
Ptactvo všeho druhu

Staré Proroctví



„Ptactvo všeho druhu“

Před dva a půl tisíci lety Ezekiel, starodávný prorok Izraele 
zaznamenal vizi něčeho neuvěřitelného pro celou lidskou 

historii. V jeho vizi samotný Bůh odlomil křehký výrůstek a zasadil 
ho na vrcholu hory. Z  výhonku vyrostl mocný strom a v stínu jeho 
větvoví se usídlilo ptactvo všeho druhu. Kde je tento strom, kde 
jakýkoli ptáček a okřídlenec může najít své hnízdo? Své místo 
pod sluncem a svůj domov? Je to jenom bláhový sen, že by lidské 
bytosti mohly žít pospolu dostatečně blízko, aby se mohli starat 
jeden o druhého? Musí opravdu každý pokus různých skupin lidí o 
společný život v jednotě skončit nezdarem? 

Známé přísloví praví „Vrána k vráně sedá“. Toto staré přísloví 
krátkodobě dobře vystihuje vztahy lidí. Realitou však je, že dokonce 
i pro ptactvo jednoho druhu je velmi těžké hnízdit delší dobu 
pospolu. Co se musí stát, aby se vyplnila slova proroka Ezekiela? 

Dvanáct kmenů

V sedmdesátých 
letech minulého 

století v USA jeden 
mladý manželský pár 
otevřel svůj dům pro 
všechny lidi, kteří chtěli 
žít společně pro Boha 
a s láskou se starat 
jeden o druhého. 
Mladých lidí přibývalo, 
a aby byli schopni 
se společně uživit 
zakládali restaurace. 



Zpočátku navštěvovali církve a kostely a byli v přízni všech lidí v okolí. 
Po čase se začali mladí zvídaví věřící moc ptát a divit se rozdílům 
v církvi mezi bohatými a chudými, se kterými společně navštěvovali 
bohoslužby. Po nějaké době se tak stali nepříjemnými rušiči. Jednoho 
dne našli místní kostel zavřený se zprávičkou, že se bohoslužba kvůli 
fotbalovému zápasu odkládá. Od této chvíle bylo jasné, že se cesty 
mladých nadšených věřících a etablované církve rozešli. Skupinka 
mladých začala společně žít a scházet se „mimo tábor organizovaného 
náboženství“.

A tady je opravdový počátek našeho života. Přibývalo lidí, kteří 
zanechali svůj starý život za sebou. Tím, že mnozí vlastnili domy či 
farmy se z první malé komunitky stalo mnoho komunit. Od počátku 
jsme důvěřovali vzájemnému přátelství a vedení svatého Ducha. 
Avšak naše pochopení toho, co se píše v bibli, bylo v plenkách. 
Zkušenost nás naučila, že biblické verše samy o sobě nemají sílu 



vyvolat v lidech 
lásku a respekt 
jeden k druhému. 
Zpočátku jsme 
jako sedmý den 
odpočinku měli 
neděli, než jsme 
porozuměli, co je 
to Šabat a proč 
ho chceme držet. 
Takto se formovalo 
naše malé 
hnutí v prvních 
desetiletích. 
Odevzdaní lidé žili 
jeden pro druhého a procházeli spolu dobrým i zlým. Postupně 
mnoho veršů ve starém i novém zákoně začalo dávat smysl a stalo 
se vodítkem i pro náš praktický život.  Před našimi zraky se začal 
zjevovat úmysl našeho Boha a jeho potřeba mít svůj lid, který by 
vyjadřoval jeho charakter svým životem tady na Zemi. Pochopili 
jsme, že nejdříve ten opravdový život tepal ve starém Izraeli. Ten 
však díky sporům a kmenovým válkám očekávání našeho Stvořitele 
zklamal. Tento život byl opět vzkříšen a předán prvním komunitám, které 
vznikly jako ovoce učení božího syna před 2000 lety. Avšak i tento život po 
jedné generaci vyhasl.

 „ Kde je tedy ten vytoužený národ našeho Otce, který podle proroctví 
bude obnovou všeho na konci věku?“

 Pomalu nám docházelo, že si náš Otec stále přeje mít národ Dvanácti 
kmenů. Jako odpověď na toto zjevení se začaly naše komunity roztroušené 
po celé Zemi spojovat do klanů a klany do kmenů. Dvanáct kmenů nikdo 
neplánoval, byl to výsledek lásky lidí, kteří se vzdali svého starého života, 
aby začali nový kmenový život. Všichni táhneme za jeden provaz a o vše 
se dělíme. Jsme otevření pro všechny lidi ze všech vrstev. Nechceme si 



budovat svá vlastní království na našich farmách, ale náš život směřuje 
k lidem do měst a na vesnice. I když žijeme plně v realitě současného 
světa, náš duchovní a fyzický život jde proti duchu dnešní doby.  

My, kteří píšeme tento leták žijeme v  komunitách a na farmách i 
v Čechách. Usilujeme nejen o zdravé potraviny a zdravý život, ale hlavně 
o zdravé lidské vztahy. Naše lidské sobectví je léčeno tak, že se denně 
učíme nemyslet na sebe a žít pro druhé. Odpuštění, které máme díky 
božímu synovi Jašuovi je základem všeho, na čem stavíme. 
Každý den ráno a večer se všichni setkáváme, abychom slovem, tancem 
a zpěvem oslavovali našeho Stvořitele. 

Máme dveře i srdce otevřené každému. 
Rádi bychom tě pozvali do naší velké rodiny! 







Komunity Dvanácti kmenů v Čechách:

Farma „Uchované semínko“
270 64, Mšecké Žehrovice č.150
tel.č.: (+420)721 305 558
Česká Republika

kontakt@dvanactkmenu.cz

Komunita ve Skalné
Česká 481
351 34 Skalná
tel.č.: (+420)606 42 49 44
Česká Republika


