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Slovo kazatele – Boží království „kdesi“ mimo nás
V církevním prostředí se relativně často užívá slovní spojení „Boží
království“. Sekulárně smýšlejícímu člověku zní tento termín spíše
pohádkově, nereálně, něco jako „těšínské jablíčko“ pro slabší povahy.
Pravděpodobně je chybou mnohých křesťanů, že o Božím království hovoří
častěji jako o něčem mimo nás, mimo realitu našeho každodenního života,
jako o prostoru někde daleko ve vesmíru. Jiným výrazem pro Boží
království je „království nebeské,“ což ještě více podtrhuje zamyšlení
předchozích řádků.
Nový zákon prezentuje, že se nebeské království netýká jen vesmíru, ale že
už existuje na Zemi, mezi námi. Každý den: Když se ho farizeové otázali,
kdy přijde Boží království, odpověděl jim „Království Boží nepřichází tak,
abyste ho mohli vypozorovat; ani se nedá říci „Hle, je tu nebo je tam!
Vždyť království Boží je mezi vámi!“ Luk 17;20,21
Už samotný název „Boží království“ napovídá, že v něm jde o představení
Boha vlastnostmi, které má a kterými jsme obdarováni i my: má rád,
odpouští, vede, pomáhá, svou blízkostí
dává sílu „jít dál“ i v nepříznivých
obdobích života, ctí svobodu člověka,
v Desateru představuje principy, které
vedou k vyváženému životnímu stylu
v osobním soukromí, rodině a práci.
Podle zakladatele křesťanství, Ježíše
Krista, je ale třeba takovéto Boží
království hledat, usilovat o něj, žít ho.
Pak přinese výsledky, které drtivá
většina lidí chce prožívat, hodnoty,
po kterých toužíme, protože chceme
žít spokojeně.
„Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní
vám bude přidáno. Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své
starosti. Každý den má dost vlastního trápení.“ Mat 6/33,34
Josef Cepl, kazatel sboru
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Datum

Kázání

7. 3. 2020

L. Beneš
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V. Vurst

21. 3. 2020

J. Vojvodík

28. 3. 2020

J. Cepl - VP

4. 4. 2020

J. Ptáček

POZNAMENEJTE SI:
V sobotu po západu slunce je možné využít tělocvičnu v ČT k protažení těla
a posílení kondice. Akci organizuje Tomáš Staš. Sledujte pravidelné
oznámení nebo se ptejte Tomáše. 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.
BŘEZEN
Neděle 1. 3. v 15:00 – dětský karneval
Středa 11. 3. v 17:00 – studijní a modlitební skupinka ve sboru
Sobota 14. 3. v 18:00 – Cestománie – Mise ITIBO, vyprávění zážitků
českých lékařek z nemocnice v Keni
Pondělí 16. 3. v 18:00 – výbor sboru
Sobota 21. 3. v 16:00 – studijní a modlitební skupinka u Hubálků
Středa 25. 3. v 17:00 –
studijní a modlitební
skupinka ve sboru
Sobota 28. 3. ve 13:30 –
seminář DSŠ s Bc. Monikou
Medkovou, téma: Můj život
ve sboru, věříš mi?
Sobota 28. 3. v 16:00 – studijní a modlitební skupinka u Hubálků

Narozeniny v měsíci BŘEZNU slaví:
Alena Balousová, Jiří Hájek, Lucie Janoušková, Jitka Karabinošová,
Věra Klaclová, Daniela Stašová, Štěpánka Hermanová
Narozeniny dětí:
Jan Kopecký, Dráža Zahrádková, Elenka Zbořilová

Žalm 62, 9 „Lide, v každý čas v něho doufej, vylévej před ním své
srdce! Bůh je naše útočiště.“
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.)

