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Časopis sboru Církve bratrské v Táboře
„Miluj svého bližního jako sám sebe.“
(Mt 22,39)
Pokorný Král
„Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši:
Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl,
nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se
jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti
podstoupil i smrt, a to smrt na kříži.
Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno,
aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno - na nebi,
na zemi i pod zemí - a k slávě Boha Otce každý jazyk aby
vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.“
(Fp 2,5–11)
Milí bratři a sestry, přátelé,
blíží se období Vánoc a tak si opět připomínáme narození našeho
Pána Ježíše Krista. Při té příležitosti zvěstujeme, že se Bůh stal
člověkem, Pán Ježíš se pokořil, stal se služebníkem: „Způsobem
bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám
sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí.
A v podobě člověka se ponížil,...“ (Fp 2,6-8a)
Tuto pokoru, bych chtěl dnes nejvíce vyzdvihnout. Je to
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charakterová vlastnost tak typická pro Pána Ježíše a pro každého,
kdo se mu poddává a s Ním žije, že ji nelze pominout. V dnešním
světě plném pýchy takováto charakterová vlastnost doslova září
do širokého okolí. Asi máte podobnou zkušenost, když jednáte
s pokorným člověkem, je to většinou radost s ním jednat a něco
s ním dělat, na něčem s ním spolupracovat. Naopak s pyšným
člověkem je to nelehké, často otravné a vyvolávající hněv. Jakoby
pyšný člověk měl nějaké bodce, kterými bolestivě bodá do všech
a do všeho ve svém okolí.
Pokorou ale samozřejmě nemyslíme ponižování sebe sama za
každou cenu, tzv. „pokoru pošmournou“ – to je něco jiného
a nezdravého. Nejpokornějším člověkem je nazván Mojžíš, a to
rozhodně nebyl nějaký ušlápnutý chudinka. Pokora je spíše to,
když víme jak nás vidí Bůh, víme, kdo jsme a jaké je naše místo
a poslání, a tak jsme upokojeni a můžeme vystupovat s plnou
jistotou, že Pán Bůh nás v Pánu Ježíši přijímá a my se nemusíme
za každou cenu prát o své místo na světě. Máme tak jiný přístup
k lidem kolem sebe. Nemusíme na ně útočit, ale spíše vidíme, jak
jim můžeme prokázat něco z té Boží lásky, milosti, ale i pravdy.
Můžeme se také stát služebníky, protože služebníkem se stal i náš
Pán.
Pýchu vidíme všude kolem sebe, našimi nejvyššími
představiteli počínaje, přes mnohé politiky, ale i ve společnosti lidí
kolem nás. Sami vůči ní nejsme automaticky imunní. Současná
„covidová“ krize pýchu vyjevuje v nebývalé míře. Vyjevuje
samozřejmě i pokoru, které je ale násobně méně. Chci tím, říci, že
pokorou můžeme zazářit do veliké dálky. „Abyste byli bezúhonní
a ryzí, Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného
a zvráceného. V něm sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět,“
(Fp 2,15)
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Ke Kristově pokoře a ponížení, službě a poslušnosti Otce
v nebi, patří i jeho vyvýšení. Tedy nejprve směr dolů, aby mohl
být později i pohyb nahoru – opačně to nefunguje. To je i náš
případ, pýcha předchází pád, ale pokora vede k výšinám! To nám
říká i kniha Přísloví.
K pokoře se často dostáváme až když nás okolnosti tak nějak
dotlačí, to asi známe všichni. Krásné je, když u ní chceme zůstat,
když v ní chceme chodit. Jestli apoštol Pavel mluví o tom, že
můžeme šířit vůni Kristovu (2Kor 2,15–16), tak myslím, že právě
pokora je hlavní esencí této vůně. Kéž je vůně Vánoc i letos
prodchnuta vůní Kristovou i skrze nás!
Roman Cimbulka

Zprávy ze staršovstva
Už více než měsíc se shromažďujeme pouze v prostředí
virtuální reality. V případě našeho sboru jsou to bohoslužby
on-line na kameru vysílané z Tábora, následované diskusními
otázkami – například pro zoom café. Střídají se kazatelé i vedoucí,
složení a počet členů chválící skupinky. Vše záleží na momentální
epidemiologické situaci a stupni PES. Ani staršovstvo se proto
nemohlo sejít osobně – setkali jsme se dvakrát on-line
korespondenčně, a to 5. a 19. listopadu 2020. Velmi radostné bylo,
že v rámci rozvolňování opatření v nouzovém stavu jsme mohli
v týdnu od 24. 11. zahájit osobní setkání na biblických hodinách,
a v neděli 29. 11. dokonce na první malé bohoslužbě ve
Strměchách. Vedl ji kazatel Milan Let. K rozesílání biblických
hodin od kazatele Romana Cimbulky sloužily sborové e-maily.
V listopadu se stále pracovalo na přestavbě kuchyně
v podkroví a vylepšoval se prostor v mezipatře pro nejmenší děti.
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Pro tyto (někdy náročné) změny a proměny se prázdný dům
přesně „hodí“. Také se začínáme zabývat podobou stupínku
s novou kazatelnou ve velkém sálu v přízemí. Za shlédnutí určitě
stojí nově upravené webové stránky, kde odvedl velký kus práce
kazatel Milan Let. V druhé polovině měsíce jsme zažili zřejmě
historicky první on-line sbírku na potřeby Diakonie církve
bratrské. Sbírce předcházelo výstižné a motivující video ředitele
bratra Kysely, které jsme zařadili do programu bohoslužby.
První den adventu (v neděli 29. listopadu) jsme sice zapálili
svíčku na reálném svícnu, ale vlastně hlavně pro svět internetu.
Teprve uvidíme, jak coronavirus ovlivní letošní způsob oslavy
Vánoc. Jistí si však můžeme být tím, že stěžejní poselství
o narození Spasitele zůstane navzdory okolnostem stejné.
V každém případě druhou adventní neděli 6. prosince se můžeme
(už podruhé) připojit k celostátní bohoslužbě Církve bratrské
v Horní Krupé, a to už od 9 hodin. Kromě duchovního programu
můžeme zakusit „blízká rodinná setkání“, vřelé pozdravy a sdílení
mezi sourozenci z celé republiky, kteří se rozhodli v danou chvíli
připojit na stejný link. Kázat bude předseda Rady CB – bratr
David Novák. Kéž netradičnímu setkání svého lidu Bůh požehná!
O dalších plánech a vizích staršovstva nejlépe vypovídá
obsáhlé kalendárium připravovaných akcí, které je zpracované
téměř na jeden rok dopředu. Teď bude záležet na situaci okolo
průběhu pandemie a zařazení v PES, v jaké míře se podaří je
zrealizovat. Podle Božího plánu jich bude tak akorát…
„Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá?
Kdo ničí chrám Boží, toho zničí Bůh; neboť Boží chrám je svatý,
a ten chrám jste vy.“
(Ř 3, 16 – 17)
Mirka Nejezchlebová
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Narozeniny
1. 12. Jana Douchová
5. 12. Magdaléna Čmelíková
5. 12. Johana Králová
6. 12. Šimon Svoboda
7. 12. Klára Kvasničková
9. 12. Anna Letová
12. 12. Barbora Nováková
12. 12. Marcela Ukropcová
13. 12. Jaroslava Straková
13. 12. Milan Zadražil
16. 12. Tereza Laurynová
19. 12. Luděk Hanzal
22. 12. Pavel Kvasnička

23. 12. Dagmar Letová
24. 12. Ester Kocábová
25. 12. Vilma Havelková
25. 12. Jaroslav Hoffmann
25. 12. Pavel Valenta
26. 12. Marie Kohoutová
26. 12. Ondřej Kubů
27. 12. Jakub Kvasnička
28. 12. Michaela Svobodová
29. 12. Miroslav Pospíchal
29. 12. Eva Tesařová
31. 12. Eva Špallová
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Časy a místa shromáždění
Nedělní bohoslužby
6.12.
13.12.
20.12.
27.12.
3.1.

TÁBOR
9:30
ZRUŠENO
Milan Let
Roman Cimbulka
DVS
Petr Svoboda
Roman Cimbulka

VESELÍ
9:30
ZRUŠENO
Lukáš Skala

CHÝNOV
9:00
ZRUŠENO
Roman Cimbulka

STRMĚCHY
15:00
Roman Cimbulka
-

Milan Let DVS

Petr Svoboda DB

Milan Let

Jiří Vaněk
Milan Let

Milan Let
Onřej Kubů

Roman Cimbulka

Shromáždění v Mladé Vožici proběhne 10. 12.

Biblické hodiny
CHÝNOV úterý

1.12.
8.12.
15.12.
22.12.
29.12.

Roman
Cimbulka
Milan Let
Roman
Cimbulka
NENÍ
NENÍ

VESELÍ středa

TÁBOR čtvrtek

2.12.

Lukáš Skala

3.12.

Roman Cimbulka

9.12.

Milan Let

10.12.

Milan Let

16.12.

Lukáš Skala

17.12.

Roman Cimbulka

23.12.
30.12.

NENÍ
NENÍ

24.12.
31.12.

NENÍ
NENÍ

Nejen pro aktuální informace ze života našeho sboru navštivte
web https://cbtabor.cz/
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Kazatelé
Milan Let
mail: milan.let@cb.cz, tel.: 774 112 452
Roman Cimbulka
mail: roman.cimbulka@cb.cz, tel.: 608 181 149
Čísla bankovních účtů
12341232/5500 Tábor
231520847/0300 Chýnov
702880399/0800 Veselí nad Lužnicí
Redakce
Ivana Kotoučková (kotouckova.ivanka@gmail.com)
Vydává Sbor Církve bratrské v Táboře
Bechyňská ulice 1636/2, 390 01 Tábor
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