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Vážení a milí, velmi vás zdravíme v únoru… leden nám překvapivě nadělil sníh, (tedy 
aspoň nám v horách) a všechny děti jsou za něj vděčny… To nám připomíná, že Pán 
přichází nečekaně, náhle … Buďme tedy připraveni, věrni v povolání, disciplinovaní 
v modlitbách a vztahování se k Pánu… Pán má připravené slavné a mocné věci, 
nemiňme je tím, že bychom byli zaměřeni na věci tohoto světa nebo s nadějí špatně 
ukotvenou… Přejeme vám vytrvalost a odhodlání … Jsme za vás vděčni. 
 
 
 

     
 
 

7.2. Rodinná služba dopolední služba 10:00 hod. / odpolední 14:00 hod. 

14.2. bude oznámeno  21.2. bude oznámeno          28.2. Modlitební setkání 

 

Týdenní setkávání ve sboru a INFORMACE:  
 

Nadále jsme každou neděli ON-LINE od 10:00 hod na fb  :- ) 
 

Možné POČTY osob na setkání - dle aktuálního vývoje situace bude oznámeno 
smskou všem, kteří o tuto informaci mají zájem… Pokud ti sms nechodí, ale rád bys 
byl tímto způsobem informován, sdílej prosím své telefonní číslo s pastorem 
Michalem, popř. napiš nám na nn.jesenik@email.cz.  :- ) 
 

PONDĚLNÍ MODLITEBNÍ SETKÁNÍ – dle aktuální situace… v tuto chvíli je to do počtu 
10 lidí, ohledně tohoto setkávání kontaktujte Zdeňka Kaděru. 
 

Páteční VEČERY HLEDÁNÍ – začali jsme se setkávat každý možný pátek, počty platí 
jako u pondělního setkávání … ohledně tohoto setkávání kontaktujte Hanku 
Machálkovou 
 

Nové webové stránky naší církve jsou konečně dostupné na naší staré adrese 
www.nnjesenik.cz … nově tam najdete kázání z našeho sboru černé na bílém                  
k povzbuzení a další  :- ) 
 

 

 

 

mailto:nn.jesenik@email.cz


PĚTILETÁ SANDY 
 

V roce 1985, kdy mi bylo pouze 5 let, jsme byli na lodi na místním jezeře. Bodl mě 

komár a dostala jsem encefalitidu. Zemřela jsem a dostala se do jakéhosi temného 

prázdna, kde jsem necítila žádnou bolest ani strach. Tady jsem se cítila jako doma. V 

dálce jsem viděla malé světlo. Tohle světlo mě k sobě přitahovalo. Cítila jsem, jak k 

němu letím obrovskou rychlostí. Nebála jsem se. Když jsem vstoupila do toho světla, 

cítila jsem pokoj a radost, ale nejvíce hlubokou lásku. Ve světle byl třpytivý zářivý 

mrak. Z tohoto mraku jsem uslyšela hlas, který promluvil uvnitř ve mně a já věděla, 

že je to Bůh. Jelikož moji rodiče o Bohu nikdy nemluvili, ani mě nikdy do církve nevzali, 

opravdu nevím, jak je možné, že jsem tohle věděla, ale věděla jsem to. Navíc jsem 

jasně cítila, že tohle je můj opravdový domov, tohle místo, kde jsem byla s tím 

nádherným světlem, které bylo Bůh.  

(pozn. překladatele: 1 Janův 1:5 „To je pak to poselství, které jsme slyšeli od něho a 

oznamujeme vám, že BŮH JE SVĚTLO a není v něm žádná tma.“ Skutky ap. 22:6: „Ale 

stalo se mi, že když jsem se okolo poledne blížil na cestě k Damašku, NÁHLE MĚ 

OBKLOPILO VELIKÉ SVĚTLO Z NEBE.“ Skutky apod. 12:7: „A hle, postavil se k němu 

Pánův anděl a V MÍSTNOSTI ZAZÁŘILO SVĚTLO.“)  

Cítila jsem se tímto světlem obklopena a cítila jsem, že jsem jeho součástí. Byl to 

podobný pocit, jako když mě tatínek držel v náručí, když mě kousl pes, akorát, že ten 

pocit byl silnější. Další nádherné světlo se k nám připojilo, ale menší. Byla to holčička 

kolem 10 let. Byla mi podobná. Mohu říct, že mě poznala. Objaly jsme se a ona mi 

řekla: „Já jsem tvoje sestra, byla jsem pojmenovaná po naší babičce Willamette, která 

zemřela měsíc předtím, než jsem se narodila. Naši rodiče mi říkali zkráceně Willie. 

Čekali, že ti to o mně řeknou, až na to budeš připravena.“ Mluvili jsme spolu beze 

slov. Když se na to dívám zpět, zní to divně, ale tehdy mi to připadlo přirozené. Políbila 

mě na hlavu a já pocítila teplo a její lásku. „Je teď, Sandy, potřeba, aby ses vrátila,“ 

řekla. „Musíš zachránit matku od ohně. Tohle je velmi důležité, potřebuješ se vrátit      

a to hned.“ Říkala to s lítostí a sladkostí ve svém hlase, zatímco se na mě jemně 

usmívala. „Ne, já nechci jít,“ řekla jsem, „chci tady zůstat s tebou.“ „Matka tě 

potřebuje, abys ji zachránila od ohně,“ opakovala stále jemným a něžným způsobem. 

Ale já jako takový malý sobecký harant jsem začala naříkat a udělala jsem tam scénu 

toho nejhoršího druhu. Padla jsem na zem a vzlykala jsem a mlátila kolem sebe tak 

moc, že jsem si jista, že všichni, co byli kolem, se museli cítit velmi nepříjemně.  

Bylo mi ukázáno něco jako film, ve kterém jsem uviděla svoje rodiče, kteří tam dole 

na zemi seděli vedle mé nemocniční postele a vypadali velmi ustaraně a vystrašeně. 



Dotýkali se mě, mluvili ke mně a prosili mě, abych neumírala. „Prosím, neumírej“,          

a plakali. Cítila jsem k nim veliký soucit; ale stále jsem nebyla schopna vzdát se té 

nádhery a úžasného pocitu všeho kolem, tohoto nebe. Bůh se na mě usmál a pohleděl 

na mě s velikým soucitem. Nemohla jsem zahlédnout Jeho tvář, ale věděla jsem, co si 

myslí. Smál se mému dětskému „skotačení.“  

Poté ukázal na jiné světlo, které se v dálce formovalo. K mému velkému šoku se                

z tohoto světla zformoval můj drahý přítel a soused Glen a zakřičel na mě hlasitě: 

„Sandy, běž domů, běž hned domů.“ Řekl to s takovou autoritou, že jsem okamžitě 

přestala plakat a okamžitě jsem se ocitla ve svém těle.  

Otevřela jsem oči a uviděla jsem radostné a uvolněné obličeje svých rodičů. Řekla 

jsem jim o své zkušenosti, kterou ze začátku nazvali snem. Řekli mi, že ten den, ve 

kterém jsem šla do nemocnice, náš soused Glen zemřel na náhlý infarkt. Byl to milý 

starý muž, který vždy zval mého bratra, mě a ostatní děti z ulice do své zahrady, 

abychom si hráli s jeho pěti psy, které měl. Miloval děti a dával nám jídlo, dárky                

a hostil nás. Jeho manželka z nás byla nakonec unavena a říkala nám, abychom šli 

domů. Vynadal jí a říkal: „Rose, nikdy neříkej Sandy, že už musí jít, může tady zůstat 

tak dlouho, jak chce.“ Byla jsem jeho oblíbenec ze všech dětí, které zval k sobě domů. 

Byl to takový šok, jak na mě zakřičel takovým způsobem, že jsem se skutečně vzdala 

svého boje a cítila se trochu zahanbena svým chováním. Vzpomínám si také, že jsem       

z toho neměla moc dobrý pocit. O jeho smrti jsem se dověděla teprve poté, co jsem 

svůj příběh řekla rodičům.  

Nakreslila jsem obrázek mé „andělské sestřičky“, která mě pozdravila a popsala jsem 

všechno, co mi řekla. Moji rodiče z toho byli v šoku. V rozpačitosti vstali a opustili 

místnost. Po nějaké době se opět vrátili. Potvrdili, že ztratili dceru jménem Willie. 

Zemřela tím, že se z neopatrnosti otrávila asi rok předtím, než jsem se narodila. 

Rozhodli se, že to neřeknou ani mému bratrovi, ani mě, dokud nepochopíme o čem 

je život a smrt. Co se týče té záchrany mé matky od ohně, nikdo opravdu neví.  

Moje matka mi s tímto psaním pomáhá a já se jí zeptala, jaký by byl její život, kdybych 

zemřela, kdybych dostala to, zač jsem prosila a zůstala bych v nebi. Odpověděla mi: 

„Měsíce jsem plakala potom, co nás Willie opustila; kdybychom ztratili i tebe, bylo by 

to jako živé peklo a oheň.“ Časem uvidíme, ale zatím se tohle zdá být ta správná 

odpověď. Věřím, že uvidím Willie jednoho dne a osobně se jí zeptám, co tím myslela.  

Tato zkušenost změnila životy celé rodiny. Teď všichni chodíme do církve a spoustu 

věcí teď dělám jinak než předtím. 

 

      Převzato z knihy ŘEKNI VŠEM, ŽE ŽIJU ( http://knihy.own.cz/jakobova-studna/knihy-cz.htm )                                         

 



             
 

 Taky jste už někdy přemýšleli o tom, proč vlastně 

zmátl Hospodin lidem jazyky? Pojďme se na to 

podívat …          V historii lze pozorovat, jak se satan 

horlivě snažil překroutit to mocné proroctví                 

o příchodu Mesiáše zaznamenané ve znamení 

zvěrokruhu. Další věc, na kterou bych rád poukázal, 

je věž známá jako Bábel, kdy Bůh zmátl jazyky lidí. 

Je jasné, že zde byly tři důvody, proč Bůh musel 

zasáhnout. Vzpoura proti přikázání z Genesis 1:28 

„Ploďte a množte se a naplňte zemi.“. Zde vidíme 

pokus se tomuto přikázání vzepřít. „Nato řekli: 

"Nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v 

nebi. Tak si učiníme jméno a nebudeme rozptýleni po celé zemi.“ (Genesis 11:4 CEP) 

Další věcí je, že si chtěli udělat jméno sami pro sebe, aby něco znamenali a konečně 

tuto věž stavěli s vrcholem k nebi. V kralické Bibli čteme následovně: „jejíž by vrch 

dosahal k nebi“, slovo dosahal je psáno kurzívou, takže je sem vsunuto, načež 

poukazuje i řada anglických Biblí. Proto tento verš správně zní „jejíž vrchol k (nebo 

pro) nebi“ – není zde v hebrejském originále nic, co by naznačovalo výšku této věže,     

i když bez pochyb to byla stavba veliká. Tito lidé nebyli tak hloupí, aby si mysleli, že 

mohou postavit věž až do nebe. Na tuto skutečnost již poukázala spousta biblických 

učitelů. Podle dávného archeologa Lieut. Gen. Chesney a jeho nálezů v sutinách 

Babylonu i jiných znalců byla tato věž mimo jiné stavěna pro jejich božstva zobrazená 

v planetách. Chesney říká, že na zbytcích vypálených cihel bylo sedm vrstev, 

nejspodnější černá barva Saturnu; další oranžová Jupiteru; třetí červená Marsu; atd. 

Nad tímto pak byly nalezeny vyobrazeniny souhvězdí, na které si samozřejmě místo 

proroctví o Mesiáši dosadili své bohy. Někteří říkají, že název této věže, nebo spíše 

chrámu, byl „Sedm planet“ nebo také „Sedm světel“. Tyto barevné zbytky cihel jsou 

dodnes v britském muzeu. Podobnou skutečnost líčí také 2 Královská 17:16 „Ale oni 

opustili všechna přikázání Hospodina, svého Boha, a odlili si sochu, dva býčky, udělali 

si posvátný kůl, klaněli se veškerému nebeskému zástupu a sloužili Baalovi.“ Všimněte 

si, že tyto nebeské zástupy jsou zde ve spojení s Baalem, což byl bůh slunce. „Tabule 

stvoření“ je nález z Babylonu, jenž nám dá tak trochu představu o této věži, jelikož 

trosky starého Babylona jsou místem, kde tato věž původně byla (leží v místě, kde je 

dnešní Irák). Nález je uložen v britském muzeu…                   

 (úryvek z knihy Viděli jsme Jeho hvězdu.) 



Ač většinou on-line, náš sbor žije. Připomínáme Duchem inspirovaná kázání, která určitě stojí 
zato si znovu připomenout … Pán je totiž dobrý pastýř, který nás vede … svým Slovem                       
a Duchem … proto je třeba věnovat velkou pozornost Jeho Slovu, určenému pro náš sbor…  
Kázání jsou k dispozici ze záznamu na našich fb stránkách, ve psané formě pak na našich 
webových stránkách. V případě jakýchkoliv nejasností nás neváhejte kontaktovat :- ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A k životu našeho sboru už (pevně věřím a doufám) patří i  PŘÍMLUVY 19 – 20   
 

Slovy pastora Michala: „Proč ten název Přímluva 19-20? Je to proto, že namísto sledování zpráv 
věnuji tento čas modlitbám za naši zemi. Jsem velmi vděčný za každého, kdo se zapojil,                    
a případně ještě zapojí. Není nutné dogmaticky trvat na čase, jakýkoliv čas, který bude 
vyhovovat je dobrý.“  
A za co se modlit? Třeba za Vládu, parlament (zkrátka ty v autoritě postavené), za moudrost 
pro ně – pro dělání správných rozhodnutí, za rozhodnost – pro prosazování té moudrosti, za 
bezúhonnost – jako nosné vlny, která inspiruje a motivuje… Za lékaře, sestřičky, telefonisty na 
hygieně, za policii, …. Za dělníky na vinici, za vypuzení dělníků na žeň … pastor Michal 
 

Vize jesenického sboru 

„Zakládat sbory a naplnit naši oblast poznáním Boha  

a Jeho Slova“ 
 

Církev Nová naděje Jeseník 
 

Tovární 1332/1a 
790 01 Jeseník 

tel.: 775 551 700 
www.nnjesenik.cz 

e-mail: pastor.nnjesenik@seznam.cz 
b.ú.: 107-0158170237 / 0100 


