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Sk 1,9–11 (ČSP) Když to pověděl, byl před jejich zraky vyzdvižen
a oblak jim ho vzal z očí. A když se upřeně dívali do nebe,
jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílých šatech
a řekli: „Muži galilejští, co tu stojíte a hledíte do nebe? Tento
Ježíš, který byl od vás vzat vzhůru [do nebe], přijde právě tak,
jak jste ho viděli odcházet do nebe.“

Co budeme dělat?
Požehnaný nový rok vám všem
a milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.
Tak to zase uteklo jako voda.
Starý rok je pryč. Co přinese nový?
To je dobrá otázka. Ale není to jediná otázka, kterou bychom si měli
položit. Náš život se nebude odvíjet pouze od toho, co se stane kolem nás. A tak je potřeba se také
zeptat: Co přinesu tomuto roku já?
Anebo jednodušeji řečeno: Co budeme dělat?
Věřící člověk je člověk čekající, ale nikoliv pasivně čekající. Krásně to vystihuje právě epizoda zaznamenaná na začátku knihy Skutků. Pán Ježíš zrovna odešel
a lidé hledí do nebe. Je napsáno, že hledí upřeně. Zjevně nedělají nic jiného. Skutečně, v prvních stoletích se objevili výstřední poustevníci, kteří dokázali strávit
velkou část dne hleděním do nebe. Někdy to skončilo dokonce oslepnutím. Situace zapsaná ve Skutcích tak dramatická není, ale i tak je dobré pasivnímu hledění do nebe (a symbolicky do budoucnosti) zamezit hned od začátku. Objevují
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se dva muži, zjevně andělé, kteří je napomínají. Ano, máte pravdu, Ježíš se zase objeví a přijde stejným způsobem, jako odešel. Dobře, že čekáte. Než se ale Pán vrátí, čeká vás kus práce. Zbytek knihy Skutků
znáte – popisuje zrod církve.
Dnes je skoro 2 tisíce let on oné události. Hrozba pasivity ale přetrvává. Je
zde ale jeden paradox. Tehdy hrozila pasivita, protože lidé čekali bezprostřední návrat Krista a na nic jiného neměli myšlenky. Dnes, kvůli dlouhému
čekání jsme mnozí z nás v tomto čekání
ochabli – prodlužované očekávání působí srdci bolest, ale naplněná touha
je stromem života (Př 13,12). A protože
jsme ochabli, podepisuje se to na motivaci nasadit se pro Boží věc.
Ano, vím, motivace pro zbožný život
není odvozena jen od toho, kdy se Pán
vrátí. Láska je dostatečnou motivací. Sám
Pán opakuje, že není naší věcí znát ten čas
(Sk 6,7) – na myšlence, že už je to tady, nelze založit svou zbožnost. Dobré je ale mít
v patrnosti, že se to brzy může stát a jednou, že se to stane zcela určitě. To, jestli je
tato myšlenka pro vás povzbuzením nebo
varováním, nechávám na vás.

Ale zpět k původní otázce. Co budeme letos dělat? Co budete dělat jako jednotlivci, si odpovězte sami. Přeji vám ve vašem rozhodování mnoho Božího požehnání.
Jako kazatel se s vámi chci společně zamyslet, co budeme dělat jako sbor. Náš
sbor si v současnosti žije více méně poklidným životem. Naše životy odměřují pravidelná sobotní setkávání. Příležitostně se
potkáváme při programech křesťanského domova, programech pro děti nebo
nácviku zpěvu. Každou sobotu se rovněž
schází mládež.
Jistě toužíme v těchto aktivitách pokračovat i v tomto roce. Rovněž ale toužíme tyto aktivity prožívat s novými přáteli. Někdy je Pán přivádí sám, někdy je
proto potřeba i něco udělat. Samozřejmě
můžeme a měli bychom zvát přátelé, aby
s námi prožívali to, co už se ve sboru děje
nyní. Rovněž ale můžeme připravit větší

program. Od poslední větší misijní aktivity sboru už nějaký ten rok uplynul. Tento
rok by měl přinést změnu. Je naplánovaná
výstava Genesis Expo zaměřená na prezentaci myšlenky Stvoření, která je dnes
skoro zapomenuta. Modleme se, aby se
plán zdařil a aby přinesl více než jen námahu a starosti.
Nechci ale končit informací o nějakém
programu. To není hlavní tahák. Hlavním
magnetem je Kristus sám. Když ho sami
a velmi konkrétně naleznete ve svém životě, je to to největší, co můžete pro šíření
slova Božího udělat. Bůh už ve vašem životě toho v minulosti hodně udělal. Nenechte si to pro sebe a dejte to najevo svému
okolí. Nebojte se nepochopení a toho, že
něco uděláte špatně. To patří k životu, bez
chyb se nejde pohnout dále. Nebojte se.
Ještě jednou vám přeji vše dobré
do nového roku.
Váš Pavel

Genesis UNIKÁTNí

putovní

histor icko-vědecká

výstava
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Zamyšlení nad...
Před časem mě v televizních zprávách šokoval výrok Radovana Krejčíře, který po odsouzení soudem v Jihoafrické republice prohlásil: „Opět
zvítězila lež a nenávist.“ Tak se tato mediální hvězda (v negativním významu) otřela o slavné vyjádření V. Havla, že pravda a láska musí zvítězit nad
lží a nenávistí. Přivedlo mě to k přemýšlení, v jakém to vlastně světě žijeme a co je toho příčinou.
Začnu úplně od začátku tím, co říká
Slovo Boží. Člověk je stvořen k obrazu Božímu, je dítětem Božím. Jak se potom dívat
na Ježíšova slova v Jan 8,44, kde čteme: „Vy
z Otce ďábla jste a žádosti jeho chcete činit. On byl vražedník od počátku a v pravdě nestál, nebo pravdy v něm není. Když
mluví lež, ze svého vlastního mluví, neboť lhář je a otec lži.“ Toto Ježíš říká elitě židovského národa, ale domnívám se,
že to platí o celém lidstvu ve všech dobách. Lež nás provází ve všech svých podobách od počátku až po dnešek. Nejde
totiž jen o vyslovení nepravdy, ale o polopravdy, neupřímnost, pokrytectví, podvod. Asi se shodneme v tom, že takové
vlastnosti neprospívají vzájemným láskyplným vztahům lidí v rodinách, ve společnosti i mezi národy. Nabourává to fungování harmonického souladu na všech
úrovních inteligentního života. Jak nás informuje Bible, začalo to už v nebi před
stvořením lidí. Proto ta tvrdá slova odsouzení u Jana 8, 44.
Co je ale zvláštní je to, že i ve stvořené přírodě najdeme celou řadu chování,
které můžeme nazvat klamáním. Mezi ty
nejznámější příklady patří, že brouk dělá
mrtvého nebo matky zvířat předstíra-

jí zranění, aby odvedly predátorovu pozornost od svých mláďat. Takové chování
uložené v genech má sloužit jako součást
pudu sebezáchovy. My lidé si v genech
přinášíme ledaco a také vlastní ego, které postupně narůstá a zkouší, jak využít
svou inteligenci ve vlastní prospěch. Jedna z možností, která se nabízí, je již zmíněná lež. Bývá hojně využívána, i když přináší jen dočasné výhody a není řešením
pro lepší svět.
Vzpomeňme však ještě ony způsoby lží a to, co Pán Ježíš nejvíce vytýkal
duchovním vůdcům lidu a tím bylo pokrytectví. Viděl, že se před lidmi dělají lepšími než uvnitř skutečně jsou. S tím
se rozhodně nemohl smířit. Smutné je
také, že tato vlastnost přežívá po celou
dobu křesťanských dějin až po dnešek.
Generace za generací si v genech přináší
to, čemuž říkáme buď lidská přirozenost
nebo dědičný hřích. Je možné s tím bojovat, obzvlášť teď v době křesťanské laodikeje. I my chceme přece klid, jistoty,
pohodlí. Řídíme se Boží vůlí v reálném
životě? Zkusme znovu s pomocí Ducha
svatého bojovat sami se sebou a spolehněme i na Boží milost v naší slabosti.
Pavel Skála

Narozeniny
a výročí

NAROZENINY:
Dospělí
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.

Děti a nepokřtěná mládež:
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

5. 1.
6. 1.
11. 1.
30. 1.
4. 2.
4. 2.
13. 3.
18. 3.

Pavlánová Karolínka (10 let)
Bařinová Michaela
Kubičíková Lenička (9 let)
Obadalová Ellenka (1 rok)
Řádek Marek (7 let)
Řádek Michael
Obadalová Kristýnka (7 let)
Obadal Davídek (5 let)

VÝROČÍ SVATBY
20. 3. 1988 Vlasta a Vlastimil Vaculíkovi
VÝROČÍ KŘTU
27. 3. 1987

Obadal Richard

Všem oslavencům ze srdce gratulujeme.
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Rozpis kázání
Dat.

Vsetín

Kateřinice

Valašské
Meziříčí

začátek 9:15

začátek 9:15

začátek 9:00

2. 1.

Společné novoroční Pavel KOSTEČKA / Valašské Meziříčí

9. 1.

Pavel KOSTEČKA

Iveta SLOVÁČKOVÁ

Marek WAGNER

16. 1.

Jaromír JUŘÍNEK

Pavel KOSTEČKA

Bohumil MROČEK

23. 1.

Pavel KOSTEČKA

Petr KIMLER

Blanka NOVOTNÁ

30. 1.

Filip PODSEDNÍK

Blanka NOVOTNÁ

K. STANĚK/P. KOSTEČKA

6. 2.

Oldřich SVOBODA / Pavel KOSTEČKA – VSETÍN

13. 2.

Milan KUBIČÍK

Pavel KOSTEČKA

Pavel PIMEK

20. 2.

Bohumil MROČEK

Jaroslav ŠLOSÁREK

Jaromír JUŘÍNEK

27. 2.

Libor ŠKRLA

5. 3.

Marek WAGNER

12. 3.

Pavel PIMEK

19. 3.
26. 3.

Milan KUBIČÍK

P. KOSTEČKA/J. Šlosárek

P. KOSTEČKA/D. Dobeš

Milan KUBIČÍK

Marek WAGNER

Petr KIMLER

Jaromír JUŘÍNEK

Pavel KOSTEČKA

P. KOSTEČKA/J. Šlosárek
Blanka NOVOTNÁ

Pavel KOSTEČKA

Sobotní škola
Dat.

Tř. A

Tř. B

Tř. C

Sál v přízemí

Hlavní sál

Třída mládeže

2. 1.

Společná bohoslužba ve Valašské Meziříčí

9. 1.

J. Kubičík st. / společná třída v hlavním sále

VEDENÍ SŠ

V.Vaculík

16. 1.

J. Řádek

J. Pokorný

P. Skála

E. Kurtinová

23. 1.

J. Juřinek

D. Obadal

P. Kostečka

M. Bařinová

30. 1.

V. Vaculík

P. Skála

J. Kloda

J. Kubičík ml.

6. 2.

D. Obadal

J. Řádek

J. Pokorný

V. Vaculík

13. 2.

P. Skála

J. Kloda

J. Juřinek

M. Bařinová

20. 2.

J. Kubičík st.

D. Obadal

V. Vaculík

E. Kurtinová

27. 2.

J. Juřinek

V. Vaculík

J. Kubičík ml.

N. Vaculíková

5. 3.

P. Skála

J. Kloda

J. Kubičík st.

V. Vaculík

12. 3.

J. Juřinek

J. Řádek

D. Řádek

J. Kubičík ml.

19. 3.
26. 3.

J. Pokorný / společná třída v hlavním sále
J. Kloda

P. Skála

D. Obadal

E. Kurtinová
V. Vaculík

