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Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn,  

který je v náruči/klíně Otcově, nám o něm řekl. 
Jan 1:18 

Exkluzivita je něco, co nám bývá zatěžko přijmout. Když má třeba 
některá TV stanice exkluzivní práva na vysílání přímých přenosů z velké 
sportovní události, mistrovství světa nebo Ligy mistrů, jenom ona může 
z těchto akcí přinášet divákům signál. Má výhradní, výlučné postavení, 
zatímco ostatní TV stanice „mají smůlu“ (jsou vyloučeny –> výlučnost). 
Taková situace nás sice může rozčilovat, může nám připadat nevýhodná 
a neférová, ale tak to prostě je: někdo zaplatil víc než ostatní, nabídl 
lepší služby a někdy je to výsledek zákulisních jednání… 

I křesťanství je exkluzivní, výlučné. Není to ale známkou povýšenosti 
tvrdit, že jedno konkrétní přesvědčení o Boží existenci a o způsobu 
Božího jednání, jeden určitý přístup k Bohu a k Jeho poznávání, jedno 
specifické vyjádření Boží podstaty, vůle a díla – je exkluzivní, výjimečné 
a jedinečné??? Jistě, v křesťanství bychom našli mnoho věcí společných 
většině náboženských systémů a životních filozofií. Jsou to záležitosti 
etiky, lidské důstojnosti, práva na život, spravedlnosti, vnitřního pokoje 
atd. Důvodem je, že jde o základní principy, na kterých tento svět stojí, 
a ty mohou být objeveny a vyjádřeny kýmkoli. 

Avšak, tak jako má moje žena mnoho společného s jinými ženami, je 
něco, v čem je jedinečná a výlučná. Jsme svoji. Podobně i křesťanství je 
v něčem podstatném jedinečné: má Ježíše Krista, který je jedinečný! 

Nikdo nikdy žádného Boha neviděl. Bylo by to, jako se dívat přímo do 
Slunce. Křesťanství ale hlásá, že nám Bůh dal o sobě vědět, že se nám 
dal poznat, že k nám promlouval, že se nám zjevil v osobě svého Syna, 
který je v „náruči, klíně Otcově“, tj. v nejintimnější jednotě s Otcem. 

A je toho mnoho, co 
svědčí o exkluzivitě 
Ježíše Krista: ať už jde 
o naplněná proroctví; 
svatý život bez hříchu; 
zázraky, kterými rušil 
prokletí; slova, která 
dodnes udivují svou 
hloubkou a naplňují 
nadějí; sebeobětování 
za všechny hříšníky; 
vzkříšení z mrtvých… 
Zkrátka, zaplatil za nás 
víc než kdo jiný. 

Váš pastor Petr Krákora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

září a říjen 2019  

 
ZPÍVÁNÍ DĚTÍ ZŠML V KAPLI 

SBORU SV. PAVLA 
(vždy v neděli od 10 hodin) 

13. října … 3.A+B 

20. října … 4.A+B 

3. listopadu … 2.A+B 

10. listopadu … 1.A+B 

17. listopadu … 5.–9. 

     

TÉMA 1. POLOLETÍ 

ŠKOLNÍHO ROKU 2019/20 

Požehnán buď, Hospodine, 

vyučuj mě v tom, co nařizuješ. 

Žalmy 119:12 

     

Z OBSAHU  
TOHOTO VYDÁNÍ 

Dr. Dobson –  
Tlak popkultury na naše děti 

Adam Ford (komiks) – 
Uctívají křesťané a 

muslimové stejného Boha? 

Foto-ohlédnutí za VBS 2019 

Současné křesťanské písně – 
Skillet: „Stars“ 

Vlny, které se šíří dál – VIII. 
(Silas) 



 

DDrr..  DDoobbssoonn  ––  KKoouutteekk  pprroo  mmaannžžeellssttvvíí  aa  rrooddiinnuu  

T L A K  P O P K U L T U R Y  N A  N A Š E  D Ě T I

Jak nedovolit kulturním tlakům ničit naše děti? 

Současná západní popkultura bojuje s rodiči o „srdce a mysl“ jejich dětí. Tuto bitvu nemusím sáhodlouze 
popisovat, protože ji sami vidíte a vnímáte. Rodiče v minulých desetiletích by nevěřili tomu, co se nyní děje 
s institucí rodiny. A nejsem si jist, že mnozí z nás to dobře chápou i dnes. 

Nemravnost, pornografie, násilí a nezákonné drogy se dotýkají téměř každého domova. Většina matek a 
otců obětavě miluje své děti a snaží se je provést bezpečně skrze „minová pole“, která na děti číhají všude 
kolem. Jsou však zaskočeni velikostí výzev, kterým musejí čelit. 

Když jsem byl dítě, rodičovská autorita obvykle stála jako „velký štít“ proti zlu v tom takzvaném „světě 
tam venku“. Všechno, co bylo považováno za nezdravé nebo nemorální, bylo drženo mimo „rodinné území“ 
jednoduše tím, že se to nazývalo pravým jménem. Kromě toho byla okolní společnost nakloněna rodinám.  

 Všichni měli zájem na tom, aby děti žily spořádaným způsobem života. Kontrola bránila tomu, aby filmy 
zacházely příliš daleko; školy udržovaly přísnou disciplínu; neuctiví nebo vzpurní studenti byli „pohlavkováni“ 
nebo zůstávali „po škole“; vážné porušení kázně bylo hlášeno rodičům; „záškoláci“ byli vyhledáni a trestáni; 
jít s někým na rande obvykle neznamenalo přijít o panenství; alkohol nebyl prodáván 
nezletilým a užívání ilegálních drog byla věc neslýchaná. I nepříbuzní dospělí považovali 
za svou občanskou odpovědnost pomáhat chránit děti před čímkoli, co by jim mohlo 
ublížit, ať už fyzicky, emocionálně nebo duchovně. Většina obyvatel malých měst se 
znala s rodiči dalších dětí, takže bylo snazší zasáhnout. Tento „podpůrný systém“ jistě ne 
vždy dobře fungoval a měl své „mouchy“, ale obecně vzato byl účinný. 

Tento celospolečenský závazek ke zlepšování životních podmínek pro děti vymizel. Populární kultura a 
politicky korektní ideologie – spíše, než aby rodičům pomáhala v jejich výchovných povinnostech – brojí proti 
nim. Židokřesťanský systém hodnot je na ústupu. Škodlivé obrázky a představy se tajně vkrádají do domovů 
nebo jsou otevřeně vítány díky digitálním médiím. Drogy jsou k dispozici každému dospívajícímu i školou 
povinnému dítěti, které je bude chtít zkusit. S každým chytrým telefonem, díky kterému má dítě přístup 
k „celému světu“ bez vědomí rodičů, a s příchodem všudypřítomných sociálních médií existuje pro současné 
děti nepřeberné množství příležitostí, jak sejít na scestí a dostat se do potíží. Neporozumění těmto neustále 
se měnícím vlivům na vývoj dítěte přináší našim dětem větší míru rizika a jejich rodiče uvádí do zmatku. 

Vzhledem k tomu, jak se svět změnil, už nestačí jen vytvářet a prosazovat pravidla, aby 
děti byly řádné. Jistě má stále smysl zakazovat škodlivé nebo nemorální chování a tam, kde 
je potřeba, přestupky potrestat. Nicméně tyto časem osvědčené přístupy k výchově dětí 
musejí být doplněny o pevné emocionální spojení, které působí, že děti sami chtějí dělat to, 
co je správné. 

Stručně řečeno, je nyní obzvláště důležité budovat srdečné vztahy s dětmi od jejich 
nejranějšího věku. Vaši synové a dcery musejí vědět, že je bezpodmínečně milujete a že vše, 
co vyžadujete, je pro jejich vlastní dobro. Je také užitečné jim vysvětlovat, proč chcete, aby 
se chovali určitým způsobem. „Stanovení pravidel“ bez tohoto důvěrného emočního spojení 
pravděpodobně, dříve či později, selže. 

 

Úryvek z knihy Dr. Dobsona Your Legacy: The Greatest Gift (Váš odkaz je ten největší dar). Originál je k nalezení zde: 
https://drjamesdobson.org/blogs/dr-dobson-blog/dr-dobson-blog/2014/09/16/don't-let-culture-corrupt-your-kids  
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. 

 

Alvin C. Plantinga 
americký filosof, představitel analytické filozofie a emeritní profesor na  

University of Notre Dame v USA; v roce 2017 se stal držitelem Templetonovy ceny; 
je autorem knih zabývajících se filozofií náboženství a křesťanskou apologetikou 
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Mezi vědou a teismem❈ existuje sice 
konflikt na povrchu, ale v jádru soulad, 
zatímco mezi vědou a naturalismem❧  

je soulad na povrchu, ale v jádru konflikt. 

 ❈ víra v existenci Boha a nadpřirozena;   ❧ přesvědčení, že všechno dění ve světe lze vysvětlit pouze přirozenými příčinami 

https://drjamesdobson.org/blogs/dr-dobson-blog/dr-dobson-blog/2014/09/16/don't-let-culture-corrupt-your-kids


 

Uctívají křesťané a muslimové stejného Boha?  

Komiks od Adama Forda   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
ORIGINÁL KOMIKSU NAJDETE NA INTERNETU NA 

ADRESE: http://adam4d.com/same-god 
Přeloženo a použito se souhlasem autora.  
Translated and published with permission  

of the author. 
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Tomáš Ježíši odpověděl: „Můj Pán a můj Bůh.“ 

Ježíš mu řekl: „Že jsi mě viděl, věříš.  

Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili.“ 

Jan 20:28-29 

http://adam4d.com/in-his-joy
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Tak zase za rok, dá-li Pán! 



SS OO UU ČČ AA SS NN ÉÉ   
KK ŘŘ EE SS ŤŤ AA NN SS KK ÉÉ   PP ÍÍ SS NN ĚĚ   

 

Pokud chcete poslouchat moderní 
křesťanskou muziku, možná oceníte 

tuto současnou chválu: 
 

-  SKILLET -  Stars 
https://youtu.be/rvu8HJdPfcM 

 
You spoke a word and life began 

Told oceans where to start and where to end 
You set in motion time and space 

But still You come and You call to me by name 
Still You come and You call to me by name 

 
Ref 1: 

If You can hold the stars in place 
You can hold my heart the same 

Whenever I fall away 
Whenever I start to break 

So here I am, lifting up my heart 
To the One who holds the stars 

 
The deepest depths, the darkest nights 

Can't separate, can't keep me from Your sight 
I get so lost, forget my way 

But still You love and You don't forget my name 
 

Ref 1: … Ref 2: 
If You can calm the raging sea 
You can calm the storm in me 

You're never too far away 
You never show up too late 

So here I am, lifting up my heart 
To the One who holds the stars 

 
Your love has called my name 
What do I have to fear? (2x) 

 
Ref 1, Ref 2 

 
You're the One who holds the stars 

 

HVĚZDY  
Pronesl jsi slovo a život začal 

Nařídil jsi oceánu, kde začít a kde končit 
Uvedl jsi čas i prostor do pohybu 

A přesto přicházíš a voláš mě jménem 
Ano, přicházíš a voláš mě jménem 

 
Refrén 1: 

Můžeš-li držet hvězdy na jejich místě 
Můžeš stejně tak podržet i mé srdce 

Kdykoli nestačím, kdykoli jsem zlomen 
Jsem tu a pozvedám své srdce 

K Tomu, který drží i hvězdy 
 

Nejhlubší hlubiny ani nejtemnější noci 
Mě nemohou oddělit od Tvého zraku 

Někdy se ztrácím a zapomínám, kudy jít 
I tak mě miluješ a nezapomínáš mé jméno 

 
Refrén 1 … Refrén 2: 

Můžeš-li utišit rozbouřené moře 
Můžeš utišit i tu bouři uvnitř mě 

Nikdy nejsi příliš daleko 
Nikdy se neukážeš příliš pozdě 
Jsem tu a pozvedám své srdce 

K Tomu, který drží i hvězdy 
 

Tvá láska mě zavolala jménem 
Čeho bych se bál? (2x) 

 
Refrén 1 … Refrén 2 

 
Ty jsi Ten, který drží hvězdy 

 

    Události a dění v  našich sborech      

P o ž e h n á n í  H o r n i c k é m u  s p o l k u  

V neděli 11. srpna pastor Krákora požehnal nové vlajce a jednotlivým 
členům Hornického spolku v Tlučné. Slavnostní akt se konal před 
pomníkem horníků u vstupu do bývalého dolu Krimich II. Pastor nejprve 
připomněl funkce vlajek, zástav a korouhví jako symbolu jednoty, 
pospolitosti, soudržnosti a také jako symbolu vítězství. Obojí – bratrská 
jednota i vítězství v životě a ve smrti – jsou dary Boha člověku. Dary, 
které Bůh štědře dává z lásky skrze Ježíše Krista každému, kdo Mu věří. 
Díky vykoupení nevinnou krví Ježíše, Božího beránka, můžeme i my 
směle prohlásit: „Jeho prapor nade mnou je láska.“ (Píseň písní 2:4b) 
Pastorova manželka zahrála a zazpívala píseň Hoden je Beránek, kde se 
mj. objevují slova Žalmu 20: „Budeme jásat nad Tvým vítězstvím, prapory 
pozdvihnem ve jménu svého Boha.“ Hallelujah! 

  

K u r z y  a  s e t k á n í  v  p l z e ň s k é m  s b o r u  

Začátkem každého školního roku nabízíme nové studijní a seznamovací 
biblické kurzy pro začátečníky (základy křesťanství) a pro pokročilé (studium 
vybrané knihy Bible). Možné termíny připadají na pondělí či čtvrtek, vždy 
od 17 hodin (začátečníci), resp. od 18 hodin 
(pokročilí). Zájemce o některý z těchto kurzů 
prosíme o „přihlášení“ přes e-mail nebo telefon 
(viz kontakty na pastora níže). Tyto biblické 
hodiny začnou probíhat v týdnu od 30. září.  

Kromě toho otevíráme opět hodiny četby a rozboru křesťanské knihy 
v angličtině (nutná alespoň mírně pokročilá znalost angličtiny). Tato setkání 
by probíhala vždy ve středu od 17 hodin počínaje středou 2. října. Na tento 
kurz není nutné se přihlašovat. Stačí přijít… 

Pro děti ve věku cca 6-12 let je opět připraven 
Biblický kroužek, který se bude scházet každý 
pátek od 14 do 15 hodin. Přihlášky směrujte 
k pastoru Krákorovi (viz kontakt níže). 

Podrobnější informace k jednotlivým kurzům a hodinám rád podá pastor 
Krákora (e-mail: krakora@sml.cz nebo tel. 723 237 679). Kurzy jsou zdarma 
a konají se na půdě Základní školy Martina Luthera v Plzni. 

V ý s l e d k y  n a š i c h  d a r ů  B o h u  

Ve Sboru sv. Pavla jsme v měsících červen, červenec a srpen darovali 
19 081 Kč. Děkujeme všem dárcům a podporovatelům šíření evangelia! 
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https://youtu.be/rvu8HJdPfcM
mailto:krakora@sml.cz


 

V L N Y ,  K T E R É  S E  Š Í Ř Í  D Á L  –  8  
Po Ježíšově nanebevstoupení se evangelium o spáse v Kristu šířilo světem 

jako vlny na vodní hladině. Svou roli sehrál i muž jménem Silas. 

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

 Vůdčí osoby prvotní křesťanské církve museli mít o Silasovi vysoké mínění. Opakovaně ho totiž vybírali pro 
důležité úkoly. Poprvé se setkáváme se Silasem (zkrácenina jména Silvanus) v knize Skutků krátce poté, co sněm 
v Jeruzalémě rozhodl o důležité otázce trápící první křesťany: Musejí křesťané dodržovat starozákonní nařízení? 
Někteří říkali, že ano. Několik křesťanů ze Židů přišlo z Judska do Antiochie a neoblomně hlásali: „Nepřijmete-li 
obřízku, jak to předpisuje Mojžíšův zákon, nemůžete být spaseni.“ (Sk 15:1) 

A není žádným přeháněním předpokládat, že vyžadovali od křesťanů i další nařízení Starého zákona (Staré 
smlouvy). Ale pastýři lidu v Antiochii, Barnabáš a Pavel, proti těmto požadavkům ostře protestovali. V sázce bylo 
mnoho: spása duší. Aby se věc rozhodla, poslala komunita z Antiochie delegaci (právě Pavla, Barabáše a další) 
k apoštolům a starším do Jeruzaléma. 

SNĚM V JERUZALÉMĚ 

Co následovalo, bylo stejně důležité, jako cokoli ostatní, co se v církvi 
dělo od Letnic. Ve shromáždění vůdčích osobností církve a ostatních 
věřících se postavili křesťané, kteří vzešli z řad farizejů, a tvrdili: „Pohané 
musí přijmout obřízku a musí se jim nařídit, aby zachovávali Mojžíšův 
zákon.“ (Sk 15:5) Následovala horlivá debata, kterou utnul až apoštol 
Petr, jenž promluvil proti přidávání zákona do evangelia. Prohlásil: „Věříme přece, že jsme (křesťané ze židů) 
stejně jako oni (křesťané z pohanů) spaseni milostí Pána Ježíše.“ (Sk 15:11) Barnabáš a Pavel vyprávěli, jaká 
znamení Bůh skrze ně vykonal mezi pohany. Jakub, „bratr Pána“ a vůdce jeruzalémské církve, citoval proroka 
Ámose jako další důkaz toho, že Bůh už před věky zamýšlel, aby i pohané ze všech národů – bez břemena 
Mojžíšových nařízení – se stali součástí církve, Jeho vykoupeného lidu. A proto jak židé, tak pohané jsou členy 
církve skrze víru v Krista, ať už s, nebo bez starozákonních nařízení.  

Jakožto „přední muži mezi bratřími“ v Jeruzalémě byli vybráni Silas a Juda Barsabáš, aby šli do Antiochie, 
donesli tam a osobně potvrdili psaný výnos jeruzalémského sněmu. Juda a Silas, kteří byli „proroky“ (tj. 
mluvčími Boha), navíc tamější bratry velmi povzbudili a posílili svými slovy. Pak se navrátili do Jeruzaléma. 

S PAVLEM I S PETREM  

Silasův další úkol, popsaný ve Skutcích kap. 16-18, byl v roli Pavlova misijního spolu-
pracovníka. Poté, co se Pavel a Barnabáš nedohodli na tom, koho vzít s sebou na druhou 
misijní cestu, rozhodli se rozejít a pracovat odděleně v různých oblastech. Pavel si s sebou 
vybral právě Silase, se kterým pak sdílel různé běžné i riskantní události během misijního 
putování. Hned zkraje, v Lystře, k sobě přibrali ještě Timotea. Nějaký čas pracovali Silas a 
Timoteus nezávisle a odděleně od Pavla, podle toho, jaké byly potřeby či jaké hrozilo 
nebezpečí. Podle všeho měl tedy Silas schopnost jak druhé vést, tak druhé následovat. 

 Po skončení této cesty už dál Silas s Pavlem necestoval. Jeho služba Boží církvi však tím 
neskončila. Nalézáme ho později po boku dalšího křesťanského velikána, Petra, kterému 
sloužil jako jakýsi „korektor“ při psaní Petrova prvního listu. Zdá se, že ho Petr využil – a Bůh 
mu ho dal k dispozici –, aby mu pomohl vypilovat řečtinu, se kterou psal Bohem inspirovaný 
text své epištoly (Petr byl původním povoláním obyčejný rybář). Petr se o tom sám zmiňuje: 
„Prostřednictvím Silvána, kterého mám za věrného bratra, vám toto krátce píšu, abych vás 
povzbudil a dosvědčil vám, že taková je pravá milost Boží; v ní stůjte.“ (1. Petrův 5:12) 

Petr měl Silase za věrného bratra. Stejně tak i Pavel. A stejně tak i my. 

The ripple effect: Silas. Daniel N. Balge, Forward in Christ, Vol. 104, Num. 1 - January 2017. Copyrighted by WELS FiCh © 2019. Použito se svolením. 
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