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Mé oči viděly tvé spasení... světlo, jež bude zjevením
pohanům, slávu pro tvůj lid Izrael.
(L 2:30-32)
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Biblická úvaha – Lukáš Klíma, farář ČCE Proseč
Žalm pro adventní dobu (Ž 24)
o Hospodinu: „Hospodinova je země
se vším, co je na ní, svět i ti, kdo na
něm sídlí…“ (verše 1–2). Hospodinu
patří celá země i všichni její obyvatelé,
neboť on je Stvořitelem světa.
Hospodinu patří i ti, kteří o tom
nevědí, i ti, kteří ho neznají. Takto
vyznávají lidé, které spojuje víra v
Hospodina, lidé, kteří přišli z různých
stran, aby se zde setkali a společně
prožili, co to znamená být bratři a
sestry ve víře. Jsou to lidé, kteří touží
po Hospodinově blízkosti, po jeho
příchodu do jejich středu.
I když se dnes nechodíme setkávat
s Hospodinem do Jeruzalémského
chrámu, domnívám se, že tento žalm
neztratil nic ze své aktuálnosti. Pomocí
této písně si máme uvědomit, že i do
našeho bohoslužebného společenství
vstupuje Bůh, který z nás vytváří svou
svatyni, svůj chrám. Apoštol Pavel nás
učí, že nyní my, jako společenství
Božího lidu, jsme Božím chrámem. Do
Korintského sboru Pavel píše: „My
jsme přece chrám Boha živého. Jak
řekl Bůh: ‚Budu přebývat a procházet
se mezi nimi, budu jejich Bohem a oni
budou mým lidem.‘“ (2Kor 6,16).
Věřím, že tato slova platí nejen pro
sbor v Korintě, ale i v Javorníku.
A tento žalm zároveň vyjadřuje určité
okolnosti, za kterých to platí.
Okolnosti, za kterých jsme jako církev,
jako společenství bratří a sester,
chrámem, ve kterém Bůh přebývá.

Milí bratři a milé sestry, tento žalm se
velmi dobře hodí pro adventní dobu.
Hospodin je v druhé půli tohoto žalmu
(verše 7–10) představen jako „král
slávy“, který vstupuje do společenství
svého lidu. Bůh přichází do chrámu,
aby se zde setkal s lidmi, kteří sem
přišli slavit bohoslužbu.
Před tím (verše 3–6) se žalm věnuje
tomu, kdo bude mít podíl na této
Hospodinově blízkosti, jinak řečeno,
jak se připravit na bohoslužebné
setkání s Bohem. No a příprava na
setkání s přicházejícím Bohem, to je
motiv, který nás provází celým
adventem. Vyvrcholení této přípravy
nastane o vánocích, kdy budeme slavit
narození Ježíše Krista, ve kterém k
nám Bůh přišel doslova na dotek.
Apoštol Jan píše ve svém prvním listu:
„Co jsme na vlastní oči viděli… a čeho
se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme:
Slovo života.“ (1J 1,1).
Také tento velmi starobylý žalm 24.
končí liturgickým rozhovorem, ve
kterém se jedná o příchod „krále slávy“
téměř na dotek, tedy do prostoru, kde
jej očekává jeho lid. Je zde vyjádřená
radost z toho, že Hospodin vstupuje do
chrámu, aby se zde setkal s těmi, kteří
sem přišli. Je to radost z toho, že
Hospodin s námi chce sdílet společný
prostor.
Můžeme si představit procesí poutníků,
které prochází Jeruzalémem a míří
k branám chrámu. Procesí, které zpívá
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Proto je v žalmu položena otázka:
„Kdo smí stanout na jeho svatém
místě?“ (verš 3) a vzápětí zde
nacházíme také odpověď: „Ten, kdo
má čisté ruce a srdce ryzí.“ (verš 4).
Když jsem přemýšlel nad tím, co to
znamená, mít „čisté ruce“, vzpomněl
jsem si na text jedné písničky Karla
Plíhala: „Špína je velmi relativní
pojem, někdo je čistej, i když páchne
třeba hnojem. Někomu nepomůžou
mejdla ani louhy, kam sáhne, všude
dělá černý šmouhy…“
Kdo má čisté ruce? Ten obrat „čisté
ruce“ v původním významu znamená
nemít ruce pošpiněné něčí krví, tedy
nemít na svědomí něčí život.
Vzpomeňme si třeba na Piláta, který si
při Ježíšově odsouzení myje ruce, aby
tím vyjádřil: Já za jeho odsouzení
nemohu, jeho smrt není moje vina.
Dnes bychom to mohli interpretovat
jako neprovinit se tím, co ukracuje
nebo ochuzuje lidský život. Nemusí to
být hned to, že jsme někoho zavraždili,
ale už to, že jsme umenšili dobré
možnosti něčího života. Čisté ruce
znamenají, že nechci udělat něco, kvůli
čemu by se druhým lidem žilo hůř. To
může mít spoustu podob, jejichž
výsledkem je vždy to, že druhému
člověku se žije hůř nebo dokonce, že
nechce žít vůbec. Kdybych to měl
vyjádřit pozitivně, tak bych řekl, že
čisté ruce pomáhají radosti ze života,
pomáhají tomu, že člověk žije rád.
Dále se v žalmu mluví o ryzím srdci.
Tak jako ruce představují lidské
jednání, představuje srdce lidské
myšlení. Obrat „ryzí srdce“ se nachází

ještě v žalmu 73 a to v pozoruhodné
souvislosti. Žalmista zde přemýšlí o
své těžké situaci: „Tedy zbytečně jsem
si uchoval ryzí srdce a dlaně omýval
nevinností? Každý den se na mě sypou
rány, každé ráno bývám trestán.
Kdybych řekl: „Budu mluvit jako
svévolníci“, věrolomně bych opustil
pokolení tvých synů. Přemýšlel jsem,
jak se v tom všem vyznat, nesnadné se
mi to zdálo. Teprve když jsem vstoupil
do svatyně Boží, pochopil jsem, jaký
vezmou konec.“ (verše 13–17).
Žalmista, který si uchoval ryzí srdce a
čisté ruce, prožíval velké trápení a
nemohl pochopit, proč tomu tak je.
Proč se mu daří tak špatně a lidem,
kteří o nic dobrého neusilují, se vede
tak dobře. Ale protože měl čisté ruce a
srdce ryzí, tak směl vstoupit do
svatyně. Byla mu darována Boží
blízkost, o které v závěru žalmu říká:
„Mně však v Boží blízkosti je dobře.“
(verš 28). Boží blízkost
mu
vynahradila veškeré předchozí trápení
a ukázala, že vůbec nebylo zbytečné,
že si uchoval ryzí srdce a čisté ruce.
Další charakteristikou těch, kdo smí
stanout na Hospodinově svatém místě,
je to, že nezneužijí Hospodinovu duši.
Nezneužijí důvěrnost, kterou s námi
Hospodin sdílí. Hospodin se dává
svému lidu poznat, zjevuje nám své
jméno, sdílí s námi své nitro, ale
nesmíme toho zneužít, nesmíme
nakládat s jeho duší lstivě. Jinak nám
Boží blízkost nebude darována.
O Hospodinově duši čteme také ve
Třetí knize Mojžíšově. Hospodin zde o
svém lidu říká: „Zřídím příbytek svůj
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uprostřed vás, a nezprotiví si vás má
duše.“ (26,11). Hospodin chce
přebývat uprostřed svého lidu a
přilnout k němu svou duší. To
znamená, že součástí Hospodinova
chrámu se stává ten člověk, který
nezneužije tuto Hospodinovu blízkost,
neznehodnotí setkání s ním. Doslova je
to „ten, kdo nenese mou duši
k marnosti“. Touto marností se v Bibli
nejčastěji vyjadřuje, že nějaká činnost
je zbytečná, marná, planá, bezobsažná.
Někteří vykladači ztotožňují slovo
„marnost“ s modlami a zneužití
Hospodinovi
duše
by
potom
znamenalo modlářství. Hospodin nám
nabízí vztah, vkládá do něho svou duši,
ale člověk ho odmítne a jde si raději za
modlami, za něčím pomíjivým a tím
zmarní Hospodinovu blízkost, tak
zneužije jeho duši. A to je něco, před
čím žalm varuje ty, kdo chtějí vstoupit
do chrámu.
Poslední
podmínkou
uvedenou
v našem žalmu pro ty, kteří stanou na
Hospodinově svatém
místě,
je
„nepřísahat lstivě“. Zmínka o lsti je
pozoruhodná v souvislosti s označením
pro Boží lid, které v tomto žalmu
nacházíme ve verši šestém. Většinou se
pro označení Božího lidu požívá jméno
Izrael. V šestém verši však čteme jeho
původní jméno – Jákob. Jákob, to je
ten, kdo právě jednal lstivě. Jákob
obelstil svého slepého otce Izáka, když
se vydával za svého bratra Ezaua a tak
pro sebe lstí vylákal požehnání. Když
za Izákem pak přišel Ezau pro
požehnání, Izák mu řekl: „Přišel lstivě

tvůj bratr a vzal ti požehnání.“ (Gn
27,35).
Jméno Jákob v tomto žalmu připomíná
tuto událost, aby bylo jasné, že
Hospodin udílí své požehnání těm, kdo
se dotazují na jeho vůli, kdo hledají
jeho tvář, kdo jsou Jákobem, který už
nezískává požehnání lstí, ale zápasem
o čistotu svých rukou a hledáním
Hospodinovi tváře (srov. Gn 32,31).
Žalm ukazuje, že toto jednání je
podnětem k tomu, aby byl člověk
obdarován požehnáním (verš 5).
Hospodinovy dary však přesahují
zásluhy, které by někdo očekával jako
odměnu za své dobré skutky.
„Požehnáním“ se míní úplné dovršení
lidské existence, dovršení proměny ze
lstivého a úskočného Jákoba na
člověka spravedlivého, který prožívá
Boha jako svou spásu. Toto je
totožnost Božího lidu, který splňuje
podmínky ke vstupu do chrámu, do
Boží přítomnosti.
Druhá část žalmu (verše 7–10) je také
věnována tomu, kdo je vlastně tím
Bohem, se kterým se při bohoslužbě
setkáváme, kdo to vlastně je Hospodin.
Je zde zdůrazněna jeho velikost, to že
ho nepojmou chrámy udělané lidskýma
rukama, ani ten Jeruzalémský. A přesto
je možné s ním prožívat blízkost.
Hospodin se sice nevejde ani do
obrovského chrámového prostoru, již
jen spodní lem jeho roucha zcela
naplní chrám (srov. Iz 6,1) a i ty velké
chrámové brány jsou pro něj příliš
těsné, ale kvůli tomu, aby mohl být
s námi, prochází i těsnou branou.
Těsnou branou našeho lidství. Zřetelně
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to udělal v Ježíši Kristu. Ten, který do
chrámu
neprojde
ani
velkými
chrámovými vraty, ten mocný král
slávy, se nakonec do toho chrámu
dostane jako malé dítě, které tam musí
být přineseno. Když ho tam uvidí
stařec Simeon, podle Lukášova
evangelia řekne: „Mé oči viděly tvé
spasení… slávu pro tvůj lid Izrael.“

(L 2,30-32). Simeon v chrámě uviděl
v tomto dítěti krále slávy.
Hospodine, děkujeme ti, že s námi
chceš být, že překonáváš obrovskou
nesouměřitelnost, která je mezi námi a
tebou a že nám říkáš, co je důležité,
abychom se o tvoji přítomnost
nepřipravili.
Amen.

Lukáš Klíma: něco o sobě
Narodil jsem se v roce 1974 v Boskovicích. S
křesťanstvím jsem se setkal až na prahu dospělosti
prostřednictvím
církve
adventistů
(CASD).
Myšlenkově i vztahově to byl pro mě nový a lákavý
svět, který jsem chtěl více poznávat, proto jsem se po
gymnáziu rozhodl studovat teologii na semináři této
církve. Po absolvování semináře jsem pak jako
adventistický kazatel krátce působil na sborech v
Ostravě.
Touha po dalším teologickém vzdělávání mně
přivedla na pražskou evangelickou teologickou fakultu
(ETF UK). Během studia na ETF jsem pracoval jako knihovník ve fakultní
knihovně, působil jsem ve výboru Společnosti křesťanů a Židů (SKŽ), stal jsem
členem redakční rady Revue SKŽ a redakční rady Křesťanské revue. V těchto
redakčních radách jsem aktivní doposud, publikuji zde populárně teologické články
z oborů starozákonní biblistika a judaistka.
Po ukončení studia na ETF jsem se setkal s velmi vstřícným jednáním ohledně
své žádosti o vikariát v ČCE, a přestože jsem nebyl členem ČCE, získal jsem
všechna doporučení a stal jsem se členem evangelického sboru v Praze Vršovicích.
Motivací pro vikariát v ČCE byla snaha využít své vzdělání v kazatelské službě,
která mně byla ze strany vedení CASD nedoporučena, protože jsem se během
studia na fakultě oženil a moje žena je aktivní katolička, což by údajně pro většinu
sborů CASD byl zásadní problém.
Od roku 2008 jsem evangelickým farářem v Proseči, mám dvojí církevní členství
(CASD a ČCE) a se svou ženou Olgou máme tři děti. Usiluji o dobré ekumenické
vztahy a v církvi adventistů pravidelně vypomáhám kázáním při bohoslužbách. Se
současným javornickým kazatelem mně pojí dlouhodobé přátelství z dob studia a
vikariátu.
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Převzato z „Po stopách Ježíše“, vydala Biblická jednota 1997
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Co se událo:
Tak trochu jiná čajovna
proběhla o Díkuvzdání po bohoslužbách.
Děti z KOBSu nasbíraly bylinky a bobule,
které na podzim rostu kolem nás. Maminka
Lenka Sovišová nám pak pomohla uvařit
z nich voňavé čaje. Kromě čajů jsme mohli
ochutnat i čerstvé bobule – hložinky, trnky a
zejména lahodné dřínky. Na nástěnkách
jsme si mohli prohlédnout fotky jedlých a
zdravých bobulí, ale i těch, kterým je lepší se
vyhnout. Jsou totiž jedovaté.
Nějaké bylinky ještě zbyly, při některé příští
čajovně je můžete ochutnat i vy.
S.G.

Nedělka pro batolata
Od začátku školního
roku se v našem sboru
ke
svým
nedělním
bohoslužbám – nedělce
– schází kromě školáků
a předškoláků také
skupinka
nejmenších
dětí, batolat. Průměrně
přichází pět dětí v doprovodu maminky nebo
tatínka, ale další jsou
vítány. Míváme téma na delší období, malé děti mají rády známé věci, které
se opakují. Teď je to např. o broučcích a o poslušnosti. Hádejte, proč asi?
V týmu učitelů rádi uvítáme nové posily. Není to služba právě pro vás? S.G.
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Služba br. faráře Jindřicha Slabého v našem sboru - navštívil nás opět
25.října 2015, dopoledne vedl bohoslužby a kázal. Plánovaná přednáška Židovské
svátky jejich vlivna křesťanství se bohužel musela konat jen v hodně zkrácené
podobě, ale i tak byla zajímavá a hojně navštívená.

Víkendovka mládeže v Hošťálkové
Každý člověk se rád vrací na místa, kde prožil pěkné chvíle. Není proto divu, že
pro naši mládežnickou víkendovku (23.-25.10.) jsme vybrali opět chalupu br.
Žambocha v Hošťálkové... Příjezd nebyl zrovna jednoduchý. Díky „skvělé“
hromadné dopravě nakonec všichni mládežníci dorazili jen do Jablůnky, ale to zase
nebylo tak daleko, aby to někomu přidalo vrásky na čele. Po celý víkend jsme se
velice dobře bavili, hráli jsme všelijaké hry - venku i uvnitř. Legendární hrou se asi
stane „Hra na slona“, při které se všichni hráči točí tak dlouho, dokud se nezačnou
válet po zemi s velmi špatným pocitem v žaludku. Ale samozřejmostí byly také
duchovní programy ráno i večer. A pak také jeden delší biblický program, při
kterém jsme probírali Zj 1:1-8. Celkově víkendovka splnila naše očekávání:
přiblížili jsme se sobě navzájem i Pánu Bohu. A na závěr něco jen pro zasvěcené
(účastníky): "Hele, veverka!!!"
Petr Kulík, farář

Konvent Východomoravského seniorátu
se letos konal 7. listopadu opět na Vsetíně. Nejdříve jsme volili nové
předsednictvo konventu na příští 4 roky. Další jednání svižné, do oběda jsme stihli
projednat vše, co bylo na programu, vyslechnout pozdravy od hostů ze Slovenska
a Německa i shlédnout prezentaci o spolupráci našeho seniorátu a děkanátu
Sulzbach-Rosenberg, a to zejména v oblasti partnerství mateřských škol.

Brigáda: v průběhu podzimu byla u zadního vchodu do kostela instalována nová
rozvodná skříň, vykopán příkop a položen nový přívodní kabel. Zbývá ještě znovu
položit chodník, proto je zadní vchod přechodně uzavřen.
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Poděkování za dotaci
Milí bratři, milé sestry, zastupitelstvo obce Javorník na svém zasedání dne
15.10.2015 schválilo poskytnutí dotace našemu sboru v celkové výši 300.000 Kč.
Tento obnos bude sloužit k financování plánované rekonstrukce elektrické
instalace našeho kostela (celkový rozpočet: 220.000 Kč) a k vybudování nového
plynového topení ve sborovém domě (celkový rozpočet: 120.000 Kč). Vzhledem k
právě uskutečněné rekonstrukci vitráží kostela (200.000 Kč) a k plánované
rekonstrukci lavic v kostele (předběžný odhad: 900.000 Kč) jsme rádi za jakoukoli
finanční pomoc stran obce Javorník.
Touto cestou by tedy staršovstvo javornického sboru rádo vyjádřilo
svou vděčnost zastupitelům obce Javorník, ale v neposlední řadě také všem
javornickým občanům, bez jejich příspěvků by tato dotace nebyla možná.
Petr Kulík, farář
V období od minulého čísla se konaly tyto sbírky:
4.10. sociální a charitativní pomoc 6 000 Kč
25.10. JTD 3 010 Kč
Okna 36 800 Kč
Všem dárcům děkujeme !!!

Salár
Staršovstvo javornického sboru připomíná všem členům sboru, že do konce
roku 2015 je stále ještě možné zaplatit salár - buď u s. Jiřiny Majtánové,
nebo převodem na sborový účet (č. účtu: 1444717349/0800).
Církví doporučená výše saláru je 3 - 5 procent z čistého výdělku. Salár je
určen na úhradu běžného sborového provozu (např. elektrika, plyn, sborové
akce), ale třeba také mimořádných oprav. Rozhodně tedy nekončí v kapsách
členů staršovstva

Čeká nás...
Adventní modlitební řetěz 24-7
Zveme Vás k zapojení se do Modliteb 24-7. Chceme vytvořit nepřetržitý modlitební
řetěz, který bude probíhat od pátku 4. prosince do neděle 6. prosince 2015.
Přichystána bude modlitební místnost v klubovně na faře ČCE Javorník. Pro
přihlášení použijte webové stránky:
http://www.modlitby24-7.cz/javornik/rozpis
Rádi Vás přihlásíme také osobně po bohoslužbách o první adventní neděli.
Náměty na modlitby můžete napsat taktéž první adventní neděli na přiložený papír
či na tel.č. 731 197 983.Těšíme se, že se k nám přidáte!
S přáním pokojného adventního času
Alžběta Rašková
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Předvánoční nabídka křesťanských knih
I v letošním adventním období můžete u nás zakoupit různé kvalitní knihy s
křesťanskou tématikou - buď pro sebe, nebo pro Vaše blízké jakožto
vánoční dárek. Prodej probíhá každou neděli po bohoslužbách na faře (až do
vyprodání zásob), kde Vás rádi "obslouží" naši mladí konfirmandé.

Zveme všechny děti na

předvánoční tvoření
ve čtvrtek 17.12.2015 od 16:30 h
ve sborovém domě
Připravena bude výroba vánočních ozdob, dárečků, přáníček atd.
Přijďte si také něco hezkého vytvořit. Těšíme se na vás!
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Dětská vánoční slavnost
Na závěr tradičně prosíme, posílejte děti pravidelně na zkoušky
letošního vánočního divadla !

přinášíme
několik
vzpomínek
na loňské
divadlo

11

Přehled bohoslužeb v adventním a vánočním období
29.11. ne
1.12. út
4.12. pá

10:00 1. neděle adventní, bohoslužby se slavením sv. Večeře Páně
18:30 roráty - Josef Pelc, ŘKC Uherský Brod
18:30 roráty - Pavel Šebesta, ČCE Hodonín

6.12. ne
8.12. út
11.12.pá

10:00 2. neděle adventní - rodinné bohoslužby
18:30 roráty - Monika Černeková, ECAV Myjava
18:30 roráty - Erika Petříčková, ČCE Kyjov

13.12. ne
15.12. út
18.12. pá

10:00 3. neděle adventní
18:30 roráty - Josef Vysloužil, ŘKC Velká nad Veličkou
18:30 roráty - Marek Harastej, CASD Veselí nad Moravou

20.12. ne

10:00 4. neděle adventní
16:00 Dětská vánoční slavnost

24.12. čt

16:00 štědrovečerní bohoslužby

25.12. pá
26.12. so
27.12. ne

10:00 Hod Boží vánoční, bohoslužby se slavením sv. Večeře Páně
10:00 svátek mučedníka Štěpána - A. Prčíková, ČCE Hrubá Vrbka
10:00 bohoslužby

31.12. čt
1.1.2016 pá

17:00 konec roku (vzpomínka na zesnulé členy sboru,
rozdávání biblických hesel na r. 2016)
10:00 Nový rok, bohoslužby se slavením sv. večeře Páně

3.1. 2016 ne

10:00 svátek Zjevení Páně - rodinné bohoslužby

17.1. 2016 ne

16:00 koncert pěveckého sboru Církve adventistů sedmého dne

Srdečně vás zveme na všechna adventní a vánoční shromáždění.
_______________________________________________________
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