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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 
 
 

 
 
  

 

 

GENERÁLNÍ ÚKLID 
(k adventnímu rozjímání) 

Roku 444 př.n.l. svolali Ezdráš s Nehemjášem židovskou 
komunitu v Jeruzalémě, aby se očistili od kontroverze - 
cizích pohanů ve svém středu a obnovili starou smlouvu. 
Nehejmáš 9:1-2 
Dvacátého čtvrtého dne toho měsíce se Izraelci 
shromáždili k postu v žíněných rouchách a s prstí 
na hlavě . 
Izraelovi potomci se oddělili ode všech cizinců. 
Stáli a vyznávali své hříchy i nepravosti svých 
otců. 
To mi ukazuje, že čas od času musíme něco odstranit ze 
svých životů. Věci, které přehlížíme, malé lišky, které zničí 
vinici - ty věci se hromadí a pak jsme na ně upozorněni a 
musíme je dát pryč. Někdy to není legrace, někdy je to ve 
skutečnosti docela bolestivé. 
Je to jiný příběh, ale napadá mi, jak byl Abraham donucen 
poslat pryč Hagar a Izmaele, dovolil bych si tvrdit, že se 
Izmael neměl nikdy narodit, Izmael byl synem těla, Izák 
byl synem zaslíbení. Abrahama muselo neuvěřitelně bolet, 
že musel poslat pryč svého syna. V tom úseku, co jsme četli 
v Nehemjášovi - určitě zde byly vztahy, které byly naruše-

ny. Musela to být velmi náročná situace - jsou věci, 
které necháme, aby se nashromáždily, naakumulovaly 
v našem životě, věci, které kdyby pokračovaly, tak zničí 
náš život. Věci, které nás vzdalují od našeho Stvořitele, 
lidé, kvůli kterým třeba začneme následovat jiné filo-
sofie, určité záliby nebo cokoliv jiného. Když nás tedy 
na tyto věci upozorní a vyzve nás, měli bychom je od-
stranit z našich životů.  
Před lety mi jeden přítel, který skládal písně, zazpíval 
píseň, kterou napsal. Jmenovala se "Rozluč se se 
mnou". O tom to je, někdy se musíme rozloučit se se-
bou - s tím, co chci, po čem toužím, s věcmi, které chci 
prožívat a hromadit ve svém životě. Stvořitel mě vyzý-
vá, abych se s sebou rozloučil. Abychom zemřeli sami 
sobě, odstranili tyto věci, které by byly překážkou mezi 
námi a Ním, aby nedošlo k poškození našeho vztahu s 
naším Otcem. Někdy je to bolestný proces, ale nutný. 
A v našem nejlepším zájmu. 
Vím, že jsem ve svém životě nechal nashromáždit urči-
té věci a musím se od nich očistit, myslím, že to máte 
také tak. Prosme tedy Otce v nebesích, aby nás na tyto 
věci upozornil, pomohl nám je identifikovat a pak nám 
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dal sílu a know-how (vědět jak).  Jak je odstranit a přiblížit 
se víc k Němu. 
(Bill Cloud, Shoreshim (Kořeny) Ministries, Tennesee / USA,  
překlad Marcela Folbrechtová – zaslal Jindřich Kimler) 

* 
NAŠE PUSA JE JAKO HLAVEŇ KULOMETU 
- aneb dokážeme-li polykat zbytečná slova, podaří se nám 
občas polknout i ta zlá 
Nedá mi to a už druhý den se pořád musím vracet k postní 
úvaze, kterou jsem včera ráno četla:  
"Život nám neustále staví před oči naše pochybení a nej-
různější tragické situace plné smrti a nenávisti, která ovlá-
dá tento svět. Když se nad tuto černou kroniku nedokáže-
me povznést, riskujeme, že v sobě zcela udusíme důvěru a 
naději. Co máme dělat? Musíme najít odvahu a podívat se 
na svůj život novým pohledem, očištěným upřímnou lítostí 
a vytrvalou modlitbou."  
Možná si to neradi přiznáváme, ale na celkovém zlu ve svě-
tě se všichni nějak podílíme. Občas i konkrétními skutky, 
častěji možná  "jenom" slovy, která nám z pusy vyletí a už 
nejdou vrátit zpátky. Ta naše pusa za to nemůže. Jazyk, 
patro, zuby, dásně, rty - to jsou jenom mluvidla, orgán, ve 
kterém se slovo zformuluje a vystřelí. Pusa je v tomto pří-
padě něco jako hlaveň kulometu. Naštěstí občas vystřelí i 
slovo dobré a strefí se jím, kam je právě třeba. Bohu díky 
za to. Teď mám ale na mysli slova ošklivá, zraňující, která 
zraňují hned dvakrát. Toho, do koho se strefila, ale i toho, 
kdo je ze svého kulometu neuváženě vypálil - pokud mu 
ovšem aspoň trochu funguje svědomí. Nemůže-li za to 
pusa, kdo tedy? Kde se ty náboje, bročky, broky a někdy 
dokonce dělové koule vlastně berou? Kde se líhnou? 
Myslím, že všichni správně tušíme, kde se to líhniště na-
chází a kdo je za tu líheň zodpovědný. Dokud se nenaučím 
ovládat své myšlenky a nezkrotím je, slova z pusy lítat bu-
dou. Tam už je těžko zadržím. Někdo sice radí kousnout se 
v takovém případě do jazyka, ale to bych ho za chvíli měla 
nadranc. Účelnější a účinnější bude - i když jistě během na 
dlouhou trať - pustit se do vytrvalé a trpělivé krotitelské 
práce. Ta si v ničem nezadá s náročnou prací cirkusových 
krotitelů divokých šelem.  
I tady je to boj o život. Buď zvítězím já, nebo ta šelma. Není 
lhostejné, čím vyplňuji svůj myšlenkový svět. Není to lhos-
tejné a jsem za to plně zodpovědná. 
Postní doba nám na to určitě nestačí. Ale mohla by být 
dobrým startem. Aspoň začít. Mlsný jazýček jsme už mož-
ná zkrotili v minulých letech a žádné velké úsilí nás to ne-
stojí. Koneckonců, vynahradíme si to tuplem o svátcích.  
Cvičit se v mlčení je  - alespoň pro některé z nás -  (dámy, 
mám pravdu?)  leckdy mnohem těžší. Ale trénink se určitě 
vyplatí. Dokážeme-li spolknout tisíc zbytečných slovíček, 
podaří se nám pak spolknout i to jedno šeredné, které by 
bez tréninku vyběhlo samo. 
Ještě účinnější - ale to už je pro pokročilejší - je každoden-
ní krotitelská práce v líhništi samém. Ve vlastním myšlen-
kovém světě. Umlčet a zneškodnit ošklivou myšlenku v 
samém zárodku. Nemíním tím hned přípravu atentátu a 
podobné nekalosti.  Ono úplně stačí ucpat svůj myšlenko-
vý svět třeba posuzováním druhých.  Ruku na srdce - co 
nás k tomu vede? Proč to děláme? Jen se nebojme nazvat 
to pravým jménem. Není to náhodou ta potvora, co před-
chází pád?  A je-li to opravdu ona, pak je to skutečně šelma 
nebezpečná. 

Pak nezbývá, než se s ní utkat a spoutat ji pevným ře-
tězem své vůle. 
Úklid, výzdoba, přípravy  -  to všechno k církevním 
svátkům taky patří. Nic proti tomu. Ale ustrneme-li 
jen na těchto zvycích, ze svátečního poselství jsme ne-
pochopili vůbec nic.   A proto  -  s chutí do krotitelské 
práce na sobě samém! Cení se i pouhá snaha.  Lepší 
něco, nežli nic.                           (podle Marie Svatošové) 

           * 
VÁNOČNÍ VYZNÁNÍ 

   Sedím si u kávy a dívám se na svíčky, s láskou si tu 
mlsám vanilkové rohlíčky a najednou jsem duší zpát-
ky, tak před čtyřiceti lety, dívám se, kterým oknem 
Ježíšek s dárečky vletí a jestli už venku padá 
sníh…aspoň jedna vločka, ať můžu řádit na saních a 
aby utekl mi čas, hraji si na velkou ... život si maluji 
růžovou pastelkou. 
   Mám čtyři panenky, mé nejmilejší hračky, dělám si 
auto v pokoji ze sedačky a jedeme na výlet. Pak letím 
do práce, mávnutím proutku se auto mění v lavice či 
školku a panenky a plyšáci se pod návalem úkolů ky-
mácí. Po chvíli mě to nebaví, hra na kancelář mě chvíli 
zabaví. Vypisuji bločky, papírky, učím se zlehýnka 
účetní manýrky. A pak že si člověk život nevytváří sám, 
když o tom dnes přemýšlím, vše co jsem si vysnila, 
jsem buď měla, nebo mám … 
A tak jsem si vysnila svého prince a jednou tajně šep-
tala mamince, že už ho mám. Pravda je, že našel si mě 
vlastně sám. Kdybych mu na plese židli nezasedla, 
možná bych život svůj jinou cestou vedla. Ale Bůh to 
tak chtěl a věděl proč to dělá. V závoji bílém celá roze-
chvělá, stála jsem jako mladá paní a zdálo se, že celý 
svět se mi klaní. Netušíc, co vše nás spolu čeká, zami-
lovala jsem se do člověka s čistou duší a ještě nám to 
spolu sluší!  
Zakrátko, když uslyšela jsem křik, co vjel mi za víčka, 
přivedla jsem na svět prvního človíčka. Ten pocit nej-
krásnější na světě, ten první pohled maličkého dítěte a 
otazníčky v očích:“ Copak mě tu čeká? Co ty jsi ženská 
za člověka? Proč jsi mě nenechala v teple? Bránil jsem 
se tak vztekle…“ A já ho hladím, říkám si, holenku, tak 
už mám vysněnou první panenku. Netrvalo dlouho, 
necelé dva roky, vlastně času kousíček a už se k nám 
hlásil z nebe další človíček. Přišel zas vánoční čas a s 
rolničkou obdaroval nás Bůh malou holčičkou. Panen-
ka mrkací s očima jak tůně, spinká si tu tiše a mně 
srdce stůně. Stromeček už doma zacinká a hošík se 
ptá: „Kde je moje maminka? “ „Já jsem tady, můj 
broučku, hlídám ti sestřičku potichoučku. Spinká a 
připomíná andílka“…to byla letos hezká nadílka! 
   Byli jsme čistí, šťastní, životem nadšení, a tak přišla 
doba prvního našeho zkoušení. Život náš běžel rychle-
ji, než bych chtěla a začal nám uštědřovat rány jak z 
velikého děla. Vystřelilo nás to hodně vysoko mezi 
kmeny, my jsme na to však nebyli připraveni. Úspěch 
a bohatství oslnilo nás velice a všude kolem vybucho-
valy světlice. Nevěděli jsme, jak „být bohatý“, jak se 
život žít musí, najednou se člověk sám sobě někdy 
hnusí. Žili jsme v jiném světě plném lesku a nečekali 
vůbec ránu blesku. Kolem nás duše milé, nesmělé - a 
na druhé straně falešní přátelé. Za peníze mohli jsme 
si koupit všechno...dovolenou, drahá auta, dětem dra-
hé hračky, sedali jsme večer s vínem a smíchem do 
sedačky. Je těžké poprvé žít v tomto lesklém boji, když 

http://billcloud.org/
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najednou zjistíš, že jsi po kolena v hnoji. Přestalo se dařit… 
To se někdy stává, když se z peněz zatočí vám hlava. Dá se 
to přežít, jenom se hůř spává. Kde jsou teď všichni přátelé? 
Už neplácají tě po ramenou vesele. Prý - dobře jim tak, jen 
ať zkusí…  
Máš z toho všeho kůži husí, ale bojuješ dál, tak se to přece 
musí. Mysleli jsme, že jsme ztraceni, však stáli jsme zas 
JEN pevně na zemi. 
   Chtěli jsme znovu letět vzhůru a rychle zahnat tuto noční 
můru. Chtěli jsme být znovu svými pány. Však Bůh měl s 
námi zcela jiné plány. Vysílal nejdřív signály v domnění, že 
nás zpomalí. Smrt a život ukázal nám velmi zblízka, však v 
našich očích byla to jen tříska. Když to tedy takto těžké s 
námi bylo a nepomohly nám lekce, usoudil Bůh, že přistu-
poval k nám moc měkce. Zvolil tedy těžší zbraně, bylo to 
jak z Bible, moře se z nebe na zem lilo a spláchlo i to málo, 
co nám ještě zbylo. Voda nám vzala všechny naše statky a 
já se tehdy vrátila v pokoře do své role matky. Měla jsem už 
dost bojů o cestu vzhůru z vřídel, toužila jsem mít jen lás-
ku a pár malých dětských křídel. 
Ale mé touhy byly jiné, než touhy mé lásky, umírající cit mi 
začal dělat vrásky. Naše duše šly každá jiným směrem a já 
měla pocit, že se spíš jen perem. Že každý jinak vidí svoje 
bytí, žít ale bez sebe …to nebylo k žití. A tak, když vystříleli 
jsme všechny zbraně, řekl Bůh: „ No, mrkneme se zas na 
ně!“ A protože ho nic nepředčí, použil na nás zbraň největ-
ší! Po deseti letech poslal nám třetí panenku, to byl ale 
chlapák, holenku! Nádherná duše v něm přišla mezi nás a 
náhle zastavila ten valící se čas. Ten maličký človíček brá-
nil mě před celým světem, jak prádlo kolíček!  Všechno se 
náhle změnilo a znovu nás to všechny spojilo.  Zdálo se, že 
čas už rány scelí, že už nic na světě nás nerozdělí. Neměli 
jsme nic, jen sami sebe a tři největší dary, seslané přímo z 
nebe. Stáli jsme opět čistí na startovací dráze a zas nám 
láska svítila z naší tváře. Jeden by řekl, že tady román kon-
čí a život začíná…ale to, co jsme doposud zažili, byla jen 
taková malá svačina… Snad zkouška Boží, jak moudří jsme 
teď měli být, rozjela příběh dál a věci začaly se dít. 
   Objevily se kolem nás úplně nové tváře, přibývaly nové 
kontakty do diáře. Taková nová krásná tapeta, přicházející 
z dálky, ze světa. Jen jsme si nevšimli v té růžové páře, že 
jsou to stejné duše jako dříve, jen mají jiné tváře. S vděkem 
a touhou, že můžeme začít znova, jsme se rozdělili a má 
láska daleko od domova, začala znovu lepit naše hnízdo 
ptačí s tím, že jeden pokus ke štěstí nám už stačí. Byla to 
vcelku hezká léta, i když žít tak daleko od člověka, kterého 
milujete, není snadné. Ale dá se přežít všecko. Opět se da-
řilo. Co napadlo mě? „Chci mít další děcko!“ V kostele jsem 
se tiše modlila a odhodlaně kde co slíbila. A tak se jednoho 
dne stalo, že se děvčátko malé poprvé nadechlo a rozplaka-
lo. Hedvábný teplý uzlíček mi ležel na těle, zatímco krůpěje 
potu stékaly mi po čele. A tak jsem, aniž bych to kdysi tuši-
la, měla svou čtvrtou panenku, kterou jsem si v dětství vy-
snila. Budulínka s modrým párem očí, který do každé le-
grace s velkou chutí skočí. 
Byla jsem šťastná, jak jen máma může a pro své čtyři děti 
svlékla bych se z kůže. Nebylo asi nic, čím bych se trápila, 
až nemoc mou euforii zhatila. Byly to pro mě velmi těžké 
chvíle a sundaly mi ze dne na den mé růžové brýle. Klečela 
jsem v noci na zemi zlomená, poprvé ze srdce Boha prosila 
a volala:“ Čím jsem tě, Bože můj, tak naštvala? Neber má-
mu mým dětem, prosím, dokážu ti, že jen lásku v srdci no-
sím a nic než láska pro mě není, ušetři je toho utrpení! 
Pomoz mi, prosím!" Už jsem nic neslibovala, jen tiše use-
davě lkala. Nebylo mi líto sebe ani maličko, ale dě-

tí…pukalo mi srdíčko. Tehdy jsem poprvé ucítila dotyk 
Boží, jako by mi někdo dlaně na hlavu vložil, jako by 
mě hladil, těšil zas a znova, ještě dnes nejsem schopna 
najít správná slova, která by popsala, co jsem proži-
la. Tehdy poprvé jsem Boha fyzicky cítila. Ten rozho-
vor trval snad jen chviličku, ale já pak měla zvláštní 
klidný pocit v srdíčku.  
Po nějakém čase dostala jsem velký dar – lékařskou 
zprávu, co mi lékař dal a tam bylo psáno, že se zázrak 
stal! Bez nějakého pochybení, nečekaně došlo k uzdra-
vení. Věděla jsem, že to není náhoda, byla to přece na-
še dohoda. Byla to výzva, co posílit mě měla a už brzy 
jsem svá slova dokázati měla. 
Nejstarší syn domů, Božíčku, přivedl mi už trochu vět-
ší holčičku. Myslela jsem, že jen jeho láska milá. Však 
pro mě v pátou panenku se brzy proměnila. Život se k 
ní nechoval moc vřele, byla to spíš jízda…byla jako 
mládě vyhozené z hnízda. Srdce se mi svíralo nad jejím 
osudem a tak jsem si řekla, že tomu přihlížet nebu-
dem. Roztáhla jsem svoje křídla ptačí, aby už z hnízda 
nevypadla, že už to jednou stačí. Když k tomu všemu 
umřela jí maminka, byla to pro ni moc smutná chvi-
linka. Slíbila jsem v úctě její duši, že jí z dcery vycho-
vám ženu, jak se prostě na mámu sluší. Dnes už vím, 
že jsem slib splnila a její duši tak klid vrátila. Pátá pa-
nenka dnes učí jiné děti psát písmenka. 
S mou láskou jsme se tehdy viděli jen málo, ale když 
jsme byli spolu, vždycky to za to stálo. V srdcích jsme 
měli jen sebe a snad by mi můj princ přinesl i modré z 
nebe. Však každý měl svou práci, on tam a já tady a já 
najednou viděla víc zápory, než klady. Nejvíc mě trápi-
lo velice, že neviděl, co měl. Ty nové tváře starých duší 
obklopily ho velice. Říkaly, jak moc mu to sluší a jeho 
štědré srdce sály jak pijavice. Říkali mu, jak je úžasný 
a skvělý a všichni se z něho jenom dobře měli. Lhali 
mu a neměli v tváři ruměnec a já si v té společnosti 
připadala jak vetřelec. Nepatřila jsem tam a oni to vě-
děli…říkala jsem tehdy, když jsme spolu sami večer 
seděli. Pravda ale někdy bolí a špatně se poslouchá, i 
když s láskou se ve sklenici s dobrým pitím zašplou-
chá. Mockrát jsme si ale na tu chvíli oba vzpomněli, 
když po letech jsme, už podruhé, zase nic neměli. 
Porušila jsem svůj slib a jak mi jednou řekla jedna 
úžasná to paní:“ Jsi tu pro rodinu a ne pro podniká-
ní… Tví nejbližší Tě potřebují k životu, tak nepodnikej 
a sekej dobrotu!“ Taky jsem to věděla. Ale jen správné 
věci člověk v životě nedělá. V touze zachránit mého 
prince před dalším životním pádem, rozjela jsem ne-
skutečnou jízdu ke zničení samospádem. Rvala jsem 
se za něj jako silná lvice, ale v tomto boji nešlo vyhrát 
více. Hra byla rozehraná velice a já neměla dostatek 
sil, ani munice. Nepřátelé byli silnější a neštítili se lží, 
vůbec ničeho. Já byla zoufalá a srdce mé hrůzou křiče-
lo! Nešlo nic zastavit, ani nic vzít zpátky … Z lásky té 
největší zbyly nám jen výčitky a hádky. Po letech boje 
náhle vše skončilo, zlověstné ticho se všude rozlilo. 
Vyčerpaná, zničená, všechno jsem to vzdala a tu život-
ní lásku málem pochovala. Neměli jsme opět nic a 
vlastně ani sebe, zbylo pusto, prázdno, spousta otazní-
ků a jen uplakané nebe. 
   To zlověstné ticho rozbilo až bouchnutí mříže a já se 
pak sama vracela domů. Těžko říct, kdo z nás dvou víc 
trpěl jako zvíře…. Seděla jsem opět v kostele a plakala: 
“Kam jsem se to, Bože můj, v životě nakonec dostala? 
K čemu to všechno bylo? Ten pocit bezmoci, když ne-
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mohl jsi nám ani Ty pomoci? Nemáme nic, ani střechu nad 
hlavou. Jediné, co cítím…křivdu, beznaděj a duši bolavou. 
Jak jsi mohl dopustit, že mou lásku zavřeli, obviněnou lži-
vě svými přáteli? Zůstala jsem sama, nemám ani práci, tak 
tedy Bůh lidské duše kácí?“  
Odpověď byla jasná jak blesk z nebe: “Tentokrát, holka, já 
zachraňuju Tebe! To, co se stalo, je má vůle Boží. Pochopíš 
časem, jaký dar jsem Ti tak vložil. Vím, že jsi pochopila 
dřív než tvůj princ - tvoje láska, že falešní přátelé nejsou v 
životě dobrá sázka. Tak teď si každý projdete kus cesty s 
tím svým křížem, tentokrát každý sám a bez sebe. Abyste 
konečně oba pochopili, že tudy Vaše cesta životem neve-
de. Však přijde čas, kdy to všechno skončí. Tehdy, až ne-
bude pochyby, že když dovolím Vám spolu býti, budete žít 
už bez chyby. Až pochopíte, proč jste tady byli, že bez mé 
vůle byste zpět nic nevrátili. Že jste jen malé bytosti, však 
srdce máte ryzí a ten, kdo dokáže milovat, nikdy mi není 
cizí. Vím, že co teď se Vám děje, v duši hořkne a bolí, však 
nehledejte ve mně nepřítele. Trpět víc než unesete, já ni-
kdy nedovolím. Jsou to jen životní lekce, ať zbytek života 
už prožijete lehce! “ 
   A tak jsme začali skoro v padesáti znova. Já v nájmu, bez 
práce a můj muž bez domova ... Každý sám, však stále spo-
lu, bohatší než kdy dříve, sedneme snad po letech zas k 
jednomu stolu. Ty největší poklady, které nám zbyly, by-
chom za nic na světě nevyměnili. To nejlepší, co v nás kdy 
bylo, se v našich dětech odrazilo. Ten čas, kdy jsme byli od 
sebe, využil Bůh efektivně pro nás a taky pro sebe. Přivedl 
mi do života nové přátele, kteří ve víře, v lásce žijí už pár let 
vesele. Když mi bylo těžko, mí drazí se mnou byli a mé za-
toulané kroky k Bohu obrátili. A tak po letech mého hledá-
ní, došlo náhle k srdečnému setkání. Konečně jsem Boha 
srdcem uslyšela a jednou Bibli, ty pro mě pomyslné dveře, 
se zatajeným dechem otevřela. 
   Četla jsem v slzách, že odpouští mi všecko a milovat mě 
bude navždy, jako táta svoje děcko. Že končí těžké období, 
co doposud jsem žila a abych se od něj už nikdy neodvráti-
la. Bylo to něco úžasného! Tak naučila jsem se žít s Bohem 
a ne vedle něho! Teprve teď jsem všechno pochopila. I můj 
život, co jsem doteď žila a celý jsem ho náhle převrátila ... 
Teď už se zase usmívám, když se za sebe i do budoucna 
někdy tiše zadívám. Vím, že budu mít ještě čas, abych 
všem tu pomoc s láskou oplatila zas. Ještě nevím jak, ka-
psa prázdná zbyla, tak třeba jen tím, že jsem tady byla, že 
jsem někoho - byť jen pohledem, úsměvem či slovem - po-
těšila…to vše jsem už dávno pochopila. Bože, už vím, proč 
jsem se narodila ... 
   Adventní věnec krásně tu svítí a já si přemýšlím o dalším 
mém bytí. Když před rokem svíčku první jsem zapálila, co 
bude do večera, jsem vůbec netušila. Po obědě zavolal mi 
tatínek, ať přijdem na koláče … o hodinu později jsem sly-
šela jen maminku, jak usedavě pláče. Zemřel nám doma, 
právě když jsem přišla. Klečela jsem u něj, hladila ho, 
modlila se a plakala, však obrovský klid, co přináší jen 
Bůh, jsem z celého srdce vnímala. Dnes je to už rok, co se 
to přihodilo a já se usmívám k nebi, aby ho to potěšilo. 
   Tak marně přemýšlím, jak to tenkrát bylo, co se mi při 
hře mé ještě přihodilo? Co jsem si ještě v pokoji před „tel-
kou“, kreslila tenkrát tou růžovou pastelkou. A i když žád-
ná pohádka není bez zvonce, můj příběh jsem zatím ne-
chala bez konce……  
A to je vše, co vyprávět jsem Vám chtěla. O jedné cestě, 
marnotratné dceři, o návratu, odpuštění, o tíži, o jedné 
obrovské Lásce na kříži….    
Bohu díky.                    Tamara Suchánková, www.jesus.sk 

JACÍ JSME ? 
Natrefili jste někdy na arogantního člověka, kterého 
jste potřebovali?  
Zažili jste už někdy posměch či pohrdání od druhých 
lidi? Nebo z vás někdo udělal "blbce" v oboru, ve kte-
rém se nevyznáte, ale on je v něm více zkušený než vy? 
Anebo to byl dokonce odborník a vy jste od něj očeká-
vali profesionální službu, pomoc, či pochopení?!  
Mohli jste se takto možná setkat s nějakým autome-
chanikem, či lékařem, zdravotní sestrou, řemeslníkem, 
učitelkou, nadřízeným, kolegou, spolužákem, kamará-
dem, svým rodičem, manželkou, manželem, duchov-
ním, policistou, úředníkem, politikem atd. atd.  
A jak toto souvisí s výše uvedeným biblickým citátem 
"...vy boháči: plačte..."? Zcela zásadně!  
Každý z nás je v něčem "bohatý"  
Každý člověk je totiž něčím od Boha nadaný, obdaro-
vaný a vybavený. Každá člověk má nějaké talenty a 
vlohy, kterými může být užitečný a prospěšný. Každý z 
nás je "bohatý" - něčím jiným.  
Někdo umí naslouchat a vcítit se do druhého, jiný umí 
povzbudit, další umí opravit počítač, jiný umí skvěle 
učit a vysvětlovat, další umí vařit, léčit, ošetřovat, vy-
chovávat, někdo je dobrý ředitel, politik, někdo jiný 
zdědil velké peníze, anebo je umí vydělávat, někomu 
dalšímu se daří v podnikání...  
Své talenty můžeme využít i zneužít  
Rozhodující ale je, jak toto bohatství každý člověk po-
užívá. Každou vlohu - talent - "bohatství" lze totiž pou-
žívat k prospěchu svému i druhých, anebo si ho nechat 
jen pro sebe, či ho dokonce namířit proti druhým.  
Z Bible vyplývá, že Bůh stvořil lidi jako různé části tě-
la, které se mají harmonicky doplňovat a solidárně si 
pomáhat. Nemají si konkurovat, navzájem se manipu-
lovat, či proti sobě bojovat.  
Bůh nás každého tedy vybavil něčím, čím můžeme být 
ostatním prospěšní a očekává to od nás. Každý z nás 
pak tomuto Bohu jednou staneme tváří v tvář. A sta-
neme také tváří v tvář i všem těm lidem, kterým jsme 
svým bohatstvím byli prospěšní, či naopak jim pomoc 
odmítli, anebo dokonce jsme naše vlohy použili proti 
nim. Tehdy naše jednání bude k naší oslavě, či se ob-
rátí proti nám...  
Bůh sám se totiž navíc ztotožňuje se všemi potřebnými 
lidmi: "Cokoliv jste učinili jednomu z těch 
nejposlednějších lidí, mně jste učinili. A coko-
liv jste neučinili jednomu z těch nejposledněj-
ších lidí, ani mně jste neučinili. (srov. Mt 
25,31-46).  
Jinde v Písmu pak stojí: "Poklady nahromaděné 
křivým jazykem jsou léčkou smrti. Kdo si 
ucpe ucho při chuďasově křiku, nedojde slu-
chu, až sám bude křičet" (srov. Přís 21,1-13).  
A také "Neodpírej prokázat dobrodiní, když je 
v tvé moci. Nechystej proti bližnímu zlo..." 
(srov. Přís 3,27 -29).  
A co já s tím?  
Každý z nás umí vypočítat mnoho věcí, které neumí-
me, které se nám nedaří, v čem jsou druzí lepší, 
úspěšnější, prospěšnější. Ale není nutné a ani dobré se 
navzájem srovnávat, porovnávat a závidět si, čím je 
kdo nadaný, co kdo obdržel "do vínku". Je ale potřeba 
hledat a nacházet to dobré "bohatství", které je vloženo 
právě do mne. A s tím pak být prospěšný svému okolí. 
I v maličkostech. A s láskou, která každému našemu 
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jednání dává nikdy nekončící a věčný užitek.  
Takové jednání je pak zdrojem radosti a pokoje.  
Pro nás i pro naše okolí.  Radosti věčné.  

IMA – www.vira.cz 

* 
HVĚZDA NAD BETLÉMEM 

Do noci nad Betlémem hvězda hlásá, 

radostnou nese světu zvěst, 

že zrodila se lidem Spása, 

co vyvede je z bludných cest. 

Spasitel přišel na svět shůry, 

jak prorok dávno zvěstoval, 

to k jeho slávě pějí kůry, 

Bůh z lásky člověkem se stal. 

Na slámě leží, usíná, 

když rajská hudba kolem zní 

a celý vesmír ve své kráse 

se Spasiteli pokloní. 

Mudrci přicházejí s dary, 

zvěst letí krajem jako pták, 

chvátají poklonit se Králi 

a dary jemu odevzdat. 

Co můžeš dát ty, lidský synu, 

s čím do Betléma pospícháš? 

On odpustí ti každou vinu, 

když svoje srdce jemu dáš. 

(František Bukvaj, Vyznání víry) 

* 
POSELSTVÍ SPÁSY 

Věří se, že Abrahama navštívili tři andělé, kteří mu slíbili, 
že mu jeho žena Sára dá syna. 
Genesis 18:10 „řekl jeden z nich: „Po obvyklé době 
se k tobě určitě vrátím, a hle, tvá žena bude mít 
syna.“ Sára naslouchala za ním ve dveřích sta-
nu.“ 
Zde věříme tomu, že ten, který mluvil s Abrahamem, byl ve 
skutečnosti Hospodin, ne anděl. Ve verši 1 je napsáno, že 
se Abrahamovi ukázal Hospodin. Takže je to Hospodin, 
který činí toto zaslíbení Abrahamovi a jeho ženě Sáře. Za 
druhé, toto zaslíbení dostávají v době, kdy jsou oba ve vě-
ku, kdy už dávno nemohou mít děti. Když o tom přemýšlí-
te, právě tak to Hospodin obvykle dělá – vezme nějakou 
nemožnou situaci a udělá zázrak. Protože u Boha je všech-
no možné (Matouš 19:26). Sára naslouchala ve stanu, a 
potom, co uslyšela tuto zprávu, se smála – v hebrejštině 
cachak (צחק). Proč je to důležité? Protože z tohoto kořene 
máme Izáka – v hebrejštině Jicchak ( קצח '), což znamená 
smíšek. Pokaždé, když na něj Abraham nebo Sára mysleli, 
dívali se na něj, mluvili s ním, volali  ho jménem, byla jim 
připomenuta nemožná situace, jak se smáli Božímu zaslí-
bení, poté, co ho slyšeli. Mysleli si, že to je nemožné. Ale 
tento smích se obrátil v radost, nevíra se změnila ve víru, 
bylo jim připomenuto, že jim Bůh opravdu dal syna zaslí-
bení. To, co považovali za nemožné. 
Syn zaslíbení, Izák, je prototypem Mesiáše. Ješua nezna-
mená smích, znamená spásu. Nicméně byli tací, kteří se 
smáli tomu, že by měl být Ješua Mesiáš. Odmítli myšlenku, 
že by se Bůh projevil nebo mohl projevit v těle, v podobě 
člověka. Protože to je prostě nemožné. Ale víte, že u Boha 
je možné všechno.  Nic není nemožné, bez ohledu na to, 

jestli nám to dává smysl nebo to je nebo není v soula-
du s naší teologií. Ale u Něho je všechno možné. 
Takže tento syn Izák, který vlastně neměl být, a jehož 
jméno znamená smíšek, byl také ten, který měl být 
vzat na horu Mória, pozdvihnut jako zápalná oběť, je-
hož otec Abraham mu při výstupu na vrchol této hory 
dal na záda dříví (větve stromu), ale vidíme, že tohoto 
dne Hospodin v Genesis 22 zaopatřil beránka k oběti.  
A i když to není v textu zaznamenané, neumím si po-
moct, ale představuji si, že když Abraham viděl, že 
Hospodin skutečně dostál svému slibu, tento syn za-
slíbení bude žít a skrze něho se bude rozšiřovat tato 
smlouva po celé zemi, rozesmál se radostí. 
Stejně tak i vy i já, jako símě Abrahamovo, my může-
me mít důvěru v to, že náš Otec v nebesích bude věrný 
svým zaslíbením, že skrze Jeho Syna zaslíbení nás 
všechny shromáždí k sobě.   
Žalm 126:1-3 Poutní píseň.  
Když Hospodin úděl Sijónu změnil, bylo nám 
jak ve snu. Tehdy naše ústa naplnil smích a 
náš jazyk plesal. Tehdy se říkalo mezi proná-
rody: „Hospodin s nimi učinil velké věci.“ 
Hospodin s námi učinil velké věci, radovali 
jsme se. 
Na to řekněme amen. Když si vzpomeneme na příběh 
Izáka, nevíru Abrahama a Sáry v to, že budou mít sy-
na, když se sami ocitneme v situaci, která se zdá ne-
možná, a jsme přemoženi nevírou, pamatujme si, že u 
Boha je všechno možné. Že může obrátit truchlení v 
radost, slzy v smích.      (Bill Cloud, Shoreshim Ministries,  
k rozvažování doporučuje Jindřich Kimler) 
 

 
 

* 
PRVNÍ VÁNOCE BEZ MANŽELA 

Když zemřel manžel, nebylo mi ještě ani třicet a měla 
jsem dvě malé děti. A beznaděj... Kromě jedné kama-
rádky jsem neměla nikoho, kdo by mi pomohl...rodiče 
byli rozvedení a žili s novými rodinami...  a dávali mi 
najevo, že o to, abych k nim přijela, navíc se dvěma 
malými vnuky, nestojí ani jeden z nich. 
Seděla jsem doma a četla dětem pohádky. Pamatuji se, 
že tehdy zrovna Birlibána. Tu krásnou knížku o chla-
pečkovi, který ve svém snu putuje pohádkovou zemí a 
snaží se něco zachránit. 

http://www.vira.cz/
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Probudím se – 
Probudím se, probudím se. 
Tak jsem si to říkala a věřila jsem, že všechno je to nyní 
jenom sen. Doufala jsem, že se otevřou dveře a vejde můj 
báječný manžel a přinese plno dárků. Já se probudím a 
manžel bude stát u mé postele a usmívat se a děti budou ve 
svých postýlkách také už vzhůru a výskat a mávat na nás... 
Neprobouzela jsem se. 
Oba jsme se totiž na tyto Vánoce těšili a připravovali jsme 
se, jak je uděláme pro naše děti nezapomenutelné... 
„Maminko, proč pláčeš, vždyť tatínek přijde,“ těšilo mě 
dítě. Děti nechápou smrt. Nesmiřují se s ní. Věří. 
Možná právě tohle je na dětství největší dar. 
A tak jsem oslavila Vánoce sama, bez dědečků a babiček, 
jenom s dětmi a snažila jsem se, abych před dětmi nepla-
kala. Když už jsem nemohla slzy udržet, tak jsem odběhla 
do koupelny, pak si zase upravila make-up a vrátila se s 
úsměvem k nim... a napadlo mě, že kdyby tam neseděli ti 
moji malí trpaslíčkové, asi bych nešla do pokoje, šla bych 
na balkon a přes vší svou bývalou statečnost a – jak jsem si 
do té doby myslela – pevnou víru, bych uvažovala, jestli 
neskočit dolů …  
Poděkovala jsem Bohu, že mi byly dány tyhle děti, jako 
kouzelné ruce života, které mě drží na tomto světě. 
Když jsem děti uložila, šla jsem spát. Zaspat ten čas – za-
spat samotu. A tehdy jsem měla sen. Kratičký… 
Ve snu ke mně přišel manžel. Byl to jenom kratičký oka-
mžik setkání, chvilička a řekl mi ve snu jenom jednu větu. 
Stál přede mnou, jako vždy vlídný, laskavý. Usmíval se. 
Řekl: „Miluju tě a moc ti děkuju, že to takhle zvládáš…“  
Když jsem se probudila, děti si hrály na podlaze s dárky, 
tiše, aby mě neprobudily. Zaspala jsem. Taky aby ne, když 
jsem měla schůzku s manželem.   
A tak žiju dál. 

(Podle vyprávění zaznamenal Eduard Martin) 

* 
VÁNOČNÍ RADOST 

Vánoční radost může mít různou podobu.  
V listopadu toho roku se jedné mojí známé, sestře v Kristu, 
narodilo miminko. Přemýšlela jsem, čím bych jí mohla být 
prospěšná, když ona sama pomoc odmítala, ale nakonec 
jsem dostala nápad. Za pár dní bude advent, pak vánoční 
svátky a ona, čerstvá rodička, maminka tří malých dětí, asi 
těžko bude mít čas a energii připravit rodině sváteční peči-
vo. Její manžel, služebník v církvi, bude mít právě v tomto 
čase také řadu povinností. Napeču jim cukroví, aby měli 
radost a aby se měli dobře.  
A tak jsem se pustila do pečení - pro svoji rodinu, pro je-
jich rodinu a pro moji mamku. Znamenalo to udělat více 
druhů čajového pečiva, každý druh z několika dávek, aby 
bylo pro všechny dost. Přemýšlela jsem, jaké druhy cukro-
ví zvolit, aby byla pestrost – vanilkové, ořechové, kokoso-
vé, čokoládové … a hlavně, aby všem chutnalo.  Cestou 
z práce jsem vždy nakoupila vše potřebné a po večerech, 
když šla dcerka Katuška do hajan, jsem pak mlela ořechy, 
vážila mouku, kakao, máslo a další suroviny a dělala různá 
těsta. Pak válela, vykrajovala, hlídala troubu, slepovala 
krémem i marmeládou, míchala polevy a spát chodila oko-
lo půlnoci. Byla jsem tehdy mladá a nevadilo mi, že ráno 
brzy vstávám. Dělala jsem to ráda. 
Jak advent postupoval, měla jsem radost z přibývajících 
krabic na balkóně, z nichž každá voněla jinak a všechny 
svátečně. Těšila jsem se, že překvapím a že bude cukroví 
chutnat. 

Tak uběhl předvánoční čas a přišly svátky. Cestou na 
bohoslužbu jsem zazvonila u dveří šestinedělky a pře-
dala pečivo, s přáním požehnaných Vánoc. Krabici 
s cukrovím si ode mne vzala poněkud rozpačitě, úsměv 
trochu našišato, nějaká zvláštní radost se nekonala. 
Určitě musí být unavená. V noci vstává k miminku, 
stará se o dva další malé a domácnost nepočká, taky 
manžel potřebuje její podporu, třeba jí není dobře – 
zaháněla jsem rozpačitý pocit ze setkání.  
Mrzlo, i v kostele bylo hodně chladno. Nad hlavami 
lidí se vznášely chomáčky páry z dechu, který se srážel 
v mrazivém vzduchu. Náš táta byl tehdy o svátcích v 
práci a tak jsme se s dcerkou po slavnostním kázání a 
Večeři Páně příliš nezdržely a zamířily domů, do tepla.  
Při čekání na autobus, který tehdy jezdil z náměstí, 
jsme přešlapovaly z nohy na nohu, aby nás tolik ne-
záblo. „Pane, to je ale zima“, uklouzlo mi. Katka se 
v ledovém větru choulila hloub do bundy, tak jsem ji 
ještě omotala svojí šálou.  
Pak se stala zvláštní věc. Těžko to popsat. Jako by ně-
kdo neviditelný okolo nás najednou rozprostřel široký 
plášť a vzniklo závětří. Náhle jsem necítila vítr ani 
mráz, vůbec mi nebyla zima. A zničehonic přišla tako-
vá zvláštní radost. Začala jsem se smát, chválit Pána a 
vesele skotačit po jedné noze po náměstí sem a tam. 
Sama jsem se divila, co to provádím, opravdu jsem 
netoužila na sebe nijak upozorňovat. Ostatně v tom 
počasí na náměstí dohromady nikdo nebyl, ale nad tím 
jsem nepřemýšlela. 
„Mami, co to děláš? To se přece nehodí pro dospělou 
paní, aby takhle hopsala venku na ulici..“, divila se 
moje desetiletá dcerka, co to provádím.  Chápala jsem 
podivnost svého počínání, ale nemohla jsem přestat. 
Ta radost vevnitř byla příliš silná a chtěla ven. Trvalo 
to chvíli. Pak přijel autobus a my se konečně dostaly 
domů, do tepla našeho svátečně voňavého bytu.  
Myslím, že to byly nejhezčí Vánoce, které pamatuju. 

Karla Došková 
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NIKDY NEZAPOMEŇ NA ZVLÁŠTNÍ RADOST, 
třebas (i) v beznadějné chvíli...  
"Vykládáš svým spolupracovníkům o Bohu?" ptali se často 
abbé Pierra jeho přátelé a známí.  
Abbé Pierre na to odpovídal:  "Oni o něm mluví často. Já 
ne. Když se mě někdo z nich zeptá: Bůh? Co to znamená? 
místo abych řekl: Je to nekonečná, nezměrná láska, láska 
bez hranic, dávám jim tenhle příklad:  
Není to tak dlouho, vrátili jsme se večer, můj kamarád a já, 
úplně utahaní. Byla nám zima a neměli jsme ani co jíst. 
Nikdo ten den nic nepřinesl.  
A můj kamarád mi řekl: Abbé, dneska jsem tak šťastný.  
Radost měl kvůli tomu, že jsme celý den strávili tím, že 
jsme pomáhali staříkům zařizovat bydlení, věšeli jsme jim 
závěsy a záclony na okna, natrhali jsme květiny a donesli 
jsme jim je do bytu, aby jim tam bylo dobře.  
Řekl jsem mu: Nikdy nezapomeň na tu zvláštní radost, 
jinou než ty ostatní, radost nevýslovnou, nesdělitelnou, 
která ti zpívala v srdci v té beznadějné chvíli, kdy nám byla 
zima, měli jsme hlad, celý den jsme pracovali a nic z toho. 
Nikdy nezapomeň na tu pronikavou, s ničím nesrovnatel-
nou radost, pro kterou neexistují slova. Jen pouhým po-
hledem si můžeme říci, co jsme sdíleli. Bez té jedinečné 
zkušenosti naplnění se to nedá pochopit. Nikdy na to ne-
zapomeň, protože tehdy, v té chvíli, se ti dostalo toho nej-
skvělejšího daru, který tě může v životě potkat. Učenci to 
nazývají moudrost.  
Moudrost, latinsky sapientia, vychází ze slova sapere, což 
znamená vychutnávat. Moudrost neznamená být moudrý, 
nedělat hlouposti. Být moudrý, nedělat hlouposti je až 
ovocem moudrosti. A proto je dobré milovat.  
Svému kamarádovi jsem ještě řekl: Můžeš probádat o Bo-
hu učenost všech knihoven celého světa. Budeš mít před-
stavu Boha, ale nepoznáš ho. Avšak v tomto okamžiku jsi 
Boha poznal.“                             Abbé Pierre, www.vira.cz                                                               
 
Modlil jsem se, a byl mi dán rozum, prosil jsem, a 
ducha moudrosti jsem přijal. Jí jsem dal přednost 
před žezly a trůny a bohatství ve srovnání s ní 
jsem pokládal za nic... Spolu s ní se mi dostalo 
všeho dobra a skrze ni nespočetného bohatství 
(srov. Mdr 7,7-11)                 

         *           

                             PLAMEŇÁCI 
Kdysi jsem viděla nějaký dokument o plameňácích. V jed-
nom momentu byl velmi smutný. Plameňáci žijící v dané 
oblasti mají z našeho hlediska dost kruté životní podmín-
ky. Brodí se v horké vodě obsahující síru. V té lokalitě však 
bývají přes noc teploty až mínus dvacet stupňů. Každý ve-
čer se proto shluknou co nejblíže k sobě. Horké jezero za-
kryje hustá pára, která chrání hejno plameňáků před mra-
zem. Tak společně přečkají noc a ráno zas mohou brouz-
dat, kde jen chtějí. Smutný byl však osud těch, co se večer 
včas nepřišli ukrýt. Do rána zemřeli, zmrzli. 
Také člověk, když přicházejí mrazivé dny života, se potře-
buje skrýt pod „ochranný kryt Lásky“, lásky s velkým L. Té, 
která má sílu nás zachránit před smrtícími problémy, která 
nás může úplně přikrýt, obejmout, zachovat při životě... 
Je stále na svém místě, jen je třeba k ní dorazit včas, než 
začnou večerní mrazy.           (Cesta života, Advent-Orion 
2011) 
Nechť ti Hospodin odplatí za tvůj skutek. Ať tě 
bohatě odmění Hospodin, Bůh Izraele, pod jehož 
křídla ses přišla ukrýt!   Bible - Rút 2,12 

     SÍLA MODLITBY 
Nedávno se mě někdo zeptal: "Proč se vlastně modlíš, 

když se stejně všechno stane podle toho, jak to naplá-

nuje Bůh?" Tímto příběhem, který se mi opravdu stal, 

bych chtěla ukázat, jak velkou sílu a důležitost modlit-

ba má.  

Před dvěma lety byl mé sestře doporučen pobyt v Ján-

ských Lázních. Protože byla ještě malá, musela s ní jet 

moje maminka. Měly spolu v lázních zůstat tři měsíce. 

A protože tři měsíce jsou dost dlouhá doba, tak jsme je 

já, moje starší sestra a taťka přijeli po měsíci navštívit.  

Po dlouhé a únavné cestě jsme konečně dorazili a ra-

dost se shledání nebrala konce. Potom nás mamka 

vzala na procházku a na oběd. Po obědě jsme se roz-

hodli, že si vyjedeme lanovkou. Došli jsme až na vyso-

kohorskou chatu, odkud lanovka vyjížděla. Taťka šel 

koupit lístky a já se sestrami a mamkou jsme šly na 

záchod. Dveře na toaletách se otvíraly vhozením pěti-

koruny, a tak mamka vytáhla svou peněženku. Protože 

byla tak dlouho mimo domov, měla v ní všechny do-

klady a nemalou částku peněz.  

Pak už jsme našly taťku a hurá na lanovku. Nasedli 

jsme do kabinky a už za námi chtěli zavřít dveře, když 

v tom mamka vykřikla: "Počkat, nechala jsem na zá-

chodě peněženku!" Chtěla vyskočit ven, ale já ji chytila 

za ruku a zastavila ji. Dodnes nevím, proč jsem to udě-

lala. Dveře se mezitím zaklaply a my odjížděli s jasnou 

představou o tom, jak naše peněženka skončí. Po 15 

minutách jsme vyjeli až nahoru a já s maminkou jsme 

se rozhodly vrátit rychle dolů a zkusit, jestli tam peně-

ženka ještě nezůstala. Bylo to dost nepravděpodobné, 

protože když jsme odcházely, na záchodě byla spousta 

lidí. Modlily jsme se. Modlily jsme se opravdu upřím-

ně a naléhavě. Jakmile se otevřely dveře, vyběhly jsme 

s mamkou rychle směrem k záchodkům. U nich stála 

neuvěřitelně dlouhá fronta. Když jsme se zeptaly jedné 

z čekajících paní, co se děje, odpověděla nám: "Zasekly 

se dveře. Už jsme tam několikrát zkoušeli házet peníze, 

ale asi tam někdo je." Tak jsem vytáhla z kapsy pětiko-

runu, hodila ji do dveří, ty se s naprostou samozřej-

mostí otevřely a uvnitř ležela černá peněženka.  

Ještě dlouho jsme nemohli uvěřit, co se stalo, ale je to 

pro nás všechny důkaz, že nic v našem životě není ná-

hoda, ani přesně určená skutečnost.           Hana Černá 

* 

MISIE   
Neboť Bůh, který řekl: ‚Z temnoty ať zazáří 
světlo,‘ zazářil v našich srdcích, aby osvítil 
lidi poznáním Boží slávy v osobě Ježíše Kris-
ta.  Tento poklad máme však v hliněných ná-
dobách, aby přemíra té moci byla z Boha, a ne 
z nás.  Ve všem jsme sužováni, ale nejsme 
vháněni do úzkých; býváme v nejistotě, ale 
nejsme zoufalí;    jsme pronásledováni, ale ne- 
jsme opouštěni; jsme sráženi, ale nejsme ni-
čeni.  (2.kor. 4. 6-9) 
Na světě zažíváme soužení. Mohli bychom říci, co je to 
proti tomu, kdy byli za totality lidé pro svou víru zaví-
ráni do vězení. Nebo ve středověku byli mučení a zabí-
jeni. První křesťané byli dokonce házeni lvům. Dnešní 

http://www.vira.cz/
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doba je jiná, vyvolává hysterii vůči křesťanům. A také začí-
ná nové pronásledování. Dnes nemůžeme svobodně vyjád-
řit svůj názor.  Genderová ideologie zasahuje do výchovy 
dětí. To nás křesťany vhání do izolace. Ještě však je možné 
zvěstovat Krista všem národům. Mluvme tedy o Kristu 
všude tam, kde to ještě není zakázáno. Lidé většinou pro-
padli apatii. Nechtějí nic slyšel. Ale jsou stále nakloněni 
hledat duchovní svět. To je pro nás příležitost zvěstovat 
Krista. Všude, kam nás Pán postavil. Misionáři také žili 
mezi nevěřícími lidmi, i když dlouho trvalo, než se některý 
obrátil. My jsme na té vítězné straně spolu s Kristem.  
Před půl rokem se staly zvláštní události. Někteří křesťané 
pohlížejí na pejskaře jako na modláře - mají pejska a staví 
si ho na první místo na světě. Začal jsem pracovat v nové 
skupině kynologů a byl jsem překvapen, že oni Krista ne-
odmítají. Dokonce souhlasili, abych jim dělal pravidelné 
duchovní úvody. Potom po mně chtěli nějaké heslo spolku. 
Samozřejmě jsem jim dal biblický verš - Jedni druhým 
břemena nesme. Byli nadšeni. Evangelium jim přibližuji 
jako nedílnou součást našeho běžného života. Modlím se, 
abych je mohl pozvat do kazatelské stanice v Přerově. Tě-
ším se, že k tomu teď během vánočních svátků bude příle-
žitost.                                                                         Vláďa Došek 

A řekl jim: „Jděte do celého světa a kažte 
evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a při-
jme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bu-
de odsouzen. (Marek 16,15-16)   

*  

PŘED BOHEM NEMUSÍME  
HRÁT DIVADLO  

Když Ježíš vycházel z Jericha, u cesty seděl slepý 
žebrák Bartimaios a volal "Synu Davidův, Ježíši, 
smiluj se nade mnou!" Ježíš se zastavil a zeptal se 
ho: "Co chceš, abych pro tebe udělal?" (srov. Mk 
10,46.47.49.51)  
 
"Jsi snad slepá, krávo?!", osopil se na mě muž, když jsem 
přehlédla konec fronty.  
Ano, někdy si tak připadám. A znám i jiné varianty slepoty, 
které nepocházejí jen z roztržitosti a jsou daleko zákeřněj-
ší:  
Přehlížím kupící se problémy,  
zoufám si, protože nevidím žádné řešení,  
nevidím nabízenou pomoc, obdržené Boží dary, ani požeh-
nání ve svém životě.  
Ačkoli druhé zraňuji, nevidím svou vinu,  
a i když mě druzí třeba mlčky prosí, procházím lhostejně a 
slepě kolem jejich bolesti a potřeb...  
Někdy nám může připadat, že jsme v celku OK, ale přitom 
máme v určitém ohledu klapky na očích. Jak nesnadné je 
si to s opravdovostí a upřímností přiznat! Jak těžké pro nás 
je pojmenovat svou slabost, závislost, svůj komplex, který 
nás činí slepými! A i když ta místa rozpoznáme a snažíme 
se věci změnit, zjišťujeme, že sami si nepomůžeme. Uzdra-
vení kořenů těchto věcí je totiž výhradně v Božích rukou.  
Můžeme si být ale jistí, že On je přítomný, i v naší bolesti a 
slabosti. Chceme-li zažít, že nás osvobodil, stačí za ním 
přijít s naší "smutnou pravdou". Tam, kde teď jsme, mů-
žeme v pokoře jako Bartimaios volat: "Ježíši, jen Ty můžeš, 
smiluj se nade mnou!"  
Některé věci se nám těžko přiznávají před lidmi, ale před 
Ježíšem nemusíme hrát divadlo. To je jedinou podmínkou 
toho, aby On mohl v našem životě jednat. Volat k němu s 
důvěrou a v pokoře. Pak nás nenechá odejít s prázdnou. 

Jedině On má tu moc uzdravit, a je tak dobrý, že chce.  
Věřme, že Ježíš přišel, aby uzdravil každého z nás. A 
tak jako se zastavil kvůli volání Bartimaia, tak se za-
staví i kvůli nám. Vidí do srdce a chápe naši historii. 
Na vše, co utváří náš život, pohlíží s láskou. Ne aby nás 
soudil a ponížil, ale uzdravil. A nejen to. Touží, aby-
chom šli dál. Aby nás všechno, co v našem životě vy-
koná, rozvíjelo a vedlo blíž k Životu, kterým je On 
sám.  
"Pane, smiluj se nade mnou..."  
                                                        - OVA- , www.vira.cz  
 

SVÁTEČNÍ PERNÍČKY 
- pochválené, které chutnaly i na svatbě. 
Suroviny: 
400 g hladké mouky 
140 g cukru moučka 
50 g másla 
2 vejce 
2 lžíce dobrého tekutého medu 
1 lžička jedlé sody 
1 lžička perníkového koření (pouze směs koření,  
ne prášek do perníku) 
1 žloutek na potření po upečení 
bílková poleva na ozdobení 
Postup: 
1.Smíchejte všechny suché přísady v misce, přidejte 
ostatní ingredience a ručně zpracujte na měkké těsto. 
Pokud máte kuchyňského robota, prostě do něj vše 
nasypte a nechte ho, aby práci udělal za vás. Hotové 
těsto je měkké a poddajné, asi jako pružná plastelína, 
dobře se s ním pracuje. Zabalte do mikrotenové fólie a 
nechte přes noc odležet v lednici. 
2.Troubu předehřejte na 160 °C a plechy na pečení 
(budete potřebovat nejmíň dva) vyložte pečícím papí-
rem. V malé misce vidličkou rozmíchejte žloutek 
s jednou lžící vody z kohoutku. Nechejte odstát.  
3.Odleželé těsto vyválejte na pomoučněném vále na 
tloušťku asi půl centimetru, vykrájejte tvary a skládejte 
je na plech. Pečte 8–10 minut a ihned po vytažení po-
třete horké kousky na horní straně rozšlehaným žlout-
kem, aby dostaly pěkný lesk. Nechte je vychladnout na 
mřížce a teprve pak zdobte polevou.  
Můžeme péct kdykoliv, tvary přizpůsobíme pro kon-
krétní příležitost. Dají se jíst prakticky okamžitě…ale 
také ještě časem měknou a pak jsou opravdu křehoun-
ké. Perníčky můžeme také slepovat po dvou povidly 
nebo marmeládou, ale pak je dobré vyválet těsto tenčí 
– asi 2-3 mm. Zdobíme podle fantazie. 
 

POŽEHNANÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY  

VŠEM ČTENÁŘŮM PŘEJE 

REDAKCE 

* 

 

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