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       Z P R A V O D A J 

sboru Církve bratrské v Hranicích a jeho kazatelských stanic

                                        v Přerově a ve Valašském Meziříčí 

------------------------------------------------------------------------------------------------

VELIKONOČNÍ SVÁTKY

Smyslu křesťanských Velikonoc  porozu-
míme na pozadí Velikonoc židovských.

Židovské Velikonoce (pesach)

     Obsahem židovského svátku je oslava Boha - Za-
chránce  (Spasitele).  Židé  si  připomínají  Boží  zá-
chranu z egyptského zotročení a slavné vyjití (exo-
dus) z Egypta. Hospodin vysvobodil Izraelity celou
řadou mocných  zásahů.  Na znamení Boží  ochrany
každá izraelská rodina obětovala Bohu beránka, kte-
rý byl bez vady a jeho krví potřeli rám dveří svého
domu.  Izraelité  takto  byli  uchráněni  před  zkázou,
která kolem nich přešla bez povšimnutí. Odtud po-
chází  židovský  název  velikonoc:  "pesach"  -
"uchránění, ušetření, přejití".

Křesťanské Velikonoce

     Vyvedením Izraelitů z egyptského otroctví Boží
záchranná iniciativa neskončila.  Záchrana Izraelitů
se stala předobrazem spásy člověka od všeho zotro-
čení,  ponížení,  zla  a  smrti.  Bůh  totiž  neopustil
člověka, který se od něj odvrátil a upadl tak do po-
dručí zla a smrti.

Všechny starozákonní předobrazy a proroctví o spá-
se došly svého naplnění v Ježíši Kristu, jehož jméno

v  hebrejštině  znamená:  "Bůh  zachraňuje,  Bůh  je
spása". Ježíš sám zaujímá místo velikonoční oběti a
stává se obětovaným beránkem bez  vady.  On,  ne-
vinný, bere na sebe hřích i jeho důsledky: utrpení,
nemoci, bolest a smrt. Dává svou krev na ochranu
(pasch) pro všechny.

Ve smrti ale nezůstal. Byl vzkříšen. Otevřel tak cestu
novou a věčnou, cestu skrze smrt a vzkříšení k defi-
nitivnímu "exodu" - vyjití, "pesachu" - přejití z toho-
to  světa  zotročení  a  smrti  do  světa  Božího.  Tato
cesta je otevřena pro každého z nás ...

Svátek  Velikonoc  je  oslavou  a  zpřítomněním  naší
spásy. 

Svátek Velikonoc je oslavou vzkříšeného Krista.

www.vira.cz

http://www.vira.cz/


Chvála
Jakým jménem Tě mám vzývat,

Tebe,  jenž jsi nade všemi jmény?

 Jaké jméno mám dát Tobě,

jenž jsi nade vším?

Jakým hymnem vyzpívat mohu 

Tvou chválu,

jakými slovy o Tobě mluvit?

 Žádná mysl nemůže proniknout do

 Tvého tajemství,

žádný rozum Tě nepochopí.

 

Z Tebe pochází veškerá řeč,

ale Ty jsi nade všemi slovy.

V Tobě počíná veškeré myšlení,

ale Ty jsi nad všemi myšlenkami.

 Celé Tvé stvoření k Tobě volá,

to němé i to mluvou obdařené.

Všechno, ať vědomé či nevědomé,

spojuje se k Tvé oslavě.

 

Ty stojíš na konci každé touhy

i nad mlčenlivým usilováním.

Jsi koncem všech vzdechů 

svého stvoření.

Všichni, kdo znají Tvůj svět,

sjednocují se ve zpěvu Tvé chvály.

 

Všechna jména jsou Ti dávána,

a přece Tě nikdo neobsáhne.

Jakým jménem Tě mám vzývat,

Tebe,  jenž jsi nade všemi jmény?

 

(Řehoř Nysský)

        VZKŘÍŠENÍ

 Příběh o vyjití Izraelského lidu po 430 letech z Egy-
ptského otroctví je všem dobře známý.

Započal  10  dnem měsíce  nisan,  kdy  si  Izraelité  v
Egyptě  měli  vybrat  beránka  bez  vady  a  4  dny ho
opatrovat.  Navečer  téhož  dne  měli  beránka,  to  je
14.dne zabít – Pesach. Nesměli mu zlomit kosti a
měli natřít beránkovou krví dvéře k záchraně před
smrtí. Hned nato započal 15. den po oběti – Svá-
tek nekvašených chlebů,  týdenní slavnost sym-
bolizující svobodu bez otroctví. A hned nato započal
16. den po sobotě – Svátek Prvotin, dle ustano-
vení  Božího,  kdy  před  Hospodina  se  předkládaly
první snopky klasů, prvotina úrody, aby ji Hospodin
přijal, aby lidé došli zalíbení a měli z toho užitek.

Celý tento týden Pesachu se každoročně zachovával 
ve SZ jako „Hod beránka“ -  předobraz na Krista

PŘEDOBRAZ  NA  KRISTA  SE  STAL  SKU-
TEČNOSTÍ.

 když  Ježíš  10 dne v  měsíci  nisan  vstoupil  do  Je-
ruzaléma,  v  den,  kdy  se  na  nádvoří  chrámu  při-
vazovala jehňátka a po 4 dny se zkoumala, zda jsou
bez vady. A tak i Ježíš po celé 4 dny v Jeruzalémě
byl  před  očima  lidu  i  židovských  představitelů:
Jeho vjezd do Jeruzaléma na oslátku, kdy mu jako
králi provolávali “Hosana, synu Davidův“, dále jeho
pomazání vonnou mastí  k pohřbu, potom vyčištění
chrámu a kázání a odpovědi farizeům a zákoníkům,
učení lidu v podobenstvích a předpověď budoucích
věcí. A už během této doby, dva dny před velikono-
cemi, se chystali  farizeové a zákoníci zabít Ježíše i
Lazara z hrobu vzkříšeného jen aby Ježíše umlčeli i
svědectví Lazara.

Večer,  se  západem  slunce,  kdy  započal  14  den  –
Pesach,  ten večer naposledy Ježíš povečeřel se svý-
mi učedníky,  tu noc prožíval  agonii úzkosti  v Get-
sem. zahradě, byl zrazen, zatčen, zapřen Petrem, to
ráno,  byl  vyslýchán,  bit,  popliván,  vysmíván,  Pilá-
tem  prozkoumán neshledávajíc  vinu /beránek bez
vady/,  bičován,vydán  pohanům  a  odsouzen  na
smrt.  Ježíše ukřižovali v 9 hod., kdy byl v chrámu
obětován beránek - a  zemřel v 15 hod., v čase od-
polední  chrámové  oběti-  kde  v  tu  chvíli  se  opona
roztrhla  svrchu  dolů  /konec  obětem!/  a  Ježíšova
slova byla: „Dokonáno jest“ Tak jako v Egyptě krev
beránka  na dveřích byla  záchranou před andělem
zhouby,  tak  krev  Božího  Syna  nás  zachránila  od
věčné  smrti.“Já  jsem ty  dvéře..“/J10,9/  říká  Kris-
tus.Byl šestý den /náš pátek/, kdy Ježíš dokonal  své
dílo „......a byl večer a bylo jitro, den šestý. tak byla
dokončena nebesa i země...“

 Ježíšovo mrtvé tělo uložili do skalního hrobu a  ve-
čer  nastala  sobota,  15.  den  – Svátek  nekvašených
chlebů.  Byl  to  velký  šabat  /  svátek  +  sobota/„Já
jsem  ten  chléb  života“/Jan  6,35/  Sytit  se  ne-
kvašeným chlebem, sytit se čistým Slovem Božím a
žít bez kvasu=hříchu, znamená vejití do odpočinutí,



do  potěšení být s živým Bohem, „.....neboť Bůh od-
počinul od svého díla, požehnal a posvětil ten den,
den  stvořitelský  a  vykupitelský../  1M20kap
5M5kap/

 A den po sobotě, jak to ustanovil Hospodin, byl 16
den – Svátek Prvotin,  kdy je představena Hospodi-
nu prvotina úrody, aby ji přijal... Na tento svátek se
ukázal  Vzkříšený  Ježíš.  Setkal  se  s  Marií  Mag-
dalenou u hrobu a řekl jí:  “Nedotýkej se mne, do-
sud  jsem  nevystoupil  k  Otci..“/ev,J/  Kristus  je
prvotinou  všech  ve  vzkříšení  .  Žádné  stvoření  na
nebi i na zemi, ani nebeští andělé nemohli něco ta-
kového Bohu přinést jako prvotinu. A to je pro nás
zásadní  a  podstatné:Vzkříšení  z  mrtvých!  Já
jsem  vzkříšení  a  život  !Vyvedu  vás  z  vašich
hrobů../Ezech/..!  Až  zazní  polnice...!!  /čti
15.kap1Kor/  Není-li vzkříšení, marná je naše víra!

Tu noc,  ze soboty  na svátek Prvotin/naši  neděli/, 
ráno za tmy přišly ženy k hrobu, aby pomazaly Ježí-
šovo  mrtvé  tělo  vonnými  mastmi,  ale  hrob  byl
prázdný! „Proč hledáte živého mezi mrtvými?“ za-
zněla slova dvou andělů.

Od hodiny, kdy Ježíš zemřel/14den/, až do třetího
dne/16/,  kdy  se  ukázal  Vzkříšený,  zůstává  tajem-
stvím -  doba 15 dne.  Mohla smrt udržet Ježíše ve
své moci?  To může být důvodem k zamyšlení nad
nejúžasnějším  tajemstvím  Božího  vykupitelského
díla v těchto třech dnech:

Zamyšlení  nad  tím,  když  Ježíš  na kříži  odpověděl
tomu  jednomu:„Amen,  pravím  ti,  dnes  budeš  se
mnou v ráji.“

Zamyšlení nad tím, jak Ježíš ve své smrti překonal
vládu smrti, tmy „.  po tři hodiny nastala tma, hro-
by  se  otvíraly  a   mnohá  těla  zesnulých  vyšla  z
hrobů a ukázala se ve svatém městě“

Zamyšlení nad 1Petr3,18.19: „Tehdy také přišel vy-
hlásit  zvěst  duchům  ve  vězení,  kteří  neuposlechli
kdysi ve dnech  Noemových..“

A  ve Sk2,24/ je psáno: „...a smrt ho nemohla udr-
žet ve své moci“/..../

 

Je  to  tajemství  Božího  vykupitelského  díla.  Není
nám dáno znát přesný čas Ježíšova vzkříšení,

ale jedno víme: že „Ježíš byl usmrcen ze strany těla,
ale obživen Duchem“/1P3,18/

Víme, že Ježíš je  Pánem soboty-odpočinutí a odpo-
činutí je život, a že Hospodinův sedmý den, neome-
zen večerem a jitrem při stvoření, symbolizuje neko-
nečno v odpočinutí života.

 

Nikdo nezná Kristův kříž v jeho plnosti, moci, slávě 
a věčné hodnoty pro  všechny světy a pro všechny
věky!-  jen  Svatý  Bůh.  V  kříži  Kristově  se  událo
mnohem víc než naše vykoupení.

Je neproniknutelné tajemství, jak trpěl Bůh. “Vždyť
žádný nezná Syna jedině Otec, ani Otce nezná nikdo
než  Syn/Mat11,27/  Na  kříži  oslavil  Kristus  Otce
tím, že učinil  zadost  svatým Božím požadavkům a
vyvýšil Boží spravedlnost.

 Proto slavme velikonoce ne  se starým kvasem..zla a
špatnosti,  ale s nekvašeným chlebem upřímnosti a
pravdy./1Kor5,8/

 Kvas představuje hřích, farizejský kvas představuje
učení podle názorů lidských a lidských tradic, ale ne
podle Slova Božího. Svátky velikonoční se ve světě
staly mravně pokleslou pohanskou slavností bohyně
plodnosti  Ištarty.  Plodnost  je  symbolizována vejci,
mláďaty, pupeny jara.

Očistěme se od těchto zvyků a uctívejme svého Stvo-
řitele a Vykupitele - v Duchu a posvěceni Pravdou.

Marie Pospíšilová

- - - 

„Neboť Bůh tak miloval  svět,  že  dal
svého jediného Syna, aby žádný, kdo
v něho věří, nezahynul, ale měl život
věčný.  Vždyť  Bůh  neposlal  svého
Syna  na  svět,  aby  soudil,  ale  aby
skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho
věří,  není  souzen.  Kdo nevěří,  je  již
odsouzen,  neboť  neuvěřil  ve  jméno
jednorozeného  Syna  Božího.  Soud
pak je v tom, že světlo přišlo na svět,
ale  lidé  si  zamilovali  více  tmu  než
světlo, protože jejich skutky byly zlé.
Neboť  každý,  kdo  dělá  něco  špatné-
ho,  nenávidí  světlo  a  nepřichází  k
světlu,  aby  jeho  skutky  nevyšly
najevo.  Kdo  však  činí  pravdu,  při-
chází  ke  světlu,  aby  se  ukázalo,  že
jeho skutky jsou vykonány v Bohu.“
 (Jan 3:16-21)

- - - 

KLEC

George Thomas,   pastor v malém městečku v Nové
Anglii,  s  sebou  jednoho  velikonočního  rána  do
církve  přinesl  zrezavělou,  starou  ptačí  klec  a  po-
stavil ji na kazatelnu. Několik obočí se nadzvedlo.

“Včera  jsem  šel  městem,  když  jsem  viděl  malého
chlapce, jak jde směrem ke mně a v ruce pohupuje
touto  ptačí  klecí.  Na dně klece byli  tři  malí,  polní



ptáčci,  třásli  se  zimou  a  strachem.  Zastavil  jsem
chlapce a zeptal jsem se: “Co to máš?”

“Jenom pár starých ptáků” přišla odpověď.

“A co s nimi budeš dělat?” ptal jsem se.

“Vezmu si je domů a trochu si s nimi pohraju.” od-
pověděl.  “Budu je škádlit  a vytrhnu jim pár pírek,
aby se prali. Bude to fakt sranda.”

“Ale dřív nebo později tě to začne nudit, co s nimi
uděláš pak?” ptal se pastor.

“Máme doma kočky,” řekl chlapec. “Mají rády ptáky.
Dám jim je.”

Pastor  se  na  chvíli  odmlčel.   “Kolik  za  ty  ptáky
chceš?”

“CO .. ?!!!  Přece byste je nechtěl, pane. Jsou to jen
obyčejní, staří polní ptáci. Nezpívají – a nejsou ani
hezcí!”

“Kolik?” ptal se pastor znovu. 

Chlapec si pohledem změřil pastora, jako kdyby to
byl blázen a řekl: “Dvě stovky?”

Pastor  sáhl  do  kapsy  a  vytáhl  dvoustovku.  Dal  ji
chlapci do ruky.  Než se nadál, chlapec byl pryč.

Pastor vzal klec a odnesl ji na konec cesty, kde byl
strom  a  tráva.  Položil  ji  na  zem a  otevřel  dvířka.
Jemným ťukáním na klec přesvědčil ptáky, aby vyle-
těli ven. 

To vysvětlovalo prázdnou klec na kazatelně.   Potom
pastor začal vyprávět tento příběh:

Jednoho dne měl Satan s Ježíšem rozhovor.  Satan
se právě vrátil ze zahrady Eden a škodolibě se po-
smíval a vytahoval. “Jo, Pane, právě jsem nachytal
lidi. Políčil jsem na ně, dal jsem tam návnadu… Vě-
děl  jsem,  že  se  chytí.  Mám je  všechny,   i  s  jejich
potomky!”

“Co s nimi budeš dělat?” ptal se Ježíš.

Satan odpověděl: “No, trochu si s nimi pohraju, na-
učím je, jak se ženit a rozvádět, jak se nenávidět a
zneužívat, jak pít, fetovat, čarovat a proklínat. Nau-
čím je, jak vymýšlet zbraně a bomby a navzájem se
zabíjet.  Budu se fakt dobře bavit!”

“A co s nimi uděláš pak?” Ptal se Ježíš.

“No, pak je zabiju,” řekl Satan pyšně.

“Kolik za ně chceš?” zeptal se Ježíš.

“Přece ty lidi nechceš .. ??  Nejsou k ničemu. Vezmeš
si je a oni tě budou tak akorát nenávidět. Budou na

tebe plivat, proklínat tě a nakonec tě zabijí! ..  Přece
ty lidi nechceš …. !!”

“Kolik?” ptal se Ježíš znovu.

Satan  se  podíval  na  Ježíše  a  jízlivě  se  zašklebil.
“Všechny tvé slzy a všechnu tvou krev.”

Ježíš řekl: “Domluveno”.   A pak zaplatil cenu.

Pastor vzal klec, otevřel její dvířka a odešel z kaza-
telny. 

www.prameny.net 

- - - 

O NEVĚSTĚ

V neděli  nás bratr  kazatel  znovu všechny,  tj.  naše
společenství, vzal do „mléčného baru“,  obrazně ře-
čeno. Mléčný bar -  podle slova Božího:  

„Jakožto nyní zrozená nemluvňátka, mléka
beze  lsti,  to  jest  Božího  slova  žádostivi
buďte, abyste jím rostli...“  (1.Pt.2:2 -Kral.)  

Tedy, vzal nás do úplných základů Božího slova. V
této době se prokousáváme jednou z posledních čás-
tí série: „Poslední časy – vytržení“.

     Mimo  jiné  se  zmínil  i  o  svatbě  Ježíše  se  svou
snoubenkou. Ježíš přijde nečekaně jako zloděj, buď-
me připraveni. 

    Vybavil se mi příběh z Matouše 25. kapitoly o těch
dívenkách  s  lampami.  Jedny  měly  olej,  druhé  ne.
Příběh  o  moudrosti  i  bláznovství.  Běžný člověk  si
řekne: „Jasně,  poučení  je,  že mám bejt  moudrej  a
mám mít olej.“ Nic moc víc si pod tímto příběhem
nepředstavíme. Ale to není naše chyba. Nežijeme v
izraelské  kultuře  a  neznáme  její  zvyky  tak  do
hloubky. U nás by se spíš než po oleji sháněla ne-



věsta po občance nebo svědkovi a prstýncích, které
mu  svěřila  do  úschovy.  Bez  občanky  by  se  těžko
mohla vdávat, nevěsta jedna nemoudrá. ☺
Mě  obzory  rozšířila  Marie  Frydrychová  svým  vy-
právěním o „svatbě“.  Všechno jsem najednou chá-
pala  v  úplně  jiných  spojitostech.  Židovský  rituál
namlouvání  a  očekávání  před  svatbou  (alespoň  v
době, kdy bylo vyprávěno podobenství o pannách) v
sobě zahrnoval určitá pravidla.

   Budoucí ženich si vyhlédl dívku.   Sledoval ji tajně
při  jednání  v  běžném životě  (aby  zjistil,  jaká sku-
tečně je). Když si to převedu na Ženicha (Ježíše), ten
si také vybral  svou nevěstu a nedívá se na povrch
(jak se snaží tvářit, když ví, že se někdo dívá), vidí
hluboko dovnitř. Zná svou nevěstu skrz-naskrz. 
   Ženich přišel za otcem nevěsty neohlášeně.   Otec
zavolal  dívku přímo od práce,  kterou dělala,  takže
nebyla právě nejupravenější a třeba i páchla od ovcí.
Víte, Ježíš se vrátí také nečekaně. Možná zrovna bu-
deš drhnout podlahu nebo uklízet v celém bytě a bu-
deš zpocená od hlavy k patě... :)
   Pak  se  dívka  posadila  ke  stolu  a  ženich  vytáhl
„katubu“,  manželskou  smlouvu  (byly  tam  sliby
muže - slib lásky, věrnosti, péče a zaopatření a byly
tam požadavky úcty, poddanosti,  věrnosti a péče o
manželovy potřeby.... a další podmínky společného
života). 

 

(katuba)

Pak nastalo jednání o věnu nevěsty. 

Když se ženich s otcem dohodli, vytáhl ženich ze své
mošny pohár. Naplnil ho vínem a mlčky přisunul k
dívce. Říkal tím:  Vyvolil jsem si tě.

   Pohár naplněný vínem znamenal zpečetění
smlouvy - a nevěsta to věděla. Ona znala ten rituál
a znala své pravomoci. Mohla nyní udělat tři věci:

- mohla pohár odsunout zpět k ženichovi a tak dát
svobodně najevo, že o tento vztah nemá zájem;  

-  mohla  pohár  nechat  na  místě,  vyběhnout  z
místnosti a volat: "Mám tu ženicha, pojďte mi říci,
jaký je." A tím si dávala určitý čas na rozmyšlenou;  

- a nebo mohla pohár vzít, vypít a tak smlouvu zpe-
četit. 

   Ženich  mlčky  čekal.  Když  nevěsta  pohár  vypila,
bylo  to  neměnitelné.   Ne  slovy,  ale  tímto  činem
oznámila,  že souhlasí s podmínkami smlouvy. Tím
byli  legálně  zasnoubeni  (už  téměř  manžel  a
manželka), které může rozdělit jen smrt.
   Pak ženich vytáhl dary. Peníze, šperky, náramky.
Ty  měly  nevěstu  zdobit  a  uschopňovat  ji  pro
manželství.   Nakonec ženich vstal, hluboce se jí po-
díval  do očí  a řekl: „Jdu,  abych pro tebe připravil
místo, a přijdu si pro tebe.“  (Nepřipomíná vám to
něco?  To  samé  přece  řekl  Ježíš  učedníkům,  když
odcházel). 

„V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdy-
by tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu,
abych  vám  připravil  místo.  A  odejdu-li,
abych  vám  připravil  místo,  opět  přijdu  a
vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem
já.“  (Jan 14,2-3)

   Vrátil se ke svému otci a začal budovat dvě obydlí.
Komnatu pro nevěstu v otcově domě pro den svatby
a dům pro sebe a manželku, kde budou bydlet  po
svatbě. Tuto přípravu dělal pod vedením svého otce.
Byl to otec ženicha, kdo rozhodl, že je vše správně
dokončeno. Otec určil den svatby. Někdy to trvalo i
léta. (Ani sám Ježíš neví, kdy se vrátí zpátky. Neví to
nikdo jiný, než Otec). 

„O onom dni a hodině však neví nikdo, ani
andělé  v  nebi,  ani  Syn;  jenom  Otec  sám.“
(Matouš  24:36)

   Než  nastal  ten  slavný  den  „D“,  musela  nevěsta
denně opakovat několik úkolů. Nejprve si obstarala
závoj, kterým zakryla svou tvář, aby všichni věděli,
že už je zadaná. Zároveň se tím vzdala běžných ak-
tivit života svobodné dívky a všechnu svou činnost
směřovala  ke  svatbě  a  manželství.  Často  četla



manželskou  smlouvu  a  objevovala  hloubky  všech
slibů.  (Jak často my čteme smlouvu, kterou se svým
Ženichem máme?)   Zároveň si  šila svatební  šaty a
každý den opakovala koupel. (Omýváme se od špíny
hříchu pokáním každý den?) 
   A nyní je to velmi zajímavé a připomíná to „příběh
panen a oleje“.  Snoubenka postavila do okna svého
pokoje olejovou lampu, denně sestřihovala její knot,
aby plamen jasně svítil a dolévala olej. Lampa měla
hořet ve dne i v noci.
   Když byl ženich se stavbou hotov, otec ho vyslal:
„Synku, je čas...“ Ženich ve svatebním rouchu se pro
nevěstu vypravil se svými přáteli.   Bylo to většinou
pozdě večer, jako zloděj v noci  a přátelé vykřikovali:
"Ženich jde!"  Celá vesnice se probudila a chtěla být
u toho.  Ženich už z dálky vyhlížel světlo lampy. 

 „Uprostřed noci se rozlehl  křik: ‚Ženich je
tu, jděte mu naproti!‘ “  (Matouš  25:6)

   A teď pozor!  Pokud lampa nehořela,  znamenalo
to, že dívka má své srdce jinde a byl to konec.  Nic se
nedalo  změnit,  nic  vysvětlit,  ženich  už  v  cestě ne-
pokračoval.   

   Když lampa hořela, i nevěstu probudil hluk. Vy-
skočila,  vklouzla  do  připravených  šatů  a  se  svými
družičkami vyšla ženichovi vstříc. 

   Po svatebním obřadu ji v domě ženichova otce po-
stavili do místnosti, kterou ženich připravoval. On ji
třikrát pomalu obešel, obdivoval její krásu a těšil se
z ní.   Potom odkryl závoj a stala se jeho ženou.   Po
dovršení tělesného spojení vyšel ženich z místnosti
a  oznámil  svému  nejbližšímu  příteli:  "Jsme  jedno
tělo" a nastalo sedmidenní svatební veselí. 
   Mladý  pár  trávil  sedm  dnů  líbánek  v  té  samé
místnosti.   Po  tu  dobu  se  na  dvoře  veselila  celá
vesnice.   Po svatbě se novomanželé přestěhovali do
nového domu.

   Je  jenom  na  nás,  jestli  se  napijeme  z  poháru
smlouvy a dáme tak Ježíši najevo, že Ho přijímáme
jako svého Ženicha.  Jestli se necháme ozdobit Jeho
dary.   Budeme ochotni čekat, až se pro nás vrátí a
budeme celou tu dobu hlídat ohýnek v lampě, aby
nezhasla?  

   Možná občas  zapomínáš  odstřihávat  knot  nebo
dolévat olej.  „Dneska se mi do obchodu nechce, za-
jdu pro olej zítra.“  Může ti to léta procházet.  Jenže
co  když  v  ten  den  „D“,  nebude-li  světlo  v  okně,
Ženich se otočí na podpatku a už se nevrátí. A mů-
žeš pak brečet, hledat vhodné omluvy ..., vše bude
zbytečné.

   Nebuďme  tedy  blázniví.  Buďme  moudří.  Víme
přece, „jak na to“.  ☺

„Buďte  připraveni  a  vaše  lampy  ať  hoří.“
(Lukáš  12:35)

čerpáno z internetu

  VÍTĚZNÝ ŽIVOT - PODOBENSTVÍ 

   Rád  bych  vám dnes  řekl  podobenství.  Týká  se
člověka jménem Jan.  Jan měl dvoupatrový dům s
pěti pokoji v přízemí a dalšími pěti v patře.    

  Jednoho dne zaslechl,  jak někdo jemně klepe na
vchodové  dveře.  Když  Jan  otevřel,  zjistil,  že  je  to
Pán Ježíš. “Prosím, vstup dál,” řekl Jan s nadšením
z nečekané návštěvy. “Dám Ti svůj nejlepší pokoj z
celého domu – je v horním patře.” Ježíš jako gentle-
man Janovi poděkoval a  přijal pozvání. 

   Druhého dne ráno někdo silně buší  na vstupní
dveře od domu. Když Jan otevřel, zjistil, že za nimi
stojí ďábel. “Ne!”, zakřičel Jan, “já Tě tady nechci.”
Ďábel se ale zašklebil a řekl: “Už jsem uvnitř” – a
odsunul Jana stranou. 

   Vypukl obrovský boj. Satan na Jana zaútočil všemi
druhy pokušení a negativními myšlenkami. Bylo to
příšerné.  K  večeru  Jan  nakonec  získal  převahu  a
ďábla  vyhodil  z  domu ven a  zavřel  za  ním dveře.
Když se stále ještě snažil  popadnout  dech,  řekl  si:
“Moment, vždyť jsem dal Ježíši nejlepší místnost z
celého  domu.  Proč  mi  tedy  nepřišel  na  pomoc?”
Když se ho na to Jan zeptal,  Ježíš  mu odpověděl:
“Vyhradil jsi mi jen jeden z deseti svých pokojů.” 

   Jan pochopil, v čem je problém, padl na kolena a
řekl: “Pane Ježíši, už vidím svou chybu. Prosím od-
pusť mi. Pojďme to změnit na 50/50.” Ježíš jeho na-
bídku s díky přijal. 

   Příštího dne se stalo totéž co v předchozím dni.
Ďábel  pronikl  do domu a znovu propukl  zápas.  K
večeru už byl Jan úplně vyčerpán a znovu si kladl



stejnou  otázku:  “Proč  mi  dnes  Ježíš  nepřišel  na
pomoc? Budu za ním muset  zajít  a  zeptat  se ho.”
Pán mu řekl: “Můj synu, proč jsi mi nedal celý svůj
dům a tím mi nedal volné ruce, namísto toho, abych
byl jen Tvým hostem?” 

   Jan kapituloval. Vytáhl z kapsy svazek klíčů od ce-
lého svého domu a předal ho Ježíši.  “Prosím, buď
Pánem  celého  mého  života,”  řekl.  Nyní  dal  Ježíši
všechno. 

   Příští ráno, ještě před rozbřeskem, někdo tloukl na
dveře tak silně, až se otřásal celý dům. Jan se stra-
chem vyskočil z postele. “Už je tu zase ďábel!”, za-
křičel vyděšeně. 

   Náhle uslyšel v domě kroky. Ježíš majestátně krá-
čel ke dveřím oděn svou mocí.  Klíče od domu teď
byly v jeho rukou. Teď už byla jeho pravomoc oteví-
rat dveře příchozím. 

    Jan byl zvědavý, co se bude dít a tak šel ke dveřím
také.

   Když Pán otevřel dveře, Jan stál hned za Ježíšem.
Kdo  byl  za  dveřmi?  Samozřejmě,  že  to  byl  ďábel.
Když  však  spatřil  ve  dveřích  Ježíše,  hluboce  se
poklonil a řekl: “Promiňte, Pane, asi jsem si spletl
dveře!” A pak zmizel tak rychle, jak jen mohl. 

   Jak je to s námi? Patří Ježíši náš život, nebo je Pá-
nem  jen  v  některých  místnostech  Vašeho  života?
Někteří lidé dali Ježíši devět místností svého domu,
ale na desáté visí nápis: “Soukromé – nevstupovat”.
Je to komnata skrytých hříchů, lží, podvodů a nečis-
tých  věcí,  o  nichž  vědí,  že  se  Ježíši  nelíbí.  V  této
místnosti  žijí  lidé  dvojím životem.  Právě  tyto  věci
opravňují ďábla k tomu, aby stál u vchodových dveří
domu  a  tlačil  se  dovnitř.  Učinil  jsi  Ježíše  Pánem
každé oblasti svého života? 

   Ježíše neoklameme.  Ví o nás úplně všechno.  Ví
přesně, co se děje v každé místnosti Vašeho života,
dokonce i v těch oblastech, které se před ním snaží-
me ukrývat. Dejte mu celý dům svého života. Úplně
všechno.  Každou  jednotlivou  část.  Chce  odstranit
každou špínu,  vše očistit  a  uklidit,  vše dát  na své
místo a otevřít všechna okna, aby dovnitř mohl za-
vanout  čerstvý  vzduch a  světlo.  On touží  po  tom,
aby mohl s lehkostí přebývat v každé oblasti Vašeho
života. Pozvěte ho z celého svého srdce, aby se stal
Pánem každé jednotlivé drobounké součásti Vašeho
života. Řekněte svými vlastními slovy něco takové-
ho: 

“Drahý Pane Ježíši Kriste, dávám Ti každou kom-
natu svého života, každý jeho kout i skulinku. Vě-
domě Ti jako svému Pánu a Spasiteli předá- vám
úplně VŠECHNO! Víš všechno o mých hříších, o mé
situaci  a  mých návicích.  Synu živého Boha,  svou
důvěru vkládám plně jen v Tebe. Očisti mě a učiň
můj  život  takovým,  abys  v  něm  mohl  s  lehkostí
přebývat, a abych Ti svým životem vzdával slávu.
Otevírám se Tvému Svatému Duchu, chci Tě násle-

dovat po všechny dny svého života. Důvěřuji Ti a
Tvému vedení. Prosím, buď Pánem mého života!” 

   To  je  moje  doporučení  pro  Vás,  jak žít  vítězný
život! 

Reinhard Bonnke

- - - 

„Ale  díky Bohu,  který nám dává vítěz-
ství  skrze  našeho  Pána  Ježíše  Krista!“
(1. Korintským 15:57) 

„Již  tedy  nejste  cizinci  a  přistěhovalci,
ale spoluobčané svatých a členové Boží
rodiny.“   (Efezským 2:19)

- - -       

ŠALOMOUNŮV CHRÁM

    Bible je jako rozsáhlá knihovna.  Bohatá esence
historie,  teologie,  poezie,  kultury,  dobré  psycho-
logie,  právních  norem,  …  to  vše  inspirované  Du-
chem  Božím,  zaznamenané  z  Božího  nadhledu,  z
Jeho zorného úhlu. Při četbě Písma svatého si stále
více uvědomujeme nadčasovost a moudrost - ne tu
lidskou,  ale  Boží.  Na  tomto  světě  se  mění  kulisy,
důrazy,  móda,  prostředí,  použitý  materiál,  ale
člověk se svými kladnými i zápornými stránkami zů-
stává  po tisíciletích ve svém nitru stále stejný. A to
bez  ohledu  na  vyspělost  techniky  či  míru  vzdě-
lanosti. Pravda obsažená v Božím slovu se však ne-
přizpůsobuje době a okolnostem. Ve své dokonalosti
zůstává stále aktuální, neměnná navždy. 

   Jedním z úchvatných míst Starého zákona je popis
stavby chrámu Šalomounova,  který byl vybudován
obrovským  nákladem.  Na  stavbu  tohoto  díla  bylo
spotřebováno  pohádkové  množství  zlata,  stříbra,
mědi, bronzu, ušlechtilého kamene, vzácného dřeva.
Sotva která ze současných církevních budov, jakko-
liv výstavná, by se s ním mohla měřit.  Bylo to dílo
zcela mimořádné, místo určené k přebývání Hospo-
dina  zástupů,  Boha  nebes.  Tento  svatostánek  lidé
tvořili po mnoho let, svýma rukama i srdcem. Dese-
titisíce  nosičů,  řemeslníků  a  nejrůznějších  umělců
pracovalo  s  plným nasazením a vydalo  ze  sebe to
nejlepší. Takto bylo vybudováno centrum duchovní-
ho života Izraele, místo svaté. Po jeho dokončení a
posvěcení  naplnila  chrám  mocná  Boží  přítomnost
takovým způsobem, že kněží  nebyli  schopni konat
službu. Hotové dílo pak přijížděli obdivovat i lidé z
dalekých zemí,  protože patřilo k divům tehdejšího
světa. Však jeho tvůrci na ně byli také patřičně hrdi.
Byli to přece pravověrní Židé, potomci Abrahamovi,
národ svatý, Bohem vyvolený a Jemu oddělený. 



   Tak míjela léta, čas plynul a z uctívání se staly ne-
měnné obřady. Z jejich pravidelného opakování se
pro mnohé stal pouhý zvyk bez hlubšího obsahu. A
Bůh svůj národ napomínal tresty, aby odvrátil jeho
úpadek .. a nakonec dopustil i vyplenění chrámu. O
mnoho staletí  později  Ježíš Kristus,  Syn Boží,  řekl
svým učedníkům: “Vidíte toto všechno? Amen,
pravím  vám,  že  tu  nezůstane  kámen  na
kameni, všecko bude rozmetáno.“ (Mat. 24,1-
2) 

   Byla to tvrdá slova. Nicméně Ježíš Kristus je pro-
rok, král a kněz. Vzdělance té doby a duchovní elitu,
farizeje, bez ohledu na jejich významné společenské
postavení, tvrdě káral. Věděl, že jejich zbožnost jsou
často jen fráze a příkladem svého života uvádějí na
scestí i ostatní lidi. Nicméně tato slova byla proro-
cká - jak řekl, tak se stalo. Šalomounův chrám, pro-
slulý svou nádherou a výstavností, byl nepřáteli poz-
ději skutečně zničen a srovnán se zemí. Právě těmi
nepřáteli,  kterými pravověrní  Židé jakožto  pohany
tolik pohrdali. 

   Proč to Bůh dopustil? Proč opustil svatyni svatých
a  vydal  místo  svého  přebývání,  dílo  rukou  svého
lidu,  do  rukou  nepřítele?  Protože  jak  kněží,  tak  i
obyčejní lidé, malí i velcí – řečeno jazykem Bible -
 jednali  svévolně.  Žili  podle vlastních záměrů a po
Boží vůli se už neptali.  Boží zákony si vykládali po
svém, jak se jim to hodilo a zpronevěřili se jim. Bůh
ovšem stále posílal  proroky,  aby jeho vyvolený lid
různým způsobem napomínali,  varovali,  vyzývali  k
nápravě, ale oni nechápali a nedbali. Zřejmě proto,
že se považovali  za dostatečně vzdělané a moudré.
Nepohodlné  Boží  svědky  se  jim  dařilo  umlčet  a
zbavit se jich. Spoléhali na dědictví Abrahamovo. 

„Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš pro-
roky  a  kamenuješ  ty,  kdo  byli  k  tobě  po-
sláni;  kolikrát  jsem  chtěl  shromáždit  tvé
děti, tak jako kvočna shromažďuje kuřátka
pod  svá  křídla,  a  nechtěli  jste!“   (Matouš
23,37-38) 

   To byl Ježíšův nářek v Duchu svatém nad městem
Božího sídla. Mesiáš musel zaplatit svým životem za
hřích  lidí  celého  světa.  Jak  pohanů,  tak  i
pravověrných  Židů.  Věděl,  že  obnova  vztahu mezi
Bohem a člověkem není jiným způsobem možná. On
šel do krajnosti.  Ze své strany udělal vše a ostatní
záleželo  už jen na člověku.  Na tom, kdo tuto jeho
oběť pro sebe přijme. 

   Z těchto lidí začalo postupně růst Tělo Kristovo,
jeho  církev.  Boží  chrám,  stavba,  skládající  se  z
živých cihel.  Ježíš jim odpověděl: „Zbořte ten-

to chrám, a ve třech dnech jej postavím. Tu
řekli Židé: ´Čtyřicet šest let byl tento chrám
budován,  a  ty  jej  chceš  postavit  ve  třech
dnech?´  On  však  mluvil  o  chrámu  svého
těla.“  (Jan 2,19)

   Církevní stavby, byť sebekrásnější, jsou z materiá-
lu,  který  pomíjí.  Jsou  jistě  potřebné,  abychom  se
měli kde scházet, ale to, na co máme spoléhat, není
tradice,  církevní  příslušnost,  ani  „dědictví
Abrahamovo“.   Je  to  Ježíš  Kristus  sám.  On klade
důraz  na chrám Ducha svatého,  na Tělo Kristovo,
jehož součástí máme být i my.  „Avšak nejvyšší
nepřebývá v chrámech, vystavěných lidský-
ma rukama"  (Sk 7:48)

   Boží svědek víry apoštol Pavel o sobě říká, že je fa-
rizeus z farizeů, příslušník vyvoleného národa, ale že
toto všechno je pro něj  ničím.  Kraličtí  to vyjádřili
bez skrupulí:   „Nýbrž i všecky věci pokládám
škodou býti pro vyvýšenost známosti Kris-
ta  Ježíše  Pána  svého,  pro  nějž  jsem  to
všecko  ztratil,  a  mám  to  jako  za  lejna,
abych Krista získal.“  (Fil.3,8) 

   Známe ho takto i my? Na čem si doopravdy za-
kládáme? Byli bychom ochotni odložit věci, kterých
si ceníme, na kterých si zakládáme, které nám do-
dávají  společenský  kredit,  za  cenu  určitých  ztrát?
Zkoumejme každý sám sebe - nestala se naše víra
postupem času jakýmsi zvykem?  Dobrá zpráva je,
že Boží nabídka trvá. 

„Řekni  jim:  Jakože  jsem  živ,  je  výrok
Panovníka  Hospodina,  nechci,  aby  své-
volník  zemřel,  ale  aby  se  odvrátil  od  své
cesty a byl živ. Odvraťte se, odvraťte se od
svých  zlých  cest!  Proč  byste  měli  zemřít,
dome izraelský?“   (Ez 33:11)

„A  víme,  že  Boží  Syn  přišel  a  dal  nám
schopnost  znát  pravého  Boha...“  (1.Jan
5:20a) 

   Za povšimnutí stojí, že duchovní probuzení a Boží
navštívení v současnosti nastává v těch částech svě-
ta, kde je bída a chudoba. Bohoslužebná shromáž-
dění se tam často pořádají  jen v prostých chýších,
na  hliněné  podlaze,  přesto  spontánně,  za  hojné
účasti.  Zatímco  křesťanské  církve  západní  Evropy
mnohdy  podřimují  na  svých  zaprášených  „vav-
řínech“.  Je to důkazem toho,  že pro Boha není až
tak podstatné, v jakých budovách se scházíme, ani k
jakému dědictví se hlásíme. Jeho oči se dívají jinak.
Historie nás učí,  že ani Bohem vyvolený národ ne-



měl žádná privilegia.  Právě naopak, po domluvách
a kárání přišly tvrdé soudy. 

„Já kárám a trestám ty, které miluji. Vzpa-
matuj se tedy a čiň pokání.“ (Zjevení Janovo
3,19) 

Právě tak jako pro vyvolený národ Izrael, platí výzva
i  pro nás. Odložme i my to tělesné, na co jsme hrdi.
Znovu a znovu   přijímejme Boží milost pro sebe a
předávejme ji dál. Tak aby lidé, kteří mezi nás zaví-
tají,  mohli  říci:   Prostory,  ve  kterých  se  scházíte,
jsou pěkné, ale především je znát, že je mezi vámi
Bůh.  

Karla Došková

- - - 

DOBRÁ ZPRÁVA:     „Není tady!“

ŠPATNÁ ZPRÁVA: „Není tady!“

 

  ☺ ČERNÝ HUMOR  ☺

Stalo se, že jeden černý mladík uvěřil, obrátil se, vy-
dal  svůj  život  Ježíši  Kristu  a  prožil  znovuzrození.
Plný radosti se chystal ve sváteční den do kostela –
vymydlený, navoněný, bílá košile, nažehlené kalho-
ty. S velkou kyticí květin dorazil k budově. U dveří
ho ale zastavila vítací služba: „Bohužel, nemohu vás
pozvat dál, zde je to jen pro bílé ...“

Jde tedy smutně černoch k blízkému parku, posadí
se tam lavičku, kytici položí vedle sebe a pláče:

„Pane Ježíši, mně je to tak líto ..“.

Když vtom uslyší vlídný hlas: 

„Nic si z toho nedělej, vždyť já jsem tam také ještě
nebyl.“

- - - 

Jiný černoch přemýšlí: 

Když  narodím,  sem černý,  když  rostu,  sem černý,
když na sluníčku, sem černý, když zima, sem černý,
když bojím, sem černý, když mě špatně, sem černý,
a když umřu, pořád sem černý. 
Vy bílí... když narodíte, ste růžový, když rostete, ste
bílí, když ste na sluníčku, ste červený, když zima, ste
modrý,  když  bojíte,  ste  žlutý,  když  špatně,  ste  ze-
lený, když máte modřiny, ste fialový a když umřete
ste šedý.

Tak komu teda řikáte barevný ???

- - - 

PEČEME

-   pro  věčně  hladovou  rodinu,  sváteční  návštěvu,
dědečka,  tetu Bětu, mlsnou tchýni …    -☺

Ořechový řez z jednoho vejce

Těsto:    (měříme na šálky, 1 šálek=200 ml)
 
1 ks vejce

1 šálek krystalového cukru

1 šálek mletých vlašských ořechů

1 šálek mléka

1/2 šálku oleje

1 šálku polohrubé mouky

1 bal. prášku do pečiva

1 bal. vanilkového cukru

Náplň:
2 bal. vanilkového pudinku

600 ml mléka



5 lžickr. cukr

150 g máslo

Nahoru:
tmavá čokoláda

Postup přípravy

1.    Vajíčko s cukrem utřeme do pěny. Postupně přidá-
me olej, mléko a ostatní suroviny. 

2.    Připravíme si plech na pečení o velikosti 20 x 30 
cm, vymastíme ho olejem a vysypeme moukou. 
Navrstvíme vymíchané těsto a pečeme v předem vy-
hřáté troubě při 180 stupních cca 25 minut. Upe-
čené těsto necháme vychladnout. 

3.   Připravíme si krém. Do mléka přidáme cukr a pu-
dinkové prášky. Uvaříme hustý pudink, který ne-
cháme vychladnout. Máslo si utřeme do pěny a po-
stupně přidáváme vychladlý pudink. Nádivku si 
navrstvíme na vychladlé těsto a vrch posypeme 
strouhanou čokoládou. Dobrou chuť!

Zdroj: Receptzasvakidan
 

- - - 

A PRO TY, KDO SLADKÉ NEMOHOU

Osvěžující zeleninová pomazánka DIA

2-3 mrkve

kousek celeru 

1 -2 vařené brambory

česnek, cibule

pomazánkové máslo

sůl, pepř, dobrý bílý jogurt, citronová šťáva

Mrkev  a  celer  krátce  povaříme  a  nastrouháme  na
hrubším  struhadle.  Přidáme  nastrouhaný  vařený
brambor  a  utřený  stroužek  česneku (nebo  kousek
nakrájené cibule). Přidáme pomazánkové máslo a 2
lžíce bílého jogurtu. Dochutíme solí, pepřem a tro-
chou citronové šťávy.

Mažeme   na tmavé pečivo.

BIBLE VERSUS MOBIL

Tak si říkám, co by se stalo, kdybychom s Biblí
zacházeli jako s mobilem.

Co  kdybychom  ji  pořád  nosili  v kabelce  nebo
v kapse?

Co kdybychom se pro ni vrátili, když bychom ji
zapomněli?

Co kdybychom v ní párkrát denně zalistovali?

Co  kdybychom  skrze  ni  přijímali  textové
zprávy?

Co  kdybychom  s ní  zacházeli  tak,  jako
kdybychom se bez ní neobešli?

Co kdybychom ji koupili dětem jako dárek?

Co kdy bychom ji používali na cestách?

Co kdybychom ji používali ve stavu nouze?

.. a ještě poslední: Na rozdíl od mobilu se nemu-
síme bát  toho,  že by naší  Bibli  došel  kredit  –
Ježíš totiž už účet zaplatil! 

- - - - - - - - - - - - - - -

Veškeré příspěvky jsou otištěny v plném znění,
bez korekčních úprav. 

 

Adresa  redakce,  kam  můžete  zasílat  své  pří-
spěvky elektronickou poštou: 
Karla.Doskova@seznam.cz 
Prosím  o  označení  předmětu  ve  zprávě  jako
Příspěvek do Zpravodaje CB, aby nedošlo
k jeho zařazení mezi nevyžádanou poštu a ne-
byl omylem smazán jako spam. 
Vaše články lze samozřejmě předkládat i  kla-
sicky,  napsané na papíře.  Ráda je přepíšu do
počítače. 
Děkuji za pochopení. 

Sborový zpravodaj je také vložen v elek-
tronické podobě na webových stránkách
kazatelské stanice CB Přerov:
http://cbprerov.nolimit.cz/

http://cbprerov.nolimit.cz/
mailto:Karla.Doskova@seznam.cz
http://receptzasvakidan.blogspot.sk/2015/02/cudo-od-jednog-jajeta.html

