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Když se vrátí do Jeruzaléma, setká se
s bouří odporu. Jak to, že jsi vešel k neobřezaným a jedl jsi s nimi? Petr vydává svědectví o tom, co Bůh učinil a církev na to reaguje údivem, chválou a změnou teologie.
Petr... vidí otevřené nebe, z nějž k němu
Když to uslyšeli, utichli a vzdali slávu Bosestupuje nádoba... V ní byli všichni čtverhu; řekli: Tedy i pohanům dal Bůh pokání
nožci... I zazněl k němu hlas: „Vstaň, Petře,
k životu! (Sk 10,18).
zabíjej a jez!“ Petr řekl: „Ne Pane! Nikdy
Myslím, že tato událost nám může být
jsem nejedl nic nečistého!“... A opět k němu
významným příkladem. Předně - buďme tak
zazněl hlas: „Co Bůh očistil, ty nepokládej
za poskvrněné!“
Skutky 10, 9, - 16
otevření jako Petr a křesťané tehdejší doby.
Rozvažujme zjevení, hledejme v Písmu, hovořme mezi sebou, ale buďme připraveni na
Někdy nastane v období života Božího lidu
to, že jsme něčemu dodnes nerozuměli
klíčové období, kdy potřebujeme speciálně
dobře. A buďme ochotni ke změně.
naslouchat tomu, co Bůh říká. Zvláště zásadní to je v situacích, kdy si myslíme, že k daPředpokladem toho ovšem je, že budeme
lidé modlitby. To byl Petr a během modlitby
nému tématu už nic nového neuslyšíme.
Bůh promluvil i ke Korneliovi.
Takové období nastalo ve
A buďme připraveni poslechSkutcích v 10. a 11. kapitole
Možná Ti
nout. Kornelia i Petra ta posluš(doporučuji text pročíst celý).
Petr i ostatní vedoucí církve,
během tohoto nost něco stála.
To, že tento úvodník píši prákterou tvořili jen Židé a proseměsíce Bůh
vě do tohoto čísla Sborového
lyté, jsou přesvědčeni, že správdopisu, má dva důvody. Prvním
ně rozumí Božímu slovu a Jeho
něco řekl.
je, že končí měsíc Obnovy, kdy
vůli. Mají Zákon, který zakazuCo s tím
s námi byl Peter Game. Společje spolčování se s pohany a
ně jsme se na přelomu května a
nařizuje vyhnout se některým
uděláš?
června postili a modlili. Peter
pokrmům. Slyšeli sice vyučonavštívil všechny regiony a
vání Pána Ježíše o ovcích z jivšechna setkání služebníků sborových i reginého ovčince, viděli, že některá slova Zákoonálních a setkal se s jednotlivci i při jiných
na aplikoval překvapivě, ale v podstatě byli
příležitostech. Někteří byli před tímto měsípřesvědčeni, že spása a vylití Ducha je jen
cem plni očekávání, někteří ne. Ale, ať patříš
pro Židy a pohanů se moc netýká. Konečně
do kterékoli skupiny, možná Ti během tosám Pán Ježíš mluvil o tom, že ze Zákona
hoto měsíce Bůh něco řekl. Soukromě nebo
nic nepomine a že přišel k zahynulým ovcím
během shromáždění. Co s tím uděláš? Ať už
z domu izraelského.
to bylo něco, co jsi chtěl slyšet nebo slyšet
Petr si před obědem v Joppe řekne, že by
nechtěl. Ať už Tě to překvapilo nebo nikoli.
se mohl ještě pomodlit. Modlitba je vůbec
Poslechneš nebo neposlechneš?
dobrý čas k tomu, aby k nám Bůh mluvil.
Druhý důvod je, že je před námi čas dovoMožná nic speciálního nečekal. Jenomže
lených a prázdnin. Je čas k odpočinku, ke
Bůh připravil něco nečekaného. Petr má
změně stereotypů. Bůh, a naneštěstí ani Sazjevení a je vyzván, aby jedl nečistá zvířata.
tan, si dovolenou neberou. Oba o nás stojí,
To musel být šok. Mluví to Bůh? Jak to, že
i když každý z jiného motivu a za jiným
mně připadá, že je to Boží hlas a přitom je to
účelem. Uděláme si o prázdninách čas, abytak šokující! A ještě to nerozmyslel a už jsou
chom se třeba jako Petr chvilku nebo jako
tu nějací pohané, kteří ho zvou k sobě. A Petr
už si asi není tak jistý dosavadním pochopením
Kornelius stále modlili a dali Bohu možnost
nám něco říci? Třeba nás to překvapí. NeZákona a během cesty ke Korneliovi se ještě
mohu říci, že mne Bůh překvapuje pravidelposune. Bůh k němu mluví a dává mu zjevení.
ně, ale čas od času ano. A to, co mně řekne,
„Mně Bůh ukázal, abych žádného člověka
je vždycky dobré a z dlouhodobé perspektivy
nepokládal za nečistého.“(Sk 10, 28). Šokující
užitečné.
prohlášení od pravověrného Žida. V Petrově
Takže kromě hezkých dovolených a prázdmyšlení proběhla ohromná revoluce. Mění
nin vám přeji, abyste nezmeškali chvíle, kdy
pohled na lidi kolem sebe. A to není konec.
k vám bude chtít Bůh mluvit. Abyste Ho
Během Petrova kázání Bůh sešle na pohany,
dobře slyšeli a měli milost vstoupit do toho,
kteří ho slyší, svého Ducha. Oni začnou mluco vám řekne.
vit novými jazyky. A židovští křesťané pochopí, že Bůh dal pokání k životu i pohanům.
Lubomír Ondráček

SLYŠET BOHA

SLOUPEK
Milí čtenáři,
právě začínají prázdniny, ale přesto se
v tomto číslo věnujeme Dnům dobrých
zpráv, které začínají až daleko po prázdninách, koncem září.
Proč? Abychom mohli včas a v klidu
přemýšlet a modlit se, koho a na co pozveme. Také
proto Vám
dnes představujeme
čtyři účinkující, a
každý z nich
reprezentuje úplně odlišný žánr. Doufám, že si vyberete i Vy!
Krásné a požehnané léto Vám přeje

Tomáš Božovský
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pamatuješ, jak je v bibli, že když začali rybařit
na druhé straně lodi, že se jim začalo dařit…
možná bychom to taky mohli zkusit
Z angličtiny přeložil tomáš božovský
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AKTUÁLNĚ
Služba žen jako starších
Již delší dobu vedeme ve staršovstvu a
potažmo v celém sboru diskuzi o tom, zda
je podle Písma možné povolávat ženy jako
starší. Zatímco máme shodu v roli mužů a
žen v manželství, nemáme tuto shodu
ohledně role ženy v církvi. Seznámili jsme
se s argumenty pro i proti a museli konstatovat, že se v této otázce neshodujeme jen
my jako starší KS Praha, ale i další biblicky
věřící sbory ve světě.
Přestože jsme před časem ve staršovstvu
většinou hlasů (v otázkách učení musí být
většina 3/4) rozhodli o možnosti ženy jako
starší povolávat, viděli jsme, že tuto zásadní
otázku bychom neměli dořešit tímto způsobem a rozhodli se předložit ji Peterovi Gamovi jako naší autoritě a jako starší jsme se
rozhodli mu podřídit. Seznámili jsme ho
s fungováním staršovstva a našimi argumenty
pro i proti a položili mu následující otázku:
Máme v KS Praha v současné době povolávat ženy jako starší nebo nikoli?
Peter odpověděl následujícím způsobem:
Ženy ve staršovstvu
Pokud u nějaké ženy rozpoznáme Boží
povolání, milost a obdarování k tomu, aby
byla ve staršovstvu, měli bychom ji do této
služby uvolnit společně s jejím manželem a
to dokonce i tehdy, je-li její obdarování výraznější.
Když povoláváme do staršovstva muže,

bylo by nejlepší, kdyby byla současně spolu
s ním povolána i jeho manželka.
Bude-li to u některé manželky stávajícího
staršího pokládáno za vhodné, měla by být
povolána do staršovstva.

Peter Game
Tomuto jeho doporučení pro naši současnou
situaci jsme se rozhodli jako starší podřídit
bez ohledu na to, zda odpověď na tuto otázku
vidíme stejně nebo nikoli. O stejné podřízení
prosím i všechny členy sboru.
Prosím také o úctu k těm, kteří mají rozdílný názor. O každém z nás platí, že poznáváme
jen z části a že si nemůžeme činit nárok na
absolutní správnost našeho porozumění Písmu.
Při případném povolávání ženy jako starší
se budeme řídit omezeními Peterem doporučenými. Připomínám, že při povolávání jakéhokoli staršího (muže i ženy) zkoumáme jeho
charakter, obdarování a samozřejmě i vyjádření jeho životního partnera. K povolání starších
se vždy vyjadřují i členové sboru.
Upozorňuji, že manželky současných starších se nestávají automaticky staršími a jejich
případné povolání projde běžným povolávacím procesem. Stejně tak případné povolání
nějakých dalších žen spolu s jejich manžely
by prošlo stejným procesem.
Protože se jedná o věc věroučnou, ke které
jsme už publikovali mnoho článků, přinášíme

opět tabulku argumentů pro a proti povolávání žen. Objevili se zájemci o případné
setkání a diskuzi na toto téma nad Písmem
a připravujeme takové setkání na podzim.
(Případní zájemci, napište mně na můj
email lubomir.ondracek@kaes.cz). Podmínkou účasti ale bude prostudování dostupných materiálů, abychom vedli kvalifikovanou diskuzi.

Lubomír Ondráček

ZMĚNY VE VEDENÍ SBORU
načasování. Myslel jsem si, že bych měl
rezignovat od spojení obou regionů. V té
době jsme ale rozhodli, že z důvodu stabilizace situace po spojení regionů se případné
změny v obsazení služeb budou dělat až po
takzvané ‚době hájení’.
Letos v březnu tato doba uplynula a proto
s rezignací přicházím. Důvodem není žádná
neshoda nebo výhrada proti čemukoliv na
staršovstvu a to ať na regionální, či na sborové úrovni. Naopak na regionálním staršovstvu jsme měli úzké obecenství
v jednotě a přátelství před spojením a zázračně i po spojení regionů.
Chci touto cestou poděkovat za podporu a
modlitby. Pokud vám zbude kapacita, modlete se za mne dál.

Na červnovém setkání staršovstva oznámil
Vašek Kordula své rozhodnutí ukončit službu staršího KS Praha. Vašek k tomu píše:
Milí sourozenci.
Pokusím se podrobně vylíčit, jak jsem
postupně dospěl k rozhodnutí rezignovat.
Rezignace je hodně vyhrocené slovo, ale
vzhledem k tomu, jak to máme v KS nastaveno, je to asi jediné možné označení. Kdybych to měl popsat svými slovy, tak bych
se popsal jako starší v záloze. Stále počítám
se svým působením ve vedení nebo podpory vedení budoucího regionu Hostivař.
O ukončení svého působení jako staršího
jsem začal uvažovat loni (přibližně květen,
červen), kdy jsem k tomu dostal dva impulsy. Jedním bylo možná „do větru“ nahozená věta jednoho bratra z našeho sboru, „se
za to modli, jestli máš bejt ještě starší“.
Druhá věc, která mně přiměla k tomu,
abych se tím začal vůbec zaobírat, byla
pasáž v knížce Ricka Joynera – Prorocká
služba. Tam Rick píše něco o tom, jak je
ovlivněná služba proroka, když je zároveň
ve vedení. Tím to tedy začalo. Když jsem
s tím šel na modlitby, tak jsem dostal něco
v tom smyslu, jak jsem to popsal na začátku. Stáhnout se z pozice staršího, zůstat ve

Vašek Kordula
službě kterou dělám. A počítat s Hostivaří.
Když jsem procházel, co dělám, tak pouze
kontrola pokladny a mazání olejem se dělá
z pozice staršího. Nic jiného v čem stojím nemusím opouštět.
Později přicházela drobná slova, zjevení či
okolnosti, které potvrzovali to, co jsem „slyšel“.
Když jsem toto přijal, nevěděl jsem o Božím
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S Vaškem jsem o jeho plánu ukončit
službu staršího mluvil už v březnu a jeho
důvody vidím jako legitimní a důvěřuji mu,
že Pánu naslouchal a rozeznal Jeho vůli.
Děkuji mu za vytrvalou a věrnou službu
Pánu i lidem v našem sboru a těším se na
další spolupráci.

Lubomír Ondráček

AKTUÁLNĚ
MOHOU ŽENY ZASTÁVAT VEDOUCÍ POZICE?

NE

ANO

Z Bible je jasně vidět, že zodpovědnost za církev nesou muži a
ženy nejsou stvořeny k tomu, aby vykonávaly vedoucí funkce
v církvi.

Muži i ženy jsou si podle Bible rovni a neexistuje žádný biblický
podklad k tomu, aby ženám byly odpírány jakékoli funkce
v církvi. Pavel odkazuje na řád stvoření, který se promítá
v manželství a kde je žena podřízena svému muži a podřízenost
ženy svému muži nelze stáhnout obecně na církev.

Ženě pak nedovoluji učit ani ovládat (jejího) muže, ale ať je v tichosti. (NBK) 1Tm 2,12
• Tento verš jasně ukazuje, že žena nemá stát v autoritě nad mužem – tedy nemá sloužit v pozici pastora, staršího ani vedoucího
skupinky. Podle Tt 2,5 může žena učit pouze jiné ženy nebo
děti.

• Verš nehovoří o (duchovní) autoritě, ale o ovládání (exousia x
authenteo), které do církve nepatří ani z pozice vedoucích mužů.
Není to zákaz učení pro ženy (viz Tt 2,5 a příklad Priscilly ve Sk
18,26 a Ř 16).

Vaše ženy ať při shromážděních mlčí, neboť se jim nedovoluje mluvit, ale (mají) být poddány, jak říká i Zákon.
Chtějí-li se něco dozvědět, ať se ptají svých mužů doma. Je přece hanba, aby ženy při shromáždění mluvily. (NBK) 1Kor 14,34-35
• Verš jednoznačně zakazuje ženám hlasitě se projevovat při
shromážděních – to se týká učení, kázání, prorokování i dalšího zasahování do běhu shromáždění.

• Tento verš se v širším kontextu vypořádává s negativními jevy při
shromážděních v Korintu. Není to absolutní zákaz pro ženy hlasitě se projevovat při shromážděních (viz 11. kap – Ženy modlící se
a prorokující při shromáždění). V kontextu se jednoznačně týká
vztahu ženy k jejímu manželovi (svých mužů).

Chci však, abyste věděli, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy muž a hlavou Krista Bůh. (NBK) 1Kor 11,3
• Z tohoto verše je zřejmé, že pokud je hlavou ženy muž, nemůže žena služebně stát v autoritě nad mužem.

• Tento pořádek je určen pro manželství, kde zodpovědnost za
vedení leží na muži a žena má být poddaná, neplatí však všeobecně pro církev.

Žena ať se učí v tichosti a s veškerou podřízeností. 1Tim. 2, 11
• Tento verš jasně vymezuje roli ženy v církvi a ukazuje na její
celkovou podřízenost a mlčení v církvi.

• Žena má být plně podřízena svému manželovi a nikoli obecně
každému muži v církvi. Žena, která vládne svému manželovi
popírá řád stvoření. Aplikovat tento verš obecně na církev znamená snižovat význam manželství.

• Muž byl stvořen jako první a žena byla stvořena jako jeho
pomoc. (Gen 2,20-22)
• Žena má být podřízena svému muži, ten jí má vládnout. (Gen
3,16)
• Muži a ženy mají každý jinou roli a jiná obdarování.
• Zodpovědnost za vedení církve v Bibli vždy nesli muži. Ve
Starém zákoně je více než 700 zmínek o kněžích – všechno to
byli muži. Také z Nového zákona je zřejmé, že správné je,
aby funkci staršího / pastora zastával muž.
• Kdyby Bůh chtěl, aby ženy byly ve vedení církve, povolal by
si ženy mezi 12 apoštolů.
• Požadavky na vedoucí (starší, diakony) jsou psány pro muže
– ženy zde Písmo vůbec neuvažuje. (1Tm 3)
• Ženy jsou křehčí bytosti a je pro ně nebezpečné stát
v duchovní autoritě, pokud nejsou zaštítěné muži.
• Ženy jsou náchylnější podlehnout hříchu. (1Tm 2,14)
• Služba ženy ve vedoucí pozici mužům je riskantní z důvodu
nebezpečí smilstva.
• Zastánci služby žen ve vedoucích pozicích ignorují jednoznačné příkazy z Písma a zpochybňují tak jeho autoritu.

• To, že byl muž stvořen první, neznamená jeho nadřazenost. Žena
byla stvořena jako pomoc muži rovná (Gen 2,18)
• Ježíš odstranil jakékoli rozdíly – v něm jsou všichni jedno (Ga
3,28).
• Ženy mají stejná obdarování jako muži. (Jl 2,28-29)
• V Bibli je několik případů, kdy si Bůh použil k vedení ženy –
soudkyně Debora (Sd 4), prorokyně Chulda (2 Kr 22,14), prorokyně Noadja (Neh 6,14), diakonka Foibé (Ř 16,1-2). Malý počet byl
dán mimo jiné společenským postavením žen v té době.
• Ježíš si nepovolal mezi apoštoly ženy proto, že by tím ve své době
byl zcela nesrozumitelným. Ženy však patřily mezi jeho učedníky
a hrály zde ne bezvýznamnou roli.
• Písmo dokládá případ diakonky Foibé (Ř 16,1-2), což je důkazem,
že ženy nejsou z této role vyloučeny.
• Ženy mohou stát v duchovní autoritě, pokud jsou do ní Bohem
povolány.
• Ženy jsou stejně náchylné podlehnout hříchu jako muži.
• Nebezpečí smilstva je stejné při službě ženy muži jako při službě
muže ženě.
• Odpůrci služby žen ve vedoucích pozicích v církvi ignorují biblický, historický a kulturní kontext určitých veršů z Písma a některé
verše vyučující o manželství neaplikují na manželství, ale uměle
na církev.
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AKTUÁLNĚ
ČERVNOVÝ CELOSBOR
Červnové setkání všech káesáků z Prahy
probíhalo za letních teplot v jásavém slunečním odpoledni a končilo hromy a blesky
s přívaly deště. Kéž by to bylo prorocké!
Vyhřívat se Boží láskou v pohodlném hnízdečku v srdci Evropy bez přívalu svatého
Ducha, bez Božího ohně i hromu, by byla
nuda. Bůh nám v Bibli, kromě pokoje, nabízí i radost a kralování spolu s Ním!
Na začátku shromáždění, po chválách
přišlo slovo: „Na to byl zjeven syn Boží,
aby kazil skutky ďáblovy!“
Na úvod řekl Peter Game: „Chci vás
povzbudit, abyste věděli, kdo jste v Ježíši!“
Mnohé z nás v tu chvíli možná napadlo:
„Vždyť to už vím.“ Myslím ale, že proto
k nám s tímto poselstvím Pán v krátké době
posílá už druhého služebníka, abychom
z teorie více postoupili do praxe.
Game připomínal 16. kapitolu Markova
evangelia a řekl: „Ježíš po nás chce těžké
věci. Máme kázat, uzdravovat, vymýtat, křísit,
a to ještě v celém světě. Z toho jsme trochu
nervózní, ale Ježíš to dělá a chce, abys dělal
nemožné věci, to, co si myslíš, že nemůžeš.
Proto je svět v hrozném stavu, protože si mys-

líme že toho moc dělat nemůžeme. Ale TO NENÍ
PRAVDA! Jděte a řekněte lidem, že Bůh chce
být Otcem, uzdravujte, vymýtejte.“ Říkáme si, že
je to tady v České republice strašné, ale Ježíš
říká: „Změň to!“ A zároveň: „Beze mě nemůžete udělat nic!“ (J 4,15) Ježíš nám dal velký úkol:
dělejte věci nemožné. Ale my nemáme tu moc.
I na to Ježíš myslel, když poslal Ducha Svatého. Ve Skutcích 1,4-8 Ježíš řekl, že dá sílu
Ducha Svatého, aby byli svědky po celém
světě. Učedníci v Jeruzalémě čekali, až budou
ponořeni, oblečeni do Ducha a když se to
stalo, vyšli a kázali směle a uzdravovali, křísi-

li, vyháněli démony. Potřebujeme být prosáklí, nasáklí Duchem Svatým, aby z nás
kapal. Někteří z nás přijali jen pár kapek
Ducha a lekli se a řekli si: to stačí. Ale
máme být do Ducha zabaleni a když nás
pak ďábel uvidí, bude si myslet, že je to
Ježíš a uteče. Petr Game nás povzbuzoval,
abychom se nechali naplnit více, abychom
po Duchu toužili, očekávali Ho, zoufale
žádali. Řekl: „Když tě Duch Svatý naplní,
staneš se normální, takový, jakým tě Bůh
chce mít!“ Peter nás také varoval před
překážkami naplnění Duchem Svatým –
kostkami ledu. To může být neodpuštění
nebo neposlušnost. „Když jsem následovník
Ježíše, přináším do Církve desátky. Ale mnoho křesťanů nedává,“ uvedl Peter příklad
neposlušnosti. „Nemůžeš mít víc Ducha
Svatého, když On nebude mít víc tebe.“
Nakonec byly modlitby, a to nejprve za
naplnění nebo znovunaplnění Duchem Svatým, potom také za nemocné. Podivila
jsem se, že nás dopředu mnoho nepřišlo,
ale jsme asi všichni zdraví a plní Ducha.
To je důvod k radosti a také k dělání skutků víry – Jeho vůle.

Nanda

PROROCTVÍ
Když jsem se v pondělí modlila (26.5.),
napadla mě poměrně na začátku těch modliteb věta, kterou pronesl Elijáš na Karmelu: „Je-li Hospodin Bohem, následujte ho;
jestliže Baal, jděte za ním.“ (v.21) Když
pak Elijáš ještě chvilku mluvil, dočkal se
reakce. 'Všechen lid odpověděl: „To je
správná řeč.“ ' (v.24)
Modlila jsem se, jestli to nějak souvisí
s námi a myslím, že ano. Celý ten příběh
z 1Král 18. V naší zemi už dlouho nezazněla jasná výzva typu „Je-li Hospodin
Bohem, následujte ho; jestliže Baal, jděte
za ním.“ Možná, že kdyby lidi slyšeli
tohle a našel by se někdo, kdo to rozvede
až do neuvěřitelného „Bůh, který odpoví
ohněm, ten je Bůh“, také by Češi řekli „to
je správná řeč.“ Ale máme tady nějaké
Elijáše? Potřebujeme je?
Co se týče pokoření jednotlivce, je tenhle
příběh skvělým příkladem. Kolikrát se
musel Elijáš VEŘEJNĚ pokořit! Nejen
nějaké doma v koupelně na kolena „Pane,
tady se pokořuju“, ale před celou zemí a
vším lidem.
Příběh začíná tím, že se Bůh rozhoduje,
že se nad Izraelem slituje: „Chci dát zemi
déšť.“ (v.1) Ale potřebuje k tomu člověka.
Nepochybuji o tom, že by zemi dal déšť,
i kdyby Elijáš za Achabem nešel, ale chtěl
Elijášovu poslušnost, aby NEJEN měla
země déšť, ale aby také „všechen lid padl
na tvář a volal: Hospodin je Bůh, Hospodin
je Bůh.“ (v.39) Bůh může naší zemi požehnat, ale pokud chceme, aby lidé poznali
Boží slávu, bude potřeba naše pokoření a
naše oběť. Bude potřeba, abychom víc

dbali na to, co chce Bůh, než na to, abychom
neztratili tvář.
Po marném boji Baalových proroků, když
byl čas k oběti, Elijáš „OPRAVIL HOSPODINŮV POBOŘENÝ OLTÁŘ“. (v.30) Opět
nemám pochybnosti o tom, že by Bůh seslal
oheň, i kdyby Elijáš toho býka jen položil do
hlíny. Ale Elijáš poslechl to, co bylo o obětech napsáno v Bibli. Před zraky celého Izraele zvedal 12 těžkých kamenů, jeden po druhém, aby naplnil Boží příkaz. Pravděpodobně
mu nikdo nepomohl a on se jen ztrapňoval.
Musel se cítit jako blbec. Ale i přes to jich
opravdu donesl všech dvanáct. Šlo mu o zjevení Boží slávy tolik, že se rozhodl, že oběť
nechá polít spoustou vody. Nevím, jestli mu to
Bůh řekl. A znovu - myslím, že by Bůh seslal
oheň, i kdyby tam ta voda nebyla. Ale Elijáš
byl věrný. Nechal na oběť nalít tolik vody, až
to přetékalo.
Elijášova modlitba nezněla „Bože, sešli sem
oheň, ať nejsem za blbečka“. Modlil se, aby
Hospodin „obrátil jejich srdce zpět k sobě“.
(v. 37b). A tak jako byl nadstandardně věrný
Elijáš, ukázal se takovým být i Bůh. Nejen, že
oheň pozřel oběť, ale ještě vypil vodu z příkopu.
Elijáš vykonal Boží soud nad Baalovými
proroky, žádné slitování. A pravděpodobně
byl unavený (v.42b). A přichází ke slovu Elijášův mládenec. Na Elijášův povel se má dívat
k moři. Nic tam není. „Opakuj to 7x“ (v.43).
Kdyby se mládenec rozhodl, že se bude chovat „rozumně“ a nebude se ztrapňovat ohlížením se někam, kde nic není, nic by neviděl.
On se však věrně 7x ohlédl k moři a i když byl
obláček malý jako lidská dlaň, poslechl Elijáše a šel Achabovi říct, že přijde slejvák.
Achab, který už předtím kvůli Bohu povraždil
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tolik lidí... ale i přes nebezpečí smrti mládenec šel. Šel zadat záminku k vlastní popravě. Ohledně deště byl už Achab asi dost
vytočený. A pokud mu někdo o obláčku
velikosti dlaně řekl, že bude slejvák, ať se
jede schovat, mohlo ho to dost naštvat.
Kdyby mládenec neposlechl, déšť by sice
přišel, ale Achab by si to nemusel spojit
s Boží slávou.
Myslím, že pro nás jako jednotlivce to
znamená hledat konkrétní úkoly od Boha
pro náš život. Hledat, jakou konkrétní roli
můžeme jako jednotlivci hrát při probouzení našeho národa. Možná někteří nehledáme, protože se bojíme, že bychom se dozvěděli, že máme jít udělat něco, co by nám
bylo nepříjemné. Ale Elijáš, který Boha
poslechl i v nepříjemných věcech, viděl,
jak celý jeho národ padl na tvář a vyznal
„Jen Hospodin je Bůh“. Chceme to taky?
Probuzení přijde, až nám půjde víc
o zjevení Boží slávy než o to, jak vypadáme před lidmi a co si o nás myslí. Pokoření možná bude znamenat vstoupit do
věcí, které nám nebudou příjemné. Elijáš
se před celým národem pokořil a pravděpodobně sám nosil před očima všech těžké
kameny. Pochybuji, že se při tom cítil jako
hrdina. Co mu asi při zvedání každého z těch
kamenů probíhalo hlavou? Ale i přesto jich
přinesl všech 12, jak Bůh chtěl. Boží sláva
tady bude moct být zjevená teprve tehdy, až
přestaneme nadřazovat svůj image tomu,
k čemu nás vede Bůh.
Boží slovo přinesené Johankou Dittrichovou z našeho „odrostu“.

AKTUÁLNĚ
Danke!
V květnovém Sboráči jsem prosil o pomoc
s květnovou konferencí Zapomenuté osudy, na kterou jsme do sborových prostor
pozvali třicet zástupců německé menšiny
u nás, abychom je pohostili a zástupně je
poprosili o odpuštění zlých činů, kterými
se na nich náš národ prohřešoval (bezprostředně po skončení války a, žel, i později).
Musím se přiznat, že jsem si dělal starosti, protože na tuto mou prosbu byla reakce
minimální. Před třemi roky, kdy KMS na
stejném místě pořádala konferenci smíření
se sudetskými Němci, se hlásilo o dost víc
lidí ochotných pomoci.
Nakonec to dopadlo dobře: Anna Slobodová a Eliška Otčenášová se postaraly
o docela náročné občerstvení (s večeří jim
pomohla i moje Marta a další sestřičky).
Olina Šípová se postarala o prodej knížek
(řečníci přinesli své knihy a Olina je prodávala). Marek Takáts mi pomohl jako
pořádková služba.
No, a těch koláčů a bábovek bylo akorát,
protože na letošní konferenci bylo o třicet
lidí méně než na té před třemi roky, patnáct bábovek letos úplně stačilo. Moc mě
povzbudilo, že to všechno vyšlo akorát:
bylo to nikoli v mé, ale v Boží režii.
K pomoci také patří modlitební angažmá
a vím, že se někteří ochotně modlili. A
o všech, kteří se modlili, patrně nevím.

vyjde nastejno, protože to má stejný zdroj
i cíl.
Uvědomuji si, že být ve sboru, kde je
tolik lidí, kteří jsou ochotni pomoci, resp.
nechat se vést Duchem k tomu, aby pomohli, je úžasná věc. Jsem za to vděčný.

Tomáš Dittrich

Sestra

Pavel Neústupný zaujal svým dynamickým citovým
proslovem. Vzal si dokonce pásku s písmenem N, což
bylo potupné označení Němců u nás v době vyhánění.

Konference se podařila. Účastníci se u nás
měli hezky (někteří mi to říkali, ale bylo to
i vidět) a konference měla i důležité poselství.
Moc děkuji každému, kdo pomohl: koláčem,
modlitbou, organizováním. To všechno totiž

Potkala jsem je na sborovém shromáždění
před 18 lety. Matka se synem. Začali jsme
si povídat a pokračovaly (nyní už jen
s matkou) v tom pokaždé, když jsme se
viděly. Poslední roky jsem ji příliš často
nevídala. Na celosboru sedávala vzadu,
nohy už jí tak nesloužily. Syn a snacha se
o ni starali.
Pak přestala chodit na celosbor, později
i na region, zdraví se zhoršilo. Navštívila
jsem ji doma, modlily jsme se za zdraví.
Musela do nemocnice. Tam jsem ji každou
neděli navštěvovala, jiný den jsem neměla
čas. Dala jsem tedy ten nedělní, jí i Pánu.
Už ji nenavštívím a opět budu chodit do
sboru. Odešla k Pánu. Ta tichá, nenápadná,
starší sestra. Jmenovala se Zdenka Trantinová.

Zdenka Brázdilová

NA CO SE DÍVÁME A CO SI ČTEME
SEDMNÁCT ZASTAVENÍ JARA
„Budeme vám vyprávět o některých událostech posledního válečného jara. Posledního
jara války. Za tři měsíce bude fašismus
poražen, ale teď probíhají nelítostné boje
na Odře, pod Budapeští, v Pomořansku.
Budeme vám vyprávět jen o sedmnácti
dnech tohoto jara.“

Dávno před druhou světovou válkou infiltroval agent Maxim Maximovič Isajev do
NSDAP. Díky své přirozené inteligenci a
téměř dokonalé schopnosti dedukce se postupně vypracovává až do vysoké funkce v hodnosti plukovníka SS. Ocitá se v blízkosti na-

Tak začíná seriál, který ve dvanácti dílech
přibližuje činnost sovětského agenta v týlu
nepřítele. Když ho zařadila česká televize
před více než třiceti lety do svého programu, šlo to nějak mimo mě. Patřili jsme mezi
rodiny, pro které bylo Rusko něco jako
třídní nepřítel. Snad cokoli odtamtud pocházelo, bylo hned odmítáno nebo přijímáno se
značným despektem.
A to byla škoda. „Sedmnáct zastavení
jara“ patřilo mezi to nejlepší, co sovětská
televize v té době vyprodukovala. A je to
dílo svojí kvalitou nadčasové. V souboji
s plytkou seriálovou produkcí dnešních
studií zaujímá stále čelní místo. Na serveru
ČSFD má 76%. To mnoho filmů nedostává.
Hrají zde ti nejlepší herci, kteří byli v té
době k dispozici. Například role agenta
Stierlitze byla obsazena Vjačeslavem Tichonovem (s výborným dabingem Petra Olivy).
Jeho přímým nadřízeným je Oleg Tabakov.

cistických špiček a má velké možnosti
ovlivňovat mnohá jednání určující ve svém
důsledku poválečné mocenské rozložení
sil. Slouží věrně svojí vlasti, jen v závěru
seriálu občas přemýšlí, zda po tolika letech
pobytu v cizině myslí víc jako Rus nebo
jako německý občan.
Děj není příliš akční a rozbíhá se vel – mi
po - ma - lu. Po prvním díle jsme si doma
říkali: „Je to zajímavé, ale proč na to dál
koukat?“ Po čtrnácti dnech nám to nedalo a
pustili jsme si další pokračování. Pauzy
mezi jednotlivými díly se začaly zkracovat.
Interval mezi posledními dvěma byl už jen
minutový. Ačkoli jde o závěr druhé světové války, záběry z fronty jsou vkládány
minimálně k dokreslení celkové atmosféry
vysoce emotivního filmu. V příběhu samotném padne asi jen pět či šest výstřelů. Žádná bondovka to tedy opravdu není.
Televizní seriál byl natočen roku 1973
v režii Taťjany Lioznovy. Je černobílý. To
ale autentičnosti velmi prospělo.
Všech dvanáct dílů se dá půjčit v půjčovnách nebo koupit celou sadu v některém
internetovém obchodě.

Pavel Rosecký

HTTP://PRAHA.KAES.CZ/

PŘIPRAVUJEME

Dny dobrých zpráv
29.9. - 4.10. 2008
Milí sourozenci,
týdenní evangelizace našeho sboru s názvem Dny dobrých zpráv se pomalu blíží.
Věřím, že lidem v našem sboru není lhostejný život našich blízkých i dalekých, myslím tím všech, kteří žijí ve městě Praze. Lidé skončí v Božím království nebo v pekelném.
Také nám někdo řekl „Pojď a uvidíš“ a pozval nás na skupinku nebo na shromáždění nebo na Dny dobrých zpráv. Potenciál k evangelizaci ve sboru je obrovský. Prosím o vaše modlitby i za chuť někoho pozvat.
Víme, že nás

BŮH MŮŽE PŘEKVAPIT.
za realizační tým
Jaroslav Sloboda

•
•
•
•
•
•

Frýdlantští dramatici – humorné skeče
Iveta Kuželová se skupinou – recitál
Kairos II. – Vláďa Vácha – divadlo
Wessani – hip hop, break dance
skupina Michael – white rock
Touch Of Gospel – gospel

Salesiánské divadlo

29.9.2008 pondělí 19:00

Salesiánské divadlo

30.9.2008 úterý

19:00

Bohnické divadlo

1.10.2008 středa

19:00

ZŠ TGM, Ortenovo nám. 2.10.2008 čtvrtek 19:00
ZŠ TGM, Ortenovo nám. 3.10.2008 pátek
Salesiánské divadlo

Modlitba má velikou moc...
Milí sourozenci,
zveme vás na modlitební setkání za sborovou evangelizační akci Dny dobrých zpráv.
Modlitby a chvály budou probíhat od začátku září každou středu, a to 3.9., 10.9., 17.9. a
24.9. vždy od 19:00 hodin ve sboru (Na Žertvách 23).
Už teď můžeme přemýšlet, koho pozvat a modlit se aby pozvání přijal.
Budeme se modlit, aby se Bůh dotkl pozvaných kamarádů, známých, rodinných příslušníků a dalších.
za přípravný tým Jaroslav Sloboda

19:00

4.10.2008 sobota 19:00

Wessani
www.wessani.com
• Rok 2001, rok největších změn. Začali
jsme uvažovat nad tím, co vůbec děláme a co bychom chtěli lidem předat.
Popravdě, to, o čem mluvila tehdejší
hiphopová scéna, nás spíš odrazovalo
jít dál.
• Zní to možná dost šíleně, ale tehdy
jsme uvěřili tomu, že Bůh může dávat
smysl naším životům. Přesvědčili jsme
se o tom, že k nám může mluvit a že Ho
můžeme znát jako kámoše, kterému na
nás záleží. Naše vize, motivace a naše
cíle - všechno se hodně změnilo...
• Naše touha je lidem předat něco víc,
než jen to, co jim dávají ostatní mcs.
• Nechceme a nikdy jsme nechtěli moralizovat! To co děláš, je jen na tobě.
• Chceme rapovat a mluvit o tom, co se
stalo v našich životech, ve kterých hraje
Bůh hlavní roli.
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PŘIPRAVUJEME
Michael
www.michael.unas.cz

• Naše kapela vznikla v roce 2002 na
základech, které vytvořil Michal Holas.
Impulzem pro jeho tvorbu se stal paradoxně koncert satanské kapely, která ho
vyburcovala vytvořit protipól. Hledal
vhodné hráče, převážně profesionály,
které nalézal v sekulárním světě. Několik měsíců hráli na festivalech pod názvem Michael & Ultra blue.
• Poté, v roce 1997, vznikla skupina
s názvem Michael & Voice of cathedrals (Hlas katedrál). Sestavu kapely
tvořilo 6-7 hráčů a 10-14 zpěváků. Na
hudební scéně působila necelé 4 roky.
• V kapele byli zastoupeni převážně studenti a občas byly problémy dát se
dohromady nejen na zkoušky, ale i na
koncerty vzhledem ke své velikosti a
studijním povinnostem. Hrálo se převážně v kostelích - rockové mše - a na
festivalech.
• V roce 2002 se kapela přeskupila a
vyměnila i hudební sekce. Pokračuje
v sestavě pěti hráčů: Michal Holas kytara a sólový zpěv, Béďa Hájek - bicí
a zpěv, Kamil Mikula - sólová kytara a
zpěv, Michael Minář - klávesové ná-

stroje a zpěv a Miloš Hubálek - basová kytara a zpěv. V původním složení hrál na basu
Jirka Faltus, který byl v létě 2005 vystřídán Milošem.
• Lídr Michael však zůstává nadále. Samozřejmě i repertoár se obměňuje a inovuje.
• Na podzim roku 2007 jsme konečně vydali své první CD Biješ v srdci, které obsahuje 12
autorských skladeb.

Touch of Gospel
www.tog.cz
Na počátku bylo slovo…
• …a hudba, chce se nám dodat, aniž
bychom se obávali obvinění z revizionismu. Jsme přesvědčeni, že evangelium
(nebo chcete-li, good spell, God’s spell,
gospel) a hudba k sobě patří od samého
počátku.
• A tak jsme tu a šíříme „dobrou zprávu“
zpěvem.
Co jest do jména…?
• Anglické slovo „touch“ má dva základní
významy, a oba svým dílem vystihují
vývoj našeho snažení v čase: Kdysi byla
toho gospelu v našem repertoáru jen ta
špetka, dnes v něm moderní americký a
evropský gospel drtivě převládá a naším
cílem je jeho prostřednictvím dotýkat
svět kolem nás a přenášet na něj právě
tu „dobrou zprávu“, která je obsahem
velké většiny gospelových textů.
• A jak se z původně kostelního sborečku
(jinak zvaného také schola) stal gospelový sbor? Gospel nás prostě v průběhu
historie „dostal“ a jeho zpívání a hraní

nám přináší radost. A protože sdílená radost je radost násobená počtem diváků v hledišti,
chceme se o ni podělit i s vámi (třeba na našich koncertech).

HTTP://PRAHA.KAES.CZ/

PŘIPRAVUJEME
Frýdlantští dramatici
http://jbf.cz/dramatici.html
• Hrají nepřetržitě od září roku 1999 a
svou „kariéru“ odstartovali hrou
„MARKÉTA“. Je to úsměvné dvacetiminutové sociální drama s otevřeným koncem. Na repertoáru je
dodnes s délkou 40-52,5 minuty.
• Divadlo nás baví, ale naším cílem
není umění samo o sobě.
• K našim hrám neexistují žádné scénáře a scénky během let podléhají
evolučnímu vývoji během veřejných
představení.
• Naším cílem je přinášet lidem pohled do Božího srdce.
• Největší radost máme z toho, když
dorazíme v čas, nic nezapomeneme
a lidé se baví a přemýšlí.

POVÍDKA K DOKONČENÍ
Slovo přišlo v moci?
beránka! Chvála pánu, že nás všechny spasil! Pojďme ho ještě chvíli chválit a velebit
v malých skupinkách. Udělejte skupinky po
dvou po třech a v těch skupinkách ještě
chvíli děkovat.“

dokončení povídky z minulého čísla
Ten chlapík na tom pódiu listoval v té
bichli, až se k tomu slovu prolistoval. Pozvedl hlavu, rozzářil se a pravil: „Já jsem
vám říkal, že to všichni znáte. Je to o té
ženě u studnice. Přečtu vám jen kousek…“

Moje srdce se strašně rozbušilo. Modlit
se před někým druhým, a ještě úplně neznámým člověkem! Pro mě je modlitba
dialog s Bohem. Viděl jsem, že mám problém modlit se otevřeně před člověkem,
kterého neznám. Nedokážu to, je to obranný reflex. Bál jsem se. Řekl jsem si: nebudu říkat nic!

Působilo to na mě tajemně. Možná to
všichni znali, ale já určitě ne. Je to ale
zvláštní parta…
„Ti, kteří se mu klanějí, musí se mu klanět v duchu a pravdě. Tak to jsem vám
chtěl úvodem vyřídit od pána, abyste věděli, co teď máte dělat.“
To už jsem byl úplně zmatený. Všichni
pochopitelně věděli, co mají dělat, ale já
jsem se cítil opravdu nejistě. Ale nebyl čas
o tom přemýšlet, protože kapela vyzbrojená
bicími, to spustila. Slovům písní jsem moc
nerozuměl, nebyla tam ideální akustika, ale
to, co jsem vnímal, mě jen vracelo k tomu
chlápkovi s tou salátovou bichlí: „…na tvé
slovo očekávám,“ zpívá dáma u mikrofonu.

Tak jsem tam asi půl hodiny seděl a poslouchal ty písně. Přišlo mi to už trochu dlouhé.
Nechápal jsem, proč píseň normálně nezazpívají, ale proč ji opakují několikrát (třikrát, ale
i pětkrát) dokola.

Naštěstí se mi ale podařilo vyklouznout.
Když chlapík u mikrofonu skončil, začali
totiž všichni přemísťovat židle (nechápu,
proč se nemohli jednoduše otočit jeden
k druhému, ale možná je to nějaký jejich
rituální obyčej, kvůli kterému má modlitba
větší účin). Využil jsem vzniklého zmatku
a zmizel jsem z budovy. Ohromně se mi
ulevilo. Byla to moje poslední návštěva
v tomto spolku. Příště zkusím ty svobodné
zednáře.

A pak to přišlo: Ježíš! Tomu slovu
v následující písni jsem jasně rozuměl a
opakovalo se pořád dokola. Tak mi to najednou bylo jasné: žádní svobodí zednáři,
křesťané to jsou!

Písně pokračovaly ještě asi čtvrt hodiny.
Byly pak trochu tiší, tak jsem si tam tak seděl
a byl jsem docela v pohodě, když tu najednou
na pódium vyleze zase jinej chlápek a do mikrofonu říká: „Bratři a sestry, jsme obmyti krví

(V předposledním odstavci s použitím
e-mailu, v němž nám jeden návštěvník našeho regionu před třemi lety popsal svůj prožitek při modlitbě ve skupinkách)

SD 7-8/2008
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SVĚDECTVÍ
Shromáždění s Rayem Youngem
Ve dnech 6., 7., 10. a 12.
června 2008 proběhla
série shromáždění s Rayem
Youngem, kazatelem a
evangelistou z Kanady. Ta
první dvě shromáždění
byla oznámena předem
(i když ne dlouho předem,
a všude se ta informace
nemusela dostat), ta další
dvě shromáždění byla
svolána narychlo navíc
kvůli zájmu o Rayovu službu a jeho chuti pokračovat.
Zde je několik svědectví ze shromáždění.
Bůh uzdravil moji pleť od akné, kdy boláky
bolely. Uzdravení projelo celým mým tělem, a cítila jsem to nejvíce na ledvinách a
následně celým mým tělem projelo teplo.
Jakoby krví bylo očištěno celé mé tělo a
veškeré mé vnitřnosti, aby pracovalo vše
tak, jak má správně fungovat. Přestaly mě
boláky bolet.

Romana Zubatá
Byl jsem na prvním Rayově semináři z celé
série, před tím jsem zažil jeho kázání na
nedělním shromáždění regionu Východ.
Proti onomu kázání před rokem mne získalo Rayovo zaujetí osobou Ježíše a také
prohloubeným výkladem Božího slova.
Jasné evangelium kříže.
Při následující službě jsem se ztišil před

Pánem, prožil jsem Jeho
pokojnou radost a blízkost.
Zažil jsem vnitřní povzbuzení, že Bůh jedná, Jeho jednání je pravdivé a skutečné.
Odcházel jsem povzbuzený,
horlivý a nadšený z toho, že
jsem znovu „uvěřil Bohu a
On mi to počítá za spravedlnost“.
Následující den mne také
oslovil člověk, který požádal
o pomoc. V týdnu jsme se
pak setkali s ním i s jeho
ženou. Kromě toho, že jsem
jim mohl nabídnout praktickou pomoc, našel
jsem jejich srdce otevřená pro Ježíše. Slyšeli
o Ježíši z Písma. Nabídl jsem jim modlitbu za
konkrétní bolesti a oba cítili Boží dotek
v podobě pálení, nebo tepla. Jsem velmi povzbuzený nechat Ježíše dotýkat se lidí podle
Jeho záměrů a moci. Těším se na nové věřící
na Žižkově i jinde.

Petr Hrdina, starší KS Praha
Měla jsem po dva roky neustálou bolest
v oblasti pánve a kyčlí, která postupem času
sílila, až se to mnohdy nedalo vydržet. Nemohla jsem dlouho stát nebo být déle v jedné
pozici, a často jsem kvůli bolesti nemohla ani
spát. Na rentgenu, kde jsem byla před rokem,
nic nezjistili a ani rehabilitační cvičení nepomohla. V sobotu na shromáždění s Rayem se
za mě Ray modlil ve jménu Ježíše, a ten večer
bolest náhle odešla. Cítím obrovskou úlevu
když mě kyčle nebolí, dříve mě bolest neustále nutila abych kyčel „pokřupávala“, dnes si

ani za celý den na ni nevzpomenu, v klidu
usínám a i když dlouho sedím nebo stojím
tak mě kyčel nebolí. Díky a chvála Bohu.

Daniela Vostrá
Nejvíc se mě dotklo vidění, které měl Ray
v Lakelandu a které s námi sdílel v pátek
večer v ZŠ na Ortenově náměstí. Slyšel
bzukot velkých much a pak viděl tvář muže, kterému stéká přes oči krev z čela. Nemůže ji setřít - jeho ruce jsou přibité ke
kříži. Obraz utrpení Pána Ježíše, které podstoupil pro nás - skrze Jeho krev vidí Bůh
nás, hříšníky - očištěné.
Znovu se teď vracím pod kříž, dívám se a říkám: To všechno jsi vytrpěl pro mne.
K Tobě můžu přijít se vším - a všechno Ti
odevzdat. Nad mými hříchy jsi řekl: „Je
zaplaceno“. Žádné obvinění, opuštěnost,
trápení, bolest, se kterou přicházím, nebude
nikdy těžší než to, co jsi nesl a vytrpěl Ty
místo mne!... Děkuji!... A prožívám osvobození, úctu - a velkou vděčnost Největšímu a Nejvěrnějšímu Příteli... ke kterému
můžeme přijít vždycky... ne jen v neděli!

Helena Kabrtova
Audio nahrávky ze shromáždění s Rayem
(i starší) budou k dispozici na internetu na
adrese:
http://si.utia.cas.cz/RAY/Ray.html.
Zájemci o informace o další službě Raye
Younga v ČR (předpokládá se na podzim
2008), nechť pošlou e-mail na adresu:
p.tichavsky@ieee.org.

Mimořádná zpráva z misijního pole:
Po třech letech je na světě opět čerstvý DVD film o misii v Rovinji!
Misie Rovinj 2007
43 minut videa, otázek, osobních svědectví
misionářů i místních lidí, nevšední záběry
ze života tohoto malebného městečka
i zdejšího sboru.
Volné pokračování podobného filmu z roku 2004,
přinášející čerstvé
zprávy z první linie misijního zápasu a nový vítr
do plachet Tvých
přímluv.
Pokud chceš trochu více nahlédnout pod
misionářskou pokličku, napiš si o kopii
filmu na DVD autorům filmu:
Zvonařovi, info@zvonar.cz, U Krytu 6,
326 00 Plzeň - Koterov
Film je distribuován poštou zdarma, za
dobrovolný mimořádný příspěvek našim
misionářům.

HTTP://PRAHA.KAES.CZ/

Petr Tichavský

SVĚDECTVÍ
Eva Evě

ŠESTÁ

O jednom letošním lednovém víkendu
jsem se zúčastnila pobytu pro dívky
s názvem: Eva Evě. Jela jsem na něj
s pocitem, že v chození, sexuální čistotě a
podobných věcech mám poměrně jasno,
ale že mi určitě neuškodí si svoje názory
a postoje trochu provětrat. Celý pobyt
probíhal v atmosféře bezpečí a bylo o nás
po všech stránkách skvěle postaráno.
Program daleko předčil moje očekávání,
v průběhu pobytu jsem si mohla uvědomit, že některé moje postoje nejsou zas
tak ok, jak jsem si myslela. Bůh mi ukázal konkrétní věci, v kterých jsem pořád
dokola bojovala, padala, vstávala, bojovala, padala... Myslela jsem si, že chyba
je v tom, že se málo snažím a nemám
dost silnou vůli. Teď jsem ale zjistila, že

jde o to, abych ta moje slabá místa prostě
dala Bohu se vším všudy a nesnažila se pořád
tvrdohlavě prosazovat sebe. Ke konci pobytu
byla přímo příležitost, abychom tyhle svoje
problémové věci Bohu daly. Hned ten týden
po pobytu se mi naskytla příležitost prokázat,
zda budu v této oblasti poslouchat Boha
i v praxi. Poté jsem si uvědomila, jak důležitý
a přínosný ten víkend pro mě vlastně byl.
Tento podzim, konkrétně 10.-11. října ve
sborové budově Na Žertvách, proběhne
pobyt Eva Evě pro věkovou skupinu 12-15
let. Možnost přihlásit se je do 7.9., cena
pobytu je 250 Kč. Další informace a odpovědi na dotazy můžete získat na adrese:
evaeve.praha@gmail.com nebo u Johanky
Dittrichové na tel. 724 940 090.

Šestá je fakt skvělá akce, kam můžete
pozvat nevěřící kamarády, protože jsou
tam programy jak pro věřící, tak pro
nevěřící. Myslím si, že na Šestý Bůh
hodně jedná a uzdravuje.
Na minulé Šesté taky kázal Peter Game
a bylo to doopravdy skvělý kázání a
vůbec mi nevadilo, že bylo trochu delší,
ale bylo dobrý slyšet, jak jezdí po celém
světě a káže lidem. Na konci Šesté si
můžete popovídat s kamarády nebo se
seznámit s tím, koho neznáte u občerstvení. Je dobrý pocit, když jdete ze
Šestý a jste fakt hodně povzbuzený.

Míša Smutná

Marta Hrabcová

Dojmy z Petera Game na regionu Východ a foto z regionu Sever
První - má opravdu rád Pána Ježíše.
Druhý - má opravdu rád nás.
Třetí - Peter je jedinečný Boží dar pro
náš sbor.
Čtvrtý - kázal hlavně o modlitbě, která
přináší Boží království na Zem.
Pátý - jeho radost je nakažlivá. A trvalá.
Šestý - jistota věcí, které přináší, je obdivuhodná a budující.
Sedmý - jedná tak, abychom se na něm
nestali závislými, ale uměli se opřít
o Pána Ježíše.

pete game na severu

Petr Hrdina

OZNÁMENÍ

Pozvánka na předmanželské večery
Kdy?
Začátek podzim 2008
Který den? Středa
Od kolika?
Od 18:00
Jak často?
Druhý večer za týden, další pak po dvou týdnech
Pro koho?
Pro páry, které uvažují o manželství.
Kolik to stojí? 700 Kč za pár. V ceně je večeře, zákusek, nápoje a
příručka.
Kde?
V Hostivaři. 10 minut busem z metra Skalka, 20 minut z Opatova.
Kurz je složen z pěti večerů. Každý se začíná večeří. Potom následuje
promluva na určité téma. V průběhu večera budete v páru spolupracovat na cvičeních, která mají za úkol naučit vás principy, které jsou
pro manželství nezbytné, případně odhalí oblasti o kterých jste možná
ani netušili.
Témata jsou: Komunikace, Závazek, Řešení konfliktů, Aby se
láska neztratila, Sdílené cíle a hodnoty.
Při cvičeních máte soukromí a je jen na vás, jestli chcete nějakou
oblast svého vztahu sdílet s vedoucími.
Kapacita kurzu je omezená a vždy poptávka převyšuje naše možnosti.
Připravte se zodpovědně na vztah, který bude ovlivňovat váš život.
Kontakt:
Václav Kordula, vaclav.kordula@volny.cz, mobil: 606 652 839

SD 7-8/2008

Týden duchovní obnovy
nad řeckým textem Nového zákona, s modlitbami a ve společenství
Termín: 22.-27. srpna 2008
Místo: Načetín, okres Chomutov
vede Mgr. Jan Valeš - ředitel ETS
Cena ubytování (za noc): max. 200 Kč, se spacákem
Možnosti stravování: společné vaření v kuchyňce
PONOŘENÍ SE DO novozákonní knihy osobním i společným
čtením, studiem a rozhovory. Při té příležitosti budeme osvěžovat zapomenuté znalosti řečtiny a také se učit práci s textovou
kritikou. Velký prostor pro MODLITBY V RŮZNÝCH FORMÁCH přímluv, hledání Boha, chval a uctívání, osobně i společně. Možno spojit s půstem. SPOLEČENSTVÍ, sdílení, dar
Kristovy uzdravující lásky a péče, rozhovory o tom, co je pro
nás podstatné a kam vlastně směřujeme.
Týden duchovní obnovy je připravován pro všechny, kdo nějakou formou studovali nz řečtinu a časem ji přestali používat
nebo ji nedostudovali, nebo ji naopak používají a chtějí o tom
společně mluvit.
K životu však potřebujeme více - skutečnou obnovu Božím
Duchem, skrze Slovo, modlitbu a společenství.
Přihláška: http://etspraha.cz/public/ls/rectina
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INZERÁTY
INZERÁTY
A OZNÁMENÍ

HTTP://PRAHA.KAES.CZ/

SBOROVÝ INFORMAČNÍ SERVIS
Sborové bohoslužby
POZOR! Změny místa!
3.8.
Střelecký ostrov v 15:00
7.9.
5.10.
2.11.

shromáždění na střeleckém ostrově
v září 2007

SBOR
KŘESŤANSKÉ
SPOLEČENSTVÍ PRAHA
Korespondenční adresa

KD Ládví
KD Ládví
KD Ládví

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

Kontakt
Sborová modlitební

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

7.7., 4.8. a 1.9. v 18:00

Setkání služebníků
soboty 20.9. a 29.11. v 9:00

Účet

Není-li uvedeno jinak, konají se sborové akce na adrese sboru.

Sbor Křesťanské společenství Praha
ČSOB, pobočka Praha 1,
Václavské nám. 32

INFORMACE O REGIONECH

Č.ú.: 179877055/0300
konst. s.: 0558
var. symboly:

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

ČERNÝ MOST
• Kolektivní vedení
• Shromáždění se během prázdnin budou konat pouze: 10.8., 24.8. a 31.8. od
10 hod.
• Ne 10:00, Komunitní centrum - Motýlek,
Vlčkova 1067, Černý Most, (vchod z ul.
Bouřilova, 2 min. od metra Rajská zahrada)
• Počet členů: 29/18/20

SEVER
• Pastor: Tomáš Božovský
• Shromáždění během července a srpna:
společně s regionem Palmovka
Ne 10:00, Na Žertvách 23, Praha 8
• Počet členů: 111/23/55

SBOROVÝ DOPIS

ZÁPAD
• Kolektivní vedení
• Shromáždění během července a srpna:
společně s regionem Východ
Ne 16:00, Na Žertvách 23, Praha 8
• Počet členů: 57/16/26

JIHOVÝCHOD
• Pastor: Zdeněk Rašovský
• Shromáždění: Ne 9:30 (8:50 modlitební),
Křesťanské centrum JM (vchod od hřiště),
Modletická 1401, Praha 4
• Počet členů: 44/0/26

STŘED
• Kolektivní vedení
• Shromáždění během července a srpna:
společně s ECM: Ne 10:00, Vilová 26
• Počet členů: 90/24/41
• Narození: Ráchel Podrazilová

PALMOVKA
•
•
•
•

Pastor: Martin Čunek
Shromáždění: Ne 10:00, Na Žertvách 23
Počet členů: 87/18/30
Výstup: Irena Wejvodová (přestup na
Východ)

VÝCHOD
• Pastor: Otakar Kunzmann
• Shromáždění: Ne 16:00, Na Žertvách 23
• Reg. modlitební:
Ne 15:00 každou neděli v knihovně
• Počet členů: 88/13/20
• Vstup: Irena Wejvodová (přestup z Palmovky)
• Výstup: Vojtěch Marat (přestup na Palmovku)

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

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: 45/5/15

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.

Příští číslo vyjde
v neděli 7. září 2008.

