
MM AA TT EEŘŘSS KK ÁÁ   ÚÚTT ĚĚ CC HHAA   DD UUŠŠ EE   
Jako odstavené dítě u své matky,  

jako odstavené dítě je ve mně má duše.  
Žalmy 131:2b 

O maminkách existuje mnoho citátů. Například, že „nosí devět měsíců dítě 
ve svém lůně, dva roky v náručí a po celý život v srdci“. Nebo že „pro celý svět 
jsou matkou, ale pro svou rodinu jsou celým světem“. Maminky jsou opravdu 
kategorie sama o sobě. Jejich role je nezastupitelná a nedocenitelná. Začíná 
už od početí dítěte a jeho nošení v lůně. Mateřská péče se stala synonymem 
pro obětavou, láskyplnou, soucitnou péči. Konejšivá mateřská náruč je dítěti 
od malička bezpečným úkrytem a zdrojem útěchy a porozumění. Mnozí z nás 
mají ještě v dospělosti vcelku pochopitelný sklon v případě nesnází a strachu 
volat to nejmilejší slovo, které se naučili: Mami! 

Z tohoto pohledu je pro čtenáře Bible významné dvojí zjištění: jednak že živý 
Bůh, Hospodin, přistupuje k člověku nejen s otcovsky pevnou, ochranitelskou 
a výchovnou rukou, ale také s mateřsky laskavou, uklidňující a utišující náručí. 
Ostatně není to takovým překvapením, když si vzpomeneme, že „k Božímu 
obrazu“ byl kdysi stvořen člověk jako muž a žena. (Genesis 1:27) A tak na 
jedné straně čteme v Žalmu 103, „jako se nad syny slitovává otec, slitovává 
se Hospodin nad těmi, kdo se Ho bojí (mají posvátnou úctu)“, nebo v Přísloví 3, 
že „Hospodin domlouvá tomu, koho miluje, jako otec synu, v němž nalezl 
zalíbení“, na straně druhé jsme ústy Izajáše ubezpečováni Bohem, že „jako 
když někoho utěšuje matka, tak vás já budu těšit“, nebo také: „Cožpak může 
zapomenout žena na své pacholátko, neslitovat se nad synem vlastního 
života? I kdyby některé zapomněly, já na tebe nezapomenu. Hle, vyryl jsem si 
tě do dlaní…“ Živý Bůh nám slibuje věčnou útěchu, které naše maminky byly 
dočasným vzorem a odrazem. A jaké je to druhé zjištění? To plyne z toho prvního:  

totiž že k Bohu 
mohu kdykoli 
přijít se svojí 
zmatenou, 

vystrašenou, 
bolavou duší, 
abych našel 

bezpečí, klid, 
útěchu, posilu. 
On nás ochrání 

a ujistí, že 
nakonec vše 

dobře dopadne. 

Váš pastor 
Petr Krákora 
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červenec, srpen a září 2020  

 

BOHOSLUŽBY  

V NAŠICH SBORECH: 

Tlučná – neděle od 8,30 hod. 

Plzeň – neděle od 10 hod. 

       

TÉMA 1. POLOLETÍ 
ŠKOLNÍHO ROKU 2020/21 

Hospodin je světlo mé a moje 

spása, koho bych se bál? 

Hospodin je záštita mého 

života, z koho bych měl strach? 

Žalmy 27:1 

     

Z OBSAHU  
TOHOTO VYDÁNÍ 

 Dr. Dobson –  
Dejte dítěti pocit bezpečí 

 Citát Wernera Heisenberga 
 Adam Ford (komiks) –  
Co říká Ježíš a co svět? 

 Vlny, které se šíří dál – XII. 
(Aristarchos) 

     

BIBLICKÉ HODINY  
A KURZY NA PODZIM: 

Hodina AJ s křesťanskou 
knihou či filmem  

- st 17-18,30h (od 7.10.) 

Biblická hodina  
pro hledající  

- čt 16-17h (od 8.10.) 

Biblická hodina  
pro křesťany  

- čt 17,30-18,30h (od 8.10.) 

Biblický kroužek pro děti 
- pá 14-15h (od 4.9.) 

Aktuální informace: www.luterani.cz 

 

http://www.luterani.cz/


 

DDrr..  DDoobbssoonn  ––  KKoouutteekk  pprroo  mmaannžžeellssttvvíí  aa  rrooddiinnuu  

D E J T E  D Í T Ě T I  P O C I T  B E Z P E Č Í

Děti se cítí bezpečněji, když přesně vědí, kde jsou hranice.  
   Představte si, že řídíte auto přes rokli Royal Gorge v Coloradu. 
Most je zavěšen stovky metrů nad dnem rokliny. Pokud přes něj 
jedete poprvé, nejspíš pocítíte mrazení v zádech. Je to docela 
děsivá zkušenost. Znal jsem chlapce, který prý při pohledu dolů 
přes zábradlí řekl tátovi za volantem: Páni! Tady kdybys spadnul, 
tati, tak seš mrtvej nafurt. :-) 
   Představte si nyní na chvíli, že by na tom mostě nebyla žádná 
svodidla ani jiná ochranná zábradlí. Kudy byste řídili auto? Ano, co 
nejblíže ke středu vozovky. A i když nemáte v plánu do svodidel 
narážet, cítíte se rozhodně bezpečněji, když víte, že tam jsou. 
   S dětmi je to podobné. Stanovené hranice jim přinášejí pocit bezpečí. Děti potřebují přesně vědět, jaká 
jsou pravidla a kdo je prosazuje a vyžaduje jejich plnění. Kde jsou takové mantinely doma jasně 
nastaveny, tam se dětem žije klidněji a bezpečněji. Nedostanou se do problémů – pokud si o ně 
vzdorovitě neřeknou – a v rámci takto rozumně a jasně nastavených „svodidel“ zažívají volnost, přijetí a 
chválu. Pokud se ale dítě rozhodne zpochybnit a odmítnout autoritu svého táty či mámy, pak musí přijít 
následky okamžitě a přiměřeně závažnosti situace. Právě to je jednou z důležitých součástí výchovy 
zdravých dětí, která je už tisíce let používána moudrými rodiči na celém světě. 
   

 

Video s názvem Give Your Children A Sense Of Security je k nalezení zde: https://player.vimeo.com/video/137206958 
Dr. James Dobson je americký křesťanský psycholog a specialista na manželství a rodinu. 

Text je publikován se svolením vydavatele, Family Talk with Dr. James Dobson. Published with permission. 

 
 

TŘI KRÁTKÁ OHLÉDNUTÍ 

 Ačkoli Letní biblická škola pro děti s americkou angličtinou byla 
odložena na příští rok, uspořádali jsme od 7. do 10. července krátký 
cestovatelský příměstský tábor „v luterce“. Společného „putování 
s Mojžíšem“ se zúčastnilo 10 dětí a 3 dospělí. Hitem doprovázejícím 
celé čtyřdenní dobrodružství byla píseň „Starý příběh“ od Spirituál kvintetu. 

 Nejstarší členka našeho Sboru sv. Petra v Tlučné, paní Stanislava Zámostná, byla 
začátkem září ve věku 93 let povolána do svého věčného nebeského domova, 
který pro ni připravil její Pán a Zachránce Ježíš. „… odejít a být s Kristem… je jistě 
mnohem lepší,“ věděl už apoštol Pavel (Filipským 1:23). Děkujeme štědrému 
Bohu za všechny dary, které paní Zámostné dal a skrze ni i tomuto světu. A také 
prosíme o požehnání v podobě „naděje vzkříšení“ všem jejím pozůstalým. 
(Foto: paní Zámostná zcela vpravo před kapličkou v Tlučné v r. 2013.) 

 Během měsíců červenec, srpen a září jsme v plzeňském sboru věnovali do sbírky na šíření a službu 
evangelia celkem 19 320 Kč (z toho 10 820 Kč na účet mise). Děkujeme srdečně všem dárcům! 

Werner Karl Heisenberg 
německý teoretický fyzik, matematik a filozof; v roce 1932 obdržel Nobelovu cenu za fyziku za podíl na objevu kvantové mechaniky 

 

První doušek ze sklenice přírodních věd 
z vás udělá ateistu, ale na dně té 

sklenice na vás už čeká Bůh. 
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https://player.vimeo.com/video/137206958


 

Co říká Ježíš a co svět? 

Komiks od Adama Forda  

 

 

ORIGINÁL KOMIKSU NAJDETE NA INTERNETU NA ADRESE: https://adam4d.com/jesus-vs-world/ 
Přeloženo a použito se souhlasem autora. Translated and published with permission of the author. 3 

https://adam4d.com/jesus-vs-world/


 

V L N Y ,  K T E R É  S E  Š Í Ř Í  D Á L  –  1 2  
Po Ježíšově nanebevstoupení se evangelium šířilo jako vlny na vodní 

hladině. Svou roli v tom sehrál i muž jménem Aristarchos. 

Autor Daniel N. Balge je profesorem na Martin Luther College  
a členem sboru St. Paul v New Ulmu, USA 

Žádné jiné vlny se nešířily tak rychle a tak daleko, jako ty, které se „vzedmuly“ chvíli nato, co 
Ježíš vystoupil zpět k Otci na nebesa. Jeho poslední slova k 11 apoštolům zněla: „Budete mi 
svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země“ (Skutky 1:8) O deset 
dní později při Letnicích obdrželi apoštolové moc Ducha svatého. Během následujících desetiletí 
pak hlásali dobrou zprávu o Ježíši po celém tehdy známém světě. 

NENAVRÁTÍ SE S PRÁZDNOU 

Boží evangelium se „nevrátilo s prázdnou“. Mnozí lidé uvěřili v Ježíše. Zpočátku to byli Židé. 
Nalezli v Ježíši Mesiáše, Spasitele, který naplnil dávná proroctví. Jiní Židé ale neuvěřili, bohužel, 
a raději spoléhali na své skutky a svůj rodový původ ve snaze zalíbit se Hospodinu. Evangelium 
se dostalo i mezi pohany, nežidy, kteří se topili v bahně lokálních mýtů, filozofií, pověrčivosti a 
vágní a proměnlivé morálky. Mnozí z nich uvěřili v Ježíše a stali se z nich svědkové moci Jeho 
evangelia. A Duch svatý zmocňoval jejich svědectví, takže další a další uvěřili, dali se pokřtít a pak svědčili svým 
životem o Kristu mezi nimi. Jako vlna tsunami se evangelium rozšířilo a vytvářelo křesťanské obce v Malé Asii, 
Africe i Evropě. 

Velká jména, spojená s počátky křesťanství, celkem dobře známe – Petr, Pavel, Jan nebo Jakub. A je jistě 
užitečné „sledovat stopu“ těchto velikánů na stránkách Nového zákona. Ale jak jsme se snažili v této sérii článků 
ukázat, stojí za to si všímat i detailů, které se nám dochovaly ohledně méně známých šiřitelů evangelia. Také je 
Bůh použil, aby budoval církev, „svou nevěstu“, tak jak oni o Něm svědčili „až na sám konec země“. 

ARISTARCHOS  

Pojďme se nyní podívat na Aristarchose. Poprvé se s ním setkáváme, když je 
uprostřed veřejného pobouření a nepokojů. Kapitola 19 knihy Skutků popisuje, 
jak si kováři, zlatníci a stříbrotepci v Efezu uvědomili, že Pavlovo kázání o živém 
Bohu je stálo zákazníky, kteří si u nich dříve kupovali místní specialitu: stříbrné 
modely svatyně bohyně Artemis. Evangelium o vzkříšeném Ježíši ohrožovalo 
jejich podnikání. Jejich vůdce jménem Demetrios roznítil tyto řemeslníky do 
takové míry zuřivosti, že se tito spolu s dalšími lidmi chopili Aristarcha a dalšího makedonského křesťana Gaia – 
oba byli Pavlovi průvodci na cestách –, aby je vlekli až do efezského amfiteátru. Tam oba drželi pod dohledem, 
zatímco davy v ulicích dvě hodiny křičeli: „Veliká je efezská Artemis!“ Jen díky tomu, že městský tajemník 
davům domluvil, se rozbouřené shromáždění rozpustilo a nechalo odejít i oba Ježíšovy následovníky. 

 Tahle zkušenost Aristarcha neodradila. Naopak, spolu s dalšími pokračoval s Pavlem až do Makedonie (viz 
Skutky 20) a Pavla doprovázel prakticky celý zbytek jeho třetí misijní cesty a nejspíš i zpátky do Jeruzaléma. Také 
víme, že s Pavlem nastoupil na loď, když zajatý apoštol cestoval do Říma ke 
slyšení u císaře Nera. Pravděpodobně s Pavlem také ztroskotal, aby se 
nakonec spolu s ním objevil v Římě. Pavel ho později zmiňuje (Koloským 
4:10) jako svého „spoluvězně“, který s ním sdílel domácí vězení v Římě, 
a jako svého „spolupracovníka“ (Filemon 24). 

SVĚDECTVÍ SKRZE ČINY 

V Písmu není jediné slovo, které by tento svědek pro Krista pronesl. Máme jen pozdravy od Aristarcha, které 
Pavel posílal ve dvou svých listech ostatním křesťanům. Ale i to málo, co o tomto muži víme, nám dává důvod 
obdivovat jeho odvahu, jeho věrnost při doprovázení Pavla a jeho obětavou práci na „Pánově vinici“. 

Aristarchos stál při Pavlovi, chodil a plavil se po jeho boku – a dokonce i plaval a riskoval život. A to všechno 
proto, aby mohl svědčit o Boží milosti, kterou ho v Ježíši Bůh zahrnul. Jeho svědectví přetrvalo dodnes. 

The ripple effect: Aristarchus. Daniel N. Balge, Forward in Christ, Vol. 103, Num. 5 - May 2016. Copyrighted by WELS FiCh © 2020. Použito se svolením. 

Vydává Česká evangelická luteránská církev, Školní nám. 1, Plzeň, 318 05, www.luterani.cz, e-mail: info@luterani.cz, 
FB: https://www.facebook.com/luterani.cz, YTB: https://www.youtube.com/channel/UCHCofZ0I754ENissyVoQzbQ. 4 
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