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Křesťan a alternativní medicína 
Jak se má křesťan stavět k alternativní medicíně? Máme hned ve všem vidět ďábla, démony a 
nečisté síly? Proč by nemohl křesťan používat kyvadélko, proutky, akupunkturu, cvičit jógu, či 
chodit k léčitelům? Předkládám vám se souhlasem vydavatele výňatek z knihy Alternativní 
medicína - pomoc, nebo nebezpečí? od MUDr. Štěpána Ruckého, CSc., vydalo nakladatelství 
Křesťanský život, kterou si můžete zapůjčit ze sborové knihovny. 

Podle biblické zásady všecko zkoumejte, dobrého se držte, nemůžeme něco označit za okultní jen 
na základě povrchního hodnocení, nebo protože se jedná o věc, které momentálně nerozumíme. 
Vždy bychom měli jít do hloubky a zodpovědět si šest otázek, jak navrhuje J. Neidhart: 

1) Účinkuje tato léčebná metoda pouze v souvislosti s nějakou filozofií? Pokud ano, s jakou? Je 
tato filozofie slučitelná s Božím slovem? Kol 2:8 Dejte si pozor, aby vás někdo nesvedl prázdným a 
klamným filosofováním, založeným na lidských bájích, na vesmírných mocnostech, a ne na Kristu. 

2) Přivádí mě tato metoda blíže k Bohu, nebo oslabuje mou víru? (... a tak je poznáte podle jejich 
ovoce. Mt 7:16-20) Mám pokoj s Bohem při používání této metody? Fil 4:7 A pokoj Boží, 
převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. 

3) Vyskytují se u této léčebné metody pojmy, které nacházíme v esoterice nebo okultismu? 5M 
18:9-12 Až vstoupíš do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, neuč se jednat podle ohavností 
oněch pronárodů. Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru 
ohněm, věštec obírající se věštbami, mrakopravec ani hadač ani čaroděj ani zaklínač ani ten, kdo 
se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Každého, kdo činí 
tyto věci, má Hospodin v ohavnosti. Právě pro tyto ohavnosti Hospodin, tvůj Bůh, před tebou 
vyhání ony pronárody. 

4) Pracuje tato metoda s kosmickou energií nebo neosobní sílou z kosmu jako náhražkou za Ducha 
Svatého? Ef 6:12 Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a 
všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.  

5) Je s určitou metodou léčení spojováno také sebespasení nebo zbožštění člověka? (...budete jako 
Bůh... 1M 3:5) 

6) Hledám touto metodou pomoc ve víře v Boha, nebo v pověrách? Zj 21:8.27; 22:14-15 Blaze 
těm, kdo si vyprali roucha, a tak mají přístup ke stromu života i do bran města. Venku zůstanou 
nečistí, zaklínači, smilníci, vrahové, modláři – každý, kdo si libuje ve lži. 

Buďme rozumně kritičtí k novým věcem, studujme Boží Slovo v souvislostech, nedejme se 
zbytečně ošálit Zlým. Účel nesvětí prostředky, svou sílu hledejme u Pána Ježíše Krista. 

Erik Poloha 

Co mi dal sborový víkend 
Stejně jako v minulých letech i na začátku letošního června měl náš sbor možnost strávit 
několik společných dní na sborovém víkendu. Jako téma pro tento rok jsme si zvolili roli 
skupinek ve sborovém životě. Společný čas jsme však využili i k různým výletům, plavení na 
lodičkách, sportování nebo povídání u táboráku.  

Já osobně jsem ocenila, že jsem se mohla nad fungováním skupinek ve sboru více zamyslet jak 
na podkladě slova bratra kazatele Erika P., tak i osobních svědectví bratra Davida Ž., který se 
s námi podělil o zkušenosti z Řep, a sestry Anetky P., která nám přiblížila, jak vypadají 
skupinky i za hranicemi naší země. Sestra Rachel R. mluvila ve svém programu o různých 
životních zápasech a Božím pohledu na ně.  

Velmi přínosný pro mě byl i neformálně strávený společný čas. Měla jsem možnost prohloubit 
existující přátelství i více poznat bratry a sestry, které jsem doposud tolik neznala. Mohla jsem 
s nimi mluvit o jejich zájmech a zálibách, poznat více jejich životy. Příležitostí k tomu byly 
společné posezení u táboráku i různé stolní hry nebo čas u obědů a večeří. Sbližující bylo i 
zpívání chval, ať už během ztišení nebo u večerního ohně.  

Největším přínosem sborového víkendu tak pro mě byla možnost strávit čas s bratry a sestrami 
ze sboru v jiném než sborovém prostředí, příležitost dozvědět se více o nich i sdílet se s nimi o 
svém životě. 

Markéta Ž. 

Skupinky 
To, že skupinky jsou přínosem pro sbor i jednotlivce, nemusím doufám nijak zdůvodňovat či 
rozvádět. Ráda bych se však podělila o své aktuální zkušenosti se skupinkami v USA a 
povzbudila vás v tom. 

Navštěvovala jsem vedle sboru, biblické a osobního mentoringu (vyučování/vedení 1 na 1) ještě 
několik (5) skupinek najednou. Jednoznačným přínosem pro mě bylo: větší povzbuzení do 
studia, sebedůvěra při studiu, nové kontakty a osobní sdílení, nové postřehy ze spousty oblastí 
díky různým skupinkám, načerpání z různých knih v Bibli, duchovní růst. 

Skupinky byly různorodé. Například jedna čtvrteční skupinka byla smíšená (pohlaví, věk, 
osobní víra). Vedoucími byl starší pár, bylo nás 12 a setkávali jsme se 1x za 14 dní u známých 
doma. Jiná páteční skupinka byla pouze ženská, setkávaly jsme se 1x za 14 dní, také doma a 
bylo nás 8. Ideální je podle mého názoru, a pokud to lze, navštěvovat dvě různé skupinky. 
Jednu osobnější, kde je prostor pro hlubší sdílení a jednu rozmanitou, kde právě rozmanitost 
(pohlaví, věku, zázemí, zkušeností) má svůj přínos. Pokud nelze stíhat 2 skupinky za týden, 
proč se nesetkávat 1x za 14 dní s tou a podruhé s druhou skupinkou? 

V Matoušovi 28:19 jsme kromě jiného povoláni učit a přivádět Pánu další učedníky. Abychom 
mohli takto Bohu sloužit, musíme být naplněni Duchem Svatým a plně napojeni na zdroj 
energie, jako ratolesti na vinném kmeni (Jan 15). Bez zdroje energie nijak neporosteme a 
nebudeme moci svědčit svým blízkým. Nelze zvládnout někoho duchovně vést z vlastních sil, 
na to sami nemáme. Čím blíže jsme Bohu a čím více usilujeme o Jeho moudrost a naplnění 
Duchem Svatým, tím přirozenější bude sdílení se a působení na ostatní. Stejně tak nemůžeme 
udělat prezentaci o něčem, co neznáme. Musíme nejdřív nastudovat materiály, pochopit to, 
vyzkoušet a zažít. Pak teprve jsme schopni to předávat dál. 



Tím nechci říct, že máme čekat, až nás zasáhne Boží moudrost a vymlouvat se, že ještě nejsme 
připraveni. Naprosto ne! Pokud nejsme připraveni, pojďme pro to něco udělat – nastudovat si ty 
materiály (Bible a další) a být Bohu blíž (ať už skrze skupinky, osobní setkání, samostudium, 
nedělní shromáždění, misijní výjezdy – jakkoliv studovat). Jedině tak budeme skutečně solí a 
světlem pro ostatní. Jedině tak budeme dobrými vedoucími skupinek. Jedině tak budeme moci 
učit další učedníky, kteří budou učit další. Jedině tak budeme skutečně účastni na Božím díle. 
Buďme součástí Božího díla! 

Anet P. 

Tábor bude! 
Možná si vzpomenete, jak jsme někdy na konci května předstoupili před sbor s prosbou, abyste 
se spolu s námi modlili za letní dětský tábor. Tehdy totiž bylo už déle než měsíc přihlášeno jen 
28 dětí a my jsme stáli před rozhodnutím, zda nebudeme muset letošní tábor zrušit.  S takovým 
počtem dětí by se nedaly pokrýt náklady na pronájem táborové základny. Minimum bylo 38 
dětí a zdálo se nám v tu chvíli nedosažitelné.  Ptali jsme se i dalších pořadatelů různých táborů 
a všichni nám potvrdili, že letos má většina táborů problémy s počtem přihlášených dětí.  Snad 
vlivem krize, snad protože některé děti raději zůstanou doma u počítače.  Byli jsme se svými 
snahami doslova v koncích. 

Tehdy jsme přišli s prosbou o vaši pomoc. Děkujeme všem, kdo se spolu s námi začali modlit.  
Děkujeme každému, kdo náš tábor někomu doporučil. Moc si také vážíme rozhodnutí sborové 
rady, která nám slíbila finanční pomoc, pokud by se nepřihlásil potřebný počet dětí.  Měli jsme 
ujištění, že sbor za námi stojí, a mohli jsme dál pokračovat v přípravách. A pak najednou začaly 
chodit přihlášky. Postupně, každý týden několik. Tuto neděli se přihlásily poslední tři děti a my 
máme plný stav.  Na letošním seznamu je 50 dětí!  Kapacita tábora je naplněná!  Můžeme 
prakticky zakoušet to, co se píše v Lukášovi 6:33: „Dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá 
vám bude dána do klína.“  Věříme, že to jsou vyslyšené modlitby.   

A tak přicházíme s poděkováním a další prosbou. Modlete se prosím spolu s námi, aby to 
požehnání, které teď smíme vidět, zakusily všechny děti na táboře.  Aby nás tam Pán Bůh vedl 
a chránil od všeho zlého.  Modlete se prosím i za děti, které s námi pojedou a neznají Pána 
Ježíše. 

Dneska smíme vidět, jak Pán Bůh odpověděl na modlitby, a věříme, že je to teprve začátek! 

Za tým vedoucích Hedvika Plevková. 

Narozeniny v červenci a srpnu 
Červenec: 
  1. Anatolij Kotubej  
  3. Ludmila Ševčuková 
  4. Věra Kleisnerová 
  8. Jaroslava Sedláčková 
  8. Valentýn Perets 
  9. Libuše Götzová 
10. Helena Zákoucká 
11. Lydie Špringlová 
11. Bohdan Hrynazhuk 

11. Jiří Lemer 
12. Pavel Hrádek 
17. Ondřej Tláskal 
20. Ivana Hladíková 
21. František Tuček 
26. Vera Volos 
27. Tomáš Plevka 
29. Elena Staňková 
 
 

Srpen: 
  2. Libuše Dryáková 
  4. Jaanus Keernik 
  5. Petr Haller 
17. + Halina Procházková 
22. Jana Polohová 
26. Pavlína Cankářová 
28. Dorkas Fajmonová 
28. Leonie Kynclová 

Hlavní bohoslužby v neděli od 9:30 
Červenec: 
1. 7. Vlado Vovkanič (Petr Haller) + VP 
8. 7. Vláďa Hejl (Vláďa Hejl) 
15. 7. Filip Žižka (Vlado Vovkanič) 
22. 7. David Živor (Vlado Vovkanič) 
29. 7. Vlado Vovkanič (Vláďa Hejl) 
 

 

Srpen: 
5. 8. Erik Poloha (Filip Žižka) + VP 
12. 8. Erik Poloha (David Živor) 
19. 8. Vláďa Hejl (Jiří Boháček) 
26. 8. Erik Poloha (Vláďa Hejl) 
Září: 
2. 9. Erik Poloha (Vlado Vovkanič) + VP 
9. 9. Jiří Boháček (Petr Haller) 

Bělá pod Bezdězem v neděli od 15h  
O prázdninách si na stanici v Bělé slouží sami (nebo shromáždění není). 

Září: 

2. 9. Filip Žižka 9. 9. Erik Poloha 

Klub seniorů v úterý od 15h 
O prázdninách se bude číst na pokračování kniha Pollyanna od E. H. Porter. 

Mimořádné akce 
srpen brigáda na zpětnou montáž sedadel na galerii 
25. 8. - 1. 9. Dětský tábor KS Pohoda (Čichořice) 
Ne 23. 9.  9h Rozhlasový přenos 
od října Debbie H. konverzace AJ 
na podzim volby do staršovstva (včetně ověřovacích) + večer modliteb 
So 13. 10. Konf. Misijního odboru (Vysoké Mýto) 
26. – 28. 10. Konf. ml. (Suchdol) 
So 3. 11. Rada zástupců sborů 
Čt 15. 11. Žižkovský podzim – mužský pěvecký sbor – duchovní písně 
 

Uzávěrka Zpravodaje je vždy poslední neděli v měsíci, tištěné číslo pak vychází první neděli v měsíci. 
Názory prezentované na stránkách Zpravodaje se nemusí vždy plně shodovat s názory všech členů sboru.  

Redakce: Ludmila Hallerová, Erik Poloha, Jana Hrdá, Petr Haller, Jaanus Keernik 

Bankovní účet sboru: 241333455/0300      KS: 0558    SS stipendijní fond: 911010 
SS muzikál Křižovatka:  911011,      SS krizový fond: 911012,   SS fond Řepy:  911013  

Sbor: www.baptist.cz/praha3 Mládež: www.noe59.com Tábory: www.kspohoda.com 
Dorost: www.kspohoda.com/Dorost        Zpravodaj: www.zpravodajbjbp3.webzdarma.cz 


