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CO OČEKÁVÁME V TOMTO ROCE?
Byl jsem dotázán na to, co očekávám
roce je pro nás připravené bohaté a slavné
v tomto roce. Je to trochu záludná otázka. Dá
dědictví. Věci, které jsou tak mocné a silné,
se na ni totiž odpovědět buď naprosto pože mohou změnit mne i tebe a také mohou
vrchně a rychle (většinou podle toho, jestli je
změnit úděl naší země.
člověk více a nebo méně pozitivní) a nebo je
Osobně nevěřím tomu, že Hospodin chce
třeba se opravdu zamyslet. Podívat se zpět na
otálet s navštívením naší země. Pokud platí,
uplynulý rok, zhodnotit ho a modlit se za ten
že je to Bůh, který miluje každého člověka a
další. A v tomto případě to nemůže být rychJehož vůli a plánem je to, „aby všichni lidé
lá a povrchní odpověď. Je k tomu třeba strádošli spásy“, pak nevěřím, že by Bůh chtěl
vit nějaký čas s Hospodinem.
otálet. Každý den v naší zemi umírají lidé a
Moje očekávání jsou
jdou do zatracení. Jdou
Osobně nevěřím tomu,
dvojího druhu. A to
do pekla. A to je něco,
není fráze. V této chvíli
co mi není jedno.
že Hospodin chce otálet
se musím přiznat, že
A není to jedno ani
s navštívením naší země.
jsem byl dříve velmi
Bohu. Vím, že Bůh
rezervovaný k výrokům Na druhou stranu ale nevím, miluje naší zemi a vím,
typu: „Věřím, že
Kristus zemřel za
zda se něco mimořádného že
v tomto (příštím) roce
každého člověku, který
tento rok stane.
začne probuzení...“
v této zemi žije. A že
Moje rezervovanost
To záleží na každém z nás. Bůh chce, aby to lidé
byla dána tím, že jsem
poznali teď hned. V tuto
podobné (zaručené) výroky slyšel už mnohochvíli. Nevěřím, že má pro nás připravené
krát. Víte o čem mluvím? Máte podobnou
probuzení až za 10 let. A že dalších 10 let
zkušenost? Moje reakce byla, že jsem vždy
bude v této zemi umírat tolik lidí bez znáříkal: „Je třeba sloužit Hospodinu a být věrmosti evangelia.
ný a to ať probuzení přijde anebo nepřijde!“
Na druhou stranu také ale nevím, zda se
A to je správné. A věřím, že to platí i dnes.
něco mimořádného tento rok stane. To záleží
Mimochodem to podobně říká i Písmo.
na každém z nás. V tomto je moje očekávání
(Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co
jiné, než to první. Tuto věc prostě nevím. Já
od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachomůžu jednat jen sám za sebe. Za ostatní se
vával právo, miloval milosrdenství a pokormodlím a snažím se je povzbuzovat. Ale
ně chodil se svým Bohem. Mich 6,8)
jednat za ně nemůžu.
Na druhou stranu moje určitá skepse a
V Písmu vidíme jak Hospodin (Jeho posel)
pochybnosti jsou nyní stále menší a menší.
povolal Gedeóna. A ten se, přes počáteční
Ano, já dobře vím, kolikrát jsem něco velkénevěru a pochybnosti, nechal povolat
ho očekával, kolikrát jsem se nechal něčím
k velkému úkolu. K tomu, aby osvobodil
nadchnout a pak to dopadlo jinak. A já byl
Izrael z rukou nepřátel. To je známý příběh.
zklamaný. A cítil jsem se špatně a moje víra
Izraelci předtím trpěli sedm let v rukou Midnerostla. A pak jsem se rozhodnul, že už
jánců. Modlili se, aby je Hospodin vysvoboraději nebudu na nic očekávat. A říkal jsem
dil. A On to udělal skrze Gedeóna. Kolik ale
tomu, že jsem realista. (Dnes bych to ale
bylo těch, kteří se povolat nenechali? To
spíše nazval jinak.)
nevíme. O tom Písmo nemluví. Třeba doba
Jsem pevně přesvědčený a naprosto a plně
útlaku mohla pro Izrael skončit daleko dříve.
věřím tomu, že Hospodin má pro nás v tomto
Jedním z další lidí, které si Hospodin vybral
roce nové a velké věci. Nemám to nějak
k vysvobození Izraele byl Ehúd. O tom je
speciálně zjeveno. Říkám to proto, že to říká
psáno, že „nevládl pravou rukou“. To mohlo
Jeho slovo. Vidím to v Písmu a věřím tomu.
znamenat, že byl levák a nebo také, že měl
Apoštol Pavel říká v první kapitole listu do
pravou ruku chromou. Že to byl chromý,
Efezu: „Prosím, aby vám Bůh našeho Pána
zmrzačený člověk. (Dnes bychom řekli, že
Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudbyl handicapovaný.) Skrze Ehúda dal Bůh
rosti a zjevení, abyste ho poznali a osvícezměnu situace. Skončila poroba a otroctví a
ným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás
Izrael pak žil v míru dlouhých a (pro tehdejší
povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví
dobu) neuvěřitelných 80 let.
v jeho svatém lidu“. Já věřím, že v tomto
pokračování na straně 7

SLOUPEK
Milí čtenáři,
Sborovému dopisu už je 20 let! Je to vůbec
možné? (Asi ano :-)

Požehnaný čas v novém roce s novým SD,
ale především s naším Pánem
Vám přeje

Tomáš Božovský

WWW.PRAHA.KAES.CZ

váš úmrtní list i potvrzení o vzkříšení si můžete
nechat, pane lazare …
my potřebujeme jen potvrzení o narození.
Z angličtiny přeložil tomáš božovský
Copyright Gospel Communications International, Inc −
www.reverendfun.com
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MISIE
UKONČENÍ SLUŽBY HONZY A KATKY KRŠIAKOVÝCH V CHORVATSKU
Manželé Kršiakovi se rozhodli na konci
roku 2007 ukončit svou službu v Chorvatsku a vrátit se zpět do ČR. Chtějí tak
ukončit několikaleté hledání své role v
rovinjském sboru a také trápení, napětí a
vztahové bolesti, kterými v té souvislosti
procházeli.

Do Chorvatska byl Honza Kršiak povolán
jako přítel Jirky Dohnala. Přijel sem pomáhat a rozvíjet, resp. doplňovat jeho službu.
Během společné služby došlo ke krizi ve
vzájemném vztahu. Důsledkem toho byla
ztráta důvěry mezi nimi osobně i mezi
Honzou a ostatními vedoucími sboru

v Rovinji. Přestože došlo k prokomunikování
situace, která nastala, ke smíření a odpuštění,
výhled na společnou spolupráci se obnovit
nepodařilo.
Na základě těchto skutečností se Kršiakovi rozhodli vrátit do České republiky a tuto variantu
v současné situaci podporuje i vedení vysílajícího
sboru (KS Praha), se kterým (konkrétně s hlavním
pastorem a členy misijní
rady) byla situace průběžně konzultována. Toto
rozhodnutí podporuje i vedení sboru EPC Rovinj.
Jirka Dohnal dodává:
„Jsme vděční Honzovi a
Katce za množství obětí,
které tady Pánu přinesli
svou obětavou službou, a
za všechno co udělali pro šíření Božího království v Chorvatsku. Přestože se nám je nebude propouštět snadno, věříme, že jsou
v Božích rukou a že je dál povede v jejich
dalším životě a službě.“
Honza Kršiak dodává: „I nadále nám osud
Chorvatů nějak leží na srdci. Toto břemeno
ale momentálně za současné situace ustupuje

Předvánoční Rovinj
Za našimi misionáři v Chorvatsku vyráží
„jednotka rychlého nasazení (či intenzivní
péče)“ rychlostí max. jednou za půl roku.
Vypravili jsme se v úterý 4.12. brzy ráno.
Chtěli jsme se vyhnout provozu v Praze, ale
také znesnadnit ataky laskavých sourozenců, kteří by toužili na poslední chvíli
vmáčknout do tak již přeplněného auta další
dárky.
Postupně, jak jsme se vzdalovali od českých hranic, opouštěly naše mysli pražské
starosti a nahradily je rovinjské. To je myslím dost zvláštní úkaz, zařízený Boží milostí. Cesta proběhla bez problémů, až na to, že
když řídil Michal, vždy pršelo. Ale nám
ostatním to nevadilo. Těch pár dní jsme
prožili opravdu intenzivně, i když na pražské poměry to byla pohoda. Ono se
v Rovinji nakládá s časem, obzvlášť mimo
sezonu, velkoryseji. Bylo hodně setkání,
modliteb i jedení. Češi i Chorvaté nás chtěli
poctít tím nejlepším, co mají. Tak se některé
jídlo vesele opakovalo párkrát za den. Vůbec to nevadilo, protože bylo znamenité a
např. pro mě složité na přípravu, tedy pouze
chorvatské. Prosinec je i v Rovinji prosinec
a třebaže jsem si pro jistotu vzala plavky
s sebou, místo slunce svítila ve městečku
vánoční výzdoba. Naši Chorvaté se na Vánoce ještě nechystají. U Dohnalů zatím
vyplní veškerý volný čas nový člen rodiny –
Martínek. Je to opravdu moc roztomilé,
vlasaté miminko, které přináší radost každé-

do pozadí. V určitém slova smyslu se
v současné době jedná o jakési přerušení,
nikoli o definitivní ukončení naší služby.
Čas případného znovuobnovení naší služby
si ale netroufám odhadnout, pokud k němu

mu ve svém blízkosti. Vypadá to tak, že se
u Dohnalů všichni pořád jen smějí a radují.
Ovšem starosti jsou také. Ty potěšující
s novými sourozenci v Kristu, kteří postupně
přibývají. Dlouhodobé s těmi, co už tolik slyšeli, rádi se přátelí, ale uši a oči jakoby měli
zavřené. Jak už jsem si několikrát vyzkoušela,
v Rovinji je duchovní boj jaksi zřetelnější a
ponebesí víc u země, jakoby „hustší“ ovzduší.
Moc obdivuji naše misionáře, že ten neustálý
boj za záchranu rovinjských i za svoji víru
nevzdali a nebo v něm nepovolili. Je pohodlnější být trochu vlažný, tak trochu víc se starat
jen o sebe apod. Jenže to v Rovinji neprojde.
Buď vše – cele se vydat a hořet pro Pána a tak
obstát, nebo nic – s polovičatostí dlouho nevy-
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vůbec někdy dojde. Církev v Rovinji (EPC
Rovinj) i nadále považuji za krásné Boží
dílo a Jirku Dohnala za Bohem povolaného
a pomazaného vedoucího tohoto díla. I nadále chceme dle našich možností toto dílo
podporovat.“

Rovinj, listopad 2007 Jiří Dohnal, Jan
Kršiak a Lubomír Ondráček
držíš. Stateční Pitzmosovi na jaře „vstoupili
na vodu“. Spolehli se, že je Pán chce mít
v Chorvatsku jako misionáře, a ne vysílené
starostmi o obživu. Ještě půl roku bude
pokračovat závazná finanční pomoc od
řady dobrovolných dárců, pak se uvidí.
Požehnání je vidět ale už teď - před pár dny
se obrátila k Pánu jedna muslimka, noví
křesťané, kteří uvěřili na Alfě, chodí
k Pitzmosům na skupinku.
Kršiakovi se po letech věrné služby vrací
do Česka. To bývá minimálně stejně náročné, jako vyjíždět do nové země na misii.
Opravdu je zač se modlit. Zároveň můžeme
děkovat. Jeho zázraky jsou zřejmé: pomalu,
ale jistě rostoucí sbor, ve kterém naši chorvatští bratři a sestry dorůstají do podoby
Krista. Je to trochu, jako když přijdete na
návštěvu k přátelům a vidíte, jak jejich děti
povyrostly. Na rozdíl od toho fyzického,
duchovní růst není automatický, ale záleží
na Bohu a lidské pokoře. Rychlost růstu
sboru v Rovinji i jeho členů je přímo úměrná našim modlitbám i darům. Skoro. Je to
Boží milost, ale On si nás - svoje tělo chce
k tomu použít.
Cestou zpět jsme zažili zázrak uzdravení
auta. Ve Slovinsku začal najednou volant
tak cukat, že jsme museli sjet z dálnice a
zastavit. Byla tma, pršelo, auto plně naložené námi a věcmi Kršiaků. Modlili jsme se a
zkusili znovu jet. Díky Bohu bylo vše
v pořádku až do Prahy.

Nanda

ROZHOVOR
Slavit nebo neslavit
O otázce židovské a křesťanské identity na
pozadí chanuky a vánoc se bavili americký
Žid Theodore Weinberger a česká křesťanka
Krista Gerloffová. Oba žijí se svými rodinami v Izraeli.

T: Během prvního století bylo možné být
křesťanským Židem. Jak víš, první křesťané se
nepovažovali za náležící k novému náboženství. Považovali se za pravé Židy, za pravý
Izrael. Během doby se křesťanství vyvinulo ve
vlastní náboženství.
K: To je pravda.

K: Ve svém článku Vánoce a
Izrael jsi psal: „Neslavení
vánoc v Americe je důležitou
součástí americké židovské
identity. Částí toho, co mě činí
židovským Američanem je, že
neslavím vánoce. Z toho vyplývá, že pokaždé, když všichni
Američané vánoce slaví, se mě
to nepříjemně dotýká. Tady
v Izraeli nemá neslavení vánoc
téměř nic do činění s mou
židovskou identitou. Ani si nevšimneme, že
nějaké vánoční svátky byly.“ To mě přivedlo
k uvažování nad mou identitou, jako křesťanky žijící v Izraeli. Nejen v Americe, také
v Evropě téměř všichni slaví vánoce, ale
většina lidí neví proč. Neví, kdo je Ježíš.
Činí je slavení vánoc křesťany? Dělá uklízení, pečení vánočního cukroví, kupování
dárků a zdobení stromečku z lidí křesťany?
Jen v kulturním smyslu. Ovšem křesťanství
ve smyslu Bible je něco naprosto jiného než
kulturní zvyklosti. Pokud by nějaký křesťan
přestal slavit vánoce, nezměnilo by to nic na
jeho křesťanské identitě. Tvými slovy: Skutečnost, že slavím nebo neslavím vánoce
nemá téměř nic do činění s mou křesťanskou identitou. Ptám se, jestli je veliký rozdíl v chápání identity mezi Židy a křesťany?
Nakolik je židovská identita spojena se slavením svátků? Vím, že některé z nich jsou
přikázání.
T: Otázka židovské identity je v Izraeli
ožehavé téma, protože se zjistilo, že mladá
světská generace si není své židovské identity příliš vědoma. Praktikování židovských
rituálů a zvyků je rozhodujícím faktorem
pro Židy mimo Izrael. Ale zdá se, že je to
má svou důležitost i v Izraeli.
K: Myslí si Židé, že zrazujeme svou křesťanskou identitu, když slavíme chanuku?
T: Myslím si, že slavení chanuky a jiných
židovských svátků křesťany souvisí se vznikem skupin jako „Židé pro Ježíše“ (Jews for
Jesus) nebo mesiánských Židů.
K: Nejsem si zcela jistá. V křesťanských
dějinách se vždycky objevovali věřící, kteří
se různými způsoby chtěli vrátit ke kořenům
své víry. Protože Ježíš byl ortodoxním Židem, nacházíme i v Novém zákoně zmínku
o tom, že slavil chanuku: „Byly právě svátky posvěcení jeruzalémského chrámu; bylo
to v zimě. Ježíš se procházel v chrámě
v sloupoví Šalomounově.“ (Jan 10,22-23)
Většina křesťanů si toho ani nepovšimne,
ale myslím si, že není teologického důvodu,
proč bychom neměli slavit chanuku.

T: Když zapalujete chanukovou svíčku, rozmazáváte hranice mezi křesťany a Židy.
Pak už je jen krůček k tomu,
aby se řeklo: Můžeš být Židem a věřit, že Ježíš byl mesiášem. Doufám, že si to nemyslíš – protože pokud si to
myslíš, je mezi námi obrovská
neshoda. Před 2000 lety bylo
možné být Židem a věřit
v Ježíše jako spasitele, ale po 1 800 let je ten,
kdo tomu věří, křesťanem.
K: To tedy můžu být ráda, že jsem goi
(příslušník pohanských národů, ne Žid). Jeden
z rozhodujících rozdílů mezi Židy a křesťany
je, že Židé jsou národem, křesťané ne. Pokud
vím, židovský věřící v Ježíše nemyslí, že by
ztratil svou národnost. Ale o tom budeš muset
diskutovat s nějakým mesiánským Židem.
V češtině máme gramatické pravidlo: Píšeme
Žid s velkým Ž pokud popisujeme národnost
jako Čech nebo Američan a žid s malým ž
pokud jde o příslušnost k náboženství jako
např. židé a pohané. Souhlasil bys s tímto
rozlišováním?
T: Český jazyk dělá něco, co podle židovství
není možné. Není možné odloučit židovskou
národnost od židovského náboženství. To
není jako v katolicizmu, kde můžeš mít
odpadlého katolíka. Odpadlí Žid neexistuje.
Mezi Židy není podstatného rozdílu.
Abych se vrátil k zapalování chanukových svíček. Pokud to děláte jako účast
na izraelské kultuře, je to jedna věc.
Ale, co ta požehnání? Víš, že podle
židovského zákona nesmí nežidovská
osoba dodržovat šabat? Proč asi rabíni
tohle uzákonili, řekni? Myslíš si, že
to je dobrý zákon? Chtěl bych, abys
o tom opravdu přemýšlela.
K: Není pro mě tak snadné vžít
se do židovského myšlení…
Co si myslí Židé? Jsou přesvědčeni, že správný křesťan by měl
slavit vánoce? Z důvodů. které jsem vysvětlovala, hledají věřící křesťané alternativy ke
komerčnímu slavení vánoc.

K: Proč?
T: Podporuji křesťany, kteří chtějí vrátit
Krista do vánoc, protože je z toho zřejmé,
že vánoce nejsou obecným svátkem, ale
křesťanským. Slavíte tedy vůbec vánoce?
K: Naše rodinná tradice se vyvíjí. Protože
jsme lidé, kteří přemýšlejí o tom, co dělají,
o vánocích se bavíme. V některých bodech
není jasné, jestli je to křesťanský nebo pohanský svátek. Ale slavíme vánoce
s důrazem na vánoční příběh z Bible. Protože jsme jako rodiče ze dvou zemí a tradic,
musíme pracovat na vánočních koledách.
Jsou mezi nimi poklady. Co se týče stromečku. Je to pěkná dekorace. Ale jakou
souvislost to má s Ježíšovým narozením
v judském Betlémě? V lidových tradicích
kolem vánoc je mnoho pěkného – česká
vesnice ve sněhu… Mnohým křesťanům se
to nemusí líbit a také mnohým Židům ne,
ale Ježíš byl Židem. Po té, co jsi mi vysvětlil, že vánoční stromeček u nás v tobě vyvolává dobrý pocit, protože posiluje vědomí,
že jsme příslušníci dvou rozdílných náboženství, musím se nad tím ještě jednou zamyslet. Všimla jsem si, že někteří židovští
přátelé měli obavy, že bychom mohli mít
vánoční stromeček a jiní byli zase zklamaní,
že jsme ho neměli.
T: Jak má Žid reagovat na vaši rodinu?
Zapalujete chanukové svíčky a nemáte stromeček. Kdyby vás někdo dobře neznal,
mohl by si myslet, že se snažíte přivést
židovský lid k víře, kterou věříte vy, že
Ježíš je mesiáš. I v Izraeli jsou aktivní křesťané, kteří se snaží obrátit Židy. Co si
o nich myslíš? Jako křesťanka nemůžeš ignorovat dějiny křesťanského
antisemitizmu a pronásledování Židů
ve jménu křesťanského náboženství.
Po staletí tu bylo příliš mnoho případů, abys mohla říct, že to nebyli
„opravdoví“ křesťané.
K: Já to neignoruji a je mi to
velmi líto, bolí mě to. To je
jeden z důvodů, proč se
snažím vysvětlovat mým
sourozencům ve víře, jak vidí
Židé křesťany. Ráda bych
jim pomohla milovat Židy
realistickou láskou, která
není založena na iluzích
nebo přáních, ale na znalosti.
Moc děkuji za podnětný a zajímavý rozhovor. „Chanuka Samech!“
T: „Merry Christmas!“

T: Kulturní oslavy vánoc se mohou účastnit
věřící i nevěřící, Židé, buddhisté, hinduisté…
V Americe slaví tisíce Židů vánoce
v kulturním smyslu. Neslavit je, znamená cítit
se odloučen, cítit se „neamericky“. Kolem
vánoc se vždy objevují věřící křesťané, kteří
chtějí vrátit Krista do vánoc („put Christ back
into Christmas“). Plně je podporuji.
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CO OČEKÁVÁME V NOVÉM ROCE
O krabici, mýdle a špenátu
Z rozmláceného kostela
v krabici s kusem mýdla
přinesl jsem si anděla
Polámali mu křídla
Díval se na mě oddaně
já měl jsem trochu trému
tak vtiskl jsem mu do dlaně
lahvičku od parfému

„Z rozmláceného kostela v krabici s kusem
mýdla... .“ Nepochybuji, že tuhle písničku
od Karla Kryla zná naprostá většina z nás.
A perfektně se hodí do tohoto čísla Sborového dopisu. Proč? Jen si pěkně zpívejte, po
pár verších to bude jasné. Už jste u refrénu?
Že ji neznáte?

Ref.: A proto prosím věř mi
chtěl jsem ho žádat
aby mi mezi dveřmi pomohl hádat
co mě čeká
a nemine
co mě čeká
a nemine
Pak hlídali jsme oblohu
pozorujíce ptáky
debatujíce o Bohu
a hraní na vojáky
Do tváře jsem mu neviděl
pokoušel se ji schovat
To asi ptákům záviděl
že mohou poletovat

Taky by nás zajímalo, co nás čeká a nemine? Možná bychom si někdo taky rádi přinesli anděla a opečovávali ho. A on by si
s námi potom povídal o Bohu, jak zpívá
Kryl ... A taky o obyčejných věcech, jako
třeba vaření, dobíhání autobusu, o dovolené... nebo právě o hraní na vojáky. Všechno
by ho to zajímalo. Ale také by to byl trošku
chudáček. Polámaná křídla, chtěl by létat
jako ptáci, kdyby mohl... ouvej. No, kdo by
nechtěl mít někoho, kdo ho potřebuje a kdo
se o něj zajímá a to i v takových maličkých
zbytečnostech jako hraní na vojáky...
Ano, uhodli jste, kam směřuji. No, a nakonec je to také křesťanský časopis, tak
kam jinam.
Ale copak Boha zajímá to, že jsem ztratila
svoji oblíbenou ponožku? To, že jsem si
chtěla koupit foťák, ale stovka mi chyběla,
a tak do toho obchodu budu muset znovu?

Ref.
Když novinky mi sděloval
u okna do ložnice
já křídla jsem mu ukoval
z mosazné nábojnice
A tak jsem pozbyl anděla
on oknem odletěl mi
však přítel prý mi udělá
nového z mojí helmy

Copak by si se mnou chtěl povídat o tom,
že mám chuť na špenát, ale páč jsem ho
nestihla koupit, budu si muset dát brambory? Chtěl. Neotravuje Ho, když si s Ním
povídáme při čekání na metro, které nám
ujelo před nosem a poslouchat to, že kdyby
nám neujelo, tak jsme mohli být dřív doma.
Možná je Mu naopak smutno, když s Ním
prohodíme pár slov jen při své „modlitební
chvilce“. Trávit s námi celé dny bez obyčejných rozhovorů musí být hrozná nuda.
Však když my neslyšíme Jeho, tak máme
také tendenci si stěžovat a tvářit se nešťastně „On ke mně nemluví!“ Ale co my - mluvíme my k Němu?!
A jestli nás potřebuje? Copak není všemocný? No, po pravdě řečeno, zajímalo by
mě, jak by to vypadalo, kdyby sám šel „do
celého světa a hlásal evangelium všemu
stvoření“. (Ne, že by nemohl!) Nebo jak by
sám sebe chválil... to si nějak nedokážu
představit. Konec konců, na to chválení má
pojistku; pokud ho nebudeme chválit my,
vezme to kamení za nás. Jen u té výpravy
do celého světa nic o kamenech nepíše. Tak
to asi bude na nás.
Co vy na to? Tohle je náš úkol pro příští
rok. Čeká nás to, že pokud budeme „hlásat
evangelium“, lidé budou přicházet k Bohu.
Pokud budeme Boha chválit my a nenecháme si to vzít kamením, On bude oslavený a
budou se k nám chtít přidat další lidé.
A pokud „půjdeme do celého světa“,
nadchneme pro Krista celé národy. Také už
se těšíte na to, co nás čeká?

Johana Dittrichová

Ref.

CO OČEKÁVÁME V NOVÉM ROCE - ANKETA
Lubomír Ondráček, pastor KS Praha
Luboši, máš nějaké konkrétní
očekávání pro náš sbor
v letošním roce?
Sbor procházel někdy od roku 1999 určitou
stagnací. To souviselo jak se situací ve sboru,
tak se situací v celé zemi, protože naneštěstí
rostoucích sborů je u nás minimum. Očekával
jsem (a také se za to modlil a pracoval na
tom :-)), že v roce 2006 se zastaví pokles
účasti na shromážděních a v roce 2007 sbor
začne početně růst. Pokles se v roce 2006
skutečně zastavil.
Za rok 2007 ještě přesně nevím, ale pravděpodobně k nějakému výraznějšímu růstu v účasti
na shromážděních a v členství nedošlo. Takže
růst očekávám v roce příštím a povzbuzuje
mne vyšší účast hostů na našich shromážděních i dalších aktivitách.
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Kam by sis přál (nebo v čem),
abychom se posunuli?
Žijeme v národě, kde většina lidí nejenom
nevěří v Pána Ježíše Krista, ale ani se
s jasnou zvěstí evangelia nikdy nesetkala.
Byl bych rád, abychom se posunuli v tom,
že nám to přestane být jedno a budeme
ochotni pro zvěstování evangelia něco sami
ochotni udělat. Dát svůj čas, schopnosti,
peníze. Modlit se. Prostě ve svém každodenním životě, tam kde jsme, během všech
svých povinností a úkolů myslet na to, že
kolem nás jsou lidé, kteří smysluplně
o Ježíši ještě neslyšeli a že my jim o Něm
můžeme říci. Speciálně mně není jedno, že
některé děti, které se ve sboru narodily, nyní
Pána Ježíše ve svých životech nenásledují.
Mrzí mne to a povzbuzuji speciálně jejich

CO OČEKÁVÁME V NOVÉM ROCE - ANKETA
rodiče, aby o ně bojovali. Vzdělání, finance
a podobné se bude dětem hodit. Co jim to
ale bude platné, pokud nebudou v Božím
království.
A potom mám jedno odvážné očekávání.
Myslím, že mně dal Bůh zjevení a autoritu
pro některé oblasti a že si někteří lidé způsobili problémy, protože na mé rady nedali.
Někteří i souhlasili s tím, co jim někdo řekl
nebo co bylo obecně přijato, ale nic s tím
neudělali. Mám naději, že v příštím roce
budeme více schopni a ochotni dělat změny
v našich životech a službě podle toho, kam
nás Bůh přímo nebo skrze naše sourozence
povede.
Máš nějaké očekávání
na osobní rovině?
Hledám, čemu věnovat čas. Je více věcí,
kterým bych se mohl věnovat a potřebuji
vědět, které jsou ty prioritní. Mám naději,
že se mi to bude příští rok dařit lépe rozeznat.
Mám úžasné spolupracovníky jak ve
sboru, tak v KMS. Přesto jsou ještě oblasti,
kde bych potřeboval pomoci. Buď se mi
nedostává času nebo obdarování. Takže
vyhlížím, že budu více doplněn dalšími
lidmi, kteří budou některé věci dělat lépe,
než dělám nebo bych je dělal já.

Jedna věc je tak na hranici osobní a sborové,
ale protože mne trápí, tak ji zmíním. Občas
nějaký člen sboru mluví o sboru a členech
sboru jako o někom jiném. Vy byste měli...,
oni jsou.... Jako kdyby sbor byl něco, kam on
nepatří nebo od čeho se chce dokonce distancovat. To mne vždy zarmoutí. Jako kdyby
člen mé rodiny mluvil o rodině oni místo my.
Mám naději, že se to změní.

Podle průzkumů
prý většina pastorů
považuje za hlavní úkol sboru
zasahovat evangeliem okolí a
většina členů sborů považuje
za hlavní úkol sboru,
aby se postaral o to,
že se jim bude dařit dobře.
Podle průzkumů prý většina pastorů považuje za hlavní úkol sboru zasahovat evangeliem okolí a většina členů sborů považuje za
hlavní úkol sboru, aby se postaral o to, že se
jim bude dařit dobře. Mám naději, že se v té
druhé části náš sbor bude výzkumu vymykat :-)

Jak, Luboši, hodnotíš minulý rok?
Naší prioritou byla služba dětem a mládeži.
Daří se rozvoj práce s dětmi skrze službu
poradců a společný učební plán. Dokončili
jsme také prohlášení rodičů a na únorovém
sborovém shromáždění bychom chtěli společně vztah k našim dětem vyjádřit veřejně. Daří
se rozvoj mládeže a povzbudivé je, že došlo
k posunu od zábavy jako hlavního záměru
setkání na skutečný růst ve vztahu k Bohu.
Být na některých výjezdech mládeže bylo pro
mne povzbuzením a také to, jak mladí lidé
svědčí svým spolužákům o svém vztahu
s Pánem Ježíšem, je pro střední generaci zahanbující a doufám, že se stane i příkladem.
Stále je vysoká průměrná finanční obětavost sboru a toho si vážím.
Během roku byli další lidé pokřtěni a
připojili se ke sboru, i když tady nemůžeme
být plně spokojeni, jak už jsem psal.
Snad se také sbor probouzí z určitě letargie, pasivity a zklamání. To ovšem posoudíme až v delším horizontu.
Povzbudivá jsou setkání služebníků a staršovstva včetně výjezdů. Pokud se nadšení
z těchto setkání (např. chvály jako na sobotních setkáních služebníků zatím naneštěstí
nejsou na našich shromážděních běžné) přeleje do celého sboru, pohneme se dál a uvidíme
nové věci.

Dita Frantíková, vedoucí služby mládeže v KS Praha
nemohli. Premiéra bude 7. února v 18 hodin ve škole na Ortenově náměstí. Šestá
bude jednou měsíčně, vždy druhou neděli
v měsíci. Většinu práce tam zastanou teenageři - technický tým, výzdoba, chvály,
taneční tým - a z toho máme radost.
Mládežnické shromáždění nemá nahradit
region. Představujeme si, že mladí půjdou
dopoledne s rodiči na region a večer (zatím
jen jednou měsíčně) na „své“ shromáždění.
Program Šesté se od bohoslužeb pro všechny generace bude lišit zábavně –
„moderním“ přístupem, neboli vnějšími
věcmi (víc strukturovaný program, větší
důraz na výzdobu, video, scénky atd.) , ale
to, o co skutečně jde, je stejné pro všechny
generace - vytvořit prostor pro to, aby jednal Ježíš.

Dito, máš nějaké konkrétní očekávání
pro službu mládeži v našem sboru
v letošním roce?
V roce 2007 myslím vzrostla chuť mladých
říkat druhým o Bohu, a moc si přeji, abychom toho příští rok zažili ještě víc! Přeji si,
aby mezi mladými Bůh viditelně jednal aby se děla uzdravení, zázraky, aby lidé byli
zasahováni Boží mocí.
Kam by sis přála (nebo v čem),
aby se tato služba letos posunula?
Když jsme s vedoucími hodnotili uplynulý
rok, shodli jsme se, že máme z našich mladých radost. Mnozí zažili Boží jednání a
rozhodli se jít za Ježíšem. Několik lidí přijalo Ježíše (pomohl k tomu English camp,
jarní Alfa pro mládež a podzimní Exit 316).
Mladí mají mezi sebou celkem hezké vztahy, rádi spolu tráví čas, a to je také hodně
důležité. Někteří se zapojují do práce pro
ostatní v církvi. V příštím roce bychom si
přáli pomoct mladým, aby líp pochopili, jak
je evangelium důležité pro druhé. Že misie
má cenu, že pomoct spolužákům poznat
Ježíše má cenu. Že i doma žijí jako Boží
vyslanci - že rodinný život a církevní život
nejsou dvě samostatné oblasti.
Slyšel jsem o připravovaném mládežnickém shromáždění.
Jak pokračují přípravy?
Můžeš nám o tom něco víc prozradit?

Nové setkávání se bude jmenovat Šestá, stručně 6. Šestá má vytvořit prostor, kde bude jednat Bůh.
Tedy abych to vzala po pořádku - mládežnická shromáždění jsme si přáli mít už několik
let. Protože mládež v našem sboru je dost
velká a celkem nesourodá skupina, potřebuje
myslím nějaký spojující prvek, místo, které
patří jim všem. Konečně vznikl tým, který má
do toho chuť, a především od září funguje
mládežnická kapela pod vedením Teda Whanga, bez kterého bychom se do toho pustit asi
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Máš nějaké očekávání na osobní
rovině?
Možná spíš přání než očekávání - mám
manžela Daníka a dvě děti (3 a 4 roky), a
přeji si, abychom se měli spolu moc dobře.
Aby děti poznávaly Boha, aby se jim líbilo
ve školce a abychom si s nimi užili spoustu
legrace. Abychom se s Daníkem měli ještě
radši než teď, a abychom byli Bohu užiteční. Bydlíme v Jenštejně (to je vesnice těsně
u Prahy, směr Černý most), a přeji si,
abych mohla být dobrou kamarádkou některým svým sousedkám - maminkám malých dětí.
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Marek Prosner, člen Rady CKS, pastor v Klatovech
jsou lidé přístupnější. Viděli jsme v poslední
době také více zázraků a nadpřirozeného Božího působení. Pro mne jsou to vnější indicie
přicházejícího „občerstvení“.

Marku, máš nějaké konkrétní
očekávání pro CKS v letošním roce?
Mám, konkrétně že CKS porostou ve víře a
porostou i v počtu „nově uvěřivších“.
V druhém pololetí roku 2007 jsem zaznamenal, že Hospodin zvláštním způsobem uvolňuje stavidla milosti. To vidím například na
tom, že když kážu (a nejen já) evangelium,

Kam by sis přál, abychom se jako CKS
letos posunuli?
Je to úzce spjato s otázkou první. Smyslem
existence CKS je, aby rostlo Boží království a
to mezi lidmi, kterým jsou CKS svým způsobem zbožnosti blízcí (a nejen mezi nimi),
proto našim hlavním cílem musí být vždy růst
„uvnitř i navenek“.
Co se týče důrazů CKS, myslím si, že náš
důraz na osobní svobodu je správný, ale nesmí
stát v cestě pravdě a neméně lásce. Rád bych,
abychom se jako církev více posouvali
z roviny „Jak to vidím já“ do roviny „Jak to
vidí Písmo“ a ze zaměření „Co slouží mě“ do
hledání „Co slouží Pánu a co slouží druhým“.
Nechci tím říci, že tyto atributy CKS nemají,
ale přál bych si, abychom se posunuli.
Další oblastí, kde bych rád, abychom se
posunuli a kterou jsem již zmínil, je víra. Vše,
co děláme jako křesťané nebo jako celá církev, musí být z víry. A je různá míra víry, proto
bych rád, abychom poporostli. Na toto téma
bude zaměřená i letní pastorálka, proto věřím,
že když dobře „naberou“ pastoři a vedoucí,
dobře to v této oblasti ovlivní celou církev.

Co vyhlížíš pro sbor,
ve kterém sloužíš?
Můj domácí sbor je v Klatovech. I pro nás
platí výše uvedené a navíc vyhlížím růst
v modlitebním nasazení. Ne že bychom se
nemodlili, ale neumíme se sejít k obvyklým
společným modlitbám. Obvyklými myslím
pravidelná modlitební setkání. V případě, že
je někdo ve sboru v ohrožení, členové se
opravdu umí nasadit.
Jelikož budeme pravděpodobně muset
opustit naše sborové prostory, vyhlížím
i zázrak v této oblasti. Rád bych, abychom
měli a uměli spravovat budovu, která bude
sloužit více účelům. Jak vlastnictví tak
i správa spadá do oblasti nadpřirozených
zásahů Božích.
Máš nějaké očekávání
na osobní rovině?
Jako pastor a radní, bych se rád více věnoval službě království, než administrativním
záležitostem. Nechci vzbudit dojem, že
bych byl administrativou nějak obtěžkán,
nebo že nemám čas na pastoraci, modlitby
nebo kázání Slova. Praktické věci jsou potřeba zařídit, ale je to jen pomocná část
zorganizování růstu církve a pro ten bych
chtěl být více použitelný.

Petr Rýgl, člen Rady CKS,
pastor v Jičíně

Karel Řežábek, člen Rady CKS, pastor v Plzni
Abychom objevili požehnání společenství a
toho, že kdo chce dojít daleko, měl by cestovat s druhými.
Co vyhlížíš pro sbor,
ve kterém sloužíš?
Sním o tom, že jako KS Plzeň budeme Majákem milosti a ne pevností zákonictví. Toužím
a modlím se, abychom byli lidmi, kteří poznávají, prožívají a předávají Boží lásku.
Aby každý obyvatel Plzně osobně znal někoho, kdo má osobní vztah s Kristem. Nerad
používám nadneseně znějící slova, ale neumím to vyjádřit jinak, než, že pro tyto věci mi
hoří srdce.

Karle, máš nějaké konkrétní
očekávání pro CKS v letošním roce?
Očekávám, že s námi Bůh bude jednat, že se
nám bude dávat poznat hlouběji v tom, jak
už Ho známe a nově v tom, jak Ho ještě
neznáme.
Kam by sis přál, abychom se jako
CKS letos posunuli?
Přál bych si, abychom se jako CKS „nesli
k dospělosti“, abychom opustili dětinské
věci, ale i pubertální potřebu konfrontačního
vymezování se vůči všem, kdo jsou jiní.

Máš nějaké očekávání
na osobní rovině?
Moje osobní očekávání se odvíjí od všeho, co
jsem napsal výše. Vím, že mám-li na tom
všem výše zmíněném mít podíl, musí se to
dít i u mě a říkám na to Bohu Ano. Vím, že už
s tím začal a není to bezbolestný proces. Ale
přesto říkám znovu Ano. Jen houšť a větší
kapky, ať to stojí, co to stojí. Tak očekávám,
že to Bůh vezme vážně a půjde v tom všem se
mnou dál.

SD 1/2008

strana 6

Petře, máš nějaké konkrétní
očekávání pro CKS v letošním roce?
Protože CKS vidím ne jako právní subjekt,
ale jako živé lidi, přál bych si, abychom
byli opravdovými lidmi podle Krista. Abychom dokázali Pána milovat vším. co jsme
a co máme. Možná, že až nám bude 100 let,
zapomeneme většinu toho, co jsme v Bibli
četli - o kázáních nemluvím. Pokud to v nás
ale vypůsobí to, že řekneme Pane, mám tě
rád, jsi to nejlepší, co mě v životě potkalo,
pak se v nás naplní to, o co Bohu jde.
Zkrátka… abychom nezaměnili podstatné
s nepodstatným. Abychom viděli, jak velkou cenu má jít s dětmi blbnout na sníh a
manželce přinést kytku jen tak.

CO OČEKÁVÁME V NOVÉM ROCE - ANKETA
Petr Kácha, člen Rady CKS, člen vedení KS Praha
Kam by sis přál, abychom se jako
CKS letos posunuli?
Já téhle otázce moc nerozumím. Mám trochu dojem, že se tím zabývají hlavně vedoucí a pořád to omílají dokola, ale
„normálních“ lidí ve sboru se to nijak nedotýká. Ti řeší, jak zaplatit nájem, jak stihnout
nákup a vyzvednout děti z kroužků. Prostě
takové pozemské věci. Zato my pastoři
jsme někdy mezi nebem a zemí. Já CKS
vnímám jako svazek samostatných sborů,
takže bude-li nějaký pohyb, tak ať se lidé
ve sborech milují, mají hojnost Boží přítomnosti a kéž jim Pán přidává nové bratry
a sestry.
Co vyhlížíš pro sbor,
ve kterém sloužíš?
Vlastně to samé, co pro CKS. Abychom
Pána milovali a sebe navzájem taky a pokorně se do Jeho milostivé ruky odevzdávali a v Něho neotřesitelnou naději měli.
A kéž by dal Pán, aby noví lidé přicházeli.
Máš nějaké očekávání
na osobní rovině?
Aby Bůh byl s naší rodinou, abychom byli
zdraví a žili dost dlouho na to, abychom
mohli děti vychovat a vypustit. A taky bych
rád dlouhou a pěknou dovolenou. Nejlíp na
jachtě.

Kam by sis přál, abychom se jako
CKS letos posunuli?
Přál bych si, abychom se posunuli právě
v těchto věcech. A také, abychom se posunuli ve věcech nadsborové služby. Abychom došlo k většímu sjednocení celé církve a abychom už také konečně měli seniora.

Petře, máš nějaké konkrétní
očekávání pro CKS v letošním roce?
Očekávám, že se jako celá církev v tomto
roce posuneme ve věcech víry a odvahy. Hodně si slibuji od pastorálky CKS, kde bude
vyučovat apoštol a učitel Alan Vincent. Alana
znám a věřím, že on je nyní poslán do Evropy, aby nás povzbudil a posunul ve věcech
víry. A věřím, že právě to se stane. Že přibude
sborů, které budou plné moci a Ducha a že se
to nějak viditelně projeví.

dokončení ze strany 1

Jak je to s tebou v tomto roce? Chceš aby
také, aby skončila doba poroby a útlaku?
Chceš, aby církev povstala a stala se církví
vítězící? Abychom zahnali všechnu nevěru,
skepsi, negativismus, malomyslnost, pasivitu? Aby se lidé v tomto národě začali obracet k živému Bohu? Aby jim zazářil Kristus?
Pokud to chceš, tak ti musím něco říci. To
je sice dobře, že si to přeješ, ale to chceme

všichni. Všichni, kdo jsme uvěřili. V tom se
shodneme. Otázkou ale je to, co jsi proto
ochotný/á udělat. Jsi ochotný se v tomto roce
povolat od Boha k velkým a těžko uvěřitelným věcem? Stejně jako Gedeón. A to i přesto, že máš nějaký ten handicap? (Kdo ho dnes
nemá?) A i když to bude něco stát? Budeš
muset riskovat a možná se ti bude zdát, že to
nemůžeš zvládnout. Že jsou tady jiní a lepší
na ten úkol. A přesto to budeš jen a jen ty, kdo
to povolání ke konkrétnímu úkolu dostane.

Co vyhlížíš pro sbor,
ve kterém sloužíš?
Ve sboru ve kterém sloužím očekávám (a
také částečně vidím) velké věci. KS Praha je
zakládajícím sborem CKS. Sborem, který je
nejen největší, ale také v dobrém ovlivňoval
další sbory CKS. To se nějak v minulých
letech vytratilo. Minulý rok se nám podařilo
zastavit to, že jsem se spíše zmenšovali.
Nyní jsme ve fázi konsolidace a vstupujeme
do další etapy a tou je růst. A to nejen růst
početní, ale také a hlavně růst duchovní
(naše motto je: Kristem proměně životy).
Očekávám, že v tomto roce KS Praha zažije
průlom (nebo alespoň začátek průlomu) a
bude to mít vliv na celou církev a na celou
naší zemi.
Máš nějaké očekávání
na osobní rovině?
No jasně. Že mne k tomu Hospodin také
přibere. Že se mnou počítá. Za to mu jsem
vděčný a těším se na to.

Dokážeš to? (Já osobně jsem dost unavený
z toho, kolik jsem musel v minulém roce
vyslechnout od křesťanů důvodů, proč to či
ono nejde. A proč nemůžou dělat to, či
ono. Fakt to byli pro ně vážné důvody.)
Pevně věřím, že to je právě to, na co
bude v tomto roce rozhodovat. Na tom, jak
se ty a nebo já rozhodneme. A k tomu přeji
sobě i vám mnoho Božího požehnání,
mnoho víry a hlavně odvahy.

Petr Kácha

MLÁDEŽ - SVĚDECTVÍ
S Exitem v Liberci
V Liberci otevřeli nový IQ park. Ale nemusíte se bát, není to jen pro ty, co nějaké to
IQ mají... Je to několik místností, kde si
člověk zábavně vyzkouší různé fyzikální
„zázraky“. Můžeš si třeba zatočit velikým
krasohledem, vyzkoušet jak se chová písek,
když se tence sype na mramor, zkusit vytlačit tvar svého těla do pohyblivé desky nebo
složit pár hlavolamů (to je pro ty schopnější
z nás - o to jsem se ani nepokusila).
IQ park byl dotován Evropskými fondy a
nebylo to nadarmo. Pro skupinu účastníků
Exitu se totiž stal jednou z atrakcí, na kterou lákali do Liberce svoje kamarády. IQ
park je pod jednou střechou se známým
aquaparkem Babylon a zrcadlovým bludištěm.

Možná víte, že kurzy Alfa, které se v našem
sboru staly častým jevem, bývají krom týdenních setkání s večeří doplněny víkendem stráveným mimo Prahu. Naše mládež (pod vedením Kuby a Dagmar Guttnerových z regionu
Střed a Miloše Poborského z regionu Jih)
okopírovala styl Alfy pod názvem Exit 316 (je
to i název křesťanského pořadu pro mládež).
Nicméně cíl se od září až do listopadu od Alfy
nelišil - šlo nám o to pozvat mladé, kteří neznají Ježíše a pomoct jim se o Něm minimálně
víc dozvědět, a v lepším případě Ho poznat.
Dvanáctitýdenní běh exitových čtvrtečních
setkání jsme tedy zakončili víkendem v Liberci. Celý den zábavy v zábavním parku Babylon byl dobrým základem pro večerní promluvu o Ježíši, chvály a diskuze.
Víkendu se zúčastnilo sedm hostů, kteří
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neznali Ježíše (a podobná byla i návštěvnost jednotlivých setkání), a byl velmi povzbudivou tečkou za proběhlými setkáními.
Odhadujeme, že 2 - 3 lidé se během Exitu
rozhodli vydat život Ježíši, a někteří další
se dále účastní akcí mládeže a mají o křesťanství zájem. Dík za několikatýdenní dřinu
patří krom výše zmíněných vedoucích Tedovi a jeho skupině za vedení chval, vedoucím stolů (Jáje Dittrichové, Martě Hrabcové
a Pavlovi Bukáčkovi), technickému týmu
(mj. Betty a Aničce Šejbovým, Danovi
Peřinovi a Járovi Radechovskému) a týmu
kuchyně (Vaškovi Luňákovi za skvělé vaření a Kubovi Mašlejovi a dalším za všestrannou pomoc).

Dita

ÚVAHA
Klíč ke spravedlnosti
Je pro nás lákavé znát Boží vůli a být světlem, jako Ježíš?

Jaký je náš postoj k Bibli? A jaký je náš postoj k Ježíši? Náš postoj by měl být v obou
případech stejný. Jedno vypovídá o druhém.
Jediný a jedinečný
Ježíš přišel na svět jako jediný Boží Syn,
aby se stal dokonalým člověkem. Žil na zemi
jako opravdový Syn, v dokonalé poslušnosti =
v dokonalé lásce. To se projevilo mimo jiné
tak, že úplně naplnil požadavky Mojžíšova
zákona vůči lidem. Ježíš tak naplnil veškerou
lidskou spravedlnost před Bohem. Spravedlnost pro nás může být slovem bez konkrétního
významu. Pro Boha je však spravedlnost významná, buď ji člověk má, nebo nemá. Je to
slovo, které má hodnotu a důsledky pro život.
Ježíš je jedinečný Bůh v lůnu Otcově.
Dnes je Ježíš znovu u Otce. Žije v tom nejbližším možném společenství s Otcem. Obrazně vyjádřeno v jeho lůnu.

Ježíš přišel na Zem jako světlo do světa
porušených lidí. Díky Boží milosti, která se
stala v Ježíši Kristu, je možná úplná záchrana každého člověka. Ježíšova spravedlnost
získaná vírou skrze kříž a vzkříšení je
skutečnou hodnotou, darovanou lidem.
Úplné zjevení Boží vůle i moci k proměně
člověka je v Božím slovu, Bibli. Také Ježíš
má titul Boží Slovo. Pokud toužíme naplnit
Boží vůli, mělo by nám být jasné, že poznání Ježíše Krista není možné mimo Bibli a
Boží vůli není možné naplnit mimo Ježíše
Krista.
Spravedlnost je něco skutečného
V knize Zjevení je tvář Ježíše Krista přirovnána k plně zářícímu slunci. Když starozákonní proroci předpovídali Mesiášův příchod, často zmiňovali světlo. Izajáš prorokoval o světle, které zazáří lidem do jejich
temnoty. Slovy Malachiáše Bůh zaslíbil
slunce spravedlnosti těm, kdo se bojí Boha.
Ježíš z Písma tuto Boží vůli znal. Svým
životem, smrtí na kříži a vzkříšením ji celou
naplnil. Věděl, že je světlem. Slovem, které
se stalo tělem. Jan píše:
„A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi
námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou
má od Otce jediný Syn, plný milosti a pravdy… Z jeho plnosti jsme my všichni vzali,
milost za milostí. Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze
Ježíše Krista. Boha nikdo nikdy neviděl;
jedinečný Bůh, který je v lůnu Otcově, ten
nám o něm pověděl. Jan 1, 14.16-18
Boží Slovo
Čteme, že Ježíš je vtělené Boží Slovo. Přitom o Ježíši mluví Bible, psané Boží slovo.
Co znamená společný titul Boží slovo?
Podle Dereka Prince z Písma vyplývá, že
podstata Bible a Ježíšovy osoby je stejná.

Milost skrze Ježíše
Milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista.
Zákon byl dán Izraeli, ale milost a pravda se
stala trvalou hodnotou všech lidí. V Ježíši se
milost a pravda stala trvalou hodnotou
lidstva. Z Ježíšovy plnosti jsme my, lidé,
dostali milost za milostí. Potřebujeme milost a
pravdu přijímat tak, jak nám ji Bůh dal. Stejně
jako Boží lásku.

Jaký je náš postoj k Bibli?
A jaký je náš postoj
k Ježíši?
Náš postoj by měl být
v obou případech stejný.
Jedno vypovídá o druhém.
To není snadno pochopitelné. V Praze se
konalo už x-té setkání elity světa, Forum
2000. Mluví o věcech nad člověkem. Hledají
sounáležitost mezi lidmi různých náboženství.
Hledají pravdu přístupnou všem. Hledají společnou naději pro národy světa. Hledají to
opravdu důležité.
A všechno to důležité - Jan Amos Komenský říká to nezbytné - Bůh lidem dal v osobě
Ježíše Krista. Jako lidé máme velikou, opravdu velikou hodnotu, hodnotu Božího Syna.
Kdo věří v Ježíše, má hodnotu Ježíšovy spravedlnosti. Věřím, že tuto hodnotu můžeme
prakticky poznávat, vnímat i cítit.
Ježíšova spravedlnost je slávou, která
lidem chybí
Jan také říká: Spatřili jsme jeho slávu. Co je
vlastně sláva? Mohl bych to popsat takto:
Sláva je projev skutečnosti. Bůh se projeví,
jaký je. A na člověka to působí jako sláva.
Boží sláva je přemáhající.
Ježíšova sláva pochází od Otce a má pro lidi
zachraňující účinek. Čtěme verše z počátku 2.
Petrovy 1,3-11
„Jeho božská moc nám darovala všechno,
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čeho je třeba k životu a zbožnosti skrze
poznání toho, který nás povolal vlastní
slávou a mocí. Tím nám byla darována
vzácná a veliká zaslíbení, abyste se skrze ně
stali účastníky Božské přirozenosti a unikli
zkáze, která je ve světě v žádostivosti.
Zdroj Ježíšovy slávy
Ježíšova sláva souvisí s tím, kdo Ježíš je.
Jeho život na zemi byl slavný. Už jen pro
ryzost a bezúhonnost Jeho osobnosti. Ježíšova skutečnost byla slavná. Jeho život na
nebi je dokonce velmi slavný. K Jeho osobnosti se přidává i postavení a moc Božího
syna ve slávě. Ježíšova spravedlnost je slavná. Myslím, že je to ta sláva, která chybí
hříšným lidem. Sláva Božího spravedlivého
života.
Ztráta slávy
List Římanům 3,21-24 říká:
„Nyní je však zjevena Boží spravedlnost
bez Zákona, dosvědčovaná Zákonem i Proroky, Boží spravedlnost skrze víru Ježíše
Krista pro všechny a na všechny ty, kdo
věří. Není totiž rozdílu: všichni zhřešili a
postrádají Boží slávu, ale jsou ospravedlňování zadarmo jeho milostí skrze vykoupení,
které je v Kristu Ježíši.“
Kvůli hříchu všichni lidé postrádají Boží
slávu. To je skutečnost člověka. Ježíš nás
z této bídy povolal vlastní slávou a mocí.
To znamená, že nás a) na kříži vykoupil ze
všech hříchů; b) skrze naše pokání a víru
nás přenáší z temnoty do nové skutečnosti,
do pravomoci svého království; c) dává nám
moc žít Jeho život, Jeho identitu, Ježíšovu
spravedlnost.
Víra a spravedlnost
Opravdovým klíčem k přijetí této spravedlnosti je naše víra. Pavel v 10. kap. Římanům píše: „Vyznáš-li svými ústy Pána Ježíše a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn. Srdcem se
věří k spravedlnosti a ústy se vyznává
k záchraně.“
Předně vyznám svou víru v osobu Pána
Ježíše. Má na mne nárok jako Pán na otroka, protože za mne zemřel a vykoupil mne
z hříchu. Patřím mu a věřím v Něho. A
potom uvěřím ve svém srdci, že Ho Bůh
vzkřísil z mrtvých. Touto vírou se stávám
spravedlivým člověkem. Hříšný člověk umírá,
nový se rodí ve spravedlnosti Ježíše Krista.
Cena našeho života
Ježíšovo vzkříšení je důkazem Ježíšovy
lidské spravedlnosti. Smrt neměla nic, žádný hřích, žádnou nepravost nebo závislost,
za kterou by Ho mohla udržet. Ježíš byl
spravedlivý, dokonalý, úplně poslušný člověk. Takový člověk za mne zemřel. Moje
hodnota je tak veliká, jakou cenu za mne
zaplatil. Tahle oběť spravedlivého za hříšníky působí Ježíšovi velikou slávu. Stejnou
slávou a mocí Ježíš povolává nás. Povolává
nás k životu v moci Svatého Ducha a ve
slávě spravedlivých lidí.

ÚVAHA
Někdo se může zeptat, co nás to bude stát.
Jaká je cena naší spravedlnosti? Jakou cenu
musíme zaplatit? Stejnou, jako Ježíš. Náš
život. Dát celý náš život Bohu.

Moje hodnota
je tak veliká,
jakou cenu
za mne zaplatil
Ježíš.
Myslím, že spravedlnosti málo rozumíme
Ptal jsem se kamarádky, jak by se cítila,
kdyby si byla jistá svou spravedlností. „Byla
bych pyšná.“ A pak dodala: „Jsem dost pyšná i tak.“ Raději budu pyšný na Boží spravedlnost, pokud je to možné, než na svoji nespravedlnost. Taková pýcha nemá žádnou
cenu. Být pyšný na to, co všechno nedokážu,
místo oprávněné hrdosti na to, co pro mne
udělal Bůh.
Nevěřící kamarád mi říkal: „To máš dobrý, můžeš hřešit, a Bůh ti to odpustí.“ Odpověděl jsem, že můžu, ale nechci. Později
jsem si uvědomil nesmyslnost téhle úvahy.
Proč bych to vlastně dělal. Co je na hříchu
dobrého? Proč bych dobrovolně hřešil, když
jsem spravedlivý?

Co to je spravedlnost
Spravedlnost je stav plného Božího nároku na
člověka. Spravedlivý člověk je v naprosto
správném postavení vůči Bohu. Tohle postavení jsem zaujal pokáním a vírou. Uznáním
své spravedlnosti uznávám úplný Boží nárok
na svůj život. Uznáním Božího nároku na
svůj život uznávám svoji spravedlnost.
Přemýšlel jsem, co to znamená. Být spravedlivý znamená být jako Ježíš. Tj. mít svědomí člověka, který nezná vinu a hřích; mít
pocit člověka, který všechno udělal správně;
mít jistotu člověka, který má právo být
s Bohem kdykoliv se mu zachce; mít pokoj
člověka, který ví, že na něj Satan nemá vůbec
nic, ani to nejmenší; mít sebevědomí člověka,
který si sám sebe cenní tak, jak si Bůh cenní
Ježíše.
V co skutečně doufáme?
Problém je někdy v tom, že doufáme víc v to,
čeho v životě nejspíš nedosáhneme, než v to,
co už pro nás získal Kristus.
Vlastně nevěříme, že naše spravedlnost je
skutečná. Vlastně se možná stále spoléháme
na to, že svoji spravedlnost nějak potřebujeme
dokázat. To se ale spoléháme na to, co se
nestane. Nikdo nezíská ztracenou spravedlnost zpět.
Chceme znát Boží vůli a být světlem?
Žijme Ježíšovu identitu, jeho spravedlnost.
Potřebujeme zjevení Božího Slova. Potřebujeme vidět Pána Ježíše, takového jaký je. Sku-

tečnou slávu Jeho spravedlnosti. A potřebujeme ve víře přijmout to, co pro nás Ježíš
udělal. A důvěřovat Mu. A růst v této identitě v Kristu.
Boží vůle pro nás
Věříme, že Boží vůlí pro nás je žít ve světě
jako spravedliví lidé? Podstata zvěstování
evangelia je předávat zprávu o záchraně pro
každého člověka v Ježíšově spravedlnosti. A
Božím záměrem je naplnit tuhle zemi spravedlivými lidmi. Boží plán pro nás je žít
v autoritě Božích synů a dcer. Každý den
chodit v moci Svatého Ducha. Toužím,
abychom byli světlem, aby naše dobré skutky zářili k Boží slávě.

Problém je někdy v tom,
že doufáme víc v to,
čeho v životě nejspíš
nedosáhneme,
než v to,
co už pro nás získal
Kristus.
Abychom byli Boží slávou, až si pro nás
jako pro svou církev přijde Ježíš Kristus.

Petr Hrdina

NA CO SE DÍVÁME A CO SI ČTEME
VZEPŘI SE OBRŮM
Viděl jsem už několik filmů z prostředí amerického fotbalu. Výraznou stopu ve mne zanechaly jen dva. Brianova píseň režiséra
Buzze Kulika (skvělý film o přátelství dvou
konkurentů ve sportu) a Vzepři se obrům
Alexe Kendricka. Dnes vám představím ten
druhý v pořadí.
Trenér Grant Taylor trénuje šest let středoškolský fotbalový tým Orlů. Za tu dobu nedosáhl nikdy lepších než průměrných výsledků. Nejlepší hráči mu přecházejí za vidinou
vítězství v poháru ke konkurenci. Náhodou
vyslechne debatu svého asistenta s rodiči
hráčů a vedením školy. Je označen za neschopného a mluví se o jeho odvolání. Brzy
na to tým, který vede, lehce prohraje s outsiderem soutěže.
Když je mu nejhůř, přijde za ním kustod
mužstva se slovem od Hospodina. Taylor si
uvědomí, co je před Bohem jeho hlavním
posláním. Výsledky na hřišti postaví až na
druhé místo. V týmu nastává probuzení a
Orli vyhrají všechny další zápasy základní
skupiny. Na jednomyslné rozhodnutí celého
mužstva, že Hospodin bude na prvním místě
a výsledky na hřišti až na druhém, brzy přijde těžká zkouška. Po nečekaném postupu do

světových skladatelů. Místo toho se nabízí
lehce předvídatelný film bez složitých zápletek, nedělajíc si velký nárok na pozornost. Vtipnou, ale nikoli zlehčující formou
se divák dovídá jasné evangelium.
Není to jen film o zápase proti týmu Obrů
na hřišti, ale především proti těm, co jsou
v nás. Strachu z neúspěchu, často pocházejícím ze špatné zkušenosti, sebelítosti, neodpuštění. Jistě bylo a bude dost těch, pro
které tento film bude pohádkou, která se ve
skutečnosti stát nemůže. Rád bych proto
zakončil jednou z ústředních myšlenek tohoto zdařilého snímku: Co je s Bohem nemožné?
Film se dá sehnat v internetových obchodech. Jeho cena se pohybuje okolo 300 Kč.
V síti videopůjčoven napojených na internet
jsme jej objevili pouze v půjčovně studia
L.A. v Katovické ulici na Praze 8.

Pavel Rosecký
play off jsou smeteni jedním z favoritů soutěže.
Jde o nízkorozpočtový film a je to na něm
znát. Nepříliš známí herci a režisér. Žádné
velkolepé scény, ani za srdce beroucí hudba
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http://www.facingthegiants.com/

OZNÁMENÍ

Základy křesťanského života
*Přemýšlíte o Bohu a chcete se dovědět, čemu vlastně křesťané věří?
*Věříte a chcete upevnit základy své víry?
Zveme Vás na cyklus přednášek
Základy křesťanského života
Kdy: 17. 1. – 27. 4. 2008 vždy ve čtvrtek v 18:30 hodin
Kde: sborový dům KS Praha, Na Žertvách 23, Praha 8 – Libeň
Doprava: Metro B Palmovka
Přednáší: Ing. arch. Tomáš Dittrich a jeho hosté
Na programu prakticky zaměřený výklad Bible, přátelské společenství,
možnost dotazů a osobních rozhovorů.
Pořádá a srdečně zve: Křesťanské společenství Praha
Vstup zdarma
Témata přednášek
1) 17. 1. – Ze smrti do života
2) 24. 1. – Nový život, křest
3) 31. 1. – Víra, zkoušky, vítězství nad hříchem
4) 7. 2. – Bible – Boží slovo
5) 14. 2. – Jsme spravedliví, nebo hříšníci?
6) 21. 2. – Naplnění svatým Duchem
7) 28. 2. – Každý den s Bohem
8) 6. 3. – Modlitba
9) 13. 3. – Odpuštění
10) 20. 3. – Uzdravení z nemocí
11) 27. 3. – Osvobození od hříchů minulosti
12) 3. 4. – Jak s lidmi mluvit o Pánu Ježíši
13) 10. 4. – Co je to církev?
14) 17. 4. – Služebník a přítel
15) 24. 4. – Pán Ježíš přijde znovu

DOROST (12-15 LET)
středy
více info

úterky
více info

17:00-19:00 hod
Maruška Bukáčková
775 367 678
marie.b@email.cz

17:30-19:30 hod
Dita Frantíková
775 641 671
dita.frantikova@kaes.cz

ODROST (18-25 LET)
pondělky
více info

18:30-21:00 hod
Michal Klesnil
737 984 138
mklesnil@atlas.cz

AGLOW,
mezinárodní a mezidenominační
sdružení žen

Prosím, posílejte proroctví, i krátká i dlouhá, je důležité vědět, co nám Bůh všem říká.
adresa pro zasílání proroctví: prorockytym.praha@kaes.cz

Bůh má spoustu plánů a vizí. Touží, abychom Ho hledali, přijali do srdce Jeho plány
a vize, chce každému svému dítěti položit
do srdce to, co se má uskutečnit v jeho životě.
Věřím, že říká: „Teď je ten čas. Hledej mě
a nech si ode mě položit na srdce věci, které
chci naplnit skrze tvůj život. Já si chci použít každého (nerozhoduje věk ani tvoje zkušenosti).“
Myslím si, že často děláme chybu, když se
díváme víc do světa, místo abychom se dívali na Otce, na Jeho srdce a přemýšleli
o tom, jaké On má plány a záměry.
Potom jsem viděla oblohu a na ní zářily
hvězdy. Ty hvězdy jsme my.
Genesis 15:5 Vyvedl ho ven a pravil:
„Pohleď na nebe a sečti hvězdy, dokážeš-li
je spočítat.“ A dodal: „Tak tomu bude
s tvým potomstvem.“

SETKÁNÍ MLÁDEŽE

POROST (15-18 LET)

PROROCTVÍ

Dnes na nedělním shromáždění (2.12.
2007) jsem přijala před shromážděním slovo. Je v něm v podstatě to, co se říkalo
v kázání, ale přesto ho chci napsat.

Křesťanské společenství mládeže
Č.ú.: 186564276/0300, v.s. 682102

Vidění:
Cesta a po ní šel zástup křesťanů. Šli hrdě,
vznešeně, věděli kam jdou a co je čeká. Spasení, věčný život. Podél cesty byli v příkopě
lidé a natahovali ruce. Ale nikdo se nezastavil...
Před zástup přišel Bůh a zeptal se, co to
křesťané dělají? Odpověď zněla: „Jdeme za
tebou!“
Bůh: „A co ti za vámi?“ „Ti jsou špinaví.“
Bůh: „A vy víte, proč jste čistí? Jen proto,
že já jsem vás očistil, vykoupil. Máte stejné
slabosti a sklony jako oni, ale z mé milosti
jste uslyšeli můj hlas a já si vás vyvolil. Nikdy na to nezapomínejte a buďte mým nástrojem k další milosti.“
Výklad:
Je to napomenutí k pokoře, k pokání z pýchy, soběstřednosti, nesoucitu a pohrdání pro
lidi jak ve světe, tak i v církvi.

D. Nováková

Kateřina Klesnilová

SD 1/2008

strana 10

zve na další setkání,
které se koná
v pátek 18.1. 08
v 18:00
v „kavárně“ ve dvoře,
Soukenická 15 (CB), Praha 1.
Jako obvykle chceme společně chválit
Boha,
sdílet se o tom,
co Bůh činí v našich životech,
potěšit se a povzbudit.
Jako host promluví
sestra Rosane z Brazílie na téma:

„Jak slyšet Boží hlas“.
Jste srdečně zváni
i se svými přáteli.

INZERÁTY
INZERÁTY
A OZNÁMENÍ

KCR Heřmánek Vám přeje hezký nový rok 2008!
www.prorodinu.cz, 724 761 196, 281 862 342, kcr.hermanek@seznam.cz
Praha 14, Vybíralova 969

Sobotní workshopy hry na bicí (zdarma:)
Jedinečná možnost seznámit se s širokou škálou bicích nástrojů, perkusí a činelů. Workshopy proběhnou
26.1. 2008 a 6.2. 2008, více info na 724 761 196.
Vede L. Orel (Angel Mountain Ministries)

Kurz hraní na bicí – individuální hodiny
Výuka hry na kytaru – individuální hodiny
Chcete se naučit hrát na nejpopulárnější hudební nástroj? Nabízíme
individuální hodiny výuky, kurz vede absolvent hud. konzervatoře a
profesionální hudebník Jan Sklenička (KS).
Kurzy probíhají ve středu odpoledne, v případě Vašeho zájmu
možné i čtvrtky.

Ojedinělá možnost začít hrát na bicí, nová aparatura.
Kurz vede profesionální hudebník a absolvent hudební
konzervatoře Jan Čep (ICF Prague).
Koná se každé pondělí v odpoledních hodinách,
podle možností účastníků.

HipHop
Seminář vedený profesionálními lektorkami a umělkyněmi (SŽ).
Od ledna proběhnou dva sobotní workshopy. Termíny a pravidelné hodiny v jednání.
Omlouváme se za zdržení začátku semináře a změny – věříme, že se vše po novém roce
ustálí. Přihlašovat se můžete na www.prorodinu.cz

Výtvarné aktivity pro maminky s dětmi

Základy tance a step
Kurz vhodný pro začínající tanečnice a tanečníky,
každé pondělí od 17.15. Vede Lucia Biróová.

S paní Malou, učitelkou ZUŠ.
Čtvrtek od 16 – 18 (začínáme v lednu)

Hudební aktivity pro maminky s dětmi
úterý dopoledne
Hrátky s robátky
(4 měs. - 18 měs.) - 9:00 hod.
První krůčky k hudbě (18 měs. - 4 roky) - 10:00 hod.

PC kurzy pro maminky na a po MD
Kurzy základů práce na PC, středa dopoledne,
možnost hlídání dětí.
Kurz vede M. Jaroš, kurz není dotován.

Otevřené přednáškové večery o cizincích mezi námi
(děti vítány)
21.01. Pravoslavné Vánoce, aneb jak se slaví na východě
04.02. Exklusivní „výlet do Bulharska“ s překvapením

Maminky zveme do mateřského centra
pondělí (rodičovství a výchova),
úterý (křesťanské maminky),
středa (liter.- dram. tvorba)
9-12 hodin, vede Anna Slobodová

Nabízíme spolupráci a zázemí
pro amatérské divadelními soubory,
pro které nabízíme
malou divadelní scénu na zkoušky
(možnost vystupování velmi vítána)!

WWW.PRAHA.KAES.CZ

SBOROVÝ INFORMAČNÍ SERVIS
Sborové bohoslužby
neděle 3.2. v 15:00, SOU na Spojovací, Učňovská 1, Praha 3
chvály: 14:00 - 14:45

SBOR
KŘESŤANSKÉ
SPOLEČENSTVÍ PRAHA

Sborová modlitební

Korespondenční adresa

21.1. v 18:00

Sbor Křesťanské společenství Praha
Na Žertvách 23, 180 00, Praha 8

Setkání služebníků
soboty 29.3., 14.6., 20.9. a 29.11. v 9:00

Kontakt

Modlitební skupinka za sbor

tel/fax: 284 822 294
e-mail: praha@kaes.cz
http:// www.praha.kaes.cz

10., 17., 24. a 31.1. 6:00-7:00, Malý sál
Není-li uvedeno jinak, konají se sborové akce
na adrese sboru.

Účet

INFORMACE O REGIONECH
Čísla u kolonky Počet členů znamenají: dospělí/pokřtěné děti do 18 let/nepokřtěné děti

ČERNÝ MOST
• Kolektivní vedení
• Shromáždění: Ne 10:00, Komunitní
centrum - Motýlek, Vlčkova 1067,
Černý Most, (vchod z ul. Bouřilova,
2 min. od metra Rajská zahrada)
• Počet členů: 29/19/18

ZÁPAD
• Kolektivní vedení
• Shromáždění: Ne 15:30
• Komunitní centrum v Nových Butovicích
(stanice metra Hůrka), poslední neděli
v měsíci Misijní středisko Barrandov
• Počet členů: 54/18/19

JIH
• Pastor: Miloš Poborský
• Shromáždění: Ne 10:00 (modlitby 9:30),
ZŠ prof. Švejcara, Mráčkova 3090,
vchod B, Modřany, Praha 4
• Modlitební chvíle:
Ne18:00 - Dáša Blažková, Slepá I/14
• Počet členů: 44/5/15

VÝCHOD
Vedením pověřen: Otakar Kunzmann
Shromáždění: Ne 16:00, Na Žertvách 23
Reg. modlitební:
Ne 15:00 každou neděli v knihovně
Počet členů: 87/14/18
Narození: Jan Hrad
Výstup: Malvína Čejchanová (přestup
do CB Náchod)
• Vyškrtnutí: Vlasta Knotková

•
•
•
•
•
•
•

SEVER
• Pastor: Tomáš Božovský
• Shromáždění: pozor, mimořádné
změny kvůli výměně oken v aule
• 13.1. se shromáždění nekoná - využijte
možnosti a navštivte jiné regiony
• 20. a 27. 1. shromáždění v 9:30
v Salesiánském divadle na Kobyliském
náměstí
• (od února budeme zpátky ve škole TGM)
• Regionální modlitební:
pondělí 14.1. v 18:00 u Václavíků
• Počet členů: 108/24/56

JIHOVÝCHOD
• Pastor: Zdeněk Rašovský
• Shromáždění: Ne 9:30 (8:50 modlitební),
Křesťanské centrum JM (vchod od hřiště),
Modletická 1401, Praha 4
• Počet členů: 43/0/22

Sbor Křesťanské společenství Praha
ČSOB, pobočka Praha 1,
Václavské nám. 32
Č.ú.: 179877055/0300
konst. s.: 0558
var. symboly:
01694 desátky Sever
02694 desátky Jihovýchod
03694 desátky Palmovka
04694 desátky Černý Most
05694 desátky Západ
07694 desátky Střed
08694 desátky Jih
09694 desátky Východ
910
stavební fond
682103 Angel Lama

SBOROVÝ DOPIS
Vydavatel:
Sbor Křesťanské společenství Praha
Na Žertvách 23, 180 00, Praha 8
Vychází pro vnitřní potřebu sboru.
Šéfredaktor:
Tomáš Božovský, tel: 233 542 714,
724 435 310, e-mail: sd@kaes.cz
Redakce: Pavel Rosecký, Johana Dittrichová, Anna Slobodová
Příjem článků:
písemně na adresu sboru nebo na e-mail
sd@kaes.cz
Uzávěrka:
Vždy k 15. předchozího měsíce.
Doporučená cena: 12 Kč.

PALMOVKA
• Pastor: Martin Čunek
• Shromáždění: Ne 10:00, Na Žertvách 23
• Počet členů: 78/15/29

Příští číslo vyjde
v neděli 3. února 2008.
Téma: KLaP? KLaP!

STŘED
• Kolektivní vedení
• Shromáždění: Ne 10:00,
Strašnické divadlo, Solidarity 53, Praha 10
• Počet členů: 87/23/41

