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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.
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OBSTOJÍŠ PŘI SOUDU ?

   Měl jsem jednou zvláštní sen. Stál jsem v dlouhé
frontě  lidí,  kde každý držel  v  ruce váček.  Podíval
jsem se  do  ruky a držel  jsem také  takový. Zeptal
jsem se  člověka přede  mnou:  „K  čemu  máme  ty
váčky a kde to vůbec jsme ?“
   On odpověděl: „To je tvůj život. Až na tebe přijde
řada,  bude  obsah tvého  váčku přezkoušen  ohněm,
aby se ukázalo, jestli to, co jsi v životě udělal, vydrží
na věčnost.  Jestli to byly Boží plány, co jsi násle-
doval, anebo tvé vlastní.“
   Když na mě přišla řada, podal jsem váček andělovi
a čekal na rozsudek. Po chvíli mi anděl řekl, ať na-
stavím dlaně.  Vysypal  mi  obsah váčku do dlaní  a
když  jsem  se  tam  podíval,  viděl  jsem  pouze
hromádku popela. 
   Vše, co jsem v životě udělal, bylo zaměřeno na
mně, nebo vykonáno z nesprávných motivů. 
   Neudělej tu samou chybu jako já!

www.prameny.net

- - - 

SEMINÁŘ S PETROU POLÁCHOVOU 
V PŘEROVĚ

    Dne 5.10.2014 v 15.00 hod. se konal v kazatelské
stanici CB Přerov seminář sestry Petry Poláchové na
téma Jak vnést Kristovo světlo do problémů.  Akci
pořádala kazatelská stanice CB Přerov, pod záštitou
mateřského sboru CB Hranice. Dovolte, abych Vám
tuto sestru a služebnici krátce představil. 
   Petra Poláchová je manželkou Petra Polácha, kaza-
tele  Církve  bratrské  v  Ostravě-Porubě.  Mají  dva
dospívající syny.
   V Pána Ježíše Krista uvěřila v roce 1987 během
studia na lékařské fakultě v Brně. Po dobu dvou de-
setiletí byla zapojena ve službě vysokoškolským stu-
dentům v Brně a v Ostravě.  Od roku 2006 slouží
spolu se svým manželem ve sboru Církve bratrské v
Ostravě-Porubě, a to v oblasti pastorace, vyučování
a chval. Petra se věnuje především ženám v církvích
ve svém okolí. Slouží biblickým vyučováním a po-
radenstvím, založeným na biblických principech. 
   Je členkou pastoračního týmu služby Immanuel,
zapsané společnosti. Tuto službu založila v ČR před
lety Tony Kalmová, holandská misionářka, s cílem
pomáhat  rozvoji  křesťanské  pastorační  péče.  Pri-
mární důraz je kladen na Boží uzdravující  přítom-



nost,  na  obnovu  osobní  identity  a  uzdravení  nitra
člověka  skrze uzdravující modlitbu. 
   Petra je absolventkou Evangelikálního  teologické-
ho  semináře  a  Evangelikální  teologické  fakulty
Univerzity Karlovy, oboru pastorace a sociální péče.
Aby se mohla plně věnovat službě, od září letošního
roku  začala  pracovat  v  tomto  oboru  jako  osoba
samostatně výdělečně činná.     
   Ráda čte, poslouchá chvály a rekreačně sportuje.   
  V první části programu měla Petra asi hodinovou
přednášku, kdy nám podrobně vysvětlila, jak je po-
třebné vnést Kristovo světlo do problému, který nás
tíží. Může to být i zážitek z doby raného dětství. Jak
je důležité přinést tuto věc k Ježíši Kristu a nechat
ho uzdravit narušené vztahy v rodině, odpustit rodi-
čům chyby, kterých se při výchově dopustili. Jak je
důležité,   aby nás Ježíš  Kristus osvobodil  z někte-
rých zaužívaných postojů, názorů, které mohou po-
cházet z toho, že nám v mládí někdo ublížil.  Petra
kladla veliký důraz na nutnost dobře fungující rodi-
ny a poukázala na problémy vyplývající z toho, když
tomu tak není. Hodně lidí v dnešní době pochází z
rozvrácených rodin.  Petra  vyzvala k modlitbám za
odpuštění  a uzdravení zranění v nitru.  Sama se za
přítomné modlila.   
   Po  přednášce byla možnost  ještě  vést  s  Petrou
osobní  rozhovor s  modlitbou.  Tuto  službu  využila
postupně řada přítomných. 
   Petra nás také pozvala k účasti na konferenci KMS
Praha, která se bude konat dne 15.-17.11.2014 pod
názvem  Jak  začít  znovu  a  jinak,  ve  smyslu  jak
obnovit  osobní  vztah  k  Ježíši  Kristu.  Na tuto  po-
zvánku reagovala větší  skupina křesťanů z  našeho
okolí, která se na konferenci do Prahy chystá.
   Službu sestry Poláchové v Přerově považujeme za
zdařilou, i když se zúčastnilo asi jen okolo 25 účast-
níků a i když někdo řekl, že to zná a nepotřebuje. Ze
zpětných reakcí vím, že mnohým tato služba velmi
pomohla. Uvažujeme, pro velký zájem, že bychom
Petru pozvali znovu, ke službě na podobné téma. 

Vláďa Došek

- - -

MODLITBA, KTERÁ OSLAVUJE BOHA

   Modlitbu  se  můžeme učit  “  Pane,  nauč se  nás
modlit....“  prosili učedníci Pána /Luk11,1-4/.
Ježíš opověděl: „Když ty se modlíš, vejdi do svého
pokojíku, zavři za sebou dvéře  a modli se ke svému
Otci, který zůstává skryt, a tvůj Otec, který vidí, co
je skryto, ti odplatí /.Mat6,6/.

   Učedníci  nejvíce  pochopili  modlitbu  na  životě
Ježíšově. Chodíval  na osamělá místa a tam se mod-
lil./Luk5,16  6,12  9,18/
Ježíš  se modlil  v  Duchu a v  Pravdě. Svoji  vůli
sjednocoval  s  vůlí  nebeského  Otce.   Syn  Boží  si
cenil  více Otcovu vůli než svůj život,  a tím  oslavil
Boha!  To je příklad osobní modlitby.  Osobní mod-
litba je úžasná a nádherná.
   Osobní  modlitby  jsou nejhlubší a nejvzácnější
chvíle s Pánem, kde  se  nejdůvěrněji  přibližujeme k
Bohu  a kde se buduje náš vztahh s Bohem. V mod-
litbách  především  vyvyšujeme  Boží  Jméno  podle
modlitby „Otče náš..“, s chválou  a s  vděčností v
srdci   mu otevíráme své srdce v  našich osobních
bolestech,   nemocech   a  soužení.  Je  to  důvěrné
společenství s  naším  milovaným  Pánem ve ztišení.
Romlouvám skrze modlitbu s nebeským Otcem.
   V osobních modlitbách se  také přimlouváme za
druhé, za naše rodiny,  za naše nejbližší,  za kazate-
le,  za starší sboru,  za všechny,  kteří nám leží na
srdci,  i  za  ty,  kteří  potřebují  odpuštění...a  mnoho
dalších  a dalších přímluv, tak jako se modlil Ježíš
večer  před  svou  smrtí  v  horní  místnosti  za  své
učedníky /17.kap Jan/  „Modlitba spravedlivého má
velkou moc“/1J5,16.17/
    Totéž platí úpně stejně pro společné modlitby v
rodinách  nebo  na  skupinkách,  kde  navíc!  naše
osobní bolesti a břemena nesou s námi naši spoluvě-
řící.
   Zde je úžasný prostor pro  společné modlitby za
naše děti, ty nám leží ze všeho nejvíce na srdci.  Zde
také  předkládáme Bohu prosby podle Boží vůle za
jednotlivé  služby a práci  pro sbor a vyprošujeme si
pro ně požehnání.     A je-li někdo  nemocen?  „ať
zavolá starších a ti ať se nad ním modlí a pomažou
ho olejem ve jménu Páně. A  modlitba víry zachová
nemocného“/Jk5,14,15/    
   Pro tyto společné modlitby platí zaslíbení od Pána:
“Tam, kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu
mém,  já  jsem  uprostřed  nich“/Mat18,20/   !  A  já
Hospodin, vyslyším vás, pokud mne budete vzývat
celým srdcem“/Jer29,12 Za13,9/
  Na  modlitbách  máme  být  vytrvalí a  neustávat ! /
1Tes5,17 Kol4,2......./ Máme na to celý týden, kolik
je to minut ! Kolik je to hodin! Hodně, můžeme se
modlit kdykoliv a kdekoliv.
   Kromě těchto modliteb,   jsou  modlitby jednotliv-
ců  pronášené/ veřejně/  před  celým  shromážděním
církve. 
   Nepatříme sami sobě,  patříme Kristu. Jsme jeho
nevěsta,  která   h l e d á   svého ženicha v touze po
vzájemné  lásce /Píseň písní/.“  Hledejte moji tvář“
říká Bůh. Je to hledání, co je v Božím srdci a náš
nádherný souhlas co si  přeje Pán.  Proto modlitby



církve, nevěsty Kristovy musí plynout z této touhy, z
touhy naplňovat Jeho vůli:   “Hledejte nejprve krá-
lovství Boží.....   /Mt6,33/
   Na  prvním místě Boží věci a  prosby v zájmu Jeho
království!   „...a to ostatní vám bude přidáno“a Pán
podle  svého  rozhodnutí  dá  duchovní  dary své  ne-
věstě, církvi, protože církev má  výsostné poslání v
tomto  světě:  spojeni  na  modlitbách,  zvěstovat
evangelium spásy. To je boží vůle.
   Proto veřejné modlitby musí mít tento cíl v zájmu
našeho Boha.! A to je  sjednocující pro celou církev
na tomto světě.
   V prvním listu Timoteovi se dočteme, jaké mají
být v  domě Božím přímluvné modlitby: V prvé řadě
se máme modlit „ za  spásu všech lidí“ ze všech ná-
rodů, je to v Božím plánu.  „Za všechny v moci po-
stavené“ za ty mocné, kterým se musíme podřizovat
v občanském životě, i za ty, kdo mají moc nás zničit,
Bůh  může  změnit  okolnosti.  „Za vládce“,  protože
modlitba je  mocnější  než  moc  vladařů ! Církev se
tak svými modlitbami   stává spolutvůrcem Božího
pokoje  na  Zemi,  spoluúčastníkem  Božího  díla   a
modlitebního boje v duchovním světě. Modleme se
za  církev,  aby se postavila  před trůn Hospodina a
naléhavě prosila za národy na blízkém východě, za
křesťanské mučedníky, za všechny, kteří se stali ru-
kojmími  islámu,brutality a zabíjení. Modleme se za
ochranu Izraele a Jeruzaléma v tomto boji světla a
tmy. Ale než  přijde Mesiáš, a jeho nohy opět stanou
v Jeruzalémě,  na Olivové hoře nastane ta  nejhorší
doba, jaká kdy byla na světě.
   Mučedníci se modlili za to,  aby jejich smrt byla k
oslavě Boha a svědectvím k přijetí Krista. Nelpěli na
pozemských věcech, ale vzhlíželi k nebi.   Potvrzují
to i různé  zaznamenané  modlitby  v Písmu, které
vždy potvrzovaly svrchovanost   Boží!  /ne  tak  jak
chceme my, ale jak chce  náš Pán. 
   Takovéto  veřejné modlitby jsou podle vůle Boží.
Vyplývající  z hlubokého vztahu  s Bohem a ten  vy-
plývá  z  osobních  modliteb !  /v tom pokojíku ! /
Modlitby v těle Kristově, v církvi, by nás měly při-
vádět do Boží přítomnosti! Jedině modlitba v Duchu
a v Pravdě je  modlitbou chválou a uctíváním.  
   Každý kdo předstoupí  za  celou shromážděnou
církev na modlitbě před našeho Pána, měla by být
jeho modlitba  k oslavení Boha, aby každý mohl říci
s radostí “AMEN!“ A věřící,  ale i nevěřící, kteří za-
vítají  do církve, musí vnímat s  takovou modlitbou
Boží  velikost   a  říci:  „s  vámi  je  Bůh,  půjdeme  s
vámi“!
   Žel, naproti  tomu  jsou tyto veřejně  pronášené
modlitby  ne podle  Ducha,   ale podle těla.
Při  shromáždění církve bývá  /ne ve všech církvích/
pravidelný příkaz: “A teď se budeme modlit“!  Po-

kyn k  modlitbám  neznamená  přece modlit  se za
každou cenu a  na  povel,  anebo zachraňovat ticho
když se nikdo neozve. Naopak ve ztišení, v  prostém
spočinutí  u Boha  působí moc Božího Ducha. Na-
slouchejme mu. Z knihy Základy křesťanské víry :
„V  našich  sborech  se  modlitba  stala  povinností  a
křesťané se modlí bez jakéhokoliv jistého očekávání
že jim Bůh odpoví.“ 
    Často jsou to modlitby, které nevypůsobují radost
a potěšení ke slávě Božího jména, ale jen  čekáme,
až  takové mnohomluvné  modlení  skončí.  I zde  se
můžeme učit od Pána, který řekl: „ Při modlitbě ne-
mluvte naprázdno jako pohané. Oni si myslí, že bu-
dou vyslyšeni  pro množství svých slov.“ 
  Do  veřejných  modliteb  stále  ještě  proniká
soběstřednost,  která je  výsledkem zahleděnosti do
„já“ a „my“.  Tím se snižuje atmosféra modliteb na
familierní úroveň a  není to pro duchovní růst církve.
Není žádoucí, aby  církev  jako celek   na veřejně
pronášených modlitbách  zapojovala  Boha do na-
šich  osobních  potřeb,  do  toho,  co  chci
„já“nebo„my“ /nemusí zde zaznít jednotné Amen! /
Pokud   tak  činíme,  pak  pochybujeme  o  slovech
Ježíšových,  o  tom,  jak   velkou  moc  má  modlitba
spravedlivého,  pochybujeme  o  společných  modlit-
bách  s  Boží  přítomností,  kde  jsou  dva  nebo  tři
shromážděni.  Pak  nemůžeme  naplnit  pro  nepo-
chopení  to pravé poslání církve,  pak se stáváme
košatým stromem plným listí,  ale  bez  ovoce.  Bez
ovoce modliteb, které oslavují Boha. 
   Vydáme-li  se v těchto modlitbách, jako nevěsta
Kristu, cele Bohu, sami sebe, pak už nezbude místo
pro  soběstřednost,  ale  budou  to  modlitby  k  napl-
ňování Boží vůle.„Vždyť váš  nebeský Otec ví, co
potřebujete, dříve,  než ho prosíte /Mt6,7.8/ 
    C.S.Lewis:“Pokud se naučíme milovat Boha víc
než své nejdražší,  budu své nejdražší  milovat  více
než jak jej  miluji  nyní.  Pokud budu své nejmilejší
milovat  na  úkor  Boha,  po  nějakém  čase  nebudu
schopen milovat vůbec.
  Podmínka  vyslyšených  modliteb  zaznívá  v
1.Jan5,14: „.. Bůh nás slyší, kdykoliv o něco požádá-
me ve shodě s Jeho vůlí.“!  Platí zde Kristova slova:
„ne má vůle, ale Tvá vůle staň se!“
I Náman Syrský poznal, že to co chtěl získat, získal
na základě   p o d m í n e k   B o ž í ch  a   ne podle
s v ý c h , byť těch nejlepších a nejdražších.
   Prosme za Ducha modliteb a pokorných proseb, za
svatého Ducha, který zmocňuje k modlitbám církev
po celém světě právě v započatých souženích,  po-
rodních bolestech  světa, v očekávání příchodu Me-
siáše.      Amen

Marie Pospíšilová 



PODZIMNÍ LÍSTEK 

Držím v ruce lístek,
obyčejný list. 

Co všechno v něm ale
může člověk číst?

Barvou, tvarem říká,
odkud právě slétl,
jakým asi květem

strom na jaře kvetl,
že už je tu podzim
a že přijdou mrazy,

že co Pán Bůh stvořil,
hřích ničí a kazí.

Srdce mé však věří, 
že se jaro vrátí –
a Bible mi říká,

že už se čas krátí...

Věra Gajdošíková, Chci Tě chválit

PUZZLE

   Slyšela  jsem kdysi  vyprávět  vtip,  který možná
znáte:   Zákazník si v obchodě chtěl  koupit  puzzle,
obrazovou skládačku pro ukrácení volných večerů.
Prodavač  sáhl  do  regálu  a  nabídl  mu  krabičku
puzzle, skládající se ze 100 dílků. Pán to ale odmítl
s tím, že ho bude mít složené za chvilku a že chce
nějaké náročnější.   Prodavač tedy přinesl puzzle z 
1 000 dílků. „To mám za hodinu hotové“, mávl ru-
kou zákazník. Podobná situace se opakovala se sklá-
dačkou z 10 000 dílků. „Ale to já složím za jeden
večer.  Nic  náročnějšího  nemáte?“   Prodavač  byl
v koncích. „Víte co?“ řekl nakonec, „tak si kupte na-
proti  v pekařství sáček strouhanky a poskládejte si
z toho rohlíky.“
   Vtipu jsem se zasmála,  ale později  mě napadla
souvislost. 

   My lidé máme někdy pocit, že náš život se skládá
z  množství  všelijakých  náhod,  které  vyplňují  náš
život od začátku až do konce a s nimiž se musíme
jaksi vypořádat. Někteří z nás si myslí, že svůj život
ovládají,  že jsou dost silní  a mohou být nad věcí.
Přitom ignorujeme Boží plán se světem, i s každým
z nás osobně.  „Člověk uvažuje v srdci o své cestě,
ale jeho kroky řídí Hospodin.“ Přísloví 16,9
   Člověk, jako koruna všeho stvoření, byl stvořen
k Božímu obrazu. V Písmu čteme, že „Bůh  viděl,
že  všechno,  co  učinil,  je  velmi  dobré“  (Genesis
1,31).  Tak tomu bylo.  Bůh je dobrý, i jeho úmysly
s člověkem jsou dobré.  On postupuje podle  plánu,
nevytváří chaos a destrukci, ale řád. Na počátku bylo
všechno uzpůsobeno tak, aby lidé mohli  dobře žít.
Na Zemi byly dokonalé podmínky – krásná neporu-
šená  příroda,  průzračná  a  zdravá  voda.  Dokonalá
zemská atmosféra obklopující planetu ze všech stran
zajišťovala  příznivé  klima,  čistý  a  voňavý vzduch
bez  virů,  bacilů,  plísní  a  zplodin.   Neexistovaly
nemoci  lidí,  zvířat  ani  choroby rostlin.  Žádné  de-
formace,  škůdci,  paraziti,  obtížný  hmyz.  Člověk,
který měl bezprostřední vztah s Bohem, dostal Boží
pověření k vládě nad zemí, veškerou  Jeho podporu
a požehnání : „Ploďte a množte se a naplňte zemi.
Podmaňte ji a panujte nad  mořskými rybami, nad
nebeským  ptactvem,  nade  vším  živým,  co  se  na
zemi hýbe.“ (Genesis 1,28)   Žít bylo snadné. 
   Pak ale vstoupil  na scénu dějin  satan – žárlivý
Boží  nepřítel,  s cílem  ukrást  člověku  panství  nad
světem a zničit  Boží dílo. Vždyť korunou stvoření
byl  do  té  doby  on  sám,  Lucifer,  nejdokonalejší
z andělů, stvořený původně jako nádherný cherub –
ochránce.  Ale  pýcha zkazila  jeho skvělost.  (podo-
benství vztahující se k satanské pýše a pádu najdeme
v knize Ezechiel 28,11-19) 
   Asi tak, jako v pohádce o Sněhurce, kde královna
byla  vcelku  spokojena,  dokud  jí  kouzelné  zrcadlo
říkalo:  „vzácná  paní,  v zemi  zdejší  jenom  ty  jsi
nejkrásnější“. Když ale vyrostla princezna Sněhurka,
uslyšela  královna  to,  co  nechtěla:  „vzácná  paní,
v zemi zdejší Sněhurka je nejkrásnější.“  A bylo zle. 
   Následovaly nenávistné intriky - a povedlo se, bo-
hužel. Člověk se dal svést k neposlušnosti a došlo k
jeho pádu. Lidské DNA bylo poškozeno, napadeno
genem hříchu, který způsobil pokřivenost, duchovní
i fyzickou nemoc a smrt. 
   Toto prokletí  se tak přeneslo na všechny lidské
generace  a  na celou  zemi:  „ … syny budeš  rodit
v utrpení ...“ 
„... Kvůli tobě nechť je země prokleta; po celý svůj
život z ní budeš jíst v trápení. Vydá ti jenom trní a
hloží…,  v potu  své  tváře  budeš  jíst  chléb.“  (po-
drobněji Genesis 3,16-19)



Tak  zněl  pravomocný  rozsudek,  který  uvedl  v
platnost  trest  ve  výši  trestní  sazby,  stanovené  pro
trestný čin lidské nevěry a zrady. Hospodin je las-
kavý a milostivý, ale je též spravedlivý – což je i
dnešními křesťany mnohdy opomíjeno.  “Potrestám
tě ovšem podle práva, bez trestu tě  neponechám ..“
(Jeremjáš 30,11; 46,28)   
Podvolujte se jeho výchově; Bůh s vámi jedná jako
se svými syny. Byl by to vůbec syn, kdyby ho otec
nevychovával? (Židům 12,7) 
  Ustanovené  duchovní  zákony  neplatily  pouze
v čase Starého zákona, ony jsou platné od věků až na
věky a jejich dodržováním je vázán především Záko-
nodárce sám. „Nedomnívejte se, že jsem přišel zru-
šit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž
naplnit“  (dovršit).  Amen, pravím vám:  Dokud ne-
pomine nebe a  země,  nepomine  jediné  písmenko
ani jediná čárka ze Zákona, dokud se všechno ne-
stane.“  (Matouš  5,17)   Jsou  zde  citována  slova
samotného Ježíše Krista.
   Ďábelský plán se podařil, člověk pro svou pošeti-
lost  a svévoli  ztratil  své výsostné postavení  a sám
nastavil ruce okovům. Namísto člověka se vlády nad
světem ujal satan se svými služebníky. Jak to tady
teď vypadá, v přírodě i mezi  lidmi,  není třeba ko-
mentovat, stačí zapnout televizi nebo internet. 
   Ale Bůh ve své lásce připravil řešení. A to i přes
to,  že  všichni  zhřešili:  „jak  je  psáno: Nikdo není
spravedlivý, není ani jeden .., “ (Žalm 14,1-3, Ří-
manům 3,10-12)  
   Proč?    
„Neboť  Bůh tak  miloval  svět,  že  dal  svého  jedi-
ného Syna, aby žádný, kdo v něho věří nezahynul,
ale měl život věčný.“  (Jan 3,16)
   Protože  člověk ve své padlé  přirozenosti  nebyl
schopen obstát, poslal Bůh Otec svého Syna, Ježíše
Krista,  který je současně Bohem i  člověkem.  Ten,
který byl bez hříchu, se stal světlem v temnotě. On
ukázal cestu, zástupně vytrpěl trest za celé lidstvo a
nabídl možnost záchrany těm, kteří o to stojí.
 „Zloděj přichází, jen aby kradl,  zabíjel a ničil; já 
jsem přišel (Ježíš Kristus), aby měly život a měly ho
v hojnosti. Já jsem dobrý pastýř.  Dobrý pastýř 
položí svůj život za ovce.“  (napadla-li je šelma) 
 Jan 10,10)
„Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co 
zahynulo.“ (Lukáš 19,10)
   Princip spásy je jednoznačný: když uvěříme a ode-
vzdáme svůj život Kristu, Bůh s námi postupně za-
čne pracovat tak, aby obnovil  to, čím máme podle
Jeho plánu být – to jest Božími syny a dcerami.  
Co můžeme udělat my?  Spolupracovat. Protože mi-
nout se Boží vůle znamená prožít svůj život planě.
Učinit  Ježíše  Krista  Pánem svého života  znamená

vydat se mu a důvěřovat, že On ve své moudrosti
bude v našich životech postupovat tak, aby byl Boží
záměr  naplněn.  Je  třeba,  abychom jako  jednotlivé
dílky toho velkého Božího „puzzle“ byli opracováni
tak, abychom přesně zapadli  na místo,  které je ur-
čeno konkrétně nám. Právě tam, kde každý ve své
originalitě  budeme  tvořit  součást  velkého  celku.
(Mějme také na paměti, že člověk, který stojí vedle
nás, může představovat dílek jiného tvaru a barvy,
ale bez něj by nebylo dílo kompletní. „Proč tedy, ty
slabý, soudíš svého bratra? A ty, silný, proč zleh-
čuješ  svého  bratra?  Všichni  přece  staneme  před
soudnou stolicí Boží.  … Každý z nás tedy sám za
sebe  vydá  počet  Bohu.  Nesuďme  už  tedy  jeden
druhého, ale raději posuďte, jak jednat, abyste ne-
kladli  bratru do cesty  kámen úrazu a nepůsobili
pohoršení.“ (podrobněji Římanům 14/10,12-13)
Respektujme to, prosím. Už staří Moravští bratři, k
jejichž odkazu se hlásíme, vyznávali  heslo: V pod-
statném jednota, v nepodstatném svoboda, ve všem
pak láska.)
   Ovšem, to vše nás něco stojí. Není to snadné, není
to hned a někdy to i bolí, s tím je třeba počítat. Bůh
podobně jako sochař-umělec,  který zpracovává kus
mramoru, ve kterém vidí budoucí sochu, musí odse-
kat  všechno  přebytečné.  Ne  proto,  aby nám  ubli-
žoval, ale aby nám pomohl být tím, čím být máme a
pro  co  jsme  určeni.  S každým člověkem  má  Bůh
svůj individuální plán.  Jde o to, zda jsme ochotni
stát se jeho součástí.  Náhody se nedějí.
   Na druhou stranu - Stvořitel dal člověku rozum a
svobodnou vůli. On stvořil člověka ke svému obra-
zu. Jestliže chceme jít svojí vlastní cestou, Bůh naše
rozhodnutí  respektuje  a nikoho nenutí.  Pak ovšem
nejsme „v  obraze“,  ale  „mimo  obraz“.  Je  to  však
naše vědomé rozhodnutí a měli bychom být připra-
veni nést i jeho následky.
    Na něco přitom nesmíme zapomenout. Je třeba
počítat  s tím,  že Boží  odpůrce a náš nepřítel  satan
nepatří k těm, kdo se rychle vzdávají. On nečeká jen
tak se založenýma rukama, až se z nás stanou Boží
děti a dědicové.  „Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš
protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá,
koho by pohltil.“ (1.Petrův 5,8)  

   Dál  se  snaží  naši  cestu  všemožně  sabotovat  -
komplikovat, zmást, nadělat co nejvíc oklik, narušit
náš proces růstu. A často nás i navzájem proti sobě
poštvat. Když se dva perou, třetí se směje – to sice
není  biblické  přísloví,  ale  je  to  pravda.  Dělá  to
jednak proto, aby nám zabránil  být tím, čím podle
Boží vůle být máme - no a jednak byl a je mistr kla-
mu. Tak jako silný reflektor nastavený určitým způ-
sobem  na  jedno  místo  zvýrazní  některé  věci  do



všech detailů, zatímco jiné zůstávají ve tmě, anebo
silným světlem oslepí, až máme před očima mžitky a
špatně se orientujeme, on dovede pro lidské oči na-
stavit situaci jinak, než jaká je skutečnost. Tak doká-
že způsobit, že zaměníme podstatné za nepodstatné
a důležité necháme bez povšimnutí. Když prochází-
me těžkostmi, kterým nerozumíme, velmi rád si při-
loží polínko. Používá nesčetně triků, aby se zdálo, že
je  to  vlastně  Bůh,  kdo  nám ubližuje.  (Jak  jsi  to,
Bože, mohl dopustit ..? vzdycháme kolikrát.  Kdyby
byl  Bůh,  tak  by  nemohlo  být  na  světě  tolik  zla –
říkávají nevěřící.) A pokud se mu podaří podsunout
nám myšlenku, že nás Pán Bůh nemá dost rád, pak
sklidí  pro sebe několikanásobný užitek  a slaví  tri-
umf. Zatímco my bloudíme a Bůh je v srdci zraněn
naší nedůvěrou a zaslepeností.

Co s tím? 
„Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče
od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.“ -
doporučuje apoštol Jakub  (List Jakubův 4,7) 
„Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví
sláva Božích synů.“  
„Víme  přece,  že  veškeré  tvorstvo  až  podnes
společně sténá  a  pracuje  k  porodu.“  (podrobněji
Římanům 8, 18-25)
  Je  dobré  modlit  se  a  prosit  svými  slovy:  Pane,
prosím, ukaž mi svůj plán pro můj život, veď kroky
moje i  kroky mých blízkých.  Anebo slovy žalmisty
Davida: „.. hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení,
a po cestě věčnosti mě veď ..“ (Žalm 139,24)
   Celé shrnutí je vyjádřeno slovy Ježíšovy velekněž-
ské modlitby: „Neprosím však jen za ně, ale i za ty,
kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří; aby všichni
byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i
oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě po-
slal.  Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli
jedno,  jako my  jsme  jedno – já v nich a ty ve
mně;  aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět
aby poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval sis je tak
jako mne.“  (Jan 17,20-23)
   To proto, aby byl naplněn náš život i Boží plán. 

Karla Došková

  

..  KDO SE NEZAJÍMÁ O BOŽÍ VŮLI PRO
SVŮJ ŽIVOT, JE JAKO PARNÍ LOKOMO-
TIVA ..

 
 
 Člověk,  který  se  nezajímá  o  Boží  vůli  pro  svůj
život,  se vydává v nebezpečí,  že  prosupí svou po-
zemskou životní pouť asi tak, jako parní lokomotiva.
Ta sice mocně táhne dopředu, zanechává kolem sebe
ale hlavně rámus a čmoud. Její  účinnost je údajně
jen  něco  kolem  pouhých  pěti  procent.  Na  pohyb
vpřed spotřebuje zbytečně obrovské množství ener-
gie.
   Něco podobného se může stát i v našem životě.
Přesněji  řečeno,  s  námi  to  bývá ještě  horší:  parní
lokomotiva se alespoň pohybuje směrem, kterým má
– ale  u  nás  lidí  to  nebývá tak  jisté.  Můžeme  vy-
kazovat nízkou účinnost, a navíc jet špatným smě-
rem.
   Proto  je  pro  každého  z nás  dobré  hledat  a  na-
cházet,  jaký  záměr  má  Bůh  s naším  konkrétním
životem.  Jeho  vůle  není  nic  jiného než  dobro pro
každého z nás. 
   Cesta vpřed ale nemusí vést jen krásnou krajinou.
Může někdy vést i bouří, tmavým tunelem a nocí…

podle Kateřiny Lachmanové

„Nepřizpůsobujte se tomuto světu, ale změňte svoje
smýšlení,  abyste  dovedli  rozeznat,  co  je  vůle
Boží ..“ (Řím 12,2) 

„A nyní vy, kteří říkáte: Dnes nebo zítra půjdeme
do toho a toho města, zůstaneme tam rok, budeme
obchodovat a vydělávat“ - vy přece nevíte, co bude
zítra! Co je váš život? Jste jako pára, která se na
okamžik ukáže a potom zmizí! Raději byste  měli
říkat:  „Bude-li  Pán  chtít,  budeme  naživu  a
uděláme to neb ono.“  (Jakub 4,13-15)



 V podzimních dnech přijde vhod nám i našim
blízkým teplý  nápoj  a  něco  k  zakousnutí,  na-
příklad:

NEALKOHOLICKÝ JABLEČNÝ PUNČ

   Základem je jablečný mošt anebo koupený džus,
do kterého přidáme 1 jablko nakrájené na kostičky,
1 ks skořice, několik hřebíčků, vanilkový cukr a za-
hřejeme k varu.  Pak přidáme nastrouhanou kůru z
dobře omytého pomeranče a vaříme ještě 3 minuty.
Můžeme přidat hrstku sušeného ovoce – propláchnu-
té rozinky, brusinky, krájené hruškové křížaly, apod.
Podle chuti dosladíme medem. 

- - - 

ROHLÍČKY ZE ZAKYSANÉ SMETANY

450 g hladké mouky – množství podle potřeby
1 HERU
200 g zakysané smetany
½ prášku do pečiva (nemusí být)
- zpracujeme v hladké těsto, které necháme odpoči-
nout v lednici.
Připravíme si náplň:
(strouhaná jablka+skořici, nebo nádivku podle chuti
- povidla, tvaroh, mák, ořechy, marmeláda, pudink)

Vychlazené těsto rozdělíme na 8 malých dílů, každý
díl rozválíme na placku, rozdělíme nožem nebo rá-
dýlkem na 8 trojúhelníků a tvoříme rohlíčky - náplň
dáme na širší stranu trojúhelníku, srolujeme ke špič-
ce a ohneme.

Pečeme na pečícím papíře na 180 stupňů C.
Rohlíčky jsou upečené, když na krajích zrůžoví, 
jinak jsou bílé a zespodu zlatavé
Z uvedené dávky je cca 64 malých rohlíčků

Tip:  dá se dělat i se slanou náplní – např. šunka, sýr
+ nahoru semínka.

- - - 

Může se stát, že nám pochybí kousek chleba k sní-
dani, nebo nás překvapí nečekaná návštěva. Ke kávě
nebo čaji nás může zachránit 

RYCHLOVKA Z MIKROVLNKY

4 lžíce hladké mouky / může být i polohrubá

4 lžíce moučkového cukru

2 lžíce granka  / nebo 1 lžička kakaa

1/3 čajové lžičky prášku do pečiva 

- vše smícháme.   Do směsi přidáme

3 lžíce mléka

3 lžíce oleje / nebo kousek rozpuštěného másla

1 vejce

Všechno dobře rozmícháme a vlijeme do půllitrové-
ho  porcelánového  hrnku  nebo  misky,  kterou  jsme
předem vymazali a vysypali strouhankou. 

Vložíme do mikrovlnky a zapneme na nejvyšší vý-
kon,  asi  na  3,5  minuty.  Pak  vypneme  a  necháme
ještě 1-2 minuty v zavřené mikrovlnce dojít. 

Vyjmeme  nádobu  s  upečeným moučníkem,  okraje
objedeme nožem a opatrně vyklopíme. Nakrájíme na
plátky.  Jednotlivé  porce  můžeme  pocukrovat,  při-
zdobíme  lžící  zakysané  smetany a  poprášíme  tro-
chou skořice, nebo ozdobíme podle dostupných su-
rovin a fantazie. 

Uvedené množství stačí zhruba pro 2 osoby. 

Tip: do těsta můžeme přidat  trošku sekaných oře-
chů,  rozinek,  kokosu,  kandovaného  ovoce,  atd.  ..
buchta bude pokaždé jiná.

Dobrou chuť!

 

- - - 

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

 

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


