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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 

              

                         ŘADOU MALÝCH KROKŮ 

LZE URAZIT VELKOU VZDÁLENOST 

„K čemu přirovnáme Boží království 
nebo jakým podobenstvím je znázorníme? 
Je jako hořčičné zrnko: 
Když se zasévá do země, 
je menší než všechna semena na zemi, 
ale když je zaseto, vzejde 
a přerůstá všechny jiné zahradní rostliny.“ 

(Mk 4,32-33) 
I velké věci začínají maličkostmi 

Možná bychom rádi zvládli ve svém životě velké věci nebo
si přejeme, aby v naší společnosti nastala velká proměna,
spousta věcí by se měla změnit k dobrému. A často máme
pocit,  že  to  nemůžeme  nijak  ovlivnit,  že  nás  to  zcela
přesahuje. 

Ježíš  nám svým podobenstvím připomíná,  že velké věci
mají často maličký, nepatrný počátek. Každá dlouhá cesta
začíná prvním malým krůčkem (a řadou malých kroků jde
urazit velkou vzdálenost). A každá dobrá maličkost, kte-
rou rozsejeme kolem sebe (úsměv, vlídné slovo, pozornost
věnovaná  druhému,  drobná  pomoc...),  ovlivňuje  naše
okolí, roste a přinese mnohem větší plody. Vyžaduje to ale
krok víry, kterým překonáme malomyslnost a skepsi.

Podobně to platí o Božím království v tomhle světě. Může
vypadat nepatrné a přehlédnutelné, je možné se mu vy-
smát, protože jsou tady přece větší síly a mocné skupiny.
Uvěřme Ježíšovu ujištění, že tam, kde se Boží království
uchytí (v našem srdci, rodinách, společenstvích), přeroste
a zastíní vše ostatní. 

-Pavel Semela-

   ÚCTA  A  RESPEKT  V  MANŽELSTVÍ

Všichni  jsme  nadšeni,  když  se  konečně  naučíme  říkat
„ne“, stanovit meze a svobodně se rozhodovat...  Ale už
menší  nadšení  prožíváme,  když sami musíme „ne“  vy-
slechnout.  Pokud  to  tak  vnímáte,  jste  v  dobré
společnosti.

Když chceme, aby druzí respektovali naše hranice, mu-
síme respektovat ty jejich.

Úcta  ve  vztahu  nás  učí,  jak  se  podřizovat  hranicím
druhých. Říká, že když chceme, aby druzí respektovali
naše hranice, musíme my respektovat ty jejich. Nic tu
není  zadarmo.  Nemůžeme čekat,  že  druzí  budou  ctít
naše  meze,  pokud  my  nebudeme  ctít  jejich.  Všichni
jsme  nadšeni,  když  se  konečně  naučíme  říkat  „ne“,
stanovit meze a svobodně se rozhodovat, ale už menší
nadšení  prožíváme,  když  sami  musíme  vyslechnout
„ne“. Pokud to tak vnímáte, jste v dobré společnosti.

Děti to prožívají stejně! Požadují svobodu, ale nechtějí
druhým dovolit zklamat je. Zralí dospělí touží po svobo-
dě  druhých  stejně  jako  po  své  vlastní.  Pravidlo  úcty
podporuje lásku. Milovat svého partnera znamená tou-
žit  po  jeho  svobodě  k  rozhodování  a  chránit  ji.  Zna-
mená to zemřít  svému přání,  aby jednal  podle vás,  a
uznat, že má svou vlastní vůli, hodnoty a pocity. Zamys-
lete se nad tím, jak vám bylo, když jste posledně řekli
svému příteli  „ne“ a ten vám pak řekl asi  toto:  „A já
jsem si myslel, že ti na mně záleží.“ Možná jste pocítili
vinu a vzdali jste se. Nebo jste si své hranice udrželi, ale
pocítili  jste  zlobu.  Každopádně  se  narušil  váš  blízký
vztah k němu. A stejným způsobem se cítí i váš partner,
když nedokážete přijmout jeho „ne“.

Umět přijmout i odmítnutí

V manželství je těžké pravidla úcty zachovávat. Když se
dva lidé vezmou, splynou dva životy v jeden nový, dva
se stanou jedním. Toto splynutí představ a pocitů



se pak může stát problémem. Manželé si pak mnohdy lás-
ku v  manželství  představují  tak,  že  jejich  partner  bude
všechno automaticky vnímat jako oni. Budou si připadat
nemilovaní, když jejich jinak milující partner řekne: „Ne,
teď se mi na procházku nechce. Jsem ospalý“. Někdy se
toto stane v „období líbánek“, kdy obě strany mají sklon
ve všem si rozumět. Když se však projeví realita dvou od-
lišných vůlí, potřeb a pohledů, je po líbánkách. A tehdy je
nutné uplatnit pravidlo úcty.

Při jedné společné večeři se zmínili blízcí přátelé naší ro-
diny, manželé Nick a Linda, o svém problému. Nick řekl:
„Někdy se přede mnou Linda úplně bezdůvodně uzavře.“
„Není to bezdůvodně,“ namítla Linda. „Když se ti snažím
říct ,ne‘ a ty se mě pokoušíš ovládat, stáhnu se do sebe.“
Nick  odporoval:  „Nesnažím  se  tě  ovládat,  když  mi
řekneš ,ne‘.“ Linda se s ním nepřela a řekla jen: „Myslím,
že na to máme odlišný názor.“

Hovor se přesunul na jiná témata.  Později  téhož večera
mě Nick pozval na basketbalový zápas, který se měl konat
za několik týdnů. Když jsem se podíval do diáře, musel
jsem  jeho  pozvání  odmítnout:  „Je  mi  líto,  ale  ten  den
nemůžu.“  Nick  s  předstíraným  podrážděním  rozhodil
rukama a řekl: „Ale jdi, přece si to nějak zařídíš. Stačí si
trochu upravit program. To bys přece pro kamaráda udě-
lat  mohl.“  Linda přihlížela  a  vykřikla:  „No vidíte! To je
přesně ono! Takhle mě ovládá, když mu něco odmítnu.“
Nickovi  svitlo,  jak někdy jeho touha po dobrých věcech
překračuje mez úcty.

Zeptejte se partnera, zda se od vás cítí respektovaný.

Uplatňujte ve svém manželství pravidlo úcty. Nevtrhněte
do obývacího pokoje se seznamem, „co všechno se doma
musí změnit“. Řekněte svému partnerovi, že chcete, aby
respektoval vaše hranice, a zeptejte se ho, zda má pocit, že
jsou respektovány i ty jeho. Dejte mu najevo, že vám záleží
na tom, aby vám mohl svobodně říkat „ne“, i když se vám
taková odpověď nebude líbit. Položte mu tyto otázky: Jak
překračuji  tvoje  hranice?  Máš  pocit,  že  respektuji  tvé
právo říkat mi „ne“? Nevyvolávám v tobě pocity viny, když
mi stanovíš nějakou mez? Neuzavírám se do sebe? Neúto-
čím na tebe? Dáš mi vědět, až příště nebudu respektovat
tvou svobodu?

Tyto pokořující  a  nepříjemné otázky vašemu partnerovi
ukážou, že vám jde víc o něho než o vaše vlastní pohodlí.
Vycházejí z ochoty obětovat se a jsou projevem vaší velko-
rysosti a lásky. A mohou vaše manželství spojit dohroma-
dy.

Nenechat si ale ubližovat

Partnerovi,  na  kterého  se  můžete  spolehnout,  je  snazší
tyto  otázky  položit.  Pokud  váš  partner  spolehlivý  není,
můžete mít pocit,  že se vydáváte do rukou někoho, kdo
vaši  úctu  k  němu  může  použít  proti  vám.  Avšak  i  ne-
spolehliví  lidé  potřebují,  aby  druzí  uznávali  jejich
oprávněné potřeby a hranice. Neznamená to ale nechat si
ubližovat, pokud vám z partnerovy strany hrozí nějaké ne-
bezpečí. Respektujte jeho hranice a zároveň stanovte meze
jeho  nespolehlivosti.  Příkladem  této  rovnováhy  je,  jak
žena  může  přistupovat  k  svému  výbušnému  manželovi.
Neměla by mu nařizovat, že se nesmí rozčilovat; měla by
respektovat  jeho svobodu protestovat  proti  tomu, co  se
mu nelíbí. Zároveň by mu však mohla říci: „Tvoje záchva-
ty zuřivosti pro mě nejsou přijatelné. Jestli nenajdeš jiné
způsoby, jak mi dát najevo, že se na mě zlobíš, budeme to
muset řešit nějak zásadněji.“

Uznávání a dodržování partnerových hranic je klíčem k
blízkosti a lásce. Váš partner bude prožívat, že mu da-
rujete svobodu, a bude to vnímat jako projev vaší lásky.
Vaše úcta k partnerovým hranicím přispěje k tomu, aby
byly respektovány i ty vaše.

Zpracováno  podle  knihy  Hranice  v  manželství,  autoři
Dr.Henry Cloud, Dr.John Towsend

Abychom mohli říkat „ano“, 

musíme umět říkat „ne“. 

PRAVÁ LÁSKA SE NEOBEJDE BEZ 
NESHOD, ZKLAMÁNÍ A 
SEBEZAPŘENÍ ...

Láskou a věrností se usmiřuje vina... (Př 16:6a)

- - - 

PODEZŘELÝ NÁVŠTĚVNÍK 

Jednoho kněze zaujaly časté návštěvy ošuměle oděného
neznámého  muže  v  jeho  kostele.  To,  co  budilo  jeho
podezření, byl způsob, jak tyto návštěvy probíhaly. Muž
vešel, postál pár vteřin vzadu v kostele a zmizel. Kněz se
bál  o  obsah  kostelních  pokladniček,  a  tak  požádal
kostelníka, aby na něho dohlédl. 

Jednoho dne kostelník muže oslovil a zeptal se ho, co
tam dělá. „Jen tak si povídám s Bohem,“ zněla odpo-
věď. 

„Jak to?“ řekl mu na to kostelník. „Sotva vejdete, hned
jste zase venku. Tomu říkáte modlitba?“ 

Cizinec se hájil: „Jen tak sem za ním zaskočím a řeknu
mu: `Ježíši, tady Jim.´“ 

Po  nějaké  době  navštívil  kněz  jedno  z  oddělení
nemocnice  a  vrchní  sestra  mu řekla,  že  mají  nového
pacienta,  který  má  na  ostatní  nemocné  neuvěřitelný
vliv. Nikdo nevěděl, odkud je, nikdo ho v životě ani ne-
viděl,  ale  bylo  na  něm  něco  zvláštního.  Prostě,  ten
člověk se zdál kolem sebe vyzařovat dobro. 

Když kněz přistoupil k jeho lůžku, okamžitě ho poznal
jako  onoho  návštěvníka  svého  kostela,  kterému  tak
ukřivdil. Začal se ho tedy ptát na jeho modlitební život
a na to, jak získal takový vliv na druhé pacienty. 

„To ty moje návštěvy, pane faráři,“ přišla odpověď. 

Když se mu kněz s vědomím, že pacient žádné návštěvy
nemá, chystal skočit do řeči, rychle pokračoval: 



„Ale ano,  každý den ke mně přijde a postojí u nohou mé
postele. Koukne se na mě a řekne mi: `Jime, tady Ježíš!´“

Zpracováno podle knihy Jamese Feehana:  Bůh ukrytý v příbě-
zích,  kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství 

- - - 

PŘEKROČIT HRANICI BEZPEČÍ 

- začátek odyssey

"Většina lidí neopustí bezpečí a jistotu svého domova, až
pokud nemusí." Říká Richard Rohr a dodává: "Bez tohoto
nevyhnutného odloučení, nám bude připadat, že pořádek,
anebo  můj  osobní  druh  pořádku  je  jistá  "spása".  Do-
držování předpisů je nejčastější a nejfalešnější náhradou
skutečného  osvobození,  kterou  nám  nabízí  zralé  ná-
boženství."  Musíme opustit  domov,  abychom našli  sku-
tečný domov. Většina biblických příběhů začíná,  tím, že
hrdina opouští rodinu a vše, co tvoří domov a vydává se
na  cestu.  Ostatně  i  pohádky  a  úžasné  příběhy(Letopisy
Narnie,  Pán  prstenů,  Odyssea)  začínají  podobně.
Opuštění domova a jeho opětovné hledání je základním
kamenem  každého  příběhu  i  toho  našeho.  Proč  to  tak
musí být? 

Genesis 3.23 Proto Hospodin Bůh člověka vyhnal ze za-
hrady Eden, aby obdělával zemi, z níž byl vzat. Genesis 7.1
Hospodin  potom  Noemovi  řekl:  "Vejdi  z  celou  svou
domácností  do  archy… Genesis  12.1  Hospodin Bůh řekl
Abramovi: "Odejdi ze své země, ze svého příbuzenstva a ze
svého otcovského domu do země, kterou ti ukážu. Genesis
27.43  Nyní  tedy,  synu  můj(Jákobe),  poslechni:  vstaň  a
uteč k mému bratru Lábanovi do Cháranu. Genesis 37.27
Pojďme ho(Josefa) prodat Izmaelitům a nevztahujme na
něj ruce - vždyť je to náš bratr a naše tělo! A bratři ho po-
slechli. Exodus 2.15 Když se o tom doslechl farao, chtěl
dát Mojžíše zabít, ale Mojžíš před ním utekl do Midjánské
země. Když tam dorazil posadil se u studny. Deuterono-
mium 5.6 "Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který tě vyvedl z
Egypta, z domu otroctví." Mohl bych pokračovat Samue-
lem, který už jako dítě přišel o domov. Elíša byl odveden
do  služby  k  Eliášovi.  David  musel  několikrát  opustit
domov. Jeremjáš byl odvlečen do Egypta. Daniel byl od-
vlečen  do  Babylónu.  Ježíš,  když  začal  svou  službu  v
rodném  Nazaretu,  musel  utéct,  aby  ho  nezabili.  Musel
odejít z dosahu své rodiny, která mu nevěřila, protože ho
až dobře znala(Mk 6.1-5). A tak říká učedníkům: "Pojďte
za mnou, opusťte své sítě, své domovy, své rodiče." (Mk
1.17-20, 2.14) Kdo to není schopen udělat, není mě hoden.
Všimněte si, že někteří z našich hrdinů si mohli vybrat, ale
někteří ne. Někteří byli prostě vytrženi ze svého pohodlí -
Jákob, Josef, Mojžíš. Celý národ ztratil domov v Egyptě, i
když to byl dům otroctví, ale přesto ta trocha klidu v noci
a trocha jídla, to bylo přece terno, ne? Proč tedy odcházet
z domu? Protože musíš najít svoji cestu domů. Na té cestě
bys měl dospět. Rodiče už nenesou zodpovědnost za tvou
víru, za tvé rozhodnutí. Když to budeš oddalovat, nebudeš
mít možná další příležitost pro rozhodnutí. Bůh tě prostě
vyhodí z kola ven, aby tě zachránil od falešné spásy po-
hodlí domova. Ale ty miluješ to bezpečí, když zavoní kaž-
dou neděli vepřoknedlozelo, koláč a kafe. Za tohle falešné
bezpečí, ale platíš ztrátou své duše, kterou tato lež zotročí.
Časem tvoje duše přestane řvát(jako jelen) po svobodě a
zvykne si.  Zabiješ ji.  Děsíš  se toho, co je za tou hranicí
bezpečí? Jsou tam lvi? Jsou . Čekají na tebe. ☺

Nejsem expert  na vycházení  ze  zóny bezpečí,  ale  stě-
hoval  jsem se asi 10x.  Proto vím, že domov neurčuje
místo,  ale  vztahy.  Domov  nejsou  4  stěny,  domov  je
prostor pro život, dar Boží. Unaven stěhováním, se tě-
ším, že v nebi zakotvíme na stálo(Mk 10.28-31). Lk 9.57
"Budu  tě  následovat  kamkoli  půjdeš."  Sliboval  jeden
rychlokvašený  učedník.  "Skutečně?  I  když  často  ne-
mám, kde spát? I když jsem s neznámými lidmi na ne-
bezpečných cestách? Jdeš se mnou?" Ptá se Ježíš. Při-
znám se, že bych už ty přesuny, raději nechal za sebou.
Čím jsem starší,  tak tím je těžší  sbalit  se.  Za ty roky
totiž člověk nakupil řadu kravin a blbostí(které stejně
na nic nemá). Na stěhování mám rád, že se to všechno
probere a blbosti vyhodí. Je to taková duchovní očista
domácnosti. Po 30 letech jsem se vrátil do domu, kde
jsem žil prvních 6 let. Nerozumím tomu, proč teď. Ne-
měl jsem o to zájem. Nechtěl jsem to. Roky odmítal. I
moje žena říkala dlouho: "Jen tady ne". Odyssea první
části  našeho  života  se  dovršuje.  Museli  jsme  odejít
hodně daleko, poznat hodně jiných lidí, prožít úžasné i
strašné věci, aby ten návrat stál za to. Po 30 letech začí-
nám znovu na starém místě. Najednou to jde, ale před 5
lety by to nešlo. Bůh měl ten plán cesty v hlavě, my ne.
Bůh řekl, tak jsme vyšli, abychom našli domov v něm,
skrze skutečnou důvěru,  které se člověk na cestě učí.
Užíváme  si  domova  s  vědomím,  že  i  tento  domov
jednou zase opustíme. Bůh těm, kdo byli  ochotni pro
Ježíše opustit všechno, nachystal mnohem víc. Vracejte
se do Božího domu, ať jste kdekoli o prázdninách. I ty
vlaštovky to tam milují a vracejí se tam. Táhnou do tep-
lých krajin, aby se na jaře vrátily. Vracejí se tak do Boží-
ho domu skrze mnohé nebezpečí na cestě. 

Žalm 84.4 "Vždyť i  ten vrabec domov má, hnízdo si
našla vlaštovka, aby vyvedla svá mláďata - u tvých
oltářů, Hospodine zástupů, Králi můj a Bože můj!" 

Radek Palacký

   Vlaštovky od Jardy Svobody 

- - - 

JE TAM NAHOŘE NĚKDO ?

Skot se vypraví na túru a raduje se z přírody.  Najednou

se ocitne na okraji příkrého srázu, uklouzne, padá, až v

poslední  chvíli  se  zachytí  a  zůstane  viset  za  kořen

malého stromu. Pod ním je hluboká propast. Křičí, volá

o pomoc, ale marně. V mysli se mu promítá celý jeho

dosavadní život. Nakonec v zoufalství volá k obloze:



„Je tam nahoře někdo?“

„To jsem já, tvůj Bůh, Jsem, který Jsem,“ ozve se mohutný

hlas.

„Pomoz mi,“ volá Skot.

„Pomohu ti. Pusť se kořenu.“

„Cože?“

„Důvěřuj mi. Pusť se kořenu a zachráním tě.“

Skot chvíli přemýšlí a potom volá k obloze:

„Je tam nahoře ještě někdo jiný?“

Jak  často  se  chováme  podobně  i  my.  Prosíme  Boha  o

pomoc, protože jsme bezradní, ale poradit si přitom nene-

cháme. Pokud chceš, aby ti Bůh pomohl, musíš být připra-

ven přijmout z jeho ruky i úplně nevšední, možná i jiné

řešení, než sis představoval.

(internet)
- - - 

VYSTIHUJME POTŘEBU CHVÍLE

„Ježíš tě miluje..!!! “,  hřmělo z amplionu umístěného
na střeše automobilu, který pomalu a systematicky projíž-
děl ztichlým letním sídlištěm, okolo domů s okny v horku
dokořán otevřenými. Pauzy mezi mluveným slovem vypl-
ňovaly dunivé chvály, které se odrážely od domovních blo-
ků a rezonovaly mezi ulicemi. Lidé byli skutečně vybur-
cováni a probuzeni, ovšem úplně jinak, než jak by bylo žá-
doucí.  Bylo  totiž  půl  čtvrté  ráno,  všední  den  a  osádku
auta  netvořili křesťané. 

Na tuto „misijní“ akci se vypravili  členové místní církve
satanovy  a  jejich  doslova  ďábelský  plán  jim docela  vy-
cházel. Věděli, že spánek v časnou dobu nad ránem bývá
nejhlubší a probuzení z něj opravdu nepříjemné. Lidé pro-
citali s leknutím, malé děti se rozbrečely, dospělí nadávali
a zavírali okna. Jaká slova padala na adresu jména Ježíš a
křesťanů,  si  můžeme lehko domyslet.  A  jaké reakce  lze
očekávat v budoucnu, při skutečné evangelizaci, můžeme
snadno předpokládat.

Ošklivé  a  záludné,  že?  Nicméně  účinné,  bohužel.  Satan
zná  lidské  slabiny  a  dovede  jich  obratně  využívat.  Ne-
může-li už zabránit hlásání evangelia, hledí věci zaonačit
jinak. Třeba tak, že nabere pořádnou hrst špíny a obdaří
hlasatele evangelia špatnou pověstí. A pak zkuste vyjít do
ulic … 

Stojíme proti velmi chytrému, zákeřnému a silnému ne-
příteli, kterému můžeme čelit a odolat jedině ruku v ruce
s Kristem, vítězem na Golgotě. Pod záštitou Jeho mocné
krve.  Kdo  si  představuje,  že  víra  je  nedělní  křesťanství,
kdy nějaké shromáždění laskavě poctíme svojí návštěvou
a získáme tím bodík, je vedle jak ta jedle. Na tomto světě
frčí duchovní boj mezi černým a bílým vojskem, ať už si to
uvědomujeme, nebo ne. Zakrývat si oči nebo strkat hlavu
do písku nepomůže.

Možná mi dáte za pravdu, že i mnozí křesťané se nechají
zlákat  při  zvěstování  evangelia  k všelijakým  tělesným
projevům,  dokonce  s přesvědčením,  jak  obětavě  slouží
Bohu.  Znám lidi,  kteří  se  setkali  s evangeliem  takovým
způsobem, že už nechtějí o Bohu slyšet ani slovo, protože
jim bylo zvěstováno nevhodně a necitlivě.  My všichni, je-

den vedle druhého,  si potřebujeme vyprošovat od Pána
moudrost. 

Samozřejmě - upadnou-li sousedce, která se pohybuje o
francouzských holích její berle na zem, nepotřebuji se
na nic ptát. Prostě se sehnu a hole jí podám. Vidím-li
ale člověka, který je v duchovní nouzi a potřebuje slyšet
evangelium, ptát se musím. A to dříve, než se nadech-
nu: Duchu svatý, jak postupovat? Kdy promluvit a kdy
raději mlčet? Co říci? Je teď vhodná chvíle?  Je třeba
vyprosit  si  správná slova.  I  při dobré vůli se toho dá
totiž  hodně  pokazit.  „Všichni  přece  mnoho
chybujeme“ , jak píše apoštol Jakub.

Karla Došková 

- - - 

EVANGELIUM JE MOC BOŽÍ,

sám Ježíš  Kristus,  jeho láskyplný Duch pro každého,
kdo mu důvěřuje.  On je zdrojem této víry, posiluje ji a
rozhojňuje.
Nežije-li ve mně Kristus, mohu říkat co chci a přece ne-
mám evangelium.
Evangelium -  Ježíš mě svou mocí osvobozuje a zachra-
ňuje (ochraňuje) od Zlého. V něm není nejmenší zlo.
Řád božího evangelia vsazený do mého srdce brání pů-
sobení moci hříchu ve mně.
Kdo má Syna, má život a nehřeší, ba ani nemůže hřešit,
neboť  Ježíš  si  v  něm  učinil  příbytek.  Ten,  kdo  sou-
stavným  odevzdáváním  se  boží  moci, poddáváním  se
jeho síle, podřizováním se jeho vůli zjevené v příkazech
jeho slova (účelové padělky Desatera jakož i další pře-
krucování  Písma svatého se dají snadno rozpoznat na-
hlédnutím do původního biblického textu a jemu odpo-
vídajících překladů), dorůstá do podoby Syna božího,
docházejíc tak spásy a věčného života.
On je ten pravý Bůh a my jsme v tom pravém, protože
jsme v jeho Synu a našem Pánu Ježíši Kristu, jenž nás
vymaňuje z moci model, výmyslů a bludů Mistrem hří-
chu porušené lidské přirozenosti. Zjevení boží sprave-
dlnosti je natolik zřetelné, že nepřipouští jakékoli po-
chybení v oblasti zásad a pravidel uctívání Boha, která
Ježíš  sám stanovil  a  jako člověk i  dodržoval.  Ti,  kdo
slouží  klamným marnostem, se sami připravují  o  mi-
lost. (Marek 7,8.9)
Nemylme se: odnikud odjinud žádná pomoc nepříjde!
(Iz. 2,22) 

Vladimír Barabáš

 - - - 

CHLEBÍČKY A RYBIČKY

Lidé v církvi se dělí v podstatě na dvě skupiny, a to:

Služebníci (tj.  učedníci)  –  a  účastníci  (neboli  ná-
vštěvníci).

Jaký je rozdíl mezi služebníkem a účastníkem?

Služebník – je rybářem.

Účastník – očekává chlebíčky a rybičky.

Služebník – touží duchovně rozmnožovat.

Účastník – chce  jen vyrůstat ve víře.



Služebník – obětuje se.

Účastník – líbí se mu pochvala a pozornost ostatních. 

Služebník – dává život pro Boží království.

Účastník – pokud dává, tak většinou peníze, a to často jen
ze svého nadbytku. 

Služebník – je duchovní „revolucionář“.

Účastník  –  je  nespokojený,  unavený  z rutiny,  kritizuje,
v podstatě se nudí.

Služebník – sám se chopí zodpovědnosti.

Účastník – nechá se prosit do služby. Odpovědnosti se ra-
ději vyhýbá.

Služebník – nastoluje.

Účastník – čeká, až nebude ustanoven, a ještě se zlobí. 

Služebník– nepočítá.

Účastník– počítá a kalkuluje.

Služebník – je vojákem v útoku. 

Účastník – je vojákem v zákopech. 

Služebník – odevzdává se, bez ohledu na těžkosti.

Účastník – sní o ideální církvi.

Služebník  - dělá, slouží, pracuje.

Účastník – očekává, že mu bude slouženo. Káže,  jak by
věci měly fungovat a mluví o Ježíši. 

Služebník – odpovídá:  tady jsem. 

Účastník – odpovídá:   možná, jindy, teď nemám čas, po-
čkej až ..

    Každý z nás má příležitost se zamyslet -   jsem v církvi
služebníkem anebo účastníkem a pouhým konzumentem?
Je třeba činit pokání z nesprávných postojů.

Poznámky ke studiu:

J14/9  .. tak dlouho jsem s vámi a ty mě neznáš ?

Učedníci musí naplnit určité podmínky

Mt 16/23 - zapři sám sebe

L 14/26 a L 14/33  - zříci se

J 8/31 - zůstanete-li v mém slovu

J 15/8 ponesete hojné ovoce

1S  15/2  -  neposlušnost  je  horší  než  hříšné  věštění 
(problém s respektováním autority ..)

Podle vyučování argentinské misionářky M.E.Ruzicky zazna-
menali V. a K. Doškovi.

- - - 

SLZY, KŘIK A BOŽÍ BÁZEŇ

(Ježíšova modlitba)

Ve všech evangeliích najdete mnoho příkladů toho, jak
se Ješua modlil. Například když vstává časně ráno (Ma-
rek 1,35), kdy se modlil celou noc (Lukáš 6,12) a kdy se
čtyřicet dní postil (Matouš 4,2). 

Jeho učedníci viděli, jak byla pro Ješuu modlitba dů-
ležitá  a  požádali  ho,  aby  je  učil,  jak  se  mají  modlit
(Lukáš 11,1).

Ješuova  modlitba nebyla náhodná, ale byla velice in-
tenzivní:

Židům 5,7 -  On ve dnech svého pozemského života s
hlasitým křikem a slzami obětoval modlitby a úpěnlivé
prosby tomu, který byl mocen ho zachránit ze smrti, a
byl vyslyšen pro svou bohabojnost.

Proč slzy?   Slzy jsou znamením bolesti.  Ješua byl v
čase  přímluv  zatížen  soucitem  a  ve  svém  srdci  cítil
nemoci, utrpení a smrt lidstva. Naše "ztracenost" bolela
jeho srdce. Naše bolest byla jeho bolestí. Plakal pro nás.

Proč křik?   Křik je znamením odporu. Ješua v době
duchovního  boje  čelil  silám hříchu a  Satana.  Bojoval
proti morální temnotě světa. Odporoval a přemohl zlo.
V modlitbě energicky bojoval za nás.

Proč  strach  (bázeň)?   To  nebyl  běžný  strach  či
obavy,  ale  byl  to  čistý  strach  (bázeň)  či  zbožná  úcta
Boží. I když byl Ješua dokonalý a nikdy nezhřešil, bylo
pro něj jako člověka možné zhřešit. Musel se v pokoře
vypořádat  s  pokušením pýchy a  chtíče  jako jakákoliv
osoba žijící v lidském tělesném těle.

Usilujme o stejný modlitební život, jaký měl Ješua: 

cítit soucit, odolávání zlu a chození v pokoře Boží báz-
ně.

Autor:  Ašer Intrater 

K zamyšlení doporučuje Jindřich Kimler

- - - 

VÍRA  A  SKUTKY

   Zemřela  jedna milá  křesťanka,  která  byla  ve  svém
životě zvyklá na určitý  životní standard a pohodlí. Po
úvodní audienci u Krále králů dostal její strážný anděl
příkaz, aby ji doprovodil do jejího nebeského příbytku. 

   Při  procházce  nebeským  městem  míjeli  nádherné
paláce a jiné krásné stavby, obklopené zahradami s  vo-
ňavými  květinami  a  stromy  s nevídaným  ovocem.
 Pokaždé,  když  některý  z těchto  domů  míjeli,  žena  si
myslela, že toto je už je jistě ten její příbytek. Ale tyto
příbytky byly určeny těm, kdo trpěli pro víru. 

   Když prošli městem, došli na louku, kde stálo nevelké
stavení, jakoby poskládané z kousků různých materiálů.



Na pohled připomínalo chatrč bezdomovce nebo kozí chlí-
vek. 

   Anděl  zdvořile doprovodil  ženu až  ke vchodu a řekl:
„Milá paní, lituji, ale z toho materiálu, který jste nám sem
nahoru poslala, opravdu nic jiného postavit nešlo.“

- - - 

Efezským  2:9    „Spasení  není  z  vás,  je  to  Boží
dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže
chlubit.“ 

avšak 

List Jakubův  2:20     „Neuznáš, ty nechápavý
člověče, že víra bez skutků není k ničemu?“

- - - 

 VESELÉ SVAČINKY NEJEN PRO DĚTI

   Svačina patří k pravidelnému dennímu režimu každého

dítěte.  Jíme však také očima a u dětí to platí dvojnásob.

Proto jim svačinky v podobě  zábavných obličejíčků nebo

zvířátek jistě přijdou vhod.  

   Při přípravě je dobré si jednotlivé ovocné a zeleninové

součásti a pomazánky nachystat předem a chlebíčky zdo-

bit až těsně před podáváním, aby svačinky zůstaly krásně

čerstvé  a voňavé. 

      

- - - 

HUMOR

(zkusme se někdy zasmát i sami sobě …) 

Maminka připravovala palačinky pro své dva syny, pěti-
letého Tomáše a čtyřletého Petra. A ti dva se začali há-
dat, kdo dostane první palačinku. 

Maminka v tom vytušila šanci, jak dát oběma chlapcům
morální ponaučení a řekla: 

"Kdyby tady seděl Ježíš, řekl by:  Ať si první palačinku
vezme  můj  bratr.  Já můžu počkat."

Tomáš se naklonil k Petrovi a povídá:

"Tak dneska budeš Ježíš ty."

☺

Vězeňský  kaplan  vlídně  domlouvá  recidivistovi,  který
sedí za vyloupení banky:
"Můj synu, takhle se to přece nedá dělat. Víš co, až si to
odsedíš a budeš zase na svobodě, rád ti budu pomáhat."

Vezeň se poškrábe za uchem a povídá: 

"Mockrát  děkuju  za  nabídku,  pane  farář,  ale  na  ta-
kovouhle věc  musí bejt odborník."

☺

HONZO, VSTÁVEJ

„Honzo, vstávej.“

„Hmmm, mně se nechce.“

„Honzo, vstávej.“

„Ááách …“

„Honzo, vstávej, ať nepřijdeš pozdě do shromáždění.“

„A proooč?  Mně to nebaví. Zase tam bude ten Lojza.“

„Honzo, vstávej, ať není ostuda.“

„Ááále, stejně mě tam nikdo nemá rád.“

„Honzo, tak už vstávej.“

„A proč bych měl vlastně pořád vstávat?!“

„Honzo, vstávej a nezlob. Je neděle, je ti už přes 40, jsi 
křesťan a ke všemu jsi jejich pastor.“

☺



 PRO TY, KDO DOVEDOU BÝT ...

s druhými,  i sami se sebou ...

Když jsem včera vystupoval z vlaku, přede mnou šla po-
malým tempem stará žena. Pospíchal jsem a nevěděl, jak
ji předběhnout. Nepříčetně mě vytáčela. Vtom jsem se za-
razil a říkám si, kam vlastně pospíchám? 

Ozvaly se ve mně výčitky svědomí, že jsem se v duchu  zlo-
bil  na ženu,  která  za svoji  pomalost  nemohla.  Celý
život pracovala a možná si i hodně vytrpěla.  A možná i
všechno trpělivě nesla. A já jsem takový netrpělivý  a mali-
cherný.  A to všechno jen proto, abych byl o 10 minut dřív
doma. 

Ty minuty i tak promrhám na internetu nebo u televize. A 
tak  to shodím na dobu, ve které žijeme. 

 Všichni jsme hrozně uspěchaní. Přes SMS si vyznáváme
lásku, přes facebook komunikujeme. Neumíme být spolu.
Do očí si nemáme co říct. Nic, co by nás navzájem potěši-
lo. Trápí nás účty, kariéra. Ve schránkách se nám hromadí
maily,  protože  nemáme  čas  odepsat.  Nevíme,  jak  voní
příroda, protože nemáme čas k ní přivonět.

Do kdy to ale vydržíme? 

 Věnujeme spoustu   času věcem, které si to neza-
slouží. Neumíme se zastavit a uvědomit si hodno-
tu života. 

 Nafotíme spoustu fotografií , vypálíme je na CD a tím to
končí.  Počítače  máme  plné  hudby,  na  kterou  nemáme
čas, máme množství televizních kanálů, které ani nestačí-
me všechny sledovat.  Místo zábavy únava!

Stále kontrolujeme mobil, jestli nám někdo nevolal. Pře-
stáváme si vážit krásných věcí, kvůli kterým se vyplatí žít.

 Můj děda má 87 roků. V životě  nebyl v zahraničí, nemá
mobil, poslouchá jednu stanici na svém starém rádiu. A
přitom  si  myslí,  jaký  krásný  život  prožil.  s úsměvem
vzpomíná, těší se z pěkného dne, z vůně dřeva, ze svých
vnoučat. Žil těžký život, ale váží si ho!

 To my dnes neznáme. Stále se za něčím honíme – a pak
zase  nejsme spokojení.  Chceme  stále  víc.   A  tak  máme
infarkty,  rakovinu,  deprese.  Nestěžujme si,  když  si  pak
život  vybere  svou  daň.  Možná  by  stačilo  jen  zpomalit!
Tvrzení,  že  se  to  nedá,  neobstojí.   Zamysleme  se,  kolik
času  věnujeme  nepodstatným  věcem.   Zkusme  vypnout
mobily  a  počítače  -  a zamyslet  se.  Dokážeme to?   Snad
jsem si uvědomil svůj rychlý život včas, abych zpomalil. 

Kamarád  má  chalupu  v malé  osadě  obklopené  horami,
není  tam  signál,  žádná  televize,  obchod  otevřený   jen
v úterý a ve čtvrtek a jedna hospoda 5x5 m. Asi tam  zaj-
du, abych zpomalil a nezlobil se na staré lidi,  kteří si váží
zbytku  života  a  zbytečně  nespěchají  za  smrtí,  tak  jako
mnozí z nás!

 Pěkný den… a zpomalme…, žijeme jen jednou… a 
to velmi krátce! 

- - - 

MLÁDEŽ PRO KRISTA – LÉTO 2015
 
- Na konci června jsme navštívili Přerov s Lenkou a Ond-
rou a mluvili s vedoucím stanice CB, prošli se po městě a
modlili se za město. Místo na kterém je stanice, je na ob-

rovském sídlišti, kde jsou školy. Modlíme se, zda Bůh
otevře dveře pro službu mladým lidem.

 
Pomník Blahoslavovi a Bibli kralické na Horním náměstí v 
Přerově

Přípravné modlitební setkání v Bruntále za Teen Camp s tý-
mem. O T. Campu více ve společném news. 

- Po dvou letech se nám podařilo shromáždit nějaké fi-
nance a vyrazit na dovolenou do Chorvatska. Naše
rodinka cestovala autem sama, užili jsme si vnitrozemí
Chorvatska.  V  Marušiči  jsme  měli  skvělý  klidný
apartmán. Potkali jsme se s křesťany z Brna a z Brun-
tálu, což bylo taky fajn. Vedra byly přes poledne šílené,
ale zvykli  jsme si.  Dětem se u moře líbilo a nechtěly
domů.

Na zpáteční cestě jsme zůstali ještě dvě noci v Rakous-
ku, kde jsme se potkali s jednou českou rodinou, které 
jsme svědčili o Bohu. 
- Rodinný  tábor  s  šenovskými  evangelíky na konci
července jsme absolvovali na Velké Lhotě, byli jsme s
nimi 4 dny a mluvili sdíleli s nimi slovo z Daniele 1-3
kp.  Měli  osobní  rozhovory  a  modlitby  za  lidi  a  taky
jednu besedu o Facebooku. I pro naše děti to bylo pří-
jemné a milé společenství, protože tam byla řada dětí
jako ony. Seznámili jsme se konečně s  Čermákovými,
vedoucími dětské Misie, kteří měli programy pro děti.



Jsme  vděční  za  pozvání  kazatele  Štěpána  a  jeho  ženy
Jolky Maroszových. 
-  Na  začátku  srpna  jsme  byli  s  Janou  jako  poradci  na
Camp festu. Od středy jsme začali soustředění a modlit-
by. Společně s námi byla Evča, Benýškovi a Lenka s Ond-
rou. Přidali se taky Palovi, evangelisti ze Vsetína a Mina-
rýkovi ze Sv. Štěpána, kteří by se chtěli připojit jako po-
radci k týmu DNA. Sloužili jsme s Janou většinou spolu,
což bylo pro nás skvělé.  Modlili  jsme se za muže, který
přišel s manželkou a přijal odpuštění. Uzdravení u jedné
starší paní. Obrácení u mladší dívky. Několik kluků s kte-
rými jsem se modlil za vysvobození z pornografie, která
byla nejčastějším problémem kluků. První CF kdy skoro
nepršelo. 
- V průběhu srpna jsem byl na Rock Solid campu se Sá-
rou.  Stanovali  jsme  venku.  Vedro  z  Chorvatska  pokra-
čovalo aj u nás. Přišly bouřky, ze kterých nepršelo. Měli
jsme skvělou  skupinu teenagerů,  doplněnou o  Steelovy.
Honza s  Reňou a  Hankou vedli  program, Silva  kuchyň.
Zastavili  se  dvě  maminky  od  kluků  ze  Zubří,  což  bylo
skvělé. Více ve společném News. 
- Modlitební setkání u Palů na Vsetíně. Setkalo se nás asi
10  lidí  k  osobním  modlitbám  a  chvalám.  Skvělý  čas  a
touha být s Bohem, modlit se za lidi, za město. Jsme moc
vděční za otevřenost Palových. 
- Setkání Mirešem ze Vsetína. Mirek byl s námi na dvou
Teen Campech. Vedl Fusion. Momentálně má na starosti
ekumenické Večery chval na Vsetíně. Mluvili jsme o mod-
litební  podpoře  a  spolupráci  Večerů  chval.  Začali  jsme
chválicí setkání s Andreou z Růžďky. A společně se všemi
Vsetíňáky jsme měli další modlitební setkání u Zory. 
- Na konci srpna jsme společně se Sárou v Praze uzavřeli
první rok domácí školy s naší paní učitelkou. Měli jsme
skvělý výlet a zažili  úžasný domácí zvěřinec v čele s ob-
rovskou želvou, kočkami a další havětí. Naše Sára má za
sebou uzavřený první rok, což je skvělé. Začínáme další. 
-  Poradenství  na festivalu  UNITED  na Vsetíně, na po-
slední chvíli jsem dostal  pozvání do poradenského týmu
UNITEDU. Setkání s mnoha známými lidmi a prezentace
MpK v našem skromném stánku. Vedl jsem dva mladší
kluky k modlitbě spasení. Většinou jsem se modlil s mla-
dými muži za hledání jejich identity a další cesty životem. 
- Závěr srpna patřil Timothy škole v Kráľove Lehotě ve
spolupráci se slovenských MpK. Nakonec nás jelo 10 z na-
šeho týmu a dvě další mladé sestry z Čech. Vyučování o
Božím otcovském srdci,  o  Duchu svatém a evangelizaci
nás povzbudily a vedly do společných modliteb. Byli jsme
tam jako celá rodina, což bylo skvělé pro naše holky. 
Výhled:  Během září přesuneme Rock Solid centrum ve
Valmezu, kvůli drahému nájmu a jiným věcem do ZŠ Ma-
sarykova. 
Vize: "Aby Ježíše Krista mohl  poznat každý mladý člověk
v České republice." 

Radek a Jana Palačtí

Mládež pro Krista, z.s. Dolní 450, 742 72 Mořkov IČ:
01539884 DIČ: CZ01539884 Č.účtu.:  2300515099/2010

var.symbol  2222  www.mladezprokrista.cz  +420  608
322 213 radek.palacky@gmail.com 
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PROROCTVÍ 

8. 12. 2014 večer

Viděla  jsem, jak uprostřed  našeho sboru vyrostla  věž
zla. Vypadala celá černá a už jen pohled na ni byl nepří-
jemný. Na vrcholku věže se vytvářel černý hustý dým,
který se šířil a pokrýval oblohu. Vytvářel tuhou nepro-
pustnou klenbu.

Moje  poznámka:  Věž vyrostla  v  našem středu,  to má
symbolický význam, není možné si jí nevšimnout. Mys-
lím, že mnoho lidí ve sboru tuto věž nějakým způsobem
vnímá nebo o ni přímo zakopává, ale moc netuší, o co
se přesně jedná.

15. 12. 2014 večer

Znovu jsem viděla věž zla s černou klenbou. Klenba už
byla tak pevná, že se po ní mohli pohybovat démoni a
taky se pohybovali.

Něco o pevné klenbě, po níž se pohybují démoni, nám
dávala kdysi na čtení Marie Elen.

Lidé  ve sboru  vypadali,  že  se  věnují  bohoslužbě.  Věž
stále  stála  uprostřed  shromáždění.  Z  lidských  srdcí
stoupal nepozorovaně šedý neveliký dým a připojoval
se k té věži. Věděla jsem, že tyto malé kouře z lidských
srdcí ve skutečnosti upevňují moc věže (možná ji i po-
stavili  nebo aspoň dovolili  či  pomohli  postavit).  Také
jsem věděla, že tento černý dým ze srdcí lidí, je zlo v na-
šich srdcích, které neřešíme s Pánem a snažíme se z lid-
ských sil  buď v lepším případě o svou změnu nebo v
tom horším o změnu druhých. Nebo se také jedná o vě-
domé či nevědomé ignorování zlých záležitostí v našem
srdci.

Toto slovo mluví o podobné tématice, jako minulé slovo
O démonech a otázkách, jen z jiného úhlu.

18. 1. 2015 při bohoslužbě

Znovu jsem viděla černou věž. Najednou jsem si uvě-
domila, že vypadá podobně, jak jsem kdysi spatřila vy-
obrazenou  Babylonskou  věž  na  nějakém  obrázku.
Všimla jsem si, že mi něco černého sedí na hrudi, a jako
kdyby prorůstá do plic. Nemohla jsem rozlišit, kde by se
ta černá věc dala odlepit, ale stejně by to asi nešlo, pro-
tože byla spojená s mými plícemi. Špatně se mi dýchalo
a zhoršovalo se to. Dýchala jsem vlastně černý kouř z
věže. Ta černá věc na mé hrudi a v plicích pocházela z
toho černého dýmu. Měla jsem pocit, že už se nemohu
vůbec nadechnout a začala jsem panikařit.

Podobnost  černé  věže  s  Babylonskou  věží  si  myslím
není náhodná, protože je pravděpodobně postavena na
stejných základech a asi i ze stejných motivů jako ta v
Bibli. Nebylo by od věci si prostudovat příslušnou pasáž
v Bibli a najít paralely k tomu, co se děje ve sboru.

Černý dým bychom neměli brát na lehkou váhu, pro-
tože když jsem mu byla vystavena, dusil mne. Má tedy
moc ničit život, život v Duchu svatém (dech = Duch).

únor 2015

Při chvále se začala černá věž povážlivě kývat. Čím více
Duch svatý vanul, tím víc se věž nakláněla. Věděla jsem,



že kdyby vanutí Ducha ještě zesílilo,  celá  věž až na po-
slední dvě patra by se zřítila.

Tohle nám ukazuje, jak lze tu věž porazit.

Někteří lidé ze sboru začali na věž vylézat a obsazovat ně-
které  patra.  Když  nějaké  patro  obsadili,  začali  mávat
prapory vítězství. Jiní přinášeli zlato, kterým tu věž zdo-
bili, a pak obdivovali její krásu.

Největším problémem je oklamání, v kterém někteří jsou,
(možná celé společenství) aby mohla být věž poražena a
zbořena.

červen  2015

Černá věž se zahalila do nějaké bílé mlhy, takže byla těžko
rozpoznatelná a neviditelná pro své okolí.

Šla  jsem po  cestě.  Najednou  se  přede  mnou  uprostřed
cesty vypínala černá věž, nedala se obejít ani z jedné stra-
ny. Mohla jsem se buď vrátit, zůstat stát nebo přelézt tu
věž. Chtěla jsem pokračovat, proto jsem se rozhodla věž
přelézt. V tom jsem byla varována, ať to nedělám, protože
bych ji  nedokázala  přelézt,  aniž  by ta  věž  zasáhla  moje
srdce a pošpinila ho. Věděla jsem, že jediné co zbývá je věž
zbourat a pak teprve budu moci pokračovat dál v cestě.

Petra Rybníčková

Proroctví bylo předáno staršovstvu sboru k rozsuzování,
kazatel sboru rozhodl o jeho zveřejnění ve  Zpravodaji. 

- - - 

MODLITBA – vědecký důkaz o existenci Boha
 (SVĚDECTVÍ)

   Starý bratr Josef, bývalý metodistický kazatel, který byl
ve vězení za totality, sedí ohnutý jako srp, zaťatý lehce do
dveří stodoly hrotem, aby byl vždy  použitý k žatvě.  Je mu
devadesát pět let. Když je mu dána příležitost při návště-
vách, jeho tvář se s rabínským úsměvem mudrce rozzáří a
stále  bystrýma  očima,  které  nepotřebují  ani  dvojky  na
čtení,   pohlédne na posluchače, jako kdysi z kazatelny. V
řeči si stále uchovává dikci důrazů na slova a myšlenky,
které  chce  ve  svém  poselství  posluchačům  podtrhnout.
Vyjadřuje  se  perfektně,  používaje  pojmy  a  myšlenky  s
dávno promyšleným výběrem, bez zbytečné verbální pěny.
Jen  občas  váhá,  vzpomínaje  na  nějaký  pojem  či  české
slovo, které za svého mnohaletého pobytu v cizině, kam
po svém vězení emigroval, zapomněl. Jeho dcera Rut, kte-
rá se o něj stará, mu při delší pomlce předhodí to slovo,
pojem, které by spíše vyslovil německy. Už zná jeho pří-
běhy a ví, co má na mysli. Nemoc páteře mu nedovoluje se
napřímit, ale před žádným člověkem se neohnul. Jen před
živým Bohem. 
   Ani tehdy před tím inspektorem školství,  jehož syna,
profesora  na gymnáziu, získala jeho výše jmenovaná dce-
ra na gymplu pro Pána Ježíše. 
   Soudruh inspektor, otec konvertity, si jej pozval na ko-
bereček,  přivádí  syna,  profesora,  a  žádá,  aby nyní pro-
hlásil, že vše jsou náboženské bludy, a že Bůh není. Bratr
Josef, tehdy před čtyřiceti lety se zřejmě napřímil, a řekl
něco v tom smyslu, že tohle odvolat a popřít nemůže. Od
té chvíle ví, že mu to neprojde. Celá řada následujících 
drobných  persekucí,  útoků  ze  strany  úřadů  je  začátek
smyčky, která se kolem něj stahuje, až do té  podivné ko-
lize s vlakem a potom zraněný a ofačovaný celou noc pálí
nejnebezpečnější důkazy kontaktů se zahraničními bratry.
A potom údery na dvéře a volání: „Otevřete… státní poli-

cie.“ a vazba se spoluvězni, kteří poslouchají evangeli-
um, když kroky strážných zahnou za blízkým rohem vě-
zeňské chodby.  „Nikdy jsem neměl tolik úpěnlivě po-
slouchajících  lidí,  nikdy  jsem  tolik  lidí  nepřivedl  k
Pánu, jako v tom vězení. Když jsem je žádal,  aby od-
pustili těm, co je udali, ani jeden to nechtěl udělat. To
mne zarmucovalo.“
   V té vazební cele vstoupil do dalšího období modli-
tebního zápasu, protože věděl již z totálního nasazení v
době  bombardování,  že  Bůh  modlitby  vyslýchá,  jako
tehdy před sedmdesáti lety v Essenu v době nasazení v
Německu, když továrny na zbraně, kde pracoval s ostat-
ními  jako  otrok,  byly  děsivě  bombardovány.  Ano,
čtrnáct  dní  po  zatčení  estébáky  se  na  něj  vztáhla 
amnestie… Jen už nesměl kázat.
   Josef byl dcerou přiveden do sborové místnosti, kde
před  lety kázal  a  řekl:  „Dnes vám chci  říci  své  vzpo-
mínky na válku a ještě jednu věc.   Jsme jako vědci, kte-
ří podávají důkazy o Bohu. Víte co  je podstatou sku-
tečné vědy? Jsou to důkazy skrze řadu opakujících se
experimentů. Ano, vyslyšené modlitby jsou jasným dů-
kazem existence Boha Otce, který modlitby vyslýchá.“
 
„Kdo druhému jámu kopá, sám do ní padá.“ Ne-
topýr sám shořel  . Když jsem byl v patnácti letech s
dalšími lidmi nasazen ve Druhé světové válce v Essenu
do továrny na letadla, měl jsem malou Bibli a ještě jsem
tápal, hledal. Ale situace v tom prostředí stresu a stra-
chu ze smrti mne vedla k Bohu. Pracovali jsme od rána
do večera v halách, kde se odlévaly součásti na letadla. 
Chodili  jsme  do  práce  v  deset  hodin  večer.  Vždy  o
půlnoci byla malá přestávka. Našel jsem si ve vedlejší
hale malé zákoutí v hustém pletenci drátů a železných
tyčí, a tam jsem si o půlnoci pravidelně četl z Bible a
modlil  se během přestávky.  Můj mistr,  kterému jsme
říkali netopýr, protože mu při chůzi vlál plášť, nad námi
bděl, občas hlídal na nedaleké věži s kulometem. Před
nálety letadel, protože nebyly v činnosti radary.
    Jedné noci zarachotily dráty nade mnou a ten muž,
„netopýr“ chtěl na mne skočit. Utíkal jsem do tmy a bě-
žel ke svému stroji. Netopýr prošel kolem a zachechtal
se. Druhý den mi nechtěli dát děrovací lístek na směnu.
Za  mými zády  se  ozval  skřehotavý smích „netopýra“,
který se včera v noci nade mnou objevil nahoře v kon-
strukci a chtěl na mne skočit. Nyní zvolal: „Jaký je dnes
den?“ Řekl jsem mu, že úterý. On na mne zařval: „V so-
botu  budeš  v  koncentračním  táboře.  Tam  skončíš.“
Věděl, že jsem Žid. Od toho okamžiku jsem v modlitbě
zápasil  o  život,  protože  jsem  věděl,  co  to  znamená.
Nikdo  se  odtud  již  nevrátil,  pokud byl  poslán z  pra-
covního  tábora.  Uběhla  tak  středa,  čtvrtek  a  pátek.
Chystal jsem si věci na odvedení do tábora smrti. A vo-
lal jsem k Pánu Bohu o život. V tu chvíli začaly houkat
sirény,  protože  se  blížil  další  nálet  na  naše  továrny.
Zněly děsné detonace bomb několik hodin. Byla to vlna
letadel za vlnou, celé dopoledne. Po odhoukání popla-
chu jsme museli nastoupit do práce a šli jsme deset ki-
lometrů pěšky, protože silnice byla zničena. Na místě,
kde byly naše výrobní haly, byla jen děsivá spoušť, vše
zničené „na cimpr campr.“ Měli jsme to hasit a odklízet.
Ta věž, odkud nás na našem úseku hlídali, tam nebyla.
Vedoucího skupiny těch, co odklízeli tu zničenou kon-
strukci věže, jsem se ptal, kde je náš mistr.  Řekl mi, že
jeho strážnou věž zasáhla bomba a zřítila se na sklad
hořlavin,  který  se  okamžitě  vznítil.  Našli  z  něj  jen
zuhelnatělé  zbytky  kostí.  Uvědomil  jsem  si,  že  dnes



končí sobota, kdy jsem měl být na jeho příkaz v koncent-
ráku.
 
„Nebudeš se bát      nočního strachu, ani střely létají-
cí ve dne.“ (Žalm 91:5) Potom nás odveleli na odklizení
bombardováním zničených  hal  továrny  na  zbraně.  Měli
jsme za úkol shazovat zbytky krytiny a hlavně z trámů vy-
trhávat dlouhé desky a házet je dolů k dalšímu použití.
Bylo nás na té střeše asi sto lidí, většinou ruských zajatců.
Náhle  začali  houkat  na poplach.  Nad obzorem se  lesk-
la letící  letadla  proti  nám.  Obrovské  množství  spo-
jeneckých bombardérů a stíhaček. Rusové začali skákat ze
střechy do hloubi několika metrů a skákali na stromy, aby
utlumili pád. Měli jsme jen dřeváky. Ze střechy dolů vedl
jen jeden žebřík, který byl přeplněný tak, že se zlomil. Byli
jsme ve smrtelné pasti. Bál jsem se skákat do větví, které
byly již polámané pádem těch Rusů, a zůstaly z větví jen
ostré zlomené hroty větví. S jedním vězněm, který tu zů-
stal, jsem se přitiskl ke konstrukci střechy a modlil se k
Bohu za  záchranu.  Za naší  halou byla  jednotka protile-
teckých  kulometů  a  stříleli  na letadla.  Z  letadel  rovněž
střílely  kulomety  na  nás  a  na  to  kulometné  hnízdo  za
námi. Byli jsme v silném ohnisku palby. Kolem nás se ko-
nalo peklo. Střely létaly jen pár metrů kolem, prostor byl
zvířený prachem a tříští pilin a odštěpků, protože kulome-
ty z obou stran prostřelovaly dřevěné trámy a zbylé desky
kolem. Křičel jsem modlitbu. V mysli jsem dostal pokyn,
že se nemám bát střel, létajících ve dne. Vybavil se mi ten
žalm. Mé srdce naplnil pokoj uprostřed toho pekla. Kon-
strukce  kolem  začaly  hořet.  Nálet  trval  několik  hodin,
vždy  po  krátkých  vlnách  se  letadla  vracela.  Potom  vše
skončilo. Bůh nás zachránil.
 
„Padne jich po tvém boku tisíc, a deset tisíců po
pravici tvé, ale k tobě se to nepřiblíží.“  Ž 91:7 Pro-
tože  jsme pracovali v továrnách na výrobu zbraní a leta-
del, byli jsme vždy koncentrovaně bombardováni spojen-
ci.  Tisíce nasazených a zajatců,  pracujících od světla do
tmy  bylo  přímými  zásahy  bomb  koseno,  jiní  zemřeli  v
troskách či  požárech.  Někdy jsme nestačili  uprchnout  z
hal do úkrytů, nebylo kam. Jednoho dne nastalo to, čemu
se říká kobercové bombardování. Hukot letadel nad námi
a mraky bomb jsme viděli, jak padají přímo na nás. Volal
jsem k Pánu Bohu o záchranu, aby nás přeskočil, jako o
pesachu  přeskakoval  anděl  zhoubce domy potřené krví.
Kladl jsem se také pod ochranu krve Beránka. A tu se stal
zázračný  div  záchrany.  Fronta  padajících  malých
tříštivých bomb a velkých ničivých pum nás obešla. Přede
mnou čtyřicet metrů přestaly padat a za mnou zase čtyři-
cet metrů opět dopadaly bomby a dílo zkázy pokračovalo
za  zády.  Místo,  kde jsem byl  skrčený  spolu  s  ostatními
vězni, bylo vynecháno andělem smrti a zkázy. Vzpomněl
jsem si  později  na slova o tom, že Jahwe  bude zdí  oh-
nivou kolem nás. Za 2:5
 
„Ano,  vyslyšené  modlitby  jsou  zkušební  experi-
menty,  exaktní  důkazy  o  existenci  biblického
Boha.“ Když jsem se ptal na vývojovou teorii, rozesmál
se. „Řekni jim na ministerstvu školství, že ty Darwinovy
teorie  jsou  klam  pavědy,  protože  nejsou  podloženy  vě-
deckými důkazy skrze experimenty. Ať ti předloží důkazy.
Zato my máme důkazy, že Bůh jest a žije. Jen se modlete,
abyste neprožili to, co jsem vzpomínal.“
 
Bůh je věrný, Eben-Ezer.                                 

Zaznamenal Václav Lamr 

BUĎME VDĚČNI

Za partnera, který noc co noc pomačká peřiny,
protože není venku s někým jiným.

Za daně, které musím platit,
protože to znamená, že mám stále zaměstnání.

Za nepořádek, který musím uklízet po oslavě,
protože to znamená, že jsem obklopena přáteli.

Za šaty, které jsou mi trochu těsné,
protože to znamená, že mám co jíst.

Za trávník, který je třeba kosit,  okna, která je třeba
umývat   a  okapy, které je třeba opravovat, protože to

znamená, že bydlím ve svém domě.

Za všechny stížnosti, které poslouchám na vládu,
protože to znamená, že máme svobodu projevu.

Za volné parkovací místo, které je až na konci par-
koviště, protože to znamená,

že mohu chodit.

Za vysoký účet, který platím po večeři s blízkými,
protože to znamená, že jsem štědrý a že mám někoho

rád.

Za únavu a bolavé svaly na konci dne,
protože to znamená, že jsem byl schopen těžce pra-

covat.

Za otravný budík, který musím ráno vypnout,
protože to znamená, že jsem ještě naživu. 

 ☺

_____________________________________

Veškeré příspěvky jsou otištěny v plném znění, bez
korekčních úprav.
 
Adresa  redakce,  kam můžete  zasílat  své  příspěvky
nebo inzerci  elektronickou poštou: 
Karla.Doskova@seznam.cz
 
Prosím o označení předmětu ve zprávě jako Příspě-
vek do Zpravodaje, 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. Dě-
kuji za pochopení.
 
Sborový  zpravodaj  je  také  vložen  v elektronické
podobě  na  webových  stránkách  kazatelské  stanice
CB Přerov:
http://cbprerov.nolimit.cz/

  _____________________________________
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