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Zamyšlení ke konci roku
Ani jsme se nenadechli a je tu zase konec roku. Co vám přinesl? Já osobně
jsem se nenudil. Na začátku roku bydlel v jiném městě, než bydlím dnes. Do klína
se mi snesly 3 adventistické valašské sbory. Získal jsem tím mnoho nových přátel.
Přišla spousta nových zkušeností. Ne všechny změny byly očekávané a vítané, ale
nakonec to vše bylo k dobrému. Bůh se postaral, aby tomu tak bylo.
Konec roku je tedy obdobím bilancování. Něco se podařilo, něco ne. Není třeba se
ale jen přehraboval v minulosti. Mnohem zajímavější je, k čemu bilancování vede: Co bych
chtěl, aby se stalo v roce následujícím? Jak využijeme těch dalších 365 dní, které nám snad
budou dány?
Správně využití času je věda. Už 2600 let nazpět se opřel prorok Elíša
do svého učedníka Géchazího: Copak je čas? (2 Kr 5,26) Géchazi
si právě opatřil podvodným způsobem majetek od vyléčeného syrského generála. Elíša mu mohl vyčíst mnoho
jiného, ale to jediné, co se zmiňuje, je výtka o čase. Géchazi špatně využil čas, který od Boha dostal.
S časem je to vůbec zajímavě. Dá se vnímat dvojím způsobem. Cyklicky anebo lineárně. To první znamená, že některé události se stále opakují. Během roku se vystřídají roční
období a pak s každým dalším rokem znovu. Rodičům se narodí
děti, jim jejich děti, jim jejich děti, a tak až do konce světa. Ten, mimochodem, letos zase nepřišel. Tak snad příště:) Někdy může být
tento neúprosný koloběh všeho únavný. Tohoto si všímá i starověký
Kazatel. A má z toho těžkou depresi. Dokonce nenávidí svůj vlastní život (Kaz 2,17).
Čas se dá také vnímat lineárně — události spějí od startu k cíli. Takto je napsaná Bible.
Je to příběh, který má svůj začátek i konec. Začátek je dobrý až idylický. Pak přichází nečekaná a drsná zápletka v podobě odpadnutí člověka od Boha. A co se děje potom, je
vlastně postupná cesta k záchraně člověka. A skutečně, vše nakonec končí dobře. Biblickým
hrdinům přináší tento vývoj událostí radost. Někteří se ho nedožijí a jen se na happy end
těší (Žd 11,13-16).
Přeci jen, i ono cyklické vnímání času má svou cenu. Roztrpčeného kazatele nakonec chmury přejdou. Jak se mu to podaří? Tak, že začne svůj život vnímat jako Boží dar.
Pak ani nemusí vědět, co přijde po něm (Kaz 7,14). Stačí, že Bůh je s ním.
Čas je jeden z největších darů, které Bůh dal. Sám o sobě nemá obsah. Je to příležitost, o jejichž využití sami spolurozhodujeme. Příležitost udělat dobré věci pro bližní, ale
i pro sebe, a tedy vlastně i pro Boha. Být pro lidi totiž znamená i být pro Boha (Mt 25,3146). Ale znovu opakuji, nezapomínejte ani na sebe. Žijte pestrý život, nebojte se zkoušet
nové věci. Pokud to nikomu neubližuje, užijte si naplno toho, co máte rádi (Kaz 2,24).
Za pár dní tedy začíná nový rok. Přeji vám všem, ať z nadcházejících dnů máte radost. Ať se naučíte vychutnávat svůj život každý den (Ž 90,12). Tím vším dáme svému
životu ten správný směr.
Pavel Kostečka
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Adventismus
v teologickém napětí
17. 12. 2012 proběhla v Praze 6. Teologická konference pod názvem „Advent
ismus v teologickém napětí“ (o extrémismu). I když jsem se osobně nezúčastnil,
přesto mě to velice zaujalo a snažil jsem se dohledat co nejvíce informací a prů
běhu a tématech, o kterých se vedla diskuze. Našel jsem pouze jeden článek a to
byl projev předsedy naši unie br. M. Pavlíka k účastníkům konference. Nevím, jestli
je v našem časopisu dostatek místa pro otištění projevu br. Pavlíka, ale pro to, co
mám na srdci jsou v něm velmi důležité myšlenky a podněty.
Proto uvádím odkaz na stránky, kde si
můžete celý projev přečíst.
http://mpavlik.casd.cz/
wp-content/uploads/2012/12/
Cirkev-potrebuje-teologickenapatieMP.pdf
Taktéž na našich církevních stránkách
je o této konferenci zveřejněn článek
(pozn. redakce). Dovolím si uvést několik
důležitých myšlenek, které zazněly v samotném projevu.
Jestliže z historického hlediska jakákoli dominantní, či jediná politická ideologie napáchala vždy obrovské škody,
doktrinální jednota církve se chápala
jako jedna z nejpodstatnějších charakte-

ristik její pravosti a věrnosti Kristu. Prosazování ideologické čistoty vedlo vždy
k čistkám a nakonec ke vzniku totalitních
ismů. Těmto praktikám se v určitém období nevyhla ani církev.
Ale jak společnost tak i církev se přirozeně brání radikálním, či extrémním
projevům, které podkopávají její integritu a institucionální základy. Pro stát
dokonce ohrožují majetek, bezpečnost
a životy obyvatel.
Církev má právo chránit a dynamicky
rozvíjet určitý věroučný obsah daný zjevením Boží vůle v Jeho slovu. Můžemo to
vyjádřit slovy: „Teologicky bdít“.
Tady v tomto konkrétním případě
nám je nabídnuto řešení vycházející
z podobenství o koukolu a pšenici. Když
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začala růst pšenice, objevil se i koukol
(plevel). Služebníci byli ochotní koukol
okamžitě vytrhat a „zlikvidovat“, ale reakce samotného hospodáře byla velmi
překvapivá, skoro až nepochopitelná.
„Nechte, ať spolu roste obojí až do žně“;
a v čas žně řeknu žencům: „Seberte nejprve plevel a svažte jej do otýpek k spálení, ale pšenici shromážděte do mé
stodoly“.
Rada je to velmi dobrá a moudrá, ale
velice nesnadno proveditelná. V podstatě nedělat nic a nechat to růst společně
až do žně.
Cítite tu bezmocnost? Já určitě!
A sluší i církvi taková bezmocnost? Proti
projevům radikalismu, fanatismu, falešné
zbožnosti či přetvářce? Je možné, že
taktika nezasahování, může být někdy
jediným řešením, aby mohla pšenice
bezpečně vyrůst a dozrát? Nechejte
oboje dorůst, říká hospodář a úkolem
církve je dohlédnout na to, aby plevel
neudusil pšenici.
Můžeme tuto myšlenku aplikovat
i na pravou teologii, pro kterou, aby se
mohla rozvíjet a reflektovat samu sebe,
nemusí být na škodu, když vedle ní určitou dobu existuje i její napodobenina.

Církev se může zdravě vyvíjet tehdy,
když se v ní prezentují čestné a transparentní názory.
Na závěr je uveden citát z knihy Anatomie lidské destruktivity, který je velmi
výstižný: „Situace lidstva je dnes velmi
vážná na to, abychom si mohli dovolit naslouchat demagogům — a nejméně těm,
které přitahuje destrukce“.
Máme za sebou jako jednotlivci i jako
církev zkušenosti, jak může radikalismus
a demagogie rozložit sbor či rozdělit rodinu. Je velmi těžké tyto situace zvládnout
a vyřešit. Potřebujeme moudrost i odvahu pro hledání východisek. Cítíme ale
zároveň, že z lidského hlediska a v našich
silách, to nejsme schopni zvládnout. Potřebujeme se proto obrátit na „Hospodáře“
a přijmout radu od Něho. Někdy tu téměř
neproveditelnou, ale zároveň nejmoudřejší. Cítíme také potřebu změny. Ale
i v tomto případě je nutný nadpřirozený
zásah a působení Ducha Božího.
Zkusme vykročit do dalších dnů společně v duchu bratrské lásky a tolerance.
Hledejme společně Boží vůli v jeho Slovu. Nechejme na sebe působit Ducha sv.
a chtějme, aby nás měnil každý den.
Vlastimil Vaculík

Anketa
Jelikož je sborové společenství skupina různorodých lidí s rozdílnými názory
a přáními, ne vždy je jednoduché dělat vše tak, aby to všem vyhovovalo.
Chtěli bychom touto cestou dát každému možnost vyjádřit se
k různým oblastem našeho sborového života.
Budeme rádi, když se s námi podělíte o svůj názor. Je jen na vás,
jestli se podepíšete, nebo raději zůstanete v anonymitě.
Volný list s nadpisem Anketa prosím vyplňte, nejlépe hned, a poté
jej vhoďte do připravené krabice na okně v šatně.
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OKÉNKO PRO DeTI
Milí čtenáři našeho čtvrtletníku, chci vás seznámit s novou
rubrikou „Okénko pro děti“. Ráda bych čtvrtletník obohatila něčím,
na co se budou těšit i naše děti. Mohou zde být různé kvízy, osmisměrky, křížovky, omalovánky, krátké příběhy a další věci s biblickou
tématikou. Proto pokud vy dospělí máte něco, co by zde
mohlo být, budu ráda, pokud se s námi o to podělíte.

Křížovka
1
2
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4
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Co znamená název Golgota? (Mat 27,33)
Z jakého materiálu byl oděv, ve kterém chodil Jan Křtitel? (Mat 3,4)
Který král nařídil smrt Jana Křtitele? (Mat 14,3)
Které jméno tě napadne v souvislosti s ošatkou vymazanou asfaltem
a smolou? (2. Moj 2, 1-3)
Čím byl Ježíšův otec?
Položil otázku: „Co je pravda“? Je o něm napsáno, že si na důkaz nesouhlasu umyl
ruce. Nechal zbičovat Ježíše. (Mat 27, 1-26)
Jak se jmenovalo město,
kde bydlela Marie,
Marta a Lazar? (Jan 11,1)
1
Místo, kam vezl
Samařan zraněného
2
člověka, kterého ošetřil?
(Luk 10, 33-37)
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Davidova manželka
(dcera krále Saula),
která Davidovi
pomohla zachránit
život. (1. Sam 19, 11-16)
Jak byli příbuzní
Zachariáš a Alžběta?
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(Luk 1, 5)

Děti, které
mi ukážou
správně
vyluštěnou
křížovku,
dostanou
odměnu.
Katka Kubičíková
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Zamyšlení nad…

Chtěl bych se ještě krátce
vrátit k tématům sobotní
školy ve 4. čtvrtletí 2012,
která jsou podstatná pro náš
život i naši víru. Inspirované
Slovo Boží nám sděluje několik
skutečností týkajících se jak živo
ta celého lidstva, tak i člověka jako
jednotlivce. Připomenu tři z nich,
o nichž je dobré více přemýšlet.
Prvním a základním tématem je „velký
spor“, týkající se vzpoury proti Bohu.
Země se v důsledku toho stala bojištěm ve všech oblastech lidského jednání.
Vztáhneme-li to na jednotlivého člověka,
lze to obrazně přirovnat k starodávným
arénám, kde bojovali gladiátoři o svůj
holý život. Život nebo smrt tehdy, ale
přeneseně i dnes pro budoucí čas, jak
věříme. Samozřejmě teď mluvím o oblasti
duchovní, kde se zápasí o existenci v Božím království na nové zemi.
Zkusme se podívat, kdo a co tento boj
představuje. Aktérem je bytost — člověk, co do schopností menší andělů,
obdařený od Stvořitele intelektem, který
mu umožňuje zapojit se do duchovního
světa. Tak tomu rozumím pod pojmem
stvořen k obrazu Božímu. Co všechno
se však skrývá za tímto naším duchovnem? Schopnosti jako: myšlení, paměť,
tvořivost, představivost a fantazie, emoce, schopnost soudu a postojů, svo6

bodná volba,
vůle, důvěra…
Je to úžasné, jak
bohatý může být náš
soukromý, ale i společný duchovní svět.
Číhá v něm ale jedno
záludné nebezpečí. Takové, že v tom mém a našem světě, zavládne jen naše já a s důvěry se stane přílišná
sebedůvěra, sebestřednost a nakonec
hrdost a pýcha. Známá to cesta k pádu.
Navíc všechno ještě umocňuje přirozená
podstata a prostředí tohoto světa. Víme
o problému „laodicei“ a vůbec lidí, o kterých apoštol Jan ve Zjevení 3,17 píše:
„Vždyť říkáš: jsem bohat, mám všechno
a nic už nepotřebuji…“
Samozřejmě se nám může také vkrádat
otázka, proč jsou vůbec stvořeny duchovní bytosti, když se jim duchovnost
stává „kamenem úrazu“? Odpověď je
vlastně v zaslíbeních budoucího světa,
kde Syn Boží Pán Ježíš chce žít ve společenství sobě blízkých milujících bytostí.
Proto ale je důležitý také verš u Jk 4,7:
„Poddejte se Bohu …“
To je celoživotní zápas o znovuzrození
našeho srdce, které se pak stává pokorným před Bohem i lidmi. Věřím, že každá
taková touha, každá snaha v tomto směru,
bude nakonec oceněna a odměněna.
Přeji Boží požehnání nám všem.
Pavel Skála

Narozeniny
a výročí

NAROZENINY:

VÝROČÍ SVATBY

Dospělí:				

20. 3. 1988
Vlasta a Vlastimil Vaculíkovi

3. 1.
6. 1.
11. 1.
14. 1.
19. 1.
20. 1.
22. 1.
22. 1.
27. 1.
1. 2.
13. 2.
5. 3.
6. 3.
9. 3.
17. 3.
17. 3.
20. 3.
24. 3.

Novotná Blanka
Olšáková Libuše
Řádková Martina
Geržová Dana
Řádek Daniel
Kubičík Milan
Vychopňová Alena
Podsedník Alžběta
Pokorný Josef
Jochec René
Skála Pavel
Bařinová Karla
Ručková Radka
Kubičíková Vlasta
Vaculík Vlastimil
Skálová Marie
Daněk Karel
Jochcová Rút

VÝROČÍ KŘTU
27. 3. 1987
Obadal Richard
Všem oslavencům ze srdce
gratulujeme.

Děti a nepokřtěná mládež:
5. 1.
6. 1.
11. 1.
4. 2.
4. 2.
13. 3.
18. 3.
19. 3.

Pavlánová Karolínka
Bařinová Michaela
Kubičíková Lenička
Řádek Mareček
Řádek Michael
Obadalová Kristýnka
Obadal Davídek
Vychopňová Sylva
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Rozpis kázání
Dat.

Vsetín

Kateřinice

Valašské
Meziříčí

začátek 9:15

začátek 9:15

začátek 9:00

5. 1.

Novoroční VSETÍN — Pavel KOSTEČKA

12. 1.

Jaroslav ŠLOSÁREK

Daniel DOBEŠ

V KATEŘINICÍCH?

19. 1.

Blanka NOVOTNÁ

Filip PODSEDNÍK

Pavel KOSTEČKA

26. 1.

Ellen KUBIČÍKOVÁ

Pavel KOSTEČKA

Pavel PIMEK

2. 2.

Pavel KOSTEČKA

Jaroslav ŠLOSÁREK

Marek WAGNER

9. 2.

Alan CHLEBEK

NA VSETíNĚ

Miloš MROČEK

16. 2.

Marek WAGNER

Pavel KOSTEČKA

Jaroslav Šlosárek

23. 2.

Ludmila OBADALOVÁ

Marek WAGNER

Alan CHLEBEK

2. 3.

Jaroslav ŠLOSÁREK

VE VAL. MEZiříčí

Pavel KOSTEČKA

9. 3.

Jaromír JUŘINEK

16. 3.

Jan WAGNER

23. 3.
30. 3.

Petr KIMLER

KOSTEČKA/ŠLOSÁREK
Radek KANTOR

KOSTEČKA/ŠLOSÁREK

studijní víkend VSETÍN — Roman MACH
Josef ŘÁDEK

Milan KUBIČÍK

Soňa MROČKOVÁ

Sobotní škola
Dat.

Tř. A

Tř. B

Tř. C

Sál v přízemí

Hlavní sál

Třída mládeže

12. 1.

M. Pokorná

J. Řádek

P. Kostečka

N. Vaculíková

19. 1.

D. Řádek

J. Kubičík st.

D. Obadal

J. Hurtová

26. 1.

J. Juřínek

J. Pokorný

V. Vaculík

E. Skálová

5. 1.

J. Kloda

2. 2.

VEDENÍ SŠ
P. Mašata

J. Kubičík st.

V. Vaculík

9. 2.

P. Kostečka

J. Kloda

J. Kubičík ml.

E. Kubičíková

16. 2.

V. Vaculík

J. Juřínek

D. Řádek

P. Mašata

23. 2.

J. Řádek

D. Obadal

J. Kubičík st.

J. Straděj

2. 3.

J. Pokorný

V. Vaculík

9. 3.

J. Kloda

D. Řádek

J. Řádek

J. Kubičík ml.

16. 3.

J. Kubičík st.

M. Pokorná

V. Vaculík

E. Kubičíková

23. 3.

D. Obadal

J. Kloda

J. Pokorný

J. Hurtová

30. 3.

J. Řádek

J. Pokorný

M. Pokorná

V. Vaculík

