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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.

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

Advent

Svíce

hořící za oknem tvé duše

naděje a čekání

Jen kde je rozsvíceno

se  odvážíme zaklepat

i v nočních hodinách

Advent

je ticho

věčné naslouchání

vtělené Slovo

Stačí otevřít

a nechat ho promluvit

Slovo

tolikrát slyšené

ale vždycky nové ..

(Johanka Patáková, ze sbírky Vstupuji  v nepoznané)



 STŮL  PRO  DVA

Sedí  sám u stolu pro dva. 

Číšník v obleku se na něj obrátí a ptá se: „Chtěl byste si

objednat   jídlo,  pane?“    Ten  muž  zde  čeká  od  sedmi

hodin už téměř půl hodiny.

„Ne, děkuji,“ usměje se muž. „Ještě chvíli na ni počkám.

Ale  dal bych si znovu kávu.“

„Samozřejmě, pane.“

Muž sedí,  svýma jasnýma očima se dívá někam přes kvě-

tinové  zátiší.  Hraje  si  s  ubrouskem a dovoluje  tichým

zvukům tlumených hovorů, cinkajících příborů a jemné

hudby,  aby zaplnily  jeho mysl.   Má na sobě sportovní

sáčko  a  kravatu.   Své  světle  hnědé  vlasy  má  pečlivě

učesány, pouze  jeden malý pramínek neposlušně padá

do čela.  Jeho upravený vzhled podtrhuje vůně kolínské.

Je oblečen  tak,  aby dal  svému protějšku najevo úctu,

uznání  a  lásku.   Na  druhou  stranu  není  ani  příliš  na-

strojený, aby se s ním člověk cítil nepříjemně. Vypadá to,

že udělal všechno pro to, aby se druzí v jeho přítomnosti

cítili velmi dobře.

Přesto sedí sám.

Číšník se vrátil a dolévá kávu. „Přál byste si ještě něco,

pane?“

„Ne, děkuji.“

Číšník zůstal stát u stolu.  Něco ponouká jeho zvědavost.

„Nic mi do toho není, ale...“  souká ze sebe slova. 

Tenhle druh rozhovoru by mohl ohrozit jeho dýško.

„Pokračujte,“ povzbuzuje muž.  Je pevný,  dost  citlivý a

konverzaci vítá. 

„Proč na ni  vůbec čekáte?“ konečně z číšníka vypadne.

Ten muž byl tady v restauraci již několik večerů a vždycky

trpělivě sám. 

Muž tiše odpoví:  „Protože mě potřebuje.“

„Jste si tím jistý?“ 

„Ano.“

„Promiňte, pane,  ale pokud vás potřebuje, tak se podle

toho určitě nechová. Tento týden vás tady nechala čekat

už potřetí.“

Muž sebou trhne a dívá se do stolu. „Ano, já vím.“

„Tak proč na ni čekáte?“

„Ona řekla,  že dnes přijde.“

„To říkala i před tím,“ oponuje  číšník.  „Moc  bych se na

to nespoléhal.  Proč  tedy?“

Teď muž zvedne oči,  usměje se na číšníka a jednoduše

odpoví:  „Protože ji miluji.“

Číšník odejde a diví se,   jak někdo může milovat ženu,

která ho nechá zbytečně čekat den za dnem. Ten muž

musí být blázen, rozhodne.  

Přes celou místnost se znovu dívá na toho muže. Ten

si  pomalu  lije  do   kávy   smetanu.   Několikrát  v

prstech obrátí lžičku a potom si přidává do kávy cukr.

Chvíli se na kávu dívá, potom si šálek vezme, pomalu

usrkne,  pozoruje  ostatní  hosty.   Nevypadá  jako

blázen,  připustí  si  číšník.  Možná  má  ta  žena

vlastnosti, které neznám. Nebo je láska toho muže si-

lnější než cokoli jiného.  Číšník se vytrhne z přemýš-

lení a jde si pro objednávku od pětičlenné skupinky.

Muž pozoruje číšníka a ptá se,  jestli ho už někdo také

nechal takhle čekat.  Jeho už mnohokrát. A stále si na

to nemůže zvyknout.  Pokaždé to bolí.

Na tenhle večer se těšil celý den. Má mnoho věcí, za-

jímavých věcí, které jí chce říct. Ale mnohem víc chce

slyšet její  hlas.  Chce, aby mu vyprávěla,  jak se celý

den měla, co  se jí povedlo, co zase ne... cokoli, vážně.

Už kolikrát jí zkoušel ukázat, jak moc ji miluje. Jen

by   rád  věděl,  zda  i  ona  má  o  něj  zájem.   Znovu

usrkne kávu a zahloubá se do myšlenek. Ví,  že má

zpoždění, ale přesto doufá, že přijde. 

Hodiny  ukazují  21:30,  když  k  muži  znovu  přijde

číšník.  „Přál byste si ještě něco, pane?“ 

Stále  prázdná  židle  muže  bolí.   „Ne,  děkuji,  pro

dnešek to bude všechno.  Mohu zaplatit?“

„Ovšem, pane.“

Když  číšník  odejde,  muž   zvedne  účtenku.  Vyndá

svou peněženku a vytáhne peníze.  Má dost na to, aby

mohl objednat slavnostní večeři pro dva.  Ale vytáhne

pouze na zaplacení své  kávy a spropitného.  Proč

to  děláš,   křičí jeho srdce,  když vstává od stolu. 

„Na shledanou,“   říká číšník,  když muž odchází  ke

dveřím. 

„Dobrou noc.  Děkuji za vaši obsluhu.“

„Rádo se stalo, pane,“ měkce odpoví číšník, protože

vidí v mužových očích bolest, kterou ani jeho úsměv

nezakryje. 

Muž projde okolo smějícího se páru a jeho oči se za-

lesknou,  když  si  vzpomene,  jak   báječně  se  spolu

mohli mít. Zastaví se u dveří a objedná si rezervé  na

zítřek. Možná to vyjde, myslí si.

„Zítra v devatenáct  hodin,  stůl pro dva?“ potvrzuje

recepční objednávku.

„Přesně tak,“ odpovídá muž.

„Myslíte si,  že přijde?“ ptá se recepční.  Nechce být

nezdvořilá, ale už  mnohokrát viděla toho muže sedět



v restauraci u stolku pro dva samotného.

„Někdy určitě.  A já tu na ni budu čekat.“ 

   Muž si zapne kabát a vychází sám ven z restaurace.  Ra-

mena má shrbená, ale přes  okno nemůže recepční roze-

znat, jestli je shrbený kvůli větru, nebo kvůli své bolesti.

   Když muž odchází domů, ona jde zrovna spát.  Je una-

vená,  protože   večer  byla  s  přáteli.   Jak  se  natáhne  k

nočnímu stolku, aby si nastavila budík, uvidí lístek, který

si včera večer naškrábala. Stojí tam: „19:00 — alespoň

chvíli se modlit “ .

A hrome, pomyslí si.  Zase zapomněla.  Cítí výčitky svě-

domí, ale brzy je zaplaší.  Ona přece potřebovala  ten čas

s přáteli.   A teď potřebuje spát. 

   Ježíš jí určitě odpustí.  A je si  jistá,  že mu to nevadí ...  

autor:   Kirsten Burgesse

* * *

„Hle,  stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li

kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s

ním večeřet a on se mnou.“ (Zjevení Janovo  3:20)

Už vás nenazývám  služebníky, protože služebník

neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, ne-

boť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel

od svého Otce.  Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem

vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli

ovoce a vaše ovoce aby zůstalo.                             

                                                         (Jan 15,15-16)

  Slovo 

 (do pranice) 

.. tentokrát na téma:

SLAVENÍ SVÁTKŮ
– tradice, zvyk, nebo dokonce strašák ? 

   Četla jsem jednou příběh o tom, jak legrační může
být lpění na určitých tradicích. Zkusím ho převyprávět:

   To se vzali dva mladí lidé a oba dva, jak už to bývá,
si  přinesli  ze  svých  původních  rodin  určité  zvyky.
Jednou něco slavili a tak se dohodli, že k obědu bude
pečená husa.  Novomanželka tedy začala hned ráno
pilně  hospodařit  v kuchyni,  zatímco  novomanžel  si
odešel  za  nějakými  povinnostmi.  Když  pak  přišel
k obědu, ucítil už za dveřmi lákavou vůni pečínky, až
se mu sliny sbíhaly.  Jaké bylo ale jeho překvapení,
když místo krásné, do zlatova upečené husy na peká-
či, na kterou se tolik těšil, uviděl krájené pečené kous-
ky husího masa.
   „Co to je?  Ty jsi husu porcovala předem?“ zeptal se
zklamaně. „U nás se husa vždycky pekla vcelku ..“. 
   „No a ...?!  U nás se husa teda vždycky pekla rozkrá-
jená. Schválně se zeptej mojí mamky.“ Odbroukla roz-
mrzele  manželka,  zklamaná,  že  se  jí  nedostalo  pa-
třičného uznání. Při nejbližší příležitosti se pak na ná-
vštěvě u rodičů ptali, jak se peče husa. 
„No  samozřejmě  vcelku“,  udiveně  odpověděla  ma-
minka manžela.
„No samozřejmě nakrájená“, sdělovala zase svoji zku-
šenost maminka manželky. 
„Tak vidíš“, triumfovala mladá žena směrem ke své-
mu muži. „A to se tak dělalo vždycky. Viď, mami?“ 
Maminka se zamyslela: „No, já jsem se to takhle nau-
čila od své maminky. Víš, ona babička měla malý pe-
káč ..“ 

    My lidé jsme už takoví, že máme rádi určitou jistotu
v tom, co je zavedené, osvědčené. Neradi měníme věci,
které se vžily.  To se týká i  pravidelně se opakujících
křesťanských  svátků.  Všimněme  si,  že  některé
křesťanské tradice v našich zemích nemají se slavením
Vánoc žádný problém a berou je  jako samozřejmost,
zatímco   jiné  naopak  neslaví  vůbec.  A  obojí  k tomu
uvádějí své pádné argumenty, za kterými si stojí. 
 Jedním z nich je i tvrzení, doložené historickými zá-
znamy, že hlavní křesťanské svátky mají v podstatě po-
hanský  původ,  kterému  se  teprve  později  dal
křesťanský význam. To má ovšem svoji logiku. Apoš-
tolové víry Cyril a Metoděj přinesli zvěst evangelia do
naší země před mnoha staletími. Po nástupu křesťan-
ství  v našich zemích ale nebylo snadné hned vymýtit
pevně zakořeněné pohanské zvyky.  Všichni víme,  jak
dodnes lidé tíhnou k tomu, co  „se vždycky dělávalo“,
aniž by pořádně věděli, proč vlastně. Nezbylo, než dát
svátkům jiné  důrazy,  nový rozměr,  s poukázáním na
Boha a Písmo. Pohanské tak nahradit křesťanským, dát
lidem nové myšlení. 



Nebylo to asi vždy jednoduché. My dnes máme Bibli,  po
které můžeme kdykoliv sáhnout a přečíst si z ní kteroukoliv
pasáž. A jsme na to hrdí, možná až moc. V minulých stale-
tích byly ale jiné podmínky. Všichni lidé nebyli vzdělaní a
pro mnohé z nich byla  jakákoliv  kniha luxusem,  který  si
nemohli dovolit. Byly doby, kdy ti prostí neuměli ani číst a
psát. Jak tedy zvěstovat obyčejným lidem evangelium?
   V duchu vidím venkovského kněze, který byl pověřen ne-
lehkým úkolem – zasévat semínka evangelia a budovat víru
v prostých lidech. Musel v tom být vynalézavý. Snad nechal
namalovat  obrazy,   jakési  nástěnné  „leporelo“.  Snad  se-
stavil  dřevěný  Betlém.  Nejen jako výzdobu kostelíka,  ale
také  k  připomenutí  biblických  událostí  těm,  kdo  byli
negramotní  a  neměli  možnost  si  o  tom  číst.  Později  se
možná spojil s místním učitelem, dali hlavy dohromady a
nacvičili prostou vánoční hru se zpěvy. Do takové činnosti
se  pak  mohli  zapojit  mladí  i  staří.  Nacvičováním a opa-
kováním si děti i dospělí zapamatovali podstatné části děje.
Písně si pak mohli v čase adventu a Vánoc zpívat i doma.
Ztotožnit  se a rozjímat  o tom, že na svět přišel  od Boha
Mesiáš,  skrze  zázračné  narození  z panny.  Že  přišel  pro
všechny – bohaté i  chudé, zdravé i  nemocné. A že právě
v něm máme všichni naději. 
   Dnešní  společnost  se  vyznačuje  různými  postoji  -  od
jednoduchosti  až  po  rozmařilost  různého  stupně.  Jak  to
tedy  dnes  vidíme  my,  protestantští  křesťané  –  neslavit,
slavit, případně jak slavit? Okázalé budovy, velký majetek
církevní šlechty a pompézní slavnosti minulých staletí jsme
vyměnili  za  neméně  okázalý  důraz  na  jednoduchost  a
prostotu.  „..Svádí-li tě tvé oko ..“ – a tak raději nic.
Všechno pryč! Odstranit, odnést, osekat. Strohé modliteb-
ny bez ozdob, prostě oblečení lidé, důraz na jednoduchost,
zdůrazňovaná neformálnost. Vánoce – to je přece původně
pohanský  svátek,  říkáme.  Velikonoce,  svátek  jarní
rovnodennosti - rovněž, o „Dušičkách“ ani nemluvě. Kromě
toho – pravidelným opakováním se z oslav stává zvyk a pů-
vodní význam se tak vytrácí. 
   A teď ruku na srdce – není to jenom do opačného extré-
mu vyvedená karikatura? Možná bychom se měli snažit na-
jít v tom správnou polohu. 
   Víme o tom, že svoji verzi těchto svátků „slaví“ též sa-
tanisté? (Skutečně anti-krist  má své anti-svátky, které se
kryjí s církevními.) Zvláště o velkých svátcích se na černých
mších přinášejí oběti satanu, oběti zvířecí a dokonce i lid-
ské.  Přestaneme my křesťané  kvůli  tomu o  Velikonocích
vzpomínat  Kristovy  oběti  a  křtít  novokřtěnce?  Anebo
naopak právě proto pozvedneme svá srdce a své modlitby
k Bohu?  Protože se kdysi slavily pohanské svátky hojnosti
a plodnosti,  nebudeme slavit  díkůvzdání Bohu za úrodu?
Vždyť je to On, kdo dává sluneční svit, vláhu deště a sytí
celé tvorstvo. Zvykli jsme si na to, že máme dostatek. Pro-
zatím. Co je samozřejmé, nad tím se moc nepřemýšlí. Ne-
patří se aspoň jednou v roce společně poděkovat,  nejlépe
formou  slavnosti  a  chval?  A  protože  Vánoce  byly  kdysi
svátky zimního slunovratu a přesné datum Ježíšova naro-
zení stejně neznáme, budeme je raději ignorovat? 
Ničeho příliš .. praví Písmo. Ano – ničeho příliš, dokonce
ani přehnaného důrazu na prostotu a askezi. Nejde tu o to,
vytrhnout biblický verš z kontextu celého Písma a přizpů-
sobit si jej pro sebe. Jde právě o pochopení celého kontex-
tu. Znovu se mi tak připomíná zkušenost, že žádná věc není
špatná sama o sobě. Vždycky záleží na tom, jak se s ní za-
chází. I Boží lid ve Starém zákoně přece slavil různé svátky,
s Božím svolením a požehnáním. A svátek – ten byl přece
slavností! Bylo myslitelné, aby se některá rodina ve starém
Izraeli nezúčastnila Slavnosti stánků? 

   Je to pouze vyjádření mého názoru, ale byla bych pro
to, abychom byli před Bohem přirození. On zná lidský
život a ví, že život bez slavností je únavný a vyčerpáva-
jící  stereotyp. Asi jako putování pouští bez zastavení a
osvěžení v oáze. Jestliže slavíme v Boží bázni a s dů-
razem na jeho slovo, věřím, že nám to nemá za zlé. Vž-
dyť i Ježíš Kristus s učedníky se zúčastnil svatby v Káni
Galilejské a když došlo víno, postaral se o další.  Při-
kázal naplnit 6 velkých nádob. Byl to velmi štědrý Boží
svatební  dar.  Toto  víno  bylo  předobrazem  Kristovy
oběti -  milosti, záchrany, odpuštění, radosti a nového
života.   (Jan 2,1-11)
   Také ke konci věků Bůh připravuje velkou svatební
hostinu, ke které zve už teď. V podobenství  se mluví
dokonce o povolaných a pozvaných – a také o jejich
reakcích a postojích... A tak byli nakonec přivedeni ti,
kteří se nechali přemluvit. 
   Jsme my svatější, než sám Bůh? 
   Ovšem, záleží především na formě. Slavnost má být
slavnostní,  tj.  radostná,  ale  i  důstojná  a  plná  úcty.
Pořádáme-li  rodinnou  slavnost  (ať  už  je  to  svatba,
kulaté výročí nebo něco jiného), patří k tomu obvykle
uklizené  a  vkusně  přizdobené  prostory,  dobré  jídlo,
pohostinnost,  sváteční  oděv.  Má-li  být  slavnost  ra-
dostná, jsou namístě i dárky, kterými chceme své blíz-
ké překvapit a potěšit. A také písně, které by měly vy-
trysknout  z radostného  a  vděčného  srdce.  Vede  se
někomu  z  vás  zle?  Ať  se  modlí!  Je  někdo
dobré mysli? Ať zpívá Pánu!  (List Jakubův
5,13)
Není trapné a nevhodné, jestliže ti  nejbližší,  kteří by
měli oslavenci popřát a poděkovat za pohoštění, se při-
jdou  jen  najíst  a  pobavit?  To  platí  i  v mezilidských
vztazích, tím více vůči Bohu. 
Přiznám se, že já bych oželela ledacos, ale svátky bez
sváteční hudby by pro mne byly chudé. I když také ne-
stihnu pokaždé  zajít  na  koncert,  v čase  adventu  si  ji
ráda  přehrávám aspoň z  cédéček.  Myslím,  že  pokud
poslech vánoční hudby pozvedá srdce k Bohu, přináší
pokoj a naději, pak má své místo a plní svůj účel. 
   Na duchovní rovině se ovšem v prvé řadě má jednat o
nitro  člověka.  V  průběhu  adventu,  postního  období,
bychom se měli postit  hlavně od zášti,  sobectví,  žár-
livosti a pýchy. Vyčistit a uspořádat své myšlenky, po-
stoje a chování vůči svému okolí. Přizdobit své jednání
něčím dobrým, co mohu pro někoho udělat, jen tak -
prostě a neokázale. I to může být malým dárkem, který
bude milý lidem i Bohu. Pečení a úklid bytu s tím sice
může  souviset,  ale  nemá  přednost.  Pravý  advent  by
měl být především časem očekávání na Krista, ztišení a
přípravy na jeho příchod, i za cenu toho, že na stole ne-
bude devět druhů cukroví, ale třeba jenom tři a okna
s pokojem v srdci umyjeme jindy. No a? Věřící příbuzní
to pochopí, nevěřící mají problém v tom, že nechápou
to podstatné, takže závada je na jejich přijímači.  My
přece neslavíme slavnost zimního slunovratu.
   Vánoční svátky byly po mnoho staletí v našich ze-
mích oslavou narozenin Pána Ježíše. On je Pán Pánů a
Král králů, je Bůh i člověk zároveň. Vždycky, když měl
některý světský panovník důvod k velké oslavě (ať už u
příležitosti královské svatby nebo narození následníka
trůnu) slavila zároveň s ním celá jeho země, bohatí i
chudí. Byl to, moderně řečeno, státní svátek. Dokonce
ani za dob tuhého socialismu, kdy byla církev proná-
sledována  a  evangelium potíráno,  si  nikdo nedovolil
zrušit Boží Hod vánoční, svátek Božího narození. 



   A tak si říkám - jestliže bychom s úctou a radostí neslavili
svátky tak významné, nebyl by to postoj, rovnající se skoro
až urážce? Uvědomujeme si, jakou propast musel Kristus,
nebeský princ, který byl u Otce od věků, dobrovolně pře-
konat, když  ze své slávy jednorozeného Božího Syna přišel
do lidské bídy, tmy, zimy, chudoby a ohrožení? On přišel
proto, aby s námi sdílel naše strasti a ukázal nám východis-
ko. 
Slavíme-li tedy narozeniny a různá výročí ve vlastních rodi-
nách  a  to  zcela  bez  obav,  že  by  nám  snad  opakováním
zevšedněly,  pak  ani  narození  Kristovo  nepomíjejme  a
vzdejme  úctu,  která  Bohu náleží.   Určitě alespoň každý
sám za sebe, ve svém srdci.    

Karla Došková
* * *

Brány, zvedněte   výše   svá nadpraží, výše

 se  zvedněte,  vchody  věčné,  ať  může  vejít

Král slávy.

Kdo to   je   Král  slávy?  Hospodin,  mocný

bohatýr, Hospodin, bohatýr v boji.

(Ž 24,8)

* * *

CO JE NA VÁNOCÍCH NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ...

(aneb – vole, zbláznil ses´?)

Kdysi dávno svolala zvířata sněm. 
Liška se zeptala veverky: "Co pro tebe znamenají Vánoce?" 

Veverka odpověděla:  "Pro mne Vánoce znamenají krásný
stromeček ozdobený spoustou svíček a cukrovím s oříšky,
které mám tak ráda."

Liška se připojila se svou představou:  "Pro mne samozřej-
mě nesmí chybět voňavá pečená husička. Bez pečínky by to
opravdové Vánoce nebyly.

"Do řeči se jim vložil medvěd:  "Vánočka! O Vánocích mu-
sím mít obrovskou sladkou vánočku!"

Slyšet se dala také straka: "Podle mne jsou o Vánocích nej-
důležitější krásné a zářící ozdoby. O Vánocích se má všech-
no jen třpytit.

Pozadu  nechtěl  zůstat  ani  vůl:   "Vánoce  dělá  Vánocemi
teprve šampaňské. Já bych ho vypil klidně dvě lahve!"

A osel, který to už nevydržel, si rychle vzal slovo:  

"Vole,  zbláznil  ses?  Vždyť  na  Vánocích  je  nejdůležitější
Ježíšek. Copak jsi na to zapomněl?"

Vůl se zarazil, sklopil velkou hlavu a zabučel: 

"A vědí to vůbec lidé?“

Z knihy Vánoční příběhy pro potěchu duše, autor Bruno Ferrero

* * * 

HOJIVÉ DOTEKY BOŽÍHO DUCHA

   V listopadu se konala konference v Praze s názvem
Proměna v Kristu. Tuto konferenci pořádala organiza-
ce Immanuel ve spolupráci se sborem Církve Bratrské
v Praze 13. Hlavním řečníkem byl Randall Staley, který
vyučuje na Healing Prayer School v Anglii. Ve své praxi
se snaží lidem pomoci, aby rozpoznali a naplnili Boží
záměr. Biblické vyučování považuje za základ duchovní
proměny v Kristu. 
   Pokud si zlomíte nohu, potřebujete pomoc, aby se
noha dobře uzdravila. Jestliže se stane úraz vaší duši,
taky vyžaduje pomoc a uzdravení. Zranění z minulosti,
hříchy spáchané na nás i naše hříšné reakce nám brání
duchovně růst. Při modlitbě Ježíš přichází, osvobozuje
nás, uzdravuje a vede ke skutečné ryzosti a dospělosti.
Ve 2. Korinským 17-18 se píše:  „Duch je tím Pánem,
kde je Pánův Duch, tam je svoboda. Na odhalené tváři
nás  všech  se  zrcadlí  slavná  Pánova  zář,  a  tak  jsme
proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě – to vše
mocí Pánova Ducha.“
   V přednáškách Randall Staley zdůrazňoval, že exis-
tuje naděje a změna v našich životech je možná. Nemít
naději není biblické. Naděje a víra spoluzpůsobují, že
nás Bůh proměňuje. Apoštol Jan v 1. Janově listě 3, 1
mluví o Boží lásce: „Hleďte, jak velikou lásku nám Otec
daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími, a jsme jimi.“
My  jsme  tedy  objektem  Boží  lásky.  Tuto  pravdu  ve
svých hlavách dobře známe, ale někdy tomu naše srdce
nerozumí,  a  proto  podle  této  pravdy  nežije.  Někteří
křesťané nezažívají Otcovu lásku a nejsou si jisti, zda je
Bůh miluje. Zvláště pokud měli v dětství tvrdého a ne-
citlivého otce popřípadě matku. 
   Kvůli svým zraněním a pokřivenému pohledu na sebe
i druhé potřebujeme Ježíšovu pomoc, aby nejen naše
mysl,  ale i  naše srdce pochopilo,  jaká je pravda.  Po-
třebujeme poznat a vidět, jak se Ježíš na nás dívá. Sly-
šet, co On o nás říká a jak nás pojmenovává. (Mimo-
chodem mnoho účastníků konference sdělovalo během
prostoru  pro  svědectví,  že  jim  Bůh  dal  jméno.  Ze
všech těch  řečených  jmen  vyzařovala  ke  každému
jednotlivci Boží láska.) 
   Randall Staley se hodně věnoval tématům sebepřijetí
a odpuštění. Ježíš nás uzdravuje z různých lží o sobě i o
druhých. Někteří potřebují osvobodit od sebenenávisti,
hanby, viny a sebelítosti. Jiní musí zdolat překážky ke
zralosti  v Kristu  jako  například  nepřijetí  sama  sebe,
neschopnost  odpustit  druhým či  odpuštění přijmout.
Také  pro  někoho  bývá  velkým  problémem  odpustit
sám sobě. 

Petra Rybníčková

* * *

VÁNOČNÍ SVÍCEN

 Že  slavení  svátků  je  také  náročnější  na  různé
výdaje?  Opusťme  přesvětlené  výlohy  se  zby-
tečnostmi,  jakož  i  depresivní  úvahy  nad  prů-
vanem v peněžence a pojďme si vyrobit něco pro
radost. A levně. 

Potřebné  suroviny  jsou  z  těch  nejprostších.
Jedno hezké jablko, pár šišek nebo jenom větvi-
ček, svíčka s podložkou a drátek. 



Šišky spojte drátkem do věnce tak, aby se do něj vešlo ja-
blko. Pokud šišky nemáte, omotejte drátek rovnou zelený-
mi větvičkami.  Do věnce na talířek položte jablko. Zapích-
něte  svíčku  s podložkou.  Dozdobte  čímkoliv,  co  máte  po
ruce.  Já  jsem  použila  kousky  barvených  sušených  květů
z léta a na manželovo přání ještě zlacené ořechy.  Ovšem
stačí  třeba  zelená  stuha,  jeřabiny,  cokoliv,  co  najdete
v šupleti.

 

A máme hotovo … 

zdroj:   internet

TROCHA HUMORU

Murphyho zákony platí i v církvi -  křesťanská rodina
ve slavnostním shromáždění.

V nejposvátnější a nejdůstojnější chvíli během boho-
služeb se zpravidla ozve  jeden z následujících nežá-
doucích zvuků:
-  rána způsobená padajícím zpěvníkem, Biblí ,  či  ji-
ným kompaktním předmětem;
-  srdceryvný  pláč miminka, které v kočárku ztratilo 
někde dudlík;
-  dunivé kopání dětských nožek do lavice nebo jiného 
zařízení modlitebny;
-  skácení paraplete nebo berel (pěkně jedné po druhé) 
sestry X. Y.,  způsobené vaším čiperným dítkem;

-  pád čiperného dítěte a následný ohlušující řev;
-   "trouby jerišské"  aneb hloubkové čištění ucpaných
nosních dutin něčí ratolesti;
-  zvolání benjamínka rodiny jednoho ze starších sboru
(během významné pomlky při kázání):  "Proč ten pán
tolik křičí?!", případně  při tiché modlitbě během Veče-
ře Páně:  "Mamííí, kdy už bude konec?"“

Dilema rodin s malými dětmi:
Být, či nebýt s nimi na bohoslužbě? 
-  Jestliže tam budou zlobit,  budou se na vás ostatní
zlobit, že tam zlobily. 
-  Jestliže je necháte doma, vyčte  se vám, že je  ne-
cháváte doma a nezvykáte je na společná shromáždění.

Závěr: 

Křesťanská výchova se bez trochy  toho randálu prostě
neobejde.

. . . 

Recept  na  netradiční,  ale  chutné  cukroví,  které
zpestří sváteční mísu – vyzkoušené 

KAVÁRENSKÝ POMERANČ

4 pomeranče - nejlépe s chemicky neošetřenou kůrou

nebo v bio kvalitě 

800 g  pískového cukru 

100 g  kvalitní hořké čokolády 

Postup: Cukr nasypeme do širokého hrnce a zalijeme

litrem vody. Mícháme a zahříváme, až se cukr rozpustí.

Cukerný roztok přivedeme k varu. 

Pomeranče pořádně odrhneme. Nakrájíme je i s kůrou

na  kolečka,  silné  necelý  jeden  centimetr.  Koncové

patky nepoužíváme. Kolečka pomerančů překrojíme na

polovinu a  vytvoříme tak  půlměsíčky.  Nakrájené po-

meranče opatrně vložíme do vroucího cukrového roz-

toku a na mírném plameni povaříme po dobu pěti mi-

nut. Téměř nemícháme, aby se nerozpadly. Sundáme z



plotny a necháme pomeranče v roztoku vychladnout přes

noc. 

Druhý den kousky pomerančů vyndáme a necháme okapat

v  cedníku.  Troubu  předehřejeme  na  70  st.  Pomeranče

opatrně  vložíme  na  mřížku  a  dáme  do  trouby.  Pod  ně

dáme, kvůli odkapávající šťávě, ještě plech. Dvířka trouby

necháme trochu pootevřená. Pomeranče sušíme 3 hodiny.

Musí získat konzistenci pryže na gumování. Pak je z trouby

vyndáme a necháme vychladnout. Po vychladnutí polovinu

každého půlměsíčku namočíme do rozpuštěné čokolády a

necháme na papíru na pečení nebo na dvou špejlích ztuh-

nout. 

Pomeranče v čokoládě jsou příjemnou změnou oproti kla-

sickému cukroví z mouky a tuku. Na vánoční míse vypadají

lákavě a málokdo jim odolá. Jejich příprava je snadná, nic

se nepeče, jenom suší v troubě. Ovocné kousky osvěží, jsou

chutné, byť trochu nahořklé. 
Zdroj: kniha - Vánoční kuchařka pro dceru  I

TAXIKÁŘ A STAŘENKA

   Tento příběh ukazuje, co schází dnešní společnosti.
Úcta k bližnímu, láska k člověku, sebeobětování,  vzá-
jemná úcta  a  mnoho dalších  vlastností  pro  vzájemné
soužití ...

   Přijel jsem na zadanou adresu a zatroubil. Po pár mi-
nutách čekání jsem zatroubil znovu.  Měla to být moje
poslední  jízda  toho dne,  a  tak  jsem si  říkal,  že  bych
mohl odjet, ale místo toho jsem přece jen auto zapar-
koval, šel ke dveřím a zaklepal. 
"Chviličku", ozval se za dveřmi slabý hlas starší ženy.
Slyšel jsem šramot, jako když tam něco táhne po zemi.
Po dlouhém čekání se dveře otevřely. Stála přede mnou
malá,  přibližně devadesátiletá  žena.  Byla  oblečená  v
hedvábných šatech a na hlavě měla klobouček se síťkou,
jako v nějakém filmu ze čtyřicátých let. Vedle ní stál na
zemi malý kufřík. 
   Byt vypadal, jako by v něm po  mnoho let nikdo ne-
bydlel.  Všechen  nábytek  byl  zakrytý  prostěradly. Na
stěnách nebyly  hodiny, na poličkách nebyly ani hrneč-
ky, ani nějaké ozdůbky. V rohu stála kartónová krabice
plná fotografií a skleněného nádobí.

"Pomohl byste mi odnést tu tašku do auta?", požádala
mě.
   Odnesl jsem zavazadlo do auta a vrátil jsem se, abych
pomohl té ženě.
Chytla se mě za ruku a pomalu jsme šli k vozu. Neustále
mi děkovala za laskavost. 
"To přece nic není", řekl jsem jí,  "snažím se jen chovat
se ke svým pasažérům tak, jak bych chtěl, aby se lidé
chovali k mé matce".
"To jsi opravdu hodný chlapec",  řekla mi. 
   Když jsme se usadili do auta, nadiktovala mi adresu a
zeptala se, zda bychom mohli jet přes centrum. 
"To ale není nejkratší cesta",  upozornil jsem ji.
"Ach ano, já vím", řekla. "Já nespěchám. Jsem na cestě
do hospice".
Podíval jsem se do zpětného zrcátka. Její oči se leskly.
"Už nemám žádnou rodinu", pokračovala tichým hla-
sem.  "Lékař říká, že mi nezůstává moc času". Pomalu
jsem natáhl ruku a vypnul taxametr.
"Jakou cestou byste chtěla jet?", zeptal jsem se.
   Následující dvě hodiny jsme jezdili po městě. Ukázala
mi budovu, kde kdysi dávno, ještě jako mladá, pracova-
la jako obsluha výtahu. Jeli jsme čtvrtí, kde s mužem
žili jako novomanželé. Přivedla mě ke skladu nábytku, v
němž byl kdysi taneční sál, kam chodila ještě jako malá
holčička s rodiči.
Občas  mě  požádala,  ať  zabrzdím  před  konkrétní  bu-
dovou nebo uličkou.  Seděla  schoulená v koutku seda-
dla, beze slova. 
Pak najednou řekla: "Jsem už unavená, asi pojedeme".

   Jeli jsme mlčky na adresu, kterou mi dala. Byla to níz-
ká budova, něco jako maličké sanatorium s příjezdovou
cestou podél průčelí. Jakmile jsem zastavil, přišli k autu
dva ošetřovatelé. Opatrně jí pomohli vystoupit. Zřejmě
ji čekali. Otevřel jsem kufr  auta a odnesl její malé za-
vazadlo ke dveřím. Žena už seděla na kolečkovém křes-
le. 
"Kolik vám dlužím", ptala se a vytáhla kabelku.
"Nic", řekl jsem.
"Vždyť si musíte vydělávat na živobytí", namítla. 
"Mám i jiné pasažéry", odpověděl jsem. Téměř bez pře-
mýšlení  jsem se  k  ní  sklonil  a  objal  ji.  Ona  mě také
pevně objala.
"Daroval jsi staré ženě trochu štěstí", řekla. "Děkuji ti".
Stiskl jsem jí ruku a odešel. Dveře se za mými zády za-
vřely a byl to zvuk uzavírající další knihu života.

   Na zpáteční  cestě  jsem nebral  žádné  pasažéry.  Jel
jsem,  kam  mě  vedly  oči,  ponořený  do  myšlenek.
Nemohl jsem ten den ani s nikým mluvit. 
Co kdyby ta paní natrefila na nějakého naštvaného ři-
diče, nebo na někoho, kdo by nechtěl tak dlouho čekat?
Co  kdybych  jí  odmítl  splnit  její  prosbu,  nebo  co
kdybych byl jen párkrát zatroubil a prostě odjel?

   Nakonec bych chtěl říct, že nic důležitějšího jsem asi
ještě v životě neudělal.
   Jsme zvyklí si myslet, že náš život se otáčí v kruzích
kolem  velikých  okamžiků,  ale  ty veliké  okamžiky nás
často  zastihnou  nepřipravené,  protože  jsou  zahalené
tím, co někteří mohou považovat za maličkosti.

Svědectví od neznámého autora s námi sdílela

 Ilonka Kopecká



* * *

VĚCI  NEJSOU  VŽDY  TAKOVÉ,

JAKÝMI  SE  ZDAJÍ  BÝT  …

   Dva andělští poutníci se zastavili, aby  strávili noc v
domě bohaté rodiny. Rodina byla nepohostinná a od-
mítla anděly nechat v místnosti pro hosty.  Místo toho
byli ubytováni ve studeném sklepním pokoji. Jakmile si
ustlali na tvrdé podlaze, starší anděl uviděl díru ve zdi a
opravil ji. Když se mladší anděl udiveně ptal proč, starší
odpověděl: 
   "Věci nejsou takové, jakými se zdají být." 

   Další noc si šli odpočinout do domu chudého,  ale po-
hostinného  farmáře  a  jeho  ženy.  Poté,  co  se  s  nimi
manželé podělili o skromné jídlo, co měli, řekli andě-
lům, aby  spali v jejich posteli, kde si dobře odpočinou.
Ráno  po  svítání  našli  andělé  farmáře  a  jeho  ženu  v
slzách.  Jejich jediná kráva,  jejíž mléko bylo jediným
příjmem rodiny,  ležela mrtvá ve chlévě. 

   Mladší anděl se ptal staršího, jak se to mohlo stát.
„První muž měl všechno  a tys´ mu ještě pomohl“,  vyčí-
tal.  „Druhá rodina měla málo, ale byla ochotna podělit
se o vše,  a tys´ dovolil, aby jim zemřela kráva.  Proč??“

  "Věci nejsou takové, jakými se zdají být",  odpověděl
pokojně   starší   anděl.    „Když  jsme byli  v bohatém
domě  ve sklepním pokoji, všiml jsem si, že v té díře ve
stěně byla zásoba zlata,  o které  nevěděli.   Jelikož maji-
tel  byl  posedlý chamtivostí a neochotou sdílet  požeh-
nání a dostatek, utěsnil jsem stěnu, aby poklad  nemohl
najít.  Když jsme další noc  spali ve  farmářově posteli,
přišel si anděl smrti pro jeho ženu.  Dal jsem mu místo
ní krávu.  Věci nejsou vždy takové, jakými se zdají být." 

   Většinou neznáme všechny souvislosti.  I když máme
víru, potřebujeme také důvěru,  že vše, co přichází,  se
vždy děje v náš  prospěch,  i když to tak napohled nevy-
padá. To se vyjeví až časem.    Víme, že všecko  na-
pomáhá  k  dobrému  těm,  kdo  milují  Boha,
kdo  jsou  povoláni  podle  jeho  rozhodnutí.
(Římanům  8:28)  

Včerejšek  je historie.

Zítřek tajemství.

Dnešek, přítomnost,  je dar.

Život je neobyčejný

a chuť každého momentu je

neopakovatelná! 

Modlím se:

- ať mají tvé ruce vždycky co dělat, 
- ať je v tvé peněžence vždycky trocha peněz,
- ať slunce často  svítí na tvé okno, 

- ať po dešti a nečasu života následuje duha,  
- ať máš vždy nablízku ruku přítele, 
- ať Bůh naplní tvoje srdce radostí,  ..  

. .. a kdo ví, možná někdo potřebuje,  abys mu tenhle
příběh vyprávěl ...

neznámý autor
* * * 

 

Všem čtenářům

Boží požehnání, pohodu 

a pokoj v srdci

pro čas adventu 

i vánočních svátků

přeje 
redakce Zpravodaje.

     

 

Adresa redakce, kam můžete zasílat své příspěvky
elektronickou poštou: Karla.Doskova@seznam.cz
Prosím o označení předmětu ve zprávě jako Pří-
spěvek do Zpravodaje CB, aby nedošlo k jeho
zařazení mezi nevyžádanou poštu a nebyl omylem
smazán jako spam. 
Vaše články lze samozřejmě předkládat i klasicky,
napsané na papíře.  Ráda je přepíšu do počítače.
Děkuji za pochopení. 

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

mailto:Karla.Doskova@seznam.cz

