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Církev jako organizace, která slouží lidem 

 

 Je samozřejmostí, že po uplynutí každého roku se bilancuje minulé období a 

plánuje se činnost do budoucnosti. Stejné je to i v našem církevním společenství. Až si 

pročtete tuto výroční zprávu, tak zjistíte, že těch aktivit, kterými jsme naplnili minulý 

rok 2013, je poměrně dost. Některé aktivity už běží více let, jenom jsou s menší 

obměnou trochu jiné, některé zase zanikají a naopak objevují se nové. Vše se děje podle 

zájmu a potřeb lidí kolem.   

 Všechny činnosti, které uskutečňujeme, jsou v souladu s naším posláním a tím je 

služba. Služba Bohu a lidem. Naším příkladem je totiž Ježíš Kristus.  Biblická evangelia 

podávají obšírnou zprávu o jeho životě na této zemi. Ježíš během života na naši zemi 

zvěstoval lidem radostné poselství o záchraně, staral se o jejich potřeby, učil je, 

uzdravoval, dával rady do života. Vše to můžeme nazvat jedním slovem – služba. Ježíš o 

sobě prohlašuje: Marek 10:45  Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby 

sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé." 

 

 V dnešní sobecké době to není samozřejmost sloužit druhým. Služba je totiž 

činnost pro druhého člověka bez úplaty. Lidé jsou zvyklí konat to, za co dostanou 

nějakou odměnu. Aby změnili svůj postoj, tak to se může podařit, když jim půjde někdo 

příkladem. Ten příklad můžeme lidem dávat v různých oblastech – sociální, duchovní, 

duševní i tělesné. 

Křesťanská církev, kterou založil Ježíš Kristus, téměř dva tisíce let slouží. Jen díky 

tomu, že není zaměřená na sebe, může fungovat a rozvíjet se, být sociálně činná. 

 

 Básník Jan Neruda napsal v devatenáctém století citát: „Kdo chvíli stál, již stojí 

opodál – den žádný dvakrát se již nenarodí, čin dvakrát neuzraje.“ Tato slova burcují 

k činům. Jedině v činnostech se člověk posouvá kupředu. Totéž platí i o našem 

církevním společenství. Naše činy – služba – pomáhají jít kupředu jednotlivcům uvnitř 

církve ale i vně. Výstižně to zhodnotila jedna žena. Když zjistila, že její sousedé jsou 

adventisté, šla hledat na internet, co je to za církev. Poté co zjistila, jaké všechny aktivity 

pro veřejnost konají, tak to vyjádřila následujícími slovy: „ V místě, kde jsou adventisté, 

tam se lidem dobře daří. Na jejich přednáškách se dozví o zdravém životním stylu, mají 

možnost posílat děti do jejich oddílů, když se ocitnou v nouzi, tak přispěchá na pomoc 

ADRA atd.“  

Není nad lepší známku, než kterou dostaneme od lidí mimo církev. 

 

 V této výroční zprávě chceme připomenout, co vše děláme. Ne proto, abychom se 

chlubili, ale abychom připomněli naše poslání a pomohli dalším lidem ukázat cestu ke 

správným činům. K takovým činům, které pomohou najít smysluplný postoj k životu. 

 Tímto vás také zveme na naše setkání. Podle svého zájmu si můžete vybrat ze 

široké nabídky pro všechny věkové kategorie.  

  

 Přejeme Vám Boží požehnání a těšíme se na setkání v některých naších aktivitách.  

 

 

Věra Odstrčilová 

Starší sboru CASD Bruntál 



Základní informace o sborovém společenství: 
 

Sbor Církve adventistů sedmého dne Bruntál 

Husova  2 

792 01 Bruntál 

IČ 66145538 

Účet u Poštovní spořitelny v Bruntále, č. 252617162/0300 
 

Datum vzniku: 8. 1. 1997 

Zařazení do rejstříku právnických osob pod Ministerstvem kultury České republiky 

podle zákona č. 308/1991 Sb. dne 8. 9. 1997 

Statutární orgán: 1) kazatel 

          2) starší sboru 

Kazatel: BTh Sedlák Tomáš, e-mail tom.sedlak@seznam.cz, mobil 775789010 

Starší sboru: Ing. Odstrčilová Věra, e-mail veraodstr@atlas.cz, mobil 736246417 

Členská základna: 

28 pokřtěných členů  

16 dětí a mládeže 

 

Zvolení činovníci na volební období 2013 – 2015 jednotlivých oddělení: 

Starší sboru: s. Odstrčilová 

Tajemník sboru: s. Bolfová 

Vedoucí misie: s. Škrlová 

První diakon: s. Medková 

Diakoni: s. Hirčová, s. Holíková, br. Polášek 

 s. Odstrčilová – diakon pro PVP 

Pokladník: br. Savický 

Vedoucí SŠ: br. Medek 

Zástupce vedoucího SŠ: br. Bureš  

Vedoucí mládeže: br. Mašlík R. 

Vedoucí KD: s. Burešová 

Vedoucí traktátu: s. Savická 

Vedoucí oddělení zdraví: br. Škrla 

Vedoucí oddělení ADRA: br. Savický 

Vedoucí DSŠ: s. Medková 

Správce knihovny: br. Polášek 

Sborová kronika: s. Odstrčilová  

Pathfinder: s. Medková, s. Odstrčilová 

Učitelé SŠ: br. Bolf, br. Bureš, br. Mašlík, br. Medek, s. Odstrčilová, br. Polášek,  br. 

Savický, s. Staníková, br. Škrla, s. Škrlová 

Učitelé DSŠ: s. Bolfová , s. Burešová,  s. Medková, s. Odstrčilová, s. Savická,  

Učitelé SŠ mládeže: br. Bolf, br. Bureš, br. Mašlík, br. Medek, br. Savický 

Laičtí kazatelé: br. Bolf, br. Mašlík, br. Medek, s. Odstrčilová, br. Polášek, br. Savický,       

s. Škrlová 

 

Složení výboru sboru: 

Kazatel, starší sboru, tajemník sboru, vedoucí misie, první diakon, pokladník, vedoucí 

sobotní školy. 

mailto:tom.sedlak@seznam.cz
mailto:veraodstr@atlas.cz


 

Finanční zpráva za rok 2013 

 

Příjmy: 
 

Dary pro sbor   83.869,- 

Příspěvek ze Sdružení  10.638,- (z toho 5.564 na misii, 2.069 na konferenci  

            zdraví, 3.005 na vysvěcení kazatele) 

Příspěvek z Unie   14.400,- 

Příspěvek Město Bruntál   17.000,- (z toho 15.000 na tábor a 2.000 na přednášky) 

Dotace Ministerstvo kultury   4.000,- (na koncert) 

Příspěvky účastníků tábora  47.843,- 

Vlastní příjmy   7.932,- 

Celkem příjmy   185.682,- 

 

 

Výdaje: 
 

Oddělení evangelizace   7.004,- 

Oddělení zdraví - přednášky 20.679,- 

Oddělení dětí a mládeže    1.999,- 

Oddělení sociální péče  15.791,- 

Oddělení diakonie   11.695,- 

Provozní výdaje   54.149,- 

Letní tábor      62.593,- 

Celkem výdaje   173.910,- 

 

Příjmy ve výše uvedeném přehledu jsou vyšší než výdaje. Je to z toho důvodu, že jsme 

změnili dodavatele plynu, u kterého platíme nižší zálohy.      

  

 

Harmonogram pravidelných aktivit během roku 2013 

 

1. středa v měsíci:   18.00 - cestopisná přednáška 

Každá středa:  15.00 – kurz vaření pro děti 

3. středa v měsíci:    17.00 - kurz vaření pro dospělé 

    18.00 -  zdravotní přednáška klubu zdraví 

 

Středa:  15.00 – 17.00 – Oddíl Pathfinder  

   

Čtvrtek:     17.00 – Biblická hodina pro dospělé 

 

Čtvrtek: 20.00 – 22.00 – Biblická hodina pro přátele 

 

Sobota: 9.00 – 13.00 – Bohoslužba 

     15.00 – Křesťanské divadélko 

 



Cestopisné přednášky v roce 2013 byly stále v popředí zájmu bruntálské veřejnosti. Do 

Spolkového domu přicházelo na tyto prezentace 30 - 50 zájemců. Lektoři, které už naší 

návštěvníci znají, nabídli své zážitky, které prožili při svých cestách po zajímavých 

místech naší planety. Je pozoruhodné, že i někteří pravidelní návštěvníci byli ochotni 

připravit prezentaci ze své dovolené, aby se podělili se svými dojmy a zážitky. 

V roce 2013 měli příchozí hosté možnost shlédnout následující prezentace: 

Italské Dolomity (Magda Škrlová BN) 

Austrálie (PhDr. Boleslav Jelínek) 

Tanzánie (Paed. Bronislava Hyvnarová) 

Anglie: Krásy Yorku očima studentky (Kristýna Zbořilová) 

Madagaskar (MUDr. Ivo Hiemer) 

Vietnam ze severu na jih (Magdalena Radostová) 

Na kolech Portugalskem (manželé Brabencovi) 

O Indii (Miroslav Važík) 

 

 

Pokračovali jsme v nabídce zdravotních přednášek klubu zdraví. Zdravotní přednášky 

jsme bohatě doplnili vzorky zdravých pokrmů, které jsme společně se zájemci 

připravovali před zahájením přednášek. Účastníci se naučili připravovat např. zimní 

pizzu, zelný závin, zapečenou brokolici, zdravé vafle a lívance. S velkým ohlasem se 

setkalo předvánoční pečení v rámci přednášky Jak prožít Vánoce zdravě? Nejen 

účastníci kurzu vaření, ale i další návštěvníci přednášek si odnášeli sebou vytištěné 

recepty připravovaných pokrmů, aby si je mohli zkusit zhotovit doma pro svou rodinu 

 

Přednášek se účastnili stálí návštěvníci, ale nechyběli ani nově příchozí. Většina využila 

také možnost diskuze s přednášejícími lektory, takže si prohloubili informace získané 

poslechem přednášky. Na zdravotních přednáškách klubu zdraví bylo vždy kolem 15 - 

20 návštěvníků.  
 

Veřejnosti jsme představili následující přednášky: 

Potrava pro střeva (Ing. V. Odstrčilová) 

Zachraňte muže! (PhD Petr Škrla) 

Existuje zázračný lék na rakovinu? (PhD Petr Škrla) 

Muži na odpis? (Tomáš Sedlák B. Th.) 

Proč je nám zima i v létě? (Ing. V. Odstrčilová ) 

Může vděčnost změnit váš život? (Magda Škrlová BN) 

Zůstaň mladým a nestárni (Ing. V. Odstrčilová) 

Jak prožít Vánoce zdravě? ((Ing. V. Odstrčilová, Magda Škrlová BN) 

 

 

 

Do kurzu vaření začaly docházet nové děti. Pro jejich 

velký zájem probíhá kurz vaření každou středu. 

Společně jsme smažili lívance, zdobili vafle a naučili 

se nové druhy neobvyklého vánočního cukroví.  

 

 

 



V listopadu 2013 jsme pro veřejnost zorganizovali pěvecký klavírní recitál Vítězslavy 

Pajerové a Petra Nováka.  Účinkující přijeli do Bruntálu až z Plzně. Jejich program 

nazvaný Sedmé nebe obohatil posluchače duchovními písněmi a skladbami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S hledajícími přáteli otvíráme Bibli každý čtvrtek, kdy od 17. hodiny se scházíme ve 

Spolkovém domě Mariany Berlové. Večer se pak setkáváme se zájemci v domácím 

prostředí střídavě v Dětřichovicích a ve Světlé Hoře. V roce 2013 jsme studovali knihu 

Daniel a První list do Korintu. Tyto chvíle nad Božím slovem jsou pro všechny 

zúčastněné neodmyslitelnou součástí jejich duchovního růstu.  
 

V nabízených aktivitách myslíme i na děti a mládež. Každou středu se děti scházejí 

v dětském oddíle Pathfinder. V první polovině roku probíhal ještě jeden oddíl, který se 

konal ve Středisku volného času – sem docházely nové děti. V létě jsme pro děti z obou 

oddílů uspořádali tábor v Široké Nivě – Pochni.  

Cílem bylo integrovat nesnadno přizpůsobivé dětí ze sociálně slabých rodin do kolektivu 

dětí, které se již naučily vzájemné spolupráci. Pro integraci dětí, které mají potíže s 

přizpůsobením se svému okolí, jsme připravili program formou celotáborové hry s 

názvem „Záchranná mise 2013“. V průběhu tábora jsme s dětmi několikrát řešili 

konflikty mezi dětmi plynoucí z rozdílných sociálních prostředí, ze kterých děti 

pocházejí. Přínosem však bylo, že si děti s potížemi v přizpůsobení mohli získat 

pozitivní vztahy s některými ostatními dětmi a dospělými. Tyto děti tak dostaly možnost 

poznat jiné životní hodnoty, které  jim mohou pomoci při dalším rozhodování v jejich 

životě.    

V srpnu se uskutečnil ještě jeden tábor na chatě Sokolka nad Vrbnem. Původně měl být 

pro děti z rómské menšiny. Kvůli nedorozumění na úřadech při zajišťování příspěvků, 

rodiče tuto finanční oblast nedotáhli do konce, takže tyto děti se tábora nezúčastnili. 

Podařilo se nám zajistit další děti z okruhu našich známých. Téma tohoto tábora byly 

Zázraky v přírodě. Cílem bylo prohloubit zodpovědný přístup k přírodě i k  lidem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mládež našeho sboru se aktivně zapojuje do různých aktivit. Během bohoslužby mají 

hudební vystoupení. Dostali také možnost zorganizovat a vést celou sobotní bohoslužbu. 

Pravidelně se setkávají se svými vrstevníky z okolních sborů – Krnov, Horní Benešov, 

Opava. Nezanedbávají ani sport, pravidelně chodí hrát florbal do tělocvičny v Krnově. 

Pravidelně se zúčastňují florbalových turnajů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V našem sboru působí křesťanské divadélko, které formou divadelního představení 

s loutkami hraje dětem příběhy s duchovním pozadím. Představení není jen pro děti 

našich členů, ale také pro přátele a jejich děti. Po představení mají děti možnost hrát 

společně dětské hry a soutěže. Divadélko také jezdí pravidelně do Speciální školy 

v Krnově, kde svým vystoupením potěší postižené děti.  

 

Samozřejmě, že také pořádáme aktivity pro členy našeho sboru. K tomu slouží oddělení 

Křesťanského domova, na kterých se vzájemně více sblížíme. Setkáváme se společně 

v domácnostech našich členů nebo ve sborových místnostech. Podle počasí také děláme 

vycházky do okolí na zajímavá místa. Na jaře se sportovně zdatní zúčastnili sjíždění 

Moravice na kanoích a raftech.  

 

S velkým úspěchem se setkávají zájezdy a výlety. 

V červnu byl zorganizován zájezd k moři do Chorvatska. Na podzim jsme s přáteli 

navštívili Jeskyně Na pomezí, zámek Javorník a lázně Jeseník.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V březnu jsme ve spolupráci s dalšími církevními organizacemi v Bruntále – Tesalonika, 

ROFC a Církev evangelická předčítali veřejnosti Bibli – v rámci celonárodního 

předvelikonočního čtení Bible. Čtení probíhalo na náměstí, lidé měli možnost zakoupit si 

také Bibli, případně jinou duchovní literaturu. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavní pravidelnou součástí našeho života jsou ovšem sobotní bohoslužby, které mají 

bohatý program. První část probíhá sobotní škola, ve které se studuje určený úsek 

z Bible. Účastníci jsou rozdělení podle věků do jednotlivých tříd – od předškolního 

věku, přes školní věk, dospívající mládež až po třídu dospělých studentů. Ve třídách 

formou diskuze rozebírají přítomní biblické téma. V druhé části je kázání z Bible. 

Součástí bohoslužby jsou společné písně, čtení z Bible, modlitby, příběh pro děti, 

případně další příspěvky.  

Každé čtvrtletí probíhá Památka Večeře Páně. Tímto obřadem naplňujeme odkaz Pána 

Ježíše Krista, který ho ustanovil jako připomínku jeho oběti na kříži Golgota.: 

1 Korintským 11:23-25   Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal 

jej a řekl: "Toto jest mé tělo, které se za vás vydává; to čiňte na mou památku." Stejně 

vzal po večeři i kalich a řekl: "Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví; to 

čiňte, kdykoli budete píti, na mou památku."  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V lednu bylo společné shromáždění všech adventistických sborů okresu Bruntál. Za 

přítomnosti administrátorů MSS a ČSU proběhla ordinace našeho kazatele Tomáše 

Sedláka.  

Na naše bohoslužby jsou lidé zváni prostřednictvím letáků ve venkovní vitríně. Kromě 

těchto běžných sobotních setkání jsme pro veřejnost uspořádali i mimořádné bohoslužby 

– v lednu se jednalo o Novoroční bohoslužbu s rozdáváním novoročních veršů. 

V prosinci to byla Vánoční bohoslužba zaměřená na život a poslání Ježíše Krista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V září proběhl křest jednoho z našich mládežníků – Tomáše Medka. Na tuto slavnostní 

událost přijeli členové a přátelé z okolních sborů. Křest proběhl na přehradě Slezská 

Harta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V říjnu jsme pro veřejnost připravili výstavu fotografií připomínajících 20 let činnosti 

ADRY. Návštěvníci měli možnost připomenout si, co vše lze vykonat v krizových 

situacích díky ochotě dobrovolníků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V loňském roce došlo ke koupi sborových místností – 

MSS CASD zakoupilo pro náš sbor místnosti ve 

Spolkovém domě Mariany Berlové, které jsme do té 

doby využívali formou pronájmu. Je to pro naše členy 

výzva k větší zodpovědnosti k péči o svěřený majetek.  

Během roku 2013 byla opravena střecha a částečně se 

uskutečnily práce na opravě zahradní terasy.  

 
 

Členové sboru jsou pravidelně informováni o sborových záležitostech na členském 

shromáždění. Tato shromáždění se uskutečňují pravidelně 2 – 3 krát ročně.  

Zvolení činovníci sboru seznámí členy s prácí v jednotlivých odděleních. Všichni mají 

možnost přispět svými podněty pro zkvalitnění sborového života. 

 

Poděkování 
 

 Třebaže je naše členská základna poměrně nízká, přesto můžeme najít dostatek 

ochotných členů, kteří věnují svůj volný čas pro službu Božímu dílu. Pod vedením 

Božího Ducha jsou lidé ochotni zapojit se do služby pro svět kolem nás. A tak 

poděkování patří všem členům našeho sboru, kteří slouží podle svých svěřených darů. 

Díky jim fungovaly všechny oblasti našeho společenství – diakonie, sobotní školy pro 

dospělé, děti a mládež, misijní oddělení, křesťanský domov a další.  
  

 Děkujeme za duchovní péči a vedení našeho sboru kazateli Tomáši Sedlákovi. 

Přes jeho náročnou situaci, kterou má při péči o 3 sbory, svým pozitivním přístupem měl 

vliv na všechny oblasti života našeho sboru. Přejeme mu, ať mu Bůh žehná a dodává mu 

síly pro jeho další pastýřskou službu.   

 

 Bez spolupráce s externími dobrovolníky, bychom nemohli v takovém rozsahu 

zvládat naše plány – přednášky, brigády na údržbu budovy aj. Děkujeme všem takovým 

ochotným jednotlivcům, za jejich obětavou pomoc. 

 

 Naše poděkování patří také majitelům Spolkového domu Mariany Berlové  

manželům Medkovým. Díky jejich vstřícnému postoji při pořádání sborových aktivit 

máme k dispozici i další prostory, které přesahují rámec smlouvy o pronájmu. 

  

 Děkujeme každému ochotnému dárci – členům, přátelům a hostům za finanční 

zabezpečení všech aktivit. Na financování naší činnosti se v roce 2013 podílel také 

Městský úřad Bruntál svým příspěvkem na letní dětský tábor a na přednášky v klubu 

zdraví. Děkujeme Městu Bruntál za jeho vstřícný postoj k naší žádosti o finanční 

příspěvek. Další poděkování v této oblasti patří Ministerstvu kultury za příspěvek na 

uskutečnění pěveckého klavírního recitálu.  

Stejně jako v minulých letech i v roce 2013 nám poskytly dotace Moravskoslezské 

sdružení CASD v Ostravě a Československá unie v Praze. Jim také patří poděkování.  
  

  Radujeme se z Božího přiznání ve všech oblastech sborového života. Svým 

životem chceme vyjadřovat vděčnost Pánu Bohu za jeho požehnání, které se projevuje 

nejen v zabezpečení hmotných potřeb, ale také v psychické pohodě.  



 

Možná Vám milí přátelé, 

 

  stejně jako mě, zůstává rozum stát nad událostmi, které nás neustále obklopují a 

nedají nám klidně spát. Ať jsou to zprávy o násilnostech páchaných na národech, rasách 

či jedincích, finanční machinace, podvody, politická satira (které se už dnes nikdo 

nesměje), či jiné „do nebe volající“ jednání. Do toho všeho Vaše práce, povinnosti, Vaše 

zájmy a koníčky, které není „čím krmit“ a čas pro rodinu, kterého je jako zázrakem stále 

méně, i když má den pořád 24 hodin. 

 

Pokud Vám ještě tato „kultura“ nezevšedněla a nejste vůči ní apatičtí, možná i Vás čas 

od času napadne myšlenka: „Kdyby byl Bůh, tak by...“ 

Promiňte, pokud „střílím nad Vaše hlavy“, zkusím to vyjádřit jinak, lidštěji a vlastněji: 

„Co já z toho života vlastně mám?“ „Co všechno musím unést?“ „Copak tady není 

nikdo, kdo by v tom zmatku udělal konečně pořádek?“ 

 

Kladete-li si čas od času takové či podobné otázky vítejte v klubu! 

Stejně se ptal už před asi 3000 lety moudrý král Šalamoun: „Co má ze své práce ten, kdo 

pracuje, co má z toho, že se namáhá? Přemýšlel jsem o vší dřině, kterou Bůh lidem 

uložil." (Kazatel 3,9-10) 

 

Přemýšlí nad smyslem lidského pachtění a zodpovědnost přenáší na Boha. 

 

 Šalomoun se snaží vystihnout, jak přemýšlí člověk, který se pokouší zapudit každou 

myšlenku o Boží existenci. A pokud připustí, že by mohl být nějaký Bůh, pak je zlý, a 

nepřeje nám nic dobrého. 

      Takové otázky, které jdou proti našemu přesvědčení nazýváme jednoduše jako 

„pochybnost“. Už René Descartes proslul svými slovy: "Pochybuji, tedy myslím, myslím 

tedy jsem ."  Descartes měl na mysli, že myšlením se dokazuje má lidská existence a 

pochybováním se rozvíjí myšlení. 

 

 Pochybování není slabostí, má ověřit pravost a efektivnost mého životního 

nasměrování. 

      A proto je naprosto běžné, že si ateista občas klade otázky, jestli se nemýlí, když 

nechce připustit, že by Bůh mohl opravdu existovat. Věřícího člověka zase čas od času 

přepadne myšlenka: "Je možné, že by Bůh nebyl?" 

Netuším, k jakému závěru jste došli Vy, mohu se jen domnívat. Prozradím Vám ale,       

k čemu dospěl nejmoudřejší muž světa. Král Šalamoun totiž pokračuje: 

   

"On (Bůh) ve svém čase učinil všechno krásné a do srdce vložil touhu po věčnosti, jenže 

člověk není schopen pochopit ani počátek, ani konec toho, co Bůh koná." (Kaz 3,11) 

 

Nikdo z nás nebyl při stvoření světa, nebo při „velkém třesku“ nikdo z nás nemá patent 

na pravdu. Dokonce sám Šalamoun přiznává, že nerozumí tomu, co Bůh stvořil, neví 

ani, jak to dokázal. Předtím ale podotkne, že to vše, co Bůh udělal, je krásné. Nebýt 

hříchu (odloučení od Boha), mohli bychom v té nezkažené kráse žít až dodnes. 

 



 Přemýšlivý člověk se ptá: "Proč člověk, který je smrtelný, touží po nesmrtelnosti  

a věčnosti? Pokud je opravdu jen výplodem evoluce, kde se v něm tato touha bere?  

       

   Podle Šalomouna nás toužil Bůh obdarovat, a tak nám dal velice cenný, ale 

nehmotný dar. Vložil ho do našeho srdce i do mysli. Šalamoun ji nazývá "touhou po 

věčnosti". Vždy, když se ve Vás rozhoří touha být užitečný, když si adoptujete dítě, 

staráte-li se o postiženou, či nemohoucí osobu, pomůžete-li neznámému člověku, 

darujete-li nezištně finanční dar, nebo svůj čas a schopnosti lidem v nouzi, když se 

rozpláčete a jste dojati při poslechu hudby, nebo přistihnete-li se večer v posteli jak 

přehodnocujete uplynulý den, vždy když vás trápí svědomí, když se zamilujete, nebo 

opětujete lásku, nebo dokonce dáváte lásku člověku, který vás už nemiluje. 

Ve všech těchto situacích naprosto potíráte principy evoluce! 

     Proč to děláte? Co je to, co ve Vás promlouvá a vede Vás k tomu, abyste byli lepšími 

lidmi, i když se to možná „nemusí vyplatit“? 

 

        Jsem šťastný, že Vy, i já, máme ve svém nitru "touhu po věčnosti".  Jsme tak daleko 

bohatší a komplexnější osobnosti. Nezašlapávejte ji v sobě, nechte ji růst a projevit se. 

Dovolme jejímu dárci, aby z nás znovu zbudoval člověka s velkým písmenem „Čé“.        

I když to může někdy znamenat velké změny ve Vašem životě. Nebraňte se jim. Jsou 

nevyhnutelné, má-li být Vaše vnitřní touha naplněna. Ani se nesnažte tuto touhu 

uspokojit pomíjivými radovánkami a lákadly tohoto světa. Nespokojte se ani se svým 

osobním stavem, ani stavem společnosti. Nerezignujte na všechno! Byl by to jen poklop, 

který překryje na pár chvil onu touhu, než se zase znova odněkud z hlouby Vašeho srdce 

ozve. 

 

Těším se na to, že bude-li naše touha společná, jistě se při jejím uskutečňování či 

naplnění jednou potkáme! 

 

Bůh Vám žehnej. 

 

Tomáš Sedlák 

Kazatel sboru CASD Bruntál 

 

  

 


