
 

 
   

   

       3 - 4 / 2016
 

                 Z P R A V O D A J 
 

sboru Církve bratrské v Hranicích a jeho kazatelských stanic

 

      v Přerově a ve Valašském Meziříčí. 

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

 

Pravé Velikonoce 

 

Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská čas-
ně ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, že je ká-
men od hrobu odstraněn. (J 20,1) 

 Je to zvláštní příběh oné Marie z Magdaly, známé obecně 
jako Máří Magdaléna. Byla to bohatá, krásná žena a byla 
známá svým rozmařilým životem. 

Až jednou se vydala za Ježíšem. To setkání bylo pro ni ne-
zapomenutelné, změnilo jí život. Patrně i proto, nebo pře-
devším proto, že ačkoli jí mnozí „spravedliví a pravověrní“ 
opovrhovali, Ježíš jí dal najevo svou lásku a přijal ji bez 
podmínek. 

Události ale dostaly nečekaný spád. Ježíš byl ukřižován a 
pohřben. Mariina naděje se tak změnila ve zmatek. 

O velikonočním ránu, třetí den poté, co Ježíš zemřel a byl 
položen do hrobu, se ještě za tmy vydala Marie k Ježíšovu 
hrobu. Stýskalo se jí po tom, kdo dal jejímu životu smysl. 
Aspoň chtěla být u jeho hrobu. Hrob byl ale prázdný. 

Příběh však pokračuje dál. Ježíš se objevuje u hrobu a zavo-
lá Marii jejím jménem. Ona ho poznává svým srdcem. 
Z toho, že Ježíš Marii oslovil jménem, můžeme poznat Ma-
riinu jedinečnost, kterou u Ježíše měla. 

I každého z nás zná Ježíš jménem, nejsme jenom ně-
kým z davu. 

Stojí za to se za Ježíšem vydat, 
nechat ho proměnit náš život 
a užívat si svou jedinečnost u něj. 

I toto je část radostné zprávy Velikonoc 

www.vira.cz 

Bůh Hospodin mě povolal od matčina lůna, 

již v mateřském životě mě nazval jménem.  

(Iz 49,2) 

 

 



 

LIDE MŮJ, CO JSEM TI UDĚLAL? 

Micheáš 6, 3-5 

Poslouchal jsem dojemnou píseň, kterou zpívá polská křes-
ťanská zpěvačka Beata Bednarz. V písni se stále opakují 
otázky, které klade Pán Bůh svému izraelskému lidu skrze 
proroka Micheáše, který žil v 8.stol před Kristem. Pán Bůh 
se ptá: „Lide můj, co jsem ti udělal? Jaké potíže jsem ti 
způsobil? Odpověz mi!“  Píseň má následující slova:  

Ludu, mój ludu! Cóżem ci uczynił? 

W czymem zasmucił, albo w czym zawinił?  

Jam cię wyzwolił z mocy faraona,  

A tyś przyrządził krzyż na Me ramiona. 

Jam cię wprowadził w kraj miodem płynący,  

Tyś Mi zgotował śmierci znak hańbiący.  

Jam ci dał berło Judzie powierzone,  

A tyś Mi wtłoczył cierniową koronę.  

Ludu, mój ludu! Cóżem ci uczynił?  

W czymem zasmucił, albo w czym zawinił?  

Jam cię wywyższył między narodami,  

Tyś Mnie na krzyżu podwyższył z łotrami.  

 

Lide, můj lide! Co jsem ti udělal? 

Čím jsem tě zarmoutil, nebo co zavinil? 

Já jsem tě vysvobodil z moci faraona 

a ty jsi vložil kříž na má ramena. 

Já jsem tě přivedl v kraj medem oplývající, 

ty jsi mi zhotovil znamení potupné smrti. 

Já jsem ti dal žezlo panování 

a tys´ mi vtiskl trnovou korunu.  

Lide, můj lide! Co jsem ti učinil?  

V čem jsem tě zarmoutil, čím jsem se provinil? 

Já jsem tě vyvýšil mezi národy, 

ty jsi mě na kříži vyzvedl s lotry. 

 

Proč Pán Bůh klade svému izraelskému lidu tyto otázky? 

Lid izraelský postavil totiž svého Stvořitele a Pána stranou 
a začal důvěřovat dílu svých rukou, pohanským modlám, 
věštcům, čarodějníkům, mrakopravcům, jasnovidcům, za-

klínačům a podobným okultistům. Tyto pohanské způ-
soby modloslužby začal veřejně uctívat a respektovat. 
Pán Bůh byl nesmírně zarmoucen jednáním svého li-
du.  

(historie se opakuje – platí i pro současný stav společ-
nosti, postavené kdysi na křesťanských základech ..) 

Měl k velikému zármutku velmi vážný důvod. Člověk je 
jeho stvořením. Stvořil ho z lásky dle svého obrazu, aby 
měl s ním to nejdůvěrnější společenství. Stvořil ho tak, 
aby byl schopen přemýšlet, tvořit, hodnotit svůj život, 
své jednání, aby byl schopen činit dobrá rozhodnutí. 
Člověk dovede opravdu logicky myslet, vzpomínat, 
analyzovat svoji činnost, dovede se rozhodovat. Je ob-
dařen úžasnými schopnostmi. 

Pán Bůh však klade tyto otázky svému vyvolenému 
lidu – Izraeli proto, že jeho lid jedná nepochopitelně. 
Připomíná mu, co pro něj vykonal: „Vyvedl jsem tě z 
egyptské země, vykoupil jsem tě z domu otroc-
tví, poslal jsem před tebou Mojžíše.“ Pán Bůh 
svému lidu připomíná zázrak vykoupení z otroctví a 
dar nového života v zaslíbené zemi. 

Lid bydlel v zaslíbené zemi již celá staletí. Prožíval tam 
mnohé projevy Božího požehnání i Boží dobroty. Přes-
to, že měl mnohé viditelné důvody k vděčnosti a 
opravdové lásce, lid se stával vůči svému Bohu lhostej-
ným. Vykonával sice náboženské obřady, ale jen for-
málním způsobem, a jeho nitro inklinovalo stále víc k 
pohanským modlám, k uctívání přírody, k pověrám a k 
okultním praktikám. Pán Bůh klasifikuje tuto duchovní 
nevěrnost jako duchovní smilství.  

Nejen Micheáš, i jiní proroci z té doby připomínají du-
chovní nevěrnost Izraele. Skrze Izajáše Pán Bůh mluví: 
„Jsou plní východního pohanství... věští z 
mraků… země je plná bůžků, klanějí se dílu 
svých rukou.“ Iz. 2,6-8. A skrze Ozeáše konstatuje: 
„Můj lid se doptává svého dřeva, jeho hůlka 
mu předpovídá; tak jej zavádí duch smilstva.“ 
Oz. 4,12  „Proroci  je volali, oni se však od nich 
odvraceli, obětovali baalům, pálili kadidlo te-
saným modlám.“ Oz. 11,2 

Na Boží napomínání skrze proroky, odpovídali: „Zby-
tečné řeči. Půjdeme za svými úmysly, každý z 
nás bude jednat podle svého zarputilého a zlé-
ho srdce.“ Jer. 18,12.   

Hospodin zarmoucený jednáním svého lidu volá: 
„Slyšte, nebesa, naslouchej, země: „Syny jsem 
vychoval, pečoval o ně, ale vzepřeli se mi.  Vůl 
zná svého hospodáře, osel jesle svého pána, 
mne však Izrael nezná, můj lid je nechápavý. 
Ach, pronárode hříšný, lide obtížený vinou, 
potomstvo zlovolníků, synové šířící zkázu! 
Opustili Hospodina, Svatého, Boha Izraele 
znevážili, odcizili se mu.“ Iz. 1,2-4.   Hospodin 
mohl izraelský národ oprávněně zavrhnout. 

Ve své veliké lásce jej však neodepsal, ale skrze proroky 
napomínal a nakonec jim poslal mnohokrát slíbeného 
Mesiáše. Jak se vůči němu zachovali? „Pilát jim 
řekl: Co tedy mám učinit s Ježíšem zvaným 
Mesiáš? Všichni volali: Ukřižovat! Namítl jim: 

http://www.nedelnilisty.cz/index.php/zamysleni/159-lide-muj-co-jsem-ti-udelal


Čeho se vlastně dopustil? Ale oni ještě víc křičeli: 
Ukřižovat!“ Mat. 27,22-23   

Prorok Ozeáš izraelskému lidu důvěrně radil a stále radí:  
„Navrať se, Izraeli, k Hospodinu, svému Bohu, 
neboť jsi upadl pro svoji nepravost. Vezměte s se-
bou tato slova, obraťte se k Hospodinu, řekněte 
mu: „Promiň nám všechnu nepravost, přijmi nás 
laskavě.“ Ozeáš 14,2.3.   

Někteří z Izraelců radu proroka uposlechli, činili pokání a 
byli obdařeni milostí. Většina však stále zatvrzuje své srd-
ce. Proto se za národ izraelský stále máme modlit, aby se 
pokořil před svým Stvořitelem, činil pokání a přijal milost, 
kterou mu Pán Bůh nabízí v Mesiáši Ježíši Kristu.   

Dnes však přemýšlíme také o křesťanské Evropě. Pán Bůh 
evropským národům prokazoval mimořádnou milost – do 
Evropy se dostalo evangelium už v apoštolské době, přede-
vším skrze apoštola Pavla.   

Národy Evropy mají Boží slovo ve svých jazycích už celá 
tisíciletí. To je úžasný dar. Nyní dostávají do rukou stále 
nové překlady Písma svatého, překlady velmi kvalitní a 
srozumitelné.  

Díky biblickému učení se národy Evropy dostaly na vyso-
kou úroveň vzdělanosti, na vysoký stupeň kulturního života 
a životní úroveň patří k nejlepším na světě. To všechno díky 
Božímu požehnání, díky biblické zvěsti, díky duchovním a 
mravním hodnotám, které Kristovo evangelium přineslo do 
života národů.  

Když se však díváme na současný duchovní život evrop-
ských národů, jsme velmi smutní. Národy Evropy se stávají 
stále více lhostejnými vůči Bohu a neváží si těch skvělých 
duchovních hodnot, které je pozvedly na dnešní úroveň. Ve 
svém blahobytu se stále víc odvracejí od Dárce všeho dob-
rého. Děje se totéž, co se dělo v Izraeli. Evropské národy se 
obracejí k modlářství, k čarodějnictví, k věštění, k horosko-
pům, k pohanským modlám a k mnohému okultismu. Je to 
skutečně děsivé duchovní smilství.  

Díváme se však nejen na Evropu, ale také na naše Těšínsko. 
Připomínali jsme si 300 let mimořádné milosti, kterou Pán 
Bůh zahrnul náš kraj, naše předky v minulých staletích. Lid 
na Těšínsku je i dnes obdařen obrovským Božím požehná-
ním, jak po stránce duchovní, tak i po stránce hmotné. Je 
zde hojnost Božího slova i hmotných darů. K tomu všemu 
nám Pán Bůh projevuje zvláštní milost, že chrání náš kraj 
před pohromami, což si mnozí začínají uvědomovat.   

Dalo by se tedy předpokládat, že chrámy na Těšínsku bu-
dou plné vděčných křesťanů, že v rodinách se každý den 
otevírá Boží slovo a rodiny pozorně naslouchají svému Pá-
nu, že srdce mnohých hoří stále větší vděčností za nádher-
né důkazy Boží dobroty a uctívají na kolenou svého Pána. 

Čeho jsme však svědky? Se zármutkem konstatujeme, že i v 
našem kraji roste duchovní lhostejnost a vlažnost 
v mnohých křesťanských rodinách i v srdcích jednotlivců. 
Lidé přijímají současný blahobyt jako samozřejmý důsle-
dek své práce. V rodinách stále míň zaznívají písně ke chvá-
le Boží a Boží slovo zůstává často jen kdesi na okraji.  

Pán Bůh je z této rostoucí vlažnosti křesťanů v Evropě i na 
Těšínsku  jistě velmi smutný a klade nám naléhavé otázky:  

„Lide můj, co jsem ti udělal? Jaké potíže jsem ti způso-
bil? Odpověz mi!“ 

Jaká bude naše odpověď?  

Podobná, jak v době Jeremjáše proroka?  „Zbytečné 
řeči. Půjdeme za svými úmysly, každý z nás bude jed-
nat podle svého zarputilého a zlého srdce.“ ...? 

Kéž by v naší odpovědi zazněla slova pokání jako v 
žalmu 51.: „Smiluj se nade mnou, Bože, zahlaď 
moje nevěrnosti“; „Stvoř mi, Bože, čisté srdce, 
obnov v mém nitru pevného ducha.“  

Anebo slova z podobenství o marnotratném synovi:  
„Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nej-
sem už hoden nazývat se tvým synem; přijmi 
mne jako jednoho ze svých nádeníků.“  

Stanislav Kaczmarczyk 

 

VYZNÁNÍ OSVOBOZUJE 

Jako kluk jsem jednou vzal mamince  z peněženky  100  
korun.  Několik dnů jsem se jí pak nemohl podívat do 
očí a vyhýbal jsem se jí.  Nakonec jsem to nevydržel a 
vše jsem jí řekl. 
Byl to úžasný pocit úlevy,  když mi řekla: 
„Já to vím.  A mám radost, že jsi našel sílu se přiznat.  
Můžeš mi těch 100  korun splácet  z kapesného.“ 

 Milost ve vztazích, Advent-Orion 2012 

 

 

 

Svůj hřích jsem před tebou přiznal, svoji ne-
pravost jsem nezakrýval, řekl jsem: „Vyznám 
se Hospodinu ze své nevěrnosti.“ A ty jsi ze 
mne sňal nepravost, hřích můj.  
(Ž 32,5) 
 
On neobdivuje sílu koní, ve svalech siláků ne-

má zalíbení. Hospodinu se líbí ti, kdo jej ctí, ti, 

kdo v jeho lásku doufají! (Ž 147:10–11) 

  



PLÁČ EGYPTSKÉHO VLÁDCE 
 
Autor: Dr. Jürgen Bühler, výkonný ředitel ICEJ 
Jeruzalém  

Židovská tradice rozeznává ve Staré smlouvě 
dva hlavní typy Mesiáše. Známější je osoba 
krále Davida. Židé i křesťané vidí Mesiáše ja-
ko velkého Krále Izraele. Lidé nazývali Ježíše 
„synem Davidovým“, čímž dávali najevo, že 
uznávají jeho mesiášský nárok. 

 

Existuje však ještě jeden typ Mesiáše, jenž je méně 
známý, ale jehož paralely s Ježíšovým životem jsou 
méně nápadné. Je to Josef, Jákobův syn, jehož život 
je zapsán v 1. knize Mojžíšově, kapitolách 37 – 50.  

Mesiáš, syn Josefův 

Talmud v traktátu Sanhedrin hovoří o Mesiáši synu 
Josefovu (Mašiach ben Josef) velmi pozoruhodným 
způsobem. Pasáž zmiňuje Zachariášovo proroctví, 
které předpovídá, že Izrael bude naříkat „jako se na-
říká nad smrtí jednorozeného“ (Zach 12,10). V tomto 
kontextu odpovídá Talmud na otázku: „Jaký byl dů-
vod tohoto naříkání?“ takto: „To kvůli Mesiáši, synu 
Josefovu, který byl zabit“. Talmud také vysvětluje, 
proč byl zabit: kvůli „lidskému sklonu ke zlému“. Po 
této pasáži následuje modlitba za vzkříšení. 

Josefův život obsahuje mnoho podivuhodných para-
lel s životem Ježíše a jeho silný příběh vrcholí smíře-
ním Josefa s jeho bratry, Jákobovými syny. 

Prototyp vzkříšeného a trpícího Krista 

S Josefem se poprvé setkáváme, když je mu 17 let 
(Gen 37). Talentovaný mladík se stal otcovým oblí-
bencem, a proto mu jeho bratři záviděli a dokonce ho 
nenáviděli. Když Josef nemoudře vyprávěl doma o 
svých snech, v nichž se mu klaněli bratři i rodiče, je-
jich nenávist dosáhla takové míry, že mu ani neodpo-
vídali na pozdrav, a začali se smlouvat, že ho zabijí.  

Své plány začali uskutečňovat a Josefa na poslední 
chvíli zachránil před smrtí jeden z bratrů, ovšem 
pouze proto, aby jej prodali pohanům. Josefa prodali 
za 20 šekelů karavaně Izmaelitů, kteří vezli koření do 
Egypta. Otci Jákobovi pak namluvili, že jeho milova-
ný syn byl roztrhán divokou zvěří. Josef se dostal do 
Egypta jako otrok a nakonec skončil na základě faleš-
ného obvinění v egyptském vězení. 

Josef byl z tohoto nejponíženějšího postavení zázrač-
ně „vzkříšen“ a povýšen na nejvyšší post v zemi. Stal 
se pravou rukou faraóna, vládce starověké říše, který 
byl svými poddanými považován za božstvo. Farao 
ustanovil Josefa nad celou egyptskou zemí, oděl ho 
do královského šatu a celému Egyptu nařídil, že musí 
Josefa poslouchat a klanět se mu, jako by to byl sám 
farao. (Gen 41,40 a násl.)  

Ježíšův příběh je velmi podobný. Čteme, že Ježíš byl 
„milovaný syn“ nebeského Otce (Mt 3,17). Přišel mezi 

své vlastní, ale jeho soukmenovci ho nepřijali a 
dokonce se jej chystali zabít. Byl prodán za 30 
šekelů a předán pohanům (Římanům). Zemřel na 
kříži a učedníci zabalili jeho tělo do plátna 
s vonnými mastmi, a položili do hrobu. Když zá-
zračně vstal z mrtvých, usedl na pravici Otce a 
byla mu dána veškerá moc na nebi i na zemi (Mt 
28,18).  

Rodinné setkání 

V Josefově příběhu čteme o velikém suchu, které 
přišlo na celou zemi. Díky Josefovým vůdcov-
ským schopnostem byl Egypt jedinou zemí, kde 
byl chléb. Všechny národy proto přicházely za 
Josefem: „A všechny země přicházely do Egypta, 
aby nakupovaly u Josefa obilí, protože hlad tvrdě 
dolehl na celý svět“ (Gen 41,57). Josef se stal 
v mnoha ohledech zachráncem starověkého svě-
ta, když k němu přicházejí lidé z každého kmene a 
národa, aby přijali chléb života. 

Sucho trvalo a vyvrcholení našeho příběhu se blí-
ží. Jednoho dne se do Egypta také vydali 
z kenaánské země (Gen 42,1-38). Josef své bratry 
okamžitě poznal, ale oni nevěděli, kdo je. Josef 
nevypadal jako Hebrej. Naopak, jeho vzezření 
muselo odpovídat typickému představiteli egypt-
ské královské rodiny. Aby své tajemství ještě po-
sílil, mluvil s bratry prostřednictvím tlumočníka. 

Tento podivuhodný příběh má mnoho aspektů. 
Jeden z nich, který se vine celý Josefovým příbě-
hem, je citový vztah k jeho bratrům a faraónova 
reakce na příchod Josefovy rodiny. Když Josef 
uviděl své bratry poprvé, mohl reagovat mnoha 
různými způsoby. Jeho bratři přece byli odpo-
vědni za jeho největší traumata jeho života – zra-
du, otroctví a věznění. Když teď stáli před ním, 
mohl to považovat za vítanou příležitost 
k odplatě. On se však rozhodl, že po ní nebude 
bažit.  

Plačící vládce 

Při prvním setkání s bratry, k němuž došlo po 
mnoha letech, reagoval Josef velmi emocionálně. 
„Josef se od nich odvrátil a zaplakal…“ (Gen 
42,24) Biblické vyprávění o smíření Josefa 
s vlastní rodinou zaznamenává sedmkrát, že pla-
kal, což je více než u kterékoliv jiné osoby v Bibli. 
Josefovo srdce bylo plné slitování a lásky 
k vlastní rodině, i po mnoha těžkých letech, a do-
konce rozpoznal, že když ho jeho bratři odmítli, 
ve skutečnosti s tím splnili Boží záměr (Gen 
45,5).  

Bůh dnes obnovuje Ježíšovu rodinu, jeho židov-
ské bratry a sestry podle těla. Stejně jako tomu 
bylo s Josefovou rodinou, obnova Izraele má 
ústřední místo v Božím srdci. Moderní obnova 
Izraele není jen poznámka pod čarou v Božím 
plánu se světem. Naopak! Prorok Zachariáš pro-
hlašuje: „Toto praví Hospodin zástupů: Horlím 
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pro Sijón velkou horlivostí, horlím pro něj velmi roz-
hořčeně. Toto praví Hospodin: Vrátím se na Sijón a 
budu bydlet uprostřed Jeruzaléma.“ (Zach 8,1-2) 

Navzdory všemu, co se s ním událo. Josef stále cítil 
pouto ke své rodině. Ježíš stále horlí pro své židovské 
bratry, kteří se vrátili a stále se vracejí do izraelské 
země. To vzbuzuje důležitou otázku: Jestliže na Izrae-
li záleží Ježíši, jak je tomu s námi? 

Protože jsme Kristova nevěsta, měli bychom sdílet 
jeho priority. Každý manželský pár potvrdí, že důleži-
tou součástí zdravého manželství je starat se o rodinu 
partnera a pěstovat k ní náklonnost. Mnoho křesťanů 
dnes patří ke Kristově nevěstě, ale o jeho rodinu se 
vůbec nestarají. Rodinné příslušníky ale běžně na-
vštěvujeme, i když nesdílejí naše přesvědčení. Pavel 
nazývá Židy „milované kvůli otcům (Řím 11,28), i 
když mohou být nepřáteli evangelia“. Láska k Izraeli 
není volitelná záliba – musí být součástí každého 
zdravého vztahu k Ježíši. 

Láska vyjádřená na veřejnosti 

Ještě pozoruhodnější je další vývoj Josefovy citové 
reakce. „Nato se Josef rychle vzdálil. Byl hluboce po-
hnut a dojat nad bratrem až k pláči; vešel proto do 
pokojíku a rozplakal se tam. Potom si umyl obličej…“ 
(Gen 43,30-31) Když Josef plakal, v prvních dvou 
případech tak činil ve skrytu. Pouze několik jeho slu-
žebníků bylo svědky jeho silné emociální reakce. Jak 
však příběh pokračuje, Josef se dostal do bodu, kdy 
už své pocity nedokázal dále udržet v tajnosti. 

„Josef se už nemohl ovládnout přede všemi, kdo stáli 
kolem něho, a křikl: „Jděte všichni pryč!“ Tak u něho 
nezůstal nikdo, když se dal poznat svým bratrům. 
Hlasitě se rozplakal. Slyšeli to Egypťané, slyšel to 
dům faraónův“ (Gen 45,1-2).  

Nakonec všichni v egyptském království pochopili, že 
Josef není pohan jako oni, nýbrž že pochází 
z hebrejské rodiny. Podíváme-li se na dějiny církve, 
povědomí o Izraeli bylo po mnoho staletí skryto v 
„komůrce“. Po dlouhá léta bylo jen málo křesťanů, 
kteří rozuměli Božímu srdci, pokud jde o židovský 
národ. Většina z nich byla lhostejná, nebo dokonce 
věřila, že Židé nemají žádnou budoucnost a že jejich 
místo v Božím plánu nahradila církev. 

Dnes dochází v církvi k dramatické proměně. Po ce-
lém světě vidíme sbory a dokonce celé denominace, 
které se jako nikdy dříve ztotožňují s Božím pohle-
dem na Izrael. To platí zvláště pro centra probuzení 
v Asii, Africe a Latinské Americe. Pro ně je podpora 
Izraele součástí definice věřícího křesťana. Stejný 
proces sledujeme také v církvích a denominacích Zá-
padu. Ježíšova láska k jeho vlastnímu lidu, se v domě 
Božím stala veřejně známou. 

Farao reaguje 

Konečně, velký význam má pro nás faraónův pohled a 
jeho reakce na rodinné setkání jeho nejdůvěryhod-
nějšího pobočníka. I farao mohl reagovat mnoha růz-

nými způsoby. Mohl se snažit Josefův původ uta-
jit. Nebo mohl říci: „Josefe, to je pěkné, že přišli 
tví příbuzní, ale my teď čelíme globální krizi! Náš 
národ a celý svět potřebuje potraviny. Nerozpty-
luj se!“ 

Taková reakce by byla naprosto logická, vzhle-
dem ke krizi, kterou Egypt v té době prožíval.  

Připomíná mi to odpověď, kterou jsem nedávno 
dostal od pastora jednoho sboru s tisíci členy, 
když jsem se ho ptal, co jeho církev dělá pro Izra-
el: „Jürgene, nedovedeš si ani představit, kolik 
máme ve sboru práce. Máme stovky domácích 
skupinek, sloužíme bezdomovcům a prostitutkám 
a oslovujeme prakticky každou skupinu obyvatel 
našeho města. Upřímně, na Izrael nemáme pro-
stor.“ 

Podívejme se teď, co uprostřed globální krize řekl 
farao:  
Do faraónova domu se donesla zpráva: „Přišli Jo-
sefovi bratři.“ Bylo to milé faraónovi i jeho slu-
žebníkům. Farao tedy Josefovi řekl: „Pověz bra-
trům: Učiňte toto: Naložte na soumary náklad a 
dojděte do Kenaánské země, vezměte otce a své 
rodiny a přijďte ke mně. Dám vám to nejlepší, co 
egyptská země má, a budete jíst tuk země.“ (Gen 
45,16-18) 

Faraónovi to bylo milé! Josefova rodina nebyla 
zátěží navíc. Můžeme si představovat, jak říká: 
„Musím poznat tuto rodinu, která zplodila syna, 
jenž přinesl mému národu takové požehnání!“ 
Chtěl je poznat a horlivě je vítal. Nejen to, ihned 
se rozhodl ke konkrétní akci: „Dáme vám to nej-
lepší! Je třeba, aby jedli tuk země!“ Uprostřed 
krize, když bylo málo zdrojů, uvolnil farao to nej-
lepší pro Josefovu rodinu. 

Závěr 

Nedávno jsem slyšel pastora Roberta Morrise ze 
sboru Gateway Church v Texasu, který vyprávěl 
skupině vedoucích v Jeruzalémě příběh. Bůh mu 
ukázal, proč má jeho sbor a služba tak mimořád-
né požehnání. Ukázal mu podobenství o otci, kte-
rý měl velkou rodinu, ale z lásky začal adoptovat 
mnoho dalších dětí. Po celém světě tak založil 
mnoho sirotčinců, ale jeho vlastní děti se postup-
ně začaly cítit zanedbávané. Pastor Morris si uvě-
domil, že Bůh mu říká: „Roberte, požehnal jsem 
tvé službě, protože ses staral o mé přirozené děti. 
Žehnáš mé rodině, Židům, a proto já žehnám to-
bě.“ Podle pastora Morrise je hlavním důvodem 
požehnání Gateway Church to, že žehnají Izraeli. 

Josefův příběh nám ukazuje, že Bůh svůj lid žár-
livě miluje. Od založení státu Izrael v roce 1948 se 
stala Boží láska k Židům veřejně zjevnou.  Stejně 
jako Josef, i Ježíš má ke své vlastní rodině a zemi 
velice silný citový vztah. Ježíš plakal nad Jeruza-
lémem, a věřím, že pláče i dnes. Farao zareagoval 
okamžitě a dal Josefově rodině k dispozici to nej-
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lepší. Modleme se a rozvažujme, jak můžeme židov-
ský národ požehnat dnes, kdy se po 2000 letech vrací 
domů. Žijeme v době obnovy Izraele a pro nás, věřící 
a celosvětovou církev, nastal čas činů. 

http://int.icej.org/news/special-reports/crying-ruler-
egypt  

Modlete se za br. Jürgena Bühlera, výkonného ředitele 
ICEJ. Lékaři mu 01.12.2015 diagnostikovali rakovinu 
ledvin v pokročilé fázi. Modlete se za jeho úplné a rych-
lé uzdravení aby byl zachován pro manželku Vesnu a 
jejich pět dětí, a v práci pro Pána v této těžké době.   
Přeložil:-mk- 

Doporučuje Jindřich Kimler 

 

HUDEBNÍ SKLADATEL A STARÉ CEMBALO 

V posledních letech svého života trávil Beethoven často 
dlouhé hodiny hrou na staré cembalo. Byl to starý bezcen-
ný nástroj, kterému už chyběly některé klávesy. Staré stru-
ny nikdo nedokázal naladit, a tak mělo hrozný zvuk. 
Nicméně velký pianista na něj hrál, až mu po tvářích stéka-
ly slzy.  

Člověk by řekl, že slyší nějakou úžasnou hudbu. A on ji 
opravdu slyšel, ve své mysli – byl totiž hluchý. Beethoven 
vnímal pouze to, jaký zvuk by ten nástroj mohl mít, ne jaký 
právě v tu chvíli má.  

Neměli jste někdy pocit, že i váš život je jako ono staré roz-
bité cembalo? Člověk se někdy podívá na to, co ve svém 
životě zatím „zahrál“, a má pocit, že se to vůbec „nedá po-
slouchat“.  

Všem, kteří se někdy takto cítí, připomíná Pavel dobrou 
zprávu: Bůh nám nabízí, že nemusíme vidět pouze dnešní 
realitu svého života, ale také „naději, ke které nás povolal“. 
On nevidí jen naše dnešní prohry a pády, ale to, kým mů-
žeme být, když nás Jeho milost „opraví“ a promění. 

(V Boží blízkosti, Advent-Orion 2005) 

Prosím, aby vám Bůh... dal ducha moudrosti a 
zjevení, abyste ho poznali a osvíceným vnitřním 
zrakem viděli, k jaké naději vás povolal... 

Bible - List Efezským 1,17-18 

 

 

„Kvůli kaňce inkoustu nevyhazuj celý sešit.“  

- rada s věnováním, které kdysi napsala jedna paní 
učitelka svojí žačce do jejího památníku. 

 

 

   V sobotu dne 5.3.2016 se uskutečnila v kazatelské 
stanici CB Přerov přednáška sestry Petry Poláchové 
z CB Ostrava, tentokrát na téma 

BOJ V MYSLI 
 „Nemůžeme přemýšlet negativně 

a zároveň se cítit dobře“. 
 

Jedna z přítomných účastnic semináře, sestra Zdeňka 
Vičíková z Armády spásy Přerov, vypracovala pro svoji 
potřebu zápis, který nám dala k dispozici: 
 
STRACH: tak 90 % věcí, ze kterých máme strach a 
které si představujeme, že se stanou, se nestanou 
 
Nepřítel (satan) útočí, často jako první útočí na naši 
mysl. V naší mysli probíhá boj. 
 
V mysli máme dobré a špatné myšlenky. 
Jak můžeme změnit, to, co probíhá v naší mysli? 
1.) Uvědomit si své špatné myšlenky. 
Zkusme popřemýšlet – prožívám v poslední době 
negativní emoce? Jako např. Strach, úzkost, hněv, 
naštvanost, odmítnutí, nelásku. Pokud ano, tak nás 
tyto emoce upozorňují, že není něco v pořádku a že 
bychom měli něco změnit. 
 
Mohou nás v dospělosti provázet i různé emoce, které 
jsou spojeny např. S rodinou, ve které jsme vyrůstali. 
Nějaké negativní  situace či emoce, které se mi děly v 
dětství, a jsou schovány někde uvnitř, na  mne v nějaké 
situaci, která se mi stane, najednou vykouknou ven – 
otevřou se staré rány a zranění. 
 
2.) Je potřeba s tím něco dělat. Dát to Bohu, odpustit 
...pokud to vydáme Bohu, On uzdraví naše srdce. 
 
3.) Nechejme se od Pána proměňovat: 
Ř 12,1-2: 
„ ...proměňujme se obnovou své mysli...“ 
- jsme křesťané, Bohu jsme se vydali, chodíme do 
sboru, sloužíme Mu …....... 
...ALE NEPROMĚŇUJEME SE OBNOVOU SVÉ 
MYSLI 
„...A nepřizpůsobujte se tomuto věku!“ 
- nepřizpůsobujme tomu, co druzí říkají, dělají 
- nepřizpůsobujme se lidem, kteří mají obavy, strach, 
úzkosti, nenechme se nakazit 
J 14,27: „Pokoj Vám zanechávám ...Ať se vaše 
srdce nechvěje a neděsí.“ 
 
Mt 5,9: „Blaze těm, kdo působí pokoj...“ 
- komu bude blaze? Tomu, kdo působí pokoj. 
Ale můžu působit pokoj (lásku, radost), pokud ho sám 
nemám? 
 
Ř 12,1-2: 
„ ...proměňujme se obnovou své mysli...“ 
např. Vezměme si příklad z přírody: 
- housenka (je při zemi) – přirovnáme ji k tomu, když v 
mysli máme obavy, strach...jsme svázáni s přízemními 
pozemskými věcmi 
- motýl (lítá si v nebesích) – přirovnáme ke svobodě v 
Kristu 
- našim cílem je to Boží – máme naději do budoucnosti 

http://int.icej.org/news/special-reports/crying-ruler-egypt
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„Máme žít s nohama na zemi a s hlavou v nebesích.“ 
„ ...proměňujme se obnovou své mysli...“ 
- mysl má být obnovena. Něco starého obnovíme novým. 
 
Ef 4,22-24: „Odložme dřívější způsob života, staré 
lidství, které hyne klamnými vášněmi, obnovte se 
duchovním smýšlením...“ 
Fil 4,8:“Konečně, bratři, přemýšlejte o všem, co je 
pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je 
hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje 
za ctnost a co sklízí pochvalu.“ 
 
Mysl je bitevní pole: probíhá tam boj/ Bůh – satan/ komu 
otevřeme naši mysl? 
- satan zná naše slabá místa a právě tam útočí 
- nalhává nám: jsi k ničemu, nic nedokážeš, nikdo o tebe 
nestojí, nikdo tě nemá rád 
- chce dosáhnout toho, abychom si o sobě mysleli a přijali 
za své: JÁ jsem k ničemu, JÁ nic nedokážu....jsou to 
satanovy lži, nevěřme mu! Nesmíme podléhat jeho lžím. 
J 10,10: „Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a 
ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v 
hojnosti.“ 
- když mě uštkne had, tak se jed (lež) rozšíří do celého těla 
- abychom se zachránili a neumřeli, musíme použít proti 
jedu sérum. Sérum proti satanovi (jeho lžím a špatným 
myšlenkám či pocitům) je Boží pravda a tu najdeme v 
Božím slově 
- Bojujme s ním, nevzdávejme se! Bojujme biblickými verši 
- Božím slovem – (Bůh je moje skála, můj štít....nikdy mne 
neopustí ….miluje mě …), buďme v kontaktu s Boží 
pravdou 
J 8:31-32:“Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu 
mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás 
učiní svobodnými.“ 
 
PŘÍKAZY OD BOHA, které nám pomohou: 
 
Fil 4,6: „Netrapte se žádnou starostí....“ 

Joz 1,9: „Buď rozhodný a udatný, neměj strach a 

neděs se ….“ 

Fil 4,4: „Radujte se v Pánu vždycky...“ 

Ř 12,1-2: „...abyste sami sebe přinášeli jako živou, 

svatou, Bohu milou oběť...“ 

zapsala:   Zdeňka Vičíková 
 
 

DOPORUČUJEME   K  PŘEČTENÍ 

Žijeme v zemi, kde nic není hanba. Zhasla nám světla v po-
době moudrých, pokorných a statečných lidí. Na jejich mís-
ta nastoupily sebevědomé bludičky. Ony také svítí, ale mís-
to světel, která ukazují cestu, vedou lidi do bažin.  
Žijeme v zemi, která onemocněla relativismem a povrch-
ností. Byť máme na jedné straně přebujelé právo, máme na 
druhé straně podvyživenou spravedlnost. Zelenou mají 
povrchní vztahy, názory, zábava a povrchní vzdělání.  
Žijeme v zemi, ze které se vytrácí cit pro čest, důstojnost, 
noblesu, džentlmenství a vytříbené chování. Neexistují po-
zitivní vzory. Zmizela obyčejná lidská slušnost a bourají se 
všechna osvědčená tabu.  

– výňatky z knihy O zemi beze studu, osvědčeného auto-
ra Maxe Kašparů, kterou vydalo nakladatelství Cesta Brno.  

Nabízí Křesťanské knihkupectví Samuel, internetový 
obchod www.samuelcz.com/shop. 

NIKDO Z NÁS NECHCE, ABY NÁS NĚKDO 
PŘEDĚLÁVAL 
 
Podporujte druhé v kvalitách a silných strán-
kách, které mají 

Představte si, že jste dostali možnost vrátit čas, znovu 
prožít svůj rodinný život a dokonce jednu věc udělat 
jinak. Co by to bylo? Možná máte jasno. Tak i  Rob 
Parsons, který založil organizaci na pomoc rodinám a 
sám vede semináře na rodinná témata. Za svou službu 
rodinám byl dokonce vyznamenán britskou královnou. 

„Nepokoušel bych se z členů své rodiny udělat někoho, 
kým nemůžou být, jak jsem to dělal v prvních letech. 
Víc bych je přijímal, místo abych hlídal, jak splňují mo-
je bláhové představy o dokonalosti. Udělal bych si čas a 
podporoval je v těch kvalitách a silných stránkách, kte-
ré mají,“ odpověděl bez přemýšlení Rob Parsons. 

Povzbuzení má velkou moc 

Jeden z největších darů, který můžeme členům své ro-
diny dát, je přijetí. Dokud lidé nemají jistotu, že jsou 
přijati, je pro ně těžké věřit, že jsou milovaní. Jenomže 
jak toho docílit? Rob Parsons upozorňuje, že jednou 
z lekcí, kterou bychom se v rodinném životě měli nau-
čit co nejdříve, je právě pochopení moci slov. 

Něco ho o tom naučila i jeho (již dospělá) dcera Katie, 
která mu řekla: „Víš, tati, když se dostávám do nových 
situací, potkávám nové lidi, cítím se úplně sebejistá. A 
tuhle jsem si vzpomněla, žes mi odmalička říkal věci 
jako: ,v tom vypadáš dobře´ nebo ,to jídlo, cos uvařila, 
bylo vynikající´. Uvědomila jsem si, že první muž 
v mém životě mě přijímal a miloval; že jsem se u něj 
cítila jedinečná.“ 

Kdekoli prý narazíme na rodinu se silnými vztahy – ať 
je bohatá nebo chudá, vlastní nebo náhradní, se dvěma 
rodiči nebo s jedním, vždycky najdeme tutéž ingredi-
enci – povzbuzení. A tak jestli chceme, aby naše děti a 
náš partner ukázali to nejlepší, co v nich je, musíme 
objevit moc povzbuzení. Přitom povzbuzovat se dá i 
v maličkostech. Povzbuzování by ale nikdy nemělo být 
neupřímné. 

Posměšná řeč ničí 

Z utvrzování druhých se může stát postoj. Někdy se ale 
setkáme s rodinami, které pomalu ničí negativní nebo 
posměšná řeč. Muži veřejně ponižují své ženy žertová-
ním o vaření nebo váze, ženy zase v přítomnosti přátel 
často mluví s despektem o tom, čeho jejich muži 
v životě dosáhli. 



A co teprve, když rodiče ničí křehkou sebedůvěru svých 
dětí. Přitom slova našich rodičů neztrácejí moc, ani když 
jsme dospělí. Jedna žena, kterou v dětství její matka jen 
zřídka chválila, vzpomínala, jak v den její svatby pozname-
nala: „vypadáš dobře.“ Ale ona nechtěla vypadat jen dobře, 
přála si vypadat nádherně! 

Samozřejmě, že ne vždycky se v rodinách můžeme jen 
chválit. Někdy se musíme někomu postavit a říct, že to, co 
dělá, je nepřijatelné a nemůže v tom pokračovat. Manželé 
si někdy musí navzájem říkat tvrdé věci a rodiče musí být 
zcela jistě připraveni ztrácet na popularitě. Ale i když si 
musíme říkat nepříjemné věci, je to snazší a mnohem účin-
nější, když přicházejí z úst, která často chválí a povzbuzují.  
Některé výzkumy dokonce ukazují, že k tomu, abychom 
prospívali jako lidské bytosti, tj. abychom prožívali pocit 
pohody, musíme v životě slyšet víc pozitivních ohlasů, než 
těch negativních – až v poměru tři ku jedné! 

Nachytejte někoho, jak něco dělá dobře 

Jako matky, otcové, nevlastní rodiče i jako zaměstnavatelé 
jsme zvyklí druhé přistihovat při tom, že dělají něco špatně, 
a kritizovat je za to. Ale kratší a účinnější cesta ke zlepšení 
chování je nachytat je, jak něco dělají dobře, a povzbudit je 
v tom. Leckteré z nás i jako dospělé sráží neustálé pouka-
zování na to, co jsme zkazili. Je to velká tragédie. Když 
ucho nikdy neuslyší chválu, srdce se přestane snažit. 
Jakmile se ale naučíme druhé přistihovat při tom, že něco 
dělají dobře, často najdeme příležitost k povzbuzení – i 
když to zrovna není snadné. 

Rob Parsons dokresluje svá slova příběhem:  

„Jedna starší žena se šla podívat na školní sportovní den 
svého vnuka. Tom se nedostal do finále v běhu na 100 ani 
na 200 metrů, a ani na delších tratích si nevedl dobře. 
Vlastně jediná příležitost, kdy vypadal aspoň trochu spo-
kojeně, byl závod se lžící a vejcem, ale i v tom skončil po-
slední. Když společně odcházeli, měl Tom svěšenou hlavu 
– až do chvíle, kdy ho babička objala a pošeptala mu: ,Tys 
byl jediný, komu vejce nespadlo ze lžíce.´ Ten kluk nikdy 
neprorazil jako sportovec, ale navzdory očekávání vyko-
nal v jiných oblastech života velké věci. Nepřekvapuje mě 
to, s takovou babičkou je těžké selhat.“ 

Podle knížky Roba Parsonse: Deset tipů pro rodinu, kterou 
vydalo Karmelitánské nakladatelství. 
 

 

SVĚDECTVÍ O MÉM OBRÁCENÍ 

Vyrůstala jsem jako naprostý ateista v rodině, kde se o Bo-
hu a víře vůbec nemluvilo. Pouze babička byla věřící, na 
sklonku jejího života jsem ji často viděla tiše se modlit. Ba-
bičku jsem měla velice ráda. Byla hravá, hodně se mi věno-
vala, dokonce pro mě psala pohádky, kde jsem vystupovala 
jako princezna Verunka. Zemřela, když mi bylo 17 let. Veli-
ce mě její smrt zasáhla. Nemohla jsem se smířit s tím, že už 
ji nikdy neuvidím. Od té doby se mi opakovaně zdál stejný 
sen, ve kterém se babička topila, já jsem se ji snažila za-

chránit, ale vždy se v tom snu utopila. Hrozně mě to 
deptalo. 

Ve 4. ročníku na gymnáziu mě někdo pozval do kina na 
film Ježíš. Nikdy jsem o Ježíši nic neslyšela, tak jsem 
se šla podívat. Film se mi moc líbil, na konci byla mod-
litba, kterou jsem se v duchu pomodlila. Při odchodu 
z kina mi někdo dal nějaké letáčky. Doma jsem si je 
pročítala, mimo jiné to byla knížečka o tomto filmu i 
s fotografiemi a letáček Poznat Boha, ale jak?  

Už je to víc jak 20 let, ale stále si ten letáček vybavuji. 
Podrobně jsem ho studovala. Bylo to o tom, že člověk 
je hříšný a jakoby stojí na jedné straně propasti. Chce 
se dostat k svatému Bohu na druhou stranu, ale vlast-
ními silami to nesvede. Až když se přes propast položí 
kříž Kristův jako most, člověk se k Bohu dostane. Roz-
hodla jsem se všemu uvěřit, modlila se všechny mod-
litby, co na letácích byly napsané, mnohokrát jsem si 
vše pročítala. Potom ale můj zájem opadl, nevěděla 
jsem, jak živit nově nalezenou víru. Žila jsem si dál 
svým životem. Bavila mě angličtina a cestování. Chtěla 
jsem být průvodkyní v cestovní kanceláři. Po maturitě 
jsem šla studovat angličtinu. Věřím, že mě už vedl Pán 
a přivedl do třídy, kde byla znovuzrozená a horlivá 
křesťanka. Ta se často bavila s naší lektorkou Nicky 
z Kanady. Říkala jsem si, že se s Nicky také seznámím, 

třeba mě pozve do Kanady ☺. Nic naplat, nejdelší roz-
hovory měla Nicky s Helou, tou spolužačkou. Jednou 
už jsem to nevydržela a zeptala se Hely, o čem se spolu 
pořád baví? Ona mě šokovala: „O Bohu“. To jsem ne-
čekala. Já o Bohu nic nevěděla. „O jakém bohu?“  He-
lenka to vzala jako návnadu a hned mě začala evangeli-
zovat. Pozvala mě ke Studentům pro Krista, na různé 
skupinky, řekla mi, že kdybych opravdově uvěřila, tak 
se s největší pravděpodobností jednou setkám 
s babičkou, která také byla věřící. To mě dostalo. Roz-
hodla jsem se cele vydat Bohu svůj život, modlila se 
modlitbu pokání. Úžasné pro mě bylo, že od té doby se 
mi sen o smrti babičky už ani jednou nezdál. Přijala 
jsem to jako potvrzení, že jsem na správné cestě.  

Nejednou byl život krásný. Velice jsem se radovala. Při 
modlitbách mezi Studenty pro Krista jsem prožila uz-
dravení ze zánětu hrtanu, pamatuji si tu překypující 
radost a následně jak jsem se musela krotit, abych ne-
začala tančit v tramvaji. Horlivě jsem chodila na různé 
skupinky, zapisovala jsem si vyučování z biblických 
hodin a pak jsem to pořádně studovala, abych Bibli 
porozuměla. Na jedné skupince, kde mě nikdo neznal, 
se snad hodinu modlili za duchovní osvobození něja-
kého bratra. Já jsem se modlit neuměla, tak jsem 
v duchu pořád opakovala stejná slova. Tak moc jsem se 
chtěla pořádně modlit! Najednou jsem začala brebentit 
nějaké slabiky, ale bylo mi to jedno, protože ostatní 
také něco brebentili. Soustředila jsem se v mysli vší 
silou na prosby za tohoto člověka. Když modlitby 
skončily, vedoucí skupinky se mě ptal, odkud jsem a 
říkal, abych svému vedoucímu skupinky řekla, aby se 
za mě modlil za křest v Duchu svatém a přijetí cizích 
jazyků. Zeptala jsem se: „Co to je, ty jazyky? Není to 
tohle …?“ A předvedla jsem to svoje „brebentění“. 
Všichni se smáli a radovali. Vysvětlili mi, že tak se 
můžu k Bohu modlit. Bible říká, že Bůh dal lidem růz-
né dary. Jedním z nich je dar mluvení jazyky. Pro mě 
to byl opravdu dar z nebe, protože jsem se moc chtěla 
modlit a česky jsem to vůbec neuměla. Od té doby jsem 

http://ikarmel.cz/kniha/Deset-tipu-pro-rodinu_101734.html


se hodiny a hodiny modlívala v tomto jazyku za mnoho 
věcí.  

Ještě si vybavuji další pro mě potvrzení správné cesty. Když 
mě jeden bráška vyučoval Bibli, útočily na mě pochybnosti. 
Pak se mi ale 3 dny po sobě zdály 3 sny, každý z nich přes-
ně o tom, co mě ten bráška vyučoval. Jeden byl o tom, že 
jsme tělo Kristovo a že nemáme zanedbávat společná 
shromáždění. Na základě tohoto snu, vycházejícího z Bible, 
jsem se rozhodla každou neděli chodit do shromáždění a 
plně věřit Bibli.  Byla jsem tak nadšená pro Boží věci, že 
jsem často sama evangelizovala na hlavní třídě ve městě, 
kde jsem studovala a rozdávala jsem lidem letáčky o Pánu 
Ježíši.  

Jsem Pánu vděčná za tento čas plný zázraků, kterých bylo 
ještě mnohem víc.  

Veronika Salamonová 

 

NEČEKANÝ DÁREK 
 

Myslím, že mi dáte za pravdu, že se člověk mnohdy setkává 
s Boží laskavostí způsobem naprosto nečekaným. A nemusí 
být ani sváteční den. Povím vám, jak to bylo. 
To jsme před pár lety jezdili s manželem jednou týdně na 
masáže k našemu známému do Bystřice pod Hostýnem. 
Měli jsme oba nějaké zdravotní obtíže týkající se páteře, jak 
už to v našich letech bývá. Dobrá klasická fyzioterapie uleví 
a tak jsme nelitovali času a cesty, i když je pro nás trochu 
z ruky.  
Pan Petr je příjemný člověk, jako masér velmi šikovný, 
přestože (anebo snad právě proto, že) je nevidomý. Má do-
konalý cit v rukách a ví, jak na to. Jeho manželka, rovněž 
nevidomá masérka, je toho času na mateřské dovolené. 
S velikým respektem musím konstatovat, že vychovávají 
společně 3 zdravé děti a své rodičovské povinnosti i přes 
svůj handicap zvládají velmi dobře. Oba manželé mají za 
sebou kus nelehkého života, v dětství i pobyt v pražském 
Jedličkově ústavu a tak mají pro sebe navzájem pochopení 
a své rodiny si velmi váží. S úžasem a potěšením jsme na-
slouchali vyprávění, jak doma všichni společně smaží řízky, 
zkoušejí péct domácí chléb, jezdí s dětmi do kina a na kou-
paliště, hrají na kytaru – jako kterákoli běžná rodina. 
Paní Mirka je upřímně věřící katolička, která před lety vy-
dala svůj život Pánu Ježíši Kristu. Pochopitelně velmi touží 
po tom, aby Pána přijaly i její děti a manžel. Pan Petr 
s laskavým humorem vyprávěl, jak manželka zavedla doma 
pravidelné biblické hodiny, které dospívající děti někdy 
bojkotují, ale nakonec si všichni přece jen dají říct a sesed-
nou se celá rodina nad čtením Bible. Mimochodem, věděli 
jste, že Bible byla zpracována i formou Braillova písma? Já 
jsem se to dozvěděla až od Petra. Je to člověk inteligentní, 
přemýšlivý, hledající. Nerad přijímá cokoliv pouze jako 
informaci. Rád o věcech hloubá, je zvyklý si všechno 
nejdřív prověřit a takříkajíc „osahat“. Při našich návštěvách 
v jeho masérském salonu jsme si často během masáží hezky 
povídali na různá témata a řeč se obvykle stočila směrem 
k víře a Božím věcem. Byly to oboustranně příjemné chvíle 
odpočinku v jinak hektickém týdnu a myslím, že jsme se na 
ta setkání všichni těšili. Vnímali jsme atmosféru pohody a 
duchovního požehnání.  
Jednou navečer po práci jsme se zase chystali na další 
zdravotně-misijní cestu do Bystřice. Byl všední den, cítila 
jsem únavu a moc se mi tentokrát nechtělo, ale termín ma-
sáže byl dohodnutý.  Dala bych si víno, napadlo mě a řekla 
jsem to před manželem nahlas. (Podotýkám, že nejsem 

nějaký pravidelný pijan - piják, pitel, pijavice, či jak to 

nazvat ☺, ale čas od času se mi přihodí, že dostanu na 
víno chuť. Nejraději lehké bílé, moravské. Ostatně, 

šestnáct pryč je mi už delší dobu.☺ Na druhou stranu - 
když chuť nemám, nikdo ho do mě nedostane, ani když 
je příležitost. Tehdy ta “slina“ ale přišla.)  „No, tak si 
nějaké kup“, pokrčil rameny Vláďa, „však 
v supermarketu bude otevřeno“.  Jenže já jsem nechtě-
la velkou láhev vína. Manžel je abstinent, dcera byla 
tehdy ještě nezletilá, té nabízet určitě nebudu. Na ně-
jaké sezení u dvojky v restauraci nebyla příležitost ani 
čas. A tak jsem jen mávla rukou, že až třeba někdy jin-
dy, až se to bude hodit.  
Pak jsme tedy jeli na masáž, všechno bylo fajn, tak jako 
jindy. Pan Petr vybral přes nějakou technickou vymo-
ženost na internetovém rádiu příjemné melodie, nabídl 
nám čaj, dal na výběr masážní olej a začal masírovat. 
Povídali jsme si, domluvili jsme termín příští návštěvy 
a jeli domů. Bylo to brzy zjara, snad na přelomu února 
a března, kdy se ještě poměrně brzy stmívá, takže když 
jsme se vraceli, byla už tma.  
V polovině cesty manžel udělal malou přestávku. Od-
bočil z hlavní silnice na lesní cestičku, po pár metrech 
zastavil, nechal svítit světla a poodešel pár kroků za 
blízké keře, zatímco já jsem zůstala sedět v autě a popí-
jela vodu z plastové láhve. Po masáži míváme obvykle 
velkou žízeň. Když se vracel nazpět, zamířil k mému 
překvapení na moji stranu auta a prohlížel si něco na 
zemi. Nakonec na to místo ukázal prstem. Otevřela 
jsem dveře a zvědavě vykoukla.  
Věřte – nevěřte, snad půl metru od mých nohou, na 
drnu loňské suché trávy, ležely dvě půllitrové lahvičky 
bílého vína, plné a neporušené. Čisté, nezaprášené, 
jako by je tam někdo před chvílí položil. „Hele, tady 
máš to svoje víno“, prohodil Vláďa zvesela a začal ze-
vrubně prohlížet viněty. „Sauvignon .., hm a zdá se, že 
to je nějaké ročníkové, podívej ...“ dodal.  Kde se tam  
vzaly, ví jen Pán Bůh. A pak ještě ten, kdo ho tam polo-
žil. 
Protože nikde okolo jsme neviděli živou duši, lahvičky 
jsme vzali s sebou do auta, aby se jim na tom opuště-
ném místě nestýskalo. Jednu z nich jsem 
s díkůvzdáním otestovala hned po návratu domů a i 
když nejsem odborník, musím říct, že bylo voňavé a 
výborné.  
Obsah se samozřejmě už dávno „vypařil“, ale obal jsem 
si dlouho schovávala na památku. To abych si v čase, 
kdy se život moc neusmívá a Bůh se zdá být daleko, 
vzpomněla, že On o nás ví a má spočteny nejen vlasy 
na naší hlavě ...  

Karla Došková  
 
 

Hledejte nejprve Boží království a jeho spra-
vedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. 

 

JARNÍ RECEPTY 

Zelný salát  (starý osvědčený recept) 

Hlávkové zelí, mrkev, papriku a cibuli nakrájíme -
nastrouháme, přidáme  kmín, cukr, ocet a sůl,  
žádnou vodu   /všechny ingredience dle své chuti/, 
vše důkladně promíchat, zalít pořádně kvalitním ole-
jem, přeložit do sklenic, může se hned jíst. Do misky si 



pak můžeme  přidat hrst slunečnicových nebo jiných semí-
nek. Dlouho nevydrží, protože se brzy sní.  
 

Listový závin s brokolicí  

Na troše oleje osmažíme dozlatova cibulku, přidáme broko-
lici nakrájenou nadrobno, kápneme trošku vody a podusí-
me, pak na kousky sýr Tofu, 1 vajíčko a najemno česnek, 
sůl a tymián. Rozválené listové těsto naplníme, záviny na-
hoře potřeme vejcem a posypeme semínky, nebo drcenými 
ořechy.  

Tip:   Až se venku tráva zazelená, můžeme přidat do ná-
divky hrstku nakrájených mladých kopřiv.  Což případným 
odpůrcům zdravé zeleně a jiným fajnovkám neprozradíme. 
Zůstaneme-li tajemní jako hrad v Karpatech, získáme po-
chvalu od spokojených strávníků a ještě prospějeme jejich 

zdraví.  (Ale vy to na mně neřeknete …☺) 

 

Úžasný a snadný tvarohový moučník ke kávě  
 
- je vyzkoušený a velmi dobrý, ale musí se upéct předem a 
nechat odležet (nejlépe chutná až 2.-3. den, pokud vydrží 
nesnědený) 
 
Těsto:  
2 celá vejce  
1 hrnek cukru krupice    - hrnek cca 250 ml 
1/2 hrnku oleje 
2 hrnky hladké mouky 
1 prášek do pečiva 
1 vanilkový cukr 
1 hrnek mléka 
kakao 
2 lžičky sypkého rozpustného kafe  
 
Krém:  
1/2l mléka 
2 vanilkové pudinky 
cukr podle chuti 
2 tvarohy (vaničky) 
rum podle chuti 
1/2 másla 
 
Poleva:   
2 zakysané smetany 
1 čokoláda na vaření 
 
Postup přípravy : 
 
Těsto: vše smícháme dohromady, plech vymažeme a vysy-
peme, vylijeme polovinu těsta, do druhé půlky dáme kakao 
a kafe, nalijeme na světlé těsto a upečeme při 180-200°C 
asi 15 - 20 minut. 
Krém: v mléce uvaříme pudink, hned do horkého zašle-
háme máslo a poté přidáme oba tvarohy a rum (nebo tresť) 
a ještě našleháme. Krém naneseme na vychladlé těsto, uh-
ladíme a nakonec dáme polevu.  
Poleva: Rozpustíme si čokoládu a pak do ještě vlažné vmí-
cháme zakysanou smetanu. Nebojte, nic se nesrazí. 
Dáme odležet do lednice a podáváme s kafíčkem. Průběžně 

kontrolujeme v lednici, jestli na nás ještě zbylo. ☺ 

 
 
 

HUMOR 

I řekl Hospodin Noemovi: 
„Za šest měsíců sešlu na zem déšť, který bude trvat 40 
dní a nocí. Voda zaplaví celou zemi, hory i údolí, a 
všechno zlé bude zničeno. Chci, abys postavil Archu a 
zachránil pár zvířat od každého druhu. Tady na ni máš 
plány.“ 

Šest měsíců uplynulo jako voda. Obloha se zatáhla a 
začal padat déšť. Noe seděl na dvorku a plakal. 

„Proč jsi nepostavil Archu, jak jsem ti přikázal?“ Zeptal 
se ho Bůh. 
Odpusť mi, Pane,“ řekl Noe. „Snažil jsem se, seč jsem 
mohl, ale stalo se tolik věcí.  

Plány, které jsi mi dal, město neschválilo, a tak jsem 
musel nechat udělat nové. Pak jsem měl další pro-
blémy, protože město tvrdilo, že Archa je nepovolená 
stavba, takže jsem musel běžet na katastr .. a sehnat si 
k ní povolení. Lesnická správa požadovala povolení ke 
kácení stromů, a byl jsem žalován ochránci zvířat, když 
jsem se snažil pochytat ta zvířata. Ministerstvo život-
ního prostředí požadovalo vyjádření o ekologických 
důsledcích záplavy. Vnitro ode mě chtělo předběžné 
plány šíření vody. Na finančním úřadě zablokovali má 
aktiva, protože tvrdili, že se snažím vyhnout placení 
daní tím, že opustím zemi. Úřad práce měl podezření, 
že ilegálně zaměstnávám Ukrajince, takže jsem musel 
dokazovat opak. Je mi líto, Pane, ale nemohu Archu 
dokončit dříve než tak za pět let.“ 

Najednou přestalo pršet, obloha se vyčistila a vysvitlo 
slunce.  

Noe se podíval vzhůru a zeptal se: 
„Pane, znamená to, že nebudeš ničit náš hříšný svět?“ 

„Zbytečná práce – vaše úřady to už udělaly za mě.“ 

. . .  
-  
-  

 Upozornění: 

Veškeré články a příspěvky zveřejněné ve zpravodaji 

jsou otisknuty bez jakékoli cenzury a bez korekčních 

úprav. Jsou vyjádřením náhledu podepsaného autora, 

na základě jeho osobního duchovního poznání. Nevy-

jadřují postoj redakce, nejsou ani oficiálním stanovis-

kem kazatele či staršovstva sboru. Na kterýkoliv z 

článků je možno písemně reagovat. Vaše příspěvky 

ráda otisknu. 

 

Adresa redakce, kam můžete zasílat své příspěvky 

elektronickou poštou: Karla.Doskova@seznam.cz  

Prosím o označení předmětu ve zprávě jako Pří-

spěvek do Zpravodaje CB, aby nedošlo k jeho 

zařazení mezi nevyžádanou poštu a nebyl omylem 

smazán jako spam.  

Vaše články lze samozřejmě předkládat i klasicky, 

napsané na papíře. Ráda je přepíšu do počítače. 

Děkuji za pochopení.  
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