VERŠ NA ROK 2020

Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života, k němuž jsi byl povolán a k
němuž ses přihlásil dobrým vyznáním před mnoha svědky. (
1. Tim 6:12)
Milé sestry a bratři, sboroví přátelé,

Modlitby:

v nejbližší době nás čeká několik událostí. První bude odložené členské
shromáždění, které mělo proběhnout 29. března 2020. Vir nám to překazil. Když
dnes prohlížím výroční ročenku, zřejmě bych vše psal jinak. Pandemie nás
všechny zasáhla a ovlivnila. Nyní nás opět čeká komplikovaná doba. Žijme s tímto
pohledem: “Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí rozličné
zkoušky.” (Jk 1). Důvěřujme Ježíši, má to pod kontrolou. Ať má pod kontrolou i
nás. Další událostí je sborový víkend. Jako celé staršovstvo přicházíme s
myšlenkou společného duchovního programu na téma: “Otevření našich srdcí” otevřít se vůči Bohu, otevřít se bližním, otevřít se odpuštění, otevřít se naplnění
Duchem, otevřít se svobodě vyznávat Boha, otevřít se radosti … každý si může
sám za sebe jistě něco dosadit. Prosíme, modlete se za pobyt, aby to byl
požehnaný čas ve všech oblastech našich životů.
za staršovstvo Tomáš

Program na nejbližší období:

- nemocní a
nejstarší
- kovidová
situace
- politická
situace, volby
- růst
společenství
- hospic,
ARocha
- dětské
kluby, mládež

13.9. neděle ETS; na ETS proběhne sbírka
15.9. ZRUŠENA biblická hodina
16.9. staršovstvo ARocha 17h
20.9. členské shromáždění + společný oběd, konec do 14:45
22.9. biblická hodina Desatero
25.-28.9. sborový víkend // v Eladě bohoslužba - z Engedi přijde kaz. R. Staněk se sborem
30.9. biblická hodina Čánka

Vzal si to osobně!
Inspiroval mě text Parabible (parafráze Bible zasazená do dnešní doby), která je někým milovaná,
pro někoho opovrženíhodná. Důležité je vědět, že se text nestaví na úroveň překladu ale neotřelým
způsobem může pomoci “pochopit význam slov, která jsme slyšeli už tolikrát”. Pojďme k textu (Mt
25:31-45): Až přijde poslední den a Král vesmíru zasedne v čele nebeského tribunálu, přivedou
před něj všechny smrtelníky. A On je přebere jednoho po druhém. Jako když Popelka přebírá
čočku a hrách. Jedněm řekne: “Pojďte ke mě Boží miláčci, za odměnu dostanete nebe na
zemi. Byl jsem totiž bezdomovec a ubytovali jste mě, byl jsem totiž gay a neodsuzovali jste
mě, byl jsem imigrant a přijali jste mě, byl jsem cikán a zaměstnali jste mě, byl jsem v děcáku
a adoptovali jste mě, byl jsem postižený a integrovali jste mě.” Oni mu ale namítnou: “To bude
nějaký omyl Pane, my Tě vůbec neznáme. Kdy jsme tě potkali jako bezdomovce a ubytovali
jsme tě, nebo jako gaye a neodsuzovali tě, nebo jako imigranta a přijali jsme tě nebo jako
cikána a zaměstnali jsme tě, kdy jsme tě viděli v děcáku a adoptovali jsme tě nebo jako

postiženého a integrovali tě?” Král vesmíru odpoví: “Říkám vám, že cokoliv jste udělali
poslednímu z těch kdo jsou na okraji a na dně, to jsem si vzal osobně”. Pak se obrátí k těm
druhým: “Jděte pryč, do věčné nicoty, vy kdo jste propadli temné straně síly. Byl jsem totiž
bezdomovec a neubytovali jste mě, gay a odsoudili jste mě, imigrant a nepřijali jste mě, cikán
a nezaměstnali jste mě, v děcáku a neadoptovali jste mě, postižený a neintegrovali jste mě.”
“To bude nějaký omyl, vždyť se přece známe!” “Říkám vám, že cokoliv jste neudělali těm
posledním co jsou na okraji a na dně, to jsem si vzal osobně!”
Vypadá to tak, že skutečně to nejdůležitější bude víra prokázaná skutky. Bez ní to nejde. A jestli
někdo věřil trošku jinak nebo ne podle našich představ, to asi opravdu není zásadní. Tak si to vem
osobně!
Tomáš C.

Dopis - Prosba o pomoc
Milé sestry a bratři. Je to už víc než půl roku, co do života naší rodiny vstoupila do té doby pro
nás neznámá mladá žena z neznámé země, neznámého náboženství a neznámých způsobů
vyjadřování své oddanosti Bohu. Dnes je nám i s celou svou rodinou, manželem a třemi dětmi,
člověkem blízkým tak, že ona nás s úsměvem prohlašuje za své náhradní rodiče. Víme, že i mnozí z
vás překročili naše obvyklé zábrany a zkusili se s ní také seznámit. Každý takový člověk pro ni moc
znamená.
Dovolte, abych vám všem, kdo čtete tyto řádky aspoň stručně Gunay a její rodinu představila.
Gunay (31) se svým manželem Suleymanem (36) a dětmi Zeynab (6), Hasanem (10) a Huseynem
(11), žijí díky Vašíčkovým v domečku po Štěpánových od letošního února. Předtím žili 3 roky v
pobytovém zařízení pro žadatele o azyl v Kostelci nad Orlicí, a ještě dříve jeden rok v podobném v
Německu. Tam se tenkrát rozhodli uchýlit, když pro ně situace v jejich rodné zemi Ázerbajdžánu
začala být kvůli jejich veřejné angažovanosti neúnosná. Opustili svoje Baku, bohaté hlavní město na
břehu Kaspického moře. Zanechali tam svoje rodiče, sourozence a přátele.
Suleyman teď pracuje v jižních Čechách v restauraci - kebabu a jezdí za rodinou na čtyři dny v
měsíci. Gunay byla dosud s dětmi, a teď by ráda pracovala. Zkouší práci uklízečky, je za ni vděčná,
ale protože se potýká s ekzémem rukou, neví, jestli ji bude moci dlouhodobě dělat. Huseyn a Hasan
navštěvují školu v Ohnišově, Zeynab v Dobřanech. Doma Suleyman vystudoval ekonomii, má také
šikovné ruce, živil se i jako sádrokartonář - specialista na ornamentální stropní podhledy. Gunay je
zdravotní sestra. Jejich děti, přestože vyrůstají za těžších a náročnějších podmínek než děti české,
jsou našim dětem podobné. Kluci mají rádi fotbal. Začali ho jezdit hrát do Opočna. Huseyn rád maluje
a byl přijatý na výtvarný obor do ZUŠ. Oba mají také příležitost tam chodit na výuku hry na zobcovou
flétnu. Všichni by se rádi zúčastnili školního plaveckého kurzu.
Přes veškerou snahu rodinu finančně zajistit, prožívají rodiče stálý tlak nedostatku prostředků.
Je to způsobeno zejména právním nedořešením jejich postavení jako cizinců v České republice.
Čekají na definitivní rozhodnutí, zda jim bude přiznáno právo trvalého pobytu. S takovým statutem by
se jejich práva blížila právům občanů ČR. Prozatím mají prodlouženo povolení pobývat na našem
území do ledna příštího roku. Největší zátěží je výše zdravotního pojištění, která je pro 4 členy jejich
rodiny (bez zaměstnaného otce), jakožto pro cizince bez trvalého pobytu, téměř 4x 5tisíc korun za
měsíc. Bez podpory rodičů z Ázerbajdžánu by to bylo nemyslitelné. Díky nim si také pořídili zde na
vesnici nezbytné auto.
Chtěla bych poprosit, abyste na tuto rodinu mysleli. Určitě budou moc rádi, když se za ně
budete modlit, přestože jsou to muslimové. Zároveň chci poprosit: pomozme jim, kdo můžeme a kdo
byste rádi, finančně. Dovoluji si vás o to poprosit bez jejich vědomí, protože vím, že pomoc potřebují.
Není to pro ně jednoduché to dát najevo a přijmout to. Věřím, že peníze využijí pro dobro svých dětí.
Moc děkuju. Jana Pavlíčková
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