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Kdo mne z pout mých
Kdo mne z pout mých ven vyvodí,
kdo ta pouta odstraní?
sboru Církve bratrské v Hradci Králové

Jenom láska vysvobodí,
láska bázeň vyhání.

Kdo dává, ještě více dostane

Být jak strom, co plody nese,
nejen listí pro krásu,

2 K 8, 1–9: „Chceme vám povědět, bratří, jakou milost dal Bůh církvím v Makedonii. Tak se osvědčily v mnohém soužení, že z jejich nesmírné radosti a veliké chudoby vzešla jejich bohatá štědrost. Mohu
jim dosvědčit, že dobrovolně dávali podle své největší možnosti, ano
i nad možnost; s velkou naléhavostí nás prosili, aby se směli účastnit
této pomoci pro bratry v Judsku. Překonali všechno naše očekávání:
dali sami sebe předně Pánu a z vůle Boží také nám. A tak jsme vybídli
Tita, který započal toto dílo lásky, aby je mezi vámi také dokončil.
Jako jste ve všem bohatí, ve víře, v slovu, v poznání, v horlivosti
i v lásce, kterou máte k nám, buďte bohatí i v tomto díle milosti. Neříkám to jako rozkaz, zmiňuji se však o horlivosti jiných, abych vyzkoušel opravdovost vaší lásky. Znáte přece štědrost našeho Pána
Ježíše Krista: byl bohatý, ale pro vás se stal chudým, abyste vy jeho
chudobou zbohatli.“
2 K 9. kap.: „O pomoci bratřím je vlastně zbytečné vám psát. Znám
přece vaši ochotu, o níž s hrdostí makedonským bratřím říkám,
že Achaia je už od loňska připravena. Vaše horlivost byla pobídkou
pro mnohé z nich. Posílám však tyto bratry proto, aby se moje hrdost
na vás v této věci neukázala prázdnou chloubou: chtěl bych, abyste
byli připraveni tak, jak jsem jim o tom vyprávěl. Kdyby se mnou přišli
makedonští a shledali, že nejste připraveni, bylo by to velkým zahanbením pro nás - natož pak pro vás! - protože jsme o vás mluvili s takovou jistotou. Proto jsem pokládal za nutné vyzvat tyto bratry, aby
k vám šli napřed a připravili váš dávno slíbený dar, tak aby byl pohotově a byla to opravdu štědrost a ne lakota. Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také štědře
sklízet. Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť `radostného dárce miluje
Bůh´. Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste
vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo
pro každé dobré dílo, jak je psáno: `Rozdělil štědře, obdaroval nuzné,
dobrota jeho trvá navěky.´ Ten, který `dává semeno k setbě i chléb

být jak strom, co nepohne se,
nebojí se nečasu.

Být jak dům na skále pevné,
jako maják na moři,
s kterým ani příval nehne,
když se na něj oboří.

Pramen žití někde najít,
neznat, co je únava,
třeba sám dál pravdu hájit,
i když právě prohrává.

Kdybych pronik do atomu,
kdybych létal na měsíc,
jako anděl mluvil k tomu,
lásku neměl, nejsem nic.

Miloš Rejchrt
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že se rozhodli pro totéž. Někdo by si na jejich místě
možná řekl, že by se měl sám stát objektem takové
sbírky, ale oni to viděli jinak. A tady máme, vážení čtenáři, před sebou jednu z podob ovoce bibl.dávání a tím
je motivace ke stejným postojům. Když slyším,
že někdo druhý dává, tak mne to vede k tomu, abych
přemýšlel nad tím, zda mne Bůh nevede ke stejným
postojům. Pokud o sobectví platí, že je nakažlivé a někteří lidé se předhánějí v tom, kdo z nich je větší
sobec, pak totéž v opačném slova smyslu platí o dávání v Božím království. Je motivující, inspiruje
druhé a vede k ochotě k oběti pro druhé, bez které
Otevřeme téma dávání jako jeden z nejsilnějších pro- dávání leckdy není možné.
jevů Boží lásky ve vztahu k nám lidem, který má mít Křesťané v Korintu motivovali k dávání sbory v Masvé důležité místo v životě a službě křesťana. Nebude kedonii a ty zase zpětně sbor v Korintu. Tam mezitím
řeč jen o penězích, ale o biblických rozměrech dávání z neznámých důvodů ochota ke sbírce uvadla, a tak
tak, jak nám je přibližuje přečtený text. Dnešní spo- apoštol korintské povzbuzuje k tomu, aby se vrátili
lečnost se kromě jiného řídí heslem získat od života, k tomu, co jim Bůh položil na srdce a dotáhli to do
co se dá. Lidé se snaží pro sebe získat maximum v me- zdárného cíle. Ochota k dávání může v dnešním sebezilidských vztazích, v oblasti svého hmotného bohat- středném světě rychle uvadnout, a tak se Bůh stará o
ství a obecně všeho, co život s jeho možnostmi to, aby ji znovu oživil, položil znovu na srdce těm, kdo
člověku nabízí. A není toho málo. V pozadí není nic už ji v srdci dříve měli. A často to dělá právě skrze příjiného než obyčejné lidské sobectví, které myslí více klady křesťanů v našem okolí. Apoštol vede křesťany
na sebe než na druhé. Bůh ve vztahu k člověku jedná v Korintu k tomu, aby se dívali na příklad věřících
úplně opačně. Dává a zase dává, dává štědře a bez v Makedonii a chtěli s Boží pomocí obnovit svou
účelového pozadí. A učí nás jednat stejně, protože ochotu k dávání a pomoci, kterou ještě nedávno měli.
Boží láska je taková.
A v pokračování 9. kap. zmiňuje některé z rozměrů
Nejprve několik slov ke kontextu příběhu, do kterého dávání a ovoce dávání v Božím království. To první,
nás uvádí apoštol Pavel. V prvním z přečtených textů co Pavel uvádí, je výzva k dávání, které bude chajsme se dočetli o záměru uspořádat sbírku pro jeruza- rakterizovat slovo štědrost, ne lakota. Dávat Boží
lémský sbor. Byl to sbor, v němž díky krutému proná- lásku v podobě našeho zájmu o druhé, praktické posledování křesťanů po ukamenování Štěpána mnozí moci nebo financí lze v hojné nebo naopak skoupé popřišli o základní hmotné a existenční jistoty. Nápad době. V pozadí lakoty či skrblictví bychom nalezli
uspořádat takovou sbírku vznikl ve sboru v Korintu a lidskou pýchu a chamtivost, byť se lakota navenek
o záměru korintských se dozvěděli křesťané v Make- často tváří jako postoj prozíravý a opatrný. Musím
donii. Podnět sboru v Korintu je vedl k tomu, že se přece myslet více na sebe než na druhé. Apoštol vede
rozhodli k této sbírce spontánně přidat. A přitom by to křesťany v Korintu k postoji, ve kterém má hlavní
zrovna od nich nikdo nečekal. Oblast Makedonie byla slovo Bůh a Jeho láska. Postoji, který Pavel v předznámá tím, že v důsledku válek byla zpustošená a cházející 8. kap. vyjádřil následujícím výrokem:
k tomu se přidalo systematické drancování ze strany „Znáte přece štědrost našeho Pána Ježíše Krista: byl
římské státní správy. Výsledkem byla nízká životní bohatý, ale pro vás se stal chudým, abyste vy jeho chuúroveň obyvatel této římské provincie a nemalé obavy, dobou zbohatli“/2 K 8, 9/. Otázka – známe Boží štědkteré měli o svou budoucnost. V této oblasti byly rost v Pánu Ježíši Kristu? Prožíváme ji v mnoha
sbory křesťanů v Tesalonice, Filipech a v Beroji. A projevech Boží lásky včetně Boží péče o nás a naše
právě tyto sbory vedl postoj křesťanů v Korintu a je- životy? Pavel učí křesťany v Korintu tomu, že Boží
jich ochota pomoci jeruzalémskému sboru k tomu, štědrost v mnoha podobách tu není jen proto, abyk jídlu´, dá vzrůst vaší setbě a rozmnoží `plody vaší
spravedlnosti´. Vším způsobem budete obohacováni,
abyste mohli být velkoryse štědří; tak povzbudíme
mnohé, aby vzdávali díky Bohu. Neboť služba této
oběti nejen doplňuje, v čem mají bratří nedostatek,
nýbrž také rozhojňuje díkůvzdání Bohu: Přesvědčeni
touto vaší službou budou slavit Boha za to, jak jste se
podřídili Kristovu evangeliu a jak štědře se projevuje
vaše společenství s nimi i se všemi. Budou se za vás
modlit a po vás toužit pro nesmírnou milost, kterou
vám Bůh dal. Bohu budiž vzdán dík za jeho nevystižitelný dar!“
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chom si užívali, ale také proto, abychom ji šířili hrnuje ty, kdo štědře dávají. „Bůh má moc zahrnout
okolo sebe. A nechali se Bohem vést v tom, kdy a vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dojak to můžeme konkrétním způsobem udělat.
statek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro
To druhé, co apoštol křesťanům v Korintu připomíná, každé dobré dílo…Vším způsobem budete obohacoje to, aby jejich dávání bylo pohotové. Proto Pavel váni, abyste mohli být velkoryse štědří; tak povzbuposílá Tita a s ním další bratry s úkolem připravit dar díme mnohé, aby vzdávali díky Bohu“ /2 K 9, 8,11/.
korintského sboru tak, aby až dorazí Pavel, jej mohl Tím nejsladším ovocem dávání je vděčnost obdarovaspolečně s dalšími křesťany vzít do Jeruzaléma a pře- ných vůči Bohu a růst jejich víry opírající se o živou
dat tamějšímu sboru. Apoštol učí sbor v Korintu tomu, zkušenost s Boží láskou v mezilidských vztazích. Láže Bůh nám připravuje příležitosti, ve kterých můžeme skou, která je překvapila, naplnila radostí a vděčností
dávat Boží lásku druhým v různých podobách. Být Bohu i lidem za Boží pomoc, která přichází vždy
pohotovými, když tyto příležitosti přijdou, a my v pravý čas. Ochota k dávání budovala vztahy mezi
víme, že jsou od Boha a pro nás, je postoj, kterému jinak rozmanitými křesťany i sbory NZ církve, vždy
nás Bůh učí. A my víme, jak nás pak můžou mrzet znovu přinášela zkušenost, že Boží láska mezi křespříležitosti, které jsme promarnili a které už se nevrátí. ťany má svou konkrétní podobu, k níž patří i ochota
k dávání v podobě času, sil, praktické pomoci včetně
Pavel dále píše: „Každý ať dává podle toho, jak se ve finanční podpory.
svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donuZávěr
cení; vždyť `radostného dárce miluje Bůh´ “ /2 K 9,
7/. Přesnější překlad říká: „každý ať dává podle toho, V závěru 9. kapitoly můžeme vidět hlubokou a ze
jak si předsevzal“. Výraz předsevzal najdeme v NZ srdce tryskající radost apoštola Pavla z Boží štědré
pouze na tomto místě a jak uvádí jeden teolog – lásky, tak jak ji poznal v Božím Synu Ježíši Kristu. A
„označuje předem promyšlený a daný skutek, vy- k tomu připojím citát jednoho teologa, který napsal:
„Dávání je jazyk Boží lásky; ve skutečnosti jiná řeč
cházející ze srdce a to dobrovolně“. Tady říká Bible
neexistuje. Bůh tak miloval, že dal.“
své jasné ne jakékoliv snaze po nátlaku či manipulaci
v oblasti dávání. A k tomu je třeba dodat, že i někteří
křesťané mohou mít sklony k manipulativnímu cho- Martin Legát
vání v oblasti dávání. Bible dále říká, že Bůh miluje
dárce majícího radost z toho, že může dávat, a raZamyšlení pro "dokonalé křesťanky"
dost patří mezi úžasné ovoce dávání. A tady k nám,
vážení čtenáři, zní další otázka – zda jsme už prožili takovou radost? Zda je to častá nebo naopak
"Měla by ses někdy zastavit u babičky!"
výjimečná zkušenost našich životů? Apoštol píše:
„Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, "Nepolevuj v té službě! Upečeš, prosím tě, na tuhle
a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet“/2 K 9, akci?"
6/. Příslovce štědře v řeckém originále bibl. textu se
Být dobrou dcerou, vnučkou, manželkou, zaměstnandá přeložit také jako požehnání. Když věřící člověk
kyní, kolegyní a v neposlední řadě také služebnicí!
dává štědře z Božího požehnání, které od Boha dostává, bude také štědře sklízet, a to platí i v opač- Stresující, náročné a vysilující. Mám odvahu přiznat,
ném slova smyslu.
že je mi nepříjemné, jaká očekávání a často i požaA tady se dostáváme k ovoci dávání, jak o něm píše davky na nás druzí kladou. A přitom Ježíš odcházel
Pavel v Listu do Korintu. Je zajímavé, že na prvním na opuštěná místa... Přeju všem ženám v našem sboru:
místě uvádí ovoce takového postoje pro samotného Mějte touhu se do služeb, do kterých Vás Pán Bůh
dárce a teprve na druhém místě ovoce takového po- volá, nadšeně zapojit :-) A zároveň svobodu určitou
stoje pro obdarovaného. Apoštol hovoří o mnoha službu nepřijmout či opustit...
projevech Božího požehnání, kterým Bůh štědře zastrana 3
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S láskou a úctou ke všem uhoněným ženám - Maru- ter“ se zprávami z Česka (nic složitého, jen zpráva, co
ška Puhlovská
se v Česku děje, jaké jsou novinky, jaké je počasí,
o čem se mluví a vtipkuje, co se děje v církvi, u vás
P. S. Marie z Bible se taky nehonila :-)
ve sboru, doma v rodině)

Zoom setkání čadského podpůrného
týmu 11. 9. 2022

S použitím zápisu Lenky Pohankové ze schůzky Katčina podpůrného týmu pro SL upravila
Lenka Vernerová

Katčina současná situace:

Střípky z BrodFestu

- po roce studia čadské arabštiny se nedávno začala
učit jazyk Assangori, zázračně rychle sehnala učitelku
a seznámila se i s náčelníkem tohoto národa v Abéché BrodFest byl pro mě časem načerpání, povzbuzení a
časem pospolu. Byla a jsem moc vděčná za to, že jsem
- poslední dny měla ona i Helene zdravotní problémy
se mohla po delší době vidět a třeba jen prohodit pár
– covid, nachlazení, průjmy, malárii
slov se známými lidmi ze Slezska, odkud pocházím.
- v Čadu nyní probíhá Inkluzivní národní dialog mezi Ze všech poznámek a zajímavých myšlenek, které
různými politickými stranami, který má za cíl zlepšení jsem si na BrodFestu zaznamenala, bych se s Vámi
politické situace, ovšem není jisté, jakým směrem se chtěla podělit s těmito:
bude ubírat
něco jiného je cestu znát, něco jiného je po cestě
- do vedlejšího domu, kde Katka s Helene bydlí, se jít (ze semináře Petra Dvořáčka - Žít evangelium)
brzy mají stěhovat noví sousedé
to, čím Ježíš přitahuje, je On sám (z kázání Vaška
- Katka by měla cca v červenci 2023 přijet zpět do Andrše)
Česka, během podzimu 2023 má v plánu objíždět
Lucka
sbory, které ji podporují
- po půl roce v Česku ji čeká půl roku na škole v Anglii, než se zase vrátí zpátky do Čadu
- po finanční stránce má Katka momentálně dostatek
prostředků

Tým:
- Lenka Pohanková (Katčina sestra a koordinátorka
podpůrného týmu) po návratu z Čadu nabízí prezentaci s vyprávěním o Čadu a mapu Čadu s vyznačenými
jazykovými skupinami. (Pokud bude zájem, můžeme
ji pozvat i do našeho sboru)

Z programu byl zajímavý seminář kazatele R. Touška:
„Opravdu nás hřích odděluje od Boha?“ Hlavním
poselstvím bratra kazatele bylo, že hřích takovouto
moc nemá. Cílem hříchu je nás izolovat od Pána
Boha, od upřímných vztahů s lidmi, oslepit nás a vytvořit iluzi, že Stvořitel je někde daleko. Tato iluze ale
pro nikoho z lidí neplatí (pro věřící či nevěřící). Od
stvoření světa až po teď Bůh nikam neodešel a lidi
neopustil. Jeho jméno je Immanuel – Bůh s námi. Nic
nás od Kristovy lásky neodloučí – ani naše slabosti a
selhání.
Zdeněk

- budeme dál komunikovat i přes WhatsApp skupinu
a sejdeme se cca 1x za 2 měsíce online i na společné
Na BrodFestu mě moc potěšila krásně připravená
modlitby
modlitební místnost (povzbuzující verše z Bible, pro- rozdělili jsme si, kdo kdy bude psát Katce „newsletstor na psaní modliteb, kytara se zpěvníkem...), kde
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jsem si mohla duchovně odpočnout a načerpat. Také
jsem se setkala s kamarádkami, které jsem dlouho neviděla, a více se sblížila s holkami, které tolik neznám.
Chválící kapely a řečníci byli skvěle nachystaní. Pěknou festivalovou atmosféru dělaly i palačinky s nutelou, které jsem každý večer mlsala. Se dvěma
služebníky (z Křesťanské akademie mladých) jsem se
i zapovídala o nových projektech (detektivní hry jako
únikovky, které pomáhají zapojit do mládeže či církve
nevěřící lidi) - jejich nadšení pro nové věci mě velice
zaujalo. Užila jsem si i taneční a hudební workshop.
Maruška

Černé hory a Jánských lázní. Večerní programy byly
na témata Nemoc – břemeno nebo výzva a Jak se chovat ke zlým lidem. Na programy navazoval bohatý
rozhovor s řadou zajímavých podnětů a osobních zkušeností. Pan domácí první dva večery občas přišel
mezi nás, aby roznesl zájemcům nápoje, poslední
večer už patřil mezi pozorné posluchače a diváky. I to
byl jeden z rozměrů Božího požehnání, kterým nás
Bůh v hojné míře zahrnoval po celý společný pobyt.
Rád bych touto cestou poděkoval všem, kdo jste se za
tuto akci modlili. Bylo nám spolu v Boží blízkosti moc
dobře.
Martin Legát

Sborový víkend
Letošní kalendář nenabízel mnoho možností, kdy by
se dal uspořádat sborový víkend. Jednu z mála příležitostí jsme využili a na konci října jsme vyrazili do
Horního Maršova. Původně nás mělo být dvacet, nakonec nás bylo díky zdravotním a pracovním překážkám některých zájemců 16. Ukázalo se to, co
v posledních letech vidíme, že pobyty v menším počtu
jsou velmi dobrou příležitostí být nablízko spolu a
společně prožít hezký čas ať už na výletech či jinak.
Když jsme dorazili do penzionu Pod Třešňovkou, tak
jsme se od pana domácího dozvěděli, že nechybělo
mnoho a pobyt by se nekonal. Týden před jeho začátkem přestal fungovat kotel, který vytápěl penzion a
bylo nutné jej vyměnit za nový. Nebylo vůbec jisté,
zda se výměna stihne do našeho příjezdu, ale nakonec
se to podařilo a my jsme vyzkoušeli nový kotel ve zkušebním režimu. Fungoval dobře a chvílemi topil
až příliš, ale to byla ta lepší varianta, kterou si účastníci mohli sami upravit na jednotl. pokojích podle
vlastní chuti. V opačném případě by to bylo horší.
Pán Bůh nám dal nadstandartně pěkné počasí, poznali
jsme inverzní i slunečnou tvář podzimních Krkonoš
s nádherně zbarvenými lesy. Jeden výlet byl na Rýchorskou boudu, druhý výlet pak do oblasti Malé Úpy.
Někteří zdatní turisté absolvovali celý hřeben nad Lysečinami a Albeřicemi v délce cca 20 km. Poslední
den jsme pak využili k individuálním výletům na hrádek Aichelburg, pevnost Stachelberg nebo do oblasti

Informace ze staršovstva
Staršovstvo se sešlo ke své pravidelné schůzi dne
3. 10. 2022. Hospodář sboru, br. Pavel Kouba, informoval starší o průběžných výsledcích hospodaření
sboru. V termínu 13.11. bude mít ses. Š. Potočková
cestopis o Kyrgyzstánu, 18.11.-19.11. proběhne u nás
Houba. Vaření si vzala na starost ses. L. Vernerová.
V jednání je termín Večera chval a modliteb, rádi bychom jej uspořádali do konce letošního roku. Rozjednaná je akce pro manželství s lektory, man.
Grohmanovými, uskutečnit by se mohla na jaře 2023.
V další části schůze starší hovořili se ses. Z. Hroudovou o jejím nápadu uspořádat v předvánoční době velkou evangelizační akci s man. Uhlíkovými
ve spolupráci s dalšími církvemi v Hradci. Staršovstvu
se zdá jako vhodnější uspořádat akci komornějšího
charakteru, která bude s Vánocemi tematicky souviset.
Cílem by mělo být oslovit širší spektrum lidí a takovou
akci je staršovstvo ochotné podpořit.
Starší dále hovořili se ses. L. Novotnou o práci s dorostem. V dorostu je nový tým služebníků. Tvoří jej
br. T. Jochec, br. J. Stránský, ses. R. Pluhařová, ses.
M. Pluhařová, man. V. a K. Vernerovi a ses. L. Novotná. Je tam pěkná parta dívek včetně dorostenek z jiných církví, až na výjimky scházejí kluci. Mezi
dorostenkami jsou velmi hezké vztahy a je naděje, že
za rok přejdou společně do mládeže. Starší vyjádřili
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ses. L. Novotné i celému týmu služebníků vděčnost
za jejich službu této věkové skupině, která je z pohledu hledání správné životní orientace mladého člověka klíčová.

ve službě vedoucího mládeže. Na tuto pozici starší
v současné době nevidí za br. J. Vernera ml. ve sboru
adekvátní náhradu. Proto ve školním roce 2023/2024
bude vedení mládeže fungovat provizorním způsobem
a během této doby přijde na sbor vikář, který se této
V závěrečné části schůze starší řešili některé organipro sbor důležité službě začne věnovat.
zační záležitosti související s návštěvou br. kaz.
M. Kušníra a jeho rodiny v našem sboru. Schůze byla V další části schůze bylo rozhodnuto o tom, že adukončena modlitbou.
ventní setkání starší generace se letos konat nebude.
Starší projednali podnět na možnost občerstvení
Martin Legát
po skončení nedělního shromáždění a podpořili jej.
Jeho realizace se bude odvíjet od služebníků ochotných se zapojit do této aktivity.

Informace ze staršovstva

V závěrečné části schůze starší řešili některé organizační záležitosti. Schůze byla ukončena modlitbou.

Staršovstvo se sešlo ke své další pravidelné schůzi dne Martin Legát
7. 11. 2022. V úvodu vyslechlo informace hospodáře
sboru, br. Pavla Kouby, týkající se návrhu rozpočtu
na rok 2023. V listopadu nás čeká výměna plynového
Přijímejte jeden druhého – 1. část
kotle v jednom z nájemních bytů. Kaz. Legát informoval starší o schůzce hospodářské komise, která se zabývala rekonstrukcí kazatelského bytu a sborové
O jednotě a různosti v Církvi bratrské
kanceláře. Staršovstvo rozhodlo o tom, že na rekonstrukci bytu a sborové kanceláře pro nového správce
„Přijímejte se navzájem, tak jako Kristus k slávě Boží
sboru bude uvolněná částka do výše 300 000 Kč.
přijal vás,“ vyzývá apoštol římské křesťany (Ř 15,7).
Starší hovořili s br. P. Doležalem o stanici sboru ve Na základě víry totiž zaujímali rozdílné postoje
Všestarech. Br. P. Doležal kromě jiného hovořil o spe- ohledně jídelníčku či svátečního kalendáře; a pro rozcifikách šíření evangelia v prostředí vesnice. Uvedl, dílné postoje odsuzovali jeden druhého. Všichni se
že covid negativně poznamenal aktivity na této stanici, však hlásili ke Kristu, vždyť pro všechny Kristus zeopírající se o možnosti osobních kontaktů. Okruh mřel a z mrtvých vstal. Proto apoštol věřícím píše, že
účastníků aktivit stanice rozšířilo několik Ukrajinců se nemají vzájemně soudit, nýbrž mají pro druhé douvčetně dětí, kteří ve Všestarech v současné době bydlí. fat v to nejlepší a vycházet si vstříc. Osobní přesvědBr. P. Doležal také předal několik podnětů k podpoře čení každého má zůstat tím, čím je – osobním
aktivit ve Všestarech ze strany mateřského sboru přesvědčením před Pánem; a bratr má zůstat bratrem
v Hradci. Podpora se bude týkat především aktivit za- – kterého přijímám za svého, jako Kristus nás všechny
měřených na děti. Starší vyjádřili vděčnost br. P. Do- přijal za své (Ř 14).
ležalovi, jeho manželce i týmů služebníků, kteří se Také Církev bratrská se může jevit jako poněkud nesourodé společenství. Naše sbory se jeden od druhého
práci na této stanici věnují.
liší v bohoslužebných formách, ve způsobech sborové
V další části schůze se staršovstvo věnovalo situaci či misijní služby, v některých projevech zbožnosti
v mládeži. Br. J. Verner ml. informoval starší o tom, nebo teologických důrazech. Podobně jednotlivé rože manželé Honza a Anička Stránští se začnou věnovat diny, kazatelé a členové žijí svou víru leckdy rozdílně.
starší mládeži, která by se měla začít scházet ke spo- A přece se hlásíme k jednomu Kristu! A chceme patřit
lečným setkání zhruba 1 x za 14 dní. Dále bylo roz- i k sobě navzájem, jak vyjadřujeme jednotou církevhodnuto o tom, že br. J. Verner ml. v létě 2023 skončí ního zřízení (Rady, konference) a dokumentů (vyznání
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víry, duchovních zásad, řádu správy). Taková jednota
jistě není samozřejmostí! Někdy ji vděčně prožíváme
jako Boží dar, jindy ji musíme hledat, někdy snášet.
Někomu se dokonce může zdát, že je výsledkem teologické lenivosti. Ale tak tomu není. Chceme soudružnost zachovávat při plném vědomí, že nás spojuje
Kristus a jeho Duch; a že nás spojuje právě v našich
rozdílnostech. Například:
• Třebaže se neshodneme na všech detailech výkladu
či aplikace Bible, svorně věříme, že Bible je Písmo
svaté: Že je knihou Bohem oddělenou od jiných knih,
zdrojem a kritériem našeho zvěstování, pramenem
víry a důvěryhodným světlem na cestu. Věříme, že je
slovem Božím k nám a živnou půdou jednoty, rozhovoru i rozmanitosti mezi námi. Naopak nevěříme, že
bychom se v církvi bez Bible obešli, ani že sekulární
společnost už nepotřebuje slyšet hlas biblického zákona a evangelia.
• Jakkoli tajemství Boží existence přesahují schopnosti lidského rozumu, citu a imaginace; a jakkoli naše
mluvení o Bohu odráží i osobní zaměření a poznání

toho kterého člověka, svorně věříme biblickému zjevení, že Bůh je jedním Bohem v trojici Osob. Třebaže
se tedy učíme uctivě naslouchat svědectví lidí jinak
věřících, chceme ve svém kázání a učení, v modlitbách, písních i službě nadále dosvědčovat svou víru
v milujícího Otce, jeho Syna, kterého nám v Ježíši
poslal, a v Ducha svatého, který s námi přebývá.
• Podobně jako křesťané v dějinách, ani my se úplně
neshodujeme v porozumění Božího stvořitelského
díla. Svorně však na základě Bible věříme, že svět
vznikl z dobrého Božího rozhodnutí, že Stvořitel svůj
svět dodnes zachovává a spravuje a že ho jednou
v Kristu mocí Ducha obnoví. Nevěříme naopak, že
svět je pouze produkt slepých hmotných procesů, ale
ani že je božský. Každý den užíváme výdobytků vědeckého bádání; nevěříme však, že lidská moudrost je
s to definitivně zodpovědět poslední otázky smyslu
existence, otázky dobra a zla, smrti a spásy.
Odbor Rady CB pro vzdělávání, červen 2022

Témata besídek v měsíci listopadu
Malá a střední besídka

Velká besídka

2. 10.

Noemi a Rút

Znovuzrození

9. 10.

Rút a Boáz

Logos a réma

16. 10. Samuelovo narození
23. 10. Samuelovo narození

Logos a překlady Bible
Štěpán

Do tohoto čísla přispěli Maruška Puhlovská, Martin Legát a Lenka Vernerová.
Redakce, jazyková a stylistická úprava: Kristýna Talášková
Grafické zpracování, sazba v programu QuarkXPress: M. Legát
Uzávěrka dalšího čísla 23. 11. 2022
Příspěvky posílejte na adresu: kristyna.talaskova@gmail.com
Prosíme o dodání příspěvků včas kvůli jazykové korekci a grafickému zpracování. Děkujeme.
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DatumDen
1
Út
2
St
3
Čt

Místo

Čas

Slovo

Poznámka

Narozeniny

Čáslavská Nela

4

Pá

16.00 - dorost; 18.00 - mládež

5

So

6

Ne

7

Po Staršovstvo 17.30

8

Út

9
10

St
Čt

Boudyšová Blanka

11

Pá

16.00 - dorost; 18.00 - mládež Ducháčová Anežka

12

So

13

Ne

14
15

Po
Út

16

St

17
18

Čt
Pá

19
20

So
Ne

Hušková Jitka
HK-VP

Nechanice 18.30

Po

22

Út

23

St

24

Čt

25

Pá

26
27

So
Ne

28

Po

29

Út

30

St

M.Legát
V.Brouček
M.Legát

HK
10.00
O.Rec.
Výlet do 18.00 Š. Potočková
Kyrgyzstánu

Pluhařová Marie
Kantorová Beáta
dorost nebude; mládež - Houba

HK
Hořice

21

10.00
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10.00 J.Potoček
14.00

Nechanice 18.30

M.Legát

M.Polívka

Stránský Jiří

16.00 - dorost; 18.00 - mládež
HK
Hořice

10.00
14.00

R.Hrdý
M.Legát

Klimešová Blanka
Pluhař Pavel
Hak Martin
Jochec Tomáš

Opatovice 19.00

M.Legát

Bachmann Pavel
Koubová Markéta

