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Slovo kazatele - Naše moderní mysl

Když Izraelité dobyli  Jericho,  stalo 
se  Ai  dalším  městem,  které  měl 
Jozue  na  svém  seznamu,  aby  je 
získali.  Přesvědčeni  po  „lehkém” 
vítězství  nad  Jerichem,  že  není 
třeba  nic  s  Bohem  konzultovat, 
poslal  Jozue  „pouze”  malou 
armádu, aby město dobyla.
Nastalo však zmatení a hořkost nad 
porážkou. A Jozue žádá Boha o vysvětlení. Bůh říká: „Vzali jste věci, které 
patřily mně a smísili jste je s vaším majetkem. Dokud neroztřídíte tento 
nepořádek,  odejdu  se  svou  přítomností  od  vás.  Všichni  vaši  nepřátelé, 
bez ohledu  na  počet,  vás  vždy  porazí,  a  to  tak  dlouho,  dokud  tato 
záležitost nebude vyřešena.”
V  naší  „moderní”  mysli  nemůžeme pochopit,  jak  Achanova  zpronevěra 
babylonského pláště, několika stříbrných šekelů a zlata mohla přinést tak 
vážné odsouzení od Boha. Proč by měl celý Izrael draze platit za Achanovu 
nevěru?
Bůh je velmi citlivý i na drobné detaily. Ukazuje to na klíčový postoj a tím 
je  poslušnost.  Neposlušnost  má  hrozné  důsledky.  Eva  s  Adamem  jedli 
zakázané ovoce, Mojžíš udeřil do skály raději, než by k ní mluvil, Nádab a 
Abiu  obětovali  nepovolený  oheň,  Uza  podepřel  truhlu  smlouvy,  aby  ji 
chránil před pádem, Ananiáš a Safira lhali, protože si nechali nějaké peníze 
a Boží odpověď na jejich činy nám dotváří obraz spravedlivého Boha. 

Když  Pánu  Bohu  něco  dáváme,  měli 
bychom  pamatovat  na  to,  že  největší 
požehnání  plyne  z  puntičkářské 
pozornosti  k  Hospodinovým  příkazům. 
Když  posloucháme  celým  srdcem  a 
vykonáváme  naše  správcovské 
povinnosti  věrně,  Hospodinova  radost 
nás  překvapí  a  naplní  naše  srdce 
božským úžasem. Edvard Miškej



Ze života sboru 
Modlitební setkání: 
Dle aktuální situace.

Skupinka u Hubálků: 
18. 11. - 16:00
  2. 12. - 16:00

Kázání: 
  4. 11. E. Miškej
11. 11. S. Slanina
18. 11. T. Staš
25. 11. E. Miškej 
  2. 12.  R. Černý

Výbor sboru: 20. 11. – 17:00
Členské shromáždění: 25. 11. – 13:00
Modlitební týden: bude probíhat v týdnu od 4. do 11. 11. Společná setkání 
ve sboru jsou naplánována takto:
  4. 11. - sobota - během bohoslužby
  5. 11. - neděle -17:00
  8. 11. - středa - 17:00
10. 11. - pátek - 17:00
11. 11. - sobota - během bohoslužby
Cestománie:
11.  11.  -  16:00 AUTOSTOPEM ROZMANITOU SYRIÍ  -  cestopisná beseda 
spojená s promítáním L. Drahoňovský, sál CASD ČT
Členské shromáždění: 25. 11. - 13:00
Pozvánka z České křesťanské akademie:
Pásmo přednášek při příležitosti 500. let výročí reformace. Přednášky se 
konají každou středu v měsíci listopadu v Městském muzeu, Klácelova 11.
1. 11. 2017 přednáška:  Zadarmo, anebo nadarmo - Martin Luther včera, 
dnes a zítra, přednáší: Mgr. Tomáš Matouš Živný, farář sboru Evangelické 
církve augsburského vyznání v Plzni
8.11. 2017 přednáška:  Bratrské a kališnické osobnosti rodu ze Semanína 
přednáší: Ing. David Smyčka, amatérský regionální historik
15.11. 2017 ukázky: Tištěný text v období reformace přednáší: Mgr. Miloš 
Kolovratník, kněz římskokatolické farnosti v ČT
22.11.  2017 exkurze  do  dobové  liturgické  hudby  se  živými  ukázkami: 
Reformace zpívaná přednáší a hrají: Tereza Haiflerová, Mgr. Milan Duspiva
29. 11. 2017 přednáška:  Martin Luther, muž, kterého doba potřebovala 
přednáší: B.Th. Edvard Miškej, kazatel CASD, sbor Praha



Pathfinder: schůzky každý čtvrtek vždy v 17:00 - 18:30
Zkoušky zpěvu: každý pátek vždy v 17:30
Tělocvična: každou sobotu vždy v 17:00 - 19:00
Narozeniny v měsíci listopadu slaví:  Narozeniny dětí:
Bohuslav Herman, Pavel Zbořil Rudík Svatý

Žalm 94,  22  „Ale  Hospodin  je  můj  hrad  nedobytný,  můj  Bůh  je  má 
útočištná skála.“
-----------------------------------------------------------------------------------------
Milí sourozenci a přátelé, chtěl bych vám všem velmi poděkovat za vytrvalost ve vašich  
modlitbách  za  našeho  kazatele  Samuela,  ať  už  se  modlíte  při  společných  setkáních 
ve sboru, ve skupinkách v domácnostech nebo sami v soukromí. Pán Bůh naše modlitby  
slyší a mohu vám s radostí  napsat několik pozitivních věcí.  Samuel byl  minulý týden 
na  kontrole.  Výsledek  je  pozitivní  -  nic  nového tam  nenarostlo  J.  Tento  týden mu 
nainstalovali elektronickou čepičku, a tak, jsou zhoubné buňky pod neustálou kontrolou 
a čepička jim brání v dělení. Samuel také zahájil „občasnou“ léčbu chemoterapií  tak, 
aby to jeho tělo stačilo akceptovat.
Děkuji  vám také za modlitby za další nemocné, konkrétně mám nyní na mysli  Jendu 
Melíka. Včera (3. 11.) se uskutečnilo jeho pomazání podle listu Jakuba 5,14. Bratra jsme 
tak plně odevzdali do Božích rukou a Boží náruče.                                                           RČ
---------------------------------------------------------------------------------------------------
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.)
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