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. .. ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v 
Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.“  Skutky 1,8 
 

 
  

 

 

PODZIM 
Podzim…. Je krásný? Smutný? Radostný?  
Pro toho, kdo miluje teplo, slunce, světlo, může být podzim 
se svými mlhami a brzkým stmíváním zdrojem skleslé ná-
lady. Pro pečlivého zahrádkáře naopak radostnou dobou 
sklizně a chvílí uspokojení nad výsledky mnohaměsíční 
námahy. A pro milovníka lyží časem očekávání prvého 
sněhu.  
Je ale ještě jiný úhel pohledu. Pro ty z nás, kdo mají dávno 
za sebou "setkání s Abrahámem", je podzim v přírodě také 
připomínkou podzimu života. Tradice vzpomínky na 
všechny věrné zemřelé nám to také připomíná.  
Jak se člověk vlastně na podzim života těší nebo jak ho 
prožívá? Jako smutné ohlédnutí za obdobím mládí, za ča-
sem velkých plánů a dostatku sil? Nebo jako dobu pokoj-
ného sbírání ovoce? Nejsou to snad dny, jejichž realitu 
nechceme brát na vědomí?  
Památka zesnulých a naše cesty na hřbitov nám připomí-
nají, že náš pozemský život je opravdu konečný. A vzpo-
mínky na ty, kteří už z tohoto života odešli, nás mohou s 
konečností smiřovat. Teprve pohled na celek skončeného 
života nám ukazuje, jakou cenu život vlastně má. Že ovoce 
života není zanedbatelné. A kolik toho dává dalším genera-
cím.  
Po podzimu přichází v přírodě každý rok opět zima a jaro. 
Po smrti se ale otevírá možnost plného života s Bohem, 
vyústění naší pozemské cesty.  

Vezměme tedy na milost podzim, pokud se nám nelíbí 
– ten krásně barevný se žlutými a červenými listy, zra-
lými jablky a chutnými ořechy. A vezměme také na 
milost náš osobní podzim života – období životní 
sklizně, vděčnosti, osvobození od mnoha plánů. Je to 
neopakovatelný čas vyhlížení cíle naší cesty. Vnímání 
místa, kde nás Bůh čeká.                           Aleš Opatrný 

- 
 

ŽALM 65 
   Pro předního zpěváka, žalm Davidův, píseň.  
 
Ztišením se sluší tebe chválit, Bože, na 
Sijónu, plnit tobě sliby. 
 
K tobě, jenž modlitby slyšíš, přichází veš-
keré tvorstvo. 

Přemohly mě nepravosti, našich nevěrnos-
tí jenom ty nás zprostíš. 

Blaze tomu, koho vyvolíš a přijmeš, aby 
směl pobývat ve tvých nádvořích. Tam se 
budem sytit dary tvého domu, tvého sva-
tého chrámu. 

Ve své spravedlnosti nám odpovídáš činy 
budícími bázeň, Bože, naše spáso, naděje 
všech končin země i zámořských dálek, 
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jenž jsi upevnil svou mocí hory, opásán boha-
týrskou silou, 

jenž konejšíš hukot moří, hukot jejich vlnobití 
i vřavu národů. 

Z tvých znamení jímá bázeň obyvatele všech 
končin, tam, kde jitro nastává i kde se snáší 
večer, všechno naplňuješ plesem. 

Navštěvuješ zemi, hojností ji zahrnuješ, velmi 
bohatou ji činíš. Boží potok je naplněn vodou, 
pečuješ jim o obilí, ano, máš o zemi péči:  

Zavlažuješ brázdy, kypříš hroudy, vydatnými 
prškami ji činíš vláčnou, žehnáš tomu, co z ní 
raší. 

Ty svou dobrotou celý rok korunuješ, ve tvých 
stopách kane tučnost, 

kane na pastviny v stepi, a pahorky jásotem 
se opásaly. 
Louky se oděly stády, doliny se halí obilím, 
zvučí hlaholem a zpěvem.              

- 
 

PAVOUK  A  SKLIZEŃ 
Byl jednou jeden pavouk, který bydlel v pšeničném poli. 
Byl to velký pavouk a upředl nádhernou síť mezi dvěma 
stébly pšenice. Měl se dobře ze všech těch brouků a much, 
které se do jeho sítě chytily. Líbil se mu jeho domov a plá-
noval si, že tu zůstane po zbytek života. 
Jednoho dne pavouk do své sítě chytil malého brouka a 
právě ve chvíli, kdy se ho chystal sníst, brouk povídá: 
“Když mě pustíš, řeknu ti něco důležitého, co ti zachrání 
život.” 
Pavouk se na chvilku zarazil a poslouchal, neboť ho to po-
bavilo. 
“Raději bys měl tohle pole opustit,” řekl brouk, “budou 
žně!” 
Pavouk se zasmál a řekl: “O jaké žni to mluvíš? Zdá se mi, 
že mi tu vyprávíš pohádky.” 
Ale brouk řekl: “Ne, ne, je to pravda, majitel tohoto pole ho 
už brzy přijde sklidit. Všechna stébla poseče a pšenici se-
sbírá. Jestli tu zůstaneš, zabijou tě obrovské stroje.” 
Pavouk řekl: “Nevěřím ve žně a obrovské stroje, které seka-
jí pšeničná stébla. Jak mi to můžeš dokázat?” 
Brouk pokračoval: “Jen se podívej na pšenici. Vidíš, jak 
roste v řadách? To dokazuje, že ji tu někdo vysázel.” 
Pavouk se zasmál a posměšně řekl: “Toto pole prošlo vývo-
jem a nemá to nic společného s nějakým tvůrcem. Pšenice 
takhle roste vždycky.” 
Brouk vysvětloval dál: “Ne, ne, toto pole patří majiteli, kte-
rý je vysázel a brzy si ho přijde sklidit.” 
Pavouk se zakřenil a řekl broukovi: “Já ti nevěřím.” A pak 
si pavouk dal toho brouka k obědu. 
O pár dní později se pavouk smál tomu, co mu brouk vy-
právěl.  
Pomyslel si: ”Žeň! Taková hloupost. Žiju tu celý život a 
nikdy mě nic neobtěžovalo. Jsem tu od té doby, co ta stébla 
byla jen pár centimetrů nad zemí a budu tu žít až do konce 
svého života, protože tohle pole nikdy nic nezmění. Život je 
docela dobrý a já jsem v pohodě.” 
Druhého dne byl krásný, slunečný den v pšeničném poli. 
Nebe bylo jasné a nezafoukal ani větříček. Toho odpoledne, 
právě když se pavouk chystal, že si schrupne, si všiml, že se 
k němu blíží oblaka prachu. 

Zaslechl hluk motorů a řekl si: “To by mě zajímalo, co 
to asi je?”          Brian Bissell 

- 
 

„Dvojí věc od tebe, Bože, žádám:  
nedávej mi ani bídu, ani bohatství.  
Dej mi jen to nutné k životu,  
abych se z přebytku nestal nevěrným,  
anebo abych z bídy nekradl.“  
          (srv. Přísloví 30,8-9)  

-  
 
Až nám dojdou chlebíčky, možná se začneme konečně 
modlit za chléb.                                  Pavel Kosorin 

 
 

 
 

BOŽÍ PÉČE 
Byla jsem věřící už několik let, ale nebyla jsem si jistá, 
že Bůh ke mně mluví konkrétně a že mě každou život-
ní situací chce provést. Proto, když jsem dělala určitá 
rozhodnutí, často jsem se s několika lidmi radila, co 
mám dělat dál. Tak to bylo i po rozvodu, kdy se mělo 
řešit majetkoprávní vypořádání. Rad od lidí bylo něko-
lik, některé i nevyžádané. Také já sama jsem měla ur-
čitou představu. Po jedné takové schůzce jsem po ces-
tě domů uslyšela jemný Boží hlas: „Všeho se vzdej...“ 
To mě docela vyděsilo a snažila jsem se ten hlas igno-
rovat...nešlo to. Tentokrát jsem ale byla přesvědčena, 
že ke mně mluví Bůh. 
V krátkosti chci jen objasnit situaci, že do manželství 
jsem na společné bydlení přispěla větší finanční část-
kou, kterou jsem si půjčila. Ty peníze jsem potřebovala 
co nejrychleji vrátit. 
V původním bytě jsem už také nebydlela, odstěhovala 
jsem se do podnájmu. Neměla jsem ani vlastní bydlení 
ani peníze...a teď Bůh chce, abych se všeho vzdala?? 
To přece, Pane Bože, to není fér, jak to po mě můžeš 
chtít?  Nyní jsem nežádala rady od lidí, ale sama jsem 
hledala, jak to mám vyřešit. Asi 3 týdny jsem se s Bo-
hem dohadovala, brečela, modlila se a hledala odpo-
věď - proč?   Bůh mi skrze písmo dal odpověď - verš 
5.Moj 7:25-26:  „Tesané sochy jejich bohů spá-
líte. Nebudeš žádostiv stříbra ani zlata z nich, 
nevezmeš si je, abys nepadl do léčky. Před 
Hospodinem, tvým Bohem, je to ohavnost.  
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Nevneseš do svého domu ohavnou modlu; propa-
dl bys klatbě jako ona. Budeš ji mít v opovržení, 
budeš ji mít za hnusnou ohavnost, neboť je kla-
tá.“ 
To, co bych získala, by pro mě bylo prokletím, ne požehná-
ním. Nakonec jsem se rozhodla poslechnout. Vzdala jsem 
se celé finanční částky, kterou jsem vložila do bytu a také 
jakéhokoliv nároku na byt-což jsem také stvrdila svým 
podpisem na patřičných úřadech. Věřila jsem, že jestli to 
slovo bylo od Boha, tak mi pomůže vše zvládnout. 
Ze začátku to bylo velmi těžké. Nejenže jsem procházela 
bolestným procesem uzdravování své duše, ale finanční 
situace byla velmi napjatá (dcera studovala na střední ško-
le, vyšší platba podnájmu, jízdné atd.). Začala jsem také 
splácet dluh pravidelnými měsíčními splátkami. V tomhle 
období se mi Pán Ježíš stal velkou oporou. Potěšoval mě, 
uzdravoval, hýčkal mě ve svém náručí, mé slzy utíral... 
Vlastně jsem Ho více a více poznávala, jako nikdy předtím. 
Uvědomovala jsem si, že nás Pán Ježíš opravdu moc miluje 
a dokonce i mě-rozvedenou. 
Během roku se stal Boží zázrak. Jinou cestou-což byla mi-
lost Boží – jsem dostala celou finanční částku, které jsem 
se vzdala. To byl pro mě veliký šok a velká radost! S obrov-
ským ulehčením jsem zaplatila dluh a také jsem si mohla 
užívat trochu finanční svobody. Byla jsem Bohu moc vděč-
ná, jak se o mě postaral a jak těžkosti obrátil v požehnání. 
Na mysl mi vyvstal verš: Římanům 8:28 „Víme pak, že 
těm, kdo milují Boha, všechny věci napomáhají k 
dobrému...“  
Uplynul další rok. A já jsem dostala ještě větší dar od na-
šeho Pána.  Jeden můj příbuzný se vzdal nároku na byt bez 
finančního vyrovnání. Tuto informaci rozeslal všem pří-
buzným a mezi nimi jsem byla i já. Projevila jsem zájem a 
byt si prohlédla. Modlila jsem se nejen doma, ale na vyžá-
dání jsem si půjčila klíče od bytu a modlila jsem se přímo 
tam. Ptala jsem se „Je to od Tebe, Pane?“ „ Ano,“ byla 
odpověď a já jsem cítila neuvěřitelnou vděčnost. Měla jsem 
takovou radost, že jsem ji téměř nemohla unést. Se slzami 
v očích jsem se asi 14 dní vzpamatovávala a divila, co se to 
vlastně stalo... copak já si to zasloužím? 
Náš Pán je milostivý a věrný, ON je opravdu úžasný a roz-
dává své požehnání bez omezení. Dostala jsem 2-pokojový 
byt v nájemním domě ve středu města Brna. Bůh měl pro 
nás všechno dokonale načasované. Příprava bytu-
vystěhování původního majitele a předání bylo neuvěřitel-
ně nadpřirozené. V té době se má dcera chystala na man-
želství, končil jí podnájem a já jí umožnila v bytě proza-
tímně bydlet.   
Ale tady Boží milost ještě nekončí, Bůh požehnání zdvoj-
násobil! (Izajáš 61,7 ) „Za svou dvojí ostudu a han-
bu bude nad svým podílem lid plesat, dvojí dědic-
tví obdrží v své zemi, budou mít věčně radost.“   
Ve stejném domě se uvolnil sousední byt a my jsme dostali 
novou nabídku, opět bez jakéhokoliv finančního vyrovná-
ní. Přijali jsem další Boží dar. Moji mladí se tedy přestěho-
vali do 3 pokojového bytu a já jsem se na podzim odstěho-
vala do Brna, do svého krásného bytu. Opět to bylo vše 
načasované, den stěhování byl poslední, kdy nepršelo a 
další víkend začalo hustě sněžit. 
Když jsem se před 2 lety rozhodla poslechnout Boha, ne-
věděla jsem, co bude dál. Vzdala jsem se všeho a důvěřova-
la jsem Pánu a On to proměnil v obrovské požehnání. A 
učím se to stále, více Mu důvěřovat a následovat Ho... a to 
přeji i Vám.                                                     Jarmila Bělková              

- 

MODLITEBNÍ NÁDOBA 
Co si představit pod pojmem modlitební nádoba? Je to 
něco, na co si můžeme sáhnout? Je to něco, co Bůh 
ocení? Je to něco, co před Bohem můžeme imaginárně 
vylít? Jak Bůh vyslýchá modlitby? Je třeba udělat více, 
než se jen modlit? 
Abych se dostala vůbec k jádru věci samotné. Byl jed-
nou jeden starší církve …. Tak teď to vypadá na sá-
hodlouhou pohádku s „happyendem“. Toť otázka - jak 
to všechno dopadne?  
Ale starším církve tento příběh opravdu začíná. Při 
promlouvání do srdce jedné sestře se zmínil, že někdy, 
aby Bůh modlitby vyslyšel, tak musí být naplněna 
jakási pomyslná nádoba modlitbami. Aby tyto modlit-
by mohly být před Boha „vylity“ a Bůh začal v té věci 
jednat. Tato informace mě zaujala a já se ponořila do 
své životní reality, kdy jsem si uvědomila sled událostí, 
které mi naznačovaly, že jsem se za své touhy nemodli-

la natolik, jak bych přece jen mohla ☺. A abych tuto 
pomyslnou nádobu naplnila modlitbami, musela jsem 
učinit dvě věci. Jednak se rozhodnout – což je jedna a 
kolikrát ta nejdůležitější věc v mnoha oblastech naše-
ho života. A pak to také zrealizovat. Začít se pravidelně 
modlit, ale také napodobit již zmíněnou nádobu.  To je 
docela slušný začátek, nebo ne? 
Druhý den ráno informuji svou kolegyňku v práci, jak 
jsem se rozhodla se usilovně modlit a jak jsem již 
dnešní noc strávila přerušovaným spánkem. V noci 
jsem se nebudila kvůli nočním můrám, ale kvůli mod-
litbám. Se svým rozhodnutím jsem si nastavila budík 
na každou celou hodinu, a mohla se tak v noci budit a 
modlit se. A když se jde modlit v noci, tak se přece mu-
sí jít modlit i přes den. „OUKEJ!“ Jdu na to i ve dne. 
Opět nastavuji budík na každou celou denní hodinu. 
Žádný pouze v noci. Kolegyně se zvesela podivuje, 
proč mi ten telefon tak často zvoní. Okamžitě s plným 
nasazením vtahuji kolegyni do své neznuděné reality… 
Když kolegyni vysvětluji, že zvonění telefonu není 
z důvodu, že bych byla dobývána muži – jak si myslela, 
její úsměv na tváři tuhne. Přejícnou kolegyni však 
vzápětí hned začnu rozradostňovat. Vykládám jí, jak se 
mi různé životní situace zarývají pod kůži a má mysl 
nepřestává být zaujata různými okolnostmi dějícími se 
kolem mne. Tak jak starší sboru vysvětloval, že někdy 
se musíme modlit usilovně, abychom naplnili modlit-
bami nádobu před Pánem, tak i kazatel se se mnou 
v telefonu poslední dobou loučíval zajímavými a ne-
zvyklými slovy. Ať jsme vedli rozhovor na jakékoliv 
téma, rozloučil se se mnou: „Ať se touhy tvého srdce 
naplní, když se za ně tak usilovně modlíš.“ Říkám si, to 
bych asi na těch modlitbách měla přece jen zapraco-
vat. Rozhodnutí bych měla za sebou. Teď jen realizace.  
Je, jako vždy, nádherný den plný pracovních povin-
ností jak v práci, tak i doma. Doma uléhám strhaná a 
vyčerpaná do svého obrovského, měkkého, teploučké-
ho a vymazleného pelíšku s představou: a to se mám 
jako ještě usilovně modlit? Když ještě musím ráno br-
zo vstávat? No to snad ne. Ale jakýpak ne. Jasně že jo. 

To bych nebyla já, abych neřekla – jde se na to☺. Mé 
rozhodnutí a odhodlání se jde realizovat. Má původní 
představa, jak naplnit slova staršího a kazatele byla – 
oukej, budu se modlit každou hodinu. Ve dne v noci, 
Proč ne … Přichází pochybnost – opravdu každou ho-
dinu, když jsem tak unavená – jak budu zítra v práci 
vypadat? Vždyť budu naprosto nepoužitelná a bez 
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energie a ještě když je tam tolik práce. V tom kolegyni pře-
ce nemůžu nechat…. ALE … Ale všechno se zvládne. 
Všechno jsem vždy zvládla – toto mě přece nepřeválcuje 

☺. Beru do ruky telefon a nastavuji budík na každou ce-
lou. Jak v noci, tak ve dne. Deset hodin, jedenáct, půlnoc, 
jedna ráno, dvě, tři … a tak dále až přichází budíček na 
vstávání… Vstávám. Hodnotím noční režim. Říkám si ty jo, 
… to vůbec nebylo špatný. Koukám do zrcadla, vypadám 
vcelku použitelně. Bájo. Jde se do práce. Do práce přichá-
zím s úsměvem, jak je mým zvykem … občas si ale zívnu 
častěji, než je zvykem. A přichází celé hodiny v práci, mobil 
zvoní, yypínám, v duchu se modlím. Stejně tak to opakuji 
další hodinu a další a další. Kolegyně si hbitě všímá mého 
řinčejícího telefonu a s úsměvem povídá, jak mě ti chalani 
honí. Říkám mé drahé kolegyni: „Ale prdlajs.“ Začínám 
vysvětlovat svou touhu modlit se a jak jsem si říkala, že 
bych chtěla naplnit pomyslnou nádobu modlitbami. Po-
kračuji a říkám, nejen naplnit pomyslnou nádobu, ale také 
bych chtěla tu skutečnou. „Co takhle má drahá kolegyně, 
že bychom si udělaly svoji modlitební nádobu, kterou si 
naplníme modlitbami?“ Mám úžasnou kolegyni! Ať vymys-
lím sebevětší hovadinu, vždy se chytne! Jsme prostě akční 

dvojka! DÍKY BOŽE! ☺ (Pozn. pisatele: Má kolegyně je 
natolik úžasná, že už ty hovadiny vymýšlí i sama.) 
Jdu prohledat kuchyňku v práci – musím přece najít něja-
kou nádobu, co by byla fajn. Hledám, hledám … nacházím 
… Sklenice od kávy je naprosto ideální – ani velká, ani ma-
lá. Prostě naprosto dokonalá. Pečlivě z ní odstraním ko-
merční nápisy, výživové hodnoty, čárový kód a další ne-
zbytné informace pro uživatele. A krásně čistou ji přináším 
s vítězoslavným úsměvem ukázat své kolegyni. „Mám ji!“ 
Kolegyňce opět vyrostl úsměv a mé nadšení sdílí plně se 
mnou. Oh – jaká spokojenost dvou sociálních pracovnic. 

☺ Tak nádobu máme před sebou, čistá sklenice. „Co teď?“ 
ptá se kolegyně. Říkám: „Tož teď ji přece musíme naplnit 
našimi modlitbami, že jo!“ Takže jsme si s kolegyní rozdě-
lily papíry – já čistě bílý a ona přírodní zažloutlý papír. 
Abychom si přece poznaly, která z nás se modlí více … Ano 
běžná lidská rivalita funguje. Já si vzala ještě dva barevné 
papírky- žlutý a růžový – za dvě pro mě nejdůležitější věci, 
kvůli kterým jsem se přece chtěla modlit. Touhy mého srd-
ce. O ty tu přece jde.  
Jde se na to! S kolegyní se začínáme modlit. A vše, za co se 
modlíme, napíšeme heslovitě na papír. Hesla jednotlivě 
rozstříháme, poskládáme a vhazujeme do nádoby. Na to, 
jak jsme se usilovně modlily, a kolik jsme toho vzpomněly, 
tak nádoba zeje prázdnotou. Na dně je lehký poprašek mi-
niaturních papírků. Hm … žádný extra radostný pohled.  
Ale nadšení stále přetrvává … po napjatém a lehce spoko-
jeném pohledu s kolegyní se opět zaboříme do rozdělané 
práce. Budík opět zvoní. Opět bereme do ruky tužky a pa-
píry a jdeme se modlit. Opět hesla muchláme do co nej-
menších papírků a s nadšením házíme na dno sklenice. 
Hladina modliteb se vůbec nezvedla. Takto to absolvujeme 
každou hodinu. Po pár hodinách na naši modlitební nádo-
bu s kolegyní hledíme a obě máme rozličný pohled na jed-
nu věc. Říkám jí, kolik modliteb, na kolik témat už jsme 
vzpomněly, za co všechno jsme se již modlily a přitom je 
toho tak málo. Říkám jí, jak takováhle malá modlitbička se 
v tom obrovském moři, které každým okamžikem za Bo-
hem letí, ztratí. V tom obrovském množství. Vždyť je to 
jako jedno zrnko písku v oceánu … Říkám si, ale i to jedno 
malinkaté zrníčko Bůh slyší. I na tom Mu záleží. Přibírám 
další barvu papírku, na který musím psát své „DÍKY PA-

NE“. Má drahá kolegyňka má však na toto malé množ-
ství na dně nádoby jiný pohled. Na to, že jsem optimis-
ta zde kolegyně na plné čáře vyhrála. Nádobu vidí jako 
skvělou a rychle splnitelnou. Je skvělé se takto modlit, 
protože člověku přichází na mysl stále nová a nová 
témata, za která je třeba se modlit. A jak jsme dobré, že 
se nám to tak rychle plní. Totálně opačný pohled, než 
jsem měla já.  
Abychom ale neměly jenom takovou nádobu se slože-
nými papírky uvnitř, nádobu jsme si „vytunily“ (pro 
neznalé – obohatily). Přivolaly jsme ještě jednu kole-
gyni a společně jsme si rozdělily další barevné lepicí 
papíry, abychom to měly veselé A každá dostala úkol 
na papírek něco napsat. Každá zvolila jiný nápis, jiné 
písmo, jiné barvy, jiný styl. Prostě unikát. Nápisy zně-
ly: Bůh Ti žehnej, Svou cestu svěř Hospodinu, 
S Bohem jde všechno líp. Hned naše nádoba vypadá 
lépe… A co víc, máme ji na pracovním stole, vždy po 
ruce a hlavně před zraky klientů. Každý kdo přijde, 
vidí, že zde je něco jinak. A může být povzbuzen. Nyní 
jsme já i má drahá kolegyně naprosto spokojené. 
S radostí nádobu pečlivě plníme. Na dno nádoby při-
dáváme datum, kdy jsme s tímto experimentem začaly.  
Následující pracovní dny dodržujeme stejná pravidla – 
co hodina – to modlitby. Postupně, a to velmi rychle, 
začínáme zjišťovat, že ne opravdu každou hodinu se 
můžeme modlit. Klienti nám nenechávají prostor na 
tak pravidelné modlení se. Samy si připouštíme, že to 
asi vždycky nepůjde. Ale snahu se snažíme udržet a 
opravdu, jak jen to jde, tak se modlíme a naplňujeme 
nádobu. Hurá! Na dně už máme centimetrovou výšku. 
Jak pozitivní. Za sebe se nemůžu dočkat, až modlitby 
z nádoby budou „přetékat“. Jen to asi nebude úplně 
coby dup.  
Kolegyně se mě s nadšením táže, jak jsem na tento 
nápad vůbec přišla. Popisuji, jak mi starší povídal o 
jakési pomyslné nádobě, kterou je nutné naplnit mod-
litbami, aby tyto modlitby mohly být vylity před Pána a 
On tak mohl jednat. A také jak kazatel ve mně probudil 
touhu, že bych se asi přece jen měla za své niterné 
touhy modlit, že to vlastně moc nedělám. A ona mi 
říká: „Víš, to mi připomíná podobenství o soudci a 
vdově v Lukáši 18:1-8“. „Vyprávěl jim také podo-
benství, jak je potřeba stále se modlit a ne-
vzdávat se: „V jednom městě byl jeden soudce, 
který se Boha nebál a člověka si nevážil. 
V tom městě byla také jedna vdova. Chodila 
za ním a říkala: ´ Zjednej mi právo proti mé-
mu odpůrci. Dlouho se mu nechtělo, ale po-
tom si řekl: ´Boha se nebojím, člověka si ne-
vážím, ale ta vdova mi nedává pokoj! Zjed-
nám jí právo, aby mi nakonec nezničila po-
věst!´ Tehdy Pán řekl: „Slyšeli jste, co řekl ten 
nespravedlivý soudce?! A Bůh snad nezjedná 
právo svým vyvoleným, kteří k němu volají 
dnem i nocí? Myslíte, že jim bude otálet po-
moci? Říkám vám, že jim zjedná právo, a to 
rychle.“  
Pro sebe si říkám, jak je to úžasné. Jak je to zároveň 
pro mě potvrzením, že to nedělám zbytečně. Že mé, 
naše, modlitby, budou vyslyšeny a Bůh mi zjedná prá-
vo. Říkám si, když nespravedlivý soudce mohl podleh-
nout nátlaku vdovy, u které není napsané ani jak často 
za ním chodila … Cožpak Bůh není ještě větší, lepší a 
milosrdnější, když ho vlastně otravuji se svými mod-
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litbami a to ještě každou hodinu?! Dovedete si představit, 
že člověk, kterého milujete, za vámi chodí každou hodinu 
vás o něco žádat? Jak rychle mu dáte to, po čem on touží? 
Nebo nedáte mu ještě více, abyste od něho měli pokoj? Co 
teprve takový Bůh? Jakou láskou nás přece všechny milu-
je, a On pro nás chce to nejlepší. Copak nenaplní touhy 
našeho srdce? Nepozvedne naše trápení? Nedá nám vý-
chodisko? ANO. Zjedná nám právo a to rychle. Jaké úžasné 
potvrzení a jaké je mé nadšení, jak Bůh o mně ví, a o každé 
mé modlitbičce. Jak on to zrnko písku v oceánu vyslýchá. 
No nemůžu se dočkat té plné nádoby. 
Říkáte si, vydržela ona se modlit opravdu každou hodinu 
v noci? No představte si, když máte vstávat každou hodinu 
a modlit se, kolik z toho spánku vlastně máte, když máte 
spát alespoň 8 hodin. Proto jsem ubrala a za noc jsem 
vstávala třeba 3x – 4x, jak to vyšlo. Modlila jsem se ve dne 
v noci, tak jak je to v Bibli. O frekvenci jsem v tomto podo-

benství nic nenašla ☺. I v práci jsme ubrali na častosti 
modliteb, abychom stíhaly i pracovat. Protože jak vám té-
mata přibývají, jsme schopni se modlit i celou hodinu, a 
když zazvoní budík, můžete jen nanovo. Ještě že pracuje-
me v křesťanské organizaci a i za modlitby jsme placeni 
(nadsázka).  
Jiný den jen letmo potkávám staršího, kterého jsem zmíni-
la již na začátku příběhu. A se sledem dalších událostí, kte-
ré nebudu líčit, protože bych mohla napsat rovnou knihu, 
z ničeho nic mi říká: „Víš, modli se. Ono totiž jsem si uvě-
domil, že vlastně moje žena, ta si mě vymodlila. Ta, kdyby 
se za mě nemodlila, tak spolu nejspíš nejsme.“ Aniž by-
chom se spolu na toto téma zrovna bavili, přišlo ke mně 
toto slovo. A mě zahřálo na srdci. Na to konto mu vyprá-
vím, jak se modlím ve dne v noci, a jestli zná podobenství o 
soudci a vdově, a že na konci je skvělý verš. Bůh zjedná 
právo a to rychle. Říkám: „rychle, tam je slovo rychle.“ 

Nadšení je obrovské, realita? Toť otázka ☺ A jestli jsem si 
vymodlila manžela, stejně jako výše zmíněná manželka 
staršího? Tak to je příběh na jindy…  
Po čase modliteb, tužeb, snah, proseb a díků se nádoba 
krásně plní, papírky se blíží k okraji a mé natěšení na vylití 
nádoby před Boha se každou modlitbou zvětšuje a zvětšu-
je. Povzbuzuji kolegyni, že se musíme modlit více, už aby-
chom tu nádobu naplnily. Říkám si, ale na to, jak se mod-
líme, tak to stoupá jaksi pomalu. Kolegyně mi k mému 
překvapení vysvětluje pomalý chod vzrůstu hladiny tím, že 
papírky často udusává, aby se jich tam vlezlo více. Hahaha, 
jaký kanadský vtípek, přímo atentát byl na mě spáchán. 
Říkám to pořád, mám skvělou kolegyni. Avšak i ten den 
nadešel, kdy z nádoby začaly vypadávat papírky. A i já se 
dočkala a má touha po vylití nádoby se naplnila. Jenže co 
teď? Nádoba je plná a co teď s papírky? Kolegyně navrhuje 
jít k řece a papírky vyházet krásně do řeky a nechat je 
plout…  
Krásná to představa, ale přece jen … asi bychom se měly 
poradit. Moje touha byla, aby se nám přes nádobu pomod-
lil nějaký starší. A má tužba byla opět naplněna. V práci 
nás přijel náhodou navštívit jeden starší našeho sboru a 
tak ho prosím za to, zda by se nepomodlil za všechny ty 
modlitby, které v nádobě již jsou. Sám pořádně nechápal 
smysl nádoby, což mu bylo vysvětleno. Dokonce jsme mu 
povolily podívat se na nějaký papírek, ať ví, co se v nádobě 
může skrývat. Ke svému štěstí si vytáhl papírek, kde bylo 
heslo STARŠÍ – BÁZEŇ PŘED HOSPODINEM. Vysvětlily 
jsme mu, že jsme se modlily za starší a také za to, aby měli 
před Hospodinem bázeň. S radostí se za nádobu pomodlil 
a zase odjel. Zase jsme zůstaly s nádobou samy. Co teď? 

Opět jsme zůstaly přemýšlet. Tak koho jiného se zeptat 
na radu než našeho kazatele. Ptáme se: „Bratře kazate-
li, co je nejmoudřejší udělat s naší nádobou?“ Bratr 
kazatel zkušeně a bez většího bádání odpovídá: „Spalte 
to … Přidejte hřebíček, udělejte Bohu libou vůni a 
spalte to.“  Hm, říkáme si, jaký skvělý nápad. Do práce 
dalšího dne přivážím skořici a hřebíček, abychom na-
plnili doporučení bratra kazatele, naplnili Písmo:  
Exodus 29:18… „Je to zápalná oběť Hospodi-
nu, příjemná vůně, ohnivá oběť Hospodinu.“  
Super, co s tím uděláme, máme vymyšleno. No jo, ale 
kde? Kde to spálit? V práci by si o nás klienti pomysle-
li, že jsme čarodějnice. A když venku, tak kde? U kole-
gyně na zahradě? No to bychom mohly, ale nesměl by 
tam být její nevěřící manžel … Takže musíme někam 
ven. Kolegyně zná místo, kam můžeme. Super. Nased-
ly jsme do auta, vzaly hrnec a kovový kýbl. Dojely jsme 
k řece, kdybychom náhodou vzplanuly, ať se máme 
rychle čím uhasit, že ano. Vybraly jsme si krásné mís-
tečko na malých líbezných kamínkách u řeky, obklo-
peny suchou přírodou připravenou pouze shořet a 
nebo se zazelenat, pokud zaprší.  
Náš rituál jsme byly připraveny započat. Pečlivě jsme 
nachystaly kýbl, do něj daly hrnec, do hrnce skořici a 
hřebíček a modlitby jsme ze skla přesypaly do hrnce. 
K našemu překvapení se hrnec po okraj naplnil. Už jen 
stačilo zapálit. Vzaly si dvě připravené sociální pra-
covnice s sebou oheň? Překvapivě ano, vzaly. A nebyly 
bychom to my dvě, kdybychom během toho všeho ne-
vtipkovaly a nepředstavovaly si všechny akce, které se 
mohou během našeho pálení stát … , kupříkladu, že 
podpálíme suchou přírodu, že sociální pracovnice bu-
dou v městských novinách vyfoceny, jak prchaly před 
policií, která se snažila polapit žhářky, atp. Smysl pro 
humor nám opravdu nechybí. Modlitby jsme 
s opatrností zapálily a čekaly jsme, jak vzplanou a bu-
de za 30 vteřin po všem. Nebylo tomu tak, modlitby 
nám hezky chytly a z hrnce se začalo dýmit. Žádný 
plamen, žádný oheň, pouze dým. Bůh byl přítomen. 
Během pálení jsme se modlily, aby všechny tyto mod-
litby byly vyslyšeny a také, aby byly spáleny opravdu 
všechny… S vůní hřebíčku a skořice tato dojemná 
chvíle skončila. Naše dobrodružství bylo u konce. By-
lo? Toť otázka, dvě sociální pracovnice jsou vždy ve 

střehu a nikdy se neví, co zase vymyslí … 😊. 
A očekávaný „happyend“? Tak vždy a na všem se dá 
najít něco pozitivního. Bylo to nostalgické uvolnění 
všech modliteb a já se cítila, jakoby ty všechny modlit-
by měl právě u sebe Bůh. Už jen to, že mu předáte ja-
koukoliv starost, trápení, ale i radost. Už to je velký 
čin, který můžete dělat každý okamžik. Každým oka-
mžikem Pán čeká, kdy mu dáte ze sebe všechno. Kaž-
dou svou myšlenku, každý svůj pocit, každé své trápe-
ní, každou svou radost, každou svou touhu … sebe ce-
lého.  
Jedno varování nakonec. Doma podobné věci nezkou-

šejte. 😊                                         Vaše sociální, Meg 😊 

-  

ZÁKON SETBY A SKLIZNĚ 
Po léta jsme Bohu říkali, aby odešel z našich  
škol, z naší vlády a z našeho života... 
Dcera evangelisty Billyho Grahama se zúčastnila roz-
hovoru v programu "Early Show" a moderátorka Jane 
Claysonová se jí zeptala: "Jak mohl Bůh něco takového 
- jako 11. září 2001 - dopustit?"  
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Anna Grahamová jí dala velmi hlubokou a moudrou odpo-
věď. Řekla: "Věřím, že Bůh je hluboce zarmoucen tím, co 
se stalo, stejně jako my. Ale po léta jsme Bohu říkali, aby 
odešel z našich škol, z naší vlády a z našeho života. A pro-
tože Bůh je gentleman, věřím, že se podle toho zařídil. Jak 
můžeme čekat, že nám Bůh bude žehnat a ochrání nás, 
když ho žádáme, aby nás nechal na pokoji?" 
Jak k tomu došlo? 
Myslím si, že to začalo, když si Madeline Murrayová - Ha-
rová stěžovala, že nechce ve školách žádné modlitby - a my 
jsme řekli OK.  
Pak někdo řekl, že by bylo lépe, kdyby se Bible ve školách 
nečetla… Bible, která říká nezabiješ, nepokradeš a miluj 
svého bližního jako sám sebe. A my jsme řekli OK.  
Potom dr. Benjamin Spock začal tvrdit, že bychom neměli 
své děti trestat, když dělají něco špatného, protože bychom 
tak mohli zranit jejich mladé osobnosti a narušit jejich se-
beúctu (syn dr. Spocka předtím spáchal sebevraždu), a my 
jsme souhlasili: "Odborník určitě ví, co říká." Tak jsme 
opět řekli OK. 
Potom někdo řekl učitelům a ředitelům, aby netrestali naše 
děti, když jednají špatně. A ředitelé řekli, ať žádný člen uči-
telského sboru netrestá žáky, když se chovají nepřístojně, 
abychom neztratili dobré jméno. Přece nechtějí, aby je ro-
diče zažalovali. (I když mezi výchovou na jedné straně a 
tlučením, fackováním, ponižováním a kopáním na straně 
druhé je velký rozdíl.) A my jsme řekli OK. 
Potom někdo řekl, dovolme našim dcerám, aby šly na in-
terrupci, jestli chtějí, a že o tom ani nemusejí říct svým 
rodičům. A my jsme řekli OK. 
Pak řekl nějaký moudrý člen školské komise, že mládí je 
mládí, budou si stejně dělat co chtějí, takže dejme našim 
synům tolik kondomů, kolik si řeknou, ať si jen užijí zába-
vy kolik chtějí. Nemusí přitom rodičům říkat, že je dostali 
ve škole. A my jsme řekli OK. 
Potom některý z vysokých úředníků řekl, že nezáleží na 
tom, co děláme v soukromí, když poctivě pracujeme. Zase 
jsme souhlasili a řekli, že nám nezáleží na tom, co člověk 
dělá v soukromí, včetně prezidenta, máme-li práci a naše 
ekonomika je v pořádku.  
Potom někdo řekl: "Vydávejme časopisy s obrázky nahých 
žen a nazvěme to dobré, realistické ocenění krásy ženského 
těla." A my řekli OK. 
Pak někdo posunul toto hodnocení ještě o krok dál a pu-
blikoval obrázky nahých dětí. Další krok učinil, když je 
zpřístupnili i na internetu. A my jsme řekli OK, vždyť jde o  
svobodu projevu. 
Potom přišel zábavní průmysl s tím, abychom vytvořili 
televizní programy a natočili filmy, které propagují rouhá-
ní, násilí a sex mimo manželství. Řekli: "Šiřme hudbu, kte-
rá pobízí lidi ke znásilňování, drogám, vraždám, sebevraž-
dám a k přejímání satanských vzorů." A my jsme pověděli: 
"Vždyť je to jen zábava, nemá to žádný negativní vliv, stej-
ně to nikdo nebere vážně, tak proč to nezkusit." 
Člověk sklízí to, co zasel 
A nyní se ptáme, proč naše děti nemají svědomí, proč ne-
rozlišují dobro od zla a proč pro ně není problém zabít ci-
zince, svého spolužáka, rodiče, anebo sebe. Kdybychom o 
tom déle přemýšleli a zadívali se hlouběji, možná bychom 
našli odpověď. Myslím, že to má hodně společného s tím, 
že "ČLOVĚK SKLÍZÍ TO, CO ZASEL" 
Otázka :  "Drahý Bože, proč jsi nezachránil to malé děvčát-
ko, které zabili ve třídě?" S pozdravem  - znepokojený žák. 
 

Odpověď :  "Drahý znepokojený žáku, já mám přístup 
do škol zakázán.“       S pozdravem  - Bůh. 
 

 
 

- 

Výroky J.A.Komenského ve VŠENÁPRAVĚ 
na adresu židů 

„Teorie náboženství budiž krátká, praxe dlouhá po celý 
život. Nejlepší způsob provádění náboženství sluší 
čerpat z ideje Boha samého, a z Božího zřízení, tj. 
z knih SZ i NZ. Ba mocně dokázati, že je třeba obojí 
Knihy tak, aby nejmenší částečka ze Starého zákona 
nezašla! Str. 188.“ (Komenský užíváním malého počá-
tečního písmene „židé“, vyjadřuje náboženskou pří-
slušnost – oproti velkému písmenu „Židé“, které vyja-
dřuje etnickou příslušnost) 

* Str. 44. „I stane se v posledních dnech, že utvrzena 
bude hora domu Hospodinova na vrcholu hor a vyvý-
šena nad pahrbky, a pohrnou se k ní všichni národo-
vé“. (Iz 2:2; Mi 4:1) – Ozeáš pak praví, že konečné ob-
rácení židů (s nímž je spojena spása celého světa, jak 
známo z Písem: Ř 11:12; a 15:10-11) i odhalení Boží 
dobroty nastane v posledních časech (Oz 3:5) 

Nemohu tu pomlčet o dřímotě překladatelů, kteří 
hebrejská slova ČAS KONCE nepřeložili v původním 
významu o posledních časech; nýbrž Vulgáta má čas 
jistý, Tremelius čas ustanovený. Jediný Luther má 
správně: bis an die letzte Zeit. Nejbezpečnější jest, po-
nechati Bohu jeho vyjadřování a nevkládat smysl do 
Písem, nýbrž vynášet jej z nich. A Zachariáš výslovně 
líčí, že v čas večera světa vzejde světlo, že živé vody 
vyjdou z Jerusalema svlažovat celou zemi, a že Hospo-
din bude králem nad veškerou zemí. (14:7-9) 

* Str. 56–57. Co jest den veliký a hrozný? – Soudů Bo-
žích všeobecných sedmero. Za jakým cílem byly pořá-
dány? 

1. První takový soud konal Bůh v ráji nad prvními 
hříšníky Adamem a Evou a nad jejich rádcem Sata-
nem. Určiv ďábla k věčnému zatracení, odsoudil sice 
oba dva k pohromám, ale slibem milosrdenství je zno-
vu posílil k naději a založil tak v pokolení lidském cír-
kev. (Společenství, které zde trvá již od Adama, Ábela a 
Seta*). 
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2. Druhý soud byl za potopy; jím zničil svět bezbožníků 
vodami, kdežto spravedlivého Noe vyrval ze záhuby a zmu-
žil ho novými sliby. 

3. Třetí soud byl nad Sodomou a Gomorou; byly vyvrá-
ceny ohněm, kdežto Boží smlouva s Abrahamem a s jeho 
potomstvem byla posvěcena tím pevněji. 

4. Čtvrtý Boží soud zničil faraóna a Egypťany pro kruto-
vládu prováděnou vůči národu Božímu. Zatopiv je mořem 
osvobodil svůj lid a slavně založil církev, dav slavnostně 
s nebe zákon a zařídiv bohoslužby. 

5. Pátý takový soud se vidí v (dočasném*) zavržení ži-
dovského národa a ve zboření celé jejich správy církevní i 
světské. Na jejich místo byli přibráni pohané. 

6. Šestý soud se blíží; musíme jej spatřovati ve zkrušení 
Antikrista a ve vyvrácení falešného nového Jeruzaléma tj. 
lžikřesťanství; a ve znovupřijetí židů na milost i 
s pozůstatky pohanů pod celým nebem; aby dům Boží se 
naplnil hodovníky atd. 

7. Konečný soud bude spatřen na konci věků; nazýváme jej 
posledním soudem; tam budou svrženi spolu s ďáblem 
všichni bezbožníci do moře ohně a síry, kdežto církev bude 
přenesena na nebesa. 

Nyní začíná šestý soud světa! – (Viz duchovní jasnozřivost 
Komenského*) 

* Str. 117. V oboru náboženství proč máme snášeti: křesťa-
ny, mohamedány, židy a pohany? – Křesťany, nemáme ne-
návidět, poněvadž jsou služebníci Kristovi, nebo přinej-
menším se za ně prohlašují. Vůči mohamedánům nemáme 
chovat nepřátelství, poněvadž uznávají Ježíše (Issu*) za 
velkého proroka a nedovolují rouhat se mu. 
 
Židy máme snášet (přijímat*): 

1. Za prvé, poněvadž jsou, jak je nazývali staří otcové, na-
šimi knihovníky, uchovávajíce nám velmi věrně svěřený 
statek, slovo prorocké (zjevení*). Právě s tím cílem je za-
chovává Bůh, poněvadž mu věrně uschraňují poklad slova 
Božího až k onomu úplnému obrácení pohanů i židů sa-
mých, kdy bude plnější světlo a po naplnění všech proroc-
tví nezbude žádná příležitost k pochybám, že tyto věci jsou 
opravdu od Boha. (Zj 10:7; 11:15) 

2. Za druhé, židé mají býti přijímáni proto, poněvadž je-
jich jest přijetí za syny, i sláva, i smlouvy, i zákona dání, i 
služba, i zaslíbení, ba i sám Kristus podle těla (Ř 9:4-5). 
My jsme byli přijati toliko pro jejich nedůvěřivost, která se 
jim na čas přihodila (Ř 11:11). 

3. Za třetí, pro naději na obrácení, k němuž jsou zacho-
váni (Iz 65:9; Ř 11:23-25). Naplňujme tedy vůli Boží a vi-
douce žida říkejme, jakoby o spatřeném a dosud neuzrá-
lém hroznu: Nekaz ho, poněvadž požehnání jest v něm (Iz 
65:8). 

Konečně pohany kterékoli máme snášet, poněvadž jsou 
slepí a zasluhují spíše našeho soucitu než nenávisti. 

* Str. 351. Obraz lepšího světa, čili o blaženém stavu světa 
takto napraveného, zejména národa izraelského. Spatříce 
to Izraelští, nyní rozptýleni do čtyř konců světa, také se 
vzpamatují, takže poznají své temnoty a začínajíce otevírat 
oči hledati budou i oni Hospodina Boha svého i Davida 
krále svého (Oz 3:5). I budou obnoveni i oni obnovou veli-
kou. Nejslavnější takové sliby o poslední všeobecné a nej-
slavnější obnově židů je vidět po všech zjeveních a Pís-

mech. To tedy bude ten čas, kdy církev židovská odloží 
čas vdovství svého, vidouc, že Manžel její, Učinitel její 
a Vykupitel její jest nazýván Svatým Izraele, Bohem 
veškeré země (Iz 54). 

* Str. 358. Gog a Magog u Ezechiele není tentýž jako 
v knize Zjevení. Neboť prvnější má zahynout mečem 
církve a zahájit obnovu církve (Ez 38. a 39. k.); kdežto 
druhý se má zatvrdit a upadnout ve zkázu v den po-
sledního soudu. Nuž tedy? Budeme míti znovu (na 
konci věků*) na živu papežství a mohamedánství? 
Nemyslel bych, nýbrž atheismus skrytý i zřejmý. 

(Je nutné si připomenout, že tyto i mnohé další Ko-
menského výroky byly napsány asi před 350 lety, a 
přes to neztratily na své aktuálnosti, ba naopak! To 
svědčí o tom, že tento poslední biskup staré Jednoty 
bratrské byl ve studiu Písma veden stejným Duchem, 
který vedl i jeho pisatele. *Poznámky editora*) 

J. A. Komenský, Všenáprava, vydal Orbis Praha r. 1950 
Krátkou recenzi výroků editoval Jindřich Kimler 

- 

PROMĚNY 
Na základě rozhodnutí naší vlády probíhaly 
v 90.letech tzv. restituce, jako náhrada za utrpěné 
křivdy a škody, kdy došlo k vrácení vyvlastněných a 
zabavených majetků minulým režimem – pozemků, 
domů a různých jiných objektů. Tyto byly navráceny 
původním majitelům nebo jejich potomkům a když to 
nebylo možné, došlo k finančnímu vyrovnání. Bývalým 
politickým vězňům, šikanovaným a odsouzeným pro 
svoji víru a přesvědčení, bylo v řadě případů umožně-
no navštívit „nápravně výchovné“ ústavy, kde byli 
kdysi vězněni za všelijak těžkých a ponižujících pod-
mínek. Zde byli přijati ředitelem věznice jako čestní 
hosté, dozorci a vrátní jim tentokrát s úklonou uctivě 
salutovali. V takovém případě se jednalo o satisfakci 
především morální.  
Před časem jsme se s manželem zúčastnili celostátní 
křesťanské konference v Praze, kde jedním z hlavních 
mluvčích byl předseda německých letničních církví. 
Byl to bratr plný Ducha svatého, který s námi sdílel 
myšlenky, jež mu Pán dal pro toto shromáždění. Jeho 
služba byla velmi pomazaná. Pro své slovo si vybral 
jako názornou pomůcku dva mladé Čechy – byli to 
kytarista z chválící skupiny a jeho manželka. Bratr 
z Německa vyzval tyto manžele, aby se postavili a poté 
mluvil ke shromáždění asi takto:  
Představte si, že tento mladý sympatický muž přijde 
domů a své ženě vrací facku. Po nějaké chvíli ho na-
padne, jestli to nepřehnal. A tak jde a políbí ji. 
Druhý den se děje totéž. Přijde domů a dá jí facku. 
Později ji obejme a aniž by se jí omluvil nebo něco vy-
světlil, řekne: „Miláčku, pojď sem a dej mi pusu“. 
Další dny se situace opakuje. On řekne pár ošklivých 
slov na její adresu, ale večer se k ní přitulí … 
Určitě se mnou budete souhlasit v tom, že takovéto 
chování je absurdní. Ale mnozí lidé, křesťany nevyjí-
maje, se tak chovají běžně – vůči Bohu i vůči svému 
okolí. Když udělají něco, co není správné, myslí si, že 
provinění, křivdu a bolest mohou jednoduše smazat či 
nahradit tím, že udělají nějaký dobrý skutek. (Tak vi-
díte, že já jsem v podstatě dobrák ..) Jenomže nevy-
znaný hřích zůstává hříchem. Jak víme, ten může očis-
tit jedině Kristova krev skrze pokání – poznat hřích, 
vyznat hřích, opustit hřích. Především před Bohem, 
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ale i před lidmi. V tomto směru v minulosti panovala např. 
u původní Jednoty bratrské, ale i u dalších protestant-
ských církví, velká přísnost.  
Samozřejmě může být, že někomu chybí schopnost empa-
tie a omlouvat se prostě nebude. V takovém případě je na 
nás samotných, abychom věc přinesli před Boha, poprosili 
o uzdravení bolesti, očištění této věci a sílu, nechat to být. 
Odpustit pak musíme sami, bez nároku na „náhradu ško-
dy“. Je to důležité pro naše duchovní zdraví.  
Je dobré přidržet se moudrého pravidla – pokání bychom 
měli činit na té rovině, na jaké jsme se provinili a kolik lidí 
tím bylo zasaženo. V případě, že se jedná o jednotlivce, kdy 
další lidé o tom nevědí, stačí rozhovor s dotyčným mezi 
čtyřma očima – omluva a prosba za odpuštění. Pokud jde o 
skupinu lidí, pak je nutno dát do pořádku, co je třeba, si-
tuaci vysvětlit a omluvit se všem. V některých případech je 
nutno vystoupit a činit pokání před celým společenstvím. 
Ovšem ve všech případech je zapotřebí moudrosti. Pokud 
jde např. o případ nevěry a partner či rodina toho, kdo se 
provinil, o tom neví, není moudré tuto věc zveřejňovat. 
Nadělalo by se totiž víc škody než užitku a podvedení part-
neři na obou stranách by utrpěli bolest a škodu dvojná-
sobnou. Následovat pak musí změna myšlení i chování. 
Aktivně podniknout taková opatření, aby se situace neopa-
kovala.  
To je jediná přijatelná forma duchovní „restituce“, díky 
Kristově prolité krvi a Jeho milosti. Buďme za ni vděčni. 
Pokud bychom se totiž měli řídit podle přísných zásad 
Starého zákona, dopadl by každý z nás daleko hůř: Levi-
ticus 24:20                    Karla Došková 
        - 
 
     NAPRAVENÝ HŘÍŠNÍK 
Václav Babinský byl známým a obávaným českým loupež-
níkem, který se v jednom případě dopustil i vraždy. Za své 
zločiny byl odsouzen ke 20 letům těžkého žaláře. O jeho 
„věhlasu“ svědčí i známá odrhovačka, kterou kdysi zpívali 
kramáři na poutích a která je známá dodnes: 
Na kopečku v Africe svojí stará věznice. 
Vězňové se tetelí, hrají karty v posteli. 
Mezi nima Babinskej, známej lotr mexickej … 
 
Ke svému překvapení jsem na pokračování jeho životního 
příběhu narazila v jednom seriózním časopise.   
 
Babinský během dlouhých let strávených v žaláři měl dost 
času přemýšlet nad svým životem, což vedlo k tomu, že 
činil pokání a stal se z něj zbožný člověk. Ve vězení zestárl 
a po svém propuštění strávil zbytek života v klášteře řádo-
vých sester Boromejek, kde pracoval jako zahradník. Podle 
dobových svědectví jej lidé vídali jako bělovlasého starce, 
který kopal, ryl, zaléval a pečlivě se staral o květiny a zele-
ninu v klášterní zahradě.  
Jednoho letního rána Babinský překvapil představenou 
kláštera, když naléhavě žádal o slyšení, aniž si uvědomil, že 
je ještě hodně brzy. Když ho v rychlosti přijala, polekaná, 
co zlého se přihodilo, spustil: 
„Matko představená, neuvěříte, co se stalo. V noci na dne-
šek nějaký darebák přelezl plot a otrhal mi na záhoně 
všechny zralé jahody! To je dneska svět, což?!“ 

Karla Došková 

☺ 
 
 
 
 

CO MĚ POHLADILO PO DUŠI ... 
Slyšela jsem příběh o malém, chudě oblečeném chlap-
ci, který jednoho dne toužebně postával před výkladní 
skříní obchodu. Všimla si ho jedna paní, vzala ho za 
ruku a zavedla ho do obchodu. Koupila mu tam nové 
boty, ponožky, svetr, kalhoty a bundu. Potom mu ještě 
k jídlu koupila čerstvý chléb. On se na ni zadíval a ze-
ptal se: „Vy jste manželka Boha?“ Odpověděla: „Ne, 
jsem jen jedním z jeho dětí.“ Chlapec odpověděl: „Jas-
ně! Já to věděl, že s ním musíte být nějak příbuzná.“  
Bože, pomoz nám chovat se k ostatním lidem takovým 
způsobem, aby na nás poznali, že patříme do Boží ro-
diny!             Neznámý autor,  zaslala Veronika Salomonová 

- 
 

RECEPT K VYZKOUŠENÍ 
KOTLETY NA LEČU 
Maso (může být i jiné než vepřové) omyjeme, osušíme. 
Lehce potřeme hořčicí a položíme do pečící nádoby, do 
které jsme předtím nakrájeli cibuli na půlměsíčky. To 
celé pokryjeme zeleninovým lečem, přikryjeme poklič-
kou nebo alobalem a pečeme v troubě do měkka. Maso 
pustí skvělou šťávu a cibule i vypečené lečo to vše za-
hustí. Sváteční varianta: před pečením můžeme ještě 
posypat strouhaným eidamem a zalít šlehačkou. 

- 
 

H U M O R 
 

POŘÁDEK MUSÍ BÝT .. 
V jednom americkém protestantském sboru bylo zvy-
kem, že každý člen si v modlitebně platil pronájem 
svého místa.  
Jednoho dne přiběhl do kostela nějaký cizí muž a ve-
hementně se domáhal vstupu dovnitř.   
„Moment, moment, máte zaplaceno?“ otázala se vítací 
služba u vchodu. 
„Ne, já jsem jenom přišel upozornit svého souseda, že 
u nich doma hoří.“ 
„Hm, no tak tedy dobře, ale jenom na chvíli. A ne že 
vás pak uvidím, jak se se tam modlíte…“ 
 

PROSPERITA 
Khon s Roubíčkem pozorují, jak z Vatikánu vyjíždí 
kolona nablýskaných vozů. Jeden luxusní mercedes za 
druhým, uprostřed se vyjímá speciální papa-mobil se 
zlatou výzdobou. 
„Tak tomuhle já říkám úspěšná firma,“ povídá Roubí-
ček. „To je, panečku, prosperita!“ 
Khon se k němu nakloní a zašeptá: „A to jsem slyšel, 
že začínali na půjčeném oslu!“ 
 

POSLEDNÍ BLAHOSLAVENSTVÍ 
„Blahoslavení, kteří se dovedou zasmát sami sobě, ne-
boť ti se budou smát věčně...“ 
 

☺ 
        

Adresa redakce, kam můžete zasílat svá svědectví  
a další příspěvky elektronickou poštou:  
Karla.Doskova@seznam.cz  
Také texty psané rukou na papíře ráda přepíšu.  
„Dej, co máš. Pro někoho to může znamenat 
víc, než bys myslel.“    Henry W. Longfellow 
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