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 Pastorální konference 
* Pastorální konference se 
uskuteční v úterý 9. února od 
9:00 hod., a to ve Střešovicích 
(Před bateriemi 950/22). 
Hostem bude Jan Kysela, ta-
jemník stálé komise Senátu pro 
Ústavu ČR, který promluví 
o vztahu justice a politiky. 
Kázání bude mít Martin Sabo, 
vikář ze Strašnic. 

 Ze sborů a seniorátu 
* Spolek evangelických hudeb-
níků a Druhý sbor v Praze – Žiž-
kově (Čajkovského 10) srdečně 
zvou na postní nešpory v neděli 
14. února 2016 od 14:30 hod. 
* Libeňský sbor (U pošty 6) 
srdečně zve na čtvrtek 25. února 
od 18:00 hod. na besedu 
s Libuší Černou, předsedkyní 
Rady pro integraci v Brémách, na 
téma Integrace migrantů. 

Mládež                                        _ 
* Pražský SOM zve na filmový 
večer, který proběhne 10. února 
od 19:00 ve sboru na Vino-
hradech. Promítat se bude film 
Chicago Girl z Jednoho světa. 
* Od 15. do 17. února proběhne ve 
sboru v Kobylisích tradiční 
česko – korejské setkání na té-
ma „Žít jako křesťan v dnešním 
světě.“ Podrobnosti jsou na 
pozvánkách, které jsou distri-
buovány do sborů a mládeží, 
nebo na Facebooku: „Mládež 
pražského seniorátu ČCE“. 

Diakonie 
* Diakonie ČCE nabízí volné 
místo domovníka s pro-
nájmem bytu v Belgické ul. na 
Vinohradech. Podrobnosti na 
plakátcích ve sborech a webu. 

Biblické zamyšlení: Támar                    
Asi po třech měsících bylo Judovi 
oznámeno: „Tvá snacha Támar 
se dopustila smilstva a dokonce 
je již z toho smilstva těhotná.“ 
Juda řekl: „Vyveďte ji, ať je 
upálena.“ (Genesis 38,24) 
Čím si asi musela projít? Čím si 
museli projít její rodiče, ke 
kterým se jako dvojnásobná 
vdova vrátila, jak si Juda přál? 
Nakonec to dobře dopadlo, ona 
se domohla svého práva, ale než 
se tak stalo... 
   Za jejím trápením, slzami 
a ohrožením života stála 
hloupost a zloba. Judova 
hloupost, když ji až pověrčivě 
považoval za příčinu smrti 
svých synů. A zloba žalujícího 
okolí. 
   Před mnoha lety se zoufalý 
otec obrátil o pomoc ke státním 
orgánům. Zůstal sám na 
výchovu dvou maličkých dětí 
a týdenní jesle nebyly k mání. 
Stát sice pomohl, dovolil je dát 
do dětského domova a na 
víkendy si je brát domů. Pak se 
do toho ale vložila sociálka, že 
jim doma hrozí nebezpečí. Po 
otci chtěli, aby se rozvedl s je-
jich psychicky nemocnou mat-

kou. Trvalo to roky, každý soud 
o děti vyhrál, ale sociálka se 
odvolala a on musel vždy v 
neděli večer vracet děti do 
ústavu. Nakonec to obešel, děti 
nechal napsat na babičku. Dobře 
to dopadlo, ale čím si musel 
projít, nejen on ale i jeho děti? 
Hloupost sociálních pracovnic 
neznala mezí.  
   Čím si asi prochází rodiče těžce 
nemocného batolete, kterým teď 
o Vánocích vzala norská sociálka 
dítě? A známe další případy 
smíšených manželských párů 
v Norsku a jejich dětí. Třeba dětí 
odebraných pro „přílišnou“ 
křesťanskou výchovu. Stojí za 
tím opět hloupost a arogance, 
tentokrát nestátní organizace, 
která se utrhla ze řetězu a se 
kterou si stát asi moc neví rady, 
jinak by musel zasáhnout. 
Možná to nakonec dobře 
dopadne, ale ... 
   Támar byla v rukou Božích, 
i Juda, a tak to dobře dopadlo. 
I my jsme v rukou Božích, tak 
smíme doufat v Boží pomoc. 
Věřit, že v tom nebudeme sami, 
když nás někdo křivě obviňuje, 
vyhrožuje nám. Bůh stojí vedle 
nás. On ví ... 
   Pane, jsem tvoje dítě, prosím 
ochraňuj mne. Ať to nakonec 
dobře dopadne. Prosím nejen za 
sebe, ale za všechny zápasící 
s bezprávím velkým i malým. 

Zdeňka Skuhrová 
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