PRAŽEC

sborový bulletin

Sbor Církve adventistů s. d. Česká Třebová

ÚNOR 2019

Slovo kazatele – DĚJINY JSOU UČITELKOU ŽIVOTA
Při pohledu z autobusu mě zaujal zajímavý nápis: Kupředu do minulosti. Nevím,
co tím chtěl autor říci. Jak se vám líbí myšlenka na cestování v čase? Nebylo by
zajímavé, nechat se zavést o pět set let zpátky a podívat se, jak v tehdejší době
lidé žili? Zjistit, kdo byl praprapředek, co dělal, co prožíval, jak vypadal? Zatím
takový stroj času neexistuje. Pouze studium historie nám umožňuje poznat život
v dávné i blízké minulosti. Z informací, které získáme, můžeme zrekonstruovat
život v minulých dobách. Čím se však dostáváme do historicky vzdálenější doby,
tím méně informací máme a tím více se někdy daří fantazii. Domýšlíme si,
dokreslujeme, ale už to není přesné.
Jako čtenář Bible, která byla napsána v minulosti, se také ptám, jak to všechno
bylo při stvoření člověka, při stavbě babylonské věže, při odchodu Izraelitů
z Egypta, jaká byla melodie žalmu 23, co prožívali apoštolové, když je přepadla
bouře na Galilejském jezeře, jak chutnaly kobylky Janu Křtiteli atd. Otázek by se
našlo mnohem víc. Možná si řeknete, zbytečné úvahy, ale někomu takové
uvažování pomůže pochopit poselství, které čte a skrze které k němu Bůh
promlouvá. Ukazuje nám, co lidé tehdejší doby dělali dobře, co špatně, jaká jim
Bůh dával pravidla, jak je chránila před sobectvím, lží, nenávistí…, jak se
projevovala Boží láska a jeho požehnání v jejich životě.
Představte si Gedeona, muže z pokolení Manases, který stojí v prohlubni vinného
lisu a mlátí obilí, pšenici. Snaží se, aby jej nikdo neviděl, protože se blíží
nepřátelé, kteří jeho rodině chtějí vzít úrodu. Bojí se. Najednou se před ním
objeví bytost, o které je napsáno, že je to Hospodinův posel, a osloví ho:
„Hospodin s tebou, udatný bohatýre!” Gedeon mu odpověděl: „Dovol, můj Pane,
je-li s námi Hospodin, proč nás tohle všechno potkává? Kde jsou jeho
podivuhodné činy, o nichž nám vypravovali naši otcové?…” (Sd 6,11-13)
Gedeonovi není jasné, stejně jako často i nám, proč se některé věci stávají, proč
to není jako v minulosti, když se dařilo?
Klademe otázky sobě i Bohu a čekáme, že se mocný Bůh, Bůh lásky, který se v Ježíši smířil s lidmi, projeví v našem životě. Můžeme se na něj spolehnout? Gedeon
a mnoho dalších biblických mužů a žen mu důvěřovalo. O své udatnosti pochybovali, ale opřeli se o toho, který porazil nepřítele a viděl v nich bohatýry. Dovolili
mu, aby skrze ně projevil svoji moc. Biblické dějiny nám ukazují, že Bůh je připraven. Stačí „tři sta bojovníků”!
E. Miškej
P.S. „Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?” (Ř 8,31)
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16. 2. 2019

E. Miškej

23. 2. 2019

A. Shamray

2. 3. 2019

L. Ondráček

Pravidelné týdenní aktivity:
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.

ÚNOR
Sobota 9. 2.
odpoledne –
skupinka
Křesťanský domov
Středa 13. 2.
v 17:00 studijní a
modlitební setkání
Sobota 16. 2. ve
13:30 Biblická soutěž v Luži
Sobota 16. 2. v 16:00 skupinka u Hubálků (Eda Miškej)
Sobota 23. 2. Ukrajinská sobota, host A. Shamray
Sobota 23. 2. v 18:00 BOWLING
Středa 27. 2. v 17:00 studijní a modlitební setkání

BŘEZEN
Sobota 2. 3. v 16:00 skupinka u Hubálků (Roman Černý)
Sobota 9. 3. v 15:00 Velká Hradubická, setkání VČ mládeže v Pardubicích

Narozeniny v měsíci únoru slaví:

Dušan Przywara, Rudolf Svatý, Barbora Synková, Anežka Nenovová

Narozeniny dětí: Kristýna Hájková, Šimon Slanina
Izajáš 40, 11 „Jak pastýř pase své stádo, beránky svou paží
shromažďuje, v náručí je nosí, březí ovečky šetrně vede.“
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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.)

