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a v modlitbách se obrací k Tomu, který o její
užitečnosti mimo jiné řekl: Ef 6,18 - V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne.
Mr 11,25 - A kdykoli povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte,
aby i váš Otec, který je v nebesích vám
odpustil vaše přestoupení."
Letošní téma modlitebního týdne nese
název „Úžasné zaslíbení“. Bude křížem krážem o Boží milosti. Milá duchovní rodinko,
naplánujme si prosím v každodenním běhu
našich povinností kousek času pro přijetí
nabídky Božího požehnání. Jsem přesvědčen, že pokud tomuto nabízenému zdroji
odkrojíme kousek rodinného času, zhodnotíme tyto chvíle daleko více než svým pobytem doma. Modlitební týden ukončíme opět
sobotou.
Svými připravenými dary, které budeme
moci odevzdat jako výraz naší vděčnosti za
Boží lásku a trpělivost, podpoříme evangelizační projekty Generální konference, zvláště
v arabském světě. Přemýšlejme nad tím, že
do obálky, kterou si připravíme již doma,
můžeme přiložit lístek s textem, kterým
vyjádříme důvod své vděčnosti, radosti
a touhy po Boží milosti, bez které bychom
neobstáli.
Žijeme v rychle se měnícím a složitém
světě a mnozí z nás začínají ztrácet orientaci
i ve svém křesťanském životě. V naší církvi
se již docela nahlas mluví o tom, že žijeme
v době tříbení. Pojďme se společně na modlitbách vzepřít snahám zla o zlomení naší víry
a ovládnutí našich životů!
Na setkání se všemi se těší Pavel P.

Čtvrtek – u Bonhardových 18 hod.
Pátek
– ve svých rodinách
Sobota – ve sboru
Naše děti budou mít své téma MT a budou se scházet samostatně.

Sbírky

sb. BIBLE pro
KUBÁNCE

2 695,834,260,1 725,-

___________________________________

Narozeniny
Fadrhonsová Alenka

22.11.

Ňorbová Dana

28.11.

–
–
–
–
–

ve sboru po skončení pobožnosti
u J. Hlaváče 18 hod.
u Kuruczových 18 hod.
u I.Rutové
17 hod.
u J.Boučkové 17 hod.

http://casd.mb-net.cz

6,- Kč

Verš:
Hospodin je dobrotivý, přímý, proto
ukazuje hříšným cestu.
Žalm 25,8
Citát:
Když do ústřice vnikne zrnko písku, jež
ji zraňuje, nezačne plakat, nebrání se,
nezoufá. Den po dni přeměňuje svou bolest v perlu.
Každičký čas sráží i podepírá, škrtí mě,
pálí, neustále bije. Každičký čas sráží i podepírá. Nezlomí nikdy, nikdy neubije.
G.Bruno

Našim milým statečným
sestřičkám přejeme Boží
požehnání v jejich práci i
v jejich domovech. A
oběma přejeme hlavně
uzdravení,
Alence
z kousnutí
klíštětem
a
následné boreliozy a Daně
dobrou
rehabilitaci ruky, aby mohla zase do práce a
bez bolesti. A máme pro vás krásné zaslíbení
ze žalmu 103 - On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje,
vykupuje ze zkázy tvůj život, věnčí tě svým
milosrdenstvím a slitováním.

Kde se budeme scházet o modlitebním
týdnu?
Sobota
Neděle
Pondělí
Úterý
Středa

Ročník: 7 Číslo: 73
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Návštěva Kroměříže
Na první listopadový víkend jsme byli
s Jendou naším sborem vysláni na unijní
setkání evangelistů do Kroměříže, kde naše
církev pořádala seminář na téma „Zakládání
sborů“. Téma nebylo jen o zakládání sborů,
ale i o jejich růstu a podpoře v růstu a jednalo se o současnou situaci v Evropě. Přednášel nám sympatický bráška z USA Peter
Roennfeld.
I prostředí, kde jsme byli ubytováni, bylo
moc krásné, jednalo se o prostory arcibiskupského gymnázia, kde jsme spali, a do
auly chodili na společná setkání. Gymnázium
je hned vedle zámku s nádherným parkem
a tak jsme litovali, že není víc času na prohlídku okolí. I Kroměříž jako taková nás
upoutala nádhernými historickými budovami,
náměstíčkem, romantickými uličkami a úžashttp://casd.mb-net.cz
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úžasnou architekturou i atmosférou, kterou
v našem továrenském městě postrádáme.
Ale bratr Roennfeld říkal jednu krásnou věc,
že Bůh miluje všechna města, protože v nich
žijí lidé, na kterých mu záleží. Takže to mi
pomohlo i v pohledu na naše město a už
nebrblám.
Celé to setkání ve mně zanechalo krásný
dojem, který je opravdu těžko sdělitelný,
atmosféra se těžko předává. Když mi Pavel
psal zprávu, že je škoda, že tam nemůžou
být všichni členové sboru, myslela jsem si to
samé a v duchu myslela na všechny ty, kterým by to pomohlo. Naši bráškové a sestry
na Moravě jsou totiž velmi milí a přátelští,
živí, a svou víru si nenechávají pro sebe a je
to cítit. Celé sobotní odpoledne bratr popisoval, jakým způsobem se pracuje v Evropě
a do toho promítal obrázky.Zakládání sborů
je vážná věc, ale je to i zábava.Ježíš nám dal
na srdce zachraňovat ztracené lidi. Jestli
chceme získat lidi v moderní Evropě, potřebujeme přemýšlet jinak. Svět je jiný. Liší se
od světa za dnů E.White. Ellen neznala kartáček na zuby, igelitovou tašku, nejezdila
autem ani nelétala letadlem, neznala supermarkety, prostě byl to naprosto jiný svět.
Tehdy byla také Evropa křesťanská, dnes je
základním myšlenkovým hnutím NEW AGE,
něco jako moderní forma hinduismu. Proto
musíme aplikovat nové metody evangelizace.
E. G. W. povzbuzovala k zakládání nemocnic, protože tenkrát nemocnice nebyly,
doktor vás tenkrát mohl zabít. Zakládání
nemocnic byl tenkrát velký pokrok, revoluce.
Nemůžeme dnes dělat ty samé věci jako naši
průkopníci. Potřebujeme se hodně modlit,
abychom našli způsob JAK. Bratr krásně
vysvětloval. že všechno patří Bohu
a i v našem městě jsou vlastně všechny bucasdmb@opro.cz
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dovy Boží, tak je používejme. Třeba cukrárny, kavárny, čajovny, tam všude můžeme
s lidmi hovořit o Bohu, zvát je na různé
semináře, posezení, povídání u dobrého jídla
a pití. Možná si vzpomenete na Jožku Bajusze, který nám představoval Alfa kurzy, což je
něco podobného. V podstatě jde o to, že
všichni máme nevěřící přátele a rádi bychom
je pozvali někam, kde by se cítili dobře,
slyšeli něco zajímavého a přitom se nenásilnou formou dozvěděli o něžné lásce našeho
Boha. Bůh nikdy neřekl: jdi do sboru, ale:
jděte do světa! Přemýšleli jsme nad mnoha
texty ze Skutků, jak by asi naše církev vypadala jinak, kdybychom se jako tenkrát apoštolé každý den scházeli, modlili, spolu jedli...
opravdově a poctivě jsem se nad tím zamýšlela, jestli by to bylo možné, zamýšlím se
pořád. Bůh nám dává své dary, abychom se
o ně dělili, k čemu nám jinak všechna ta
strava je?
Celé shromáždění bylo okořeněno zpěvem chval a je to opravdu úžasné, když tolik
lidí zpívá o lásce ke svému Bohu, jeden
kapesníček mi sotva stačil, bylo to opravdu
dojemné. Drželi jsme se i za ruce, mladí,
staří... Silným zážitkem pro mě byl i sobotní
večer. K tomu nám hrála „džezík“ kapela
mladých z Moravy, i Pavouk Kantor zpíval
své nové písně a čas mu z krásy hlasu neubral. A do té krásné pohody naši bratři
z Moravy zase vyprávěli bratrovi z USA, co
oni dělají na Moravě. Byla jsem překvapená,
co je tam mladých nádherných lidí a jak ty
sbory žijí, zatímco z našich sborů mám dojem, že jsme skleslí, vyčerpaní a unavení, bez
nadšení a jsme rádi, že jsme zkrátka rádi.
Cítila jsem první lásku jako kdysi, když jsem
uvěřila, a znovu mě nadchla touha něco
dělat. Po jednotlivých sborech lidé vyprávěli,
jak se scházejí se svými známými, chodí
třeba okolo 50ti lidí, jsou celí nadšení
a využívají prostě svých možností. Tam je
brácha sportovec, tak má partu, kterou to
učí, jezdí společně na výlety, jinde mají zase
klub pro ženy, kde je spousta témat o tom,
co nás ženy zajímá, a je toho hodně od
kosmetiky přes vaření, péči o dítě. Prostě
každý se dělí o to, čím byl obdarován a funhttp://casd.mb-net.cz
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guje to. Prosté přátelství a sdílení se. Mezi
jednotlivými vstupy jsme se všichni za ty lidi,
kteří se toho účastní, modlili. Znovu jsem si
uvědomila důležitost modliteb, jak je to
opravdu dýchání duše a základ všeho. Připadala jsem si jako v charismatickém shromáždění, cítila působení Ducha a věděla jsem, že
to je to, co po nás Pán Bůh chce.
Nakonec sobotního večera, kdy bratr
mluvil o Duchu svatém, udělil nám pomazání
Duchem. Nikdy jsem to ještě nezažila, ale
bylo to pro nás krásné a silné. Všichni ve
shromáždění položili svému bližnímu dlaň na
hlavu a společně jsme se modlili a bratr se
modlil za nás, aby nás Boží Duch pomazal
ke službě.A pak nám říkal, že bychom se na
začátku každého dne měli Duchu vydat
a modlit se za pomazání. Znovu přemýšlím
o osobě Ducha Svatého, o tom, že chce žít
v nás, jsme jeho chrámem a kdo se nechá
použít, stane se řekou živé vody a proudy
živé vody poplynou z jeho nitra k žíznivým
duším. Večer jsme se s Jendou procházeli
noční Kroměříží, pršelo, byli jsme plní dojmů, trochu smutní z naší reality, ale věděli
jsme, že Bůh může všechno a zná naše
možnosti.
Zakládání sborů souvisí s modlitebním životem, s toužícími lidmi, kteří se chtějí nechat použít a odevzdat Bohu pro záchranu
druhých. Ježíš slíbil, že dostaneme sílu Ducha Svatého a budeme Jeho svědky.
Z Kroměříže jsme odjížděli s touhou, aby
se opravdu něco dělo i skrze nás, abychom
byli nejen Božími dětmi, ale i spolupracovníky. Máme své slabosti, v těch je síla, máme
jeden druhého, každý něco umíme, máme
čas, protože když Bůh stvořil čas, stvořil ho
dost, mám vás, své milé a věrné... a tak se
modlím, prosím o Ducha, o moudrost,
o lásku, protože bez Lásky nic nejde, nic
nejsme. Pán s námi všemi.
Jarka K.

casdmb@opro.cz
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v. 14 Co je tím učením přírody, které
Pavel má na mysli? ThDr. Daniel Duda
v jedné své přednášce poukázal v souvislosti
s tímto textem na úsměvná biologická fakta:
srovnáme-li lva a lvici, docházíme k názoru,
že nás příroda učí, že muž má mít vlasy
krátké a žena dlouhé? Pavel zde má tedy na
mysli dobový zvyk Židů, Řeků a Římanů, kdy
ženy nosily dlouhé vlasy a muži krátké
a nikoli nějaký univerzální přírodní zákon.
Cokoliv jiného bylo nespolečenské až řekněme ostudné v 1. stol. n. l. Z tohoto důrazu
vidíme, že celá pasáž řeší kulturní problém
a že Pavlovým cílem je vyrovnat se s tím tak,
aby nikdo nebyl pohoršen a na křesťanský
sbor v Korintu nepadalo špatné světlo. To je
také potvrzeno výrazem „obyčej“ ve v. 16.
Je tedy zřejmé, že z takovýchto textů je
třeba pochopit princip a ne bezmyšlenkovitě
aplikovat totéž. Kdyby Pavel psal svůj dopis
dnes, rozhodně by nenapsal, že příroda to
učí takto, protože mj. když dnes v metru
vidíme zezadu člověka s dlouhými vlasy,
nikdo se neodváží oslovit ho slečno či paní,
dokud ho neobejde a neuvidí z profilu.
V příštím a posledním díle této série zamyšlení o vztahu muže a ženy si rozebereme
texty 1Tm 2,11-15, 1P 3,1-7 a Ga 3,2829a.
- Pavel Š. -

SBOROVÉ

INFO ?

Na Múzičce 2003 naše děti uspěly
V sobotu 18. října se v Praze konal 4 ročník
soutěžní přehlídky hudební a výtvarné tvorby
dětí - Múzička 2003. Náš sbor měl zastoupení v šesti kategoriích s následujícími výsledky:
Písnička, kategorie B
(děvčata) - 1. místo Štěpánka Kuruczová,
(chlapci) - 3. místo Vašík Kučera.
Malba, kresba/mladší
- 1.místo - Štěpánka Kuruczová ,
http://casd.mb-net.cz

Plastická tvorba/starší
- 2. místo Eliška Kuruczová.
V kategorii divadlo a recitace jsme se sice
neumístili, ale radost dětí, že mohly vystoupit, stála zato. Naše poděkování patří účinkujícím dětem a všem, kteří se zasloužili
o dobrou reprezentaci našeho sboru. Za
hudební doprovod a režii Leoši Brodskému
a Radku Steinertovi a především Petře Kučerové, která připravila pro jednotlivé kategorie písničky a s dětmi vedla řadu zkoušek.
Desetník pro štěstí v neštěstí
Občanské sdružení Adra ve spolupráci
s boleslavskou pobočkou Adry zastoupenou
sborem CASD Ml. Boleslav realizuje v našem
městě projekt „Desetník pro štěstí v neštěstí“. Od konce října jsou rozmístěny zapečetěné schránky na mince na boleslavském
magistrátu, v supermarketu Kaufland, v pobočce ČSOB a na čerpadlech „Benziny“
v Kosmonosích a „Eurooilu“ na Hejtmánce.
Od 1. listopadu, kdy mince hodnoty 10 a 20
hal. ztratily svoji platnost, odložili občané
našeho města již hezkou hromádku. Projekt
má celostátní charakter a potrvá do konce
měsíce listopadu. Jeden desetník nic nezmůže, ale hromádka k hromádce již může pomoci lidem v krizových situacích doma
i v zahraničí. Všem ochotným dárcům
a spolupracovníkům děkuje občanské sdružení ADRA.
Modlitební týden 2003
Počínaje sobotou 15.11.2003 vstupujeme opět po roce do období, kdy chceme být
společně blíže našemu Pánu i sobě navzájem. Modlitební týden patří již po generace
adventistů k pravidelně se opakujícímu dění.
Bývá to v čase, kdy se příroda ukládá ke
spánku a paní zima již pootevírá svá vrátka,
což je příležitost přímo stvořená pro vytváření tepla v kruhu rodinného krbu na společných modlitbách. Celá naše církev je spojena
v myšlenkách nad společným tématem
casdmb@opro.cz
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Poznámky
V. 7 Tento verš doslovně říká: muž je
obrazem a slávou Boží, žena pak je
sláva muže. Tedy nikoli „odlesk mužovy
slávy“ jak nepřesně překládá ČEP! Být něčí
slávou rozhodně neznamená méněcennost.
Výraz „doxa“ původně znamená „mínění“,
„uznání“, „poznání“ a až odvozeně (na
základě Septuaginty) „sláva“, „čest“, „nádhera“ či „charakter“. Pak bychom měli
textu rozumět např: „žena je uznáním
muže“ či „žena je ctí muže“.
Bůh je oslaven existencí člověka, protože
člověk je Bohu přítelem a partnerem. Bůh
ho stvořil, aby se spolu s člověkem mohl
radovat z bytí. Říká-li Pavel, že žena je „doxa“ muže, pak ji vidí jako bytost, která dává
smysl mužově existenci. Muž by bez ženy
nebyl nic. Tento verš má vést nás muže
k pokoře
a
úctě
k ženám
a
ne
k povýšeneckému postoji. Mimochodem, jak
již bylo řečeno výše, Bůh stvořil muže, ale
muž neměl žádný podíl na stvoření ženy,
protože byl v této chvíli v „narkóze“! Muž
proto může jen pokorně přijmout výsadu,
které se mu od Boha dostalo, totiž že může
sdílet svůj život ve společnosti tak nádherné
bytosti, jakou je žena, a dovolit, aby žena
dala jeho životu plný smysl.
V. 8 Skutečnost, že muž byl stvořen jako
první, ještě neznamená, že je něco více (viz
diskuse ke Gn 2). Byl stvořen sám bez ženy
proto, aby si uvědomil svoji samotu a zatoužil po vztahu. Chybělo mu něco, co Bůh již
vložil do ženy přímo!
V. 9 To, že žena byla stvořena pro muže, neznamená její podřadnou úlohu.
V jednom z minulých dílů (Gn 2,18) jsme si
vysvětlili, že v hebrejském myšlení je ten, kdo
pomáhá, minimálně na stejné úrovni ne-li
výše než ten, komu je pomáháno. A žena je
přeci „pomoc jemu rovná“. Eva byla tou,
která Adamovi pomohla stát se plně člověkem.
Je však možný ještě jeden výklad tohoto
verše, který závisí na překladu předložky
„dia“. Pojí-li se tato předložka s 2. pádem,
překládá se obvykle jako „skrze“. Pojí-li se se
4. pádem (což je náš případ), překládá se
http://casd.mb-net.cz
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jako „pro“. Ovšem v pozdní (helénistické)
řečtině mívá někdy i tady význam jako ve 2.
pádu, tedy „skrze“. Pak by náš verš říkal:
„muž nebyl stvořen skrze ženu, ale žena
skrze muže“. A to koresponduje s popisem
ve 2. kapitole knihy Genesis. Pak pro pochopení tohoto výroku platí totéž, co bylo
řečeno výše o v. 8.
V. 10 Doslovné znění: žena musí mít
na hlavě moc kvůli andělům. Je třeba
říci, že existují různé výklady tohoto verše.
Pravděpodobně se však jedná skutečně
o symbol či znamení (zřejmě šál na hlavě
ženy), které říká, že žena má být pod mocí
(neříká se konkrétně jakou, avšak pravděpodobně je podle kontextu míněn její zákonitý
muž). Myslím, že tento text lze opět vysvětlit
pastoračním záměrem apoštola Pavla: korintské křesťanky byly zřejmě vážným problémem pro místní sbor. To můžeme vidět
ve 12.–14. kapitole, kde se Pavel snaží
moudrým přístupem zabránit tomu, aby se
všichni jeden přes druhého nesnažili přisvojit
si stejný „dar“ mluvení jazyky, který navíc
pravděpodobně ani nebyl pravým darem
Ducha Svatého. Pavel vede korintské
k tomu, aby zamezili nekontrolovaným extatickým výlevům a mluvení jeden přes druhého, viz 14,23.27.31 V Korintu se pravděpodobně na tomto chaosu výrazně podílely
ženy, a proto Pavel dává jasné nařízení, že
se ženy mají v takovém shromáždění držet
„zpátky“, viz 14,34.35 (diskuse ohledně
výrazu mlčet bude v přítím díle této série
článků). Pokud je to nutné, má tedy ženu,
která se chová neúměrně situaci, usměrnit
její vlastní muž (a ne někdo cizí). Vnímám to
jako Pavlův záměrný „krok směrem zpět“,
protože křesťanské společenství nebylo zralé
na to, aby zvládlo rovnocenný vztah mužů
a žen (stejně jako např. Pavel nemohl razantně a najednou vykořenit otroctví). Proto
by narážka na znamení moci na hlavě ženy
měla být zřejmě chápána jako nezbytnost
usměrnění příliš živelného a nezvladatelného
chování žen v korintském sboru. A aplikace
tohoto znamení pak jako přizpůsobení se
kultuře a zvyklostem 1. století n. l.
casdmb@opro.cz
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Zasejme jednu miliardu!
Naše církev vstupuje do celosvětové
evangelizační aktivity, jejímž cílem je nabídnout jedné miliardě lidí po celém světě malé
letáky, které jim mohou pomoci najít naději
v Ježíši Kristu s pozváním k následnému
studiu Bible. Takto mohou být osloveny až
dvě třetiny domácností po celém světě.
V České i Slovenské republice by měly
být letáky jednorázově rozšířeny do všech
domácností prostřednictvím doručovatelské
služby. Distribuce by měla proběhnout v několika vlnách. První vlna cca 1 mil. letáků
v ČR a 0,5 mil. ve SR v předvánočním
období, a to ve dvou týdnech od 24. 11. do
5. 12. 2003.
Největším úkolem i problémem iniciativy
"Zasejme jednu miliardu" je aktivizace církve na každé organizační úrovni, aby mohla
reagovat na situaci, která nastane po rozšíření letáků, aby dokázala efektivně odpovídat
na požadavky lidí a nabízet studium Bible.
Pouze Boží moudrost může církvi pomoci
připravit se, aby mohla být schopná účinně
reagovat.
Proč to děláme?
Bůh touží po tom, aby si všichni lidé zvolili věčný život skrze Kristovu oběť. 1Tm 2,34: "To je dobré a vítané u našeho Spasitele
Boha, který chce, aby všichni lidé došli
spásy a poznali pravdu. Pověřil své následovníky, aby šli a všem sdělili dobrou zprávu
o spasení. Boží slovo zdůrazňuje, že při
hlásání evangelia je třeba používat mnoho
různých metod. Církev byla poučena, aby
vydávala malé letáky, které sdělují Boží pravdu, a rozšířila je, jako když na podzim padá
listí.
Iniciativa Zasejme jednu miliardu vychází z programového prohlášení Církve adventistů sedmého dne. Zasejme jednu miliardu
je strategie, jak zvěstovat naději v Kristu
a sklízet žeň, kterou působí Duch svatý.
Iniciativa Zasejme jednu miliardu navazuje
na základní aktuální důrazy naší církve.
http://casd.mb-net.cz

Spojme se v modlitbách za Boží přiznání
se k této celosvětové aktivitě. Modleme se
také za obyvatele našich měst a obcí, za
působení Ducha svatého na lidská srdce a za
nalezení těch, kteří mají zájem a jsou připraveni přijmout nabízenou duchovní pomoc.
Obsah letáku
Leták by měl na základě několika otázek
a hesel vzbudit touhu po řešení budoucnosti,
přiblížit naději v Ježíši Kristu pro lidi, kteří
jsou součástí velkého sporu mezi dobrem
a zlem, a měl by jim nabídnout možnost
studia Bible. Na zadní straně letáku je několik údajů, jak se zkontaktovat s pracovníky,
kteří poskytnou další informace ohledně
možnosti studia Bible. Je zde uvedena elektronická adresa, webová stránka, bezplatná
telefonní linka, na které bude stálá služba,
a údaj o naší církvi, která stojí za touto iniciativou.
Letáky budou obsahovat také adresu
Střediska korespondenčních kurzů, kam si
budou moci zájemci napsat o pomůcky ke
studiu Bible. Letáky budou nabízet také
internetovou verzi korespondenčního kurzu.
Jak postupovat?
Nabídka platí pro všechny sbory v naší
unii. Každý sbor se může zapojit. Musí však
být připraven na možný zájem lidí tak, aby
mohl okamžitě reagovat, navštěvovat zájemce v jejich domácnostech a mít připravenou
nabídku kroužků domácího nebo společného
studia Bible.
1. Sboru bude oznámeno, zda byla v první vlně distribuce letáčků jeho oblast
zahrnuta do roznášky letáků.
2. Rozhodující bude následné zajišťování
potřeb a žádostí zájemců o studium Bible.
Zapojení kazatelů a laických evangelistů do
práce osobního vedení jednotlivců nebo
společného studia Bible v malých kroužcích.
Pro tuto následnou práci lze využít materiály
EPD (evangelium pro dnešek) nebo videokacasdmb@opro.cz
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zety "Hledání" v kombinaci. se studiem kurzu
"Dobrá zpráva". Lze použít i videokazety
s programem NET 98 "Vstříc příštímu tisíciletí" nebo NET 96 "Nové objevy v proroctví".
Připraven je také nový seriál přednášek
"Most k životu" z Francie. Záleží jen na vaší
tvořivosti. Možnosti jsou různé. Nejúčinnější
metodou však zůstává osobní vztahová evangelizace. Nezapomeňme především na budování vztahů a vedení zájemců k aktivnímu
studiu Bible a k poznání Pána Ježíše Krista.
Distribuce
Před několika lety bychom si jako církev
jen těžko mohli představit, že bychom mohli
během jednoho roku rozšířit jednu miliardu
letáků. Dnes to možné je. Roznáška bude
zajišťována naším nakladatelstvím Advent,
které zajistí pro příslušné poštovní úřady
potřebný počet letáčků a odešle je České
poště, která zajistí roznášku do všech domácností České a Slovenské republiky. Ne
vše však půjde najednou. První etapou zjistíme, jak budou lidé reagovat a jaká bude
odezva.
Finanční podpora
I když letáky budou vydány v různých jazycích, budou vždy tištěny co nejefektivnější
formou ve velkých nákladech. Odhady ukazují, že malé jednobarevné letáky ve velkých
nákladech lze pořídit velice levně. Díky darům sponzorů bude Generální konference
přispívat na tento projekt celkovou částkou
5 000 000 US dolarů, tzn., že přispěje na
tisk každého letáku částkou půl centu. (přibližně 0,14 Kč). Divize, které se rozhodnou
pro náročnější a nákladnější letáky, získají
dotaci pouze ve výši půl centu na jeden
výtisk.
Když se naše církev v minulosti snažila
zužitkovat mimořádné evangelizační příležitosti, členové a pracovníci církve využili
požehnání, které přináší společné a jednotné
úsilí všech. Dějiny jednoty provází naši církev
od jejího počátku. Zahrnují takové projekty,
http://casd.mb-net.cz
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jakým byla misijní loď Pitcairn, misijní dary
a veřejná evangelizace na celém světě. Společným úsilím můžeme zajistit realizaci iniciativy Zasejme jednu miliardu".
Na plánování této iniciativy se od samého začátku podílelo několik adventistických
podnikatelů. Několik štědrých dárců slíbilo
dohromady věnovat 5 milionů US dolarů pro
krytí nákladů na tisk jedné miliardy nabídkových listů.
Modlitební zázemí
Vyzýváme všechny členy církve k modlitbám za Boží přiznání k tomuto způsobu
ZASÉVÁNÍ. Využijme příležitosti modlitebního týdne k sjednocení se v modlitebním
úsilí. Jde o jedinečnou příležitost s cílem
rozsévat a šířit naději v Ježíši Kristu prostřednictvím malých letáků a sklízet žeň,
kterou působí Duch svatý. .
Komunikace a propagace
Výbor pro evangelizaci v Československé
unii se obrací na všechny členy církve s pozváním ke spolupráci a zapojením se všech
sborů do tohoto projektu.
Každý komunikační nástroj církve by měl
šířit zprávy o této celosvětové evangelizační
aktivitě. Zprávy budou zveřejňovány na
stránkách: www.casd.cz

Špetka teologie
pro dnešní den
Biblický pohled
na vztah muže a ženy
5. část
1K 11,3-16
3 Chci pak, abyste věděli, že hlavou
každého muže je Kristus, hlavou ženy muž
a hlavou Krista Bůh.
casdmb@opro.cz
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4 Každý muž, který se modlí nebo prorocky mluví s pokrytou hlavou, zneuctívá
svou hlavu.
5 každá žena pak, která se modlí nebo
prorocky mluví s nezahalenou hlavou,
zneuctívá svou hlavu. Je to stejné jako
kdyby byla dohola ostříhána (dosl. oholena).
6 Jestliže pak si žena nezahaluje hlavu,
ať se ostříhá. Je-li však pro ženu potupné
dát se ostříhat nebo oholit, ať si hlavu
zahaluje.
7 Muž pak si nemá zahalovat hlavu,
protože je obrazem a slávou Boží, žena
pak je sláva muže.
8 Vždyť muž není z ženy, nýbrž žena
z muže.
9. Muž přece nebyl stvořen pro/skrze
ženu, ale žena pro/skrze muže.
10 Proto má žena mít na hlavě [znamení] moci kvůli (skrze) andělům.
11 Avšak v Kristu není žena bez muže
ani muž bez ženy.
12 Vždyť jako je žena z muže, tak
i muž skrze ženu - všecko pak je z Boha.
13 Sami posuďte: Sluší se, aby se žena
k Bohu modlila s nezahalenou hlavou?
14 Cožpak vás sama příroda neučí, že
pro muže jsou dlouhé vlasy hanbou,
15 pro ženu pak slávou? Jsou jí totiž
dány namísto pokrývky hlavy.
16 Jestliže má někdo sklon být
[v tomto ohledu] neústupný [říkám]: my
takový obyčej nemáme a ani církve Boží.
Opět si poukažme nejprve na klíčové
verše tohoto textu:
Verš 3. Ouha, řekneme si po přečtení
tohoto verše, zde je jasně řečeno, kdo je víc.
Avšak pozor, Pavel tady opět činí srovnání:
Jako je muž hlavou ženy, tak je Bůh
hlavou Krista. Kritická otázka je pak následující: Kdo je větší: Kristus nebo Bůh
Otec? Odpověď je zřejmá: ani jeden. Jako
křesťané, kteří svou víru zakládají na Písmu,
věříme v rovnost všech osob Boží trojice!
Zde je důležité pochopit rozdíl, který chápe
již Luther a jeho následovníci, totiž rozdíl
mezi osobami na jedné straně a mezi jejich
http://casd.mb-net.cz

úlohami na straně druhé. Ačkoliv Kristus je
plně Bohem stejně jako Bůh Otec, přesto
nám Písmo říká, že se pro lásku k člověku
a s cílem člověka zachránit (a také ho něco
naučit o vzájemných vztazích) rozhodl přijmout synovský vztah k Bohu Otci. To však
rozhodně neznamená, že Kristus je někým
menším nebo méněcennějším než Bůh Otec!
Stejně jako v případě vztahů v Boží trojici,
panuje i v případě vtahu muže a ženy naprostá absence jakékoliv méněcennosti či
nadřazenosti jednoho nad druhým. Avšak
v prostředí hříchu, z důvodů, které již byly
naznačeny výše, uznal Bůh za vhodné určit
zde jakýsi účelový princip, který říká, že
v případě krizových či patových situací musí
někdo rozhodnout co dál. A Bůh tím pověřuje muže. „Rovnost v hodnotě neznamená
identitu úloh“ (J. H. Yoder).
Verše 11.12. V Kristu je jednota, protože nad vším a ve všem je Bůh, který je
původcem všeho. Všude vládne harmonie
a soulad. Neexistuje větší či menší, je zde
pouze stvoření Boží, které si je před svým
Stvořitelem naprosto rovno. Díky Kristu pak
můžeme toto nejen chápat, ale i reálně
prožívat
ve
vzájemném
společenství
s Bohem: Avšak v Kristu není žena bez
muže ani muž bez ženy… všecko pak
je z Boha (v.11)
O co tedy jde v 1K 11. kapitole? Slovo
na cestu výstižně překládá úvod této kapitoly
takto: „Nelíbí se mi však móda, jakou
u vás některé ženy začínají pěstovat:
když ve veřejných shromážděních
vzývají Boha nebo o něm hovoří,
nezahalují si hlavu.“. Zdá se, že to, o co
jde v 1K 11, není určit, zda někdo je méně
a někdo více, ale vyřešit dobově a společensky podmíněný problém, zda chodit do
shromáždění s hlavou zahalenou či odkrytou
(9x je v textu použit výraz „hlava“). A Pavlovým cílem je opět řád a soulad ve shromáždění i osobním životě a tedy dobré mínění
o křesťanech ve společenském klimatu Korintu. Proto ustanovuje jistá „pravidla hry“.
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