
NNEEUUTTRRÁÁLLNN ÍÍ   ÚÚZZEEMM ÍÍ   NNEEEEXXIISSTTUUJJEE  
Kdo není se mnou, je proti mně;  

a kdo se mnou neshromažďuje, rozptyluje.  
Matouš 12:30 

  

Jsou lidé, kteří o sobě říkají, že jsou „sympatizanty“ křesťanství, že 

„fandí“ Kristovým myšlenkám, nebo že jsou na „pomezí“ víry v Krista. Já 

s takovými lidmi sympatizuji a fandím jim.  Přesto je musím zklamat. 

Jakkoli vznešeně toto „sympatizanství“ zní, není to možnost, kterou by 

Bible připouštěla. Na všech svých stránkách zjevuje Ježíše jako Pána a 

Zachránce a „volá“ čtenáře k obrácení se k Němu. V důsledku toho Ježíš 

rozděluje lidstvo jen na dvě skupiny: na ty, kdo jsou v Něm, a ty, kdo 

jsou mimo Něho. Žádné „neutrální území“ vůči Kristu neexistuje! On 

sám to říká jasně: „Kdo není se mnou, je proti mně.“ 

Buď jsme přešli ze smrti do života, nebo ne. Buď je v nás Kristus 

jako světlo, nebo ne. Není zde prostor pro kompromis. Není možné 

jít „zlatou střední cestou“. Nelze „sloužit dvěma pánům“. 

Jistěže, jako křesťané rosteme v míře, v jaké projevujeme tento 

Kristův život v sobě, v jaké „neseme ovoce (nám darované) sprave-

dlnosti“, v jaké „uvádíme ve skutek své spasení“, v jaké „svítíme 

jako hvězdy, které osvěcují svět“ (Filipským 1:11, 2:12, 2:15). Ale 

již od svého křtu do Krista jsme vírou zapojeni, jsme „online“. 

To podstatné tedy je, že nemůžeme být pouze „neutrálními po-

zorovateli“, diváky, kteří projevují sympatie tu jedné, tu druhé straně. 

Jsme v centru dění, 

na jevišti rozpolce-

ného světa, a den 

co den buď shro-

mažďujeme úrodu 

s Kristem, nebo ji 

(stále) bez Něho 

rozptylujeme. 

V novém roce žijte 

jako nová stvoření! 

Váš pastor 

  Petr Krákora 
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leden a únor 2017 

BOHOSLUŽBY  

V NAŠICH SBORECH: 

Tlučná – neděle od 8,30 hod. 

Plzeň – neděle od 10 hod. 

Horní Bříza – 1x měsíčně 

(podle domluvy) 

     

ZPÍVÁNÍ DĚTÍ ZŠML+MŠ  

(neděle od 10 hodin) 

26.2. – 3.A+3.B 

5.3. – 2.A+2.B 

12.3. – 5.A+5.B+6 

19.3. – 4.A+4.B 

26.3. – 1.A+1.B 

2.4. – MŠ / Suns+Frogs / 

     

Z OBSAHU  
TOHOTO VYDÁNÍ 

Dr. Dobson – 50 moudrých 
rad tatínkům dcer 

Adam Ford – Mám prostě 
takový pocit … (komiks) 

Biblický kroužek pro děti 
se představuje … 

Kristo-vědomí 
místo sebevědomí 

Lístek od Otce (III.) 

     

Velká víra důkazy nehledá, 
ale přináší. (Pavel Kosorin) 



 

DDrr..  DDoobbssoonn  ––  KKoouutteekk  pprroo  mmaannžžeellssttvvíí  aa  rrooddiinnuu  

5 0  M O U D R Ý C H  R A D  T A T Í N K Ů M  D C E R  
Uvádíme zde výběr z úžasného seznamu úsloví a mouder, která jsou určena primárně tatínkům dcer, do značné míry 

však platí i pro maminky a prarodiče. Možná si některá z nich budete chtít zvýraznit, vystřihnout a připomínat si je. 

1- Přijměte jako fakt, že vaše malá holčička obměkčí vaše srdce, kdykoli se jí zachce. 
2- Buďte součástí jejího života právě teď. Nečekejte, až jí bude 15, abyste si s ní vytvořili důvěrný vztah. 
3- Zpívejte jí, když ji houpáte v náručí. Bude milovat váš hlas – a je to i skvělý způsob, jak si ukrátit čas v 1 hodinu ráno. 
4- Učte jí počítat. Nejprve její prsty. Později lentilky, pampelišky a hvězdy. 
5- Připravte se na to, že s ní shlédnete filmy od Walta Disneye zhruba 200x. Každý. 
6- Nikdy, naprosto nikdy, si z ní neutahujte. A nevysmívejte se jejím snům. 
7- Mějte na paměti, že už od samého počátku ji budete svou osobností formovat. 
8- Čtěte jí často. Než se nadějete, bude ona číst vám. 
9- Omezte její sledování TV, pokud nechcete, aby si osvojila hodnoty, které ctí Hollywood. 
10- Malá děvčátka fascinují jezdící schody. Držte se na nich za ruce. 
11- Buďte doma k večeři včas. Velmi důležité! 
12- Ptejte se jí každý den, jak se měla. Sdílejte s ní její nadšení. 
13- Udržte její tajemství. Tímto způsobem začne důvěřovat mužům. 
14- Berte ji na procházky po lese. Ukažte ji jedovaté houby, jak přeskočit potok, jak najít cestu domů. 
15- Nechte se od ní učit. To, co se naučila toho dne ve škole. Násobilku, psaní velkých písmen. Nebo jak učesat její panenku. 
16- Chvalte ji často. Dejte jí poznat, že ji milujete takovou, jaká je. 
17- Vymýšlejte si příběhy, které si vzájemně vypravujte před spaním. Rozšíříte její představivost. 
18- Překvapte ji občas tím, že se ukážete v její škole o pauze na oběd – přineste pizzu nebo něco, co má ráda. 
19- Nikdy se před ní nehádejte s její matkou. Jakkoli to může být v té chvíli těžké, odejděte stranou nebo řešení sporu odložte. 
20- Nedovolte jí drze odmlouvat – ani vám, ani matce. A ani nikomu jinému, když už jsme u toho. 
21- Nezmeškejte její vystoupení, koncert, zápas ani jiné představení, kterého se účastní. Ne teď. Ne, dokud neodpromuje. 
22- Povzbuďte ji, aby byla laskavá a milá. I na spolužačku, kterou nikdo nemá rád. 
23- Pamatujte si, že dospívající dívky tráví hodiny ve svém pokoji různými činnostmi. Žádnému muži se dosud nepodařilo přijít 

na to, jaké činnosti to jsou. 
24- Snažte se poznat její přátele. Střední škola je už zenitem vlivu vrstevníků. 
25- Mluvte s ní často o rozhodování a jeho důsledcích, o sexu a romantice, o tlaku vrstevníků, o Bohu a Jeho lásce. Nikdy nevíte,  

kdy jí přijdou vaše slova právě vhod. 
26- Přijměte jako fakt, že děvčata ječí, když jsou šťastná nebo zmatená nebo nadšená nebo vystrašená nebo když právě 

zahlédnou toho a toho kluka ve frontě. 
27- Když je obzvláště naštvaná, sedněte si s ní a nechte ji, aby vám popsala, co se děje. Pamatujte, že čím déle nasloucháte,  

tím více se dozvíte. 
28- Nepředplácejte si časopis, který zneužívá nahotu žen. Vypovídá to o tom, jak nahlížíte na ženy obecně. 
29- Pokud silně nesouhlasíte s tím, jak se oblékla a namalovala, když se chystá do společnosti, pošlete ji zpátky do jejího pokoje  

s tím, aby začala znovu. Buďte něžní, ale neoblomní. 
30- Budou dny, kdy si pomyslíte, že jste vychovali mimozemšťana. Jsou to ty samé dny, kdy si také ona myslí, že ji vychovávají  

mimozemšťané. 
31- Nedopusťte, aby stavěla vás a svou matku proti sobě navzájem. 
32- Nikdy jí nenadávejte. Ať už jste jakkoli naštvaní. Ať už udělala cokoli. Pokud použijete nadávky, bude si je pamatovat celý život. 
33- Navrhněte, že ji a její přátele svezete do kina. Při jízdě jen poslouchejte, jak se baví. 
34- Odpusťte jí, když hledá odpuštění. Tak se nejlépe sama naučí odpouštět druhým. 
35- Učte jí modlit se za její silné i slabé stránky. Třeba tak, že se s ní modlíte za ty své. 
36- Učte jí, aby brala každý den za výjimečný, za dar shůry. 
37- Učte jí, že někdy má pro ni Bůh prostě jiný plán, jinou cestu. 
38- Budete ji muset naučit řídit auto… nejlépe tak, aby při tom neplakala. 
39- Přesvědčte ji, že tankovat musí dřív než ve chvíli, kdy se ručička ohýbá o nulu  

a auto jede na výpary. 
40- Dopřejte jí na svém jednání se svou manželkou vidět, jak má jednat muž se ženou. 
41- Učte jí, jak se klukovi podívat přímo do očí a říct mu NE. 
42- Učte jí, že bude-li se chovat hloupě, aby si našla kluka, najde si hloupého kluka. 
43- Přijede-li pro ni chlapec a jen na ni zatroubí z auta, jděte si s ním promluvit. Vysvětlete mu, že se nemusí bát zazvonit u dveří. 
44- Pamatujte, že každé děvče má někdy zlomené srdce. Nemůžete nic udělat, abyste ho spravil. Rozbít hubu klukovi, co to 

způsobil, nepomůže. Na druhou stranu, ona sama také nejspíš zlomí několik srdcí. 
45- Nenechte se odstrčit do ústraní jejími náladami a zlobou. Potřebuje vás v těch chvílích víc než jindy. 
46- Nemáte ve své moci ovlivnit, kolik make-upů, šampónů, krémů, barev na vlasy, líčidel, řasenek, parfémů a pleťových vod  

si pořídí. Prostě to přijměte a jděte dál. 
47- Nenechte ji, aby promeškala školu kvůli tomu, že si musí udělat vlasy na večírek. Leda že z ní chcete mít jen hvězdu večírků. 
48- V den, kdy se narodila, i každý následující den, proste Boha, aby vás vedl v každém ohledu její výchovy. 
49- Připravte se, že přijde den, kdy už pro ni nebudete tím nejdůležitějším mužem na světě. 
50- Řekněte jí, že je dcerou, kterou jste si vždycky přál mít. Nakonec ji nechte jít. 

Z knihy Dr. Dobsona 'Bringing Up Girls' (Výchova dívek).  
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. 2 



 

Mám prostě takový pocit … 

Komiks od Adama Forda 

  
ORIGINÁL KOMIKSU NAJDETE NA INTERNETU NA ADRESE: http://adam4d.com/feel-like-cant-true 
Přeloženo a použito se souhlasem autora. Translated and published with permission of the author. 

K tématu historicity vzkříšení Ježíše si můžete přečíst např. úvahu „Jaké jsou důkazy Ježíšova vzkříšení?“ 
http://www.proc-krestanstvi.cz/a48-otazka-jake-jsou-dukazy-jezisova-vzkriseni  
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                  Události a dění v  našich sborech                  

B i b l i c k ý  k r o u ž e k  p r o  d ě t i  s e  p ř e d s t a v u j e  . . .  

Každý pátek od 14 do 15 hodin se v kanceláři pastora Krákora setkává Biblický kroužek pro děti. Zhruba 
10 dětí z 1. až 5. třídy se usadí kolem stolu, aby poslouchaly biblické příběhy, pravdy a principy, které jim čte, 
vypráví a vysvětluje pan pastor. Také se společně modlíme, ať už vlastními slovy, nebo se čtou modlitby 
navržené pro děti. Následuje nějaký společný projekt, soutěže nebo hry. Hrajeme u stolu, v tělocvičně nebo 
venku na hřišti. V loňském roce jsme např. skládali různé typy vlaštovek, naučili se několik her s kostkami, 
vyráběli sněhuláka z kelímků, hledali poklad při stopovačce, vyráběli vánoční přáníčko pro postiženou holčičku, 
atd. Někdy bývá obtížné naladit celý soubor různých dětí „na jednu vlnu“, přesto je zaséváno dobré zrno, které 
– jak doufáme – dříve či později přinese užitek. Pokud by měl někdo z vás chuť a čas pomoci při organizaci 
tohoto setkávání, ozvěte se prosím pastoru Krákorovi (tel. 723 237 679). Uvítáme každého pomocníka! 

 

 

Sledovat aktivity Biblického kroužku pro děti můžete i na Facebooku: www.facebook.com/biblickykrouzekprodeti 

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 v Plzni se v měsících listopad a prosinec na podporu působení našich sborů vybralo celkem 

8523 Kč. Ve Sboru sv. Petra v Tlučné se za rok 2016 darovalo dohromady 3365 Kč. Členové Sboru sv. Kříže v Horní 

Bříze věnují průběžně své dary do sbírky v plzeňském sboru. Upřímně děkujeme všem dárcům! 

Nezapomínáme přitom na štědrost našich křesťanských sourozenců žijících v USA, kteří každý měsíc zasílají 

nemalé částky na podporu práce pastorů a tajemnice mise. I jim jsme vděčni a zavázáni! 
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KK RR II SS TT OO -- VV ĚĚ DD OO MM ÍÍ   MM ÍÍ SS TT OO   SS EE BB EE VV ĚĚ DD OO MM ÍÍ   
Pastor Steve Pettit, One In Christ Newsletter, září 2016 

V každé kultuře – ať je nábožensky orientovaná, nebo ne – je „sebeabsorpce“ (přílišné zaujetí sama sebou) 

nemocí vedoucí až k smrti. Sebestřednost, sebeukájení, sebepropagace, … to vše se vždy ukáže jako sebeničivé. 

V poslední době je to zase „sebevědomí“, co se považuje za jakousi „posvátnou“ lidskou hodnotu. Jde v podstatě 

o víru v sebe sama namísto víry v Krista. Jsme-li však v Kristu, Bůh přepisuje příběh našeho života bez nás 

v jeho středu. Proto nenajdeme v Bibli verše, které by povzbuzovaly křesťana k sebestřednosti či sebevědomí. 

Najdeme naopak mnoho pobídnutí, abychom „neměli starost o svůj život“, abychom „nesmýšleli výš, než je 

komu určeno“, abychom nebyli „samolibí“, abychom se nedali ovládat „ctižádostí ani ješitností“, atd. Připomíná 

se nám, že „nežijeme sami sobě“, „nespoléháme sami na sebe“, ani „nekážeme sami sebe“. 

Život, v jehož středu je Kristus, je takový život, ve kterém se učíme opouštět své sebevědomí v „honbě“ za 

větším Kristo-vědomím. Ježíš sám je tím „pokladem ukrytým v poli“, tou „drahocennou perlou“, tím „jediným, co 

je třeba, o co nepřijdeme“ (Mt 13:44,46; Lk 10:42). Vše ostatní lze pokládat za ztrátu „pro nesmírnou vzácnost 

poznání Krista Ježíše“ (Fil 3:8). Jak říká Pavel, „ve všem slavně vítězíme“ - ne svou mocí, ani tím, že hledíme na 

své protivníky, nebo na své slabosti či přednosti, ale tím, že „hledíme na apoštola a velekněze našeho vyznání, 

Ježíše“ (Žid 3:1). Ke správnému sebepoznání nepřicházíme sebezpytováním, ale především tehdy, když vidíme 

Krista takového, jaký je. A nikdy se uvnitř neočistíme neustálým, utkvělým nebo nutkavým sebezaujetím, ale 

pouze upneme-li svou pozornost a naději na Něho (viz 1. Jan 3:2-3). Stáváme se více podobnými Jemu nikoli 

skrze větší sebevědomí, ale skrze rostoucí Jeho vědomí v nás. 

Sebestředný život a sebevyvyšující velikost jsou z ďábla (viz Iz 14:13-15*) a dostanou nás leda zpátky do 

temnoty a otroctví. Přemýšlejte o tom: Co jiného je rozmrzelost, než že jsme si vědomi víc svého nešťastného já 

než vítězství Krista a potřeb druhých? Co jiného je zahořklost, než že jsme si vědomi víc svého zraněného já než 

milosti Krista, která léčí? Co jiného je arogance, než že jsme si vědomi víc svých nápadů a postojů než těch 

Božích? Není naše reptání a stěžování si dáno tím, že jsme si vědomi svého nenaplněného já a jeho samořízené 

honby za větrem, kterou ctíme víc, než všechno ostatní? 

Ukončení takovéto sebeposedlosti a sebeuctívání je možné jen skrze rostoucí Kristo-vědomí a doprovodných 

projevů pokory: skloněním se před Kristem jako naším nejvyšším dobrem, uznáním své vlastní stvořenosti a 

naprosté závislosti na Něm jako na zdroji všeho bohulibého. Vyžaduje to vyvýšení Jeho zájmů nad ty naše, 

a tedy ochotu k ponížení se ve službě druhým. V této pozici se pak snáze vyhneme nadměrnému sebezaujetí, 

protože si budeme více vědomi Krista v nás jako té Cesty, Pravdy a Života. 

Věnujeme-li příliš pozornosti sobě, těžko se nám 

stanou realitou slova apoštola Pavla: 

„Život, to je pro mne Kristus“ (Fil 1:21). 

      
* Izajáš 14:13-15 … „A v srdci sis říkal: ‚(Já) vystoupím na nebesa, (já) vyvýším svůj trůn nad Boží hvězdy, (já) 
zasednu na Hoře setkávání na nejzazším Severu. (Já) vystoupím na posvátná návrší oblaků, (já) s Nejvyšším se 
budu měřit.‘ Teď jsi svržen do podsvětí, do nejhlubší jámy!“ 
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PŘESTAŇTE POUŽÍVAT KRISTA PRO SEBE.  
NECHTE KRISTA POUŽÍVAT VÁS PRO SEBE.  

Nehledal jsem náboženství, aby mě učinilo 
„šťastným“. Vždycky jsem věděl, že k tomu 

mi stačí láhev portského. Pokud chcete 
náboženství, jen abyste se cítili příjemně, 
rozhodně vám nedoporučuji křesťanství. 

Clive Staples Lewis – spisovatel, básník, vysokoškolský pedagog, romanopisec, filosof, 
literární vědec, literární kritik, teolog, esejista, autor sci-fi a autor dětské literatury 



 

  L Í S T E K  O D  O T C E  ( 3 )    
EARL C.  WALES  

Právě dnes 

Drahé dítě – 

Přišel jsem, abys měl život. Dokonce tě chci tak naplnit 

životem, aby přetékal kolem tebe. Aby se to mohlo stát, musíš vědět, že život ne-

spočívá v hromadění věcí, zážitků, pocitů a informací, jak jen to jde. Život je v tom, 

že poznáváš lépe Mě. Když Mě budeš lépe znát, zjistíš, že toho vlastníš, zažíváš, cítíš 

a znáš víc, než je vůbec lidsky možné! Neboť znát Mě lépe znamená mít účast na 

božské přirozenosti. To je ta skutečnost, o které se mluví v 2. Petrově 1:2-4.* 

Abych ti objasnil, o co jde, dovol mi několik ilustrací ze stavebnictví. Ostatně 

svého času jsem se vyučil tesařem, a je mi tedy tato oblast blízká. Představ si 

elektrickou vrtačku, která nikdy neměla „účast na přirozenosti“ elektřiny. Nebo si 

představ vodováhu, která nikdy neměla „účast na přirozenosti“ gravitace. Nebo si 

představ pneumatické kladivo, které nikdy nemělo „účast na přirozenosti“ tlaku 

vzduchu. Našel bych další a další příklady, které ukazují, jak to vypadá, když ty 

nemáš účast na mé božské přirozenosti. Nemůžeš poznat život v plnosti, když 

nefunguješ tak, jak bylo zamýšleno, abys fungoval. 

Ne že bys nemohl zapůsobit na lidi… I tesař, který by elektrickou vrtačkou 

obratně zatloukal hřebíky, by sklidil obdiv od někoho, kdo neví, k čemu vrtačka 

slouží. Já ale vím, k čemu je, a tak mě zajímá spíše řemeslník, jenž by s vrtačkou 

dokázal věci, které jiné nástroje nedokážou.  

Stejně i žena v domácnosti, která nemá ponětí, jak a k čemu funguje vodováha, 

by možná byla ohromena, kdyby viděla, jak ji dělník při demolici dovedně používá 

k páčení prken a bourání zdiva. Ale toho, kdo s vodováhou už někdy pracoval, aby 

dosáhl co největší stability budovy, aby zajistil, že se dveře budou otáčet v pantech, 

nebo aby dokončil projekt přesně v místech, kde se linky nákresu mají sejít, toho by 

pohled na takové zneužití nástroje zdrtilo a měl by touhu ho vyrvat a vysvobodit. 

Podobně když vidím, jak se snažíš fungovat, aniž bys měl účast na mé božské 

přirozenosti, mám sto chutí zakročit a vytrhnout tě od tebe samého. Proto jsem šel 

na kříž, abych tě osvobodil od věčného odloučení od Stvořitele úrodného života. 

A slíbil jsem také, že ti kvůli Mně Otec pošle svého Ducha, abys mohl zažívat Jeho 

úrodnou sílu den co den. Potřebuješ mít účast na mé božské přirozenosti, abys byl 

právě tím, čím toužím, abys byl. 

Hleď proto na Mě a věz, že jsem tě zachránil z toho, co sis zasloužil. Poslouchej 

Mě a pros o Mého Ducha, který pohání život. Život v plnosti. 

Tvůj Zachránce a Pán 

* „Milost a pokoj ať se vám rozhojní poznáním Boha a Ježíše, našeho Pána. Všecko, čeho je třeba k zbožnému životu, darovala 

nám jeho božská moc, když jsme poznali toho, který nás povolal vlastní slávou a mocnými činy. Tím nám daroval vzácná a 

převeliká zaslíbení, abyste se tak stali účastnými božské přirozenosti a unikli zhoubě, do níž svět žene jeho zvrácená touha.“ 
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