
 

 
 

Poznání činí člověka domýšlivým, ale láska buduje. 
           1Kor 8,1 
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 Úvodník – Zůstaň zdráv; K zamyšlení – Handbook of Christian 

 Apologetics; Stránka pro děti – Zvířata v Bibli; Hádanka – 

 Poznej přísloví; Oznámení; Pozvánka - Přednáška Ing. Josefa 

 Potočka
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Pozdrav ,buď zdráv‘ podle měřítek 

Písma v sobě zahrnuje víc, než jen 

zdraví tělesné. Slovo zdraví znamená 

pokoj, zdravě smýšlet, také to může 

znamenat zdravé a mírné srdce, 

dobrý stav tělesného i duševního 

ústrojí anebo být v dobrém, 

bezpečném a neporušeném stavu. 

Jedna z verzí překladů místa z Př 3, 5-

8 zní:  Doufej v Hospodina celým 

srdcem svým a na rozumnost svou 

pak nespoléhej. Na všech cestách 

svých snaž se jej poznávati, a on 

spravovati bude stezky tvé. Nebývej 

moudrý sám u sebe, boj se 

Hospodina, a odstup od zlého. To 

bude zdraví nervům tvým a rozvlažení 

kostem tvým. Cti Hospodina ze statku 

svého, a z nejpřednějších věcí všech 

úrod svých. A naplněny budou stodoly 

tvé hojností… 

V předchozí Vinici jsem psal o tom, že 

jsme zodpovědní za to, abychom 

poznali a pracovali se svými 

slabostmi, aby nás nepřemohly a 

neovládly, což se děje ponejvíce 

s přibývajícím věkem. Čím dřív se 

s tím začne, tím lépe. Dnes je 

nepřeberné množství rad a 

doporučení, jak žít zdravě. Statisticky 

se život prodlužuje, na druhou stranu 

přibývá psychicky postižených a 

hendikepovaných lidí. Také roste 

počet poradců, terapeutů, 

psychologů, psychiatrů.  O stovky 

procent rostou předepisované léky na 

deprese atd. Bible říká, že poslouchat 

Boží přikázání je moudrost a 

rozumnost. Poslouchat je věcí 

rozhodnutí rozumu, vůle a srdce. Jaké 

místo v životě tomu dáš, takový 

užitek budeš i mít.   Když to dáš na 

konec, bude to na konci, když to dáš 

na první místo, povede to ke zdraví. 

Například obžerství je hřích, ale taky z 
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toho vyplývá nadváha a další různé 

problémy. Obžerství je, když člověk jí 

a už to nepotřebuje. Jí jen pro 

požitek, který nedokáže ovládnout. 

Lékem nejsou léky na obezitu, ale 

hledání sebekázně. Když bys viděl 

muže, který spěchá ve všem, co koná, 

lepší je naděje o bláznu než o 

takovém. Chvat, ukvapenost a 

netrpělivost vede k hloupým 

rozhodnutím, které po sobě dlouho 

uklízíte. 

S ničím se netrapte, ale své žádosti 

předkládejte Bohu. Člověku může 

vrtat v hlavě roky i to, s čím nemůže 

vůbec nic dělat. My to můžeme 

předat Bohu v modlitbě.  

Tvé oči ať hledí na dobré věci. Knihy, 

časopisy, YouTube, internet, televize, 

média, noviny atd… 

Naše mysl nemůže být blízko Bohu a 

hledat moudrost a ušlechtilost 

charakteru, když do ní poteče stále 

strouha splašků. To je věcí volby.  

Média, která informují v reálném 

čase, mají schopnost vás myšlenkově 

zatáhnout do všeho. Nač je zpráva, že 

v USA vykolejil vlak a zatím se neví, 

zda jsou zranění? Že Radim K. 

nenastoupí k zápasu v Plzni? Kdo v 

médiích vybírá témata, o kterých mají 

lidé slyšet, potažmo přemýšlet a která 

se mají dozvědět a k tomu připojuje 

výklad, jak tomu rozumět? Vidím 

v tom velikou manipulaci davu, šíření 

strachu a obav, nedůvěry k bližnímu, 

protože média rozšířila pověst díky 

své negaci, že většina lidí jsou zloději 

a lháři a musíme si na ně dávat pozor. 

Když ti někdo chce pomoct, často 

blikne červené výstražné světlo, zda 

to není jen zástěrka zloděje.  

Nevěřím, že většina lidí jsou zloději. 

Myslím, že většina zloději nejsou.  

Potřebujeme se nechat ovlivňovat 

něčím lepším a spolehlivějším a 

věrohodnějším. 

Abychom byli zdraví, potřebujeme se 

držet zdravých rad. Pokud bych si 

Boží rady a přikázání představil jako 

turistickou směrovku, pak jsou to 

ukazatelé bezpečné cesty. Pokud 

bych si Boží hrozby a varování 

představil jako značky, pak bych je 
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viděl jako výstrahy. Cizoložstvo - hrozí 

ztráta manželství. Krádež - hrozí ti 

chudoba. Lakomství - hrozí ti 

chudoba. Lež - cesta do úpadku, 

nevstupuj!!!  

Naproti tomu Bůh říká: „Kdo mě 

poslouchá – jde po mé cestě, bydliti 

bude bezpečně.“ Bible mluví o 

zdravém člověku jako celku. Je to náš 

úkol, abychom tu nebyli k necti 

 

 

Překlad začátku 3. kapitoly 

knihy Handbook of Christian 

Apologetics autora Petera 

Kreefta 

Úvodní poznámka: Tato kniha mne 

velmi zaujala svou otevřeností ke 

všem otázkám, které si může klást 

člověk věřící nebo hledající, a 

upřímnou snahou nalézt na ně 

odpovědi. Obsahuje mnoho otázek, 

které se můžeme bát vyslovit nahlas, 

ale přesto toužíme po odpovědích či 

alespoň po pomoci při hledání. Z toho 
 

Božího jména. Nenech se zatáhnout 

do toho, co je nezdravé jak tělesně, 

duševně i duchovně. Na všem záleží, 

protože se to vše dotýká celého 

a jediného Tvého života. Tvůj život 

se zase dotýká jiných životů. Zdravý 

život stojí na zdravých radách, 

zdravém učení, zdravých hodnotách, 

zdravé víře. Slovo Hospodinovo je 

jako zlato v peci 7x přetavené.  

Petr  Rýgl  

 

důvodu jsem se rozhodl začít knihu 

pomalu překládat a doufám, že v ní 

naleznete stejnou radost jako já.
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Dvacet důkazů existence Boha 

 V této části naleznete důkazy 

mnoha různých druhů pro existenci 

Boha. A my se na Vás, čtenáři, 

obracíme s úvodní prosbou. 

Uvědomujeme si, že mnoho lidí, jak 

věřících tak nevěřících, pochybuje, že 

existence Boha může být prokázána či 

že o ní lze vůbec diskutovat. Možná 

jste jeden z nich. Možná, že ve 

skutečnosti máte poměrně 

zakořeněný názor, že o ní nelze 

diskutovat. Ale nikdo nemůže 

rozumně pochybovat o tom, že 

pozornost k těmto důkazům má svoje 

místo v jakékoli knize o apologetice, 

neboť mnoho lidí věřilo, že takové 

důkazy jsou možné a že některé 

z nich skutečně přesvědčují. 

Tito lidé rovněž věřili, že účinná 

rozumová argumentace pro Boží 

existenci je důležitým prvním krokem 

k otevření mysli pro možnost víry – k 

odstranění překážek, které zabraňují 

lidem přijmout představu božího 

zjevení vážně. A v tom mají skutečně 

pravdu. Představme si, že by nás naše 

nejlepší a nejupřímnější uvažování o 

podstatě věcí vedlo k chápání 

hmotného vesmíru jako 

soběstačného a nezapříčiněného; 

k chápání jeho formy jako výsledku 

náhodných pohybů, postrádajících 

jakýkoli plán nebo účel. 

Zapůsobilo by pak na vás, 

kdybyste si ve starobylé knize přečetli 

o existenci Boha lásky, nebo že 

nebesa zvěstují jeho slávu? Byli byste 

ochotni vzít tuto zprávu vážně? Je 

pravděpodobnější, že byste měli 

omluvu k tomu brát vážně cokoli, co 

by se tvářilo jako komunikace od 

Stvořitele. Jak kdosi řekl: Nemohu 

věřit tomu, že jsme adoptované děti 

boží, protože nemohu uvěřit, že je 

někdo, kdo nás může adoptovat. 

Je to tento druh omezeného a 

zúženého rozhledu, který se důkazy 

představené v této kapitole snaží 

rozšířit. Jde o pokusy konfrontovat 

nás s radikálním nedostatkem toho, 

co je konečné a omezené a otevřít 

naši mysl pro úroveň bytí mimo 

takovýto horizont. Pokud v tomto 
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uspějí - a z vlastní zkušenosti můžeme 

říci, že některé z těchto důkazů jsou 

pro mnoho lidí přesvědčivé – tak mají 

opravdu velkou cenu. 

 Možná máte pocit, že pro Vás 

nejsou nijak obzvláště cenné. Možná 

jste požehnáni jasným vědomím Boží 

přítomnosti a to je něco, za co je 

třeba být hluboce vděčni, ale to 

neznamená, že nemáte povinnost 

přemýšlet nad těmito důkazy. 

Protože mnozí nebyli tímto způsobem 

požehnáni. A tyto důkazy jsou určeny 

jim – nebo alespoň pro některé z nich 

– aby jim poskytly pomoc, kterou 

opravdu potřebují. Možná, že vás 

dokonce požádají tuto pomoc 

poskytnout. 

 A je kromě toho skutečně 

pravda, že nikdo z nás nepotřebuje 

trochu takovéto pomoci, jak možná 

tvrdíme? Jistě je ve většině z nás 

trochu skeptika. Je v nás určitá část, 

která nás pokouší věřit tomu, že nic, 

kromě toho, co můžeme vidět a čeho 

se můžeme dotknout, není v zásadě 

reálné; část hledající určitý důvod, 

mimo ujištění Písma, k víře, že 

existuje něco více. Netoužíme po tom 

tvrdit o těchto důkazech přehnaná 

tvrzení nebo je zaměňovat s 

„vědeckými důkazy“. Ale věříme, že je 

mnoho lidí, kteří chtějí a potřebují 

druh pomoci nabízený těmito důkazy 

a to více, než by byli zprvu ochotni 

připustit. 

 Dovolte ještě poznámku 

k uspořádání důkazů. Uspořádali jsme 

je do dvou základních skupin: takové, 

které čerpají podklady z vnějšku – 

kosmologické důkazy – a takové, 

které je čerpají zevnitř – 

psychologické důkazy. Skupina 

kosmologických důkazů začíná naší 

verzí Akvinových „pěti cest“. Tyto 

nejsou těmi nejjednoduššími důkazy a 

z toho důvodu nejsou pro mnoho lidí 

nejpřesvědčivějšími. Naše pořadí není 

od nejvíce k nejméně účinným.  

Obzvláště první důkaz je poměrně 

abstraktní a náročný. 

 Ne všechny důkazy jsou stejnou 

měrou objasňující. Jeden (Pascalova 

sázka) není důkazem Boha vůbec, ale 
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důvodem k víře v Boha jako „sázka“. 

Další (ontologický důkaz) považujeme 

za ve své podstatě chybný, ale přesto 

ho uvádíme, protože je velmi slavný a 

vlivný a možná může být ještě 

zachráněn novými formulacemi. Jiné 

(důkaz ze zázraků, důkaz 

z náboženské zkušenosti a důkaz 

z obecné shody) si činí nárok jen na 

silnou pravděpodobnost, ne 

otevřenou jistotu. Uvádíme je, 

protože tvoří silnou součást 

kumulativního případu. Věříme, že 

jen některé z těchto důkazů, když 

jsou vzaty individuálně a odděleně, 

dokazují existenci bytosti, která má 

některé z vlastností, jež může mít 

pouze Bůh (žádný důkaz nedokazuje 

všechny božské vlastnosti); ale všech 

dvacet dohromady, jako spletené 

lano, tvoří velmi silný případ. 

1. Důkaz ze změny 

 Hmotný svět, jež známe, je 

světem změny. Tato mladá žena je 

nyní 157 cm vysoká, ale to nebyla 

vždy pravda. Tento velký dub před 

námi vyrostl z malinkého žaludu.  

Když se něco dostane do určitého 

stavu, jako je např. vzrostlá velikost, 

tak tento stav nemůže sám sebe 

přivést k existenci. Neboť dokud není, 

tak neexistuje a jestliže ještě 

neexistuje, tak nemůže nic způsobit. 

Co se týče věci, která se mění, 

tak ačkoli může být tím, čím se stane, 

ještě není tím, čím se stane. Ve 

skutečnosti právě nyní existuje 

v tomto stavu (žalud); ve skutečnosti 

bude existovat v jiném stavu (velký 

dub). Ale ve skutečnosti v jiném stavu 

ještě není. Má pouze potenciál pro 

jiný stav. 

Nyní otázka: Abychom vysvětlili 

tuto změnu, stačí nám posuzovat jen 

onu měnící se věc, nebo musíme 

zahrnout i ostatní věci? Je zřejmé, že 

ostatní věci musí být zahrnuty. Nic 

nemůže dát samo sobě něco, co 
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nemá a měnící se věc nemůže mít již 

nyní to, co teprve bude mít. Výsledek 

změny ve skutečnosti nemůže 

existovat před onou změnou. Měnící 

se věc začíná jen s potenciálem ke 

změně, ale potřebuje, aby na ni 

působily jiné věci z vnějšku, má-li se 

tento potenciál zrealizovat. Jinak se 

nezmění. 

Nic nemění samo sebe. Je 

zřejmé, že věci pohybující se sami, 

jako těla zvířat, jsou uváděny do 

pohybu touhou nebo vůlí – něčím 

jiným, než jsou pouhé molekuly. A 

když zvířecí nebo lidské tělo zemře, 

tyto molekuly zůstávají, ale tělo se již 

nehýbe, protože ona touha a vůle již 

není přítomna, aby ho mohla uvést 

v pohyb. 

Nyní si položme další otázku: 

Mění se i věci, které jsou vně oné 

měnící se věci? Jsou její hybatelé také 

v pohybu? Je-li tomu tak, tak všechny 

tyto věci právě nyní potřebují, aby na 

ně jiné věci působily, protože jinak by 

se nemohly změnit. Ať už máme 

jakékoli množství věcí v takovýchto 

řetězcích, každá potřebuje nějakou 

věc vně sama sebe, aby zrealizovala 

svůj potenciál ke změně. 

Vesmír je úhrnem všech těchto 

pohybujících se věcí, ať už jich je 

jakékoli množství. Celý vesmír je 

v procesu změny. Ale my jsme již 

viděli, že změna v jakékoli bytosti 

vyžaduje vnější sílu, aby ji 

zrealizovala. Proto tedy je nějaká síla 

vně (navíc k) vesmíru, nějaká 

skutečná bytost přesahující vesmír. 

To je jedna z věcí považovaných za 

„Boha“. 

Stručně lze říci, že není-li nic 

vně hmotného vesmíru, pak 

neexistuje nic, co by mohlo přimět 

vesmír se změnit. Ale vesmír se mění. 

Proto tedy musí být něco navíc 

k hmotnému vesmíru. Ale vesmír je 

souhrnem veškeré hmoty, prostoru a 

času. Tyto tři věci na sobě vzájemně 

závisí. Proto tedy tato bytost mimo 

vesmír je mimo hmotu, prostor a čas. 

Není to měnící se věc; je to neměnící 

se Zdroj změny. 

Z originálu přeložil Martin Peterka  
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Ahoj děti, 
dnes mám pro vás jeden kvíz, na 
kterém poznáte, jak dobře znáte 
příběhy z Bible. Vyberte jednu 
správnou odpověď a zakroužkujte. Až 
budete hotoví (bez napovídání!), 
dejte mi vědět – odměna vás nemine. 
Zvířátka si můžete vybarvit. 
 
Pozor, začínáme! 
 
 
1. Na kterém zvířeti vjel Ježíš do 
Jeruzaléma? 
a) na oslu 
b) na velbloudu 
c) na koni 
 
2. Jaká zvířata byla v jámě, do které 
byl vhozen Daniel? 
a) leopardi 
b) lvi 
c) tygři 
 

3. Který živočich opustil Noemův 
koráb jako první? 
a) holub 

b) pes 
c) havran 
 
4. Ke komu se má jít poučit lenoch? 
a) k zajíci 
b) k ježkovi 
c) k mravenci  
 
5. Které zvíře Petrovi připomnělo, že 
zapřel Ježíše? 
a) kočka 
b) kohout 
c) had 

6. Pro nakrmení pětitisícového 
zástupu měl Ježíš pět chlebů a 
a) dvě ryby 
b) tři raky 
c) čtyři kuřata 
 
7. Které zvíře zachránilo Jonáše? 
a) žralok 
b) velryba 
c) delfín 
 
8. Se kterým zvířetem si povídal 
Bileám? (viz 4. Mojžíšova 22) 
a) se lvicí 
b) se psem 
c) s oslicí 
 

Zpracováno podle Timdvadva 
 

Ahoj příště! 
Teta Ellen 
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Poznáš, která přísloví jsou na obrázku? 

1.  ………………………………………………………………………………………………………….……… 
2.  ………………………………………………………………………………………………………….……… 
3.  ………………………………………………………………………………………………………….……… 
4.  ………………………………………………………………………………………………………….……… 
5.  ………………………………………………………………………………………………………….……… 
6.  …………………………………………………………………………………………………………….…… 
7.  …………………………………………………………………………………………………………….…… 
8.  …………………………………………………………………………………………………………….…… 
9.  …………………………………………………………………………………………………………………. 
10. ………………………………………………………………………………………………………………… 
11. ………………………………………………………………………………………………………………… 
12. ………………………………………………………………………………………………………………… 
13. ………………………………………………………………………………………………………………… 
14. ………………………………………………………………………………………………………………… 
15. ………………………………………………………………………………………………………………… 
16. ………………………………………………………………………………………………………………… 
17. ………………………………………………………………………………………………………………… 
18. …………………………………………………………………………………………………………………
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neděle 930 h, knihovna Václava 

Čtvrtka v Jičíně, Denisova 400 

Platí zde zákaz vnášení a 

konzumování nápojů v sálu, kde 

probíhá shromáždění.  

 

středa 19h – Smolíkovi 

čtvrtek 20h – Kloučkovi 

 

22. března od 14h – Smolíkovi 

 

pátek 18h – obvyklé místo 

neděle 29. března po shromáždění 

Vezměte s sebou, prosím, kávu, čaj a 

něco k tomu.  

Velikonoční slavnost se uskuteční 

stejně jako minulý rok v penzionu 

Brada v neděli 5. dubna. Shromáždění 

začíná v 1030h., následuje společný 

oběd a poté bude čas na kávu, čaj, 

povídání, případně procházku – snad 

nám bude přát počasí. 

Neváhejte a pozvěte své přátele a 

známé! 

Přihlášky a placení u Jany K.  

Ceny: velká porce 250g/180Kč; 

malá porce 150g/110Kč. 

K jídlu bude jako obvykle pečený 

beránek, nekvašený chléb a salát. 

Další konzumaci (pití, káva, zákusek…) 

si hradí každý sám. 

Uzávěrka přihlášek je 15. března! 

 

33 dospělých + 32 dětí  

 

4. března se narodil Tomáš Peterka 

Kéž Pán Ježíš požehná jemu i celé 

rodině. Přejeme vše dobré. 

Křesťanské společenství Jičín 

www.ksj.cz; L. Spáčilová 774 617 239 

měsíčník Jičínská vinice; vinice@ksj.cz 

  

http://www.ksj.cz/
mailto:vinice@ksj.cz
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