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Slovo kazatele – TĚLO A DUCH
„Lékař, který neovládá anatomii, podobá se krtku. Oba pracují v temnu, oba
zanechávají po sobě kopečky hlíny.“ (Ladislav Borovanský)
Anatomie patří mezi nejdůležitější a přitom i nejtěžší předměty prvního ročníku
studia medicíny. Pro každého budoucího lékaře je potřebné dobře znát složení
lidského těla, každou jeho kůstku, každou jeho sebemenší část, aby mohl určit
správnou diagnózu a předepsat potřebnou terapii. Není možné stále hledat
pravou příčinu nemoci až na pitevně.
Vy se ale můžete setkat s anatomickými prvky lidského těla a nemusíte být ani
lékařem. Když na vás „spočine ruka Hospodinova“, můžete se ocitnout „uprostřed
pláně“, kde pozorujete „mnoho suchých kostí.“ Dokonce je vám dopřáno vidět je
z více směrů, jak se to stalo proroku Ezechielovi. A Bůh s tímto mužem, jehož
jméno má význam „silný je Bůh nebo Bůh posiluje“, při jeho vytržení vede
rozhovor: „Synu člověčí,“ řekl mi, „mohou ty kosti ožít?“ „Panovníku Hospodine,“
odpověděl jsem, „to víš ty.“ Tehdy mi řekl: „Prorokuj o těchto kostech a řekni jim:
Suché kosti, slyšte slovo Hospodinovo! Toto praví Panovník Hospodin těmto
kostem: Hle, já do vás přivedu ducha, abyste ožily. Dám na vás šlachy a pokryji
vás masem, potáhnu vás kůží a vložím do vás ducha, abyste ožily. Tehdy poznáte,
že já jsem Hospodin.“ (Ez 37,3-6)
Ezechiel prorokuje. Pak slyší hluk, dunění a vidí, jak „odborník Anatom” koná
zázrak. Kosti se k sobě přiblížily, pokryly se šlachami, svaly… a navrch se potáhly
kůží. Obdivuhodná práce mocného Stvořitele! Vytváří kompletní celek. (Jaký je to
naprostý opak činnosti patologa, který odděluje od sebe, co jednotným celkem
bývalo.)
Zázrak na pláni však ještě nekončí. V kostech dosud není život. V textu je
napsáno, že chyběl duch – ruach, dokud prorok nevolal: „Přijď duchu…” A tehdy
Stvořitel formuje nejen kompletní celek, ale zcela plnohodnotnou,
životaschopnou bytost.
Podobně je to i s duchovním oživováním. Kolik z nás je duchovních spáčů, kolik je
dokonce duchovně mrtvých? A přitom stačí volat k Bohu: Přijď Duchu! I v tomto
předvánočním čase můžeme cítit vanutí Božího větru, hluk a hlomoz při oživování
toho, co odumřelo. Je potřeba se Bohu otevřít a prosit o oživení, o „aktualizaci
programu“. Byl bych rád, kdyby nás Bůh vzal na výlet doprostřed pláně – je to
úžasné, když on pracuje. Dejme mu šanci, aby nás oživil, dovolme mu, aby
projevil znovu svoji moc – a „tehdy poznáme, že on je Hospodin“.
E. Miškej
P.S. Pro usmání: „Darovanému koni nekoukej na zuby, ale zkontroluj si, jestli se
jinde v jeho anatomii neskrývají (řečtí) nepřátelští vojáci.“ (neznámý autor)
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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. J 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.
PROSINEC
Sobota 8. 12. v 16:00 Skupinka u Hubálků
Neděle 9. 12. ve 13:00 Worship koncert Anenská Studánka
Neděle 9. 12. ve 14:00 Adventní koncert skupiny KLUS: Otevřete svá srdce
Pátek 14. 12. v 18:00 Křest Adam Vojvodík
Středa 19. 12. v 16:30 Studijní (kniha Mat.) a modlitební setkání ve sboru
Sobota 22. 12. v 16:00 Worship koncert – Přišel, zamřel, zvítězil
Výbor sboru se koná ve středu 19.12. v 17:30 hod.
LEDEN 2019
Sobota 5. 1. Novoroční program, Skupinka u Hubálků
Sobota 12. 1. ve 13:00 Koncert – Žabky z Anenské Studánky
Sobota 19. 1. v 16:00 Cestománie Makedonie – Libor Drahoňovský

Narozeniny v měsíci prosinci slaví: Taťána Divišová, Marie Ehrigová, Radim
Hájek, Jana Hájková, Ondřej Janoušek, Marie Kroulíková, Miroslav Minář,
Růžena Pávková, Lenka Richterová, Renáta Zahrádková.

Narozeniny dětí: Martínek Staš, Anežka Zahrádková, Jonáš Slanina, Vendy
Svatá, Elinka Przywarová, Ester Vojvodíková
Žalm 59, 18 „Moje sílo, o tobě chci žalmy zpívat. Bůh je přece hrad
můj nedobytný, Bůh můj milosrdný.“
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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.)

