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Slovo kazatele – LIDSKÉ TĚLO
Nedávno jsem četl, že lidské tělo je úchvatný mechanismus vytvořený
jednotlivými soustavami orgánů, které pracují ve vyvážené harmonii. Ano, tělo je
jako orchestr, kde každý nástroj je jiný, ale přesto vytváří soulad a přináší
posluchačům nádherný požitek.
Na čem záleží? Často jsem sledoval ve sportu sprintéry při jejich souboji na dráze.
Svaly se napínaly až k prasknutí, jak posouvaly celou bytost k cíli. Nebo jsem
pozoroval, jak malíř dokáže mistrně spojit pohled na krajinu pomocí šikovné ruky
v nádherný obraz na plátně. Lidské tělo je téměř dokonalý mechanismus. Někdy
je jeho fungování zázračně složité, jindy zase geniálně jednoduché. Prostě
Stvořitel umí. Když se díval po šesti dnech práce na své dílo, viděl: „…že všechno,
co učinil, bylo velmi dobré.” (Gn 1,31)
Na čem záleží? Na šikovnosti, na délce paží či nohou, na dobrém zraku a sluchu,
na vytrvalosti? Jak to, že David dokáže porazit Goliáše? Má menší sílu, žádný meč,
žádný štít a přece! K lidskému tělu patří i hlava. Tím myslím mozek a celý řídící
aparát, který „přemýšlí“, který „kalkuluje“, který dává do pohybu stovky svalů,
šlach a kloubů. On spojuje pohled a představu s obratnou rukou a dává jí pokyny,
jak vyzrát na sílu, jak přenést krásu krajiny na plátno. Bez přemýšlení se prohání
litry krve řečišti žil a cév, a nad tím vším ční hlava. Je nejdůležitější – jako součást
těla a tělo jako součást hlavy. Jedno bez druhého nemůže existovat.
V našem fyzickém životě si to nedokážeme jinak představit, ale v duchovním
životě na to můžeme zapomenout. Je to tehdy, když si myslíme, že jsme to my
lidé, že jsem to já, kdo všechno řídí.
„Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava, z něho roste
celé tělo, pevně spojené klouby navzájem se podpírajícími, a buduje se v lásce
podle toho, jak je každé části dáno.” (Ef 4,15.16)
Apoštol Pavel se asi podrobně nezabýval fyziologií,
ale jedno věděl, že hlava je nejdůležitější orgán,
protože Krista nazval hlavou. Uvědomoval si celý
svůj život – od Damašku až do chvíle smrti –, že
bez Ježíše Krista nemůže nic. Navazuje tím na slova
samotného Mesiáše: „…neboť beze mne nemůžete
nic učinit.“ (J 15,5)
Bez Ježíše Krista není život, bez něj není růst a jen
v něm je spasení. Je důležité, abych o něm přemýšlel, hovořil s ním, chválil jej a oslavoval. To je základní předpoklad pro vítězný
křesťanský život.
E. Miškej
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POZNAMENEJTE SI:
Každou sobotu po západu slunce je možné využít tělocvičnu v ČT k protažení těla a posílení kondice. Akci organizuje Martin Bouška. Sledujte
pravidelné oznámení nebo se ptejte Martina. � �Sportu zdar.
WORSHIP – setkání zpěváků a nácvik písní vždy v pátek v 17:30.
PATHFINDER – klub pro děti: schůzky každý čtvrtek vždy v 17:00 - 18:30.
LISTOPAD
3. – 10. 11. od 17:00 Modlitební týden - setkání ve sboru každý den mimo ÚT a ČT
4. 11. Drakiáda – organizuje Pavel Zbořil
3. 11. v 16:00 Cestománie USA - Eda, Zdena a Veronika Miškejovi
10. 11. představení knihy "Ten, který přichází", jejího zrodu a evangelizačního potenciálu - br. R. Homola
11. 11. v 9:30 První konference adventistických sociálních pracovníků
v sociálních službách a speciálních pedagogů
17. 11. v 16:00 Cestománie USA - Eda, Zdena a Veronika Miškejovi
17. 11. ve 13:00 Členské shromáždění - agenda:
a) podněty na konferenci ČS a ČSU
b) delegáti na konferenci ČS a ČSU
24. 11. v 16:00 – skupinka u Hubálků

PROSINEC
1. 12. v 16:00 Cestománie USA - Eda, Zdena a Veronika Miškejovi
9. 12. Koncert skupiny KLUS
Výbor sboru se koná ve středu 14.11. v 17:00 hod.
Další informace:
1) Narození Tomáška Fogla 20. 10. 2018 v 1:00 hod. váha 3350g
Gratulujeme 
2) Podepsána smlouva s EP ENERGY TRADING na dodávkách plynu (690
Kč/MWh + 100 Kč/měs). Délka kontraktu je na 2 roky. Zahájení
od 1. 1. 2019
3) Obnova agapé
• výbor sboru souhlasí s obnovou agape při další VP, tedy
22. 12. 2018
• formou rautu bez polévky
• využijeme prostory ve foyer pro stoly s jídlem
4) Poděkování všem, kteří se podíleli na spoluorganizování okrskové
pobožnosti v Litomyšli.
Narozeniny v měsíci listopadu slaví: Bohuslav Herman, Pavel Zbořil
Narozeniny dětí: Rudík Svatý,
Elenka Truncová
Žalm 3, 4 „Ze všech stran jsi mi
však, Hospodine, štítem, tys má
sláva, ty mi zvedáš hlavu.“
V měsíci říjnu ještě měly
narozeniny tyto děti: Evička
Vaňková, Anička Hájková a Pavlík
Staš.
Omlouvám se za tiskařského
šotka.
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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.)

