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Slovo kazatele - V duchu Noeho

„Ale Noe našel u Hospodina milost. Toto je rodopis Noeho: Noe byl muž 
spravedlivý, bezúhonný ve svém pokolení; Noe chodil s Bohem.” (Gen 6,8-9)

Morálně upadající svět se v době Noeho otočil zády k Bohu. Bůh litoval, že stvořil  
člověka… Ale na zemi žil muž, který přinesl úsměv do Boží tváře. Skrze něho začal  
Bůh lidskou rasu opět cele předělávat. V životě Noeho bylo pět postojů a činů, 
které pomohly, aby se Bůh usmíval:

1. Noe miloval Boha více než cokoli jiného. „Toto je rodopis Noeho: Noe byl 
muž spravedlivý, bezúhonný ve svém pokolení; Noe chodil s Bohem.” (1 Moj 
6,9)

2. Noe cele důvěřoval Bohu. „Noe věřil, a proto pokorně přijal, co mu Bůh 
oznámil a co ještě nebylo vidět, a připravil koráb k záchraně své rodiny. Svou 
vírou vynesl soud nad světem a získal podíl na spravedlnosti založené 
ve víře.” (Žid 11,7)

3. Noe poslouchal Boha celým srdcem. „Noe udělal všechno přesně tak, jak mu 
Bůh přikázal.” (1 Moj 6,22)

4. Noe trvale chválil Boha a děkoval mu. „Noe pak vybudoval Hospodinu oltář a 
vzal ze všech čistých dobytčat i ze všeho čistého ptactva a zapálil na tom 
oltáři oběti zápalné.” (1 Moj 8,20)

5. Noe použil své schopnosti k potěšení Boha. „Bůh Noemu a jeho synům 
požehnal a řekl jim: „Ploďte a množte se a naplňte zemi,” (1 Moj 9,1) Bůh 
použil Noeho.

Každý den našeho života je jiný, i když se nám to nezdá. Má sice stejnou délku, 
ale přináší jinou náplň. Délku dne nemůžeme ovlivnit, ale jeho náplň je i v našich 
rukách. Můžeme žít tak, že se pouze posune datum dne k věčnosti a my se ani 
neohlédneme,  jaký  den  to  vlastně  byl.  Potěší  mě  vždycky,  když  potkám  lidi, 
kterým jde o to, aby prosvětlili den, řekli něco pěkného, udělali něco pro druhé i 
pro sebe. Potěší mě, když nalézám 
lidi, kteří se snaží o to, aby se mohl 
na  Boží  tváři  objevit  úsměv.  Jsem 
za  ně  rád,  protože  mě  inspirují  a 
povzbuzují k činům, jako jsou jejich. 
Přeji  vám,  abyste  takové  lidi 
potkávali i vy. A pokud možno, aby 
radost a vděčnost naplňovala vaše 
životy.  E. Miškej
 



Ze života sboru 
Modlitební setkání: 
Dle aktuální situace.

Skupinka u Hubálků: 
9. 9. - 16:00

Výbor sboru: 21. 9. – 17:00 

Kázání: 
2. 9. P. Stehlíková
9. 9. R. Drobný
16.9. V. Vurst - PVP
23. 9. Okrskové shromáždění 
Litomyšl - vysvěcení Č. Šťovíčka
30. 9. zpívaná bohoslužba

Křest Jana Melíka:
Jan Melík je manžel Blanky Melíkové, sestry ze svitavského sboru. Je vážně 
nemocen rakovinou žaludku a žádná léčba již nepomáhá. Bude členem 
svitavského sboru. Křtít bude Mikuláš Stehlík. Slavnost křtu proběhne 
v našem sboru. 22. 9. - v 18:00 hod.

Táborák u Svatých 2. 9. - 16:00
K uvítání nového školního roku, nebo raději k rozloučení s prázdninami.

Promítání filmu 8. 9. - 18:30 - ve sboru:
Adam a Štěpánka zvou na promítání filmu s křesťanskou tématikou. Jde o 
americký film - Bůh není mrtev.

Cyklovýlet 3. 9. - 10:00:
Pro všechny věkové kategorie. 
Start na parkovišti u Kauflandu 
v České Třebové. Cíl Brandýs nad 
Orlicí a zase zpět. 

Koncert na zahradě:
Hraje a zpívá skupina Přátelé.
9. 9. - 14:00 - sbor Choceň

Narozeniny v měsíci září slaví:
Roman Černý, Jana Foglová, Jana Horáková, 
Dana Pávková, Zbyněk Šlechta, Jaromír 
Štancl, Petra Vaňková

Žalm 19, 9 „Hospodinova ustanovení jsou 
přímá, jsou pro radost srdci. 
Hospodinovo přikázání je ryzí, dává očím 
světlo.“



Milí sourozenci, přátelé,
chtěl bych vám všem jménem Samuelovým poděkovat za vaši pomoc pro něho, ať 
už jde o modlitby, pomoc s cestováním do Hradce na radioterapii, pomoc vitamí-
novou, finanční či jakoukoliv jinou. Samuel i Petra za ni moc děkují a váži si jí.
Samuelova nemoc je běh na dlouhou trať, a tak vás chci povzbudit k vytr-
valosti a také i trpělivosti.
Pán vás všechny posiluj a provázej. Roman Černý

Stále platí, že v bulletin je otevřen pro vaše příspěvky, zkušenosti a sdílení.
Své příspěvky do bulletinu zasílejte na adresu: vojvma@seznam.cz (Markéta V.)


