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Slovo na úvod
I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek
z jeho kořenů vydá ovoce.
Na něm spočine duch Hospodinův: duch
moudrosti a rozumnosti, duch rady a bohatýrské síly, duch poznání a bázně Hospodinovy ... vlk bude pobývat s beránkem...
(Iz 11)
Starodávné proroctví o tom, že na tomhle
světě je spousta věci v nepořádku, ale bude
líp. Před námi je dobrá budoucnost - a jako
obraz té dobré budoucnosti je tu vlk, co nesežere nebohou ovečku, ale pokojně s ní žije
pod jednou střechou. S ovečkou! Ten druhý
v doupěti nemusí být také dravý, kousavý a
nebezpečný vlk! Žádný kousanec na kousanec a proti drápanci ještě hlubší drápanec!
Nic takového, že se dva kousáči zmáčknou
do jednoho pelechu a dají si pokoj vlastně
jen proto, že se jeden druhého bojí. A dokonce nejen žít vedle sebe - oni si žijí spolu.
Když to jde, když je to vůbec možné, aby to
takhle fungovalo, tak to by stálo zato přijít
tomu na kloub, v čem je ten tríček.
Izajáš píše cosi o duchu Hospodinově,
duchu moudrosti, rozumnosti, rady, bohatýrské síly, poznání a bázně Hospodinovy. Je
toho hrozně moc, ale něco nám z toho proznívá docela jasně a srozumitelně: jde o to,
jaký duch mezi námi vládne. Jestli je tu
duch samotářství, kousavosti a drápavosti,
jak to tak vlci dělají - a nebo se to zkusí jinak.
Musí v tom být moudrost, rozumnost.
Hodně moudrosti a rozumnosti. To není něco, co na člověka spadne jako osypky - bác
a je to tu. Moudrost je něco, co roste pomalu
a dá to někdy dost práce. Aby byl člověk
rozumný, tak se musí koukat kolem sebe,
jak co dělají druzí, rozvažovat a přemýšlet,
co je dobré a co dobré není. Patří k tomu i ta
,,rada" - totiž umět přijmout radu od druhých. Taky je potřeba snažit se poradit tomu

druhému! To tam také patří - přemýšlet, co by
tomu druhému pomohlo, co by toho druhého
rozveselilo v trápení, co by ho potěšilo na těle,
na duši či na duchu...
Pak Izajáš mluvil o duchu bohatýrské síly.
Ono už teď totiž vidíme, že to není jen tak. To
je práce a někdy hodně těžká práce, když má v
nějakém tom vlčím doupěti vládnout pokoj a
mír. Byla by to práce pro dva vlky, ale když
má spolu vydržet vlk a ovečka, je to ještě těžší.
Každý jsme jiní a někdy to horko těžko ladí
dohromady... Na tom se musí pracovat a je to
práce pro všechny zúčastněné. Chce to bohatýrskou sílu vydržet a nevzdat to, když si třeba
jeden uvědomí, že táhne sám a druzí se vezou.
Myslím, že téhle bohatýrské síle se říká jiným slovem láska. Aspoň mě nenapadá nic jiného, co by mohlo jednoho člověka vést k tomu, aby se obětoval pro toho druhého. Ale láska, to je síla v pravdě bohatýrská, ta dokáže
zázraky. Uzdravovat nemocná srdce, křísit k
životu mrtvé vztahy. Pak je tu řeč o poznání a
to mi připadá obzvlášť důležité.
Vlk a ovečka v jednom doupěti se budou
poznávat a jak poplyne čas, budou se poznávat
víc a víc.
Chce to hodně moudrosti a rozumnosti.
Chce to umět radu přijmout i radu dát. Někdy
je to hrozná práce a chce to v pravdě bohatýrskou sílu, aby člověk vydržel, když na tom
druhém třeba také poznává věci, ze kterých
nemá pražádnou radost. Ale to je duch Hospodinův. To je duch, který má mezi námi vládnout, protože tak to Pán Bůh chce a proto je na
samém konci řeč o bázni Hospodinově.
Když takovýto duch vládne, tak v tom vlčím doupěti mohou spolu pokojně žít vlk i s
ovečkou, protože přes všechnu zlobu tohoto
světa je toho dobrého stále ještě dost a Pán Bůh
nenechá na holičkách ty, kteří se o dobro v
tomto světě snaží.
Jaroslav Pechar
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698. schùze staršovstva (14. záøí 2009)
Přítomni členové: Pechar, Bruncko, Dus, Holý, Mazný, Novotný, Plhák, Skuhra, Slabý, Stralczynská, Zvánovcová, Žilková
Náhradníci: Hoznauer, Chadima
Biblický úvod: Jan Amos Dus. Píseň žalm 23, úvaha na žalm 23, modlitba, píseň 446
1) Staršovstvo vzalo na vědomí nové úřední hodiny br. faráře J. Pechara:
úterý a středa 14:00 – 16:00, čtvrtek 10:00 – 12:00
2) Slib nového staršovstva proběhne 20.9.2009 při bohoslužbách. Tentýž den bude probíhat
akce „Do kostela na kole“. Podpora ekologického způsobu dopravy. Staršovstvo tuto akci
podporuje.
3) Staršovstvo děkuje bytové komisi za odvedenou práci – zajištění oprav a stavebních úprav
bytu. Bytová komise předložila vyúčtování oprav, staršovstvo schválilo proplacení.
4) Staršovstvo pověřilo faráře J. Pechara zastupováním vlastníka bytu (náš sbor) ve společenství vlastníků.
5) Staršovstvo projednalo výměnu klíčů a bezpečnostních přístupových kódů. Sestavilo seznam osob, které by měly mít klíč a kód. Výměna zámku hlavních vchodových dveří a následná výměna klíčů a kódů je plánována na měsíc říjen a bude ohlášena v ohláškách. Staršovstvo také vypracuje novou směrnici pro používání klíčů a kódů, kterou dostanou ti, kdo
obdrží nový klíč.
6) Staršovstvo se rozhodlo jednat dále o vedení účetnictví se sestrou Musilovou, která vedla
účetnictví na Spořilově.
7) Staršovstvo projednalo situaci bezdomovců, kteří navštěvují bohoslužby a možnosti, jak
reagovat na jejich prosby. Jiří Holý připraví pro časopis Brána materiál o možnostech pomoci bezdomovcům a o oboustranně prospěšných zásadách komunikace. Děkujeme Miriam Žilkové a dalším za to, co pro ně udělali a co zjistili.
8) Staršovstvo se zabývalo možnostmi stavebních úprav kostela. Požádáme architekta Davida
Vávru o předběžný návrh projektu, studii přestavby kostela včetně kalkulace ceny.
9) Staršovstvo děkuje ses. M. Žilkové a dalším za nákup 6 dětských židliček. Hledal se i stůl,
zatím se žádný vhodný nenašel.
10) Dny evropského kulturního dědictví
Staršovstvo děkuje Lence Pecharové za iniciativní přístup. V neděli 13.9. odpoledne přišlo
asi 30 návštěvníků, které provázeli Lenka Pecharová, Jiří Holý, Jitka Zvánovcová. Asi po-
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lovina jich byla z Braníka a blízkého okolí a přišli se podívat, protože znali kostel jen
zvenku. Někteří přišli, protože našli informaci na Internetu. Zajímali se o památku, ale dostali i informace o životě sboru.
11) Staršovstvo vzalo na vědomí, že o sborovou mailovou poštu se bude starat farář J. Pechar.
12) Na konventu 7.11. se bude projednávat návrh odvolacího řádu (systému) ČCE. Staršovstvo pověřilo br. faráře J. Pechara, aby pročetl současný návrh a připravil připomínky,
komentáře.
13) Sborová kronika. Staršovstvo pověřilo br. J. Holého, aby zjistil, kde se nacházejí další materiály, a aby je naskenoval nebo okopíroval pro další zpracování. Uvítáme také další informace o historii sboru od pamětníků.
14) Staršovstvo schválilo následující návrhy na proplacení:
•
771,-Kč na prodloužení antivirového programu AVG pro PC v kanceláři.
•
realizovat v kostele WiFi počítačovou síť. Cena do 1500,-Kč.
•
novou lampu k varhanům.
•
příspěvek 300,-Kč pro Brněnskou tiskovou misii.
•
táboru Pecka schodek 2852,-Kč.
•
sborové dovolené v SolaFide schodek 40000,-Kč.
15)

Sbírky:
•
6.9. na křesťanskou službu se vybralo a odeslalo 5670,-Kč.
•
30.8. na pomoc cizincům se vybralo a odeslalo 1752,-Kč.
Zapsal A. Slabý

UKRAJINA 2009…
…aneb Putování po stopách Nikoly Šuhaje
V neděli 12. července vyrazilo 13 odvážlivců
ve věku od 15 do 31 let směrem na východ.
Cílem byla oblast Podkarpatské Rusi, respektive Zakarpatské Ukrajiny, tedy území mezi
světovými válkami patřící ČSR.
Kvůli levnějším lístkům rozdělili jsme se již
na samém začátku cesty do dvou po sobě
jedoucích vlaků, jedni s přestupem v Košicích, druzí přímo do Michalovců, kde jsme
se opět potkali.
Záhy jsme zjistili, že je velkým problémem
se vůbec přes hranice dostat. Kvůli jinému
rozchodu kolejí totiž neexistuje přímé vlako-

vé spojení a dopravu zajišťují autobusy. Nakonec jsme se nadvakrát přecejen dostali do
Užhorodu, odtud již typickým ukrajinským
autobusem do Mukačeva, kde jsme přestoupili na širokorozchodnou železnici, jež nás
dovezla až přímo k nástupu na první poloninu - do obce Vovčij.
Polonina je pohoří s oblými, travnatými kopci a vrcholy s nadmořskou výškou kolem
1500 m n. m. Pozoruhodné je, že vlivem
kontinentálního podnebí se zde nevyskytuje
pás kosodřeviny - na listnatý les přímo navazují traviny, respektive nekonečné borůvčí.
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Za dva týdny se nám podařilo překonat celkem tři poloniny - nejprve Boržavu s nejvyšším bodem naší výpravy - Ctij 1677 m. n. m.
Další dvě - Krasna a Svidovec - byly nouzovým řešením, neboť se nenašel způsob, jak
se dostat k pohoří Horhany.
Během přesunu z Boržavy do Krasne nás
cesta zavedla do vesnice Koločava, jež je
spojena s Ivanem Olbrachtem, respektive
jeho románovým hrdinou Nikolou Šuhajem,
který z této vesnice pocházel. „U dřevěného
kostela, ležícího u silnice směrem na Siněvir,
se nachází hroby českých četníků, zabitých
Nikolou Šuhajem, na hřbitově blíže na náměstí se nachází hroby Eržiky a Nikoly.“ To
alespoň říká wikipedie - nám se jejich hroby
nalézt nepoštěstilo.
Třetí pohoří - Svidovec - nám ukázal, že na
ukrajinských horách dovede i pořádně pršet.
Při stoupání na vrchol Tempa (1634 m. n.
m.) jedna bota nezůstala suchá. Avšak tento
lijavec byl výjimkou potvrzující pravidlo,
neboť většinu dní jsme spíše litovali, že jsme
s sebou nevzali více opalovacího krému.
Během putování po ukrajinských kopcích se
nám dostalo několika poznatků. Odpadky na
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Ukrajině nepatří do koše, ale podél cesty,
nejlépe tak, aby co nejvíce hyzdily pocit z
nedotčené přírody (naprostým vrcholem v
tomto ohledu byla jedna říčka u Koločavy, v
jejímž proudu jsme za silného deště napočítali 3 PET lahve za vteřinu!).
Dalším poznatkem je, že potkáte-li v těchto
horách vůbec nějaké turisty (nevezou-li se
tito turisté na korbě nákladního automobilu),
budou zcela jistě z Čech, v naprosté převaze
z Prahy.
Zdejší oblast je pro českého turistu velmi
přívětivá a to nejenom díky nízkým cenám.
Protože se v téměř každé rodině nalezne někdo, kdo v Čechách pracoval, česky se zde
bez problémů dorozumíte. Kladně působí
také prvorepubliková zkušenost, kdy zde působili čeští učitelé a úředníci.
Pokud jde o jídlo (na horách důležitou to položku), bylo ho dost a bylo výtečné. Nutno
poznamenat, že stany plnily svou funkci spolehlivě a že za celé dva týdny se nikdo nezranil. A co víc, nedošlo ani na ponorkovou
nemoc - což je přímo nevídané, vzhledem k
tomu, že jeden z našich stanů (kdo zná jejich
rozměry, pochopí) po celou dobu obývali

Brána 9/2009

6

4 dobře narostlí hoši - inu, poznali jsme se
důvěrně, viďte, Aleši, Lukáši, Jakube! :-)
Poslední den byl ve znamení mírné orientační improvizace, která dopadla překvapivě
dobře. Nesešli jsme do Kobilencké Poljany,
jak se hlavní navigátor domníval, nýbrž do

mnohem většího města Velkij Bičkiv, odkud
to bylo jen 180 km a 3.5 hod. cesty do Užhorodu.
Také kontroly na hranicích proběhly překvapivě hladce, takže jediné, co nám chybělo
byl spánek a měkká postel :-)
Za všechny zúčastněné Prokop Stralczynský

sborová dovolená
Týden společné sborové dovolené jsme letos strávili v církevním středisku Sola Fide
v Jánských Lázních. Ti, pro které ve středisku nezbyla postel, odcházeli na noc do nedalekého
penzionu. Celkem nás bylo 66, z toho 20 dětí.
Každý den jsme zahajovali společným zpěvem a biblickým zamyšlením Jaro Křivohlavého.
Po večeři byl připraven program pro děti, od osmi hodin večer pak dvouhodinový večerní program.
Během dne jsme v menších skupinách plně využívali turistických možností, které Krkonoše
nabízejí a autobusy a lanovky pomáhají zvládnout. Tak se i rodiny s dětmi bez větší námahy
dostaly na Černou horu i na Sněžku, do Pece, na koupaliště i na borůvky.
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Na fotografii Lukáše Havleny, která je na titulní stránce Brány, jsou všichni ti, kdo ve
správný okamžik před stisknutím spouště doběhli na schodiště kostela vedle budovy, ve které
jsme bydleli. Kdo dorazil později, na fotce chybí.
Týden probíhal v klidu a svornosti. Určitě k tomu přispělo i krásné počasí, které nás celou
dobu provázelo.
RČ

STVOØENÍ VS. EVOLUCE III
Pozadí sporu
Milí bratři a sestry,
jak jsem minule naznačil, chci ještě něco
napsat k podstatě sporu, který se nezasvěcenému může jevit jako hloupé odvádění pozornosti od důležitějších věcí k "technickým
detailům".
Ale než začnu, vrátím se ještě k minulému
tématu: Chápete již všichni, že evoluční "teorie" je mýtus, založený na lžích a překruco-

vání? Chápete již, že kdyby byly z učebnic
biologie odstraněny všechny lži a překrucování, tak by v nich nic z evoluce nezůstalo?
(tzv. mikroevoluce je adaptace; jelikož v genomu nevzniká nová informace, neoznačuji jí
za evoluci - viz definice v předchozím článku). Věříte, že k nahlédnutí této nepravdy
nepotřebujete vědecké vzdělání, ale stačí
zdravý rozum? Je to tak, věřte mi!
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Ale nyní tedy k tomu avizovanému pozadí
sporu. Jádro problému "stvoření vs. evoluce"
se týká autority a důvěryhodnosti Bible.
Jde o to, jestli je Písmo důvěryhodnou
knihou, nebo ne. Jestli je jejím autorem někdo s větším rozhledem a inteligencí než my
a je třeba své představy vytvářet podle toho a
nebo je to spíše prastarý spis pokročilých
orangutanů (kteří si sebekriticky uvědomili
svou přízemnost a dali se na vymýšlení jazyka, abstraktních konceptů a náboženství ;-)),
který musíme začlenit do našich moderních
představ.
Buď je Bible Boží slovo, které je důvěryhodné, protože jeho autorem je (pravdomluvný) Bůh, nebo je Bible jen snůškou příběhů, které se dají v případě potřeby převrátit
zcela naruby a které souvisí se skutečným
světem jen jaksi velmi kostrbatě, nepřesvědčivě a složitě. Kdo má Vaší důvěru? Podle
čeho interpretujete Boží slovo?
Jednáte dle toho, čemu nejvíc věříte. Vaši
víru lze odvodit z Vašeho (či z mého) jednání. To, čemu věříte nejvíc, používáte k vysvětlení ostatních událostí (zkušeností, pozorování).
V pozadí sporu je tedy problém důvěry. V
podstatě jsou jen dvě možnosti, komu věřit.
Křesťané mají protivníka, který mimochodem vládne tomuto světu. A cílem protivníka, pokud to dobře chápu, je odvést nás od
Boha - tedy vyvrátit či zdiskreditovat naší
víru v něj. Nebo z ní alespoň udělat mrtvou
víru - myslím, že to protivníkovi ke štěstí
stačí. A když to nejde jednou ranou, zkouší
to postupně a pokud možno nenápadně. Odmítáte přestat věřit celé Bibli najednou? O.K.
- i s tím se dá něco dělat: prosím, jen pootevřete dvířka - "jen dva prstíčky strčíme a
hned zase půjdeme" (tak nějak to říkávaly
Jezinky, jestli se nemýlím). Což takhle vzdát
se víry aspoň v jednu knížku - třebas tu první, ať to vezmeme postupně. A že se na ni
odvolává nejen apoštol Pavel, ale i sám Ježíš? Tím se netrapte...
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Nu, a když se nahlodání povede a lidé
Vám uvěří - tak pokročíte dál. A my jsme už
v hodně pokročilé době - to Vám tedy řeknu.
Budu citovat Alana Vincenta, řečníka na letošní Křesťanské konferenci, ateistického
vědce, který se obrátil a vyrazil na misii rovnou do indické Bombaje, kde se díky jeho
působení obrátily stovky tisíc lidí. Evolučních bludů se musel také pracně zbavovat.
Alan rozvádí 2Te 2,8-12. Nejprve se pozastavuje nad tím, jak je možné, že vedoucí
představitel presbyteriánů v USA podal návrh, že homosexualita a alternativní formy
manželství jsou v Božích očích také přijatelné. Hájil to prý tezí "Teď se věci změnily."
To Alan v zoufalství komentuje: "Ale Bůh se
nezměnil!" Klade si otázku, jak se člověk k
takovému postoji víry dostane. A říká "tím,
že má radost z nepravosti". Vzpomíná na biblické úsloví "malé lištičky plení vinici" a dodává "Člověk se trochu odchýlí od Božího
slova, protože je mu v něčem nepříjemné, a
brzy už Boží slovo nemůže brát vážně a bude
oklamán" (Víra, str. 43). Uzavírá tímto: "Miluješ pravdu? Před touto nevěrou Tě ochrání
Bohem dané zanícení pro pravdu."
Toto je tedy příklad nebezpečí, k němuž
může víra v evoluci a z ní plynoucí snižování
významu Božích slov dláždit cestu.
Jaké jsou další důvody, proč by křesťan
měl nazývat evolucionismus pravým jménem?
1. Ježíš se odkazoval na Mojžíšovy knihy
- včetně Genesis - s naprostou důvěrou, a to i
v polemikách s farizeji. Ježíš věřil, že Bůh
stvořil svět v šesti dnech, jak je psáno. A bědoval: "Když ale nevěříte jeho (Mojžíšovým)
spisům, jak uvěříte mým slovům?" (J 5:47).
Ježíš nám dal příklad. Máme mít mysl Kristovu.
2. Evolucionismus očerňuje Boží charakter tím, že umisťuje smrt (zvířat) před
hřích. Ale Pavel nám píše, že teprve
"s hříchem přišla smrt." (Ř 5:12) To by znamenalo, že Bůh používal v knize Genesis
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slovo "dobré" k označení situace plné smrti,
utrpení a boje o život. Ale není Bůh pravdomluvný?
3. Není to pravda. Je v rozporu s vědeckými zákony. A my máme milovat pravdu.
Máme Boha milovat také svou myslí. Nemáme se nechat svést kdejakým bludem a
lidským učením. Vzhledem k tomu, že o dobách před zhruba čtyřmi a více tisíci lety nemůžeme mít spolehlivé poznatky, redukuje
se tato otázka na jednoduché dilema: Věříte
Božímu slovu, nebo lidskému učení?
4. Evoluční mýtus je stromem, který nese
špatné ovoce. Je stromem, který se větví do
mnoha scestných učení, protože jim poskytuje zdánlivě důvěryhodný (vědecký) základ.
Vzpomeňte, s jakou radostí se evolučních
myšlenek chopily vražedné režimy 20. století... Odkud se vzala eugenika? Odkud se vzalo samo učení o nerovnosti ras a s tím spojené pokřivení významu slova rasa? Kde soupeřivý výklad kapitalismu? Kde, kde našly
tyto pokrouceniny (domněle) důvěryhodný
základ? A proč tento mýtus tak zuřivě chrání
a prosazují (např. do učebnic) komunisté,
humanisté a ateisté? Setkal se někdo z Vás s
dobrým ovocem z tohoto stromu?

5. V Exodu 20:9-11 Bůh jasně mluví o
svém Stvoření v 6ti dnech. Kdyby chtěl Židům říci, že mají dodržovat den odpočinku,
protože stvořil Zemi během 6 dlouhých období, měl pro to v hebrejštině dost možností.
Ale on si vybral právě výraz označující doslovný den - a přesně tak tomu Židé rozuměli.
6. Chce někdo mít velkou víru? Chce někdo oslavit Boha Jeho skutky? Důvěra v Boží
slovo je pro toto nutnou podmínkou - neříkal
snad Ježíš "Jestliže nevěříte, když jsem k
vám mluvil o pozemských věcech, jak uvěříte, budu-li mluvit o nebeských?" (J 3:12)
Alan Vincent by mohl potvrdit.
7. Petr předpovídal, že přijdou posměváčci přesně tohoto typu (2P 3:3-9). Pozor na
ně. Tolik k evoluci - nihilistické a humanistické modle. Loučím se se slovy apoštola
Pavla z dopisu Filipským, která jsou mým
přáním nejen pro Vás, ale i pro mne samotného: "Konečně, bratři, všecko, co je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, co má
dobrou pověst, jestli je nějaká ctnost a jestli
nějaká chvála, o tom přemýšlejte."
Pavel Kukačka

Souboj víry a ateizmu
Zlo neexistuje, Pane!
Profesor na univerzitě položil svým studentům otázku:
„ Je vše, co existuje, stvořené Bohem?“ Jeden ze studentů směle odpověděl:
„Ano, je to stvořené Bohem.“ „Bůh stvořil všechno?“, zeptal se profesor. „ Ano, pane!“ odpověděl student.
Profesor řekl: „Pokud Bůh stvořil všechno, znamená to, že stvořil i zlo, které existuje. A
díky principu, že naše činnost určuje nás samotné, je Bůh zlo.“
Uslyšev takovouto odpověď, student ztichl. Profesor byl sám se sebou spokojen. Najednou
zvedl ruku další student.
„Pane profesore, můžu vám položit otázku?“ „Ovšem“ - odpověděl profesor.Student se postavil a zeptal se: „Pane profesore, existuje chlad?“
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„Co je to za otázku? Ovšem, že existuje. Tobě nikdy nebylo chladno?“
Studenti se zasmáli otázce mladíka. Mladík pravil: „Ve skutečnosti, pane, chlad neexistuje.
V souladu se zákony fyziky, je to, co pokládáme za chlad ve skutečnosti nepřítomnost tepla. U
člověka nebo předmětu můžeme zkoumat, zda má energii nebo ne, vyzařuje-li ji či nikoliv. Absolutní nula (-273°C) je úplná nepřítomnost tepla. Při této teplotě se veškerý materiál stává
inertním a nezpůsobilým reagovat. To znamená, že chlad neexistuje. My jsme si toto slovo vytvořili, abychom popsali, co cítíme v nepřítomnosti tepla.“
Student pokračoval: „Profesore, existuje tma?“ Profesor odpověděl: „Ovšem, že existuje.“
„Opět, pane, nemáte pravdu. Tma též neexistuje. Ve skutečnosti je tma nepřítomnost světla.
Můžeme zkoumat světlo, ale ne tmu. Využijeme-li Newtonovu poučku, můžeme rozložit bílé
světlo na početné barvy a zkoumat vlnovou délku každé z nich. Ovšem Vy nemůžete měřit tmu.
Obyčejný světelný paprsek vtrhá do světa tmy a osvěcuje ji. Jak určíte nakolik tmavým je to či
jiné prostranství? Měříte v něm nacházející se množství světla, je to tak? To znamená, že tma
je pouze pojem, který člověk používá pro popis toho, co se děje v nepřítomnosti světla.“
Pak se mladík znovu zeptal profesora:
„Pane, existuje zlo?“ Tentokrát profesor již nejistě odpověděl:
„Ovšem, jak jsem již řekl. Vidíme je každý den. Brutalita ve vztazích mezi lidmi, velký počet trestních činů, násilí v celém světě – to všechno není nic jiného než projev zla.“ Na to student odpověděl: „Zlo neexistuje, nebo v krajním případě, neexistuje pro ně samotné. Zlo je
prostě nepřítomnost Boha. Podobně tmě a chladu, toto slovo bylo vytvořené člověkem, aby popsalo nepřítomnost Boha. Bůh nevytvářel zlo. Zlo, to není víra, ani to není láska, které existují
jako světlo a teplo. Zlo je výsledek nepřítomnosti Božské lásky v srdci člověka. Je to podobné
tomu, jako když chlad přichází tehdy, když není teplo, nebo tma, když není světlo.“
Profesor si sedl. Ten mladý student se jmenoval Albert Einstein.
(došlo mailem, autor neznámý)

ohlédnutí za tábory
Zveme všechny členy sboru i další přátele
na

OHLÉDNUTÍ ZA LETNÍMI TÁBORY
(a dalšími sborovými akcemi)
V NEDĚLI 18. ŘÍJNA
OD 11,30 HOD.
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Pravidelný sborový
program
Neděle 8:30
Chvály
(mimo 1. neděli v měsíci)
Neděle 9:30
Bohoslužby
první neděli v měsíci jsou rodinné služby
Boží; třetí neděli v měsíci je vysluhována
sv. Večeře Páně
Úterý 16:30 – 18:30 Odrost

Obsah
Slovo na úvod
Staršovstvo
Ukrajina 2009
Sborová dovolená
Stvoření vs. evoluce III
Souboj víry a ateizmu
Pozvání na Ohlédnutí
Pozvání na výlet
Poslední stránka

2
3
4
6
7
9
10
11
12

Úterý 18:30 – 21:00 Mládež
Středa 18:00 – 19:30 Biblická hodina
Středa od 16:30
Setkání předškolních
dětí a prvňáčků (i s maminkami)
úřední hodiny faráře
Jaroslava Pechara
úterý a středa 14.00 – 16.00
čtvrtek 10.00 – 12.00

Verš na září
Neboť kde je váš poklad, tam bude i vaše
srdce.
Lukáš 12,34
Zdroj: http://www.dulos.cz/cz/jb/hesla
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