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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.

DVĚ NÁDOBY

V Číně měl jeden nosič vody dvě velké hliněné
nádoby:  Visely na obou koncích klacku, který
nosil na krku. V jedné nádobě byla prasklina,
naproti tomu ta druhá byla dokonalá, vždy nes-
la plnou míru vody. Na konci dlouhé nosičovy
cesty  od  potoka  až  k  jeho  domovu  zbyla  v
prasklé nádobě vždy jen polovina vody.
Celé  dva  roky  to  takto  chodilo,  nosič  donesl
každý den domů jen jednu a půl nádoby vody.
Dokonalá nádoba byla pyšná na svůj výkon, vž-
dyť  přinesla  pokaždé  všechnu  vodu.  Zato
chudáček  prasklá nádoba  se  styděla  za svoji
nedokonalost a cítila se uboze, že je schopná
jen polovičního výkonu.
Po dvou letech soužení oslovila prasklá nádoba
u potoka nosiče: "Stydím se, moc mě mrzí, že
prasklinou vyteče cestou domů tolik vody." 
Ale  nosič  jí  odpověděl:  "Všimla  sis,  že  kytky
rostou  jen  na  tvojí  straně  chodníku  a  ne  na
straně druhé? - To proto, že jsem vždy věděl o
tvém nedostatku  a na tuto  stranu cesty jsem
rozséval semena květin. To ty jsi je každý den
zalévala, když jsme se vraceli od potoka domů.
Dva roky trhám tyto  krásné květiny,  abych  si
jimi  ozdobil  svůj  stůl.  Kdybys  nebyla  taková,
jaká jsi, tak by tato krása nemohla prozářit můj
domov.“ 

Všichni  jsme prasklé  hliněné nádoby.  Všichni
máme své osobité chyby.  Právě tyto praskliny
a chyby, které jsou v každém z nás, dělají náš
život  tak  zajímavým a vzácným.  Jen  musíme
umět každého přijmout takového, jaký je a vidět
v něm to dobré. 

zdroj: internet
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RUSKÁ PRÍCHUŤ BOHA

V roku 2012 som prežila  krásnych ruských 5
mesiacov v "Benátkach severu", kde som štu-
dovala na výške. Počas tohoto času pán Boh
ku mne hovoril,  pomáhal  mi,  bol  mi  útechou,
bol mojou silou, učil ma chodiť s ním každý deň
a pravdepodobne mi pomohol prežiť aj tú nao-
zaj ruskú zimu :). Chcela by som vám priblížiť
pár momentov (myšlienok), ktoré ma tak silno
prenikli, že som na ne až do dnes nezabudla.
 
* Modlitba je mobilná.
Zo začiatku pobytu, ešte v septembri, som sa
jeden z prvých razov prechádzala po krásnom,
slnkom  zaliatom  jesennom  Peterburgu.
Pamätám si presne, že to bolo zrazu, len tak z
ničoho  nič  na  jednom  z  300  petrohradských
mostov - uvedomila som si, že modlitba je tak 



geniálna  vec. Nič neváži (v kufri pri cestovaní
vám  nespôsobí  prípadnú  nadváhu;)  ),  zmestí
sa hocikam a máte ju vždy po ruke. Môžete sa
modliť  hocikde  na  svete,  či  už  v  Rusku,  na
Slovensku,  v  Izraeli  alebo v Ghane...buďte  si
istý,  že  Boh  vás  sústredene  počúva  a  vo
svojom čase dáva,  čo nám treba.  Modlitba je
tak ako Boh stále s vami, stačí ju len pustiť zo
srdca.
 
* Boh je viac ako soul friend (priateľ vašej 
duše).
Pán Boh nás stvoril, on nás pozná vo všetkých
našich blbých náladach (veď aj tie nám dal) a
napriek tomu nás má rád. Vždy som si myslela
a vytvárala si tak akýsi vlastný bludný kruh, že
modliť sa k Bohu môžem až keď budem doko-
nalá a bezhriešna. Ale veď o tom to nie je! Boh
nás má rád. Aj s našimi chybami. Hovorím mu
o  všetkých  mojich  trápeniach,  aj  takých  tých
naoko malicherných a viem, že Bohu to nevadí.
On má rád úprimnosť.
 
* Boh má úplne iný čas.
Často si hovorím: "Božeeee, no taaak, veď už
odpovedz, rob niečo! Koľko mám ešte čakať?"
Boh odpovedá. Ale vo svojom čase. Všetko má
svoj význam v tom čase, v ktorom sa to stane.
Chcela som mať pred Ruskom vyriešený jeden
vzťah (či v ňom ostať či neostať), modlila som
sa k Bohu - tak mi ukáž, čo robiť. Boh ukázal,
ale asi až po ďalších štyroch mesiacoch. Učím
sa byť trpezlivá a ukazovať Bohu, že mi naozaj
záleží  na  Jeho  názore.  S  odstupom  času  s
úsmevom dodávam, že vo vzťahu som ostala a
prerástol až v manželstvo, z ktorého mám veľ-
kú radosť.
 
* Ľudia, sme trápni.
Áno, sme a ja s vami! Prečo? Modlíš sa, mod-
líš, povedzme aj x-rokov, Boh ti dá to, za čo sa
modlíš....a  čo  urobíš?  Zabudneš.  Vôbec  si
neuvedomíš, aký zázrak sa to stal a berieš to
ako  samozrejmosť.  Vážme  si  zázrakov,  ne-
zabúdajme, netrapošme a tešme sa z vypoču-
tého!
 
* Ružový worship.
Nikdy  som  nechápala  prečo  všetky  worship
piesne  (oslavujúce  Boha)  sú  tak  STRAŠNE
sladké. Častokrát mi to aj vadilo. Už som po-
chopila.  Je to naše najvnútornejšie vyjadrenie
citov voči Bohu. City, láska...srdiečka... :) sme
zamilovaní do Boha?

* Príchuť neba.
V Petrohrade som chodila do takého medziná-
rodného zboru a spolu so mnou ľudia zo vše-
tkých kútov sveta. Jednu nedeľu nečakane po
skončení  mali  pre  nás také  prekvapenie.  Po-
zvali  dopredu  asi  15  ľudí  a  každý  sa  modlil
modlitbu "Otče náš" vo svojom jazyku. Spolu s
ruštinou,  angličtinou,  nemčinou,  španielčinou,
afrikánčinou,  ukrajinčinou,  holandčinou  a
ďalšími, ktoré si už neviem vybaviť, sa modlili
túto  modlitbu  v  jazykoch,  ktorých  názvy  som
nikdy ani len nepočula. Bol to veľmi silný záži-
tok! Predstavte si - na svete je okolo 2700 zná-
mych jazykov, plus niekoľko tisíc dialektov. Aké
krásne  to  bude  v  nebi,  keď  budeme  chváliť
Boha vo všetkých jazykoch!
 
* Instatné odpustenie neexistuje.
Ako nás, kresťanov, majú ľudia, ktorí nedôve-
rujú Bohu a nepoznajú ho rozpoznať od davu?
Skúste to ako ja. Odpúšťať. Je to jedna z naj-
ťažších vecí, ktoré sa vo svojom živote učím. O
to ťažšie je to, ak človek, ktorý vám ublížil, ne-
povie  prepáč.  Ak ale  prosíte  Boha o silu  od-
pustiť, On vám ju dá. Bolí to, je to veľmi ťažké,
stojí to slzy, čas a opakované modlitby. Ale stojí
to  za to.  Je to moja osobná skúsenosť a vý-
sledkom je nepopísateľný pokoj v duši a obdiv
od prihliadajúcich. Ten obdiv však patrí Bohu.
                                                                           Sashka

- - - 

STOPY V PÍSKU 

Jedné noci se mi zdál sen. Kráčela jsem po po-
břeží  se  svým  Pánem.  Na  temném  nebi  se
promítaly obrazy z mého života. Životní příběh
provázely dvoje stopy v písku,  jedny moje,  ty
druhé patřily mému Pánu.

Když se mi zjevil poslední obraz, ohlédla jsem
se za sebe a jaké bylo moje překvapení! Vidím,
že nejednou se v písku črtají jen jedny šlépěje.
A bývalo to právě v těch nejtěžších obdobích
mého života.

Dlouho mi to nedávalo pokoj, až jsem se v roz-
pacích obrátila k Pánovi: „Pane, když jsem se
vydala následovat Tě, slíbil jsi, že celou cestu
půjdeš se mnou a budeš ke mně promlouvat.
Ale viděla jsem, že v těch nejsmutnějších chví-
lích  mého  života  se  v  písku  črtaly  jen  jedny
stopy. Vskutku nechápu, jak jsi mne mohl ne-
chat  samotnou,  když  jsem  Tě  nejvíc  potře-



bovala.“

On zašeptal:  „Dítě moje drahé, Mám tě rád a
nikdy tě nenechám samotnou, nikdy, ani když
tíha života dolehne a osud tě bude zkoušet. Ty
jedny stopy, které jsi viděla, tam zůstaly právě z
chvil, kdy jsem tě nesl.“

(Z knihy M. Powersové: Stopy v písku,
kterou vydalo nakladatelství Motýl)

      

DOPIS PRO TEBE

Mé dítě, 
Ty mě možná neznáš, ale já o tobě vím všech-
no (Žalm 139,1)
Vím, kdy usedáš a kdy vstáváš (Žalm 139,2)
Vím o všem, co děláš (Žalm 139,3)
I vlasy na tvé hlavě mám spočítané (Ma-
touš10,29-31)
Byl jsi stvořen k mému obrazu (1. Mojžíšova 
1,27)
Ve mně žiješ, pohybuješ se, jsi (Skutky 17,28) 
Jsi mým dítětem (Skutky 17,28) 
Znal jsem tě dokonce ještě dříve, než jsi byl po-
čat (Jeremjáš 1,4-5) 
Vyvolil jsem si tě, ještě než jsem stvořil svět 
(Efezským 1,4-5) 
Nejsi omyl, všechny tvé dny jsou zapsány v mé 
knize (Žalm 139,15-16)
Já jsem stanovil přesný čas tvého narození i 
místo, kde budeš žít (Skutky 17,26) 
Jsi podivuhodně a obdivuhodně utvořen (Žalm 
139,14) 
Utkal jsem tě v lůně tvé matky (Žalm 139,13) 
A přivedl jsem tě na svět v den, kdy ses narodil 
(Žalm 71,6)
Ti, kteří mě neznají, o mně říkají nepravdivé a 
nesprávné věci (Jan 8,41-44)
Nejsem vzdálený a rozzlobený, ale jsem doko-
nalým vyjádřením lásky (1. Janův 4,16) 

Toužím po tom, abych tě mohl zahrnout svou 
láskou (1. Janův 3,1)
Prostě proto, že jsi mé dítě a já jsem tvůj Otec 
(1. Janův 3,1)
Nabízím ti více, než by ti kdy mohl nabídnout 
tvůj pozemský otec (Matouš 7,11)
Protože jsem dokonalý otec (Matouš 5,48)
Každý dobrý dar, který dostáváš, pochází z mé 
ruky (list Jakubův 1,17)
Jsem to já, kdo se stará o zajištění všeho, co 
potřebuješ (Matouš 6,31-33)
Můj plán pro tvou budoucnost je vždy plný na-
děje (Jeremjáš 29,11) 
Protože tě miluji odvěkou láskou (Jeremjáš 
31,3) 
Mé myšlenky na tebe jsou stejně nesčetné jako
zrnka na mořském břehu… (Žalm 139,17-18)
Raduji se z tebe a radostí zpívám a jásám 
(Sofonjáš 3,17) 
Nikdy ti nepřestanu prokazovat dobro (Je-
remjáš 32,40) 
Jsi můj vzácný a drahý poklad (2. Mojžíšova 
19,5) 
Z celého srdce a z celé duše ti chci prokazovat 
dobro (Jeremjáš 32,41) 
A chci ti ukázat velké a podivuhodné věci (Je-
remjáš 33,3) 
Když mě budeš celým srdcem hledat, najdeš 
mě (5. Mojžíšova 4,29) 
Hledej ve mně své blaho a já ti dám vše, oč 
požádá tvé srdce (Žalm 37,4) 
Jsem to totiž já, kdo ti tuto touhu dal (Filipským 
2,13) 
Jsem pro tebe schopen vykonat mnohem více, 
než co si vůbec dokážeš představit (Efezským 
3,20) 
Jsem totiž ten, kdo ti dodává odvahu a kdo tě 
povzbuzuje (2. Tesalonickým 2,16-17)
Jsem také Otec, který tě utěšuje ve všech trá-
peních (2. Korintským 1,3-4) 
Když tě něco trápí a bolí tě srdce, jsem ti 
nablízku (Žalm 34,18) 
Stejně jako pastýř nese jehně v náručí, i já tě 
nesu a držím v náručí (Izajáš 40,11) 
Jednoho dne setřu každou slzu ze tvých očí 
(Zjevení 21,3-4) 
A odstraním veškerou bolest, kterou jsi na této 
zemi musel snášet (Zjevení 21,3-4) 
Já jsem tvůj Otec a miluji tě stejně, jako miluji 
svého Syna, Ježíše (Jan 17,23) 
Protože v Ježíši se zjevuje moje láska k tobě 
(Jan 17,26)
Ježíš je přesným vyjádřením mé podstaty (Ži-
dům 1,3)
Přišel, aby ukázal, že jsem na tvé straně, 



nejsem tvůj nepřítel (Římanům 8,31) 
A aby ti řekl, že nepočítám tvé hříchy (2. Korint-
ským 5,18-19)
Ježíš zemřel proto, abychom se ty a já mohli 
usmířit (2. Korintským 5,18-19) 
Jeho smrt byla nejvyšším vyjádřením mé lásky 
k tobě (1. Janův 4,10)
Vzdal jsem se všeho, co miluji, abych mohl zís-
kat tvou lásku (Římanům 8,31-32) 
Když přijmeš dar mého Syna Ježíše, přijímáš 
mě (1. Janův 2,23)
A nic tě už nikdy neoddělí od mé lásky (Ří-
manům 8,38-39)
Vrať se domů a já uspořádám oslavu, jakou 
svět ještě neviděl (Lukáš 15,7) 
Vždy jsem byl a budu tvým Otcem (Efezským 
3,14-15) 
Ale ptám se: „Budeš ty mým dítětem?“ (Jan 
1,12-13)
Čekám na tebe (Lukáš 15,11-32) 

S láskou, tvůj Otec
Všemohoucí Bůh

(zdroj: www.hledamboha.cz)

- - - 

AUDIENCE NENÍ MEJDAN

Pamatuj na den odpočinku, že ti má být sva-
tý - tak zní jedno z přikázání Božího desatera.
Je čas práce a čas odpočinku - „šest dní bu-
deš pracovat, ale sedmého dne odpočineš.“
Exodus 34,21.  Rozumím tomu tak, že ne pro
naše omezení, ale pro naši ochranu má být od-
počinek na rovině tělesné, duševní i duchovní.
V podstatě jde o to, aby si člověk v běhu času
aspoň jeden den v týdnu udělal čas ke zvolnění
tempa a ztišení se před Bohem, k naslouchání
Jeho  hlasu.  Máme  čerpat poučení  ze  Slova
Božího,  které  slouží  k  našemu  povzbuzení  i
napomínání, k našemu budování a nápravě. Je
to potřebný čas odpočinku, vydechnutí po pra-
covním týdnu a nadechnutí před dalším mara-
tónem povinností. 
   Přiznám se, že se mi tento ideál ne vždy daři-
lo dodržovat. Z vlastní zkušenosti dobře vím, že
např. pro maminku malých dětí je den jak den –
stálý kolotoč  povinností a péče o děti. Únava
se hromadí a ne každá z nás má po ruce vždy
někoho, kdo by zastoupil aspoň na chvíli. Kéž
by děti byly už větší, přejeme si kolikrát. Nicmé-
ně toto období je v životě každé ženy pro určitý
čas.  Děti  odrostou  a  pak  následuje  obvykle

školka,  škola  a  zaměstnání  matky.  A  únava
bývá  ještě  větší.  Děti  jsou  samostatnější,  ale
nároky  na  matku  se  zvyšují  –  práce  v za-
městnání, péče o rodinu, školní úlohy dětí, do-
hled  na  ně,  vyprat,  uvařit,  udržovat  byt  v ta-
kovém stavu, aby plnil funkci domova ..,  jistě
není třeba pokračovat, všichni to známe. Úloha
otců bývá jednoznačná - především hmotně za-
bezpečit rodinu. Věřící muž by měl být zároveň
knězem  rodiny,  který  se  za  manželku  a  děti
pravidelně modlí  a  duchovně je  vede.  Ideální
je, když se může na chodu domácnosti i podle
svých možností podílet. Přispívá to k budování
manželských a rodinných vztahů. V dnešní ná-
ročné době to ale není vždy možné. 
   Pracovní a školní týden uteče jako voda a  je
tu  víkend.  Příležitost  udělat  to,  co  se  během
týdne  nestihlo  doma,  na  zahrádce,  navštívit
rodiče, někdy zvládneme třebas i nějaký ten vý-
let  nebo  jiné  aktivity  s  dětmi.  Sobotní  večer
možná  zavoní  čerstvými  buchtami  z kuchyně,
nebo nějakou grilovanou dobrotou na zahradě.
Tyhle radosti  si  dopřáváme s dobrým pocitem
toho, že zítra je volno. Je před námi přece ještě
celá neděle. 
  V neděli ráno se vypravíme do shromáždění,
více nebo méně vděčni za to, že se můžeme
svobodně shromažďovat bez toho, aby někdo
slídil, kam jdeme a co tam budeme dělat a vy-
vozoval  z  toho  nějaké  šikanózní  závěry,  jak
tomu bývalo zvykem za minulého režimu. Bere-
me to už  jako samozřejmost, že se můžeme
shromáždit před Boží tváří s lidmi stejně smýš-
lejícími. Snad se nám už tato skutečnost stala
zvykem. A co je běžné, toho si postupem času
už  tolik  nevážíme.  Je  to  přece  samozřejmé,
normálka.   Jsme  církví,  kde  nelpíme  na  ho-
nosném  prostředí,  obřadech  a  naučené
zbožnosti,  chováme  se  přirozeně.  Bůh  přece
hledí  na  srdce  člověka,  ne  na  jeho  vnější
projevy.  A tak  přijdeme do  shromáždění  jako
domů.  Je  v pořádku,  když  je  církev  naším
domovem, kde se cítíme uvolněně, kde máme
své bratry a  sestry,  přátele.  Taková  malá  ro-
dinná sešlost. Ale nezapomínáme na účel, kvůli
kterému jsme se shromáždili? 
   Je pro nás Bůh skutečně Hospodin, Adonaj –
Pán,  Vládce,  Soudce,  ten,  komu  patří  sláva,
čest a chvála od věků až na věky? Nebo tak
nějak dorazíme do sboru, ve dveřích nasadíme
úsměv  číslo  deset,  v modlitbách  oslovujeme
Spasitele  familiérně  „Pane“,  protože  holt  je
další neděle v pořadí?
Jeho  srdce  není  v zemětřesení,  vichru,  bouři,
ohni  –  ale  v mírnosti.  To  ovšem  nic  neubírá

http://www.hledamboha.cz/


Jeho  svatosti,  důstojnosti  a  nesmírné  moci.
Uvědomujeme si to vždycky?
   Přišli  jsme  proto,  že  se  chceme  setkat  u
nohou  Kristových,  abychom  Boha  společně
chválili a naslouchali mu, vylévali mu svá srdce,
ztišili se před ním a činili pokání, zvláště před
Večeří Páně? Abychom zachytili jeho slova ur-
čená  k našemu  osobnímu  povzbuzení  i  po-
kárání z úst těch, kdo nám Boží slovo tlumočí?
Jsme  vděčni  za  to,  že  máme  kazatele,  kteří
mluví  pod pomazáním Ducha svatého?  Nebo
jde hlavně o to, že si jako obvykle vyslechneme
chvály, nějaký ten projev z kazatelny, dáme si
buchtu a kafe, hodíme řeč a jdeme domů? 
   Nepřišel jsem zákon zrušit, ale naplnit, říká
Pán Ježíš.  Ano,  on sám nelpěl na obřadných
zvycích farizeů, jemu šlo především o člověka, i
malé děti bral do náruče a žehnal jim.  Nechte
děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť
jejich je království Boží. Ale sám respektoval
veškerá přikázání a choval veškerou úctu a po-
slušnost  ke  svému  Otci.  Nebereme  my,  sou-
časní  křesťané,  kteří  se  hlásíme  k protestan-
tismu,  svoji  zbožnost  někdy  až  příliš  nefor-
málně?  Pojmu  „bohoslužba“  rozumím  tak,  že
jsme přišli  sloužit Bohu,  a to svým uctíváním,
chválami,  modlitbami,  že  v úctě  nasloucháme
jeho Slovu. A je to zároveň i Bůh prostřednic-
tvím Ducha svatého, kdo slouží nám. Vnímáme
jeho službu, anebo máme myšlenky kdoví kde?
Trochu odbočím:
 Zúčastnila jsem se kdysi celostátní křesťanské
konference  v Praze.  Seděli  jsme v sále,  který
pojal asi 400 lidí. Docela vzadu byla ulička a za
ní  řada  židlí  pro  maminky s kočárky a  s  nej-
menšími dětmi. Děti byly více či méně trpělivé,
hrály  si,  batolily  se,  maminky  situaci  vcelku
dobře zvládaly. 
   V  průběhu  konference  se  přihodilo,  že se
vzadu nějaký mrňousek hlasitě rozplakal. Bratr,
který  měl  slovo  na  pódiu,  ustal  ve  svém
projevu, podíval se tím směrem a s prosebným
úsměvem,  otcovsky  laskavým tónem  pronesl:
„Prosím,  odneste  děťátko  – milované,  požeh-
nané  ..,  odneste  je“.  Byla  to  vlídná  věta,  ale
pronesená v autoritě. Pak počkal, až maminka
s dítětem vyšla ze sálu do vestibulu a zavřela
za sebou dveře a teprve pak v klidu pokračoval
ve svém výkladu. Přiznám se, že jsem to oceni-
la. Nešlo mi o zaplacený konferenční poplatek,
ale o to, že téma bylo závažné, slovo kazatele
plné Ducha svatého. 
   Duch svatý je naším Učitelem, jak řekl sám
Pán Ježíš. A tak, jako je nepřípustné, aby děti
ve škole během vyučování vyrušovaly, protože

tím ruší výklad učitele a rozptylují ostatní žáky,
kteří se pak nemohou soustředit, stejně tak po-
važuji za mírně řečeno nevhodné, aby kdokoliv
odváděl pozornost ve chvíli, kdy skrze služeb-
níka  mluví  Bůh.  Nemyslím,  že  někdo  přijel
schválně  na  konferenci  jen  proto,  aby  místo
kázání  pomazaného  služebníka  naslouchal
fňukání, kňourání a vztekání se dvouletého bu-
dulínka.  Ano,  člověk  samozřejmě  chápe  ma-
minku, která chce také slyšet kázání. Otázkou
ovšem je, co si z programu za těchto okolností
odnese ona sama, o jejím okolí nemluvě.
  Děti jsou ve shromáždění požehnáním a vy-
drží-li  s rodiči  po  dobu  kázání  být  klidné,  je
všechno v pořádku. Nikomu jistě nevadí cupot
malých nožek, šepot nebo občasné vypísknutí.
Jestliže ale děťátko fňuká,  vzteká se,  strhává
na sebe pozornost, nebo jinak hlasitě vyrušuje
v průběhu celého shromáždění, čímž rozptyluje
a  znervózňuje  většinu  přítomných,  kteří  pak
nemohou  věnovat  dostatečnou  pozornost
slovům kazatele, nemůže být o požehnání ani
řeči. Ostatně, to se netýká jen dětí. 
  Argument o nedostatku lásky a tolerance tady
neobstojí. Láska totiž zahrnuje i ohleduplnost, a
to  ohleduplnost  vzájemnou.  Není  přece
problém v takovém případě vzít dítě za ruku, jít
se  s  ním  projít  a  třeba  mu  přitom  vyprávět
jednoduchou  formou  biblický  příběh.  Vzpomí-
nám si, jak jsem před lety v neděli pravidelně
jezdila  s kočárkem  kolem  sborových  budov,
když malá dcerka nechtěla  být zticha.  Kázalo
se přece Boží slovo a považovala bych za ne-
slušnost  a  bezohlednost  rušit  ostatní.  Později
jsem pravidelně odváděla tříletou neposedu do
vedlejší místnosti. Kreslily jsme si spolu na kus
papíru šnečky, květiny a motýly a vyprávěly si o
tom, jak Pán Ježíš má rád všechny děti a všeli-
jaké příběhy. Pak jsme spolu poděkovaly Bohu
za barevné pastelky, za zvířátka a za sluníčko,
zazpívaly jsme písničku a bylo nám fajn. Ještě
později  malá chodila do nedělní školy,  nejdřív
nějaký čas se mnou, protože se sama styděla,
teprve potom samostatně. Jen při vysluhování
Večeře Páně jsme přiváděli děti k požehnání. 
Bral je na ruce, žehnal jim ..  Marek 10,16
   Nejde o to, abychom byli zákoničtí, ale Bůh,
Panovník  Hospodin,  je   Králem.  Ovšem  -
„Jsem-li Král, kde je úcta ke mně?“  Mal. 1,6
  Tlumočil-li kdysi královský herold slova krále,
nebylo myslitelné, aby ho kdokoliv překřikoval.
Tlumočí-li  dnes  někdo  (kazatel)  slova  Krále,
můžeme  se  chovat  jinak?  Dnes  ovšem  ne-
vládne středověk a jsme moderní lidé, aspoň to
o  sobě  říkáme.  Někdy musíme  dokonce  čelit



nebezpečí, abychom nesklouzli do „moderního“
humanismu a rozumování. 
  Vzpomínám si na příhodu, kterou jsem kdysi
četla  v  časopise  pro  ženy.  Jedna  čtenářka  z
Prahy popisovala  svůj  zážitek.  V  přeplněném
metru seděl na sedadle pětiletý chlapeček, nad
ním stála jeho maminka a u nich nějaká starší
paní. Chlapec se vrtěl, chvílemi klečel na seda-
dle a rejdil nohama kolem sebe. Když si stará
paní už poněkolikáté musela oprášit ušpiněnou
sukni,  požádala  maminku,  aby  chlapce
usměrnila.  To  si  ale  dala!   Matka  jí  k  úžasu
všech okolostojících odpověděla, že ona ho na-
pomínat  nebude,  protože  svého  syna  vy-
chovává  k  absolutní  svobodě.  Paní  na  příští
stanici beze slova vystoupila. Opodál stál něja-
ký mladík, který se po celou dobu tvářil, že ho
tato událost vcelku nezajímá. Když ale vystupo-
val  z  vagónu  a  procházel  kolem  maminky  s
chlapcem, vyndal z pusy žvýkačku a přilepil  ji
mladé matce na čelo, se slovy: „Mě naši taky
vychovávali  k  absolutní  svobodě.  Tak  čau,
vole.“   Vulgární, že?  Zato přesná trefa, řekla
bych – bingo.
     Nechci tady opakovat žádné klišé, pro nás
je směrodatné především Boží slovo, nicméně
jeden známý politik kdysi řekl, že svoboda kaž-
dého člověka končí tam,  kde začíná svoboda
někoho  jiného.  Aplikováno  na  toto  téma  -
někdo  má  možná  svobodu  při  bohoslužbách
dělat si,  co chce, stojí  si  na svém a tvrdí,  že
všechno je v pořádku - až na ty ostatní,  kteří
jsou  netolerantní  a  chybí  jim  láska.  Já  mám
zase svobodu si kázání v klidu vyslechnout tak,
abych slyšela každé slovo bez rozptylování  a
také svobodu vyjádřit svůj nesouhlas, pokud to
někdo nebere vážně. 
„Nesuďme už tedy jeden druhého, ale raději
posuďte,  jak jednat,  abyste nekladli  bratru
do  cesty  kámen  úrazu  a  nepůsobili  po-
horšení.“  Ř 14,13
Jak se píše v knize Kazatel 3,1 - „Všechno má
určenou  chvíli  a  veškeré  dění  pod  ne-
bem svůj čas ..,“ probíhá-li Slovíčko pro děti,
přizpůsobme se dětem.  Probíhá-li  bohoslužba
pro dospělé, přizpůsobme se dospělým. 
„Milujte  se  navzájem  bratrskou  láskou,  v
úctě  dávejte přednost jeden druhému.“ 
Ř 12,10 
„Všechno ať se děje slušně a spořádaně ..“
1.Kor. 14,40 
„Všechno  ať  se  mezi  vámi  děje  v  lásce.“
1.Kor. 16,14 - píše apoštol Pavel. 

   Je-li tedy náš Bůh Králem králů, je přijatelné,
abychom nebrali vážně jeho slovo jen proto, že
je v Ježíši Kristu naším Otcem?  
   Ano, skutečně - pokud jsme přijali Krista za
Pána svého života, narodili jsme se do Boží ro-
diny a jsme Boží děti. Je to veliká výsada. 
   Při neformálních setkáních všedního dne je i
pozemský  král  pro  své  děti  prostě  otcem.  V
soukromých  komnatách  paláce  mohou  krá-
lovské děti sedět králi, svému otci, třebas i na
klíně. Ovšem při slavnostních shromážděních a
oficiálních  příležitostech  je  panovníkem  celé
země, králem všech. To platí i pro jeho rodinu -
královnu, prince a princezny. I oni zaujmou svá
místa ve shromáždění, povstávají a zároveň se
všemi dvořany vzdávají vladaři čest, která mu
náleží. 
   Umíme si představit, že bychom se na audi-
enci u kteréhokoliv světského panovníka nebo
hlavy státu (třeba u anglické královny Alžběty
nebo  u  našeho  prezidenta)  chovali  ležérně,
neustále šeptali nebo jinak vyrušovali? Nejspíš
bychom  byli  vyvedeni  ceremoniářem  nebo
ochrankou. Audience totiž není mejdan. 
     Děti za pár let odrostou, maminky je pošlou
do nedělní školy a zůstanou sedět ve shromáž-
dění  na  své  židli.  Ale  slovo,  kterému  mo-
mentálně nasloucháme, je určeno pro dnešek.
Má  od  Boha  moc  napravovat,  povzbuzovat,
usměrňovat,  dávat  naději.  „Nyní  je  den  pří-
hodný, nyní je den spásy.“  2.Kor 6,2. 
Může se stát, že někdo, kdo je momentálně pří-
tomen a konkrétní slovo potřeboval slyšet a ve
svém srdci a v myšlenkách rozvážit, už nebude
mít  vícekrát  tu  příležitost.  Zdá se nám,  že to
nevadí? Vezmeme si to na svědomí? 
     A tak se přimlouvám – berme v úvahu to, že
nedělní  shromáždění  je  slavnostní  Boho-služ-
ba. Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů,
celá  země je  plná  jeho  slávy  ..  Izajáš,  6,3
Snažme se tedy chovat se jako synové a dcery
Krále.  Nepředstíraně,  ale  s láskou  a  úctou  k
Bohu i k lidem. 

Karla D.  

      



MOCCA DORT PODLE BABIČKY-bezlepkový

Mandlový dort bez mouky podle prastarého re-
ceptu si vás po prvním soustu získá. Já ho řa-
dím  do  své  soukromé  kategorie  nejlepších
kavárenských  dortů,  které  znám.  Jen  těch
kaváren, kde se pečou nezapomenutelné dor-
tíky,  je hodně málo. Upečte si  ho raději  sami
doma.
Na dortový korpus potřebujeme:

 210  g  loupaných  mandlí  (jemně
strouhaných)

 210 g práškového cukru
 7 vajec

Na dortovou náplň a ozdobu:
 150 g másla
 150 g cukru
 3 žloutky
 vanilka nebo vanilkový cukr
 3 lžíce studené černé a hodně silné kávy

Žloutky  utřeme  do  pěny  s  cukrem,  přidáme
strouhané mandle a opatrně zamícháme ze 7
bílků tuhý sníh.  Těsto naplníme do dobře vy-
mazané a moukou vysypané dortové formy a
upečeme  v  předehřáté  troubě.  Sice  neznám
vaši troubu, ale při teplotě 165-170 °C by z ní
měl přibližně za 45 minut vyjít stejný výsledek.

Na dortový krém utřeme máslo a postupně při-
dáváme  žloutky,  cukr  a  vanilku.  Třeme  tak
dlouho až je krém jemný a pěkně se napění. Po
kapkách přidáme kávu.

Upečený dortový  korpus rozřízneme,  potřeme
jednou třetinou krému a ostatní krém použijeme
na ozdobu povrchu dortu.  Dortík  je  nižší,  ale
hodně  chuťově  výrazný a  sytý.  Je  to  úžasný
kavárenský dortík,  který ladně doprovodí  vaši
silnou neslazenou kávičku a zvedne náladičku.
 Jen nezapomeňte, že :
----------------------------------------------------------------
"Děti nepatří do kavárny; 
jsou-li  však  již  v  kavárně,  musí  se  slušně
chovat.  Nechovají-li se slušně, nemohou za to
děti, ale rodiče, kteří je řádně nevychovali.  
Nevychovaní rodiče nepatří do kavárny."
---------------------------------------------------------------
-  text  ze  smaltované  cedule,  která  visela  v
jedné prvorepublikové kafírně. 
Káva inspiruje k přemýšlení a ti, co se přicháze-
li nechat inspirovat, nechtěli být rušeni.

 www.gurmanka.cz 

P.S.:   COŽ TEPRVE SLOVO BOŽÍ … ?

P.P.S: 

.. a ke kávě se hodí chvilka poezie.. :

STOPY V PÍSKU – trochu jinak

Té noci měl jsem krásný sen, 
já pár stop v písku viděl jsem. 
Ty stopy, kudy Pán můj šel ..

.. však stopy své jsem nenašel.

V tom zvláštní otisk nalézám -
”Co jen to je?” se Pána ptám.

Kulaté stopy, velké jsou, 
Pane, ty od nohou být nemohou ..?

“Mé dítě”, chmurně říká Pán 
“míle a míle já nes´ tě sám. 

Já učil tě ve víře jít,
však ty jsi se chtěl se mnou přít”

“Ty’s nechtěl růst, odmítal vstát,
o chůzi vírou nechal sis  jen zdát.

Už měl jsem dost, já nelenil 
a na zadek tě upustil.

Vždyť v životě čas přichází,
kdy čas je šplhat, čas se bít.
Tu v písku však se hromadí 

jen stopy tvého pozadí.“

(neznámý autor)

- - -

DĚTI PÍŠÍ BOHU
(Osvěžující setkání s dětským myšlením)

„Milý Bože, nemyslel jsem si, že fialová 
barva  tak  hezky  jde  k  oranžové,  dokud jsem
neviděl východ slunce, který jsi udělal v úterý. 
To nemělo chybu.“  Evžen



„Milý Bože, děkuji za brášku, 
ale já jsem se modlila za pejska.“
Gábina

„Milý Bože, ty jsi takový moudrý, tak 
zkus rozluštit moji šifru: VDDL RBT CLJKS 
NT PSD KHLSM ATFO. Když to rozluštíš, 
tak zítra zaprš, ať vím.“  Jarda 

„Milý Pane Bože, je náš pan farář
tvůj kamarád, anebo se znáte jenom 
pracovně?“  David

„Milý Pane Bože, hlavně na sebe prosím tě
dávej pozor. Protože nevím, co bysme si 
počali, kdyby se ti něco stalo.“  Lenka

„Milý Bože, Vánoce by měly být dřív,
protože děti přece nemůžou vydržet být tak
dlouho hodné.“  Bětka

„Pane Bože, pamatuješ, jak nám odpadla ško-
la, protože bylo hrozně moc sněhu? Nešlo by
to udělat zase?“   Táňa

„Milý Bože, někdy na Tebe myslím, i  když se
zrovna nemodlím.“  Eva

„Milý Bože, já jsem Čech, a co ty?“  Mirek

TROSEČNÍK

Jediný muž, který přežil ztroskotání, byl vlnami
zanesen na malý, neobydlený ostrov. Horečna-
tě prosil  Boha,  aby ho zachránil  a každý den
sledoval moře, ale zdálo se, že žádná pomoc
nepřichází.

Vyčerpaný si nakonec postavil malou chatrč z
naplaveného dřeva,  aby ho chránila  před pří-
rodními živly a aby si tam uložil pár věcí, které
mu ještě zbyly.

Ale jednoho dne, když se vracel z výpravy za
jídlem,  našel  svou  chatrč  v  plamenech,  kouř
stoupal  k nebi.  Stalo  se to nejhorší.  Všechno
bylo ztraceno. Byl pohlcen zármutkem a zlostí.
“Bože, jak jsi mi tohle mohl udělat?” vyčítal hoř-
ce.

Druhého dne brzy ráno ho probudil  zvuk lodi,
která se blížila k ostrovu. Přijela ho zachránit.

 “Jak  jste  poznali,  že  tu  jsem?”  ptal  se  vy-
čerpaný muž svých zachránců. 

“Viděli jsme vaše kouřové signály.” odpověděli.

Je snadné ztratit odvahu, když se věci nedaří.
Ale neměli bychom ztrácet naději, protože v na-
šich  životech  působí  Bůh.  On  působí  i  upro-
střed bolesti a utrpení. 

Vzpomeň  si,  až  příště  tvá  chatrč  do  základů
shoří  –  možná jsou to  kouřové signály,  které
předcházejí Boží milost.

vww.prameny.net

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

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

 

Adresa redakce, kam můžete zasílat své příspěvky :
Karla.Doskova@seznam.cz
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