ale přesto 
nejvyšší ze všech kvalitativních vlastností v 

ze života sboru

pŘirozený růst církve - část 3. „Vroucí zbožnost“
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našem sboru. 

Detailnější pohled na tuto vlastnost nám 
poskytuje níže uvedený graf, z něhož 
vyplývá, že jsme si dost jistí v osobních 
ztišeních nad Biblí a s Božím působením v 
našich životech. 

Jakmile se ale jedná o náš pohled na 
druhé a na sbor, procenta razantně klesají. 
Jinými slovy, máme dobré osobní vztahy s 
Bohem, ale kolektivní život prvotní církve 
je nám vzdálený. Ovšem to je to, o čem asi 
všichni sníme. Tak proč neproměnit sny 

ve skutečnost? Vždyť nepotřebujeme extra 
metody a programy, je to v nás, v našem 
přístupu, v našem nadšení.

Pane Bože, zapal mě, pokud ještě nehořím!

MSCH-NL & Otmar Humplík

kreslí Hanka Ledvoňová
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zamyšlení

taJemství bible - část ii.

pokračování z minulého čísla: 

8. bible nám zjevuje v čem je moudrost.
Mnozí lidé si myslí, že moudrost je v 

množství vědomostí. Jiní myslí, že moudrý 
je ten, kdo je chytrý, bystrý a vynalézavý. 
Prakticky život však ukazuje, že lidé chytří, 
bystří a mající mnoho vědomostí, dělají 
často velmi nemoudrá rozhodnutí.

Bible nám zjevuje tajemství moudrosti. 
Moudrý je ten, kdo umí poznávat, co je 
dobré a co zlé, a rozhoduje se pro to, co je 
dobré. Odlišit dobro od zla nás učí Boží 
slovo. V Bibli čteme: „Počátek moudrosti je bát 
se Hospodina; velice jsou prozíraví všichni, kdo 
tak činí.“ Ž.111,10. Bát se Pána Boha znamená 
bát se ho zarmoutit zlou myšlenkou, zlým 
slovem nebo zlým činem. „Hlupák soptí, co 
mu dech stačí, ale moudrý se vždycky ovládne.“ 
Př.29,11.

9. bible nám zjevuje velikou moc jazyka. 
Člověk je obdařen schopností myslet a 

tvořit. Je to vskutku úžasný dar. Dovede 
také vyjadřovat své myšlenky slovy. Slova 
jsou většinou adresována druhým lidem a 
mohou být vyjadřována různým způsobem. 
Mohou druhého člověka oslovit svou 
laskavostí, ale také zranit svou drsností a 
hrubostí. Jeden křesťanský psycholog často 
připomínal: „Pěkné vztahy se vytvářejí 
laskavými slovy a laskavým tónem řeči.“ V 
Bibli čteme velmi důležitá slova: „Ovocem 
svých úst se každý dobře nasytí… Někdo 
tlachá, jakoby probodával mečem, kdežto jazyk 
moudrých hojí.“ Př. 12,14.18.  „Nitro člověka se 
sytí ovocem úst, sytí je úroda rtů. V moci jazyka 
je život i smrt.“ Př. 18,20. „Kdo střeží svá ústa 
a jazyk, střeží svou duši před soužením.“ Př. 
21,23.

 
10. bible nám odhaluje ústřední postavu 

dějin - Ježíše krista.
Když naší prarodiče v ráji podlehli 

lákadlu pokušitele a rozhodli se jít 

cestou neposlušnosti vůči Bohu, začali 
už tam prožívat bolestné důsledky svého 
rozhodnutí. Prožívali výčitky svědomí, 
strach ze smrti, maskování následků a mnoho 
bolestí a utrpení. Ani si neuvědomovali, že 
se dostali do otroctví satana. Pán Bůh se 
však nad nimi slitoval a přenesl jejich ortel 
smrti na zvíře - asi na beránka, z jehož kůže 
jim pak udělal oblečení. Zároveň jim slíbil, 
že jednou se narodí dítě, které se stane 
Zachráncem lidstva - Spasitelem. Zachránce 
přemůže satana a daruje lidem vysvobození 
z duchovních pout a nový život.    

Skrze izraelské proroky dal Pán Bůh více 
než 300 proroctví o budoucím Spasiteli. Je 
úžasné sledovat, jak se ta proroctví naplnila 
na Ježíši z Nazareta. Prorok Micheáš 
předpověděl, že se narodí v Betlémě. Mojžíš 
prorokoval, že Zachránce bude učit lidi žít 
podle nejlepších Božích pravidel a bude 
je učit pravdě. Izajáš předpověděl jeho 
utrpení a mučednickou smrt. Král David 
předpověděl jeho vzkříšení a jeho vyvýšení 
na pravici Boží. Proroctví stará i víc než tisíc 
let se na Ježíši z Nazareta přesně naplnila. 
Každý se může o tom sám osobně přesvědčit 
studiem proroctví i Ježíšova života. Ježíš 
Kristus se stal jediným mostem nad propastí, 
která odděluje člověka od Boha. Po něm 
může člověk přejít do společenství s Bohem 
– do nebeského domova. On sám praví: „Já 
jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k 
Otci než skrze mne.“

11. v bibli jsou rovněž proroctví o 
znameních, která budou před 2.příchodem 
krista.   

Kristus mnohokrát řekl, že přijde podruhé 
na tuto zem. Blízkost jeho druhého příchodu 
budou signalizovat různá znamení. Jaká to 
budou znamení, to předpovídá ve svých 
proroctvích. Je úžasné sledovat, jak se 
tato jeho proroctví v naší době naplňují. 
Připomeneme si jen tři druhy proroctví. 

Především proroctví o Izraeli. Už v 
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5.Mojžíšově čteme, 
že Izrael bude 
rozptýlen mezi 
všechny národy 
a pak po dlouhé 
době ho P.Bůh 
zase shromáždí 
v izraelské zemi: 
„Hospodin tě 
rozptýlí do všech 
národů od jednoho 
konce země do 
druhého.“ 5.Moj.28,64-66.  Později čteme: 
„Hospodin, tvůj Bůh, změní tvůj úděl, 
slituje se nad tebou a shromáždí tě zase 
ze všech národů…Hospodin tě uvede do 
země, kterou obsadili tvoji otcové, a ty 
ji znovu obsadíš.“ Proroctví se splnilo v 
roce 1948, kdy vznikl novodobý stát Izrael.    
5.Moj.30,1-5.

Proroctví o globalizaci.  Podle 13. kapitoly 
Zjevení Jana bude na zemi uskutečněna 
trojí globalizace: politická, ekonomická a 
náboženská. Moc nad všemi národy bude 
svěřena jednomu člověku, který si bude 
počínat jako diktátor a bude požadovat, 
aby ho lidé uctívali jako boha. Diktátor je 
přirovnán ke krvelačné šelmě. „Šelma dostala 
moc nad každým kmenem, národem, jazykem i 
rasou.“ Zj.13,7. „A nutí všechny, malé i veliké, 
bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli 
na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl 
kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem 
té šelmy nebo číslicí jejího jména.“ Zj.13,16-17. 
„Budou před ní klekat všichni obyvatelé země, 
jejichž jména nejsou zapsána v knize života.“ 
Zj.13,8.12.

Proroctví o pohromách. Kristus řekl:  
„Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a 
na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít 
před řevem valícího se moře. Lidé budou zmírat 
strachem a očekáváním toho, co přichází na 
celý svět. Neboť mocností nebeské se zachvějí.“ 
Luk.21,25-26. „Bude hlad a zemětřesení na 
mnoha místech, Ale to bude teprve začátek 
bolesti.“ Mat.24,7.8.

12. v bibli je zaznamenáno proroctví o 
vychvácení církve kristovy.

Ježíš Kristus slíbil, že přijde pro svou 

církev a vezme ji do duchovního světa. Řekl 
to velmi jasně: „Tehdy budou dva na poli, jeden 
bude přijat a druhý zanechán. Dvě budou mlít 
obilí, jedna bude přijata a druhá zanechána.“ „Té 
noci budou dva na jednom loži, jeden bude přijat, 
a druhý zanechán.“ Luk.17,34. Mat.24,40-41

V podobenství o deseti družičkách Kristus 
připomíná, že připravené družičky půjdou 
na svatbu, nepřipravené zde zůstanou. 
Mat.25,1-12. 

Apoštol Pavel píše: „Hle, odhalím vám 
tajemství: Ne všichni zemřeme, ale všichni 
budeme proměněni, naráz v okamžiku, až se 
naposled ozve polnice.“ 1.Kor.15,51-54.

„Sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v 
Kristu, vstanou nejdříve; potom my živí, kteří se 
toho dočkáme, budeme spolu s nimi  uchváceni v 
oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy 
budeme s Pánem.“ 1.Tim.4,15-18. Na tuto 
událost se těší nejméně miliarda křesťanů na 
zemi.

13. v bibli čteme kristova slova: nebe i 
země pominou, ale má slova nepominou!

V těchto Ježíšových slovech jsou 
dvě proroctví. První, že nebe i země 
pominou. Mat. 24,35. Je to pro nás skoro 
nepředstavitelná skutečnost, že země, 
na které nyní žijeme a vesmír, který nás 
obklopuje, jednou pomine.  Jeden astronom 
řekl, že z vědeckého hlediska je možný dvojí 
konec. První, že se vesmír bude rozpínat 
stále dál, až úplně vychládne a všechno 
zmrzne. Druhá možnost, že se rozpínání 

pokračování na další straně
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zastaví, vesmír se začne smršťovat a všechno 
shoří. 

Bible mluví o druhé variantě: „Týmž slovem 
jsou udržována nynější nebesa a země, dokud 
nebudou zničena ohněm.“ 2.Petra 3,7.12.

Druhé Ježíšovo proroctví zní: „ale má slova 
nepominou.“ Je to vskutku pozoruhodné. 
Taková slova si nedovolí říci nikdo z lidí. 
Taková slova může říci jen ten, kdo je pánem 
i nad dějinami.

Uplynula dvě tisíciletí a my se ptáme: 
Pominula Ježíšova slova?  Je to přímo 
úžasné. Ježíšova slova nejen nepominula, 
nebyla zapomenutá, ale naopak – šíří se po 
celé zeměkouli. Jsou vskutku nezničitelná. 
Každým rokem 
jsou překládána do 
dalších jazyků. Už 
95 % obyvatel země 
si může přečíst 
Ježíšova slova 
ve svém jazyce. 
Ježíšova slova jsou 
opravdu věčná a 
nezničitelná.  

Bible je 
nejpřekládanější 
knihou na zemi. 
Brzy bude její zvěst 
přeložena do čtyř 
tisíc jazyků.

Je také knihou nejčtenější. Každý den ji čtou 
miliony lidí a učí se žít podle učení Ježíše 
Krista. Je zároveň knihou nejoblíbenější  - 
lidé se učí biblické citáty nazpaměť, protože 
jsou zdrojem moudrosti, světla i jistoty. 
Bible je skutečně knihou věčné pravdy.

14. bible dává člověku jasnou vizi 
budoucnosti.

Každý člověk přemýšlí rovněž o své 
budoucnosti. Zvlášť ve chvílích, kdy stojí 
u rakve někoho ze svých příbuzných nebo 
známých. Uvědomuje si, že jednou přijde 
chvíle, kdy i on bude umírat. Bude ve 
chvílí umírání všemu konec, anebo bude 
ještě nějaké pokračování? Většina lidstva 
je přesvědčena, že po smrti těla člověk dál 
existuje. Mnozí vyslovili přání: Kdyby tak 
přišel někdo z druhé strany a řekl nám, jak 

to tam vypadá. V Bibli čteme, že Pán Bůh 
splnil lidem toto přání a poslal k nám svého 
Syna, Pána Ježíše Krista, aby nám odhalil 
tajemství smrti i věčné budoucnosti. 

Co nám tedy sděluje? Ve chvíli smrti 
umírá jen tělo. Duše člověka odchází do 
duchovního světa, kde jsou pro člověka 
dvě možnosti. První - je nebeský domov, 
který Pán Bůh připravuje pro všechny, kteří 
uvěří v Ježíše Krista – vítěze nad smrtí. 
Zde budou lidé prožívat dokonalou radost, 
pokoj a věčnou blaženost. Druhá možnost 
- je existence bez Boha, bez domova, bez 
Boží lásky, bez radosti a pokoje.  Bude to 
úděl věčných bezdomovců, žijících ve tmě, 

v zoufalství a 
beznaději.

Bible říká 
mnohokrát, že Pán 
Bůh miluje všechny 
lidi a všem nabízí 
místo v nebeském 
domově. Říká 
nám: „Milováním 
věčným miluji 
tě!“ Jelikož v 
nebeském domově 
je dokonalá čistota, 
nabízí Kristus 
všem lidem rovněž 
očištění od veškeré 

mravní a duchovní špíny.  
„V tom je láska, ne že my jsme si zamilovali 

Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého 
Syna jako oběť smíření za naše hříchy.“ 
1.J.4,10. Každý člověk se sám rozhoduje, 
zda Boží nabídku přijme, anebo odmítne. 
Když odmítne, rozhoduje se sám pro věčné 
zoufalství.  I dnes volá Kristus všechny 
k sobě a všem nabízí dar věčného života: 
„Pojďte ke mně všichni, upracovaní a obtěžkaní, 
a já vám dám odpočinout.“ Mat.11,28. 
Poslechnout Ježíšovo pozvání a rozhodnout 
se pro život s Ním, pro přijetí jeho nabídky 
věčného života, je nejmoudřejší rozhodnutí 
v životě člověka. Otevírá před člověkem tu 
nejkrásnější budoucnost. I dnes je příležitost 
k moudrému rozhodnutí.

                                             Stanislav Kaczmarczyk
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po stopách Lukášova evangelia 

Od tohoto čísla jsme si pro vás připravili novou rubriku na pokračování. Jedná se 
o výklady nebo postřehy k vybraným tématickým celkům z evangelia Lukáše. Toto 
evangelium není vybráno náhodou, ale proto, že se také probírá na biblických hodinách. 
Zpracovaný materiál a bohaté diskuse na určené téma tedy poslouží i čtenářům Nedělních 
listů. Připravte si tedy své Bible a zamýšlejte se s námi! 

Kdybych to chtěl zkrátit, tak bych zde 
uvedl, že nalézt rozdíl mezi těmito dvěmi 
biblickými postavami je snadné, a to sice, 
že Zachariáš je muž a Marie žena. A jsme 
hotoví :-).

Zachariáš byl kněz, z rodu Léviho a oddílu 
Abiova. Lze tedy usuzovat, že Zachariáš 
měl od útlého mládí přísnou kněžskou 
výchovu. Lévité si museli osvojit všechny 
pravidla, příkazy a zákazy, jak je Hospodin 
sdělil Mojžíšovi a jak jsou zaznamenány v 
2. – 5. Mojžíšové. Doporučuji si je přečíst, 
pochopíte, že být starozákonním kněžím 
nebyla rozhodně žádná legrace. Zachariáš 
si vzal ženu Alžbětu a žili spravedlivě 
a bezúhonně před Bohem. Je to úžasné 
hodnocení, když v 1. kapitole 6. verši 
čteme, že žili podle všech Hospodinových 
příkazů a ustanovení. Málokterý člověk se 
může pochlubit tak vysokým kreditem, jak 
Zachariáše a Alžbětu zachytil evangelista 
Lukáš.

Naproti tomu Marie byla z rodu Judy. 
Nemohlo to být ani jinak, protože už před 
Jákobovou smrtí, kdy svým synům žehnal, si 
Juda vyslechl následující slova (Gen 49:8-12) 
Ty, Judo, tvoji bratři ti budou vzdávat chválu, 
tvá ruka bude na šíji tvých nepřátel. Budou se 
ti klanět synové tvého otce…  Neodstoupí žezlo 
od Judy ani palcát od jeho nohou, dokud nepřijde 
ten, kterému patří a jehož budou poslouchat 
národy. Přivazuje k vinnému keři své oslátko, k 
vybranému vínu mládě své oslice. Ve víně pere 
svůj oděv, v krvi hroznů své roucho. Oči temnější 
než víno a zuby bělejší než mléko. Toto slovo 
zaznělo 38 generací před tím, než se narodil 
Ježíš Kristus. Marie byla Bohem vyvolenou 
a požehnanou ženou – žila taky zbožným a 
spravedlivým životem.

Obě naše postavy navštívil anděl Gabriel, 
posel Boží, a zvěstoval jim, že se jim 
narodí potomek. V obou případech mělo 
být narození netypické, zázračné, mělo 
překračovat lidské chápání a standardní 
běh událostí. Měl se narodit syn Jan, ženě 
neplodné a pokročilého věku, také se měl 
narodit syn Ježíš, ženě, panně, která dosud 
nežila s mužem, byla pouze zasnoubená.

A teď se dostáváme k jádru věci, a to sice 
k rozdílu mezi těmito zdánlivě podobnými 
příběhy. Tím rozdílem je odpověď, kterou 
postavy sdělily andělovi. Kněz Zachariáš 
řekl: „Podle čeho to poznám? Vždyť jsem 
stařec a má žena je již pokročilého věku.“, 
a oněměl. Naproti tomu Marie řekla: „Hle, 
jsem Pánova otrokyně; a nechť se mi stane 
podle tvého slova.“

Je až spodivem mnoho biblických příběhů, 
kde se vyskytuje podobný model, Bůh k 
člověku promlouvá a on se ptá a ptá. A 
pořád chce důkazy nebo znamení. Nebo se 
snaží odporovat s tím, že on není ten pravý, 
koho by si měl Bůh pro svůj úkol vybrat,… 
Proto Vám všem přeji méně otázek a více 
víry. Když Bůh přijde s úkolem, jistě přijde i 
s tím jak nás na něj vybaví a připraví. 

DH-NL

rozdíl mezi zachariášem a marií (lukáš 1, 5-38)
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malé okénko první pomoci
úrazy hlavy - mozkolebeční poranění 

Léto je v plném proudu a s ním spojené 
aktivity a možnosti úrazů taky.

Dnes bych se chtěla pár slovy zmínit o 
úrazech hlavy. Při úrazu hlavy je třeba 
rozlišit, zda se jedná jen o pohmoždění 
hlavy nebo o otřes mozku a jak se v kterém 
případě zachovat.

příznaky svědčící pro otřes mozku: 
Bezvědomí( třeba jen krátkodobé), které 
navazuje na úraz hlavy. Je třeba se ujistit, zda 
poraněný v bezvědomí dýchá. K záchraně 
života tedy většinou postačí zachovat volné 
dýchací cesty (vyprázdnění dutiny ústní, 
záklon hlavy nebo pouze stabilizovaná 
poloha). Většinou zraněný po úrazu během 
krátké doby sám vědomí nabude.

Dalším příznakem pro otřes mozku je 
zvracení

Musíme dbát na to, aby zraněný nevdechl 
zvratky. Poraněný nesmí nic jíst ani pít do 
vyšetření lékařem. Většinou takové zvracení 
ustává do 24 hodin od úrazu.

Posledním příznakem, který chci zmínit, je 
porucha paměti.

Někdy si zraněný nevybavuje okolnosti, 
které předcházely úrazu, někdy si 
nepamatuje vlastní mechanismus úrazu, 

někdy neví, co na úraz navazovalo. Po 
takovém úraze se poraněný pořád dokola 
ptá co se stalo, kde a proč apod. Během cesty 
k lékaři je potřeba poraněnému zvolna a 
klidně opakovaně odpovídat a uklidňovat 
jej. Poruchy paměti nebývají závažné, stav se 
většinou během 1-2 dnů vrací do normálu.

 
pohmoždění hlavy bez doprovodných 

příznaků:
Jestli po úrazu hlavy nenásledovalo 

bezvědomí, zvracení ani porucha paměti se 
zmateností, ale normální chování raněného, 
nejedná se o otřes mozku, ale o pohmoždění 
hlavy. Po tupém poranění hlavy vznikne 
boule – krevní výron, studený obklad na 
hlavu udělá raněnému dobře.

Po úrazu hlavy je dobré být v klidu, šeru, 
chladnu, nejíst, pouze se napít. 

POZOR, může dojít k závažnému poranění 
mozku i bez otřesu mozku, toto poranění se 
může projevit i s delším časovým odstupem. 
Po úrazu hlavy může po bezpříznakové 
době vzniknout chronický subdurální 
hematom (krevní výron uložený pod 
tvrdou plenou mozkovou). Jeho záludnost 
spočívá v plíživém nástupu potíží, které si 

nemocný často sám 
neuvědomuje. Není-
li vám dobře a měli 
jste před nějakou 
dobou úraz hlavy, 
byť zdánlivě banální, 
je na místě navštívit 
lékaře.

V žádném případě 
vás nechci strašit 
:-), přeji krásné, 
pohodové a 
požehnané léto.    

RK-NL

Nedělní listy 5. srpna 2012 14



co nás čeká

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.

-   Pro ty, kteří se v neděli nemohou 
dostavit do chrámu, nabízí Slezská 
církev evangelická videopřenosy svých 
bohoslužeb. K vidění na www.sceav.cz, 
sekce Online videopřenosy bohoslužeb. 

-  Ve dnech 16.-19. srpna se v Orlové 
koná mezidenominační akce SAM (Sjezd 
alternativní mládeže). Na programu jsou 
semináře, workshopy, bohoslužby, koncerty 

či divadlo. Více informací na http://sam.
benjaminorlova.cz/2012/o-samu/. 

- Multižánrový křesťanský festival 
UNITED se letos uskuteční ve dnech 23.-
25. srpna ve Vsetíně. Z programu: koncerty 
(Bluetree, Timothy, EsPé, Oboroh, ...), 
semináře, divadlo, filmy, sporty. Více 
informací na http://festivalunited.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.

z dějin reformace 
karel starší ze žerotína 

Tento významný šlechtic se narodil roku 
1564 v Brandýse nad Orlicí do významné 
aristokratické rodiny. V době svého 
mládí podnikl dlouhou cestu po Evropě, 
čímž získal značný rozhled i důležité 
kontakty. Stal se členem zemského soudu 
na Moravě a prosadil se jako vedoucí 
postava moravské stavovské opozice. Bylo 
proti němu vzneseno obvinění ze styku s 
nepřátelskými mocnostmi, jemuž se však 
dokázal ubránit. Přesto se stáhl do ústraní, 
což mu bylo vytýkáno. Na obhajobu tohoto 
kritizovaného kroku sepsal Apologii, v 
níž nelichotivě zhodnotil situaci v zemi i 
nejednotu mezi šlechtou a její neschopnosti. 
Později se však opět veřejně angažoval ve 
sporu mezi císařem Rudolfem II. a jeho 
bratrem Matyášem. Oproti postoji českých 
stavů se přiklonil na stranu Matyášovu. 

V roce 1608 se Karel ze Žerotína stal 

moravským zemským hejtmanem, v roce 
1615 se však této funkce vzdal. Přestože byl 
čelným představitelem Jednoty bratrské 
na Moravě, odmítl se přidat ke vzpouře 
českých stavů proti císaři v roce 1618 a 
prosazoval neutrální postavení Moravy. 
Chtěl se stát prostředníkem mezi povstalci 
a císařem. Avšak i na Moravě se prosadily 
síly, které se postavily na stranu povstalců v 
Čechách. Velký podíl na tom měl Žerotínův 
bratranec Ladislav Velen ze Žerotína. Po 
porážce povstání podporoval poražené, 
na jeho panství našel útočiště např. J. A. 
Komenský. Jakožto odpůrci povstání mu 
bylo i v nových poměrech dovoleno zůstat 
na Moravě, přesto se rozhodl v roce 1629 
odejít do Vratislavi. Později pobýval v 
Přerově, kde roku 1636 zemřel.

MCH-NL 
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informace o sboru
Evangelický sbor a.v. ČCE,
Nám. Dr. M. Luthera 1, 737 01  Český Těšín
telefon: 558 745 191
číslo účtu: 1725496319/0800
e-mail: info@ccectesin.cz
web: www.ccectesin.cz
farář sboru: Mgr. Marcin Pilch
úřední hodiny: Po-Čt 9–12h., Pá 14-17h.
Mimo tuto dobu dle dohody s farářem.
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(MSCH).
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www.ccectesin.cz Evangelický sbor a.v. ČCE v Českém Těšíně
www.narozvoji.ic.cz zvukové nahrávky kázaní
www.narozvoji.wz.cz fotky z akcí sboru Na Rozvoji

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

www.dorostrozvoj.4fan.cz stránky dorostu sboru Na Rozvoji
www.mladez.narozvoji.cz stránky mládeže sboru Na Rozvoji
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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