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Manželství je skvělý Boží 
plán pro uspořádání lid-
stva. Jenže jak najít toho 
pravého, tu pravou? Ko-
lem partnerských vztahů, 
lásky se vždy točil a točí 
Svět. Hledají, ale nena-
cházejí, touží, ale nemají, 

najdou a ztratí. Mohou v tom být křesťané 
jiní? V poslední době, světa postaveného 
na hlavu, kdy právo na sex je pomalu za-
kotveno v ústavě a manželství je považová-
no za přežitek, je následování Božích plánů 
a řádů jedinou volbou. Rady psychologů, 
sexuologů a ani sexuální výchova na školách 
nedávají řešení. V houstnoucí tmě je to příle-
žitost pro nás – zasvítit evangeliem o rodině, 
manželství, vztazích – že s Bohem to jde. On 
je garant svého plánu! Pokud jsi svobodný/
ná, kéž ti v hledání partnera napomohou 
úvahy o „chození“ v tomto čísle SD. Ale jen 
důvěra v Boží lásku a jeho Slovo nás povede 
správným směrem.                                      Nanda

●  S L O U P E K 
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●  ÚVODNÍK

P Ř E Č T Ě T E  S I 

David psal tento žalm ve veliké tísni. Neví-
me přesně, co ho právě potkalo, ale dovolává 
se Boží ochrany v situaci nebezpečí a těž-
kostí. Měl možná oprávněné obavy nad svou 
bezprostřední budoucností. Proto je zajíma-
vé, jak dále na svou situaci reaguje. 

Ihned po prosbě o ochranu David vy-
znává, že Bůh je jeho jediné 
dobro a že je jeho jediným Pá-
nem. To v nás může vyvolávat 
otázku, zda je naše konečné 
doufání a konečné podříze-
ní jedině vůči Bohu. Někteří 
lidé hledají Boha, když se 
jim daří dobře, protože jsou 
za to vděčni, a touží po tom, 
aby se jim dobře dařilo i dále. 
Někteří hledají Boha, když se 
jim daří zle, protože touží po tom, aby se jim 
dařilo lépe. Která z těchto možností je správ-
ným řešením? Ani jedna. Hledejme Boha 
stále, v každé situaci ho považujme za Pána 
a v každé situaci mu důvěřujme. Rozhodující 
nejsou okolnosti, rozhodující je naše důvěra 
ve velikého Boha. 

David dále vyznává svůj postoj k Božímu 
lidu. Má v něm velké zalíbení. David si váží 
svých duchovních sourozenců. Někdy může-
me vidět mezi křesťany pohrdání, někdy proti 
sobě dokonce křesťané bojují. Kéž je to mezi 
námi jiné, kéž máme všechny své sourozen-
ce v úctě, kéž si zachováme pozitivní postoj 
k církvi přes různé bolesti a nedorozumění, 
která nás v ní potkávají. Nejsme ještě plně 
proměněni k dokonalosti, měřeno Kristovou 
plností. Nebudeme všichni nejlepšími kama-
rády. Přesto je před námi společná věčnost.

Naprosto rozdílný pohled má však 
na různé bohy, kterým někteří jeho součas-
níci sloužili. Těm jejich krvavé úlitby nepři-
nesu. Ve starozákonní době přinášeli lidé 
krvavé zvířecí a lidské oběti. Dnes se bohům 
slouží jinak. Bohové sexuální nevázanosti 
a materialismu, kteří se snaží své následov-
níky přesvědčit o tom, že je vše dovoleno 

a že existuje nárok na to mít se dobře, očeká-
vají sofistikovanější uctívání. A zvou k němu 
i nás. Nedejme jim vůbec nic.

Po vyznání pohledu na Boha a na Boží lid 
David vyznává svůj pohled na Boží zaopat-
ření. Přestože se nachází v těžkostech, nepo-
chybuje o tom, že „Hospodin je můj výtečný 

podíl a můj kalich.“ David ví, 
že Bůh má pro něj dobré věci 
a že ho uvádí na rozkošná mís-
ta. Může se nám zdát, že není 
jednoduché žít právě v Praze 
v současné době s našimi spo-
luobčany. Není to náhoda, že 
nás sem Bůh postavil. Buď-
me rádi, že žijeme na tomto 
nádherném místě s těmito 
úžasnými lidmi. Potřebujeme 

si být jisti tím, že se Bůh nespletl, a milovat 
lidi, kteří jsou kolem nás. Bez lásky ke svým 
sousedům, spolupracovníkům a spolužákům 
jim nepřineseme účinně evangelium. Těžko 
budeme smysluplně sloužit lidem, které ne-
milujeme, pro které nemáme naději, nad kte-
rými alespoň někdy nepláčeme. 

David má jistotu, že mu připadlo nádher-
né dědictví. Je vděčný. K vděčnosti nám po-
máhá jistota, že Bůh je dobrý. Bez vděčnosti 
přichází nespokojenost a ta je často kořenem 
hořkosti. 

Na závěr se David rozhoduje dobrořečit 
Hospodinu. Není to rozhodnutí vyvolané po-
zitivními okolnostmi. Je to rozhodnutí, které 
David dělá navzdory okolnostem. Připomí-
ná si Boží přítomnost a díky ní zakouší Boží 
vedení i ochranu. My můžeme udělat stejné 
rozhodnutí. Budeme dobrořečit a oslavovat 
Hospodina, protože je toho hoden, protože je 
k nám dobrý, protože nám mnoho dobrého 
dal a má pro nás mnoho dobrého připraveno. 
Provede nás i tím, co možná nebude jedno-
duché. V Jeho přítomnosti ale budeme moci 
vždy zažívat hojnou radost. Protože je prostě 
takový – chce pro své děti to nejlepší.

Lubomír Ondráček

Není to náhoda, 
že nás sem Bůh 

postavil. Buďme rádi, 
že žijeme na tomto 
nádherném místě 
s těmito úžasnými 

lidmi.

Oceňuji snahu, ale věta: „sedící na pravici“ neplatí tak 
doslova, jak se zdá, že si myslíš.
 Z angličtiny přeložil Tomáš Božovský 
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Dopis členům sboru
Milí bratři a sestry,
dovolte, abych Vás oslovil u příležitosti po-
čátku roku 2012. Přelom roku bývá příležitos-
tí k bilancování, plánům a přáním. Bilanco-
vání se dnes vyhnu – k pohledu zpět nám může 
mimo jiné posloužit sborový almanach za po-
slední období. Raději se podívám dopředu. 

Nový rok vyvolává naděje, ale může vy-
volat i obavy. Těšíme se, že se podaří to, co 
se nepodařilo v loňském roce. Současně se 
můžeme obávat různých druhů těžkostí, které 
nás mohou potkat. Některé obavy jsou osob-
ní, některé se týkají vývoje celé společnosti – 
v současné době je to asi zvláště obava z ná-
stupu ekonomické krize. Naše naděje i obavy 
se zajisté týkají i církve. Vyhlížíme dobré 
věci, ale současně můžeme mít obavy jak 
jako sbor obstojíme v současné společnosti 
a nakolik se nám podaří vstoupit do Božích 
plánů. Může nás provázet i nejistota, protože 
mnoho z budoucích věcí je nám skryto.

Jako Boží lid jsme lid naděje. Neznáme 
každý detail naší budoucnosti a je to myslím 
v mnoha případech dobře. Současně máme 
naprostou jistotu, jak bude vypadat konec to-
hoto věku. Víme, že jsou pro nás připraveny 
domovy u našeho Nebeského Otce a že žádná 
vánoční ani silvestrovská oslava nedosáhne 
zdaleka slavnosti, která bude provázet Be-
ránkovu svatbu. Nevíme, jak blízko tato svat-
ba je. Může se konat až za mnoho set let, ale 
může se konat již v tomto přicházejícím roce. 
Osobně doufám, že bude co nejdřív.

Přestože máme o konci věku naprostou 
jistotu, naše radostné očekávání mohou za-
střít každodenní starosti. A pravděpodob-
ně jich bude v tomto letošním roce hodně. 
Současně bude hodně i projevů Boží lásky 
a péče. Na co se více zaměříme? Zaměříme 
se na porážky, nebo na vítězství? Budeme 
spolu s biblickými proroky vyhlížet naplnění 

Božích plánů? Budeme svědky o naději i v si-
tuacích, kdy lidé kolem nás propadnou bez-
naději? Budeme k dispozici pro Boží plány? 
Bez toho, že vstupujeme do Bohem připrave-
ných skutků nebudeme zažívat skutečné napl-
nění a požehnaný život. Svévolníci zakoušejí 
nepokoj i v době hojnosti, lidé ospravedlnění 
Kristem zažívají pokoj i ve chvílích, kdy se 
třese to, co se zdálo nepohnutelné. 

Mám naději, že se v našich osobních živo-
tech i v životě sboru naplní Boží slovo. Když 
budeme Hospodina hledat, On se nám dá na-
lézt. V každé osobní radosti i starosti. Dá se 
nám nalézat i pokud Ho budeme hledat spo-
lečně, jako část Božího lidu, jako Sbor Křes-
ťanské společenství Praha. Považuji si osobně 
za velkou čest a výsadu, že mohu být součástí 
právě tohoto sboru a spolu se všemi vámi spo-
lečně hledat, co pro nás Bůh připravil.

Dovolte, abych Vám každému alespoň 
takto písemně (i když bych to rád udělal 
osobně) popřál Boží pokoj, požehnání a moc 
v roce 2012. Kochejte se v Hospodinu a On 
vám dá touhy vašeho srdce.

Učedníci se upřeně dívali do nebe, když 
byl Pán Ježíš před jejich zraky vyzdvižen. 
Zaslíbení, které slyšeli od andělů platí i pro 
nás: „Tento Ježíš, který byl od vás vzat vzhů-
ru do nebe, přijde právě tak, jak jste ho viděli 
odcházet do nebe.“ Sk 1,11. Díky Bohu mů-
žeme i my s celou církví volat:“Amen, přijď, 
Pane Ježíši!“

 Lubomír Ondráček
 V Praze 1. 1. 2012

P. S.: Pokud jste tento dopis nedostali 
e-mailem počátkem roku, není vaše správná 
emailová adresa pravděpodobně ve sboro-
vém adresáři. Prosím, nahlašte ji vedoucímu 
regionu nebo některému ze starších a požá-
dejte o opravu v databázi.

Martin Čunek ukončil svou 
částečnou dovolenou (info 
v SD 10/2011), kdy se vě-
noval jen některým službám 
a více času věnoval osobní 
obnově a hledání dalšího 

směru své služby i života v souvislosti s ro-
dinnou situací. Na základě osobního hle-
dání i sdílení s dalšími vedoucími a přáteli 
bude od února dále sloužit jako starší sbo-
ru, ale omezí svůj pracovní úvazek ve sboru 
na čtvrtinu a bude se věnovat hlavně pasto-
raci. Na regionu Palmovka bude fungovat 
ve vedení s dalším starším Tomášem Dittri-
chem, který také nastoupí na region na čtvrti-
nový úvazek. Jsem rád, že Martin bude moci 
dále sloužit dary, které dostal, v našem sboru, 
a mám naději, že si ho Bůh bude používat 
a provádí ho a ještě provede nelehkým obdo-
bím, kterým nyní prochází.

Během ledna předává svou 
práci tajemníka sboru Vla-
dimír Vácha. Vláďa sloužil 
ve sboru dlouhé roky na růz-
ných místech. Jako sborový 
evangelista, starší, regionál-

ní pastor, v posledních letech jako tajem-
ník sboru. Postupně stále více času věnoval 
přednáškám ACET a dalším preventivním 
přednáškám a tímto směrem si zvyšoval 
a dále zvyšuje kvalifikaci vysokoškolským 
studiem. Vláďa se bude i nadále věnovat ně-
kterým věcem ve sboru, ale již jako ostatní 
neplacení členové sboru. Děkuji Vláďovi 
za jeho dlouholetou službu a přeji mu vedení 
od Pána do dalších let.

Na regionu Střed byl ustanoven jako star-
ší Josef Hejnic. Přeji jemu i jeho manželce 
požehnání v další službě a vážím si toho, že 
v našem sboru vyrostli a slouží takoví lidé, 
jako jsou Pepa a Zuzka.

Lubomír Ondráček

Změny ve vedení 
a fungování sboru

●  AK TUÁLNĚ
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Co, podle tebe, pro křesťany znamená 
„chodit spolu“?
Já mám s tímto termínem poněkud problém, 
protože Bible ho nezná. Ale podle mě by to 
mělo znamenat, že dva lidé dospěli k názoru, 
že by mohli být životními partnery, a nyní 
se zkoušejí hlouběji poznávat. Samozřejmě 
pouze na duchovní a duševní rovině. „Cho-
zení“ by mělo vyústit buď v rozhodnutí se 
vzít, anebo v rozchod.

Jak často a jakým způso-
bem je  „chození“ probí-
ráno na mládeži?
U nás na odrostu (mládež 
nad 18 let) už nedostatek 
informací o této věci pří-
liš nehrozí, a tak o tom ani 
zvlášť nemluvíme.

Radíš „čekat na toho 
pravého“, nebo hledat 
ho?
Myslím, že na to není 
jednoznačná odpověď 
a že Bůh může vést různé 
lidi odlišným způsobem. 
Radím vydat svůj život 
Bohu a sloužit Mu – prá-
vě ve službě mohu nejlépe 
poznat i svého budoucího 
partnera. 

Michal

Kamarádí se normálně spolu holky a klu-
ci ve sboru na mládeži? 
V posledním roce vidím v této oblasti velké 
zlepšení. Baví se spolu normálně, chodí spo-
lečně na různé akce a většina z nich se u toho 
chová normálně (ne nervózně)  . 

Co, podle tebe, pro křesťany znamená 
„chodit spolu“?
Podle mě to označuje dobu, kdy se dva lidé 
rozhodnou trávit spolu čas, aby se lépe po-
znali a zjistili, zda spolu mohou a chtějí 
vstoupit do manželství. A myslím, že je dů-
ležité, aby to spolu chodili nejen proto, že 
se mají rádi, ale také proto, že v tom nalezli 
Boží vůli pro svůj život.

Kdy je čas začít hledat, vyhlížet partnera? 
Když jsem byla porosťák, myslela jsem si, že 
pokud nezačnu do 18 s někým chodit, bude to 
konec světa. Dneska vidím, že trpělivost růže 
přináší a že se vyplatí spíš počkat . Hlavně 
proto, že člověk se vyvíjí a dospívá jak dušev-
ně, tak duchovně, a to je pro navázání vztahu 
jedině dobře. Já jsem začala poprvé v živo-

tě (a doufám, že naposledy) chodit s někým 
ve 23 a oba se shodneme na tom, že uspěchá-
vání by tomu rozhodně nepomohlo .

Štěpánka

Jaké rady dáváš těm, kteří spolu chtějí 
začít chodit?
Dorosťáci většinou s nikým chodit nechtě-
jí – vědí, že by to bylo moc brzy. Ale jsou 
i výjimky a ty rady nechtějí. A starším moc 

neradím. Nebo tak nepřímo. 
Zeptám se, jestli v tom 
(že ti dva spolu mají být, 
nebo zda je ten správný 
čas) mají pokoj/zjevení 
od Boha. Ti, kteří mají 
Boha na prvním místě, od-
pověď od Boha slyší a za-
řídí se podle ní. Kdyby se 
chystali udělat něco zby-
tečného (chodit s nevěří-
cím, chodit s někým, koho 
moc neznají...), řeknu jim, 
proč to není dobré, proč je 
dobré počkat.

Je v naší Mládeži (Do-
rost, Porost, Odrost) 
běžné, že se oznamuje 
začátek chození, pří-
padně rozchod?
Běžné to není. Ale za po-
slední 2 roky v naší 

stočlenné mládeži vznikly 4 páry, z toho 2 
páry vedoucích – ti to oznamovali; třetí pár 
se po roce a půl dozvěděl, že „je zvykem“ 
začátek chození oznamovat, a tak to pak 
oznámili. Ten čtvrtý pár nevím. Každopád-
ně většina mládežníků neví, že někdy bylo 
zvykem oznamovat, že spolu někdo „chodí“. 
Je to způsobené asi tím, že to v posledních 
několika letech nebylo aktuální.

Co, podle tebe, pro křesťany znamená 
„chodit spolu“?
Myslím, že pro křesťany, pro které je Bůh 
na prvním místě, je chození čas, kdy více 
poznají toho, koho si chtějí vzít.

Jana

Chodit, či nechodit?
Nemyslím do Církve, to je jasné, ale „spolu“.
To právě každému jasné být nemusí, tak jsem se poptala kompetentních lidí.
Vedoucích Dorostu, Porostu a Odrostu.

Také jsem zpovídala manžele 
Poborských a Güttnerovi:

Proč pořádáte kurz Příprava na manžel-
ství?
Poborští: Přípravu na manželství jsme pořá-
dali celkem 4x. První tři kurzy jsme pořádali 
jako pilotní v ČR. Chtěl jsem s kurzem získat 
vlastní zkušenost, abych mohl přeložit a vy-
dat všechny potřebné materiály a abych mohl 
později o pořádání kurzu vyučovat na semi-
nářích pro ty, kdo v budoucnu začnou nově 
kurz pořádat. 

Güttnerovi: Protože nám to Bůh řekl . Jed-
nou z mála oblastí, kde lidé církev a křesťa-
ny ještě pořád berou, je právě manželství. 
Na kurzy chodí tak rozdílní lidé jako ku-

chaři a auditoři, křesťané 
a ateisté (i jedni buddhisté), zapálení a vlaž-
ní. Spousta lidí chce krásné manželství, ale 
ve společnosti se o něm moc pozitivního 
nedozví. Jsme nadšeni, že i nevěřící si toho 
z kurzů hodně odnesou a některé páry pokra-
čují na kurzy Alfa nebo se aktivněji zapojí 
do církve. Časem bychom pak rádi propojili 
všechny křesťany, kteří různé kurzy vedou, 
sdíleli materiály, zkušenosti, nápady a PR.

Co je hlavním cílem kurzu?
Poborští: Hlavním cílem je položit pevné zá-
klady pro případné budoucí manželství.

Güttnerovi:  Původně jsme chtěli sloužit 
nevěřícím párům, ale čím dál víc vidíme, 
že přípravu potřebují i věřící. Mnoho jich 
vnímá v manželství „dva velké zákazy“ (sex 
před svatbou a rozvody), ale o praktických 
věcech jako trávení společného času nebo 
postoj k tchyni moc vyučování neslyšeli. Cí-
lem tedy je, aby páry spolu mluvily o tom, 
co vlastně manželství obnáší, a uvědomily 
si, že potřebují někde brát sílu k tomu, aby 
to zvládly. Poslední večer pak máme svědec-



●  ZE Ž IVOTA SBORU

Napište i vy, co si o chození myslíte, 
jak jste to prožili, nebo zažíváte. 
Co doporučujete svým dětem, 

jaké další knihy je dobré 
na toto téma přečíst.

„Důležité je aby spolu chodili 
nejen proto, že se mají rádi, 

ale také proto, 
že v tom nalezli Boží vůli 

pro svůj život.“
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tví manželského páru, který mluví o tom, jak 
Bůh proměnil jejich vztah a zachránil nejen 
jejich manželství, ale celý jejich život.

 
Jak kurz probíhá?
Poborští: Kurz otevírá řadu praktických otá-
zek, které jsou v partnerských vztazích pod-
statné a přispějí k tomu, aby rozhodnutí vzít 
se bylo kvalitní a budoucí novomanželé ne-
byli po svatbě lecčíms zbytečně překvapeni.

Güttnerovi: Kurz pochází ze stejného sbo-
ru, kde vznikly kurzy Alfa, takže je v mno-
hém podobný: Večeře při svíčkách. Stručné 
a vtipné prezentace s mnoha praktickými 
příklady, příběhy, scénkami a statistikami 
– to se nejlépe pamatuje. Těžištěm večera 
jsou ale zamyšlení nad různými tématy jen 
v párech, kdy ti dva třeba vyplní kvíz o tom, 
kdo bude v jejich manželství o čem rozhodo-
vat, pak své odpovědi porovnají a diskutují 
o nich. Snažíme se otevřít témata, o kterých 
se možná na romantických procházkách moc 
nemluví – závazek, hádky, sex, odpuštění... 

Máte zpětnou vazbu, jestli se páry, které 
kurzem projdou, opravdu dají oddat?
Poborští: Do posledního páru to nevím, ně-
kdy to byli lidé z jiných sborů nebo VŠ ko-
lejí, se kterými po skončení kurzu už kontakt 
neudržujeme. Ve třech případech kurz pomo-
hl lidem inteligentně se rozejít a i to považuji 
za úspěch kurzu. Kurz jim pomohl zjistit, že 
se k sobě opravdu nehodí.

Güttnerovi: Dají, dají  Ale důležitější je 
ptát se, jestli by bylo dobře, kdyby se oprav-
du všichni vzali. Člověk se může spoustu 
věcí naučit: komunikovat, řešit konflikty, vy-
cházet s rodiči partnera nebo zvládat finance. 
Pokud ale neví, do čeho jde, není odhodlán 
do manželství investovat, umírat sám sobě, 
má zásadně jiné životní hodnoty než part-
ner nebo je jen bláznivě zamilovaný (zapla-
ven hormony, rozuměj), budeme považovat 
za úspěch, že s manželstvím počká. 

Jaké páry by měly kurz navštívit?
Poborští: Kurz by měly ideálně navštívit 
páry, které už spolu nějakou dobu chodí. Při-
jít by ale měly dříve, než se rozhodnou, že 
se chtějí vzít, a než začnou podnikat kroky 
vedoucí ke svatbě. Myslím, že kurz je oprav-
du dobře koncipován a že pokud by ve vzta-
hu byla nějaká zatím skrytá závažná úskalí, 
pomůže je nejen odhalit, ale ukáže i to, jak 
je řešit. 

Güttnerovi: Určitě srdečně zveme jakýkoli 
pár, který spolu vážně chodí. Nemusí to být 
až pár měsíců před svatbou – rádi bychom 
párům umožnili otevřít spolu témata, nad 
kterými mohou strávit pěkných pár měsíců 
svého chození a pak pár let svého manžel-
ství. 
www.manzelskevecery.cz

Vyjádření našeho postoje k jedinečnosti 
manželského vztahu
Výňatek z vyjádření některých sborových starších, ke kterému se mohly připojit i další man-
želské páry. Zároveň je to také stanovisko KS Praha. http://kspraha.cz/ke-stazeni/dokumenty/

Druhou nejvýznamnější smlouvou, kterou 
člověk může uzavřít, je manželská smlouva. 
Pokud jsou manželé křesťané, uzavírají tuto 
smlouvu před Bohem a jsou vázáni proje-
vem své vůle až do smrti jednoho z partnerů. 
Manželská smlouva je ochranou vztahu mezi 
mužem a ženou, kteří si před Bohem slíbi-
li lásku, úctu a věrnost až do smrti jednoho 
z nich. Taková smlouva je také jistotou pro 
jejich děti, které z hojnosti takového vztahu 
mohou a mají brát. Rozvod nikdo z nás ne-
chápe jako oprávněný způsob řešení manžel-
ské krize. Rozvod je pro nás výrazem nevěry 
v Boží moc, neochoty přinejmenším jednoho 
z partnerů umřít sám sobě kvůli Kristu i dru-
hému z partnerů. 

Příprava na uzavření manželské smlouvy 
má být přiměřená významu této skutečnosti. 
Měla by obnášet poznávání jeden druhého 
duchovně (jeho vztahu ke Kristu a společ-
ného duchovního směřování), vzájemné při-
jetí, vznik opravdové lásky jako vědomého, 
upřímného a vytrvalého postoje, duševní po-
rozumění a zamilovanost, která k takovému 

důležitému vztahu patří. Vzájemné poznává-
ní v sexuálním smyslu je vyhrazeno pro dobu 
až po uzavření manželské smlouvy. Podle 
našeho poznání z Písma je každý sexuální 
vztah mimo manželskou smlouvu smilstvem. 
Vztah založený na smilstvu ochuzuje muže 
a ženu o mnohá tajemství vyplývající z dů-
věrného vztahu muže a ženy v manželství. 

Písmo jednoznačně vede, abychom vstu-
povali do manželské smlouvy pouze s tím, 
kdo patří Kristu.

Manželství je vztah darovaný samotným 
Bohem, který člověka stvořil jako muže 
a ženu ke svému obrazu. Každý z nás může 
a má svým manželstvím tomuto světu proro-
kovat o vztahu mezi Kristem a Církví, a tak 
se osobně i společně připravovat na svatbu 
Beránkovu.  

Chceme v našem společenství pracovat 
na zdravých a silných manželstvích, kde 
oba manželé milují Krista a jsou ochotni pro 
Něho i pro svého smluvního partnera umírat 
své sobeckosti a žít pro Krista i svého partne-
ra, a to i ve velkých tlacích

S nikým nechodím a nejsem cvok
Je to kniha nejen pro svobodné a s nikým 
nechodící (ať už po tom touží a nebo ne), 
dále pak pro svobodné a s někým chodící, 
pro snoubence a to i těsně před svatbou, pro 
pastory a pro vedoucí mládeže a dorostu. 
Autor je mladý, téměř stejně starý jako my, 
a v době psaní to zažíval na vlastní kůži.

Když člověk knížku čte a zamýšlí se nad 
jejím poselstvím, tak ho to donutí srovnat 
si priority a názory. Nutí ho to rozmyslet 
si, zda chce žít podle své nebo Boží vůle. 
Já jsem si po přečtení uvědomila, že moje 
svoboda (stav) je úžasný dar od Boha a já 
se mohou co nejvíc snažit, abych toho vy-
užila k službě Jemu. Nemusím se trápit, co 
bude, ale mohu radostně vstupovat do toho, 
co pro mě Pán má připraveno, a mohu si být 
jista, že On má všechno „v malíku“, takže 
všechny své starosti (ohledně tématu) mohu 
hodit za hlavu. A pokud si to všechno uvě-
domím a učiním to, což možná bude nějaký 
čas trochu bolet a možná to bude boj, pak 
mohu ve svém vztahu s Pánem jaksi přejít 
do dalších mnohem širších dimenzí. A taky 
tohle období mohu využít abych se co nej-
lépe připravila na svoji budoucí roli man-
želky. Sice teď vůbec netuším, kdy taková 
doba nastane, ale budovat sama sebe se pře-
ci vyplatí 

Rút (19 let)
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Místa uzdravení
Možná, že vaší pozornosti loni na podzim 
neunikl seminář jménem „Místa uzdrave-
ní“. Seminář to byl velmi praktický a kvalit-
ní; možná i proto už nyní můžeme s radostí 
oznámit vznik prvního Místa uzdravení 
v našem hlavním městě, Praze.

Pro ty z Vás, jejichž pozornosti seminář 
unikl, si celou věc dovolím krátce přiblížit: 
jedná se o křesťanskou služ-
bu, jejíž podstatou je modlit-
ba za nemocné. Je to služba 
„oficiální“, mající své jmé-
no, pozvánky atd. a vítán je 
kdokoliv bez ohledu na víru. 
Vytváří pevné místo a čas, 
kam mohou lidé ve zdra-
votní nouzi přijít. Vstup je 
zdarma. Za hosta se modlí 
tým tří služebníků. Modlit-
bě s hostem předchází fáze 
vyprošování Božího vedení 
– nad konkrétními žádostmi, 
které host uvede do (opravdu) jednoduchého 
formuláře. Služba klade velký důraz na úctu 
k návštěvníkovi: např. služebník, který se 
modlí v jazycích má povinnost návštěvníko-
vi vysvětlit, o co jde – aby nebyl „vylekán“ 
něčím, co mu může být neznámé. Dále je 
pochopitelně nemalý důraz kladen na dis-
krétnost a důvěrnost v práci s poskytnutými 
údaji ve formuláři.

Služba dle mého velmi zdařile propo-
juje téma fyzického uzdravení a uzdravení 
duchovního – tedy znovuzrození. Stejným 
způsobem vlastně sloužil i Ježíš: zvěstoval 
příchod Božího království, ale přitom uzdra-
voval „na každém rohu“. Přinášel spásu „tělu 
i duši“, zkrátka celému člověku. Dnes už ani 
pro světskou medicínu není tajemstvím, že 
některé nemoci jsou zapříčiněny neodpuš-
těním či dalšími faktory, které nejsou běž-
ně brány v potaz – a které podle svědectví 
přednášejícího Paula Clifta v některých pří-
padech Duch Svatý vynesl na povrch, a tak 
ukázal cestu k uzdravení.

Je to určitě zajímavá cesta pro nevěřící, 
kteří mohou „na vlastní oči“ zažít zázrak 
a setkat se s Boží mocí a také se zprávou 
o tom, co pro ně a pro nás všechny Ježíš vy-
konal.

A teď krátce k tomu, co se dělo a děje: 
už koncem minulého roku se v naší sborové 
budově, Na Žertvách, sešlo dvanáct služeb-
níků spojeno společným cílem: aby i u nás 
rozkvetla tato služba zázraků, která za hrani-
cemi již nemalou dobu úspěšně běží (více viz 
Život víry 7-8/2011). Spolu s Lubošem Ond-
ráčkem, který aktivitu inicioval a zastřešuje, 
jsme se navzájem blíže seznámili, společně 
probrali potřebné náležitosti, rozdělili úkoly 
a rozhodli potřebné věci. Místo pochopitel-
ně měla také modlitba a při dalším setkání, 
jemuž předcházel půst, večeře Páně. Atmo-

sféra setkání byla výborná, a tak s nadějí vy-
hlížíme věci budoucí a dále se připravujeme.

Dnes (a tím spíše v době, kdy tento člá-
nek čtete) tedy můžeme směle v důvěře 
v Boží zaslíbení říci: Vše je připraveno – 
pozvěte hosty! S tímto apelem se obracíme 
na vás, milí čtenáři a čtenářky: jestli máte 
ve svém okolí někoho, kdo je trápen nemocí 

či jinými zdravotními obtí-
žemi, i takovými, s kterými 
si současná medicína neví 
příliš rady – určitě ho pozvě-
te! Vzpomínám, že na semi-
náři se nejen hodně mluvilo 
o uzdravení – ale také hodně 
uzdravovalo (více viz repor-
táž Tomáše Dittricha v pro-
sincovém Životě víry 2011, 
str. 7). S tímto očekáváním 
se na Vás obracím s prosbou 
o pomoc s propagací a mod-
litební podporu a uzavírám 

slovy: Přijď království Tvé, Otče náš, který 
jsi v nebesích – a díky za to, že tomu svou 
službou můžeme být nápomocni!

Pavel Kukačka, KS Praha – jihovýchod

Termíny místa uzdravení
v KS Praha
Každé první úterý v měsíci 18:00 – 20:00 
a každý druhý a čtvrtý čtvrtek v měsíci 
17:00 – 19:00 v prvním patře sborové 
budovy Na Žertvách 23. 
Je vhodné se předem přihlásit na emailu 
praha kaes.cz nebo telefonem 284 822 294. 
Všichni nemocní jsou zváni.

http://praha.kaes.cz

Služba uprchlíkům
V prosinci se náš tým opět vydal sloužit 
do uprchlického tábora v K.n.O. Celá služ-
ba začala už před rokem a ti, kdo tam jezdí 
pravidelně, říkali, že je to čím dál lepší. Díky 
Bohu za jeho milost!

Celý den byl velmi příjemný. Hned 
na začátku nás místní kurdské maminky hoj-
ně pohostily svým tradičním jídlem – domá-
cím chlebem, vlastnoručně vyráběným sý-
rem a spoustou zeleniny. Bylo toho opravdu 
hodně, a protože by byla urážka, kdybychom 
to nechali, museli jsme si nacpat břicha . 
Měli jsme připraveny hry a vyrábění pro děti 
a vzhledem k blížícím se Vánocům jsme jim 
říkali i příběh o narození Ježíše. Také ma-
minky si něco vyrobily a hodně si s námi 
celou dobu povídaly, což při minulých setká-
ních nebylo časté. Větší kluci si v přestávce 
mezi deštěm a sněhem stihli zahrát fotbal. 

Správou zařízení jsme už před první ná-
vštěvou byli požádáni, abychom tam nedělali 
„náboženské“ programy. To, že neděláme nic 
centrálně, ale neznamená, že není příležitost 
sdílet dobrou zprávu. Místní už nás trochu 
znají a vědí, co jsme zač, a někdy se zeptají. 
U jedné maminky to byla hned první otázka: 
Kdo jsme a proč to děláme? Pán dal také dva 
dlouhé rozhovory – jeden vedla nová posi-
la týmu – Táňa z CBH, která je původem 
z Ukrajiny, další měl Ota. Oba se bavili s mus-
limy a oba mohli odpovídat na spoustu dotazů 
a sdílet se o naději, kterou máme v Kristu.

Výpravy do K. pokračují i v tomto roce 
a kdokoli by se chtěl přidat, je vítán. Kvů-
li tomu, abychom byli uprchlíkům bližší, je 
důležité, aby jezdili lidé všech věkových ka-
tegorií, takže jsou zváni zvláště lidé střední 
generace a starší!                                 R. V.

kontakt pro zájemce: 
otakunzmann@seznam.cz

Každé první 
úterý v měsíci 
18:00 – 20:00 
a každý druhý 

a čtvrtý čtvrtek
v měsíci 

17:00 – 19:00

●  ZE Ž IVOTA SBORU

BETEL DĚKUJE
S velkou vděčností děkujeme grantové komisi 
a všem členům KS Praha za štědrý dar 
poskytnutý na nezbytné stavební úpravy na domě, 
kde Betel Česká republika o. s. provozuje komunitu 
zabývající se léčením závislých na návykových 
látkách a kde se všichni, kteří tu stráví alespoň 
jeden den, dozvídají o Bohu, který je miluje.

Petr a Veronika Tiší i za všechny 
„kluky“ v Betelu

mailto:otakunzmann%40seznam.cz?subject=slu%C5%BEba%20uprchl%C3%ADk%C5%AFm
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Ohlédnutí za Alfou
Jak se ti líbilo vést posezení ve skupince?
Zpočátku jsem se trochu bál, jak to půjde, 
pak jsem ale celou věc odevzdal 
Bohu a věřil, že si mě použije tak, 
jak chce, a myslím, že to bylo 
dobré. Bůh mě vedl, jak ří-
dit diskuzi, jak odpovídat 
a podobně. Samozřejmě ne 
vždycky šlo vše tak, jak jsem si 
představoval, ale mohl jsem si 
to uvědomit a zlepšovat se. Hosté 
byli skutečně příjemní a přátelští a myslím, 
že v podstatě od začátku jsme si všichni 
mezi sebou sedli . Byla i legrace, jelikož 
hosté i vedoucí často prokládali diskuzi vtip-
nými vsuvkami.

Byl jsi u stolu s mladými lidmi. Nebyla by 
pro ně lepší Alfa pro mládež, která je více 
„akční“?
Myslím, že se „normální“ Alfa mladým líbi-
la, protože slovo, chvály, diskuze a další čás-
ti večera byly příjemné, uvolněné, radostné, 
rozhodně ne nudné.

Bude někdo z hostů chodit na skupinku 
nebo se chystá na Základy?
V podstatě všichni hosté se chystají chodit 
na Základy. Domluvili jsme se také, že se 
společně jako skupinka ještě sejdeme. Něja-
cí hosté se chystají podívat na mládež. A ně-
kteří chodili do sboru již před Alfou.

Jaký byl víkend?
Víkend doslova předčil má očekávání. Kro-
mě toho, že bylo pěkné počasí, vše fungova-
lo technicky i jinak. Byl úžasný večer, který 
byl spojený s výzvou, na kterou někteří lidé 
reagovali.

Proč myslíš, že má smysl Alfu pořádat?
Protože je to jedinečná akce, kde člověk, 
který o Bohu neví vůbec nic, dostane do-
statek důležitých informací, aby mohl ode-
vzdat svůj život Bohu a mohl se stát jeho 
učedníkem. Dobré je, že má člověk během 
kurzu dostatek času na přemýšlení a rozho-
dování se.

Martin Šindelář, region Palmovka

Jak jsi na myšlenku uspo-
řádat Vlnu slávy přišla?
To bylo velmi spontánní, 
jako nadšený nápad u pros-
tého rozhovoru, avšak tou-
hu sloužit mladým lidem 
a povzbuzovat je v zapálení 
pro Pána jsem měla již déle. 
Bůh mi ukázal, že je čas 
povstat, že si nás chce jako 
církev použít. Cítila jsem, 
že připravuje něco nového 
pro toto období, byl to prů-
lom do identity a chození 
v Jeho slávě skrze víru. Pro-
žila jsem volání to uchopit 
a posunout se k tomu o krok 
blíže.

Podle čeho jsi poznala, že je to Boží ná-
pad – plán?
Ptala jsem se ho, jak si mě chce nyní v Čes-
ké republice použít, byla jsem prostě jen 
otevřená pro jeho vůli. Když mi dal tento 
konkrétní nápad, věděla jsem, že je to pro 
mě velká výzva a krok víry, avšak jednodu-
še jsem to věděla uvnitř sebe. Prostě víš, že 
víš, že víš, že to víš . Potvrzením také byl 
souhlas a podpora mého sboru a stejné touhy 
v srdcích lidí kolem mě, se kterými jsem pak 
mohla spolupracovat.

Jak jsi našla podporovatele a spolupra-
covníky?
Sdílela jsem tuto vizi s pár mých přátel a prá-
vě zjistila, že mají podobné touhy. Vzniklo to 
vše velmi přirozeně. Pán mě brzdil v mé lid-
ské síle, ale sám mi nadpřirozeně posílal lidi, 
kteří se mnou sdíleli buď cenné zkušenosti, 
či se do práce připojili.

Vlna slávy – celodenní konference pro 
mladé proběhla  17. 11., jak vše dopadlo?
Byl to velký krok víry, i když nám Pán sdě-
loval, co vše s konferencí zamýšlí, přesto 
jsme nevěděli, jak to nakonec bude vypadat, 
protože jsme to chtěli nechat na něm. Viděla 
jsem, jak se k nám Pán skutečně přiznal. Vedl 
nás po celou dobu, doplňoval naše nedostat-
ky, jakožto první konference, naplnil náš 
krok víry svou přítomností a naplňoval naše 
srdce nadějí své milosti a slávy! Naším cílem 
bylo probudit v mladých lidech hlad po Pánu 
a dát jim možnost zakusit Boží slávu, kdy za-
slechnou Boží volání, kdy On je také povo-
lává, aby chodili v Jeho slávě a uvěřili, že si 
je Bůh může mocně použít! Věřím, že mnozí 
mladí lidé byli povzbuzeni, že je možné po-
vstat a že Pán v nás má tu sílu a moc překonat 
všechny překážky!

Jaké bylo hlavní téma?
Hlavní téma byla naděje slávy synů a dcer 
Božích, kterou nám Ježíš vydobil! Zdůraznili 
jsme nutnost odevzdání se našemu milující-
mu Tatínkovi, potřebu volat za hlad a udržo-
vat si oheň skrze každodenní intimní vztah 
s naším Bohem.

Splnila konference to, cos očekávala?
Bůh mi dal vizi, ale neustále mi připomínal, 
že tato konference je jeho konference. Moje 
očekávání tedy byla, že On nám ji pomůže 
připravit a uvede nás do zaslíbení, které nám 
pro tuto konferenci dal. Toužila jsem spat-
řit, jak povstane v mladých lidech a probudí 
v nich novou touhu po něm a mocném vztahu 
s ním. A to jsem skutečně mohla již během 
příprav i konference zakusit, přišel s novou 
vlnou své slávy! Uvěřili jsme, že nás očistil 
a že si nás chce mocně použít!

Pane, zde jsem 
V lednovém SD jsem slíbila rozhovor s Anetou Abigail Potfajovou, hlavní inici-
átorkou a organizátorkou loňské listopadové konference pro mládež.

Kdo konferenci vedl? 
Konferenci jsem organi-
zovala já, ale byla to práce 
týmu nejen mladých lidí, 
které jsem znala hlavně 
z Ihopp (Domu modliteb 
v Praze). Za mnou stál 
můj sbor KS Střed a Lu-
boš Ondráček a také hlav-
ní mluvčí měli podporu 
svých sborů. Celou akci 
pak zaštiťovala Radka 
Novotná, vedoucí pro prá-
ci s mládeží v Ihopp.

●  JAK É TO BYLO

Aneta Kovářová a David Kret uváděli konferenci



Boží slovo je jako meč
a taky jako kladivo, anebo oheň. A jako mlé-
ko, med nebo jako svíce či zrcadlo. Skrze 
Boží slovo jsme se znovu narodili k životu 
věčnému a potřebujeme ho, abychom mohli 
žít (ne živořit) dál, i abychom mohli pevně stát 
v boji, ve kterém jsme. Nemusíme se dlouho 
trápit otázkou, jak moc Boží slovo potřebuje-
me. Bez Božího slova se prostě neobejdeme. 
A tak se tě teď nesnažím přesvědčit, že číst 
Bibli je dobré – to je totiž nezbytné. O co mi 
jde v Semináři ke studiu Bible, je povzbuze-
ní do hlubšího čtení, možná bychom mohli 
říct do studia. Možná sám cítíš, jak to je dů-
ležité: „být vykrmen slovy víry“ (1Tim 4,6).

Ale jak začít? Jak proniknout do Pís-
ma? Mohu udělat něco pro to, aby ke mně 
Bible víc mluvila? Potřebuji Bibli studovat, 
když jsem veden Duchem Božím? S jakými 
problémy se setkávám při výkladu? Záleží 

na překladu, který čtu? Pomůže mi nějaký 
plán čtení Písma nebo příručka?

Meč má v naší duchovní zbroji důležitou 
úlohu. Bez něj toho v boji moc nezmůžeme. 
A nepřebývá-li Boží slovo v nás, jsme pak 
jak ten bojovník, jemuž meč vypadl z ruky. 
Ve správném filmu snad dá protivník tomu 
druhému šlechetně příležitost, aby si meč 
zvedl, ale ten Zlý není takhle velkorysý. 

Seminář by nám mohl posloužit k naost-
ření našich mečů (ty rezavé nejdříve potřebu-
jeme trochu vypulírovat). Kdysi existovaly 
slavné italské a francouzské šermířské školy. 
Kdo jimi prošel, byl obávaným protivníkem. 
Kéž se i my staneme obávanými protivníky. 
Ne tak, že by se ostatní báli k nám přiblížit, 
abychom jim naší nešikovností neublížili, ale 
abychom se stali obávanými pro toho Zlého. 

Tomáš Božovský

http://praha.kaes.cz

Vzpomínky na Havaj…
Když si člověk na konci léta uvědomí, že 
za pár měsíců bude všude pěkně mrznout, 
tak se mu do toho moc nechce. Proto se 
mládež už dávno rozhodla, že se na konec 
roku vydá na Havaj. Slunce, moře, teplo… 
A aby to nebylo líto milovníkům zimy, vše 
se zkombinovalo, a tak jsme si užili jak sně-
hové vánice, tak cvikovské havajské pláže.

Strávili jsme spolu pěkné čtyři dny, hráli 
jsme hry vevnitř i venku, chodili jsme na pro-
cházky a při celodenním výletě jsme se (dost 
překvapivě, vzhledem k tomu, jak bylo ten 
den ráno) brodili sněhovými závějemi. Při 
společných večerních setkáních jsme zpí-
vali (nejen) havajské chvály. Programy byly 
na téma Vyjít ze zóny bezpečí – jak Bohu 
důvěřovat, jak žít život víry a jak rozpoznat 
a vstoupit do Božího povolání. O Silvestrov-
ském večeru jsme si užívali havaj 
– ve skvělých kostýmech, 
se skvělým občerstvením 
a maxivtipnými scénkami 
a tanci.  

Na Nový rok jsme ně-
kteří šli na cvikovské ná-
městí a tam chvíli veřejně 
četli Boží slovo. Přestože 
vytrvale mrholilo, určitě to 
bylo k Boží slávě!

RV
 

Při novoročním čtení Bible 
ve Cvikově jsem měl možnost 
vyjít do ulic tohoto městečka 
a bavit se s lidmi o Ježíši. Byl 

jsem ve dvojici s Davidem Bukáčkem, vzali 
jsme si letáčky s evangeliem a vyšli jsme. 
Po cestě jsme měli možnost bavit se s lidmi 

a dát jim letáky, ale za celou 
dobu jsme s nikým neměli 
rozhovor, který by byl více 
do hloubky. Ovšem při úpl-
ném závěru, když jsme se 
vraceli zpátky, jsme potka-
li starého pána  a oslovili 
jsme ho. Rozhovor s ním 
byl opravdu dobrý. Sám 
nám vyprávěl, že jak mu 
je už více let, tak začíná 

přemýšlet a hledat smysl života. Na to jsme 
mohli reagovat evangeliem a mohli jsme mu 
dát brožurku, kde je návod, jak může být 
člověk spasen. S pánem jsme se ještě potom 
bavili o Bohu a bylo vidět, že z našeho roz-
hovoru má opravdu radost a že se ho to do-
tklo. Věřím a doufám, že si Bůh tuhle situaci 
použil a že se pán obrátí.

Martin Š.

Velmi doporučujeme shlédnout videa 
z Havaje! Spolu s fotkami je naleznete 
na www.mladezpraha.kaes.cz

●  ZE Ž IVOTA SBORU

Slovo pro KS Praha 
18. 7. 2011
Hledej Boží království, všechno ostat-
ní vám bude přidáno. Nezaplétejte 
se do starostí tohoto života. Staros-
ti. Starosti. Starosti. Jsou trní, které 
dusí Boží úrodu. Odkliď trní, uval je 
na mne a drž se toho, čeho je nejvíce 
zapotřebí. Čekej na mne, hledej mne, 
očekávej na mé milosrdenství. Neřeš 
problémy a starosti svou silou. Já chci 
jednat v každé věci, v každé maličkos-
ti, v každém detailu. Pokoř se, pokora 
tě osvobodí od tvého pachtění a vzejde 
sláva Bohu. Ne tobě. A já tě poctím 
svou slávou, ne slávou po způsobu 
tohoto světa, ale svou slávou. Kde 
jsi, když tě volám, kde jsi, když tě če-
kám? Vrať se ke mně a učiň modlitbu 
tím, čím v mém domě má být – náplní 
mého domu, prostorem mého Ducha. 
Bez modlitby vytrvalé, stálé a jed-
notné nedosáhneš toho, k čemu jsem 
tě povolal. Bojuj o toto město, o tuto 
zemi a já budu s tebou. Otevřu nové 
dveře a zavřu dveře nepříteli. Vzpo-
meň na dny dřívější, na dny počátku. 
Milost dávám těm, kteří jsou jí nej-
méně hodni. Nejsi hoden, ale je tu má 
milost. Čím více uvidíš, že nejsi hoden, 
tím více tu bude mé milosti. Odlož sta-
rosti a hledej mne. Čekej na mě, volej 
ke mně. Modli se, modli se, modli se. 
Neztrať vizi modlící se církve. Volám 
tě k půstu a modlitbě. Na tom záleží. 
Nenech se odradit. Nenech se zasta-
vit. Nedovol zraněním, aby tě vyřadila 
z boje, ale předávej je před mou tvář. 
Já jsem Hospodin, který uzdravuje. 
Zůstávej v modlitbách, žij modlitbou. 
Můj dům je domem modlitby. Jsi mým 
domem? Jsi domem modlitby? Čiň po-
kání a navrať se tam, kde jsi už byl. 
Na místě modlitby Tě obdařím zjeve-
ním, posílením, pokojem, já jsem tvůj 
Bůh, ne starosti. Vše skončí. Jen co je 
mé, zůstane. Vše shoří, jen co je ode 
mne, přetrvá. Hledej mou slávu. 

Seminář ke studiu Bible
6., 13. a 20. března 2012, Palmovka, 18:30

http://www.mladezpraha.kaes.cz


SVĚDECTVÍ PASTORKY 
KUNG YOU
Pastorka Kung You mi před pár dny vyprá-
věla o tom, co všechno Bůh udělal od doby, 
kdy jsem 6. 1. 2011 dokončil v jejím sboru 
vyučování o uzdravování, křtu Duchem sva-
tým, modlitbě a duchovním boji se 40 ve-
doucími její asociace. Dne 6. 1. 2011, když 
vzkládala ruce na své vedoucí a modlila se 
za jejich křest Duchem svatým, dostala sama 
moc Ducha svatého, dar rozlišení duchů 
a další dary Ducha svatého, podobně jako 
další členové jejího sboru. Od té doby se 
v jejím sboru a u ní doma dějí neuvěřitelné 
zázraky. Dokonce i nevěřící lidé přicházejí 
z vedlejších vesnic pro modlitby za uzdrave-
ní, protože slyšeli, že byl někdo jiný zázrač-
ně uzdraven. Pastorka Kung You postavila 
se svým manželem (který mimo jiné nemá 
nohu) pro nemocné za 100 USD přístřešek, 
protože u ní zůstávají i několik dní, týdnů či 
měsíců, než jsou uzdraveni. Říkala, že teď to 
u ní vypadá doslova jako v nemocnici. Toto 
jsou některé z největších zázraků, které tam 
Pán Ježíš zatím udělal: 

• nevěřící chromý muž, který nemohl 
chodit 3 roky, začal po 1 měsíci modliteb 
chodit. Uvěřil v Ježíše a po pár dnech, co 
začal chodit, je tak fit, že šel domů do své 
vesnice vyprávět své rodině o Ježíši. Celá 
jeho rodina uvěřila v Ježíše a on nyní chodí 
a vypráví ve své vesnici o Ježíši a o tom, co 
pro něj udělal. 

• slepý muž, kterému chyběly oční bulvy, 
takže si mohl zanořit prsty hluboko do otvo-
rů v hlavě, kde měly být oči, si je tam už 
nemůže vložit, protože mu začaly růst oční 
bulvy. Už je schopen vidět světlo a tmu. 

• 2 slepí lidé začali vidět. 
• 1 paní byla uzdravena z rakoviny. 
Kromě daru uzdravování jim dal Duch 

svatý i další dary. Jedna žena ze sboru do-
stala dar slova poznání, takže když přijdou 
nemocní, může jim říct, co s nimi je. Několik 
nemocných bylo poté vyšetřeno v nemocni-
ci (běžně na to ale vesničané nemají peníze) 
a to, co jim řekla ta žena ohledně jejich ne-
mocí, bylo lékařsky ověřeno jako pravda. 

SVĚDECTVÍ PASTORKY 
A LIDÍ Z ROKATHOM
Před dvěma roky jsem vedl stejné vyučování 
ve sboru Rokathom. Podle slov Sokliho, jed-
noho z pastorů tohoto sboru, se v jejich sboru 
začalo dít od té doby více zázraků než před-
tím. Byl jsem na jejich bohoslužbě v neděli 

modlil a nakonec odjeli na pole. Její stav se 
však znovu zhoršil, bylo jí špatně a měla ho-
rečku. Velmi si však přála, aby mohla sklízet, 
proto se její muž za ni znovu modlil. Po půl 
hodině manželovy intenzivní přímluvy se 
pastorce udělalo kompletně dobře, teplota 
odstoupila a byla schopna jít pracovat. Pra-
covala až do večera a zůstala zdravá i po dal-
ší náročné dny plné práce až do nedělního 
shromáždění, kde o tom svědčila.

SVĚDECTVÍ O POSTAVENÍ 
NOVÉHO DOMU
Nevěřící manžel si přivedl domů jinou ženu 
a jeho věřící manželka se s dětmi od něj 
musela odstěhovat, ačkoliv neměla kam jít. 
Díky Bohu se však její sestra zrovna vráti-
la z Malajsie, kde pracovala jako služebná, 
a dala jí svoje vydělané peníze na nákup 
materiálu. V Kambodži je nutné ke kaž-
dé stavbě nejprve okultně zjistit „šťastné 
dny“, jinak by stavba nemusela být úspěšná, 
popř. stavění bezpečné. Pán Ježíš však ženě 
dal sen, kterým jí ukázal, že mohou stavět 
kdykoliv a že jim dílo požehná. Celá rodina 
se tedy rozhodla ihned stavět dům. Všich-
ni sousedi z okolí jim to vyčítali a chodili 
se dívat, jestli se někdo při stavbě nezraní, 
nebo dokonce nezemře. Nic se však nestalo 
a celý dům postavili bez problémů k Boží 
slávě! Když už bylo vše postaveno, soused 
vedle se zranil a snažil se svést vinu na ně, 
že nestavěli dům ve „šťastné dny“. Oni však 
všem lidem vysvětlili, že to není jejich chy-
ba a že jim se nic nestalo, protože věří v Je-
žíše Krista. 

Luboš Patočka

27. 11. 2011, kde zazněla tato povzbudivá 
svědectví. Žena s dvouměsíčním novorozen-
cem svědčila s pláčem o obrovském Božím 
zázraku. Během těhotenství bývala často 
hladová a neměla vůbec nic k jídlu, protože 
její muž je alkoholik a nenosil domů peníze 
na jídlo. Strachovala se o své dítě, že nebu-
de zdravé, ale její sestra ze sboru Rokathom 
se za ni modlila, když byla u ní na návštěvě 
a povzbuzovala ji, aby věřila Ježíši. U poro-
du byla její sestra s ní, zatímco muž někde 
pil, a společně byly svědky obrovské Boží 
moci. Porod probíhal tak bezproblémově, 
hladce a bez bolesti, že žena 
vůbec nevěděla, že už porodila! 
Dítě bylo úplně zdravé a od té 
doby se má dobře a celé dva 
měsíce je zdravé! Ježíš vzal 
na sebe naše nemoci a bolesti! 
Z Boží milosti se tato pravda 
transformovala do života této 
zoufalé ženy. Ježíš vzal její po-
rodní bolesti a obstaral zdravý 
vývoj jejího dítěte, které nemě-
lo dost dobrou, nebo spíše žád-
nou, výživu během těhotenství! 

SVĚDECTVÍ 
O UZDRAVENÍ 
PASTORKY NA POLI 
Nyní je v Kambodži doba skliz-
ně rýže, a když se nechá rýže 
déle v zemi, úroda bude zne-
hodnocena. Všichni na vesnici 
nyní musí pracovat na sklízení 
rýže, včetně pastorů. Pastorka 
však brzy ráno dostala teplotu 
a vypadalo to, že nebude moci 
vůbec pracovat. Manžel se za ni 

Zázraky v Kambodži
Znovu zdravím z Kambodže a posílám NEUVĚŘITELNÁ SVĚDECTVÍ o Boží moci v tomto 
roce. Barnabas sám říkal, že se tento rok začaly dít zázraky ve větší intenzitě, než tomu bylo 
v předchozích letech. Svědectví jsou posbíraná ze dvou míst, kde jsem loni a předloni vedl 
učednický kurz.
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●  MISIE



Každý jsme bohatstvím pro druhé právě díky 
Bohu, který nás tak jedinečně stvořil a vede 
nás obdivuhodnými, neopakovatelnými ces-
tami. Naše životy, když se Bohu poddáváme, 
jsou i přese všechny naše nedokonalosti 
ostatním inspirací a světlem a je dobré nene-
chat si to, co prožíváme, jen pro sebe.

Byla jsem požádána, abych 
napsala, jak jsem uvěřila. Nej-
prve jsem si říkala, že horší 
případ, než jsem já, už asi najít 
nešel, neboť většině křesťanů 
nezapadá do škatulky „Jak se 
z nevěřícího stal věřící“. Já 
však nemohu skutečnost měnit 
jen proto, abych se někomu 
zalíbila, a tak to napíšu tak, jak 
to bylo. Vyrůstala jsem v ka-
tolické rodině a od mala jsme 
chodili do kostela. Já jsem 
s vírou neměla žádný problém, 
naopak jsem doslova hltala ka-
ždé slovo při kázání a snažila 
se pochopit co nejvíc. Myslím, 
že není úrodnější půdy než 
právě děti, je-li víra správně předávána. Ta-
kové otázky jako je trojjedinost Boha nebo 
nutnost očištění se od hříchů mi připadaly 

zcela samozřejmé. To až v dospělosti člo-
věka plete rozum a pýcha. Když mi bylo asi 
deset let, ležela jsem doma nemocná a dívala 
se z okna. Pamatuji si, že byl krásný, slunný 
den, už mi bylo vlastně dobře a jen jsem si 
lebedila, že nemusím do školy. V tom se mi 
z nebe do toho okna ukázal takový ten svě-

telný tunel či trychtýř, o kterém se často píše. 
Ocitla jsem se uprostřed nepopsatelné Lásky, 
takřka hmatatelné. Přestože jsem neviděla 

Tajemství staré bambitky
Letošní trávení vánočních svátků bylo pro 
naši rodinu dost netradiční. Zůstali jsme ne-
čekaně doma a mohli tak zhlédnout několik 
nových pohádek. Tajemství staré bambitky 
byla jedna z nich. Její příběh je jednoduchý, 
ale rozhodně nepůsobí nijak prostoduše. 

Hrnčíř Karaba (Ondřej Vetchý) má rád 
svou práci a jeho výrobky jsou velmi ob-
líbené. V království se brzy po jeho pří-
chodu do kraje ujmou moci dva chamtiví 
rádcové Lorenc a Ferenc (J. Lábus a M. 
Vladyka) a okrádají lid, kde se dá. Většina 
výnosů jde do jejich kapes a ke králi a krá-
lovně (Jan Čenský a Tereza Kostková) se 
dostane jen nepatrný zlomek z vybraných 
daní. Těm to nijak nevadí, neboť povedení 
rádcové jim sestavují tak bohatý zábavní 
program, aby o skutečnou vládu zájem 
neměli. Brzy nastane v království velká 
nouze a Karaba pověsí hrnčířské řemeslo 
na hřebík. V převleku začne přepadat vý-
běrčí daní a peníze vracet chudým. Po ně-
jaké době se mu narodí dcera. Manželce, 
která porod přežije jen o chvíli, slíbí, že 
Aničku (vycházející filmová hvězdička 
Kamila Janovičová) vychová v počestnosti 
a s loupením přestane. 

Ve stejný čas jako Karabovi dcera, se na-
rodí královským manželům syn Jakub (To-
máš Klus). Ten má v den svých osmnáctých 
narozenin usednout na trůn. Předpokládá se 
jeho okamžitá abdikace. Lorenc s Ferencem 
už mají připravenu listinu, kam mladý král 
na oslavě má jen připojit podpis. Díky jemu 
se zbaví starostí, předá vládu do rukou od-
borníků a stejně jako jeho rodiče bude ces-
tovat po světě.

Se svým humorem a narážkami pohádka 
vtipně vystihuje aktuální stav společnosti. 
Vyhýbá se přitom jakýmkoli urážkám a na-
rážkám na konkrétní osobu, nebo snižování 
autority vlády jako celku. Na ČSFD dosáhla 
tato mimořádně povedená parodie na lidskou 
chamtivost v režii Ivo Macháčka 65 %. Nižší 
hodnocení mají ale na svědomí hodnotitelé, 
kteří své nízké známky dávají jen proto, že 
jde o českou pohádku. Ty sice v posledních 
letech opravdu poněkud ztratily úroveň, ale 
tato se povedla. Konečně po Šíleně smutné 
princezně zase vtipná satira. Jde o novinku 
a na DVD se ještě Stará bambitka neobjevila. 
Můžete si počkat na opakování, nebo mohu 
zapůjčit legální nahrávku z televize.

Pavel Rosecký

tvář žádné osoby, z nějakého důvodu jsem 
věděla, že je to Ježíš. Je to, jako by byl člověk 
uprostřed Pravdy samotné. Uvědomila jsem 
si, jak sebemenší hřích a prohřešek je velký 
ve srovnání s láskou a majestátem Hospodi-
na. V ten okamžik jsem věděla, že bych dala 
cokoliv, abych s Ním jednou mohla přebývat, 
a že i to největší utrpení je nic v porovnání se 
slávou, která nás čeká. Ten pocit lásky si člo-
věk samozřejmě nepřivolá zpět. Ale vědomí 

toho, co zažil, zůstává. Později 
jsem se ještě několikrát znovu 
a znovu rozhodovala pro Ježí-
še. Jedno z takových důleži-
tých rozhodnutí bylo po jedné 
biblické hodině Dana Drápala. 
Jindy v autobusu při četbě ně-
jaké knihy. Později, když jsem 
se rozhodla přestoupit do KS. 
Pro mě to byl vskutku krok 
víry. Myslím, že je to normál-
ní, že nám Pán stále nově uka-
zuje, co jsme Mu ještě nedali 
nebo v čem a jak bychom Mu 
mohli víc sloužit. Každý den 
a každá chvíle je nové rozhod-
nutí pro Něho. Děkuji Pánu 
za milost, kterou mi dal, že se 
mi dal takhle poznat, aniž bych 

o to žádala. Vždyť něco takového člověku ani 
na mysl nepřijde. Jemu buď sláva na věky.

Monika Walker

Dal se mi poznat

http://praha.kaes.cz

●  JAK JSME UVĚŘIL I

●  NA CO SE DÍVÁME A CO ČTEME Kurz užívání 
duchovních darů 
V sobotu dne 18. 2. 2012 
Pět tematických celků a bude probíhat 
každou 3. sobotu ve dnech 18. 2., 17. 
3., 21. 4., 19. 5. a 16. 6. 2012. 

Všech 5 setkání se bude konat 
ve sborové budově KS Praha (Velký 
sál), Na Žertvách 23, Praha 8, od 10.00 
do 17.00 hod. s hodinovou přestávkou 
na oběd. 

Sloužit bude tým pod vedením Mi-
loše Kačírka ve složení: Oldřiška Ší-
pová, Marcela Láníková, Jana Říhová, 
Joel Staab, Bohouš Zapadlo a Václav 
Kordula.

Přihlášky zasílejte, prosím, do 14. 
2. 2012 na e-mailovou adresu Marcely 
Láníkové (marcela.lan@volny.cz). Zá-
jemci obdrží skripta a seznam doporu-
čené literatury („školné“ činí 600 Kč, 
pro ty, kdo chtějí v této oblasti sloužit 
v místním sboru, doporučujeme požá-
dat o proplacení školného). Záměrem 
týmu je také nahrávat lekce ve formátu 
MP3 pro potřeby jeho frekventantů. 

Za služební tým Miloš Kačírek

Monika je první zprava

mailto:marcela.lan@volny.cz


KŘESŤANSKÉHO
            ŽIVOTA
Z Á K L A D Y

2 0 1 2
T É M A T A  P Ř E D N Á Š E K

 1)  26. 1.  Ze smrti do života
 2)  2. 2.  Nový život, křest
 3)  9. 2.  Víra, zkoušky, vítězství nad hříchem
 4)  16. 2.  Bible – Boží slovo
 5)  23. 2.  Jsme spravedliví, nebo hříšníci? 
 6)  1. 3.  Naplnění svatým Duchem
 7)  8. 3.  Každý den s Bohem
 8)  15. 3.  Modlitba
 9)  22. 3.  Odpuštění
 10)  29. 3.  Uzdravení z nemocí
 11)  5. 4.  Osvobození od hříchů minulosti
 12)  12. 4.   Jak s lidmi mluvit o Pánu Ježíši
 13)  19. 4.  Co je to církev? 
 14)  26. 4.  Pán Ježíš přijde znovu

■ prakticky zaměřený výklad Bible 

	 ■ přátelské společenství 

■ možnost dotazů a osobních rozhovorů

Kdy: 26. 1. – 26. 4. 2012 
 vždy ve čtvrtek v 18:30 hodin
Kde:  sborový dům KS Praha, 

 Na Žertvách 23, Praha 8–Libeň

Doprava:  Metro B Palmovka

 Vstup zdarma

Přednáší:  Tomáš Dittrich a jeho hosté

Chvály:  Jiří Bešta

●  OZNÁMENÍ
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PRONAJMU 2 + KK. (Lednička, pračka, částečné vybavení.)
V Praze 4 ve vilce se zahradou, za 8 500 Kč měsíčně.
Pouze křesťanům. Tel.: 722 019 374

Seminář
ke studiu Bible
6., 13. a 20. března 2012
18:30
Sborový dům KS Praha, Na Žertvách 23, 
metro Palmovka

BIBLICKÉ HODINY 
v Kulturním centru Novodvorská
čas 19:00
Novodvorská 1013/151, Praha 4 - Lhotka, 1. patro, Metro C „Kačerov“ – 
Bus 106, 170, 196, 203, Metro B „Smíchovské nádraží“ – Bus 196, 197, 
198 zastávka:  „Sídliště Novodvorská“, KC Novodvorská je v dohledu 
od zastávky, stačí přejít prostranství.

14. 2. 2012 Bůh dnes mluví.
 Vstup na vlastní nebezpečí.
28. 2. 2012 Miloš Poborský: Nehoden rozvázat
 řemínek sandálu. Co tím Jan 
 vyjádřil Ježíši a co nám?

V březnu a dubnu budou v termínu 
biblických probíhat ve spolupráci 
s Kulturním centrem Novodvorská 
kurzy Alfa. 

Pokud byste někoho chtěli na Alfu pozvat, 
nebo se chtěli zapojit do služby, 

kontaktujte Miloše Poborského
tel:  724 435 303
e-mail:milos.poborsky@quick.cz

Aglow
24.2. Zdena Sněhotová

setkání jsou i nadále v 18,00 
v Soukenické 15, Praha 1 v kavárně.

mailto:milos.poborsky@quick.cz


DOROST (12-15 LET)

středy  17:00-19:00 hod
více info  Jana Bukáčková
 777 614 496
 jana.bukackova@email.cz

POROST (15-18 LET)

úterky  17:30-19:30 hod
více info  Štěpánka Bláhová
 777 576 530 
 spetanka@seznam.cz

ODROST (18-25 LET)

pondělky 18:30-21:00 hod
více info Michal Klesnil
 737 984 138
 michal.klesnil@kaes.cz

●  OZNÁMENÍ

DOROST (12-15 LET)

středy  17:00-19:00 hod
více info  Jana Bukáčková
 777 614 496
 jana.bukackova@email.cz

POROST (15-18 LET)

úterky  17:30-19:30 hod
více info  Štěpánka Bláhová
 777 576 530 
 spetanka@seznam.cz

ODROST (18-25 LET)

pondělky 18:30-21:00 hod
více info Michal Klesnil
 737 984 138
 michal.klesnil@kaes.cz

http://praha.kaes.cz

http://www.mladezpraha.kaes.cz
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●  SBOROV Ý INFORMAČNÍ SERVIS SBOR
K ŘESŤANSK É
SPOLEČENST VÍ  PR AHA
IČ 73631043

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

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

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

nové číslo účtu: 223775399/0300    
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
 682120  Izrael a Církev
 682130	 dary	na	sborovou	mládež

SBOROV Ý DOPIS
Vydavatel: 
Sbor Křesťanské společenství Praha
Na Žertvách 23, 180 00, Praha 8
Vychází pro vnitřní potřebu sboru.  
Šéfredaktor: Anna Slobodová, 
e-mail: sd@kaes.cz
Redakční rada a redakce:  
Tomáš Božovský, Anna Slobodová,  
Pavel Rosecký, Johana Dittrichová 
Sazba: Olga Hrdinová / APEO 
Příjem článků: 
písemně na adresu sboru nebo na e-mail 
sd@kaes.cz
Uzávěrka:
Vždy k 10. předchozího měsíce.
Doporučená cena: 15 Kč

SBOROVÉ BOHOSLUŽBY
5. 2. KD Ládví 15:00
Chvály: Hudební skupina pod vedením Mirka Hoblíka
Kázání: Lubomír Ondráček – Obrácením začínáme
Společná služba starších (a diakonů)
 
4. 3. KD Ládví 15:00
Chvály: Hudební skupina pod vedením Jirky Jelínka
Kázání: Dan Drápal – Žalm 16,9 – Praktikování Boží přítomnosti

SBOROVÁ MODLITEBNÍ
od 18:00 – 19:30

SETK ÁNÍ SLUŽEBNÍK Ů 
24. 3., 26. 5., 15. 9., 24. 11. 2012 od 09:00

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

Vedením pověřen: Pavel Louthan
Shromáždění: Ne 10:00, Komunitní cent-
rum – Motýlek, Vlčkova 1067, Černý Most, 
(vchod z ul. Bouřilova, 2 min. od metra Raj-
ská zahrada)
Počet členů: 24/11/15

 
 
Pastor: Tomáš Božovský
Shromáždění: Ne 9:30, ZŠ TGM, Ortenovo 
náměstí, Praha 7
Modlitební: 6. 2. v 18:30 u Václavíků
Počty členů: 107/25/46
Vyškrtnutí: Anna Hrbková

Kolektivní vedení: Mirek Bálek, Luboš On-
dráček, Richard Roušal, Petr Zůna
Shromáždění: Ne 15:30, Komunitní cen-
trum v Nových Butovicích (stanice metra 
Hůrka)
Počet členů: 47/5/22

Kolektivní vedení
Shromáždění: Ne 10:00, Na Žertvách 23
Počet členů: 92/15/34
Vyškrtnutí: Pavel a Martina Machovi, Šárka 
a Martin Brabencovi + děti: Kryštof, Anežka 
a Eliška, Ema Machová 

Vedením pověřen: Petr Kácha
Shromáždění: Ne 10:00, Strašnické diva-
dlo, Solidarity 53, Praha 10
Počet členů: 93/16/53

Pastor: Zdeněk Rašovský
Shromáždění: Ne 10:00 (9:45 modliteb-
ní), Dům služeb, Vodnická 531/44, Praha-4 
(Objekt je nový a není na mapě Googlu ani 
Seznamu) Mapka na kspraha.cz/jihovychod/
Počet členů: 35/1/27
Výstup: Jan Šafránek

 
Pastor: Otakar Kunzmann
Shromáždění: Ne 16:00, Na Žertvách 23
Modlitební: každou neděli (kromě první 
v měsíci) od 15:00 v knihovně ve sborové 
budově
Počet členů: 71/11/18
Vstup: David a Lili Vondrovi s dětmi Davi-
dem, Dominikem, Sárou
Výstup: Eva Štoglová

 

Pastor: Miloš Poborský
Shromáždění: Ne 10:00 (modlitby 9:30), 
KC Novodvorská, Novodvorská 1013/151
Modlitební: v Ne 18:00 hod – Dáša Blažko-
vá, Slepá I/14.
Počet členů: 52/4/26

Př
íšt

í č
íslo

 vyjde v neděli  4. 3. 2012

ČERNÝ MOST

JIH

V ÝCHOD

JIHOV ÝCHOD

SE VER

STŘED

PALMOVK A

Z ÁPAD

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

4. 3.

5. 2.

24. 3.

13. 2.
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