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Slovo kazatele - Orion už v dáli září, tajemství své vydává…?
Ještě  dříve  než  byl  na  oběžnou  dráhu  vynesen  v  roce  1990  Hubbleův 
teleskop,  zpívali  jsme  v  písničce,  kterou  složil  O.  Mika,  o  tajemství 
v souhvězdí  Orionu.  Přemýšlel  jsem  tehdy,  o  jaké  tajemství  se  jedná  a 
odkud čerpal autor informace, ale zas tak příliš mě netrápilo, že záhadu 
nemohu rozluštit.  Měl jsem jako mladý jiná tajemství, a proto záhada sem, 
záhada tam, kdo ví? Až později to bylo trochu jiné. Znovu jsem se začal 
zajímat,  o  co se  v tomto seskupení  hvězd  jedná.  Možná to  byly  krásné 
obrázky z Hubbleova dalekohledu, které upoutaly opět mou pozornost.

A otázky vyvstávaly jedna za druhou: Jedná se o vliv Orionu, zvláště jeho 
pásu,  na  stavbu  egyptských  pyramid,  nebo  snad  na  stavby  bájných 
peruánských měst na druhé straně zeměkoule? Nemá to něco společného 
s tím, co zapsal Mojžíš v knize Jób 38,31: „Kdo drží pohromadě souhvězdí  
Kuřátek? Troufáš si  rozvázat Orionův pás?“  A  co slova E.  G.  Whiteové, 
která popisuje zajímavé  události v času konce, a tak přitahuje pozornost 
k tomuto hvězdnému seskupení?

Nevím…  I  když  mě tyto  skutečnosti  stále  zajímají  a  přitahují,  uvědomil 
jsem  si,  že  apoštol  Pavel  byl  na  tom  lépe,  když  mohl  napsat:  
„Slyšeli jste přece o milosti, kterou mi Bůh podle svého plánu udělil kvůli  
vám: dal mi ve zjevení poznat tajemství, které  jsem vám právě několika  
slovy vypsal. Z toho můžete vyčíst, že jsem porozuměl Kristovu tajemství…,  
abych  pohanům  zvěstoval  nevystižitelné  Kristovo  bohatství  a  vynesl  
na světlo smysl tajemství od věků ukrytého v Bohu, jenž vše stvořil: Bůh  
chce,  aby  nebeským  vládám  a  mocnostem  bylo  nyní  skrze  církev  dáno 
poznat jeho mnohotvarou moudrost, podle odvěkého určení, které naplnil  
v Kristu Ježíši, našem Pánu. V něm smíme i my ve víře přistupovat k Bohu  
svobodně a s důvěrou.” (Ef 3,2-12)

Jedno z dalších tajemství, která Bůh má a postupně nám je odkrývá! Bylo 
důležitější  než  záhada  pásu  v  souhvězdí  Orionu?  To  bych  raději  zatím 
neurčoval.  Pavlovi  bylo odhaleno tajemství,  které  se  vztahovalo k  Ježíši 
Kristu,  jeho narození,  životu,  oběti  na kříži,  smrti  a vzkříšení.  I  u něj se 
musel  naplnit  určitý  čas,  než  byl  připraven  přijmout  odhalení  Božích 
tajemství. Pro Pavla to byla tak silná zkušenost, že byl odhodlaný položit 
pro Ježíše i svůj život. Díky Boží milosti proto máme v některých skrytých



 věcech jasněji. Ale další tajemství zůstávají. Komu je Pán Bůh odhalí a kdy? 
To záleží na tom, kdo je na objevení Božích pravd skrze víru připraven a 
komu je vzácný Ten, který přišel na naši zem za nás zemřít.

Edvard Miškej
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Ze života sboru
Datum Kázání Uvádění
1.9.2018 E. Miškej P. Zahrádka
8.9.2018 R. Černý K. Farkač
15.9.2018 Z. Miškejová P. Zbořil
22.9.2018 E. Miškej - VP D. Horák
29.9.2018 J. Vojvodík P. Farkač
6.10.2018 K. Farkač R. Černý

Poznamenejte si:
ZÁŘÍ:
8 a 22. 9. v 16:00 hod. - Skupinka u Hubálků
12 a 26. 9. v 17:00 hod. - Studijní a modlitební setkání ve sboru, studium 

knihy ev. Matouše
17. 9. v 17:00 hod. - Výbor sboru
29. 9. ve 13:00 hod. - Setkání s Jitkou Chánovou ve sboru - ADRA aktivity
ŘÍJEN:
13. 10. - Bohoslužba pardubického okrsku v Novém kostele Církve bratrské 

v Litomyšli
20. 10. - Členské shromáždění
27. 10. - Seminář Duchovní dary - br. Libotovský

Narozeniny v měsíci září slaví: 
Roman Černý, Jana Foglová, Jana Horáková, Dana Pávková, Zbyněk Šlechta, 
Jaromír Štancl
Narozeniny dětí: Nemáme žádné děti narozené v tomto měsíci, prosíme, 
ať se nad tímto faktem potenciální maminky a tatínkové zamyslí .

Žalm 25,4.5 „Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, uč mě chodit 
po svých stezkách. Veď mě cestou své pravdy a vyučuj mě, vždyť jsi  
Bůh, má spása.“



Ohlédnutí za sborovou dovolenou na chatě Karolína.

Bez komentáře...          (Viz též titulní strana - východ slunce na Sněžce)
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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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