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Vnější vlivy 
Chladná rána, mlhy, sychravo, dny bez slunce a dlouhé večery. Pro mne jsou mnohem 
příjemnější dlouhé dny, mnoho sluníčka. Teplo ale ne horko. A pokud je možnost koupání, 
je to téměř ideální. A za každého počasí dobré jídlo a pití. Tohle jsou některé hlavní vnější 
okolnosti, které mají vliv na naši náladu. Výhled z okna ovlivňuje naši psychiku, ale je 
psychika nejdůležitější? Chtěl bych naši pozornost zaměřit na vztah s Bohem skrze Ježíše 
Krista. Ten je nejdůležitější. 

Různé svátky, příležitosti a slavnosti jsou zpestřením našich životů, většinou točících se 
kolem práce. Nutno dodat, tak je to i dle slova Pána Boha v pořádku. V potu tváře budeš jíst 
svůj chléb, čteme v Gn 3,19. Nechci nás vést k pozitivnímu myšlení a nutit, abychom na 
všem nutně nalézali něco dobrého. Ale chci nám připomenout Boží slib daný lidstvu po 
potopě: "Setba i žeň a chlad i žár, léto i zima a den i noc nikdy nepřestanou po všechny dny 
země." Gn 8,22 Ačkoliv každému vyhovuje víc jiné roční období, Bůh ustanovil, že se bude 
pravidelně střídat. Nepotřebujeme v tom vidět nekončící kolotoč práce a odpočinku, zimy a 
léta, ale spirálu, na jejímž konci přijde podruhé Mesiáš a potom nebe a země pominou, ale 
kdo uvěří v Ježíše a přijme Jej za Pána a Zachránce, bude žít s Ním věčně. 

K životu patří narození i umírání. Sice si již mnoho generací křesťanů před námi myslelo, že 
žijí v poslední době, včetně té první generace. Jen těžko se odhaduje, jak daleko je okamžik 
druhého příchodu Ježíše, o kterém On sám řekl, že ho zná jen Otec. Mnohem hmatatelnější 
je datum zimního slunovratu, kdy se křesťané mnoho století před námi rozhodli slavit 
narození Ježíše, jehož datum narození se nám nezachovalo. Z toho můžeme jen odvozovat, 
že z Božího hlediska není podstatné. Podstatné je, že Bůh poslal svého Syna, aby přišel na 
tento svět a svojí zástupnou obětí dal možnost záchrany před odplatou za hříchy každému, 
kdo v Něj uvěří. Proto je podstatnější, kým je Mesiáš Ježíš pro nás, než kdy se narodil. A i 
když k zimnímu času patří dlouhé večery, vůně hřebíčku a skořice, horký čaj a možná i 
deprese, to nejpodstatnější je, jestli je Ježíš přítomen v našich životech za každých okolností 
a v každém ročním období i každý den v týdnu. Přeji každému z nás, aby vyznání "Ježíš 
Pán" bylo osobním a pravdivým prohlášením, jinými slovy "uvěřil jsem v Ježíše Krista a 
skutečně je Vládcem mého života". Pokud je to pravda, víme co dělat za jakýchkoliv 
vnějších i vnitřních okolností a víme, kam směřujeme. 

E. Poloha  

Timothy Keller: Král ův kříž 
Kniha Králův kříž: Život Ježíše a příběh světa je zajímavým počinem známého New Yorského 
pastora Timothy Kellera. Kniha vychází z jeho kázání na Markovo evangelium, kterým chce 
svým čtenářům přiblížit Ježíše s nadějí, že se jim, stejně jako kdysi autorovi, podaří najít 
v evangelijních příbězích Ježíše, který se jim stane skutečným.1 
Keller již řadu let působí v prostředí, které se považuje za nevěřící, ale svou praxí je spíše 
hledající, je silně intelektuální, nepřeje laciným odpovědím a povrchní víře. Tomuto publiku 
káže a píše své knihy. Králův kříž není klasickým komentářem evangelijního textu, ale 
autorovou selekcí textů z Markova evangelia, které dle jeho slov, nejlépe vypráví Ježíšův 
příběh, protože se zaměřuje na jeho slova a činy.2 Proto v knize některé pasáže z Markova 
evangelia záměrně zmíněny nejsou. 
Keller vycházel ze svých kázání, která upravil pro knižní vydání, což se odráží i na stylu jeho 
práce s biblickým textem, ke kterému buduje mosty přes známá díla současné kultury. 
Kellerovi se výborným způsobem daří propojovat dva světy: svět Ježíšovy doby a současný 
svět způsobem, kterým ukazuje na skutečného, „uvěřitelného“ Ježíše Krista. 
Nečekejme tedy odbornou studii, ale populárním způsobem předložené evangelium podle 
Marka, které dělí do dvou symetrických dějství podle názvu knihy: Králův kříž. „První 
pojednává o Ježíšově identitě – Ježíš je Králem nade vším (1. až 8. kapitola Marka) – druhé pak 
o smyslu jeho smrti na kříži (9. až 16. kapitola).“3 
Seznam použité literatury obsahuje jak odborné teologické komentáře Markova evangelia, tak i 
historické studie, novinové články, psychologická či filosofická pojednání a klasická díla 
literatury či filmu. Keller neváhá užít Tolkienova Pána prstenů vedle psychologické studie a 
aktuálního článku z renomovaných novin, aby jimi čtenáři přiblížil smysl biblického textu. 
Můžeme ocenit aktuálnost Kellerových zdrojů, ze kterých drtivá většina v době vydání nebyla 
starší deseti let. 
Kniha Králův kříž poutavým způsobem čtenáře provází Markovým evangeliem. Toho, kdo se 
tímto evangeliem zabývá systematičtěji, však bude mrzet místy až příliš rázná selekce textů, 
která vynechává dvě celé kapitoly (6. a 13.) a větší množství textů dalších šesti kapitol.4 Jak 
moc tato selekce ochudí poselství Markova evangelia a pomůže text udržet v mantinelech 
dělení knihy dle struktury Král – kříž, by bylo zajímavé téma na jinou teologickou studii. 
V rámci zvolených textů je však kniha kvalitně zpracovaná. Kapitoly knihy více či méně lícují s 
kapitolami Markova evangelia, a proto není obtížné se v knize orientovat. Styl, jakým se autor 
vypořádává s obtížnějšími tématy, může připomínat C. S. Lewise, kterého v knize rád cituje po 
boku J. R. R. Tolkiena či Jonathana Edwardse. 
Můžeme také ocenit, že se nevyhýbá obtížnějším tématům, která pálí nevěřící či hledající 
publikum, zato však nevěnuje příliš pozornosti tématům, která by byla kontroverzní 
v křesťanských kruzích.5 Kvalita této knihy spočívá v tom, že je vhodným doprovodným 
komentářem k Markovu evangeliu pro ty, kdo jej čtou poprvé, stejně jako osvěžujícím 
pohledem pro ty, kdo jeho text už důvěrně znají. 
1 Srov. s. 15. 
2 Srov. s. 12: „souvislé vyprávění – takové, které se úmyslně zaměřuje na Ježíšova slova a činy (a ty zejména).“ 
3 S. 13. 
4 Vynechané texty jsou: 1,5-8.23-28.32-34; 2,13-22; 3,7-35; 4,1-34; 5,1-20.34.43; 6,1-56; 7,6-13; 8,1-26.33; 9,35-42.46-

52; 10,1-16.28-34.46-52; 11,19-33; 12,1-27.35-44; 13,1-37; 14,1-11.17-21.26-31.37-42.66-72; 15,16-19; 16,8-20. 
5 Čehož si můžeme všimnout například vynecháním začátku páté kapitoly (vyhnání legie démonů z posedlého) či celé 

třinácté kapitoly Marka, tzv. Malé apokalypsy. 

Knihu je možné zapůjčit ve sborové knihovně v předsálí velkého sálu.        David Živor, DiS. 



Příspěvek z roku 2004 
Kdysi jsem stála na vozíku před rybníčkem, chystala jsem se do něj vjet a ukončit své 
pozemské strasti. Můj život pro mne ztratil smysl. Neudělala jsem to, protože jsem nechtěla 
zarmoutit svou statečnou maminku. Později jsem v ještě větším zoufalství pozvala do svého 
života Pána Ježíše. Přišel a můj život se změnil. Ačkoliv vnější okolnosti mého životního 
putování zůstaly stejné, to podstatné bylo úplně jiné: začala jsem se měnit já. 
Vydala jsem se na cestu s Pánem Ježíšem a můj život je smyslu-plný. 
Zacharjáš 6:12 A mluviti budeš k němu, řka: Takto praví Hospodin zástupů, řka: Aj muž, jehož 
jméno jest Výhonek, kterýž z místa svého pučiti se bude, ten vystaví chrám Hospodinův. 
Pán Ježíš vystavěl chrám ve třech dnech (vzkříšení a vykoupení). A buduje Boží království. 
Království spravedlnosti a lásky. Mám výsadu, že u toho mohu být spolu s Ním. 
Více než přede dvěma tisíci lety "vypučel" úžasný Výhonek a nyní je čas Jeho narozenin. 
Slavme jej, vždyť je tu pro každého z nás!             Jana Hrdá 

Narozeniny v prosinci 
  1. Jana Kleissnerová 
  2. Jana Hrdá † 
  4. Galina Adamová 
  4. Jan Kubaň 

  5. Helena Bližíková 
  5. Jitka Paďourková 
  6. Květa Barešová 
11. Soňa Došková 

22. Daniela Vacková 
22. Robin Kotubej 
23. Radka Žočková 
30. Vladimír Hejl 

Mimořádné akce 
Po   8. 12. 18:30 Koncert pražských učitelek 
Po   8. 12. 18:00 Sborová rada (v Kanceláři) 
St 10. 12. 16-21h Příprava na Dvoreček 
So 13. 12. Vánoční dvoreček; koncert v 11h a v 15h 
Ne 14. 12. Vánoční dvoreček v rámci jarmarku v Bělé pod Bezdězem 
Ne 14. 12. 16h Vánoční muzikál IBCP, velký sál 
Pá 19. 12. 16-20h Svítání 
Ne 21. 12. Dětská vánoční slavnost, křest 
St 24. 12. 15h Štědrovečerní shromáždění 
Čt 25. 12. 9:30 Hod Boží Vánoční 
So 27. 12. čtení Bible na náměstí 
So 27. 12. Zlatá svatba Kubaňovi 
Čt   1.   1. 11h Novoroční shromáždění 
4. - 11. 1. ATM „Hospodin dá vyr ůst spravedlnosti“ 
Út   6.  1. ATM CB Římská 
Čt   8.  1. ATM mládež u nás, velký sál 
So 28.   2. čtení Bible na náměstí 
So 28.   3. čtení Bible na náměstí 
Pá   3.   4. 18.30 Velkopáteční shromáždění 
So   4.   4. čtení Bible na náměstí 
Po   6.   4. Velikonoční výlet 
17. – 19. 4. Veletrh Evolution – služba na festivalu esoteriky 
1. – 3. 5. Československá konference sester BJB 
Pá 29. 5. Noc kostelů 
5. – 7. 6. Sborový víkend  Běleč n. Orlicí 

Klub seniorů 
  9. 12. Kuba – br. Ondřej Tláskal 
16. 12. “Ot če náš“ v praxi – MUDr. Zuzana Kasalová 
23. 12. Předvánoční posezení – Jan Jakub Ryba – Česká mše Vánoční, koledy: housle – 

Jana Pošvářová, klavír – Bohdanka Pípalová – br. kaz. Vladimír Hejl 
30. 12. Prázdniny – klub není 

Pozvánka 
Letos koncem roku slavíme padesát společných let. Tak upřímně vás zveme: Přijďte se 
s námi radovat, sdílet a posedět v sobotu 27.12.2014 v 15.00 hodin v našem sboru. Každý, 
kdo chce s námi pobýt, je vítán. Prosíme, nenoste žádné dárky, přijďte jen tak. Těšíme se na 
vás. 

Jan a Jana Kubaňovi 

Bohoslužby - neděle 9.30 – 11h 
 

datum vedení kázání Bělá p. B. 

  7. 12. Vladislav Vovkanič Vladimír Hejl, VP Roman Klusák 

14. 12. Roman Klusák Erik Poloha Vánoční dvoreček 

21. 12. Vladislav Vovkanič Erik Poloha Vladimír Hejl 

25. 12. Erik Poloha Vladislav Vovkanič - 

28. 12. Vladimír Hejl Roman Klusák Miloš Tresa 

  1.  1.  Erik Poloha Erik Poloha, VP - 
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