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O BOžích znameních
Lesk a bída novoročních veršíků

Jako každý rok touto dobou přišel nový rok. bilancujeme a zároveň 
plánujeme. někteří lidé si dávají předsevzetí. s něčím zlým chtějí skonco-
vat anebo, naopak, něco dobrého vykonat. ne vždy se to podaří, ale každá 
příležitost udělat důležité životní rozhodnutí je dobrá.

Někteří si dávají předsevzetí a někteří 
jsou zase raději, když za ně předsevzetí 
udělá někdo jiný. Nejlépe Pán bůh. v naší 
církvi je léta zavedená tradice tzv. novo-
ročních veršíků. Nakoupí se hezké záložky 
a mládež na ně napíše verše. Moderní 
trend je vybírat verše povzbudivé, aby 
náhodou někdo neměl celoroční trauma.

Trauma. Proč by měl někdo mít trau-
ma z vybírání záložky od bible? Jde o to, 
co od verše čekáme. ruku na srdce, koli-

krát nám něco dlouho leží v hlavě a prá-
vě od novoročního verše čekáme, že 
nás v našem uvažování nasměruje. Že to 
je jakési osudí, které ukáže, co nás čeká 
a nemine. A tak si jednou nejmenovaná 
sestra špatně přečetla číslo verše a s úža-
sem četla proroctví pro nový rok: „Zlatý 
kroužek na rypáku vepře je žena krásná, 
ale svéhlavá a rozmarná.“ (Př 11,22). Co 
mi tím chce Pán bůh říci? Jsem opravdu 
tak hrozná? Já osobně jsem si zase vytáhl 
verš: „Hospodin je blízko těm, kdo jsou 
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zkrušeni v  srdci, zachraňuje lidi, jejichž 
duch je zdeptán.“ (Žalm 34,19) Čeká mě 
příští rok nějaké neštěstí? Mám se začít 
preventivně trápit už od teď?

bible zná různé způsoby, kterými 
bůh promlouval k lidem, a znamení k nim 
určitě patří. Kniha soudců (sd 6,36-40) 
popisuje, jak si Gedeon vyprosil od Pána 
boha znamení. U Izaiáše (Iz 7,10) zase bůh 
vybízí krále Achaze, ať si dokonce on sám 
navrhne nějaké znamení.

v prvním případě vedou znamení 
k posílení mladého muže a ten následně 
vysvobodí Izrael z  okupace.opravdu 
to bylo tak jednoduché? Nebylo, jinak 
bych se takto neptal. Těch posílení pro 
Gedeona je mnohem více. Posel ukáže 
znamení — shoří oběť (v. 6,21), potom 
je rouno jednou mokré a podruhé zase 
suché (přitom okolní půda je na  tom 
obráceně), potom Gedeon vyslechne 
rozhovor cizích vojáků o  jejich vlastní 
porážce a pochopí, že se to týká jeho  
(v. 7,35). Až pak dojde k útoku. on to 
vlastně není útok v pravém slova smyslu, 
ale to nyní nechme. Žádné z těch zname-
ní samo o sobě nemělo sílu vyprovoko-
vat Gedeona k činu. všechny dohromady 
spolu se slovem od Hospodina však ano.

bůh si přeje, aby jeho lidé byli uváž-
liví. Nechce, aby za každým hnutím mysli 
viděli boží poselství, vždyť ten zlý také 
dělá zázraky. Napadlo vás někdy při čtení 
Zjevení 13, že se drak i šlemy snaží svým 
chováním napodobit Pána boha? Drak 
otce, šelma z moře syna a šelma ze země 
syna. Každá neobvyklá věc nemusí být 
poselstvím z nebe. A je-li, nemusí to být 

nutně poselství pro mě. Až když se kolem 
mě určité události opakují, je na místě za-
čít přemýšlet, jestli za tím není něco více.

A tak si zatím nedělám velkou hlavu 
z novoročního verše o zdeptaném srd-
ci. Ale vytáhnu-li si verš s podobnou 
tématikou v dalších dvou mých sborech, 
začnu o  tom vážně přemýšlet. Tahání 
novoročních veršů je příležitost, kdy 
k nám bůh může promluvit. Není to ale 
jeho povinností. Možná ke mně promlu-
ví a možná tentokrát ne. otevřeme se 
oběma variantám.

Jako váš kazatel i  přítel, přeji vám 
do nového roku boží požehnání. Ať se 
vám daří Pánu bohu rozumět a když mu 
konečně porozumíte, ať se jeho slovem 
i řídíte. Mějte hodně lásky a velkorysosti 
k sobě navzájem.

Pavel Kostečka
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BiBle KralicKá

Milí bratři a milé sestry, 
tento příspěvek vyjde sice už 
v roce 2014, ale přesto bych se 
chtěl vrátit ještě do poloviny 
minulého roku, kdy si křesťané 
v naší zemi mohli připomenout 
jedno významné výročí. bylo to 
právě 400 let, kdy v kralicích 
(nad oslavou), nedaleko Ivančic, 
vznikla bible kralická.

oproti mnoha jiným biblím je vý-
znamná tím, že Čeští bratři tu bibli pře-
ložili z původních originálních jazyků, 
kde převládala řečtina a hebrejština. 

Do vydání Kralické bible u nás 
byly bible vydávány podle latinského 
překladu podle tzv. vulgaty. Mezi lety 
1579 až 1613 vyšly celkem tři vydání 
bible. A právě to první — šestidílné  — 
nese název bible kralická. v kralické 
tiskárně vyšla díla, která snesla srovnání 
se špičkovou produkcí německých či 
holandských tiskařů.

Dnes v době, kdy máme k dispo-
zici mnoho moderních překladů, se 
ocitla bible Kralická tak trochu na okraji 
zájmu. Používáme ji jen zřídka a dává-
me přednost biblím, které jsou nám 
jazykově srozumitelnější. Ale jsou tyto 
v mnohem pozdějších dobách vzniklé 
překlady stejně „kvalitní“ a věrně pře-
loženy?

objevil jsem článek, který se tomu 
věnuje podrobněji a dovolím si ho 
zkrácený přetisknout.

Proč se najednou objevilo tolik nových 
různých překladů? Důvodů bude mnoho, ale 
jistě mezi ně budou patřit i tyto:

snaha zlikvidovat důvěru v bibli, jako boží 
poselství, protože když je každý překlad velmi 
rozdílný od předešlého, čemu má potom 
čtenář věřit?

snaha pokusit se novými překlady překle-
nout a podpořit různou věrouku všech církví.

v době sílícího tlaku nového celosvěto-
vého náboženství New Age vést lidi k víře, že 
ke spasení vede mnoho různých cest.

Je zde jasný záměr vést lidi k  tomu, že 
není potřeba brát vážně všechno, co je v bibli 
psáno. Lidi, kteří věří všemu, co je v bibli 
psáno, jsou často s posměškem označeni, 
jako takzvaní fundamentlalisté. Je zde záměr 
vést lidi k volnomyšlenkářství ohledně spa-
sení a tak je vést k věčnému zahynutí. vždyť 
celé ekumenické hnutí je založeno na citaci 
poloviny biblického verše z Jan 17,21: „Aby 
všichni jedno byli,…“. Tento verš je velmi často 
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používaný při bohoslužbách, ale druhá 
část tohoto verše však upřesňuje, jakou 
jednotu měl Kristus na mysli. Že to má být 
taková jednota, jakou měl se svým ot-
cem. Pokud budou mít křesťané takovou 
jednotu s Kristem, potom i zde na zemi 
bude naprostá jednota v celé boží církvi. 
Pak bude naprosto zbytečné   hovořit  
o ekumenickém sjednocení církví, potom 
bude celá boží církev jednotná, bude zde 
jednomyslnost v pravdě a lásce. Takovou 
jednotu měl Kristus na mysli.

Malá ukázka změn provedených 
v Ekumenickém překladu (ČEP) a překladu 
bible 21 (b21) oproti bibli Kralické (bKr):

Genesis 20,13
ČEP —  Když mě bohové po odchodu 

z otcova domu nechali bloudit, řekl 
jsem jí:

bKr — Když pak vyvedl mne bůh z domu 
otce mého, abych pohostinu bydlil, 
tedy řekl jsem jí:

Exodus 20, 8
bKr — Pomni na den sobotní, abys jej světil.
ČEP — Pamatuj na den odpočinku, že ti má 

být svatý.

Římanům 8,1
bKr — A protož neníť již žádného potu-

pení těm, kteříž jsou v Kristu Ježíši, ne-
chodícím podlé těla, ale podlé Ducha.

ČEP — Nyní však není žádného odsouzení 
pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši

jan 6,47
bKr — Amen, amen pravím vám: Kdož 

věří ve mne, máť život věčný.
b21 — Amen, amen, říkám vám: Kdo věří, 

má věčný život.
ČEP — Amen, amen, pravím vám, kdo věří, 

má život věčný.

1Korintským 6,20
bKr — Nebo koupeni jste za mzdu. osla-

vujtež tedy boha tělem svým i duchem 
svým, kteréžto věci boží jsou. 

ČEP — bylo za vás zaplaceno výkupné. 
Proto svým tělem oslavujte boha.

Koloským 1,14
bKr — v němž máme vykoupení skrze 

krev jeho, totiž odpuštění hříchů.
ČEP — v něm máme vykoupení a odpuš-

tění hříchů.

zjevení 22, 14 
bKr — blahoslavení, kteříž zachovávají 

přikázaní jeho, aby měli právo k dřevu 
života, a aby branami vešli do města. 

b21 — blaze těm, kteří perou svá rou-
cha, aby měli přístup ke stromu života 
a mohli vejít branami do města.

ČEP — blaze těm, kdo si vyprali roucha, 
a  tak mají přístup ke  stromu života 
i do bran města.

(zdroj www.3an.sk)

v článku je uvedeno více příkladů, 
kde jsou jasně patrné rozdíly a to takové, 
že mění původní význam originálního 
textu. Nechci  tímto vyvolat žádnou akci 
návratu k užívání bible Kralické, ale jen 
připomenout, že je důležité při osobním 
studiu mít po ruce více překladů bible 
a občas porovnat znění některých veršů 
či pasáží textu a vyhnout se tak možnosti 
neporozumění nebo chybného výkladu.

Závěrem bych chtěl nám všem po-
přát požehnání ze studia božího slova 
a vedení Duchem svatým k porozumění 
a uskutečňování božích záměrů v našem 
každodenním životě.

Vlasťa Vaculík
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* * * *

*

* * *

OKÉNKO PRO DeTI
Milé děti, máme pro vás připravenou „křížovku“  

ona to není ani křížovka, spíš takový had. Takže,  
jako vždycky, děti, které mi ukážou správně vyluštěnou 
tajenku, dostanou odměnu. Katka Kubičíková

v

mudrci z výchOdu (matouš 2,1-12)
o mudrcích (králích) z východu moc nevíme, pravděpodobně vyčetli z hvězd 
a ze svitků příchod nového krále. nevíme jistě, kolik jich bylo, ale bible se 
zmiňuje o třech darech pro Ježíše. odpověz na otázky a zapiš je v daném pádu 
do políček.

1. 2.

3.4.

5. 6.

7.8.

* *

 1.  co tento mudrc uviděl na obloze?
 2.  koho přišli mudrcové hledat?
 3.  odkud mudrcové přišli?
 4.  do kterého města přišli?
 5.  kam byli v městě pozváni?
 6.  Jak se jmenoval král, se kterým mluvili?
 7.  věděl, kde se narodil zaslíbený král?
 8.  kdo je zaslíbený král, spasitel?
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TajenKa je:  MudrcI MěLI pro Ježíše . . .

Z písmenek označených hvězdičkou (šedé políčko) slož chybějící slova 
v tajence. písmenka z kvízu, který máš před sebou, seřaď tak, aby tvořila 
slova.

? víš, v který den v roce si připomínáme příchod těchto mudrců (králů)?

v
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uběhlo zase pár měsíců a další čtvrtletí je tu. Otázka je 
co nám nového přinese, nebo vezme.
co přineslo nebo vzalo to minulé, už víme.

Oznámení 

v neděli 8. 12. 2013 byli oddáni Evička a viktor Kurtinovi.

v neděli 22. 12. 2013 nás opustil bratr Petr Hurta. 
v pátek 27. 12. 2013 jsme měli možnost se s ním ve smuteční  
obřadní síni ve vsetíně rozloučit.

SilveSTrOvSKé chOzení pO KOTárOch
KD vsetínského sboru uskutečnilo silvestrovskou procházku na vařákovy paseky. Počasí 
bylo jenom zdánlivě nepříznivé, to dokládá, že nikomu nevadilo, že je mokrý nebo od 
bláta. Alespoň to nikdo hlasitě neříkal. Deštníky a pláštěnky byly jenom silvestrovská 
dekorace. Kdo vydržel, dosáhl tepla sborové klubovny a občerstvení dvouchodového 
menu. odpoledne uběhlo jako nic v příjemném hovoru. se soumrakem jsme se rozešli 
do svých domovů. Už se těšíme, že budeme pozváni na další akci. KD zdraví vsetínský 
sbor a přeje vše dobré v roce 2014.
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NAROZENINY:

dospělí

	 3.	1.	 novotná blanka
	 6.	1.	 olšáková Libuše
	 11.	1.	 Řádková Martina
	 14.	1.	 Geržová dana
	 19.	1.	 Řádek daniel
	 20.	1.		 kubičík Milan
	 22.	1.	 vychopňová alena
	 22.	1.	 podsedník alžběta
	 27.	1.	 pokorný Josef
	 1.	2.	 Jochec rené
	 13.	2.	 skála pavel
	 5.	3.	 bařinová karla
	 6.	3.	 ručková radka
	 9.	3.	 kubičíková vlasta
	 17.	3.	 vaculík vlastimil
	 17.	3.	 skálová Marie
	 20.	3.	 daněk karel
	 24.	3.	 Jochcová rút

děti a nepokřtěná mládež:

	 5.	1.	 pavlánová karolínka
	 6.	1.	 bařinová Michaela
	 11.	1.	 kubičíková Lenička	
	 4.	2.	 Řádek Marek
	 4.	2.	 Řádek Michael
	 13.	3.	 obadalová kristýnka
	 18.	3.	 obadal davídek

narOzeniny  
a výrOčí

Všem	oslaVencům	ze	srdce	gratulujeme.

VÝROČÍ SVATBY

	 20.	3.	1988 vlasta a vlastimil 
  vaculíkovi	

VÝROČÍ KŘTU	

 27.	3.	1987	 obadal richard
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zamyšlení

Jedním z častých témat o kterém lidé přemýšlejí, je téma vztahu člově-
ka a přírody. někdy to totiž vypadá jako bezohledný boj, na který doplácejí 
především lidé. Má to tak být, když tato planeta byla vlastně stvořena pro 
člověka? čím dál častěji slyšíme a vidíme ve sdělovacích mediích katastrofy, 
při nichž zahynou ve světě tisíce lidí. proč jsou zemětřesení, výbuchy sopek, 
tornáda, povodně a sucha, sesuvy půdy a sněhu, epidemie smrtelných ne-
mocí a vůbec smrt v přírodě i u lidí?

Kdosi slavný prohlásil, že tento svět 
je nejlepší z možných světů. Je i není. Ur-
čitě je velice pozoruhodný a to zejména 
v tom, že mnoha vesmírnými i pozemský-
mi proměnami energií a hmoty dospěje 
až k  lidskému duchovnu. Zároveň ale 
všechno je jen dočasné. vzniká a zaniká, 
roste a chátrá, neustálá změna. v našem 
vesmíru umírají i hvězdy. Tak jsou nasta-
veny přírodní zákony. Teprve zásahem 
Tvůrce toto vše může být pozměně-
no. Největší apoštolové Petr, Pavel a  Jan 
popisují budoucí proměnu lidských těl 
a také země a nebe. 

J. A. Komenský hlásal, že tak jak se 
v dětství připravujeme na život pozem-
ský, je celý náš život přípravou na  ten 

nebeský. Z toho lze usoudit, že asi nezá-
leží tak docela na tom, jak je náš současný 
život dlouhý, ale čím ho naplňujeme. Ap. 
Pavel zdůrazňuje u křesťanů tři vlastnos-
ti: víru, naději a  lásku. Těch není nikdy 
dost, a proto je pěstujme za přispění 
Ducha svatého. Tyto řádky píši v době 
vánočního adventu, připomínajícího  
1. příchod Pána Ježíše. Pro nás je ale zrov-
na tak důležitá očekávaná doba Ježíšova 
2. příchodu ve slávě, kdy se odehrají ona 
úžasná předpovězená zaslíbení z Písma 
svatého. Proto přeji všem boží duchovní 
požehnání a účast v novém lepším Ježí-
šově domově. 

Pavel Skála 



SBOrOvé STránKy na inTerneTu

INforMACE / AKTUALITy / ZáZNAMy KáZáNí / 
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všechny přípomínky, naměty a podněty směřujte na 
webmastera Jirku straděje ( jiristradej@seznam.cz)

ZAPoJTE sE I vy! vyTvořME sPoLU obrAZ 
NAšEHo sPoLEČENsTví
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dat. Vsetín Kateřinice ValašsKé
meziříčí

začátek 9:15 začátek 9:15 začátek 9:00

4.	1. pavel KOSTečKa / novoroční vsetín

11.	1. Miloš Mroček Pavel koStečkA Petr kimler

18.	1. Blanka NovotNÁ Jaromír JUŘíNek Pavel koStečkA

25.	1. Zdeněk koGUt Marek WAGNer Blanka NovotNÁ

1.	2. luděk Svrček / vsetín Pavel koStečkA

8.	2. Pavel koStečkA Petr kIMler Jaromír JUŘíNek

15.	2. Marek WAGNer Pavel koStečkA Milan kUBIčík

22.	2. Pavel koStečkA Blanka NovotNÁ Jaroslav ŠloSÁrek

1.	3. Milan kUBIčík Pavel koStečkA / valašské Meziříčí

8.	3. Pavel koStečkA ludmila oBADAlovÁ Pavel PIMek

15.	3. Patrik MAŠAtA   P. koStečkA/J. ŠloSÁrek ludmila oBADAlovÁ

22.	3. Jaromír JUŘíNek Milan kUBIčík   Jaroslav SteJSkAl

29.	3.   P. koStečkA/J. ŠloSÁrek Miloš Mroček Marek WAGNer

1. čTvrTLeTí 2014rozpis kázání

soboTní škoLa
	dat. tř.	a tř.	B tř.	c Vedení	sš

sál	v	přízemí Hlavní	sál třída	mládeže

4.	1. M.Wagner společná třída v hlavním sále V. Vaculík

11.	1. J. Juřínek D. obadal D. Řádek J. Stradějová

18.	1. J. Řádek J. kubičík st. D. obadal E. Kurtinová

25.	1. M. Pokorná J. Pokorný J. kubičík ml. M. Kubičíková

1.	2. J. kubičík st. J. Juřínek M. kubičíková V. Vaculík

8.	2. P. kostečka J. Řádek P. Mašata P. Mašata

15.	2. J. kloda D. obadal J. Pokorný T. Vaculík

22.	2. J. Řádek J. kubičík st. v. vaculík J. Kubičík ml.

1.	3. J. Pokorný J. kloda J. Juřínek N. Vaculíková

8.	3. M. Pokorná J. Řádek P. kostečka J. Stradějová

15.	3. v. vaculík J. Pokorný D. Řádek P. Mašata

22.	3. D. obadal J. kloda J. kubičík st. E. Kurtinová

29.	3. P. kostečka společná třída v hlavním sále V. Vaculík


