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“Všichni, kteří uvěřili,
byli pospolu a měli
všechno společné”

Radikální život
Skutků 2:44
Žijeme ve věku útlaku
Možná se nad tím podivuješ, anebo Ti to ani nepřijde. Je to ale fyzický, citový, mentální a
duchovní útlak1 a může přijít velmi skrytě. Jsme utlačováni zvenčí i zevnitř. Dovolávání
se spravedlnosti v téhle nespravedlivé době vede ke zrodu revolucionářů, kteří se ze všech
sil snaží přinést konec tomuto systému. Současný svět je zvrácený: chudoba, genocida,
generace lidí na práškách, politická korupce, nekončící války, znečištění a ekologické noční
můry.
I když je možné si vybrat z milionu možných životních cest, odhodlané srdce se
nespokojí s ničím menším než s opravdovým řešením pro tuhle planetu plnou soužení.
Opravdová revoluce je v odpovědi na výzvu, která zasahuje samotný základ světového
systému. Tuto revoluci už jednou přinesl svým radikálním životem Jašua,2 Syn Boží, a
snažil se ji vysvětlit a předat druhým.
Jak taková pravá revoluce vypadala ve skutečnosti? Co bylo jejím hmatatelným
vyjádřením? Jednoduše – Skutky 2:44: „Všichni, kdo uvěřili, byli pospolu a měli všechno
společné.“ Bylo to nejzávažnější hnutí v celých lidských dějinách vůbec. Většině ale zůstalo
skryto. Způsob života, kterým žili Jašuovi učedníci v prvním století, převrátil svět na ruby.
Lidé je nazývali „Cestou“ 3 kvůli jejich oddanosti učit se cestám našeho Stvořitele. Tato
nově se rodící kultura byla jedinou cestou, jakou „Cesta“ může být. Tak jako z jablečného
Utlačovat — znamená vládnout nebo řídit pomocí krutých nebo nespravedlivých požadavků; dávat
lidem nepřiměřená omezení; uplatňovat hrubou a zlou autoritu; umlčet a zadusit volání lidského srdce.

1

Jašua – Yahshua - původní hebrejské jméno spasitele, viz článek Jméno nade všechna jména na straně 17
Skutky 24:1 — Přiznávám však před tebou, že sloužím Bohu našich otců jako stoupenec té Cesty, kterou oni
nazývají sektou. Věřím všemu, co je psáno v Zákoně a v Prorocích.
Genesis 18:19 — Důvěrně jsem se s ním sblížil, aby přikazoval svým synům a všem, kteří přijdou po něm: ‚Dbejte
na Hospodinovu cestu a jednejte podle spravedlnosti a práva, ať Hospodin Abrahamovi splní, co mu přislíbil.‘
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semínka vždy vyroste jabloň, protože je to v jeho genetické výbavě. Stejně i DNA opravdové
Dobré Noviny vždy vytvoří národ, který Stvořitel chce použít pro svůj zvláštní úmysl. Život
popsaný ve Skutcích 2:44 se tak stal prvním ovocem vyrostlým ze semínka původní dobré
noviny. Toto ovoce mělo úplně dozrát a stát se východiskem všech problémů tohoto světa.
Poselství dobré noviny je konečné řešení vší nespravedlivosti, kterou tenhle nemocný a
zmírající svět kdy viděl. Je to jediný lék na útlak a agresi této doby. Není nic, co by odhalilo
tuto sebestřednou a konzumní společnost víc, než lidé, kteří doopravdy drží pohromadě,
vytrvávajíce spolu za všech okolností, v dobrém i zlém, v nemoci i ve zdraví, při strastech a
zkouškách života. Lidé, kteří sdílejí všechno, co mají, a odmítají opustit jeden druhého.
Skutky 2:44 prověřují věrnost a kvalitu lásky až do morku kostí. Opravdová láska
přichází z vnitřních pohnutek, ne z přinucení z vnějšku. Láska, která je schopna projít
zkouškami posledních dnů není přirozená pocitová láska.4 Musí to být nadpřirozená láska,
která neselhává. Je to Boží láska vylitá do srdcí znovuzrozených mužů a žen.5
Přikázání Jašuy, syna Božího, přinášejí tu nejvyšší možnou výzvu pro lidskou duši. Ale
právě tato přikázání nás spojují přímo se zdrojem Boží lásky. Ze všeho nejdřív je třeba opustit
všechny své sobecké zájmy a zapojit všechno své úsilí do tohoto výjimečného úkolu: Nastolit
Boží Království tady na Zemi, právě tak, jak to má na srdci náš Stvořitel. Je to ta samá výzva,
jakou v dávných dobách uposlechl Abrahám.
Jašuova přikázání a učení nám poskytují detailní návod na to, jak vytrvat tváří v tvář
silnému proudu „já-mě-můj-moje“ kultury, která ničí samou podstatu lidské společnosti.
Extrémní sobectví dláždí cestu jedné světové vládě a společnosti, která nakonec přivítá
antikrista a znamení šelmy. Tato kolektivní obludnost bude výsledkem toho, jak jsou lidé
systematicky nucení jít s proudem, což z lidstva úspěšně vyhlazuje jakoukoli lidskou hodnotu
a důstojnost. Stane se tak skrze agresivní a přesvědčivou propagandu, která bude do lidí
během příštích několika generací cpaná zleva i zprava, přímo do duchovních žil společnosti.
Lidstvo je vystrašené a nemocné na srdci i na duši, nicméně vytrvalý, pokorný
člověk tápe a hledá, dokud nenajde způsob, jak nebýt smetený s proudem. „Žij pro sebe“
se stalo mottem. Mladí jsou svedení vábivou písničkou o vyšším vzdělání, které jim slibuje
život pohodlí, pohody a zábavy.6 Všechny prastaré zábrany jsou překračovány. Omámení
a oklamaní lidé zavrhují všechny ty těžkosti a utrpení, které po staletí udržovaly v lidech
určitý charakter a smysl pro poctivost. A tak můžeme sledovat, jak je lidství redukované na
úroveň bytostí zmítaných jen zvířecími pudy – bytostí, které se jen hádají, chtějí, bojují, lžou,
nenávidí, závidí, dychtí a zanedbávají. Člověk žije pohlcený čistě jen uspokojováním svého

Lukáš 21:34-35 — Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a starostmi o
živobytí a aby vás onen den nepřekvapil jako past. Neboť přijde na všechny, kteří přebývají na zemi.
5
Římanům 5:5 — A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám
byl dán.
6
Lukáš 12:19 — Pak si budu moci říci: Podívej, máš spoustu zásob na spoustu let. Oddechni si, jez, pij, užívej!
4
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neukojitelného ega. Tak se svět velmi rychle dostává do stavu, v jakém byl v časech Noema7
nebo v Sodomě a Gomoře8, kdy myšlenky a záměry lidského srdce byly stále jen zlé.
Život vyvěrající z Jašuovy Dobré Noviny je úplný protiklad. Je to ta nejradikálnější
výzva, jakou kdy člověk dostal. Je natolik radikální, že drtí zářivou fasádu světa, která
oklamává celé lidstvo.9
Jako maják pro loď zmítající se v bouři za nejtemnější noci, tento radikální život
přináší vzor opravdové lásky. Toto světlo svítí do tmavých koutů sobectví a volá člověka,
aby nahlédl do těchto koutů a převzal odpovědnost za své činy.
Startovací čárou na cestě k přijmutí lásky, která je v Mesiáši, je odtržení se od systému,
kterým jsi spoutaný. To je základní požadavek pro kohokoliv, kdo touží být Jašuovým
učedníkem.10
O těchto „silných slovech“ Dobré Noviny se většinou na křesťanských mších nemluví.

Genesis 6:5 — Hospodin viděl, jak se na zemi množí lidské zlo a že všechny myšlenky, jež spřádají v srdcích, jsou
den co den jen zlé.
8
Ezechiel 16:49-50 — Hle, toto byla vina tvé sestry Sodomy: pýcha, sytost a klidné pohodlí, které užívala se svými
dcerami, aniž pomohla chudým a ubohým. Naopak, chovaly se povýšeně a jednaly přede mnou ohavně, a proto
jsem je odstranil, jak jsi sama viděla.
9
Jan 3:8 — Kdo páchá hřích, je z ďábla, neboť ďábel od počátku hřeší. Proto se ukázal Boží Syn, aby zrušil skutky
ďábla.
1. Jan 5:19 — Víme, že jsme z Boha, kdežto celý svět je pod mocí Zlého.
10
Matouš 10:34-39 — Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť
jsem přišel postavit syna proti jeho otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni; a ‚nepřítelem člověka bude jeho
vlastní rodina‘. Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli
mne, není mne hoden. Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden. Kdo nalezne svůj život, ztratí jej;
kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.
Lukáš 14:26-33 — „Kdo chce přijít ke mně, ale nepřestane lpět na svém otci a matce, ženě a dětech, bratrech
a sestrách, a dokonce na vlastním životě, nemůže být mým učedníkem. Kdo není ochoten nést svůj kříž a jít za
mnou, nemůže být mým učedníkem. Když někdo z vás bude chtít postavit věž, nesedne si nejdříve, aby spočítal
náklad, zda má na její dokončení? Jinak, kdyby položil základy, ale nemohl stavbu dokončit, všichni okolo by se mu
posmívali: ‚Tenhle člověk začal stavět a nemohl to dokončit!‘ Anebo když nějaký král potáhne do boje proti jinému,
nesedne si nejdříve, aby se poradil, zda může s deseti tisíci čelit tomu, kdo proti němu táhne s dvaceti tisíci? Jinak
totiž k němu pošle poselstvo, dokud bude ještě daleko, a bude vyjednávat o míru. Tak tedy žádný z vás, kdo se
nezřekne všeho, co má, nemůže být mým učedníkem.
Marek 8:34-38 — Zavolal k sobě zástup s učedníky a řekl jim: „Kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj
kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne a pro
evangelium, zachrání jej. Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život? Zač by mohl člověk získat zpět
svůj život? Kdo se stydí za mne a za má slova v tomto zpronevěřilém a hříšném pokolení, za toho se bude stydět i
Syn člověka, až přijde v slávě svého Otce se svatými anděly.“
Matouš 19:20-22 — Mladík mu řekl: „To jsem všechno dodržoval! Co mi ještě schází?“ Ježíš mu odpověděl:
„Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne.“
Když mladík uslyšel to slovo, smuten odešel, neboť měl mnoho majetku.
Jan 12:24-26 — Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo.
Zemře-li však, vydá mnohý užitek. Kdo miluje svůj život, ztratí jej; kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání
jej pro život věčný. Kdo mně chce sloužit, ať mě následuje, a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Kdo mně slouží,
dojde cti od Otce.“
7
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Zanechej, Vstup, Staň se
V první řadě musíš za sebou nechat všechen svůj dosavadní život se vším, čemu
ses věnoval. Za druhé musíš vstoupit do závazku se všemi, kdo také uvěřili (stejně
jako muž a žena, kteří si v manželství slíbí lásku až do smrti). Za třetí – stane se
z tebe nový člověk, který je přetvářený krok za krokem na obraz svého spasitele –
Jašuy.11
Výsledkem poslušnosti této Dobré Novině jsou Skutky 2:44 – všichni, kteří
uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné. To je ten příkladný život, který je
světlem světu uprostřed temné a trouchnivějící společnosti.12
Dobrá Novina nás povolává k založení nové společnosti, svatého národa, který
drží pohromadě sám Stvořitel.13 (Slovo
svatý chápeme v jeho původním
významu – oddělený pro zvláštní účel).
Tento svatý národ utváří lidé, kteří
předtím nebyli žádným národem, ale
skrze poslušnost Dobré Novině se
národem stali.14
A tak to musí být – nejdříve
zanechat, vstoupit a pak se stát

1. Jan 3:2-3 — Milovaní, nyní jsme děti Boží; a ještě nevyšlo najevo, co budeme! Víme však, až se zjeví, že mu
budeme podobni, protože ho spatříme takového, jaký jest. Každý, kdo má tuto naději v něho, usiluje být čistý, tak
jako on je čistý.
1. Korintským 15:49 — Jako jsme nesli obraz toho, kdo byl z prachu země, tak poneseme i obraz toho nebeského.
12
Izaiáš 49:6 — nuže, on praví: Málo na tom, abys jako můj služebník obnovil Jákobovy kmeny a přivedl nazpět ty,
kdo z Izraele přežili. Světlem národů proto činím tě, aby má spása obsáhla celý svět..
13
1. Petr 2:9 — Vy však jste ‚rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu‘, abyste hlásali
mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla.
Židům 11:13-16, 39-40 — Tito všichni zemřeli ve víře, aniž dosáhli zaslíbení. Jen je zdálky zahlédli, vítali je a
vyznávali, že jsou na zemi cizinci a přistěhovalci. Ti, kdo takto mluví, dávají najevo, že touží po vlasti. Kdyby měli
na mysli tu, kterou opustili, měli přece dost času k návratu. Oni však toužili po lepší vlasti – po té nebeské. Sám
Bůh se proto nestydí nazývat se jejich Bohem, neboť jim připravil město...Ti všichni díky víře došli u Boha uznání.
Přesto však nedosáhli zaslíbení, neboť Bůh zamýšlel něco lepšího pro nás – proto neměli dojít k cíli bez nás.
14
1. Petr 2:10 — Kdysi jste ani nebyli lidem, ale teď jste lid Boží; nedocházeli jste milosrdenství, ale teď jste
milosrdenství došli.
Marek 3:33-35 — On jim však odpověděl: „Kdo je má matka? Kdo jsou mí bratři?“ Rozhlédl se po těch, kdo
seděli kolem něj, a řekl: „Pohleďte, má matka a mí bratři. Kdokoli plní Boží vůli, ten je můj bratr, sestra a matka.“
11
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„Církev“ původně nebyla náboženská
organizace, jak si každý myslí. Je to rodina,
lid, společenství vytvořené lidmi, kteří jsou
ochotní žít život sebe-obětování

vším, čím On chce,
abychom se stali. Jedině
společnost založená na
tomto
základu
může
přetrvat až do konce, a
stát se tak hlasem Stvořitele. Tento hlas volá k modernímu člověku, aby se
odvrátil od záplav klamů, kterými zlý vládce tohoto věku zaplavuje nic netušící
generaci. Rozdělení to nezvládneme. Odolat tlaku korupce posledních dnů
budou moci jenom lidé, kteří budou mít mezi sebou nezlomitelnou jednotu.
Je čas duchovní války. Jediná síla, která může ustát tento duchovní útlak,
je opravdová komunita. Není to ani komunita lidí s podobnými zájmy, ani
alternativní energie či samozásobitelské zemědělství anebo sdílená domácnost,
ale opravdová komunita, kde lidé milují z celého srdce, duše a síly. Taková
komunita může být jedině výsledkem přijetí výzvy, kterou má pro nás náš
Stvořitel – výzvy k opravdovému a hlubokému přátelství.
„Církev“ původně nebyla náboženská organizace, jak si každý myslí. Je
to rodina, lid, společenství vytvořené lidmi, kteří jsou ochotní žít život sebeobětování – po vzoru svého Učitele. Je to kmenový život: rodiny, klany a
kmeny v naprostém kontrastu k sídlištní samotě moderní doby. Tak může Bůh
6		
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znovu navázat s člověkem vztah a člověk
s ním.15 Na takových místech Boha těší
přebývat.16 Všechny ostatní revoluce se
můžou roztáčet, jak chtějí, ale nenaplní nic,
dokud se lidské srdce nesjednotí. Nejdřív
se musíme úplně identifikovat s prastarou
„Království nebeské, které
výzvou a záměrem Toho, který nás stvořil,
bylo hlavním Ježíšovým
a pak musíme být v úplné jednotě jeden
učením a které hraje tak
s druhým.
malou
roli v křesťanském
Nejradikálnější hnutí, jaké kdy v
dějinách existovalo, byla církev prvního
vyznání, je určitě jednou
století založená apoštoly – těmi, kteří se
z nejpřevratnějších nauk,
učili osobně od našeho Spasitele a kteří Ho
které kdy podnítily a změnily
důvěrně znali. Byl to lid jednoho srdce a
lidské myšlení. Není to až
jedné duše, Tělo věřících, ne jen doktrína,
tak překvapivé, že svět té
ale praktické a hmatatelné vyjádření lásky
doby nedovedl pochopit
a starostlivosti. Tento nádherný společný
jeho plný význam. Učení o
život ale bohužel dlouho nevydržel.
Království Nebeském, jak jej
Zanechal nám však vzor, který můžeme
Ježíš podle všeho hlásal, totiž
následovat – jiskru naděje pro lid, který
nebylo ničím menším než
by pokračoval z bodu, kde tyto první
smělým a nekompromisním
komunity přestaly, a rozdmýchal by tak
požadavkem naprosté
oheň, který by naplnil všechna prastará
přeměny a očištění života
písma Zákona a Proroků.
Láska je řešení. Láska je světlo světa.
zápasícího lidstva. Úplného
Cokoliv jiného než jednota ze srdce
očištění zevnitř i zvenčí.“
bude podkopané a smetené z cesty
v přicházejících dnech zkoušek. Ale mírní
H.G.Wells, The Outline of History,
svazek 1, strana 422 (1961)
dostanou Zemi za dědictví – pokorní a
služebníci, ti, kteří slouží dnem i nocí, aby
mohli přinést naplnění Božích příslibů.
Strasti, které přijdou na Zemi, budou nejurputnější bitvou, jaká se kdy
odehrála, ale jeho bojištěm bude neviditelná scéna duchovní války.17 Je to válka
proti rozdělení, nedbalosti, samolibosti, sobectví, pokrytectví a kompromisům.

Poselství o
Království

Jakub 1:27 — Čistá a ryzí zbožnost před Bohem a Otcem je toto: pomáhat sirotkům a vdovám v jejich nouzi a
chránit se před špínou světa.
16
Žalm 68:6-7 — Ochránce vdov, otec sirotků je Bůh ve svém svatém příbytku. Osamělým dává Bůh rodinu, vězně
vyvádí na svobodu, vzpurní však obývají pustinu.
17
2. Korintským 10:4 — Zbraně našeho boje nejsou světské, nýbrž mají od Boha sílu bořit hradby. Jimi boříme
lidské výmysly ...
Efeským 6:12 — Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné
temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách.
15
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Je
to válka proti
všem
vlivům,
které by ochladily
naši lásku.18 Je to
boj o to jak odpouštět a
přijmout odpuštění.
Když lidé půjdou touto
úzkou stezkou, o které mluvili proroci dávných dob, bude strhnutá třpytivá fasáda
dnešního světa, a bude tak odhaleno zlo a jeho ničivá síla, která působí v celém
světě. Žijeme ve dnech blízkých konci tohoto věku.19 Stejně jako v době, kdy žil

Bude tak
odhaleno zlo a
jeho ničivá síla,
která působí v
celém světě

Matouš 24:12-13 — ...a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých. Ale kdo vytrvá až do konce,
bude spasen.
19
2. Timoteovi 3:1-5 — Buď si jist, že v posledních dnech nastanou těžké časy. Lidé budou milovat jen sami sebe a
své peníze; budou vychloubační, arogantní, urážliví, vzpurní k rodičům, nevděční, bezbožní, bezcitní, nesmiřitelní,
pomlouvační, nevázaní, bezuzdní, nepřátelé dobra, zrádci, lehkomyslní, domýšliví, milovníci rozkoše spíše než
milovníci Boha. Navenek sice budou ztělesněná zbožnost, ale její moc budou popírat. Od takových se odvracej!
18
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Noe, hodně našich myšlenek je zkažených malichernými, sobeckými motivy a
sobeckou ctižádostivostí, která je vtisknutá hluboko do našeho nitra.20
Zoufale potřebujeme spásu. Nejde tu ale jen o nějakou právnickou záležitost,
která se odehrává v nebi skrze „modlitbu hříšníka“, jen abychom se vyhnuli
spravedlivému soudu. Je to úplná proměna srdce a přeorientování našich motivů.
Potřebujeme Spasitele, Pastýře, Průvodce skrze údolí smrti.21 Jako ovečky
potřebujeme stádo – náš kmen, náš lid a Pastýře. Potřebujeme stařešiny a proroky,
moudrost a vzory. Sami to nezvládneme, ale spolu to dokážeme. Tato pravda je
vepsaná hluboko v naší duši.
Když slyšíš tuto výzvu,22 tak už nemůžeš žít sám pro sebe.23 Začátek konce
veškeré nespravedlnosti přinesou ti, kteří přijmou výzvu k sebezapírání a začnou
žít pro druhé. To je konec Satanovy nadvlády.
My všichni jsme chamtiví. Chamtivost je plýtvání vzácným časem a energií
na sebe, zatímco svět se hroutí a Boží záměr je odložený na neznámo kdy. Není
větší lásky než dát svůj život pro své přátele. Jašua, jehož příklad následujeme, dal
svůj život pro nás a jediná náležitá odpověď je udělat to samé pro Něho a pro Jeho
záměr – vidět Království Boží ustanovené tady na Zemi tak, jak je na nebi.24 Cokoli
méně znamená brát Jeho jméno nadarmo.
Autorita Dobré noviny se znovu probudila k životu a povolává lidi z jejich
sebestředné existence25 do života, kde můžou denně sloužit Bohu Abraháma,
Izáka a Jákoba.26 Když milujeme svůj vlastní život (své ego) udržujeme v chodu
upadnutý systém tohoto světa a tím se stáváme nepřáteli Boha.27
Žít pro sebe znamená být netečný a lhostejný vůči utrpení lidí okolo sebe stejně
jako vůči tomu, co tíží samotného Boha. Jak se můžeme honit za svými koníčky a
kariérou a nemít naprosto žádný zájem o Království Boží?

Jakub 3:16 — Kde je totiž závist a svárlivost, tam vzniká nepokoj a kdejaká špatnost.
Žalm 23:4 — I kdybych měl jít údolím stínu smrti, ničeho zlého se nebojím, neboť ty se mnou jsi: tvůj prut a tvá
hůl mě konejší.
22
Matouš 22:14 — Je totiž mnoho povolaných, ale málo vyvolených.“
23
2. Korintským 5:14-15 — Kristova láska nás zavazuje. Jsme totiž přesvědčeni, že jeden zemřel za všechny, a tak
zemřeli všichni. On zemřel za všechny, aby ti, kdo žijí, nadále nežili sami pro sebe, ale pro toho, který za ně zemřel
a vstal z mrtvých.
24
Matouš 6:33 — Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno.
25
Matouš 10:34 — Nemyslete si, že jsem přišel, abych na zem přinesl pokoj. Nepřišel jsem přinést pokoj, ale meč.
26
Skutky 26:7 — Dvanáct kmenů našeho národa doufá, že tohoto zaslíbení dosáhne, a slouží horlivě Bohu dnem i
nocí. Pro tuto naději jsem, králi, obžalován od Židů.
27
1. Jan 2:15-17 — Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť
všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá, není z Otce, ale ze
světa. A svět pomíjí i jeho chtivost; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky.
Jakub 4:4 — Vy nevěrníci! Nevíte, že přátelství se světem znamená nepřátelství s Bohem? Kdokoli se rozhodne
být přítelem světa, stává se Božím nepřítelem.
20
21
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Nemůže být nic úžasnějšího než to, co právě začalo28 — znovuzrození prastaré
kmenové kultury Izraele.29 Přesně tak, jak proroci starých dob předvídali, Bůh
nebe a země v těchto posledních dnech znovu shromáždí svůj lid do jednoho
společenství30 a oddělí je od národů okolo nich, aby tak znovu byli lidem pro Jeho
zvláštní účel. Už je začal shromaždovat a navracet k původní lásce, která dělá
opravdové závazky. Láska je nejvyšší forma vědomí, která nás nutí jednat. Bůh
může obnovit tuhle lásku jedině u lidí, kteří neupřednostňují svůj vlastní život31
víc, než dělat jeho vůli. Tito lidé budou lidem jednoho stáda s jedním Pastýřem,
aby tak celý svět mohl vidět svědectví a předzvěst přicházejícího Království.32 To
je to ovoce, které si Bůh vždycky přál – lidi v jednotě a harmonii, poslušné Jeho
přikázáním.33 Jejich láska bude dělicí čarou, která odhalí světu, kdo jsou Jeho
učedníci34 a kdo ne.35
Tam, kde spolu bratři žijí v jednotě, právě tam bude dáno požehnání
věčného života.36 Je to jen mezi lidmi, kterým je odpuštěno a kteří se učí denně
jeden druhému odpouštět. Je to místo duchovního očišťování, tak jako je zlato
pročišťováno ohněm. Je to místo pro ty, kdo jsou pokorní a chudí na duchu,
nemocní, kteří potřebují vyléčit. Je to domov pro ty, kdo jsou osamělí, domov pro
vdovy a sirotky.
Habakuk 1:5 — „Jen se rozhlédněte po národech, užasněte a divte se! Já konám dílo ve vašich dnech, o kterém
neuvěříte, i kdyby vám to někdo vyprávěl.
29
Jeremiáš 30:20 — Jeho synů bude jako kdysi, jeho pospolitost přede mnou obstojí. Všechny jeho utlačovatele
ztrestám.
Jeremiáš 31:4,34 — Znovu tě zbuduji a budeš stát, panno izraelská. Znovu se chopíš tamburíny a vesele se
roztančíš... Nuže, toto je smlouva, kterou po těch dnech uzavřu s domem Izraele, praví Hospodin: Svůj zákon
vložím do jejich nitra a napíšu jim ho na srdce. Budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.
30
Jan 10:16 — Mám však i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas, a tehdy
bude jedno stádo a jeden pastýř.
31
Lukáš 9:23 — Všem pak řekl: „Chce-li někdo jít za mnou, ať se zřekne sám sebe, bere svůj kříž každý den a
následuje mne.
Zjevení 12:11 — Zvítězili však nad ním krví Beránka a slovem svého svědectví a nelpěli na svém životě až do
smrti!
32
Matouš 5:14 — Vy jste světlo světa. Město ležící na hoře nemůže být skryto.
Matouš 24:14 — Toto evangelium o Království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům. A
potom přijde konec.
33
Jan 14:15 — Jestliže mě milujete, zachovávejte má přikázání.
Jan 17:21-23 — Aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil,
že ty jsi mě poslal. Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno – já v nich a ty ve mně;
aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět aby poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval sis je tak jako mne.
34
Jan 13:34-35 — Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte
navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.
35
Zjevení 18:2 — Zvolal mohutným hlasem: „Padl, padl veliký Babylón a stal se doupětem démonů, skrýší všech
nečistých duchů a každého zlověstného a nenáviděného ptáka;
36
Žalm 133 — Jak je to vzácné a jak příjemné, když bratři žijí spolu v jednotě! Jak vzácný olej na hlavě, stékající po
bradě – po bradě Áronově tekoucí, po jeho rouchu až po cíp. Jak rosa z hory Hermonu sestupující na hory Sionu.
Tam přece Hospodin požehnání udílí – život až navěky!
28
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Láska ale musí projít zkouškou.37 Stavba musí mít základ na pevné skále,
na úhelném kameni, kde může vyrůst v duchovní příbytek, ve kterém může Bůh
přebývat skrze Jeho Ducha.38 Obnova všech věcí (což je návrat k našemu Stvořiteli)
se může udát jedině, když tu bude lid, který přemůže své osobní duchovní
nepřátele (pýcha, zlost, chamtivost, závist…).39 Izrael, ne jako politický stát, ale
jako duchovní lid, musí být obnovený. Budou ho tvořit lidé ze všech kultur. Jejich
svazek s Bohem a vzájemný svazek mezi sebou jim bude tím nejcennějším v jejich
životě.
Život skutků 2:44 je jediná cesta, ve které mohou být Zákon a Proroci
naplnění. Bez tohoto základu jediné, co zbývá, jsou jen různé pokřivené doktríny
a honění se za „skrytými významy“ Písma a žádné ovoce. Náš Stvořitel vždycky
toužil po tom vidět účinek Svého slova, ovoce Své lásky a plody toho, co zasadil.40
Vždycky chtěl lidi, kteří jsou spolu. Všichni, kdo věří, ani nemohou jinak, než
být spolu. Bůh nepotřebuje a ani nemůže použít roztroušené, nezávislé lidi, kde si
každý žije svůj vlastní život. Jenom ti, kteří jsou spolu, mohou dosáhnout toho, že
láska, spravedlnost a slitování zvítězí nad zlem. To je to, co začalo ve Skutcích 2:44,
a to je to, co je obnovováno v těchto posledních dnech. Je to ta jediná jiskra naděje
na osvobození od útlaku. Prosíme, přijď se podívat na to, co tu začíná.
Evangelium je dobrá novina pro pokorné a ochotné srdce.41 f

Jan 15:13,17 — Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Toto vám přikazuji: Milujte jedni
druhé.
38
Efeským 2:22 — V něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží.
39
Židům 10:13 — Od té doby čeká, až mu budou nepřátelé položeni k nohám.
40
Matouš 21:43 — Proto vám říkám, že Boží království vám bude vzato a bude dáno lidu, který ponese jeho ovoce.
41
Jan 7:17 — Kdo chce činit jeho vůli, pozná, zda je mé učení z Boha, nebo mluvím-li sám za sebe.
37
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Hledání ryzího společenství

Bylo mi 14, když mi už nestačilo jenom chodit každou neděli
ráno na mši. Chtěla jsem být v církvi víc aktivní. Proto jsem
začala spolu s jinými dospívajícími chodit každou sobotu
k našemu knězi učit se víc o Bohu. Bylo to pro mě velmi
zajímavé, protože jsem tak, mimo nedělní rituál mše,
mohla navázat osobnější vztah s naším kazatelem.
Scházeli jsme se v jeho domě, kam za ním často
chodili lidi si s ním krátce promluvit. Jednoho dne jsem
ale zaslechla našeho kazatele, jak se s někým baví o
tom, co to s ním dělá, když různé ženy stojí v řadě
na přijímání “těla Kristova”. Způsob, jakým o tom
mluvil, mě hodně znepokojil. Myslela jsem
si, že právě on byl ten, kdo mi pomůže najít
cestu k Bohu. Jeho výstup mě ale hluboce
zklamal a úplně podlomil mou důvěru.
Už jsem nevěřila, že by tento člověk měl něco
společného s Božím knězem.
Tehdy jsem přestala chodit do kostela.
Dlouho jsem se o tom bavila se svým otcem a
snažila jsem se mu to vysvětlit. Řekla jsem
mu, že nemůžu věřit v jeho Boha, protože v
hloubi svého svědomí jsem věděla, že Bůh je
láska a že je čistý a neposkvrněný. A to nešlo
dohromady s tím, co jsem zažila. K mému
překvapení mě můj otec k ničemu nenutil a
dovolil mi následovat mé srdce.
V mém městě za řekou byla
katedrála. Pamatuju si, jak jsem tam
někdy chodívala, když tam nikdo nebyl.
Dívala jsem se kolem a v hloubi
stále doufala, že Bůh je t u
přítomný a přála
jsem si, aby mi
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promlouval do srdce. Jednou jsem tam zase šla a sedla si do lavice. Najednou jsem tam
uviděla našeho kazatele. Byl překvapený, stejně jako já. Začal se mě divným způsobem
vyptávat, co tam dělám. Z nějakého důvodu mě ale úplně vyděsil a já jsem od něho
rychle utekla… Podivné setkání... při mém hledání Boha.
Později, když mi bylo tak 17 nebo 18, jsem četla knížku od Lanzy del Vasto
o “komunitních církvích”. Myšlenka, že věřící by měli být spolu, pracovat spolu a jíst
spolu, mě zaujala. Našla jsem místo, kde bych mohla něco takového zažít a zjistila,
kolik musím zaplatit, abych tam mohla na nějakou dobu pobýt. Lidé tam byli rozdělení
do několika pracovních skupin a pak tam byla skupina “ticha”, kde si lidé jen četli,
přemýšleli a rozjímali o životě. Tahle skupina mě přitahovala nejvíc, protože jsem tak
mohla mít čas zamyslet se nad svým životem. Pobyla jsem tam nějakou dobu.
Jednoho dne jsme byli svolaní dohromady a měli jsme jít na dlouhou
procházku. Místní okolí bylo nádherné – hory, stromy, čerstvý vzduch. Po cestě jsme
narazili na pár pramenů s čistou vodou, kde jsme se napili a šli jsme dál. V jednu chvíli
si mě ten, kterého jsem považovala za našeho vůdce a pastýře, zavolal k sobě a řekl
mi, že se mu líbím a jestli bych s ním nechtěla jít… “Ne! Ne!” křičelo mé srdce! Rychle
jsem od něho utekla. Co všechno může dneska potkat mladou ženu? Proč mi povídají
o Bohu a přitom žijí tak nemorálně? Proč je tak těžké najít něco opravdového a nejen
povrchní… Jestli je tu někdo, kdo zná Boha, určitě musí být jiný.
To byl čas, kdy jsem došla k názoru, že Bůh neexistuje, anebo lépe řečeno, že
nevím, jak Ho najít. Byla jsem v té době hodně zmatená a nevěděla kudy kam. Věděla
jsem, že můj otec si přál, abych se stala doktorkou. Řekla jsem si, že po šesti letech
studia medicíny bych se mohla specializovat na psychiatrii a tak snad najít odpovědi
na mé otázky o životě, na které nikdo neznal odpověď. Odkud přicházejí všechny moje
myšlenky? Tolik jsem chtěla vědět, proč jsem naživu, proč je na světě tolik utrpení, proč
musí lidé zemřít, proč jsou na světě chudí a bohatí, proč jsou války… atd atd...
Po druhém roce studia už jsem to ale nevydržela. Nemohla jsem vystát ty
přednáškové sály plné lidí, kde člověk nemůže ani zvednout prst a na něco se zeptat,
když nerozumí. Nejhorší ale byly “praktické hodiny”, kde jsme museli pracovat s
mrtvými těly. Spolužáci se jenom smáli, měli různé vtípky a komentáře. Nechápala
jsem, jak mohli být tak “chladní”? Byla jsem naplněná hrůzou už jen z toho silného
zápachu všech chemikálií, kterými byla těla napuštěná, aby neshnila.
A tak jsem znovu utekla. Má touha po Bohu mě však stále neopustila. Odešla
jsem pryč z města a chtěla jsem poznávat přírodu a jiné země, lidi a jiné způsoby života.
Ve francouzských Pyrenejích jsem potkala svého manžela. Tam jsme spolu, ještě s jinými
lidmi, začali společně žít v týpíčkách. Život v indiánském týpí mě bavil. Ta krása byla v
jeho jednoduchosti. Přežít jen s tím základním pro nás bylo výzvou. Byli jsme mladí a
potkávali jsme další, kdo se snažili uniknout všednímu městskému životu a toužili žít s
přírodou a s jinými lidmi a být součástí malé “horské vesničky”. Občas jsme se stěhovali
w w w. t w e l ve t r i b e s . o r g
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z jedné hory na druhou jen s koňmi. Byla
to každopádně úžasná zkušenost.
Naučila jsem se jíst divoké rostliny.
Taky jsme si vyráběli vlastní
mouku a chleba. Měli jsme
kozy na mléko a učili se, jak si
obstarat dřevo na oheň. Naše
týpý jsme si šili sami v ruce,
spřádali jsme vlnu a šili si
oblečení. Naše výrobky jsme
pak taky prodávali na trhu.
Měli jsme stále co dělat.
Milovali jsme přírodu a těšili
se z čistých pramenů a řek, z
ptačího zpěvu, měsíce a hvězd…,
ale... Co se všemi těmi problémy
mezi námi? Jaká je budoucnost našich
malých dětí? O čem vlastně je tenhle život?
Čekali jsme naše třetí dítě a byli jsme víc a
víc sami. Pomalu jsme přestali vkládat naději do tohohle života. Naši “přátelé” byli pryč.
Další hora a pak další cesta… snad další naděje?
Dodnes si jasně pamatuju ten moment, kdy jsem se najednou zvedla, vyšla ven
z týpí a podívala se k nebi. Úpěnlivé volání mého srdce se rozlehlo po okolí. “Prosím,
jestli je někde na téhle planetě opravdová LÁSKA, prosím zaveď mě tam!” Byla jsem
zoufalá – neměla jsem už žádnou naději a žádnou budoucnost. Mé otázky zůstaly
nezodpovězené. Jedna otázka mě však obzvláště tížila. Často jsem se ptala, když jsem
šla spát: “Co se stane, až zemřu? Co je smrt? A k čemu vlastně byl můj život?”
Pláč mého srdce byl vyslyšený! Několik dní na to k nám přišli čtyři muži,
kteří nás hledali. Měli za sebou dlouhou a náročnou cestu jen, aby nás našli. Museli
překročit velikou řeku a stoupat několik kilometrů do strmých hor. A tam mě našli s
mým mužem a dvěma malými kluky u potoka. Všichni jsme byli hladoví, ale tentokrát
jsme neměli ani čápaty. “Kdybychom tak měli nějaký chleba,” říkala jsem si v duchu. V
tom jeden z těch mužů vytáhl bochník chleba a podal mi ho. “Oh... Díky moc!” Pak se
ti muži šli pozdravit s ostatními osadníky a my jsme se šli naobědvat.
Po našem obědě jsme se šli podívat, co se děje. Všichni tam seděli v kroužku
a ti čtyři muži povídali o jejich komunitě a o tom, v co věřili. V této chvíli jsem je moc
nechtěla poslouchat. Přála jsem si raději poznat jejich ženy. Po krátké návštěvě zase
odešli.
14		
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Nedlouho na to nás však přišlo navštívit několik manželských párů z jejich
komunity. Byla s nimi i žena, s jejíž rodinou jsem jednou žila pár měsíců ve španělských
Pyrenejích! Mohla jsem si s ní a s těmi ostatními ženami trochu více popovídat a dostat
tak odpovědi na většinu mých otázek. Byla jsem nadšená, že jsem konečně mohla s
někým mluvit o svých starostech, hlavně o dětěch a o životě. Pozvali mě k nim, ale
můj muž byl pryč, a tak jsem jim řekla, že přijdu někdy jindy spolu s ním, abych se
dozvěděla víc. Pak odešli.
Nebydleli daleko. Neměli jsme ale auto ani peníze. Jako zázrakem přišel
jednoho rána na návštěvu jeden známý, který znal ty lidi a komunitu. I on je chtěl
navštívit. Kromě toho měl auto, peníze na benzín a ochotné srdce nás tam vzít.
Bylo právě 5. listopadu (1989), studený, zamračený den, trocha deště a hřmění.
Šli jsme dolů z hor, překračovali potoky a říčky a poslouchali ty “hlasy z nebe“, až jsme
nakonec překročili poslední říčku a vyrazili autem. Pamatuju si, jak jsme všichni byli
takoví vážní… někde jsme věděli, že nás čeká něco ohromného.
Projeli jsme Pyrenejemi, dorazili do Francie a pak do vesničky Sus. Slunce
krásně svítilo a já jsem byla plná očekávání. Vstoupili jsme do komunity v Sus. Přivítali
nás vřelým úsměvem a objetím… Wow! Pak nás všechny pozvali do jejich vesnického
zámečku, typického pro tuto oblast. Tam nás obklopilo ještě víc lidí a víc vítání a hrneček
s čajem a k mému překvapení ve velikém krbu pěkně plápolal hřejivý oheň. Cítila jsem
se tolik vítaná všemi těmi lidmi, jakoby mě vítal Bůh sám! Nemohla jsem zapřít, že tihle
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lidi mají jiného ducha než kdokoli, koho jsem kdy předtím potkala. Večer pokračoval
dál rozlučkovou oslavou pro jednoho z nich, kdo se musel vrátit do Ameriky.
A tak to šlo den za dnem a každý den byl sladší než ten včerejší. Všechny mé
otázky byly zodpovězené. Oni sami (lidé v komunitě) kdysi hledali a teď to, co našli,
nám předali dál, stejně jako mnohým z našich přátel z indiánské vesničky.
Láska je Bůh a Bůh je láska. Láska
dává svůj vlastní život pro druhé. Láska,
kterou jsme tady našli, je láska, která očišťuje
člověka do největších hloubek bytosti od
jeho ega. Tím můžeme najít cestu zpátky k
našemu Stvořiteli, ve kterém není ani špetka
sobectví.
Vítej doma! Láska je náš domov!.f

Jněco
e od učedníka
požadováno?

Jan 5:24 - Amen, amen, říkám vám: Kdo slyší mé slovo a věří Tomu, který mě
poslal, má věčný život a nepřijde na soud, ale již přešel ze smrti do života.
Přešel jsi ze smrti do života? Jak si tím můžeš být jistý?
1 Jan 3:14 My víme, že jsme přešli ze smrti do života, protože milujeme své
bratry. Kdo nemiluje, zůstává ve smrti.
Miluješ své bratry? Jak to víš?
1 Jan 3:16 Podle toho jsme poznali, co je láska, že on za nás položil život. A tak i
my jsme povinni položit život za své bratry.
Co když nepokládáš svůj život za svoje bratry?
Jan 8:51 Amen, amen, říkám vám: Kdokoli zachová mé slovo,
navěky nespatří smrt.
Co když nezachováváš Jeho slovo?

16		
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Jméno nade všechna jména

V

Kdyby je totiž Ježíš uvedl do
odpočinku, Bůh by pak už nemluvil o jiném dni. Židům 4:8

e dnech Jana Křtitele a
Božího syna byla jazykem
židů stará hebrejština. Když
anděl Gabriel přinesl radostnou
novinu hebrejské panně Miriam
(česky Marie) o tom, že porodí Spasitele světa
a oznámil jí jeho jméno, jakým jazykem asi
mluvil? Hebrejsky samozřejmě. A Miriam a
Yoceph (česky Josef) pojmenovali bez pochyb
děťátko tak jak jim anděl přikázal – Yahshua
(čti Jašua)1.

Nicméně když se podíváme do
jakéhokoli moderního překladu Bible tak zjistíme,
že překladatelé použili namísto jména Ježíš jméno
Jošua (Joshua), protože z kontextu vyplývá, že se
jedná o Mojžíšova nástupce a ne o Božího syna.
Ale v původním řeckém rukopisu je v obou verších
jméno – Iesous.

V

J

Matoušov i 1:21 se ve vaší Bibli
pravděpodobně píše,"… a dáš mu
jméno Ježíš, neboť on zachrání svůj lid od
jejich hříchů..." Ale jméno Ježíš je jenom
přizpůsobený překlad z řeckého originálu
Iesous, což je zkomolenina hebrejského
jména Yahshua. Jméno Ježíš či Iesous nemá
žádný význam ale hebrejské jméno Yahshua
znamená doslovně Spása Yahweh (čti Jáhve),
neboť on zachrání svůj lid od jejich hříchů.“
Podíváme-li se do anglické Bible krále Jakuba najdeme jméno Ježíš (angl. Jesus) ve dvou pasážích:

Tento stánek převzali naši otcové a s
Ježíšem jej vnesli na území pohanů,
které Bůh před našimi otci vyhnal. Tak
to bylo až do dnů Davida…Skutky 7:45.
Yah je osobní jméno Boha a shua je z hebrejského
slova, jenž znamená „spasit“. Bůh sám sebe zjevil
Mojžíšovi jako Yah-„Já jsem“ v Exodus 3:14 stejně
jako v žalmu 68:5 v překladu KJV (bible krále Jakuba),
příkladem je i jedno z nejznámějších hebrejských
slov Hallelujah (oslavuj „Yah“). V Janovi 5:43 a 17:11,
Yahshua říká, že přišel ve jménu jeho Otce, „jméno
které jsi mi dal“ (NASAB – New American Standart
Bible). Takže vůbec není překvapující, že Otcovo jméno
je vtěleno do jména synova – Yahshua.), což dává smysl
poselství anděla v Matoušovi 1:21 „… a dáš mu jméno
Yahshua“ (Spása Yahweh)
1
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ošua je běžný přepis hebrejského jména Yahshua. Jošua ze starého zákona
měl stejné jméno jako ten nazývaný Ježíš
v Novém zákoně, neboť Jošua byl prorocký
předchůdce Božího Syna, tím, že přivedl Israel do Zaslíbené země a vedl je do vítězství
nad jejich nepřáteli. Ale jak je možné, že i
když překladatelé očividně znají tento fakt,
překládají Iesous jako Jošua pouze v těchto
dvou verších a pak Ježíš ve všech ostatních?
Verze angl. překladu Bible NIV (New International Version) dokonce uvádí v Mat 1:21
poznámku pod čarou, která tuto skutečnost
podporuje: „Ježíš je řecká forma jména
Jošua.“
Určitě shledáte zajímavým, že ve Skutcích
26:14-15 je psáno, že apoštol Pavel slyšel
jméno Božího Syna vysloveno v hebrejském
jazyce přímo Synem Božím. Pavel určitě
neslyšel řecké jméno Iesous, anglické Jesus
či české Ježíš, ale hebrejské jméno – to jméno
nade všemi jmény, Yahshua.2f

2

(Filipským 2:9, Skutky 4:12)
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U

ž jsi někdy

pozoroval včelstvo? Je to
fascinující vidět tisíce včel,
jak pracují společně a vyrábějí
med. Když přistoupíš k úlu,
uslyšíš vzrušující bzučení
včel, které vykonávají všechny
úkoly nutné pro přežití
včelstva.
Dělnice
sbírají
nektar a stráží úl. Mladé včely
udržují úl v čistotě, krmí
larvy a pomáhají s dalšími
Slovo komunita se hebrejsky
povinnostmi. V životě včelky
řekne edah, což zároveň
neexistuje jediný prázdný
znamená včelstvo. Toto slovo
moment.
vyjadřuje způsob, jakým spolu
Takový je i náš život.
včely žijí, pracují a sdílejí
Nezáleží na tom, co děláme,
společnou identitu. Včela se
hlavní je dělat věci společně.
nestará sama o sebe, ale o
Každý den se setkáváme,
Stejně žijí i ti, kdo
včelstvo.
abychom děkovali našemu
jsou v komunitách našeho
Učiteli za Jeho spásu a slyšeli
Stvořitele.
Ho promlouvat skrze každého
z nás. Tato setkání posilňují
naši vzájemnou lásku a
starostlivost. Díky každodenním Je ale několik věcí, které náš život
situacím, ve kterých se často projeví odlišují od života včel. Jednou z nich
naše pýcha či sobectví, se učíme je, že nejsme vedení instinktem nebo
zůstat svorní a nenechat naši lásku kontrolováni něčím, co je oddělené
vychladnout. Naše děti jsou nedílnou od naší vlastní vůle. Každý z nás je
součástí našeho života. Nejenže tady, protože se svobodně rozhodl
je vychováváme a vzděláváme, ale nechat za sebou svůj osamělý život a
také je skrze jednoduché činnosti budovat život edah. Naše komunity
zapojujeme do všeho, co sami také nejsou uzavřené jako včelí úl
děláme. Náš život není o otupělém a nemáme žihadlo, kterým bychom
plnění denních povinností, ale o odehnali nezvané hosty. Přivítáme
budování vřelých přátelství od srdce každého, kdo by chtěl sdílet náš
k srdci a o tom, že najdeme čas si život. Přijďte prosím, abyste nahlédli
společně promluvit. Kromě toho do našeho úlu a okuste, jaké to je být
taky máme naše svátky a svatby a součástí lidu, který vyjadřuje vřelou
každý týden slavíme šabat.
lásku našeho Stvořitele.

Jako
včelstvo...

