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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 

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

POKUTA

   Jan se  podíval  na tachometr  a  pak  teprve zpomalil:
79km a je tu padesátka. Tenhle měsíc už počtvrté.  Jak je
možný, že mě tolikrát chytli? Policista vystoupil z vozu a
zamířil k němu.

Tom? Tom z církve?!  Jan se zasunul hlouběji do sedadla.
Tohle bylo horší než pokuta, co bude následovat. Policajt
křesťan z jeho církve. A já s ním mám zítra jít hrát golf.
No co, tak jsem se jenom chtěl po dlouhém dni v kancelá-
ři dostat trochu dřív domů. Vystoupil  z auta  a šel k muži,
kterého vídal každou neděli. K člověku, kterého  v unifor-
mě nikdy neviděl.

“Ahoj Tome. To je ale setkání.”
“Ahoj Honzo.”  Žádný úsměv.
“Tak jsi mě čapnul, spěchal jsem za ženou a dětmi.”
“No jasně.”

Tom se zdál nejistý.  Bezva. 
“V práci jsme to teď hodně přetáhli. Obávám se, že jsem
pro jednou trošku porušil pravidla.” Jan kopl do oblázku
na chodníku. “Dáša říkala něco o bifteku dneska večer.
Chápeš, ne?”

“Jo,  to chápu.  A taky vím, že  už  máš u nás  na okrsku
pěknou reputaci.”
Ajaj! Tohle nevypadalo dobře. Čas změnit taktiku.
“Kolik jsi mi naměřil?”
“79km. Šel by sis prosím tě sednout zpátky do auta?”
“Hele Tome, počkej. Díval jsem se na tachometr hned, jak
jsem tě viděl. Bylo tam stěží 60.” Lež s každou další poku-
tou klouzala snadněji.
“Honzo, vrať se do auta.”

   Jan se nervózně protáhl dveřmi do auta. Přibouchl dve-
ře a upřeně zíral na palubní desku. S otevřením okna ni-

jak nespěchal. Minuty plynuly. Tom něco zapisoval. Proč
si neřekl o řidičák? Ať je to jak chce, hned tak si vedle něj
v církvi nesedne. Zaklepání na okénko ho vytrhlo z pře-
mýšlení. Tom držel v ruce složený list papíru. Jan stáhl
okýnko tak na 5 centimetrů – dost na to,  aby mezerou
Tom papír prostrčil.

“Dík.”  Jan  ve  svém hlase  nedokázal  potlačit  podráždě-
nost. Tom se beze slova vrátil do svého auta. Jan jeho od-
jezd sledoval v zrcátku. Potom rozevřel list papíru. Kolik
to bude stát? Počkat.  Co to je? Nějakej vtip? Pokuta to
teda určitě není. Jan začal číst.

“Milý Honzo,
míval jsem dceru. Bylo jí šest, když ji srazilo auto. Há-
dáš správně. Řidič jel příliš rychle. Pokuta, tři měsíce ve
vězení a byl volný. Volný, aby mohl obejmout své dcery.
Všechny tři. Já měl jenom jednu a budu muset počkat až
do nebe, abych ji mohl znovu obejmout. Už jsem se tomu
člověku  pokoušel  tisíckrát  odpustit.  A  tisíckrát  jsem
myslel, že už jsem mu odpustil. Možná ano, ale musím to
udělat znovu. I teď... Modli se za mně. A buď opatrný.
Můj syn je všechno, co mi zbylo.   Tom“

Jan si znovu v mysli přehrál, jak Tomovo auto zacouvalo
a odjelo pryč. O patnáct minut později také Jan zamířil
domů,  pomalu  a  s  modlitbou za  odpuštění.  Když  dojel
domů, objal překvapenou manželku a děti.

Život je drahocenný.  Zacházejme s ním opatrně.

www.prameny.net

O KVĚTINÁCH A KOMPOSTU

   Existuje nekritická láska, která ani s pomocí silné
optiky  nevidí,  či  spíše nechce vidět  vady na kráse
milovaného. Těsně vedle stojí nelaskavá kritika, kte-



rá nemůže a vlastně ani netouží vidět nic dobrého
na díle či lidech, které podrobuje kritice. Svět má za-
líbení  v  obou  extrémech.  Hercům,  sportovcům  a
královnám krásy odpouští velkoryse všechny jejich
poklesky,  slabosti  a hříchy,  na církvi  ovšem hledá
každou sebemenší skvrnu. 

"Církev? Tu dobře znám. Dva tisíce roků Koniášů,
nespravedlnosti  a  násilí."  Tak  promluví  lidový
znalec  církevních  dějin.  Na doplňující  otázku,  zda
zná z historie církve ještě něco nebo někoho jiného,
už odpověď neuslyšíte. Více totiž nezná. 

   Je-li církev zahradou, která byla vyprojektována a
založena  Božím Synem,  je  v  pozemském putování
obhospodařována  lidskými  zahradníky  zasaženými
dědičným hříchem. Jedni z nich vypěstovali krásné
trávníky,  druzí zasadili ušlechtilé stromy plné kva-
litního  ovoce,  další  upravili  pohodlné  chodníky
nebo doplnili okrasné skalky a záhony plné květin.
Našli  se ale i tací,  kteří v Boží zahradě vybudovali
kompost. 

   Vstoupí-li do takové zahrady člověk, který hledá
krásu,  duchovní  úrodu,  klid  pro  duši,  posilu  pro
věčnost  a smysl  pro řád,  nalezne to,  co hledá.  Na
každém  místě  může  objevovat  nové,  lidským  za-
hradníkem zaseté,  ale  Boží  vláhou  zúročené  a  zu-
šlechtěné výhonky. 

   Vstoupí-li však do takové zahrady vepř, proběhne
jí úplně celou bez povšimnutí a namíří si to rovnou
ke kompostu. 

   Hledání dobra a krásy přispěje k radosti a pokoji
lidské  duše.  Když  Ježíš  hovořil  u  studny  se  Sa-
mařankou, znal všechny její hříchy,  a přesto na ní
ocenil hlavně to jedno pozitivní. Její dobrou odpo-
věď na svoji otázku... 

z knihy  O radostech lidské duše, kterou napsal  Max Kašparů

Milostí  tedy  jste  spaseni  skrze  víru.  Spasení  není  z
vás,  je  to  Boží  dar;  není  z  vašich  skutků,  takže  se
nikdo nemůže chlubit. Jsme přece jeho dílo, v Kristu
Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky,
které nám Bůh připravil.

Pamatujte proto vy, kteří jste svým původem pohané
a kterým ti,  kdo jsou obřezaní na těle  a lidskou ru-
kou, říkají neobřezanci, že jste v té době opravdu byli
bez  Krista,  odloučeni  od  společenství  Izraele,  bez

účasti  na smlouvách Božího zaslíbení,  bez  naděje  a
bez Boha na světě. Ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy,
kdysi  vzdálení,  stali  blízkými  pro  Kristovu  prolitou
krev.

V něm je náš pokoj, on dvojí spojil v jedno, když zbo-
řil zeď, která rozděluje a působí svár. Svou obětí od-
stranil zákon ustanovení a předpisů, aby z těch dvou,
z žida i pohana, stvořil jednoho nového člověka, a tak
nastolil  pokoj.  Oba  dva  usmířil  s  Bohem v jednom
těle,  na  kříži  usmrtil  jejich  nepřátelství.  Přišel  a
zvěstoval  pokoj,  pokoj  vám,  kteří  jste  dalecí,  i  těm,
kteří jsou blízcí.

A tak v něm smíme obojí, židé i pohané, v jednotě Du-
cha stanout před Otcem. Nejste již tedy cizinci a při-
stěhovalci,  máte  právo Božího lidu a patříte  k Boží
rodině.   (Efezským 2,8-19)

 BOŽÍ PLÁN V HOSPODINOVÝCH SVÁTCÍCH 

 Porozumět Božímu plánu spásy nám pomáhají Hospodi-
novy  svátky.  Pascha/velikonoce/,  nám  ukazují  na  Boží
milost, Letnice na Boží moc a Slavnost stánků na Boží od-
počinutí.

1.Starozákonní  velikonoce,     Hod  beránka,   byly
předobrazem na   Beránka Božího -   a přesně, do písmene,
podle proroků – se   naplnily v Kristově      vzkříšení!

Stejně  tak  jsou  už  naplněny  svátky  Letnic  /slavnost
týdnů/,  čas  letní  žatvy,  které  letos  připadají  na  24.a
25.květen 2015. Krásný příběh Rút je připomínkou toho
času letní žatvy.

     Ježíš  po  svém vzkříšení  řekl  svým učedníkům: „..če-
kejte, až se splní Otcovo zaslíbení...., budete pokřtěni Du-
chem svatým....“ Po těchto slovech byl  Ježíš vzat vzhůru,
„..aby jako Prvotina Kristus,  byl Otcem  přijat a  oslaven,
aby lidé došli zalíbení u Boha a měli z toho užitek  “

Působení Božího Ducha přineslo a přináší  tu  duchovní
mnohonásobnou  úrodu  a  užitek  proměněných  lidských
srdcí!

 2.Starozákonní     letnice   –   Svátky Šavuot a dar Tóry  ,
byly předobrazem na   Kristův zákon svobody   /zákon   Boží
vepsaný do srdce/ a přesně, do písmene, podle proroků –
se        naplnily      v seslání      Ducha svatého!  

Od vyjití z Egypta to bylo sedm týdnů  -  a v den 50. Bůh
vyhlásil Boží zákon, v ohni a za hukotu..na Sinaji.  

Od  velikonoc to bylo sedm týdnů  - a v den 50. Bůh se-
slal svého Ducha  jako ohnivé jazyky,  za hukotu...v Je-
ruzalémě.

       Na Sinaji v čase letní žatvy bylo lidem darováno Slovo
Boží, a stejně tak v čase Letnic v Jeruzalémě, byl lidem
darován Boží Duch, aby to Slovo se stalo životem v nás.

Světlo poznání  Božího slova z moci   Ducha vyšlo z  Je-
ruzaléma a  opět  z  Jeruzaléma      vyrazí  jako proudy  živé
vody. Joel 2,23: „...plesejte a veselte se v Hospodinu Bohu
vašemu, neboť  vám dá „déšť  příhodný,  déšť  podzimní i
jarní  v čas..“ Jako déšť dává úrodu a nastane sklizeň, tak
stejně  Duch svatý si připraví lid a  Ježíš si přijde pro své
věrné. Blízkost této chvíle nás musí naplňovat radostí, ale 
i převelikou bázní.



3.Starozákonní Slavnost stánků – Přicházející  Me-
siáš, Den soudu a svatba Beránkova - ještě  nejsou na-
plněny,  i když čas jejich naplňování se rychle přibližuje!!  

 Marie Pospíšilová

TOLIKRÁT JSME SLYŠELI O VZKŘÍŠENÍ,
ALE ...

Učedníci vypravovali, co se jim přihodilo na
cestě a jak Ježíše poznali při lámání chleba.
Když o tom mluvili, najednou stál uprostřed

nich. Řekl jim: "Pokoj vám! Proč jste rozrušeni a
proč vám v mysli vyvstávají pochybnosti? Podí-
vejte se na mé ruce a na mé nohy: vždyť jsem to

já sám!" (srv. Lk 24, 35-36.38-39)

Tolikrát jsme slyšeli o vzkříšení,
o tom, že Ježíš je živý,

ale podle evangelia je vidět,
že potřebujeme jít ještě dál,

a totiž  zakusit.
Protože to je něco jiného než vědět.

Proto Ježíš přichází tam, kde učedníci mluví
o svém hledání, tápání i radosti,

aby dal každému v plné síle zakusit,
že on není jen nesmrtelná idea, byť krásná,

ale ta nejskutečnější skutečnost, na kterou slova nestačí.

Poplivaná a ukřižovaná láska vydržela,
nebyla poražena, otevřela nový počátek

a žije tady, mezi námi.

Obracej se k Bohu,
on je přítomný i ve tvém srdci.

Včera, dnes, zítra i navěky!

www.vira.cz

            M A R A N A T H A  !

 Žijeme v období  očekávání toho, co přichází na svět. Za-
znamenáváme už  úkazy na nebi i na zemi  -  a po nich
přijde doba velké úzkosti  -  Den Hospodinův,  kdy bude
soudit národy.  Ale proč studium proroctví  a příprava
na setkání/vytržení/ s Pánem zabírají  tak málo místa v
našich  sborech?  Mnoho křesťanů se  točí  jen  okolo  nás
samých. Žel, v převážné většině křesťanstva zaujímá i  Iz-
rael čím dál tím okrajovější pozici.

OSN, islámský džihád, ani mezinárodní média se nezdrá-
hají napadnout Izrael. Ať se církev připraví, aby mohla
stát s Izraelem v událostech konce časů, které povedou ke
druhému příchodu Ješuy na zem.

Krutost  IS  je  bezmezná.  O  tom  vypovídá  poselství  se-
bevražedného  útočníka  Hamasu  Adhama  Ahmada 
Abuhoa: “Budeme vás pronásledovat všude. Jsme národ,
který  žízní  po  krvi,  židovská je  ta  nejlepší.  Nenecháme
vás, dokud neuhasíme svou žízeň“.

 Vyjděme z  vlažnosti  Laodicee  a  probuďme se,  protože
soud přijde i na Evropu!

Je moudré nečekat na to, až přijde  soužení. Potřebujeme
mysl proměněnou mocí z Výsosti.

Volejme k Bohu. Prosme a modleme se, dříve než přijde
krutá válka. Volejme k Bohu, povstaňme na modlitbách
jako  vojsko,  vojsko  bojující  s  praporci  pravdy,  sprave-
dlnosti a proti temným silám zla. Nestačí se modlit  jen za
naše potřeby a prosby, ale modleme se jako se modlíval
David před každou bitvou, abychom byli zachráněni dříve
než přijde  Den Hospodinova hněvu, aby se nestalo, že je-
den bude  vzat a druhý ponechán....

Povstaňte muži, povstaňte starší sboru, zvedněte své ruce
a modlete se tak, jak to píše Pavel Timoteovi: za všechny
lidi, za ty kteří mají v rukoui moc, za vládce.

Modlete se, aby Bůh uvolnil bojové anděly, aby svrhli du-
cha krutosti,  manipulace, strachu a lží..  Modleme se za
vládu v Izraeli, za to, aby Bůh otvíral srdce lidem, aby  po-
znal  židovský  lid  Krista,  svého  Ješuu.  Modleme  se  za
arabské křesťany, kteří jsou vražděni rukami IS, prosme,
aby je Bůh chránil mocnými anděly. Modleme za všechny
traumatizované lidi, kteří se dostali do rukou radikálních
extremistů. Modleme se za naši zem, za náš národ, aby
obstál v soudu národů. Modleme se za vládce, za prezi-
denta, za všechny, kteří mají v rukou moc! Žehnejme a vy-
hlašujme pokoj Jeruzalému.

Ašer  Intrater,  autor  knihy  Kdo  obědval  s  Abrahamem,
píše:  „ Zjevení 19 a Zachariáš 14 jsou z celé Bible ty nej-
jasnější  předpoklady  Ješuova  druhého  příchodu.  Zj.19
nám nabízí pohled z nebe, Zach.14 pohled ze země. Exis-
tuje duchovní koordinace mezi pozemskými vojsky a an-
dělskou armádou. David se před každou bitvou modlil a
dostával  od  Boha  odpověď.  David  miloval  Hospodina
uctíváním, hudbou a chválou, ale také znal Pána jako veli-
tele nebeského vojska. V Jozue 5,14  Anděl JHVH/Ješua/
řekl,  že  problém  nespočívá  v  tom,  zda   on  je  na  naší
straně, ale zda my jsme na straně Jeho! -   jako bojující
vojsko/na modlitbách – jako církev bojující!

 Marie Pospíšilová

   

Tomu  pak,  který  působením  své  moci  mezi  námi
může učinit nade všechno víc, než zač prosíme  a co si
dovedeme  představit,  jemu  samému  buď  sláva  v
církvi  a v Kristu  Ježíši  po všecka pokolení  na věky
věků! Amen.   (Efezským 3,20-21)

POLEDNÍ PŘESTÁVKA

   Je  všední  pracovní  den.  Po  několika  hodinách  strá-
vených u monitoru počítače se můj „náramkový orloj“, ja-
kož i moje útroby shodly na tom, že se blíží čas oběda.
Chtělo by to něco na dobití energie a obnovení sil. Někdy
si v mikrovlnce ohřívám oběd, který si nosím z domova v
krabičce,  ale  dnes  ho  nemám.  Nevadí,  vypravím  se  do
města  pro něco,  čím bych se  posilnila  na další  půlden.
Venku je sychravo a tak si vážu šátek na krk a zip bundy
zapínám pečlivě až nahoru. Při odchodu z budovy přilo-
žím čip, abych si vyznačila začátek polední přestávky. Půl-



hodinku na oběd máme dovoleno lehce přetáhnout, však
nějaké ty přesčasy mám vždycky k dobru a elektronické
hodiny pohlídají každou minutku plus i mínus. Nic se ale
nesmí přehánět, do dvanácti bych měla být zpátky. 

   Takže - kam se rozběhnout? Po krátkém rozhodování
zamířím k jídelně s nabídkou českého menu a těším se na
teplé jídlo. Cestou míjím několik známých, kteří vyrazili
do ulic za podobným účelem. Vyměníme si letmý pozdrav
za pochodu. Konečně jsem na dohled od cíle své pochůz-
ky. Schází mi už jen pár kroků, když vtom potkám další
známou tvář. Je to jedna moje věřící kamarádka. Kývnu
hlavou, pozdravím a chystám se pokračovat v cestě, ale
ona zvolňuje chůzi a zastavuje se: „Ahoj, jak se máš?“ „Ale
jo, jde to“, říkám s úsměvem a mám nakročeno k cíli své
cesty.  Jenže tentokrát je všechno jinak, než jak jsem si
naplánovala. Kamarádka, která svojí výmluvností patří v
této  disciplíně k velmi  dobrému nadprůměru,  se  nade-
chuje a s úsměvem od ucha k uchu začíná rozhovor. Asi
má něco na srdci, říkám si v duchu a zůstávám stát. Však
pro pět minut mě neubude. 

   Po chvilce strávené přešlapováním na chodníku mě na-
padá, že výstižnější název pro tuto komunikaci bude spíše
monolog. Následuje totiž nepřetržitý tok její řeči, přeru-
šovaný pouze mým: „ano, ne, aha, hm, no jo“, zatímco ka-
marádka je viditelně ve svém živlu. Nepotřebuje dohro-
mady nic, snad jen vypovídat se na nejrůznější témata, tý-
kající se její osoby i všeho  možného okolo. 

   Po  několika dalších  minutách  se  snažím nenápadně
převzít  iniciativu  a  rozhovor  nějak  zdvořile  usměrnit,
omluvit se a ukončit. Je to přece  jen paní o pár let starší a
nechci být nezdvořilá. Jenomže mně, na rozdíl od ní, od-
tikává polední přestávka. Nepovedlo se. Můj pokus končí
pouze u nádechu, nemám šanci. Po několika dalších mi-
nutách a mém rozpačitém pokukování na hodinky je mi
jasné, že už mám čas tak akorát na návrat do práce. A tak
mi nezbývá, než utnout jí řeč vpůli věty a omluvit se, že už
opravdu musím jít.  Trošku překvapeně,  takřka nepříto-
mně přikývla, rozloučily jsme se, já se otočila a zamířila
zpět. Hlad jsem tentokrát zahnala čokoládou, kterou jsem
si koupila cestou v cukrárně a ujídala po kouskách ze šup-
líku. 

   Rozpouštím v puse sladký čtvereček a přemýšlím. No
co,  tak  jsem  tentokrát  pro  změnu  neobědvala,  žádná
tragédie.  Ona  kamarádka  sice  nepatří  k  osamělým,  má
okolo sebe hodně známých, ale potřebovala si prostě po-
povídat, omlouvám ji sama pro sebe. Přesto ale vnímám,
že je mi tak nějak trapně a vlastně ani nevím proč.  Sty-
dím se za sebe, že jsem ji ze samých ohledů nedokázala
prostě zastavit, jak by to nejspíš udělal někdo jiný?  Ane-
bo i za ni, že myslí hlavně na své potřeby a na nic dalšího
se  neohlíží?  „Mnohé mluvení  nebývá bez hříchu,
kdož pak zdržuje rty své, opatrný jest,“ vybavil se
mi kralický verš z knihy Přísloví 10,19. Kniha Kazatel zase
říká:„ ..(jest) čas mlčení a čas mluvení.“ A také List
Jakubův 1,19 : „A tak, bratři moji milí, budiž každý

člověk rychlý k slyšení, ale zpozdilý k mluvení,
…“ 

   Na svoji kamarádku se nezlobím.  I já kolikrát šlápnu
vedle. My lidé jsme už takoví, proti malému či většímu so-
bectví není nikdo z nás imunní a ne vždy si to uvědomíme
včas. Všem nám občas chybí správná míra empatie. 

    Jaké si z toho tedy vzít poučení?  Pro mě osobně to byla
malá lekce trpělivosti a názorná ukázka, na co v kontaktu
s bližními dávat mimo jiné pozor. Jak píše apoštol Pavel v
listu Korintským 16,14:  „Všecko nechť se mezi vámi
děje v lásce.“ Karla Došková

P.S.: .. ostatně - není také tichost jedním z druhů ovoce
Ducha svatého?   

Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj,
trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a
sebeovládání.  Proti  tomu  se  zákon  neobrací. 
Galatským 5,22-23 

NEBERME SE PŘÍLIŠ VÁŽNĚ … ☺
Přijde pastor na bohoslužbu a  postěžuje si  jednomu ze
starších, který také dorazil:  "To není možné! V církvi ani
noha! Kde jsou všichni? Dokonce ani chváliči nepřišli  -
kdo  bude  teď  hrát?"  …  Bratr  starší  na  to:   "Česko  s
Kanadou!" 

Přečetli jsme si ve sborových časopisech: 

* Bratr kazatel k tématu hovořil krátce, k potěšení všech
posluchačů. 
* Z důvodu onemocnění pastora jsou pravidelná středeční
uzdravovací shromáždění až do odvolání zrušena. 
*  Veškerou  hudbu  pro  dnešní  bohoslužby  složil  Georg
Friedrich Händel, k 300. výročí svého narození. 
* Pamatujte v modlitbách na všechny, kdo jsou nemocní z
našeho společenství. 
* V šest hodin budeme mít ke společné večeři pečené fa-
zole.  Koncert bude následovat. 

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

Veškeré příspěvky jsou otištěny v plném znění,  bez ko-
rekčních úprav. 

 

Adresa redakce, kam můžete zasílat své příspěvky elek-
tronickou 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 nebyl omylem smazán jako spam. 
Vaše články lze  samozřejmě předkládat  i  klasicky,  na-
psané na papíře. Ráda je přepíšu do počítače. 
Děkuji za pochopení. 

Sborový zpravodaj je také vložen v elektronické
podobě na webových stránkách kazatelské stani-
ce CB Přerov:
http://cbprerov.nolimit.cz/

http://cbprerov.nolimit.cz/
mailto:Karla.Doskova@seznam.cz

