31. ledna 2009

Společná píseň a modlitba
Studium Bible v malých skupinách
Sbírka pro misijní projekty CASD
Společná píseň a modlitba

Uvádí / Klouda V.
Společná píseň č. 327
Sborová oznámení
Společná píseň č. 322
Přímluvná modlitba / Kaňková J.
Píseň pěveckého sboru
Čtení z bible – Žalm 51,1-16 / Jiránková E.
Modlitba / Šubrt J.
Kázání – Čák C.
„Pokání čiňte“
Hudební ztišení – Petřvalský L.
Sbírka pro potřeby sboru
Společná píseň č. 313
Závěrečná modlitba / Čák C.
Společná píseň č. 280
14:00 hod.
15:30 hod.

Odpolední bohoslužba, kázání – Krejsová J.
Modlitební chvíle

1.

Dnes dopoledne nám Božím slovem poslouží náš evangelista Csaba Ćák. Sboroví zpěváci se
sejdou ve 12,15 k nácviku písní.

2.

Odpolední shromáždění se koná poblíž Strašnického sboru v ulici Nad Olšinami 17 od 14,00 a dnes
bude kázat sestra Krejzová. Od 15,30 se ve Strašnicích koná modlitební setkání.

3.

Pokud chcete na konferenční jednání Československé unie CASD vznést nějaké připomínky,
můžete tak učinit ještě dnes v písemné podobě a mailovou cestou zaslat na adresu našeho
kazatele, nebo je předat mně (Ditě Krajákové) osobně.

4.

Členy Rady straších upozorňujeme na to, že se jednání plánované na pondělí 2. února s ohledem
na mimořádné zasedání Výboru sboru, svolané na pondělí 9. února, ruší.

5.

Vinohradské Hrozinky se sejdou 5. února v 17,00 v ZŠ Baarova.

6.

Příští sobotu nám Božím slovem dopoledne poslouží náš kazatel Radek Jonczy. Ihned po skončení
dopolední bohoslužby proběhne krátké sborové shromáždění. Prosíme členy našeho sboru o účast.

7.

Příští sobotu máte možnost odevzdat mimořádné dary na potřeby AWR rádia.

8.

Příští neděli 8. února se v Jizerských horách uskuteční další ročník Memoriálu Járy Krále. Všichni
běžkaři i sjezdaři jsou srdečně zváni. Začátek akce je v 10,00 a bližší informace naleznete ve
zpravodaji.

9.

Příští víkend proběhne kurz Spiritualita na TS v Sázavě, informace naleznete na http://ts.casd.cz

10. Nadační fond „Umění doprovázet“ a sbor Praha – Smíchov Vás zvou v rámci projektu " Dveře
dokořán" na benefiční koncert, který se uskuteční 14. února v 17,00 na Smíchově. Vystoupí zde
houslový virtuóz Jaroslav Svěcený a klavíristka Markéta Cibulková. Pozvánku naleznete ve
zpravodaji.
11. Prosíme o přímluvné modlitby za naši sestru Silvii Kubíčkovou, která je opět v nemocnici po další
embolizaci.
12.

Minulou sobotu zemřela naše sestra Emilie Kubíková. Modlíme se, aby Pán Bůh nadějí na její
vzkříšení potěšil bratra Kubíka v jeho zármutku.

13.

Částka darů na rekonstrukci sboru se za měsíc prosinec navýšila o 105 000,- Kč, celková částka
tedy činí 4 052 723,-Kč. Dary určené na rekonstrukci sboru můžete posílat na sborový účet 187 136
9/0800, variabilní symbol 11111. Pokud nemáte možnost dary poslat na sborový účet a rádi byste
finančně přispět na rekonstrukci, můžete tak učinit do označené obálky, kterou vhodíte do kasičky
určené na desátky. Ochotným dárcům děkujeme a prosíme Vás, abyste pamatovali na to, že by náš
sbor měl na rekonstrukci přispět částkou 5 000 000,- Kč. Aktuální fotky z rekonstrukce si můžete
prohlédnout na stránkách sboru na adrese: www.sborvinohrady.cz.

14. Vstupní dveře do budovy ECM z ulice Malá Štěpánská jsou již opraveny a funkční prosím, abyste v
rámci dohody mezi sborem Praha Vinohrady a místním sborem ECM dále používali pro příchod a
odchod z budovy pouze vstup z ulice Malá Štěpánská.
15. Pokud někdo z vás nalezl v sobotu 17/1/2009 v sále modlitebny sešit velikosti A4 s názvem "Životní
problémy očima křesťanů", nechť ho prosím odevzdá u správce sboru, sešit je učební pomůckou
sobotní školy.
"Prosíme účastníky bohoslužby, aby zachovali během jejího průběhu i při hudebních přednesech
důstojný klid a zůstali na svých místech. Tento klid bychom měli využít i při závěrečných tónech
varhan k přemýšlení o tom, co jsme slyšeli. Vstáváme z místa až po samotném ukončení. Děkujeme
za pochopení, že osobní věci si vyřizujeme mimo modlitebnu, ne během bohoslužeb."
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Praha 26. ledna 2009
Milé sestry a bratři,
sobota celosvětového adventistického vysílání AWR (Adventist World Radio) - Hlas naděje, která letos
připadá na 7. února, je další příležitostí podpořit tuto službu sbírkou konanou ve sborech po celém světě.
Přínos AWR je unikátní po několika stránkách. Programy jsou vytvářeny v 75 jazycích rodilými mluvčími z
každé země. Tisíce hodin programů vysílaných každý den pokrývají většinu světa. Příjem je možný na
středních, krátkých i velmi krátkých vlnách, internetem a satelitními přenosy.

.................................................................................................................................................................

----- Original Message ----From: Jan Bárta
Sent: Saturday, January 24, 2009 2:43 AM
Subject: Velikonoční sbírka

Adventistickým rádiem se může zasáhnout více lidí za méně peněz než jakýmkoli jiným dosavadním
způsobem. Jeho vysílání překonává politické i geografické bariéry a přináší poselství naděje i lidem,
kterým by jinak nebylo dopřáno. Vysílání AWR proměňují životy posluchačů v nejhůře dostupných místech
světa, kam nemohou přijet ani misionáři, neplatí pro ně žádné překážky, žádné hranice, žádná omezení.
V našem světě pokračují útoky na náboženskou svobodu. V posledních dvou letech téměř přišli o život
dva spolupracovníci AWR, protože byli odhaleni jako tvůrci programů poslouchaných v muslimských
oblastech. Mnoho posluchačů vysílání Hlasu naděje trpí různými způsoby za to, že se rozhodli následovat
Boží volání.

Milí přátelé,
je pátek večer a mně to nedá, navzdory tomu, že začal den sváteční, abych vám nenapsal. A možná
právě proto, že začala sobota a mám čas přemýšlet o věcech, na které v tom shonu všedních dní není
čas, píšu tohle psaní. Myslím na vás. Na vás všechny, kteří bez nároku na odměnu sloužíte práci ADRA.
Mé přemýšlení i v sobotu se týká aktivit, které jsou spojeny s prací ADRA. Snad je to i pochopitelné a rád
bych se s vámi podělil o svou starost, stejně jako radost, z přípravy na letošní Velikonoční sbírku.
Tento týden jsem měl moc hezké setkání s Táňou Fišerovou, Mirkem Táborským a Lejlou Abasovou.
Všichni ochotně přišli, aby se nechali vyfotografovat s kasičkami ADRA i v tričku s naším logem. Všichni tři
se shodovali v tom, že ADRA dělá dobrou práci. Práce ADRA si moc váží (posílám vám pro potěšení
obrázek paní Fišerové). - To je ta radost. K ní patří i radost z toho, že se z týdne na týden zvětšuje počet
těch sborů, které se do sbírky zapojí. Moc vám děkuji, že máte chuť, navzdory starání, do sbírky jít.
Tento týden u nás začalo už naplno organizační starání - plakáty, letáky, rozhovory pro rádia, spot pro
televizi, vyjednávání se sponzory, kteří navzdory ekonomické krizi mají chuť naši sbírku podpořit. Mám
radost, že letošní sbírku administrativně obstarává Jiří Hempl, který, co se administrativní stránky týče, má
překvapivé schopnosti. Je důsledný a spolehlivý. Nicméně, teď přichází ta starost, milí kolegové: Opravdu
přijdete na setkání Adráků? Najdete si čas na setkání buď 7. 2. v Ostravě, 14. 2. v Praze, a nebo 28.
2. 2009 v Brně? Moc o setkání s vámi stojím. Budu rád, když s sebou vezmete i mladé členy vašeho
sboru, bratry a sestry, kteří budou mít o práci na sbírce zájem, neboť i zde platí, že ve více lidech se to
lépe táhne.
Myslím i na modlitební přípravu celé akce. Prosím, hovořme o akci ve svých sborech jako o akci celého
sboru. O našich přípravách vědí i naši kazatelé. To samozřejmě neznamená, že byste všechny starosti
měli hodit jen a jen na ně. Svěřme jim především tu duchovní stránku akce. Berme Velikonoční sbírku jako
službu pro našeho Pána.
Dost už mentorování. Závěrem chci jen zdůrazňit, že bych si přál, aby Velikonoční sbírka i v případě vaší
aktivní účasti byla věrna svému heslu, že "Pomáhat je radost".
Váš bratr Jan Bárta

Jeden posluchač AWR na Středním východě píše: „Vaše stanice se pro mne stala prvním oknem ke
skutečnému seznámení s křesťanstvím. Prosím, pošlete mi arabskou Bibli, abych mohl porozumět více.“
S naší společnou podporou by mohlo ještě mnohem více dychtivých posluchačů uslyšet ze svého rádia
poprvé v životě o Boží lásce. Každoroční sbírka soboty AWR.
Za vaši štědrost děkují
Karel Nowak, vedoucí odd. komunikace, při Evro-Africké divizi
Tomáš Kábrt, vedoucí odd. komunikace, při Česko-Slovenské unii
Edvard Miškej, hospodář, Česko-Slovenské unie
................................................................................................................................................................

Po několikatýdenním testovacím provozu bude zahájeno oficiální internetové vysílání bohoslužeb také z
modlitebny Církve adventistů sedmého dne v Českém Těšíně. Od soboty 31. ledna tak bude možné
pravidelně sledovat příběhy pro děti, různá zpestření, zamyšlení nad aktuálními tématy a především
kázání.
„Rádi bychom touto formou zpřístupnili bohoslužby všem těm, kteří se z různých důvodů nemohou
bohoslužeb zúčastnit. Prostřednictvím internetu tak bude možné sledovat bohoslužby obrazem i
zvukem v přímém přenosu,“ říká Stanislav Staněk, starší těšínského sboru církve adventistů a dodává:
„Věříme, že přenosy z naší modlitebny budou sloužit k povzbuzení v této nelehké době a zároveň
přivedou k zamyšlení nad tématy, se kterými se velmi často setkáváme.“
On-line bohoslužby bude možné sledovat každou sobotu od 10.30 hodin na internetové adrese
www.casd-ceskytesin.cz. K dispozici bude samozřejmě také archiv.
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
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BIBLE – Slovo Boží?

Osnova společné sobotní školy
s D. Kučerou
1. TÉMA
Rozumět Bibli, pochopit vztah Bible s vírou,
•
Smysl sob. školy a bohoslužby s kázáním
•
Základ praktického života víry
•
Základ vzájemného porozumění mezi lidmi (Podstata napětí mezi věřícími, církvemi spočívá
v přístupu k Bible)
Kde hledat odpověď? V církevních tradicích? Vymýšlet vlastní filozofické odpovědi?
Hledejme ji předně v Bibli samotné:
2. VZNIK Bible
Bible obsahuje 66 spisů, vznikaly v rozmezí asi 1600 let, psalo ji více než 20 pisatelů…jak rozumět
jednotě biblického obsahu? Důležité jsou tři základní pojmy:
•
Revelace = ŽE Boží slovo bylo zjeveno Bohem. Věříme, že skrze Bibli mluví Bůh sám. Z toho
pramení jeho autorita. Je tvůrčí a mocné (Bůh řekl a stalo se. Nic nevzniklo bez zásahu
Božího slova.
•
Inspirace = ŽE a JAK bylo Boží slovo vdechnuto lidem Dělo se tak skrze patriarchy, proroky
a apoštoly. Inspirování byli a stále mohou být i nebibličtí pisatelé, kteří nejsou součástí
biblické sbírky (kánonu). Z hlediska vyznání však mají jinou autoritu než Bible – a musí být
v souladu s Písmem.
2 P 1,21: „Nikdy totiž nebylo vyřčeno proroctví z lidské vůle, nýbrž z popudu Ducha svatého mluvili lidé,
poslaní od Boha.“
•
Iluminace = POTŘEBA osvícení – osvětlení inspirace. JAK příjemci Boží zjevení a inspiraci
pochopili – předali. Jak předaným textům porozumí posluchači či čtenáři?
Na tomto principu také vzniká uzavřená biblická sbírka (kánon SZ a NZ) na základě vnitřního výběru
spisů.
2 Tim. 3,16: „Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k
výchově ve spravedlnosti.“
= VĚŘÍIME V MYŠLENKOVOU INSPIRACI, ne verbální! Slova jsou podřízena Duchu.
VĚŘÍME V DUCHOVNÍ PUVOD ne materiální nebo předmětný! Bibli proto nemůžeme posuzovat
jako předmět, věc, běžnou knihu. Především Boha a jeho slovo nelze zpředmětňovat – např. uzavřít do
neměnných formulací…. Tím se jen uzavíráme živému, osobnímu pochopení a duchovnímu
růstu zjeveného Slova. Doslovné formulace jsou východiskové, směrodatné – určující směr,
nápomocné. Proto Pavel mluví o „učení, usvědčování, nápravě a výchově“!
3. TRADOVÁNÍ TEXTU
Vycházíme z textů: „ A stalo se Slovo Hospodinovo k….“ To znamená rozhodně více, než když dané
vyjádření přeložíme prostým: „A řekl Bůh“.
= Boží slovo se zde „neříká“, ale děje se. Zjevení Božího slova je událost, zkušenost celého člověka
- pisatele - posluchačů – čtenářů.
= Bible je svědectví víry (více než jen mech. opis či záznam)
= Bible je vyznáním víry (více než jen opakováním)
= Bible je dokladem lidského ztotožnění se s Božím Slovem - s Hospodinem
= Bible je výsledkem přijetí zjeveného poselství.
A to je proces, hledání i riziko! Bůh je totiž svatý a mi hříšní, on je na nebi a my na zemi podřízení svou
omezeností a ohraničeností, jednostranností, subjektivitou atd.
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= Bible je příkladem praktického následování Božího Slova. Je to úkol celého života, zrání, rozvoje
vztahu s Božím poselstvím a samotným Bohem.

4. PRÁCE S BIBLÍ
Následující 4 kroky nás chrání před zkratovitým používáním Bible –přečíst a hned aplikovat formou „i já
– i my – také dnes a tady a přesně tak…“ Jak tedy zacházet s jedinečným zjevením?
I.Text. Nejprve se ptáme, co je řečeno, napsáno, zjeveno a inspirováno. Text je dán a je neměnný.
Musíme ho nejprve studovat! V této fázi není místo na velké závěry.
II. Kontext. Jedná se o znalost místa, času, pisatele a jeho literárního stylu. Každý píše jinak, jinak se
vyjadřuje, žil v jiné době, situaci, řešil někdy jiné potřeby atd. Kontext je neměnný. Musíme jej studovat!
Bez jeho znalosti se velmi lehce mineme smyslu textu. Proto si musíme dávat pozor v sobotní škole na
vytrhávání veršů ze souvislosti. Doporučujeme raději studium pasáží než vykousnutých témat. Pozor na
obrovské riziko sobotní školy! Téma je většinou naše a hledáme často už předem připravenou odpověď
v textu, který není náš.
III. Poselství. Jaký je duchovní obsah zjevení a autorova svědectví? Co chtěl říci a proč? Co vyznává,
čemu věří? Poselství je živé a proto jej musíme stále studiem prohlubovat. Jen tak můžeme zůstat ve
vztahu s Bohem a jeho slovem.
IV. Aplikace. Teprve až po znalosti textu, kontextu a porozumění poselství můžeme začít lhedat
zodpovědně důsledky zjevení. Jsou jednak obecné, principiální. Ale aplikace se má dostat až do osobní
aktualizace Božího slova do současného prostředí a situace.
BOŽÍ SLOVO JE VÍCE NEŽ BIBLE!
•
Více než text, gramatika, výklad kontextu, čtení slov, převyprávění, vysvětlení okolností…
•
Bible obsahuje Boží slovo (skrytý poklad)
•
Boží slovo je za Biblí (v Duchu a Pravdě)
•
Boží slovo je nad Biblí
•
Boží slovo promlouvá skrze Bibli (služebný nástroj)
•
Aktualizované Boží slovo skrze Ducha - živého svědka
•
Lidské svědectví o Božím slově
•
Lidské vyznání na základě přijatého Božího slova
•
Duchovní událost, zkušenost, setkávání, život s Božím slovem
= zpřítomňovaná „přítomná pravda“
= neopakovatelná, stále originální
•
Slovo Boží platí - působí v člověku a ve společnosti, v naslouchající církvi
•
Boží slovo zůstává Božím - nepřivlastnitelné – nezpředmětnitelné.
Jan 5,39: „Zkoumáte Písma a myslíte si, že v nich máte věčný život; - a Písma svědčí o mně.“
Janova teologie říká: Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha a to Slovo je Bůh…. A to Slovo se
stalo tělem. Největší zjevení Boží slova je slovo inkarnované v osobě, učení, díle, oběti Ježíše Krista.
Totéž slovo chce být přítomno také v následovnících Krista.
=Slyšet, poslouchat (s pokorou a otevřeností), přemýšlet, meditovat, modlit se, hledat, porozumět,
přijmout, následovat + zvěstovat ve stejném Duchu a živé Pravdě. To je úkol celoživotní – nekonečný.
= Sobotní škola je příležitostí, kterou bychom mohli nově uchopit a systematicky poctivě sledovat.
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Kázání ze soboty 24.1.2009 – Dušan Kučera
Abrahamovi hosté
Gn 18,1-5
Začtěme se znovu do biblického podání pozoruhodného příběhu o Abrahamovi a jeho Bohu
Abraham je člověk jako my: žije na zemi, má své starosti, bolesti- rodinné, podnikatelské, společenské,
ale také politické, vojenské + náboženské!
Čteme, že Abrahamovi se znovu zjevil Bůh. Dostalo se mu dalšího zjevení Hospodina.
Jak se stalo?
Nevíme, ale stalo se – Bible o tom podává svědectví, příběh se traduje celá pokolení. A my tomu
věříme. Je projev Boží milosti. Boží zjevení je dar. Děje se stále znovu mezi nebem a zemí, mezi
Bohem a člověkem. A samozřejmě také dnešní době – dodnes, po celá staletí. Proto o tom hovoříme.
My dnes na daný příběh vlastně už reagujeme, odpovídáme. Setkání s Božím zjevením už jednou
změnilo naše životy, zrodilo samotnou církev. Toto Boží zjevení je zrodem církev, ne její registrace na
úřadech či následné povolení státu. Díky Božímu zjevení církev žije, ne díky stavu svého účtu!
Děje se tak díky Boží aktivitě, ne naši. Církev není naší zásluhou, nelze její život vyvolat zespodu,
poručit, vylákat lidi do kostela“… Ale stav církve je jistě pak také závislý na ochotě a připravenosti Boží
zjevení sledovat a následovat! Text nás však ujišťuje, že se to může dít dnes a denně, protože Bůh je
stále živý, milosrdný a nakloněn ke svému stvoření.
KDE a JAK se zjevuje?
Božiště Mamre – tam ovšem už jednou Abraham obětoval Hospodinu. Už jednou tam vzýval svého
Boha, Stvořitele, který ho povolal, vyvedl Z Ur a z Egypta…
JAK?
Slova o Božím zjevení jsou jakýmsi nadpisem, o čem kapitola pojednává. Konkrétně se zjevil těmi třemi
muži.
Stalo se to tak, že se praotec rozhlédl! Doslova: „Pozvedl svých očí“ a uviděl své hosty.
Předpokladem je, že se„rozhlédl“. Přestal být zahleděn do sebe – na sebe, na své starosti, dojmy,
názory, přesvědčení. Přestal se zabývat jen sebou, stavem zásob apod. Odhlédl od sebe, od svého
stanu, rodiny, stáda – do dálky, co se děje jinde, nahoře, nad zemí, nad sebou a jeho domovem.
Pohlédnutí vzhůru je základní postoj člověka pro možné setkání s Bohem. Tak zahlédne zjevení, když
uposlechne Božího hlasu a působení jeho Ducha a napřímí se, pozvedne zrak, mysl a ducha. Mluvíme
o pohledu očekávání a naděje, která přichází z prostoru mimo této země.

My lidé máme často tendenci tento náb. postoj zlehčovat odkazem na orientální pohostinnost. Ano. Lidé
byli povinni pohostit hosta, podat jim vodu – dokonce i nepříteli. Známe rovněž české „Host do domu,
Bůh do domu“. Ovšem biblické podání má daleko vyšší význam. Na setkání s Bohem nestačí folklór a
naše společenské cítění. Dané chování také nemůžeme aplikovat na každou návštěvu. Takto se jistě
nechování vůči každému, kdo zazvoní u našich dveří. Ale vůči Božímu zjevení ano.
Vyběhl. Vypadá to na první pohled na přehnanou reakci. To starší pánové nedělali. Spěch je a byl
nedůstojný. Důstojný stařec neběhá. Musel si vytáhnout šaty výše – a v tom poledním horku a prachu
běžet naproti. Bylo to ponižující (podobně Jákob vyběhne naproti Ezaovi). Ale Abrahamovo chování
ukazuje na jeho úctu. Nechce si to setkání nechat ujít. Nedovolí, aby prošli kolem něj jen tak!
Rozumíme tomu tak, že si muže vyložil jako Boží posly, kteří za ním přišli s Božím vzkazem.
A všimněme si, oni jeho pohostinnost přijali – souhlasili: „Učiň, jak jsi pověděl,připrav jídlo.“
Mytí nohou – je další projev úcta, pokory a služby (viz úkonu před poslední večeří Krista).
Nejvíce Abraham očekává to důležité sdělení. Jaké přinesli poselství? Je mu otevřen, chce naslouchat.
Má už řadu zkušeností s nečekanými zjevy – počítá s Bohem a jeho směrujícím Slovem. Ačkoliv jsou tři,
Abraham oslovuje jednoho. A z nich také hovoří JEDEN.
Je tedy dobré být otevřený novým lidem a jejich poselství. Co když je od Boha?
Chléb, dobytče, obětní koláče ukazují na posvátný hod. Abraham tedy nepřipravil piknik pod stromem.
Stromy však byly pokládány za vertikální symbol spojení nebe se zemí. Stromy byly posvátné
(zahrabávaly pod ně např. bůžky. Vzpomeňme na Ráchel). Dodnes se pod stromy lidé setkávají, líbají,
potvrzují své sliby, meditují, pohřbívají…očekávají zjevení?)
Poslové tu přicházejí jako lidé – s lidskými potřebami. Bůh přichází k člověku v lidské podobě – jako
člověk (christologické). Přímé setkání s Bohem bychom nesnesli. Na význam bližního upozorňuje sám
JKristus. „Cokoliv byste učinili svému bližnímu, jako kdyby jste mě učinili.“
Proto je poněkud zvláštní, když někdo řekne, že nemusí být zodpovědný lidem, protože „Já jsem
zodpovědný jenom Bohu“. (Podobně totiž Adolf Hitler prohlásil, že za důsledky svého rozhodnutí přebírá
„veškerou zodpovědnost.“) Někdy dokonce může takové prohlášení znít i zbožně: „nemluvím o své
práci, dělám ji.“ Přesto se zde ukazuje na nutný kontext s lidmi, se kterými žijeme a pracujeme i věříme.
Abrahám se dává svým hostům plně do do služeb. Stal se sluhou – dává vše, sebe, jídlo, pití, vodu,
místo, stín, odpočinek. A dává to nejlepší, co má!
Na co to ukazuje?
Přijímá šanci se něco nového dozvědět. Spoléhá na lidské posly (nečte jenom Bibli, nekomunikuje jen
s Bohem v modlitbě, setkává se s dalšími lidmi, chodí za nimi. Dnes bychom mohli mluvit o výběru
vhodných přednášek, seminářů, poslouchat další učitele…). Tím se Abraham otevírá zcela nové
zkušenosti.

KDO byli ti tři?
To z textu přesně nevíme, ale Abraham je nazývá PANOVNIČE. Jak to věděl? (úvahy, zda jeden z nich
nebyl nějaký významný anděl nalézáme v Novém zákoně...).
Víme, že člověk nemůže spatřit Boha přímo, aniž mohl přežít jeho svatost. Proto se Bůh zjevuje
prostřednictví svých služebníků.
Zjevování bohů v lidské podobě bylo známo i v pohanství. Víme o vyprávění, že bezdětný Hyrieus
přijme a pohostí tři bohy – Dia, Poseidona a Herma, a ti ho obdaří synem…). Jenže mýty o bozích
mluvily pouze o nezávazných stycích, z rozmaru, jen tak.. náhodně. Zde čteme o záměrném a cíleném
snažení, které je plné milosti bez kalkulu.
Na tento moment Abrahám reaguje velmi aktivně. Vyběhl, poklonil a nabídl pohostinství. Okamžitě
rozpoznává výjimečnost hostů. To jistě svědčí o jeho pokoře před cizinci. Uvědomuje si, že nesnědl
všechnu moudrost světa, že není nejvyšší, nejlepší, nejchytřejší, není bohem ani božským. Věděl a
věřil, že žije z Boha, na kterém je plně závislý. Uvědomoval si potřebu jeho milosti a daru zjevení. A
tento vnitřní postoj dává také najevo vnějšně. To je příkladné chování.

18,6-další verše?
Na počátku je Abraham pánem domu. Rozhodl se pohostit hosty, hned rozdává úkoly, pověřuje,
zapojuje svůj tým. Nedělá vše sám – deleguje zodpovědnost – a čeká splnění úkolu. Pozoruhodné je,
že se v textu několikrát objevuje slovo rychle, spěchá, vyběhne, hned…! Některé věci totiž nesnesou
odkladu. Je čas také si pospíšit a neotálet, protože hosté by se také mohli zvednout a znovu odejít, aniž
by Abrahám slyšel jejich poselství.
Biblické vyprávění se dále dotýká Sáry – Abrahamovy manželky. Jistě tím nechce mluvit obecně o
mužích a ženách, ale především o lidech věřících a pesimistických. Mluví o lidech vyhlížejících Boží
zjevení a o lidech, kteří duchovně usnuli. Ti již nic nevyhlížení, přestali doufat.
Abraham i Sára se musí učit být více než realisty. Musí posuzovat také více než jen přirozeně. Mohou
totiž čekat i nečekané – narození syna ve vysokém věku. Abraham se Sárou jsou typem lidí, kteří
nezápasí jen s tím, co lze porazit. Nepracují jen pro krátkodobé cíle. Oni se nespokojují s realitou,
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situací, nad kterou lamentujeme slovy – „nic se nedá dělat“, „co zmůžeme“. Zvolíme raději „zlatou
střední cestu“.
Abrahamovo manželství se dozvídá zvěst o tom, že bude mít syna. To je novinka. Neuvěřitelné. Je
přirozené, že se Sára směje. Jistě. Nevěří, nepočítá s tím, nepředpokládá zázrak – je už po
menopauze. A i kdyby ne, stejně je celý život neplodná!
Boží slovo je však věrné, protože Bůh je věrný. Je to tentýž Bůh z dřívějška, ačkoliv to už nečekali.
Dostali poselství o budoucnosti – pro budoucnost – svou i celého lidu. Potvrzení Božího dřívějšího
příslibu je potvrzením toho, že lze Bohu věřit. Lze důvěřovat Božímu slovu. Má smysl věřit. Víra je
hodnota, která může změnit vše – i tzv. „osud“. Je to proto, že se zde pro něco rozhodl sám Bůh. A Boží
rozhodnutí nemůže nic zastavit – snad jedině subjektivně sám člověk - jeho nevíra. (Ne absolutně,
protože Bůh by jistě mohl splnit svůj plán i jinak – bez Abrahama) Ale toto zde je obrovské svědectví o
věrnosti obou.
Příběh promlouvá proti přirozené lidské pasivitě – i věřící často říkají: „Bůh se postará“, „on to nějak
zařídí“, „nechám vše na něm“, Jak on bude chtít – je budu jen čekat.“ Zde Abraham jen nečeká, ale
vyhlíží – a při první příležitosti vyběhne vstříc Božímu zjevení.
I tak zásadní věc, jako je zaslíbení a narození důležitého syna, záviselo na tomto momentu pohlednutí
výš a vyběhnutí kupředu. Přitom se stačilo jen koukat jinam, zdřímnout si přes poledne, vymluvit se na
horko (nepracuje se), je mimo pracovní hodiny, ordinační hodiny, pracovní dny, nemá chuť, necítí se na
práci….
Abrahamův život a budoucnost závisí na jeho reakci. Nemyslím nyní začít s moralizováním – jen
pracujme přesčas a nechme vstoupit do domu kdekoho… Jde-li však o Boží poselstvo, pak je to něco
jiného. A to je nutné duchovně rozpoznávat.
Všímejme si, jací hosté chodí kolem našeho domu, sboru a církve, zemi…! Bůh není od nikoho z nás
daleko. Každý smí jeho zjevení zaslechnout a všimnout si ho. A vyjít mu aktivně vstříc.
Děkujme Bohu za jeho návštěvy, že nás nenechává napospas nám samotným.
Amen.
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Zveme Vás na již 7. ročník

Běhu Járy Krále
v Jizerských horách 2009
Termín: 8.2.2008, začátek v 10,00
Sjezdaři se sejdou na Tanvaldském Špičáku, kde je nová čtyřsedačková lanovka.
Běžkaři pozor !!! Tentokrát se vydáme jinou trasou. Sejdeme se na parkovišti na Jizerce pod Bukovcem.
Je tam velké parkoviště, platí se 40 Kč na den v automatu.
GPS souřadnice parkoviště jsou: 50°48'41.062"N, 15°21'8.035"E.
Trasy jsou 10, 15 a 22 km. Trasa je tentokrát velmi příjemná – vyjíždí se po rovině a větší kopce na
základní trase 10 km nejsou. Na všech trasách jsou místa pro občerstvení, 10 km se otáčí u „Bufetu, kde
si ceny určuje zákazník“, 15 km u Smědavy, kam je možné zajít na oběd a 22 km vyjede až na bufet
Knajpu.
Sraz běžkařů je na parkovišti u východu na „promenádní cestu“.
Trasa 10 km: (modrá) Jizerka, promenádní, bunkr, bufet, rašeliniště,
Panský dvůr, Jizerka.
Trasa 15 km: (zelená) stejně jako trasa 10 km, jen s prodloužením na
Smědavu, kam je možné zajít na občerstvení. Ze Smědavy pak ještě
směr na Smrk, ale na rozmezí doprava do kopce a napojí se za chvilku
na trasu 10 km.
Trasa 22 km: (červená) se ze Smědavy vydá ještě dokopce na Knajpu
a odsud po občerstvení po kasárenské cestě příjemnou cestou zpět
z mírného kopce.
Komu by i toto bylo málo, ozvěte se pořadatelům…
Pro pěší je možné jít proti směru trasy k Panskému domu resp. k muzeu.
Chceme tímto způsobem vzpomenout člověka, kterého jsme měli velice
rádi.
Jára miloval Boha a svou rodinu, miloval staré Peugeoty a pak miloval
hory.
Chceme vzpomínat na našeho bratra a kamaráda a přemýšlet o tom,
kolik udělal pro ostatní, jak běžel, aby zachoval víru a dokončil svůj život. Jsou lidé, kteří do našeho života
přijdou a zanechají v něm velkou nesmazatelnou stopu. Tím pro každého z nás Jára jistě byl.

Za pořadatele: Královi, Bouškovi
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Milí manželé!
I ti, kdo pravidla lásky znají, potřebují občas povzbudit, aby znovu zapálili jiskru a radost své lásky. Od prvních dnů svého
manželství jste pravděpodobně oba dva věnovali bedlivou pozornost praktickým stránkám svého společného života –
financím, dětem a jejich výchově, profesionálním cílům a péči o byt či dům. Uprostřed všech těchto záležitostí lze snadno
zapomenout, že láska má svůj vlastní život. Mnoho manželských párů příliš často zanedbává svůj vztah, dokud malé
hádky a podráždění nepřerostou do vážné krize.
Tak toto je výstižný citát z knihy “Jak pečovat o dobré manželství” a svým obsahem se nám stává výzvou k tomu,
abychom si připomínali, že láska má svůj vlastní život, a dokázali ji také patřičně sytit, napájet a hýčkat – nebo se to
znovu učili.
Proto Vám nabízíme pozvání na krásnou rodinnou dovolenou, která Vás jistě v tomto smyslu obohatí. Pokud již nyní
plánujete čas letních prázdnin, přijměte naši nabídku.

Investujte do svého manželství a zúčastněte se spolu
od 12. do 19. července 2009 letního semináře

MANŽELSKÁ SETKÁNÍ
2009
určeného pro manželské páry
Vedle programu pro rodiče (k tématům patří například „Křesťanské manželství,” „Krize manželství,“ „Zdravé
sebevědomí,“ „Dávám ti odpuštění,“ „Rozdíly mezi mužem a ženou,“ „Základy komunikace,“ „Naplňování potřeb
manželů,“ „Vyjadřování pocitů,“ „Sexualita“ a další…) skvěle naplněného krátkými přednáškami, bohatou komunikací
ve skupinkách a především v samotných párech, je zajištěn i program pro naše děti. Vrcholem je velmi obohacující
sobota.
Sejdeme se znovu v Orlických horách na pomezí Čech a Moravy v rekreačním středisku Atlas v obci Čenkovice
(www.atlasreal.cz).
Ubytování je ve zděné budově, ve zděné chatě (srubu) a v běžných čtyřlůžkových chatkách. Stravování zajištěno ve
společné jídelně.
Více informací (např. svědectví účastníků minulého ročníku aj.) se dozvíte na internetových stránkách Českého
sdružení CASD – Křesťanský domov – Manželská setkání: http://ms.ceskesdruzeni.cz/
Mimo informací jsou zde také prezentace, pozvánka i přihláška v elektronicé podobě, které bychom dali
přednost před tištěnou.
Abychom se vyhnuli zbytečným organizačním problémům, prosíme Vás, abyste v případě zájmu posílali svoje přihlášky a
zálohy ve výši nejméně 60% do poloviny března 2009. Po zkušenostech z minulých let (kdy bylo obsazeno již v únoru)
upozorňujeme, že jen včasné přihlášení a zaplacení zálohy Vám zajistí Vaši účast. Dříve přihlášení účastníci mají také
větší možnost vybrat si typ ubytování (budova, srub, chatka).
Na setkání s Vámi se těší Jan & Olga Ejemovi a celý tým MS.
Další informace:
Přihlášky (po stažení elektronické verze z internetu) zasílejte, prosím, do poloviny března na email:
j.ejem(zavináč)seznam.cz
nebo pokud nemáte e-mail, pak poštou na adresu: Jan Ejem, M. Majerové 86, 541 01 Trutnov
Přehled cen:
Celk. asi Skk
strava a ubyt
poč.dní
Celkem Kč
(podle kursu)
dospělí
220
7
1 540
1 790
děti do 3 let
0
7
0
0
děti od 3 do 10 let
176
7
1 232
1 430
Prosíme, zálohu ve výši 60% zasílejte od ledna do poloviny března (ne dříve) na účet Českého sdružení: 2124349 /
0800 a účastníci ze Slovenské republiky na účet Slovenského sdružení: 11472484 / 0900, variabilní symbol: rodné
číslo manžela (bez lomítka). Další informace na tel: 494 947 329 / 739 345 676
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V Praze dne 23. 1. 2009
Vůdcovský kurz Klubu Pathfinder
V letošním roce pořádá Klub Pathfinder již osmý, respektive devátý ročník vůdcovského
kurzu. I ty máš možnost zařadit se alespoň na několik let mezi ty, kteří pomáhají dětem najít správný
směr svého života. Vstoupit do dobrodružného zhodnocování daru, který ti Bůh dal.
Kurz je přípravou ke složení vůdcovské zkoušky, budeme se věnovat zpřehlednění a
představení pestré palety témat, která tě uschopní k práci s dětmi v oddílech Klubu Pathfinder.
Absolvování druhého stupně je nezbytnou podmínkou pro možnost pořádat dětské tábory. Kurz chce
předně být pomocí a startovní čárou pro každého, kdo vnímá Boží „popošťouchnutí“ k práci s dětmi.
Struktura kurzu:
Po absolvování prvního stupně je absolvent připraven vést oddíl KP (zároveň je to nezbytná podmínka
pro absolvování druhého stupně VK)
Po absolvování druhého stupně a složení zkoušek je absolvent oprávněn vést oddíly KP, včetně letních
táborů.
Náplní kurzu je teoretická i praktická příprava pro práci s dětmi v oddílech KP. I. stupeň je
věnován zejména teoretické přípravě, v II. stupni se soustředíme spíše na praktickou výuku. V průběhu
kurzu se zaměříme například na pedagogiku, psychologii, duchovní výchovu, přípravu táborů, činnosti
v přírodě a s přírodou, hospodaření v oddílech, přípravu a organizaci akcí, tvorbu a práci s hrou,
metodiku práce s oddílem a další.
Podmínkou účasti na kurzu je věk minimálně 17. let.
Termíny jednotlivých setkání:
I. stupeň
A–
6 - 8. 3. 2009
Nymburk (skautská základna Tortuga)
B–
17 - 19. 4. 2009
Nymburk (skautská základna Tortuga)
(je nutné absolvovat oba víkendy) (pořádáno v rámci ČS)
II. stupeň 26. 6. – 5. 7. 2009 Číchov (RS Javor) – (pořádáno pro celou Unii)
Cena:
I. stupeň – kurz, ubytování a strava (zdarma) / účastník - cestovné
II. stupeň – kurz, ubytování a částečně strava (zdarma) / účastník cestovné + částečně strava (max
1000 Kč)
Co Vám tento kurz může dát? Řadu praktických informací týkajících se práce s dětmi a
mladými lidmi, zejména na letním soustředění (II. stupeň) Vás čeká řada nezapomenutelných zážitků a
inspirací. V neposlední řadě společnou přípravu ke složení zkoušek pod vedením zkušených instruktorů
a lektorů. Poznáte nové lidi, s nimiž Vás bude spojovat společný zájem – práce s dětmi. Získáte řadu
podnětů pro práci s Vaším oddílem, nebo družinou.
Vyplněné přihlášky zasílejte nejpozději do 18. 2. 2009 na adresu
David Čančík, ČS CASD,Peroutkova 57, Praha 5, 150 00 nebo na e-mail: cancik@pathfinder.cz
Za tým instruktorů a ČS CASD David Čančík
Klub Pathfinder je akreditovanou organizací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro pořádání
vůdcovských kurzů a udělování osvědčení pro hlavní vedoucí letních táborů.
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Rozpis tříd sobotní školy
31.1.
Třídy
A
B (KD2)
C
D
E
F (mládež)

Umístění třídy
Levý přední sektor
Levý přední sektor
Levý zadní sektor
Pravý přední sektor
Pravý zadní sektor
Balkón

Téma
Efezským 3.kap
Ukradení bůžkové
Úkoly SŠ - Inspirace proroků
Úkoly SŠ - Inspirace proroků
Úkoly SŠ - Inspirace proroků
1.List Janův

Učitel
žáci se střídají
Chytrý T.
Jonczy M.
Králová J.
Pícha J.
Klouda V.

7.2.
Třídy
A
B (KD2)
C
D
E
F (mládež)

Umístění třídy
Levý přední sektor
Levý přední sektor
Levý zadní sektor
Pravý přední sektor
Pravý zadní sektor
Balkón

Téma
Efezským
Jákobův zápas u brodu Jabok
Úkoly SŠ - Ověřování pravostí proroků
Úkoly SŠ - Ověřování pravostí proroků
Úkoly SŠ - Ověřování pravostí proroků
1.List Janův

Učitel
žáci se střídají
Pospíšil P.
Jonczy M.
Králová J.
Kraják P.
Špinar B.

