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Amos 3,7 (ČsP) vždyť panovník Hospodin nebude činit nic, po-
kud neodHalil své důvěrné sdělení svým otrokům prorokům.

Jer 29,10–11 (ČsP) neboť toto praví Hospodin: až se pro babylon 
naplní sedmdesát let, postarám se o vás a naplním na vás své 
dobré slovo o tom, že vás navrátím na toto místo. vždyť 
já znám úmysly, které s vámi zamýšlím, je Hospodinův výrok. 
úmysly o pokoji a ne o zlu, abycH vám dal budoucnost a naději.

NepochopeNý Bůh

Už dlouho znám první verš. V souladu s adventistickým zájmem o pro-
roctví bývá uváděn jako doklad toho, jak Bůh informuje svůj lid o všem 
podstatném, co se děje. Jak Bůh informoval kdysi   o blížícím se exodu 
do Babylonu, tak dává zprávu i nyní o blížícím se druhém příchodu Ježíše 
Krista. 

Druhý verš byl v pamětí uložen o po-
znání hlouběji. vzpomněl jsem si na něj 
nedávno, kdy jsem   na něj narazil v podá-
ní Českého ekumenického překladu. Ten 
čte takto: „Neboť to, co s vámi zamýšlím, 
znám jen já sám…“ Takto čtený 11. verš 
má položen důraz na boží tajemství, které 
člověku není přístupné. Jen bůh ví, co dělá, 
nikdo jiný. okamžitě jsem si vzpomněl 
na verš první    a přemýšlel o napětí mezi 
bohem zjevujícím u Amose a bohem taj-
nůstkářem u Jeremiáše. 

v  dalších českých překladech zní 
verš 11 takto: „ Já sám přece vím…“ (bible 
21) a „Neboť já nejlépe znám…“ (Kralic-
ká). verzi Českého studijního překladu 
pak máte v úvodu článku. To už vyznívá 
jinak. spíše než boha se skrytými úmysly 

v těchto zněních vidím boha, který mluví, 
ale není (lidmi) pochopen. 

Kniha Jeremiáš, z které je citováno, 
je jednou z  nejpesimističtějších knih 
v bibli. Již v úvodu je řečeno, že prorok 
přišel, aby „vyvracel a ničil, hubil a bořil“. 
( Jer 1,10) Kniha je plná tvrdých soudů 
jak vůči cizím národům, tak vůči národu 
vlastnímu. Prorok vytrvale hlásá blížící 
se okupaci, které se má národ bezvý-
hradně podrobit. I dnes by v podobné 
situaci byl takový hlasatel vnímán jako 
kolaborant a nepřítel. 

Přitom to vše bylo z boží ruky. baby-
lonské zajetí bylo boží reakcí na  trvalé 
umíněné odpadnutí národa jako celku. 
byl to nutný logický krok, který měl lidmi 
zatřást a aspoň některé vést k pokání. 
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bez ohledu na právě napsané, byly to 
doby z pohledu tehdejšího člověka až ne-
únosně těžké. Kolik lidí se v té době ptalo 
„Kde je bůh, když se dějí takové věci“? Po-
dobně se ptal Gedeon, který          v odpo-
vědi na boží pozdravení od Hospodinova 
posla spustí litanii o bohu, který je pryč. 
(sd 6,11-13) 

A přeci bůh tam vždy byl. A tak prá-
vě v situaci doléhajícího babylonu mluví 
o svých úmyslech pokoje, budoucnosti 
a naděje. Nic z toho přitom nemusí být 
a není v čase, kdy prorok mluví, vidět. 
slovo o naději lze pouze vírou přijmout či 
odmítnout. 

A to nemusí být vůbec jednoduché. 
Právě v době, kdy je zle, může přijít na mysl 
myšlenka, že bůh je daleko nebo není 
vůbec. A přitom jde pouze o to, že bůh je 
blízko, ale jeho chování není pochopeno. 
v tomto smyslu lze harmonizovat podání 
ekumenického překladu s dalšími českými 
překlady a mizí i napětí s výrokem proroka 
Amose. bůh, který je nepochopen, působí 
na lidí jako bůh, který mlčí. 

Jedním z důvodu, proč nám může ně-
kdy bůh takový připadat, je náš egocent-
rismus. Jak snadné je ve v. 11 nahradit boží 
slib komunitě slibem ke mně jako jednot-
livci. Ale opravdu, bůh mluví          k izrael-
ském národu; touží, aby celý národ se měl 
dobře. A tak do babylonského zajetí spolu            

s odpadlíky putují lidé ryzí víry jako 
Daniel a jeho přátelé, ezechiel a další. Za-
sloužili by si vyváznout, ale budou důležití 
pro ostatní. 

Abych nezůstal jen u suché teorie - jak 
se naučit vidět boha i  tam, kde události 
jdou mimo mé očekávání a kde smysl dění 
je v nedohlednu? Pomoci si mohu právě 

uvědoměním, že jsem součástí širšího dění, 
kdy mé nepohodlí bůh dokáže využít pro 
zisk někoho jiného. Ano, sobci mají smůlu, 
pro ty bude bůh vždy vzdálenější a nepo-
chopitelnější. Druhou konkrétní radou, kte-
rou dávám, je vzpomenout si na minulost, 
pohlédnout do stránek bible a představit 
si, žiji v té době a nevím, co přijde potom. 
A jaký to přitom mělo vše hluboký smysl! 

A nemusíme zůstat jen u vzpomínání 
nad stránkami bible. Před 14 dny jsme 
takto vzpomínali nad osudem dvou valaš-
ských sborů. byly to chvíle leckdy dramatic-
ké, ale posléze jsme pochopili.        A někdy 
ani potom ne. stačí však věřit, že dobrý Pán 
bůh má věci ve svých rukou a budeme-li 
chtít, jednou nám vše osvětlí. 

Přeji vám pokoj do dalších dní. využijte 
léto a dovolené k nadechnutí se a jako pří-
ležitost po tom všem velikém vzpomínání 
pohledět do budoucnosti a s důvěrou 
do ní vykročit.

Váš kazatel



4

v předposlední červnovou sobo-
tu 21. 6. 2014 jsme měli jedinečnou 
příležitost k oslavě 100 let od založení 
sboru CAsD na vsetíně. Ať si kdo chce, 
co chce, říká, takové výročí má svoji 
váhu i určité kouzlo a  je třeba si ho 
připomenout. Já osobně mám takové 
příležitosti a slavnostní setkání při nich 
konaná rád; nejen pro atmosféru, která 
tyto setkání doprovází, ale hlavně pro-
to, že cítím, jak je důležité nezapomínat 
na minulost, která se dotýká nejen mě 
osobně, ale je spjatá i s mou duchovní 
zkušeností a s mojí duchovní rodinou.

100 let — to jsou čtyři generace 
a přitom se může zdát, že je to jen oka-
mžik. Zvláště, když jsme se mohli setkat 
a přivítat i nejstarší účastnici a zároveň 
nejstarší členku místního vsetínského 
sboru, sestru Julii mikovou, která je jen 
o rok mladší než sbor vsetín!

Ano náš život se skládá z  jednot-
livých okamžiků — originálních a ne-
opakovatelných. sotva proběhnou, 
už se stávají jen součástí vzpomínek. 
I život, nebo chcete-li existence sbo-
ru církve AsD, je taktéž tvořen oka-
mžiky. 100 let, to je 530 sobot, 530 

Ohlédnutí Za „jubilEEm“…

V předposlední červnovou sobotu 21. 6. 2014 jsme měli jedinečnou příleži-
tost k oslavě 100 let od založení sboru CASD na Vsetíně. Ať si kdo chce, co chce, 
říká, takové výročí má svoji váhu i určité kouzlo a je třeba si ho připomenout. Já 
osobně mám takové příležitosti a slavnostní setkání při nich konaná rád; nejen pro 
atmosféru, která tyto setkání doprovází, ale hlavně proto, že cítím, jak je důležité 
nezapomínat na minulost, která se dotýká nejen mě osobně, ale je spjatá i s mou 
duchovní zkušeností a s mojí duchovní rodinou.
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setkání s  bohem a  spolu navzájem. 
I sobota 21. 6. 2014 je už minulostí, už 
se stala součástí vzpomínek. Co bude 
dál? Jak se díváme do budoucna, na co 
se těšíme, co očekáváme, má s minu-
lostí, s tím co jsme prožili, velmi velkou 
souvislost. Naše církev má ve  svém 
názvu slovo  „advent“, což znamená 
příchod. Ano, to co očekáváme a na co 
se těšíme, k čemu se upírá naše naděje 
a  víra, je druhý příchod Pána Ježíše  
na tuto Zem. stejně tak jako to vnímala 
první generace adventistů tady na vse-
tíně. Pak druhá, třetí, čtvrtá — současná 
a další, která je už narozená, a další…
kolik jich ještě bude? Nevíme to, stejně 
jak to nevěděli ti, kteří tu byli před 
námi. Jisté je, že jednou ten okamžik ad-
ventu nastane! bude to „okamžik“, kte-
rý vymaže minulost, vymaže všechny 

vzpomínky, nenechá žádný prostor pro 
nostalgii. stane se novým počátkem! 

Tak nějak jsem to pociťoval při slav-
nostním shromáždění. A věřím, že neje-
nom já, ale i vy, kteří jste byli přítomni.

V. Vaculík

Další foto najdete na: http://vsetin.casd.cz/
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OKÉNKO PRO DeTI
milé děti, máme pro vás připravenou další tajenku.

 takže, jako vždycky, děti, které mi ukážou správně 
vyluštěnou tajenku, dostanou odměnu. Katka Kubičíková

v

zázrak Na svatBě (Jan 2,1-11)
Pán ježíš byl pozván na svatbu spolu s maminkou a učedníky. Bylo tam šest 
kamenných nádob. Rozlušti, na co tyto velké nádoby sloužily? 

? Na co byly potřeba na svatbě tyto kamenné nádoby?

? Víš, jak dlouho tvala svatba v tehdejší době?

a b c d e F G H cH i j k l m

27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14

n o p Q r s t u v W X y z

13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 12. 7. Řádkovi marta + Josef
 19. 7. skála Pavel + Daňa Jan
 26. 7. vaculíková vlasta
 2. 8. Kubičík Jan ml.

 9. 8. Klodovi věrka + Jiří
 16. 8. Hurtová Anička
 23. 8. bařinová míša + Kurtinová eva
 30. 8. miková Zdeňka + Kubičíková Gabča

Dětská soBotNÍ ŠkoLka o prázDNINách
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NAROZENINY:

Dospělí

	 1.	7.	 Obadal Richard
	 7.	7.	 Obadalová Ludmila
	 13.	7.	 Hurtová Jitka
	 17.	7.	 Kubičíková Katka
	 20.7.	 Kubičík Jan ml. 
	 26.	7.	 Srbová Anna 
	 29.	7.	 Ondrová Marta
	 29.	7.	 Vychopeň Vladimír
	 12.8.	 Mašata Patrik
	 16.	8.	 Vráblíková Věra
	 25.	8.	 Řádek Martin
	 27.	8.	 Ručka Milan
	 6.	9.	 Juřínek Miloslav
	 7.	9.	 Vaculíková Drahomíra
	 10.	9.	 Řádková Ilona
	 15.	9.	 Mikulcová Ester
	 22.	9.	 Straděj Jiří
	 23.	9.	 Daňa Jan
	 26.	9.	 Klodová Věra
	 28.	9.	 Juřínková Alena
	 30.	9.	 Řádková Marta

Děti a nepokřtěná mládež:

	 11.	7.	 Podsedník Filip
	 29.	7.	 Řádková Jůlinka (1 rok)
	 8.	8. Mikulec Tomáš
	 5.	9.	 Juřínek Radim

NarozeNINy  
a výročÍ

Všem	oslaVencům		
ze	srdce	gratulujeme.

VÝROČÍ SVATBY

	 2.	7.	1976	 Marie a Pavel Skálovi
	 5.	7.	2005	 Ilona a Pavel Řádkovi
	 26.	7.	2013	 Jitka a Jirka Stradějovi
	 18.	8.	2013	 Ellen a Pavel Řádkovi
	 15.	9.	2002	 Alžběta a Filip Podsedníkovi
	 21.	9.	1980	 Alena a Jaromír Juřínkovi
	27.	9.	2007	 Blanka a Radovan Novotní

VÝROČÍ KŘTU	

	 3.	7.	1999	 Alžběta Podsedník
	 11.	7.	1992	 Pavlánová Daniela
	 26.	7.	1950	 Miková Jůlie
	 26.	7.	1985	 Bařinová Karla
	 26.	7.	1985	 Daňa Jan
	27.	7.	2002	 Řádková Táňa
	26.	8.	1983	 Miková Zdeňka
	26.	8.	1983	 Vaculík Vlastimil
	26.	8.	1983	 Vaculíková Vlasta 
	26.	8.	1983	 Kubičíková Gabriela
	26.	8.	1983	 Jochcová Rút
	 11.	9.	2009	 Kubičík Jan ml.
	 11.	9.	2009	 Mašata Patrik
	 11.	9.	2009	 Straděj Jiří
	 11.	9.	2009	 Vaculíková Nikola
	 11.	9.	2009		 Vaculík Tomáš
	 16.	9.	1988	 Kubičík Milan
	 20.	9.	1974	 Řádek Josef
	 21.	9.	1951	 Kubičíková Vlasta
	21.	9.	2002	 Kubičíková Ellen
	22.	9.	2006	 Hurtová Jitka
	28.	9.	2013	 Kurtinová Eva



dat. Vsetín Kateřinice ValašsKé
meziříčí

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

5.	7. Zdeněk luKŠíK / vsetín Pavel PIMeK

12.	7. Iveta SlOvÁčKOvÁ Bohumil MrOčeK Marek WaGNer

19.	7. Marek WaGNer Pavel KOStečKa Blanka NOvOtNÁ

26.	7. Pavel KOStečKa Blanka NOvOtNÁ Iveta SlOvÁčKOvÁ

2.	8. ellen ŘÁDKOvÁ pavel KOStEČKa / valašské meziříčí

9.	8. Blanka NOvOtNÁ Pavel KOStečKa Petr KIMler

16.	8. rené BIl Jaromír JUŘíNeK Pavel KOStečKa

23.	8. Pavel KOStečKa Petr KIMler Milan KUBIčíK

30.	8. jiří vESElÝ / vsetín lumír KOŘeNSKÝ

6.	9. Jaroslav ŠlOSÁreK P. KOStečKa / J. SteJSKal Jaromír JUŘíNeK

13.	9.   P. KOStečKa/K. StaNěK Jan WaGNer ludmila OBaDalOvÁ

20.	9. Milan KUBIčíK   P. KOStečKa/J. ŠlOSÁreK Bohumil MrOčeK

27.	9. Jaromír JUŘíNeK Marek WaGNer   Jaroslav ŠlOSÁreK

3. ČtvrtlEtí 2014rOZpiS KáZání

SObOtní ŠKOla
	dat. tř.	a tř.	B tř.	c Vedení	sš

sál	v	přízemí Hlavní	sál třída	mládeže

5.	7. J. Kloda J. Řádek v. vaculík B. Novotná

12.	7. J. Kubičík st. J. Pokorný D. Řádek E. Kurtinová

19.	7. M. Pokorná J. Řádek J. Kubičík ml. J. Stradějová

26.	7. J. Juřinek D. Obadal P. Kostečka J. Kubičík ml.

2.	8. J. Pokorný J. Kloda D. Řádek V. Vaculík

9.	8. D. Obadal J. Juřínek J. Kubičík st. P. Mašata

16.	8. J. Kloda D. Řádek J. Řádek T. Vaculík

23.	8. D. Obadal P. Kostečka J. Kubičík ml. J. Kubičík ml.

30.	8. J. Kubičík st. J. Kloda J. Juřínek N. Vaculíková

6.	9. v. vaculík J. Řádek D. Obadal P. Mašata

13.	9. J. Pokorný / společná třída v hlavním sále J. Stradějová

20.	9. J. Kubičík st. M. Pokorná v. vaculík E. Kurtinová

27.	9. J. Řádek D. Obadal J. Pokorný V. Vaculík


