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  EDITORIAL 
 Letošní léto budiž pochváleno. Nebylo nesne-
sitelně horké ani katastrofálně suché jako to 
loňské. Srpen dokonce dopřál i růst houbám, 
v našem lese, takže moje houbařská vášeň 
byla pro letošní rok ukojena. Věřím, že jste se 
v čase prázdnin stihli poctivě zrekreovat a nyní 
jste nabiti elánem pro  čas přicházejícího pod-
zimu. 
      Naše první poprázdninové číslo přináší na 
úvod zamyšlení našeho nového kazatele Sta-
nislava Lance, standardně poctivě se s námi 
podělila o letní zážitky i Ellen a věřím, že mi 
dáte za pravdu, že stojí za přečtení i zpověď 
Steva Jobse, jehož jméno něco říká hlavně uži-
vatelům operačního systému Apple. 
 Pavel Přibyl 

  BUĎTE ŽIVÝMI KAMENY  1 Petr 2:1–5 (ČSP) — 1 Odložte tedy každou špatnost a každou lest, pokrytectví, závist a každou pomluvu 2 a jako novorozené děti mějte touhu po nefalšovaném mléku Božího slova, abyste jím vyrostli [k záchraně], 3 jest-liže jste [vskutku] okusili, že Pán je dobrý. 4 Když přicházíte k němu, kameni živému, jenž byl od lidí zavržen, ale před Bohem je vyvo-lený, vzácný, 5 i vy sami jako živé kameny jste budováni jako duchovní dům ve svaté kněž-stvo, abyste přinášeli duchovní oběti, pří-jemné Bohu skrze Ježíše Krista.  Tento oddíl z druhého listu apoštola Petra mě v posledních měsících výrazně zaujal  

 
 a myšlenku o živých kamenech jsem proto po-užil i v mém prvním kázání v Boleslavi a Jičíně. 
 Petr v pátém verši druhé kapitoly rozvíjí Pav-lovu myšlenku o církvi, která je Božím chrá-mem, stavbou. (1Kor 3:9.16) (Pavlův list byl sepsán  okolo roku 55 n. l., Petrův zřejmě v le-tech 62/63 n. l.) Oba dva patrně reagují na Ježíšův vý-klad, v němž starozákonní chrám coby ka-menná stavba ztrácí svůj význam, protože vztah k Bohu má být budován kdekoliv a ne jen na svatých místech.  (J 4:20-24), Ježíš do-konce předpovídá fyzický zánik chrámu (Mt 24:2).  
 První křesťané (obzvlášť z Židů, ale i po-hanů) jsou tak připravováni na to, že budou-cím zbořením chrámu nepřichází o nic symbo-licky významného, protože jsou orientováni na samou podstatu věci - na živý vztah vůči Bohu a navzájem. Proto první věřící nachá-zíme později nejen v synagogách, ale také po domech, dokonce i na březích řek. 

 Z těchto a dalších míst Nového zákona se můžeme učit, že církev je tvořena lidmi a ne budovami, a že lidé jsou tím nejcennějším sta-vebním materiálem Boží stavby.  
 Pokud někdo projevuje větší úctu mod-litebnám než lidem uvnitř, pak nepochopil dů-ležité poselství Krista a Nového zákona vůbec. Nejednou v životě jsem zaznamenal, jak křes-ťané chovají velkou úctu ke kostelům či mod-litebnám, ale s lidmi v církvi jednají bez jaké-hokoliv náznaku úcty. Kéž bych mohl být vždy svědkem toho, že úctu, jakou někteří projevují zdem, pódiu, kazatelně, kalichu,… projevují v ještě větší intenzitě ostatním věřícím. 
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           Vraťme se však k uvedenému oddílu Pe-trova listu. Předpokladem „certifikátu kvality“ stavby je propojení všech kamenů se základ-ním kamenem. To se však neděje samo, auto-maticky, nějakým zázrakem z nebes, ale kon-krétními rozhodnutími a jednáním každého věřícího. A tím je: - odložení všech špatností (v. 1) - vybudováním touhy po Božím slovu a syce-ním se tímto slovem (v. 2) - přicházením ke Kristu (v. 4) 
 Každá z těchto výzev vydá na samostatné téma ke zpracování. Jedno je však z textu pa-trné. Rozhodnout se a začít jednat musí každý sám. Všichni věříme v moc Božího slova. Ni-kdo nepochybuje, že ke Kristu je třeba přichá-zet. Ale dokud neuděláme konkrétní rozhod-nutí a kroky k pravidelnému studiu Bible a k setkávání s Kristem, vše zůstane při starém. Žít křesťanský život není záležitost pocitů, ale konkrétních rozhodnutí a činů. 

 O krásu celé stavby se už Kristus postará sám, on ji totiž buduje (v. 4 a 5.). Důležité je, abych v ní já, coby živý kámen, nechyběl.  Stanislav Lanc  AKTUÁLNĚ Z PEKINGU 
 Milí přátelé, 
 tak dlouho očekávané prázdniny už jsou za námi. Jsem ráda, že jsme mohli být s klukama alespoň 5 týdnů v Čechách. Bylo tam krásně. Škoda, že to tak rychle uteklo.  Před prázdni-nami jsme si ještě zaletěli na pár dní do Singa-puru. Očekávali jsme, že to bude krásné a udr-žované město, ale skutečnost ještě předčila naše představy.  Singapurci byli velmi otevření a příjemní lidé a téměř všichni uměli základy angličtiny. Singa-purská republika je malý stát s více než 5 mili-ony obyvatel. Přestože tam tvoří více než po-lovinu obyvatel Číňané, tak nám tito Číňané 

připadali odlišní od těch, které známe z Pekingu. Celé město bylo plné krásných parků, hotelů, restaurací a zábavných parků. V Singapuru jsme také stanuli na nejjižnějším místě pevninské Asie. Samozřejmě největším zážitkem bylo koupání na střeše našeho ho-telu, odkud byl krásný výhled na singapurské centrum pod námi.  

 Trochu odlišný byl výlet na filipínský os-trov Boracay, který jsme udělali v srpnu. Fili-píny jsou ostrovním státem, který se rozkládá na více než 7000 ostrovech v západním Ti-chém oceánu. Patří mezi nejlidnatější státy na světě a ekonomové této zemi do budoucna předpovídají rychlý hospodářský růst. V sou-časné době to na Filipínách ovšem vidět není. Hlavní město Manila i jednotlivé ostrovy jsou plné velmi chudých lidí. Ze všech jihoasijských zemí, které jsme zatím navštívili, byly Filipíny zdaleka nejchudší.  
 Ostrov Boracay je krásným rájem pro turisty. Nachází se zde proslavená bílá pláž „White Beach“, která je opravdu pokryta bí-lým jemným pískem. Podél této pláže je pí-sečná promenáda s mnoha restauracemi a obchůdky a rádi jsme se tady procházeli. Jiho-čínské moře zde bylo krásně tyrkysové, teplé a dost bouřlivé, což nás bavilo.  
 Na místním plavidle jsme obepluli celý ostrov dokola a na rozbouřeném moři to byl zajímavý zážitek. Byli jsme se podívat i do vni-trozemí ostrova a v místní vesnici jsme viděli velmi jednoduché dřevěné domečky, ve kte-rých žijí místní obyvatelé. Ale i zde byli lidé 
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milí a usměvaví, jak už to v těchto chudých ze-mích bývá. 
 Teď už jsme opět zpátky v Pekingu a tě-šíme se na příjemný podzim, kdy už nebudou taková vedra, parky a lesy se podzimně zbarví a bude foukat čerstvý vítr a třeba bude i čistší vzduch. Ale necháme se překvapit… 

 Z Pekingu zdraví Ellen  
Co napsal Steve Jobs před svou smrtí? 
 

Jeden z nejbohatších mužů této pla-
nety, zakladatel počítačové firmy APPLE, je-
hož jmění je odhadnuto na 8,3 miliardy do-
larů. Zemřel na rakovinu slinivky 5. října 2011 
ve svých 56 letech. 

Došel jsem až na vrchol úspěchu ve  
světě byznysu. V očích druhých je můj život  
nejspíš ztělesněním úspěchu. Nicméně mimo 
práce mám jen málo radosti. Na konci je bo-

hatství jen aspektem života, kterému jsem při-
vykl. Když teď ležím na nemocniční posteli a 
promítám si celý svůj život, uvědomil jsem si, 
že všechno to uznání a bohatství, na kterém 
jsem si tolik zakládal, zbledlo a ztratilo význam 
tváří v tvář blížící se smrti. 

 Ve tmě se dívám na zelená světla 
strojů, které mě udržují při životě a slyším je-
jich mechanické bzučení. Cítím, jak se blíží 
dech boha smrti. Teď už vím, že když nakumu-
lujeme dostatečné bohatství, aby nám vydr-
želo po zbytek života, měli bychom usilovat i 
o něco dalšího, co s bohatstvím nesouvisí. 
Mělo by to být něco mnohem důležitějšího: 
možná vztahy, nebo umění, snad sen z mládí… 
Bezuzdné následování bohatství nás promění 
v pokřivené bytosti, jako jsem já.  

 Bůh nám dal smysly a možnost cítit 
lásku v srdci každého, ne iluzi, kterou přináší 
bohatství. Bohatství, jež jsem vyhrál v mém ži-
votě si nemůžu vzít s sebou. Mohu si odnést 
jen vzpomínky vysrážené láskou. To je sku-
tečné bohatství, které vás bude následovat, 
doprovázet a dodávat vám světlo a sílu k tomu 
jít dál. Láska může cestovat tisíce mil. Život 
nemá žádné omezení. Jděte tam, kam chcete 
jít. Dosáhněte výšin, kterých chcete dosáh-
nout. Je to všechno ve vašem srdci a ve vašich 
rukou. Jaká postel je nejdražší na světě? Ne-
mocniční postel. 
 
      Můžete zaměstnat někoho, kdo bude řídit 
vaše auto, někoho kdo pro vás bude vydělávat 
peníze, ale nikdy nemůžete najmout někoho, 
kdo by za vás nesl vaši nemoc. Ztracené mate-
riální věci lze nalézt. Ale je tu jedna věc, která 
nemůže být nikdy nalezena v případě ztráty – 
život.  
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Když jede člověk na operační sál, uvě-
domí si, že existuje jedna kniha, kterou má 
ještě dočíst – Kniha zdravého života. Bez oh-
ledu na stadium života, v němž se nacházíte, 
budete každý jednou čelit dnu, kdy se opona 
zatáhne. Ochraňujte lásku k vaší rodině, lásku 
k svému partnerovi, lásku vůči svým přátelům  
 … Mějte rádi sami sebe a s láskou opatrujte 
ostatní.                      
 Steve Jobs. 
  
SBOROVÁ OZNÁMENÍ 
 

V pátek 19. srpna jsme prožívali radostný pod-
večer v přírodě s našimi křtěnci - manželi Ja-
ničkou a Honzou, kteří se rozhodli před svědky 
stvrdit svoje rozhodnutí patřit do Boží i cír-
kevní rodiny.  

 Moc jim přejeme, aby jejich odhodlání vstou-
pit na cestu víry přinášelo jejich rodině a tím i 
našemu sboru co nejvíce požehnání. 
  
KŘESŤANSKÉ AFORISMY  
 •  Víra v happy end - skrytá příčina špatných  
      konců •  Neproste Boha o odpověď, pokud jste ne- 

      poděkovali za otázku •  Mozek nestačí na to, abychom pochopili  
 své bližní - potřebujeme také srdce 
 

 
NAROZENINY V ZÁŘÍ OSLAVÍ: 

               Martina S.  -      06. 9.                  Ludmila P. -      15. 9.  Eva Š. -                  20. 9.     Anna H. -      23. 9.                Janick B. -      22. 9.           
 

Všem oslavencům ze srdce přejeme prožití 
Boží blízkosti, Jeho přízeň, radost ze života a 
naději na život věčný. 
 
 
 PŘEHLED FINANČNÍCH DARŮ 
SBORU ZA PRÁZDNINOVÉ 
MĚSÍCE 2016 
 
ČERVENEC 
Sbírky pro potřeby sboru    3 312 Kč 
Na fond oprav 10%        368 Kč 
Zvláštní dary pro sbor                  110 Kč 
Podpora sborové misie    1 736 Kč 
 
SRPEN 
Sbírky pro potřeby sboru    2 593 Kč 
Na fond oprav 10%        287 Kč 
Zvláštní dary pro sbor                  100 Kč 
Podpora sborové misie    1 828 Kč 
  


