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Ovčárna

Na podzim máme dva svátky. Někteří lidé je nazývají
Židovské svátky, protože v určitém bodě dějin je Křesťané
přestali slavit, zatímco Židé je i nadále považovali za
důležité.
JOM KIPPUR (Den Smíření)
První z těchto svátků se jmenuje Jom Kippur aneb Den
Smíření. Při tomto svátku zpytujeme naše duše abychom se
ujistili že těšíme našeho Stvořitele a nejsme pokrytci. Je to
vlastně desetidenní údobí, jež začíná Dnem Troubení, kterým
chceme hlouběji probudit svou pozornost, vidouc, že teď je
ten čas hledat Boha víc než kdy jindy. (Někteří tento den
nazývají Rošhašana a slaví jej jako obdobu Nového roku,
protože ve starém Izraeli to byl začátek nového zemědělského
roku.) Jestli v tento den budete projíždět kolem Skalné,
nastražte uši, jistě během dne uslyšíte naše troubení.
Tento svátek končí posvátným dnem jménem Jom Kippur
aneb Den Smíření. Ve starém Izraeli to byl den, kdy byly
všechny hříchy celého Izraele smířeny, ovšem pouze pokud
lidé byli věrní je vyznat a opustit. Přestože většina lidí nevidí
v těchto svátcích pro dnešní dobu žádný význam, existují
lide, kteří začínají uznávat, že tyto svátky jsou stále velmi
důležité.
My však jsme jen obyčejní věřící bez nějakých velkých
doktrinálních prohlášení. Tyto svátky slavíme, protože milujeme jasnost slova našeho Otce a taky vidíme, že ukazují na
našeho Spasitele. Nikde v Bibli jsme také nenašli, že by tyto
svátky byly zrušené. A protože víme o velké oběti, kterou pro
nás Beránek Boží podstoupil, aby smazal hříchy celého světa,
náš Den Smíření má pro nás hluboký význam. Každý
podzim tedy na tento den „Jom kipur“ zavíráme.
Je to pro nás čas modlitby, čtení v Bibli a je to čas
intenzivní upřímnosti. Po ní však následuje osvěžující, čistý
začátek.

SUKKOT (Svátek Chýší)
Jenom o pár dní později pak máme velmi zajímavý,
radostný Svátek chýší. Během tohoto týdenního svátku
nemáme zavřeno, kromě prvního a posledního dne.
Je to ten nejradostnější svátek z celého roku. Všichni se
vystěhujeme z našich pohodlných domů do vlastnoručně postavených chýší a stanů. Po sedm dní tam pak přespáváme a
kocháme se hvězdnou oblohou. Je to čas, kdy si víc uvědomujeme požehnání, kterého se nám dostalo. Naše děti tento čas
milují. Navzdory podzimnímu chladu se zápalem se rodiči
staví chýše a v noci se celá rodina tulí k sobě v útulném příbytku. Ač počasí začíná chladnout, se zápalem nám pomáhají
budovat naše chýše a v noci se pak uvnitř tulí se svými rodiči.
Naše jídla během tohoto času vaříme venku na otevřeném ohni
a užíváme si společně strávený čas. Na večerní zpívání a
vyprávění příběhů kolem táboráku také do našeho tábora
zveme naše sousedy a přátele. A vy jste také zváni!
Jelikož jdeme podle Biblického kalendáře, který se řídí
fázemi měsíce, tento svátek začíná a končí každý rok jiný den
v týdnu. Proto je dost možné, že bude kolidovat s naší otvírací dobou.
Abyste tedy mohli být včas informovaní o všech změnách,
utvořili jsme pro Vás malý kalendář.
Jestli se Vám ale přesto stane, že přijdete k našemu
obchůdku a najdete ho nečekaně zavřený, velmi se Vám za tu
okolnost omlouváme.
Nicméně kdybyste se s námi
chtěli vidět, přijďte nás navštívit během Svátku Chýší
od 12. do 19. říjen ve Skalné.
JSTE ZVANÍ!

