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Mojžíš a my
Také si někdy připadáš, že nejsi ten nevhodnější kandidát proto, abys vykonal některé
věci, do kterých tě Hospodin povolává? Já
ano. Ale mám pro tebe dobrou zprávu. Bible
je plná podobných lidí. Lidí, kteří se, lidsky
viděno, na některé věci příliš nehodili a přesto je do nich Bůh povolal. Mnohdy se jim
ani nechtělo a někdy dokonce Bohu vysvětlovali, že si má vybrat někoho jiného. Jedním
z nich byl i Mojžíš. Když ho Hospodin povolává k tomu, aby vyvedl Boží lid z Egypta,
tak se mu vůbec nechce.

„Nuže pojď, pošlu tě k faraónovi
a vyvedeš můj lid, Izraelce,
z Egypta.“ Ale Mojžíš Bohu namítal:
„Kdo jsem já, abych šel k faraónovi
a vyvedl Izraelce z Egypta?“
Exodus 3,10–11
Po pravdě řečeno ani to moc dobrý kandidát není. Jaká je jeho kvalifikace? Čtyřicet
let se stará o ovce. Ví o nich úplně všechno. Ví, jak se která jmenuje, jak se chová
a podobně. Umí vodit ovce. O vyvádění lidí
z Egyptského otroctví toho moc neví. Pravdou je, že na to nemá ani věk. Je dost dobře
možné, že ve svých osmdesáti se spíše už
připravuje na odpočinek.
Nikde v Bibli se nepíše o tom, kolik
přesně Izraelců bylo, když vyšli z Egypta.
Máme jen počet dospělých mužů. A to ještě
ne všech.

Izraelci vytáhli z Ramesesu
do Sukótu, kolem šesti set tisíc pěších
mužů kromě dětí. Vyšlo s nimi také
mnoho přimíšeného lidu a obrovská
stáda bravu a skotu.
Exodus 12, 37–38
Někteří vykladači Bible tvrdí, že když
vezmeme v úvahu počet žen a dětí plus onen
přimíšený lid, tak se můžeme dostat na počet až 6 000 000 osob. Takový počet lidí prý
spotřeboval denně 1 500 tun jídla, 4 000 tun
dříví jako palivo a 42 000 000 litrů vody. Izraelský tábor byl prý velký zhruba 8 x 8 km.

Pravděpodobně Mojžíš tyto „detaily“ neznal, ale možná nějak tušil, že na tento úkol
prostě nemá. Přesto si ho Hospodin vybral
právě k tomuto úkolu. Proč? To v Bibli není.
Ale je tam jeden zvláštní verš, který něco vypovídá o Mojžíšovi.

Mojžíš byl velmi pokorný muž,
více než všichni lidé, kteří byli
na povrchu země.
Numeri 12,3
Slovo pokorný se dá také přeložit jako
tichý (v tom smyslu, jak říká Pán Ježíš:

„Vezměte na sebe mé jho a učte se
ode mne, neboť jsem tichý
a pokorného srdce: a naleznete
odpočinutí svým duším“. Mt 11,29
A možná právě tady je odpověď. Mojžíšovi
se sice nechtělo vstoupit do úkolu, do kterého ho Bůh povolával, ale protože byl pokorný člověk, tak Boha poslechl. Jak je tomu
s tebou? Někdy je to tak, že nás Bůh volá
do věcí, které děláme rádi. Já se třeba jezdím
rád modlit do Izraele. A podobně je celá řada
dalších věcí, které dělám rád. A pak se někdy stává, že po mne Bůh chce věci, do kterých se mi vůbec nechce. A je na mně, jak
se rozhodnu, zda poslechnu a nebo ne. Jeden
bratr říká, že je vždy připraven poslechnout.
Protože se „bojí Hospodina“. Bázeň před
Hospodinem znamená úctu, respekt, obdiv
a lásku. Pán Ježíš o tom mluví v podobenství
o dvou synech, kdy první syn slíbí, že udělá
to, oč ho jeho otec žádá, ale pak to nesplní.
A s druhým synem je to naopak. Nechce se
mu. Dokonce odmítne, ale pak lituje a udělá to (Matouš 21,28–31). Zaleží na každém
z nás, co si zvolíme. Možná jsi na tom někdy
podobně jako Mojžíš. A říkáš Bohu: „Pane,
najdi si prosím někoho jiného“. Otázkou je,
co uděláš, když On bude trvat na tom, že si
chce stejně použít právě tebe. Poslechnout
Boha je někdy riskantní, někdy můžeme mít
strach, ale stejně je to to nejlepší, co můžeme
udělat.
Petr Kácha

Přemýšlím nad tím, jak
to, že je únor postní (masopustní) měsíc a zároveň
měsícem plesů (karnevalů). Pán Bůh vynalezl řád: všechno má svůj
čas. Je čas pláče a čas
veselí…Jenomže my jsme to všechno zmotali dohromady! Z italského karnevale – maso
pryč – vzniklo veselení se, které předcházelo
čtyřicetidennímu půstu, a během kterého se
naopak maso hodně jedlo „do foroty“. Půst
začíná na „Popeleční středu“, což je letos
v katolickém kalendáři 14. únor, a končí až
Velikonocemi. Já jsem na tom dobře: postila
jsem se už v lednu, tak si bezstarostně plesám (na plese) v únoru. Ovšem stejně je to
jedno, protože pokořit se před Bohem v půstu (či pláči nad hříchem) a tancovat radostí
nad Jeho odpuštěním na sebe navazuje velice
rychle. Bůh oddálil naše nepravosti od nás,
jako je západ od východu. Všechno nám odpustil! Proto je čas plesat radostí, už navěky.
Nanda

Dokud neuvěříš, jsou moje nové navštívenky
prázdné, teprve pak se informace ukážou.
Z angličtiny přeložil Tomáš Božovský
Copyright Gospel Communications International,
Inc – www.reverendfun.com
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Sborové hodnoty
V minulých číslech Sborového dopisu jsem
připomněl záměr sboru a strategii sboru.
Tentokrát bych rád připomněl naše hodnoty.
Hodnoty sboru dávají určitý rámec toho,
v čem se sbor pohybuje a co považuje speciálně za důležité. Samozřejmě je pro nás měřítkem celé Boží slovo. Přesto věřím, že Bůh
dává částem svého těla speciální úkoly, které
mají střežit. Nám svěřil čtyři hodnoty.
První hodnotou je víra založená na Božím slově. V dopise Hebrejům je napsáno,
že se Bohu bez víry nemůžeme líbit. Bůh
nás vede do vztahu a ten vztah je založen
na důvěře. Víra není něco neuchopitelného,
nýbrž je velmi konkrétní. Netvoří ji naše sny
a přání, ale musí vycházet z Božího slova.
Jde nám o to, abychom rostli ve víře a tato
víra byla zakořeněna v Božím slově.
Druhou hodnotou je neustálá modlitba.
Vztah s Bohem vzniká na základě obecenství, které je dáno Jeho slovem a modlitbou.
Modlitba má provázet náš osobní i sborový
život. Je smutné, pokud křesťan postupně
ztratí osobní rozměr vztahu s Bohem, který
je tvořen právě modlitbou, a křesťanství se
mu stane v podstatě pouhým světonázorem.
I když se víra určitě týká i našeho intelektu,
není to jen soubor informací a pravidel. Víra
se musí projevovat ve vztahu a ztratit osobní modlitební život je často prvním krokem
ke ztrátě obecenství s Bohem a tedy života
věčného. Modlitba je také klíčová pro sborový život a naše vzájemné vztahy bez společné modlitby ztrácejí to nejdůležitější.
Třetí hodnotou je dosvědčování Boží
svatosti. Zde nejde předně o morálku, i když

vztah s Bohem se bezesporu promítá i do našich morálních zásad. To, že je Bůh svatý
znamená, že je výjimečný a určitým způsobem oddělený ode všeho ostatního. Chceme
dosvědčovat, že takovému Bohu sloužíme.

Víra založená na Božím slově
Neustálá modlitba
Dosvědčování Boží svatosti
Štědré dávání
Chceme, aby to bylo vidět na našem jednání
a celkových postojích. Nechceme jen vítězit
v boji s pokušením, ale chceme dosvědčovat,
že Bůh je pánem každé oblasti našeho života
a že my se posvěcujeme kvůli Němu, kvůli
tomu, jaký je On.
Poslední hodnotou je štědré dávání. Protože nás Bůh obdaroval, můžeme být sami
štědří. Můžeme být štědří v odpouštění,
v žehnání, v přijímání těch, kteří nás odmítají, štědří v dávání času i majetku. Čím víc
vidíme, že nás Bůh obdaroval, tím víc sami
dáváme a proměňujeme se z lidí přijímajících v dávající.
Sbor je tvořen konkrétními lidmi. Sbor
nemůže naplnit hodnoty více, než v nich stojí
jeho jednotliví členové. Kéž jsme typičtí tím,
že v osobním životě rosteme ve všech výše
zmíněných hodnotách.
Lubomír Ondráček

ZMĚNY VE VEDENÍ SBORU
V únoru byl na regionu Střed ustanoven pastorem Petr Kácha a na regionu Palmovka byl
jako další starší povolán Lumír Ptáček. Oběma přeji požehnání v jejich službě a mám
naději, že pro ně bude služba radostí a že přinesou hojné ovoce pro Boží království.
Během března se rozloučíme s Tedem
Whangem. Ted přišel do naší země před
neuvěřitelnými dvaceti lety jako misionář.
Rozhodl se v naší zemi zůstat, naučil se výborně česky a po nějaké době zakotvil v našem sboru. Není možné popsat vše, co Bůh
skrze něho za tu dobu v naší zemi a konkrétně v našem sboru vykonal. Vážím si Tedova
nasazení a také jeho osobní integrity, kterou prokázal. Do USA se vrací z rodinných
důvodů. Mám naději, že se po nějaké době
do naší země ještě vrátí. Mně osobně se bude
po Tedovi stýskat.
Tede, díky za ty roky, které jsi s námi
strávil. Kéž Ti Bůh žehná a vede Tě.
Lubomír Ondráček

rozloučení
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Slovenský den
resp. neděle
Už dlouhou dobu udržujeme vztahy s některými sbory na Slovensku. Někdy slouží
slovenští sourozenci u nás, někdy my u nich.
Velmi často u nás v ČR slouží Igor Rosa
z Bratislavy. Igor přišel loni na podzim s návrhem uspořádat v našem sboru něco jako
Slovenský den. Navrhl, že pozve více kazatelů a chválicích skupin a že by společně přijeli
a jednu neděli sloužili na všech našich regionech. Na staršovstvu jsme tento návrh přijali
a tak se slovenská návštěva uskuteční 17. 3.
Přijede šest kazatelů a tři hudební skupiny.
Kázat tedy bude kazatel ze Slovenska na každém regionu a někde budou i slovenské
chvály. Podrobnější informace o programu
na vašem regionu se dozvíte na regionálních
bohoslužbách. V sobotu 16. 3., v předvečer
Slovenského dne, bude se slovenskými služebníky Večer modliteb a chval od 19:00 –
21:00 Na Žertvách 23, Praha 8. Pro všechny
hosty uděláme společný oběd ve sborové budově. Pokud by někdo mohl upéct nějakou
buchtu a dodat ji do sboru na tento víkend,
domluvte se prosím se sekretářkou (praha@
kaes.cz). Věřím, že hosty všude srdečně přivítáte a že vezmeme z jejich služby užitek.
Lubomír Ondráček
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Už mnoho let nám slouží Peter Game, který
je součástí sítě sborů ve Velké Británii, která má název Connections. Každý rok pořádá
tato organizace konferenci pro vedoucí zapojených sborů. Opakovaně se této konference
účastní někdo z našeho sboru a v uplynulém
roce jsme měli tu čest pořádat konferenci
v našem sboru.
Při poslední návštěvě Peter navrhl, abychom pozvali tým vedoucích organizace
Connections ke službě v našem sboru. Přijali
jsme tento návrh a tři až čtyři vedoucí navštíví náš sbor 10. až 12. 5. letošního roku.
V pátek večer s nimi bude společné shromáždění, v sobotu několik souběžných seminářů
a večerní modlitby za potřeby každého, kdo
přijde. V neděli budou sloužit na některých
regionech. Podrobnější program bude zveřejněn v dalších číslech Sborového dopisu.
Tento seminář nahradí pravidelné květnové
setkání služebníků našeho sboru. Seminář
bude otevřený pro všechny členy sboru. Prosím, počítejte s tímto datem a pokud možno
přijďte.
Lubomír Ondráček
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Slovo k půstu
Během lednového půstu mi Pán připomněl
slovo z 16. kap. Jana 24. verš: Až dosud jste
o nic nepožádali v mém jménu, žádejte a dostanete, aby vaše radost byla úplná. A pak
z té samé kap. 33. verš: Toto jsem vám pověděl, abyste ve mně měli pokoj. Ve světě máte
soužení. Ale buďte dobré mysli, já jsem přemohl svět.
Moc mne to slovo potěšilo a povzbudilo,
je z něho cítit, jak nás má nebeský tatínek
rád, moc mu záleží na tom, aby naše radost
byla úplná. Ježíš říká: Jestliže o něco požádáte Otce v mém jménu, dá vám to. To slovo
je pro nás všechny, zejména však pro ty, kteří
se dlouho modlí za dlouhodobé problémy,
nemoci a jiné útoky a jsou již vyčerpáni.

Náš tatínek nám dává nově vidět, jak vyslyší
naše modlitby. Jemu na nás opravdu záleží,
záleží mu na tom, co prožíváme a jak se cítíme. Také Pán Ježíš říká, že ví, že na světě
prožíváme různá soužení, sám to přece zažil,
ale máme být dobré mysli, protože On přemohl svět. Moc mu záleží na tom, abychom
měli v něm pokoj. Pro mne to znamená, že
mi neslibuje, že nebudu mít žádné problémy,
ale že i v problémech bude se mnou a naplní
mne svým pokojem. To je pro mne i pro vás
moc důležité. A tak zkusme s novou důvěrou
žádat Tatínka ve jménu Pána Ježíše o …, aby
naše radost byla úplná, žádejme a dostaneme!
Dana Paulusová

Alfa…Alfa? Alfa!
Milí sourozenci, v našem sboru pořádáme
kurzy Alfa už mnoho let.
Třetím rokem děláme
Alfu společně jako celý
sbor na základě prorockého slova, které jsme
přijali. Každý region má
možnost mít vlastní diskusní stůl, servis kurzu poskytuje jeden společný technický tým.
Letos na podzim česká kancelář kurzů Alfa
připravuje propagační kampaň pod názvem
„Zveme Česko na večeři“. Po celé republice se poslední týden v září rozjedou kurzy
na možná 200 místech naší země. Kampaň
je připravována přes dva roky
a jejím cílem

jsou noví zachránění lidé
– možná zrovna Tvoji
známí, nebo příbuzní.
Letos bude i zvaní hostů
díky kampani snazší, protože kromě pozvánky, kterou budeš moci nabídnout,
se lidé setkají s informacemi
o kurzu také ve sdělovacích prostředcích,
na plakátech či bannerech. Kurzy Alfa chtějí
být pro nevěřící veřejnost otevřené a důvěryhodné, třeba i jen tím, že je pořádá česká
církev napříč všemi denominacemi. Prosím,
modli se, jestli máš být právě Ty v týmu podzimní Alfy 2013 a také za lidi, které pozveš.
Více informací získáš na www.kurzyalfa.cz, nebo napiš do Sborového dopisu
e-mail: sd@kaes.cz, nebo zavolej Miloše
Poborského na 724 435 303, nebo Nandu
Slobodovou na 728 783 896.
Miloš Poborský a Anna Slobodová

http://praha.kaes.cz

Modlitební
maratonek
BŘEZEN
29. 3. 20.00 hod. – 31.3. 06.00 hod.
29. 3. bude od 18.00 hod.
velikonoční shromáždění
KVĚTEN
31. 5. 18.00 hod. – 2. 6. 14.00 hod.
ŘÍJEN CHVÁLICÍ
4.10. 18.00 hod. – 6. 10. 14.00 hod.

Mé bojové ostny
otupovaly
Na jaře to budou dva roky, co mi zemřela
nevlastní sestra, a v létě druhá. A tak jsem
začala přemýšlet, co je po smrti, kdo asi
jsem. Mluvila jsem o tom se svou snachou
a ta mi dala letáček s pozvánkou na kurzy
Alfa. I řekla jsem si: No co, nic nemohu zkazit, a šla jsem se tam podívat. Říkala jsem
si také: Já, ateistka a učitelka matematiky
a fyziky, já jim ukážu. Ale byla jsem překvapena.
Nikdo mě do ničeho nenutil ani mě nepřesvědčoval. Byla tam velmi klidná atmosféra a cítila jsem se příjemně. A tak postupně otupovaly mé bojové ostny, a když se
kurz blížil ke konci, jsem se nemohla dočkat,
až bude středa večer, tedy další setkání.
Kurz skončil a já jsem začala pravidelně chodit na bohoslužby do Křesťanského
společenství. Na Vánoce jsem dostala Bibli
a začala jsem ji bedlivě číst. O rok později
jsem začala (opět na podzim) chodit na další běh Alfy jako pomocnice. Již jsem věřila,
že je Bůh, ale dost otázek pro mě zůstalo
nezodpovězených, a tak jsem hledala. Začala jsem se pravidelně modlit a diskutovat s některými věřícími, číst
Bibli.
A tak se jednou večer při
čtení Bible, kdy jsem se zpovídala ze svých hříchů, a bylo jich
hodně, stal zázrak. Cítila jsem
Boží dotyk, klid v duši, a bylo mi
krásně a věděla jsem, že Bůh je, že
mi odpustil všechny hříchy, že bude
stále se mnou. Uvěřila jsem. Hodně
lidí mi ublížilo, v podstatě celý život
jsem byla sama – bez manžela. Ale teď
se vše změnilo. Už sama nejsem, ničeho
se nebojím, usínám klidně a s modlitbou
na rtech.
Mgr. Eva Krummholzová
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O Tedovi

Mám s Tedem skvělý zážitek, když mě doprovázel u státnic na klavír. Normálně jsme
se doprovázeli spolužáci mezi sebou, ale já
jsem chtěla zpívat jednu anglickou křesťanskou píseň, kterou spolužáci neznali, a nikdo si netroufal mě doprovodit. Nakonec mi
k tomu hrál Ted, bylo to skvělé, vědět, že nejen že před těmi učiteli zpívám píseň o Bohu
a jeho lásce, ale ještě k tomu mám za zády
někoho, kdo právě chválí Boha.
Johana Dittrichová

Několik let jsme se na mládeži modlili za to,
abychom mohli mít kapelu. Vždycky hráli
jednotlivci, ale neměli jsme nikoho, kdo by
mohl sestavit větší tým, který by se nám hodil
obzvlášť na větší akce. A dá se říct, že jsme
od Boha dostali toho nejlepšího. Nejen že
Ted výborně hraje, ale také má rád teenagery,
snáší jejich někdy podivné chování a touží
pomoct jim vyrůst. Nesoustředí se na to, jak
dobří jsou hudebně, ale na to, jak jim pomoct
učit se chválit a uctívat Boha. Nefrustruje ho,
když se lidé v kapele střídají (v dospívání lidé
zkoušejí různé role a je to naprosto v pořádku,
ale pro Teda to
znamenalo, že
musel několikrát
se svým týmem
začínat
skoro
od začátku).
Jsme za něj moc
vděčni. A to, že
se jede domů starat o rodiče, je ještě lepší než to, co
tady dělal dosud.
Je pro nás velkým
příkladem. Ať mu
Bůh požehná.
Dita Frantíková

Ted je pro mě skutečným přítelem, který mi
byl vždy oporou a povzbuzením v různých situacích. Myslím, že Tedův život je úžasným
svědectvím. Spoustakrát jsem na něm mohl
vidět úžasnou obětavost, trpělivost, ochotu
a nasazení pro Boha. Díky Tedově službě
jsem mohl zažít úžasné věci s Bohem. Jsem
za Teda skutečně MOC vděčný!
Martin Šindelář
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● JA K É T O BUD E

KON VOK ACE
Milý bratře, milá sestro,
chtěli bychom Tě osobně pozvat na Evropskou konvokaci v Praze (7. – 10. 3. 2013).
Rádi bychom vysvětlili, o co
se vlastně jedná.

Co znamená
„konvokace“?

Konvokace je latinské slovo a znamená
česky „svolání“. V naší zemi se příliš nepoužívá a důvod, proč jsme ho nyní začali
používat, je ten, že se jedná o akci, která navazuje na Konvokace národů v Jeruzalémě.
Konvokace v Jeruzalémě mají tradici již 25
let. Pořádá je Jeruzalémský dům modliteb
pro všechny národy, který vede pastor Tom
Hess. Na konvokaci národů v Jeruzalémě je
každý rok kolem 3 000 lidí z celého světa.
Hlavním cílem je se společně modlit a chválit Boha. Liší se od ostatních konferencí
v tom, že modlitbám a chvalám je dán daleko větší prostor. Slova jednotlivých řečníků
jsou kratší a vedou k povzbuzení Božího lidu
a k modlitbám. V Evropě se konaly takovéto
konvokace zatím jen třikrát (Londýn, Berlín
a Praha 2011). V Praze bylo v prosinci 2011
přes 400 delegátů z více než 20 zemí Evropy.

Jaký tam bude program
a co se tam bude dít?

V Praze to budou 3 dny (od čtvrtka do neděle
v termínu 7. – 10. 3. 2013) a téma je: BEZ
KOMPROMISU! Důraz bude na společné
modlitby a chvály. Jako řečníci tam budou
Tom Hess z Jeruzaléma a jeho manželka
Kate, dále Joel Staab a pak mladí vedoucí
z dalších evropských zemí (Slovensko, Německo, Bělorusko, atd.) Během akce také
zazní svědectví o tom, co se děje v dalších
zemích Evropy. Souběžně s programem
v hlavním sále bude probíhat také nepřetržitá
modlitebně-uctívací stráž v menším sále. Podrobný program je nyní na stránkách Evropské konvokace: www.konvokace.cz/

rodního domu modliteb v Praze (IHOPP)
ve spolupráci s Domem modliteb v Jeruzalémě. Technicko-organizační část celé akce
zajišťuje Křesťanská misijní společnost
(KMS). Důležité je říci, že mladí lidé, kteří
se ujali nelehkého úkolu zorganizovat celou velkou akci, jsou zároveň členy místních
sborů (KS a AC). Vedoucím přípravného
týmu je Pavel Ondrák (ze střední generace),
který je starším v KS Praha.

Kde to bude a kolik
tam bude asi lidí?

Konvokace bude v Praze v Radiopaláci
(Vinohradská ulice, nedaleko Národního
muzea). Očekáváme účast kolem 1 000 lidí
a doufáme, že velká část z nich bude z mladé
generace

Kolik to bude stát?

Cena za celou akci (čtvrtek až neděle) je
400 Kč. (To je dnes cena za levnější koncert
na 2 hodiny.) Zatím není jasné, kolik lidí se
přihlásí na celou akci. Pokud pak ještě budou volná místa, tak asi nebude problém si

zaplatit vstup jen na část. Chceme Vás povzbudit k tomu, abyste přijeli na celou dobu.
Registrujte se co nejdříve přes naše stránky
konvokace: www.konvokace.cz

Je to pro mne?

Pokud toužíš po změně v této zemi, pokud
toužíš po tom, aby se naše země a celá Evropa
obrátila ke Kristu, pokud věříš v moc modlitby, pokud věříš, že je důležité, abychom měli
jednotu (jako Boží lid), pak prosím přijď
také. Konvokace bude mít prorocký rozměr,
to znamená, že očekáváme, že Duch svatý,
kterému chceme dát maximálně možný prostor, bude konkrétně mluvit a jednat. Modli
se, jestli tam máš být. Jestli je to místo, kde
tě Bůh chce mít. Potom tomu, prosím, obětuj
svůj čas a svoje peníze. Budeme také vděčni
za tvoje modlitby.
Petr Kácha – vedoucí Sboru Křesťanského společenství Praha – regionu Střed, člen
Rady Církve Křesťanská společenství v ČR,
člen Mezinárodní rady starších Konvokace
národů v Jeruzalémě a vedoucí Přípravného
týmu Evropské konvokace v Praze 2011
Alena Krausová – Koordinátorka Domu
modliteb v Jeruzalémě (JHOPFAN) pro země
středo-východní Evropy

Kulturou proti antisemitismu
Jestliže si také myslíte, že antisemitismus je nákaza, která znovu ohrožuje
civilizaci, přijďte a připojte se tak k těm, jimž to není jedno.

Pro koho je tato akce
určena?

Tato akce je v první řadě určena mladým lidem, kteří uvěřili v Pána Ježíše Krista, vydali mu svůj život a chtějí ho následovat BEZ
KOMPROMISU. Zároveň jsou ovšem zváni
i všichni ostatní z dalších generací. Konvokace je tedy pro všechny, kterým není jedno,
v jakém zoufalém duchovním stavu se Evropa nyní nachází. Kteří se chtějí modlit a volat k Bohu, aby to změnil. Kteří jsou ochotni
nasadit svůj život pro našeho Pána, aby si nás
použil ke změně.

Kdo akci organizuje?

Mládežnickou evropskou konvokaci 2013
organizuje skupina mladých lidí z Meziná-

neděle 21. dubna 2013
Pochod dobré vůle
Praha, Nám. Franze Kafky
od 14 hod.

Shromáždění
Praha, Klárov od 15 hod.
http://praha.kaes.cz

Česká pobočka Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ) Vás zve
do Prahy na veřejnou akci „Kulturou proti
antisemitismu“, která se koná v neděli 21.
dubna 2013.
Jedná se o „Pochod dobré vůle“ centrem
Prahy a následující veřejné shromáždění
v Praze na Klárově. Sraz účastníků Po-

chodu dobré vůle je před 14. hodinou
na náměstí Franze Kafky (na rohu Staroměstského náměstí). Odtud projdou částí
židovského města, zastaví se na Palachově
náměstí před Rudolfinem a pochod zakončí
na Klárově, kde se připojí k navazujícímu
shromáždění. Cílem je vytvořit pokojným
a kulturním chováním kontrast k agresivním vystoupením rasistů a společně deklarovat, že antisemitismus do slušné společnosti nepatří. Podobně jako v předchozích
letech, kdy se pochodu zúčastnilo několik
stovek lidí, bude i letos připravena umělecká náplň.
Dramaturgie letošního, již desátého ročníku, sleduje osudy jedné konkrétní postavy.
Je jí akademická malířka Helga Hošková-Weissová, která byla v jedenácti letech
s rodiči deportována do Terezína. Tam si
vedla deník a kreslila obrázky. Reprodukce
některých z nich budou součástí scény, která
bude tentokrát vytvořena v parčíku na Klárově. V režii Lenky Sedláčkové tam uslyšíme zdramatizované úryvky z deníku paní
Hoškové, na něž naváže hudební vystoupení
jejího syna Jiřího Hoška a vnučky Dominiky Hoškové. Na programu se budou podílet

další umělci, kteří svou aktivní účastí podpoří myšlenku celé akce. Uslyšíme kantora
liberecké židovské obce a zpěváka Michala
Foršta, v interpretaci textů se opět setkáme s herci Janem Potměšilem a Tomášem
Töpferem. Paní Hošková, která přežila
Auschwitz a osvobození se dočkala v Mauthausenu, bude osobně přítomna.
Pozvání dále přijal místopředseda Senátu Přemysl Sobotka,
primátor hl. m. Prahy
Bohuslav Svoboda, izraelský velvyslanec Jaakov
Levy a ředitel pražské
kanceláře Nadace Konrada Adenauera dr. Werner
Böhler.
V posledních letech
jsme svědky narůstajícího antisemitismu v Evropě i v naší zemi. Touto
akcí chceme mobilizovat
všechny občany, kterým
není tento vývoj lhostejný,
a povzbudit je k občansky
statečnému postoji. Filosof
Edmund Burke kdysi řekl,

● V Y UČ OVÁ N Í

Utéci smilstvu
dokončení z únorového SD
Velmi stěžejní a poučná je pasáž z Ez 16,159, ze které plyne několik principů týkajících
se smilstva. Spolehnutí na svou krásu (pýcha)
vypůsobila touhu Jeruzaléma ke smilstvu
(Bůh oslovuje Jeruzalém v ženském rodě).
Je zřejmé, že ze své krásy začala odvozovat
svou hodnotu (nikoli od důstojnosti, kterou
jí Bůh daroval). Tak potřebovala ne jednoho, ale množství partnerů (verš 15), kterým
by svou krásu nabízela. Její smilstvo vedlo
ke smrti jejích dětí, které „svým milencům
obětovala k jídlu“ (viz verš 20). Provozování smilstva a falešné oběti vedly k opovrhování svou vlastní krásou (verš 25), nakonec
schřadlo její srdce (verš 30) a dopadla tak,
že dokonce svým milencům sama platila
(verš 34). Za všechno smilstvo bude nad ní
vynesen soud, a to vydáním do rukou pelištejských dcer, které se za ni stydí (verš 27),
když už se sama stydět neumí, souzena bude
jako smilnice a vražedkyně (verš 38) ukamenováním. Nakonec je přirovnána ke své
sestře Sodomě, jejíž zvrácenost spočívala
ve „vznešenosti, nasycenosti chlebem a utěšené bezstarostnosti. To vše měla ona i její
dcery k dispozici, ale ruku chudého a nuzného neposilovala.“ (verš 49). Výše uvedená
pasáž ukazuje, jak z pýchy a pohrdnutí věrností jednomu partnerovi nakonec dochází
k obětování vlastních dětí. V dnešní době je
analogická situace v množství potratů, které
jsou důsledkem sexuální nevázanosti. Zvrh-

lost západní společnosti již mnohokrát vyprovokovala muslimské věřící k závěru, že
pokud je západní společnost křesťanská, tak
je proti Božímu řádu. „Pelištejské dcery“ se
tak stydí za nás a jsou nástrojem soudu nad
zvrhlostí, která se mezi námi rozrostla.
Další klíčové pasáže o duchu smilstva se nacházejí v knize proroka Ozeáše. V Oz 4,1-17
čteme, že Boží lid hyne pro nedostatek poznání. Snaží se jíst, ale nenasytí se, smilní,
ale nerozmnoží se, protože opustili Hospodina, aby se oddali smilstvu. Staré a nové víno
připravuje lid o rozum. Lid se doptává svého
dřeva, jeho hůlka mu věští; protože je svedl
duch smilstva, smilstvem se odvrátili od svého Boha. Když skončili s pitím, propadli
smilstvu. Milovali víc hanbu nežli svoji čest.
Vítr (duch, Strongovo číslo 7307 = ruach)
je uchvátí svými křídly, bude se (lid) stydět
za své oběti. Z Oz 5,3-6 je zřejmé, že smilstvo poskvrňuje i ty, kdo původně nesmilnili,
tj. je nakažlivé, skutky smilstva (bez pokání)
nedovolí navrátit se k Bohu, protože v nitru
těch, kdo pášou smilstvo, je duch smilstva,
(a proto) Hospodina neznají. Nakonec v Oz
7,4 čteme charakteristiku smilníků, kteří jsou
jako rozpálená pec, kam se přikládá přes den
a v noci žhne sama od sebe. Duch smilstva
působí převrácení smyslu plodnosti. Ti, kteří chtějí mít děti, nemohou. Ti, kteří smilní
a nechtějí mít děti, často nechtěně otěhotní,
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že k triumfu zla postačí, když slušní lidé nebudou dělat nic. Zveme Vás, abyste společně
s námi dali najevo, že jsme se z minulosti
poučili.
Mojmír Kallus, předseda ICEJ ČR
Další podrobnosti a aktuality naleznete na stránkách
www.vsichnijsmelidi.cz.

a pak takovou „nehodu“ jednoduše odstraní
potratem nebo nitroděložním tělískem. Mimochodem jeden druh nitroděložního tělíska (způsobu antikoncepce, která likviduje
již oplodněné vajíčko) se jmenuje Medusa.
Sexuální nevázanost (jak přímo vyplývá
z mnohých míst v Písmu) je velmi často spojena s požíváním alkoholických nápojů. Cílem ducha smilstva je zničit přirozený stud
až do fáze, kdy zasažení lidé „milují více
hanbu než svoji čest“. K tomu často napomáhá právě souběžné alkoholické opojení, které
přirozené zábrany odbourává.

Obrana proti duchu Smilstva

Sám Pán Ježíš nám v záznamech z evangelií ukazuje, že smilstvo vychází ze zkaženého srdce člověka (viz Mk 7,21n), a pohled
na ženu se smilným záměrem prohlašuje
za vykonané cizoložství (Mt 5,27n). A přece jedná soucitně i s nevěstkou (viz J 8,3n).
Jeho slovo ji odvrací od dosavadního způsobu života a ostatním ukazuje, že sami nejsou
v této oblasti bez hříchu. Takže každý z nás
má naději, i když nejsme v této oblasti bez
hříchu.
Každému jednotlivci i místnímu sboru
doporučuji hledat konkrétní postup, jak přemoci vliv ducha smilstva kolem nás. Dost
podnětů k tomu nabízí Písmo samé, další
podrobnosti jistě rád zjeví Duch svatý pro
konkrétní situaci.
Dle mého názoru je v boji proti duchu smilstva potřeba:
yy dodržovat smlouvy (smlouvu s Bohem,
s manželkou, atd.), protože duch smilstva
pracuje proti Božím smlouvám;

yy ustřežit své srdce, protože ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství,
smilstva, krádeže, lživá svědectví, urážky
(viz Mt 15,19);
yy uzavřít smlouvu se svýma očima (zvláště muži – viz Job 31,1 „Se svýma očima
jsem uzavřel smlouvu, jak bych se mohl
zadívat na pannu?“).
Dle návodu z Oz 2,1-9:
yy si musíme uvědomit svou identitu „Jste
synové živého Boha“ a jsme „Omilostnění“, žádní „synové smilstva“, ani smilníci
ani odsouzenci;
yy je potřeba se jednoznačně vypořádat s neřestnou minulostí („Veďte při se svou
matkou, veďte, protože ona není mou ženou a já nejsem jejím mužem. Ať od sebe
odstraní svá smilstva a znaky svého cizoložství zprostřed svých prsů.);
yy činit pokání, protože když nebude pokání,
Bůh sám zatarasí cestu trním, zazdí ji zdí,
abychom nenašli své stezky.
Dle 1 K 6:9-20:
yy je potřeba si uvědomit, že tělo nenáleží
smilstvu, ale Pánu, že jsme údy Kristovými;
yy je třeba zdůraznit, že kdo se připojuje
k nevěstce (partnerovi při smilnění), je
s ní jedno tělo;
yy nemyslet si, že se smilstvem se dá nějak
domluvit, ale jsme vyzváni „Utíkejte před
smilstvem“;
yy uvědomit si, že smilstvem hřešíme proti
vlastnímu tělu;
yy smilníci jsou zmíněni jako první, kdo se
nedostanou do Božího království (pak
modláři, cizoložníci, rozkošníci a lidé
praktikující homosexualitu), tj. důrazně
varovat, že smilstvo patří mezi tzv. „smrtelné“ hříchy.
V neposlední řadě patří k účinnému boji
proti duchu smilstva zdravý sexuální vztah
v rámci manželství. Je povinností obou životních partnerů nedovolit, aby služba či
lenost okrádala manžely o koření jejich vztahu. Duch smilstva se snaží podněcovat lidi
mimo manželství k inspirujícím prožitkům
v sexu, které často výrazně ochladnou hned
po vstupu do manželství. Tyto podněty jsou
násobně zesilovány všudypřítomnými filmy,
reklamami, internetovými portály, lascivními vtipy a příběhy, články a fotkami v časopisech. Lidé tak mají dojem, že, když by
chvíli byli bez sexuálních dráždidel, tak by
snad ani nežili. Dříve, když chtěl muž mít
sex se ženou, musel proto podstoupit mnohé úsilí a věděl, že společensky nejpřijatelnější cestou je uzavřít s danou ženou sňatek.
Dnes jsme manipulováni masmédii do stavu,
kdy vzrušující sexuální zážitky jsou vymezeny výhradně mimo manželství a v manželství čeká v této oblasti na oba partnery
podle nich již jenom nuda. Duch smilstva se
snaží manželský sex tlumit a ubíjet tak, aby
rostla frustrace a podhoubí pro svádění k mi-

momanželskému sexu. Mnoho křesťanů se (viz Ju 1,7 „Sodoma a Gomora plně prozbytečně stydí v manželství mluvit o tom, padla smilstvu a odešla za jiným tělem“).
co by bylo pro něho či jeho partnera v sexu
Vím, že i v křesťanském prostředí požádoucí a příjemné. Tím roste opět nenapl- vstávají ti, kdo podobně jako Balám svádějí
nění, frustrace a rostoucí expozice pokušení. Boží lid, aby jej přinutili jíst maso obětované
A další forma převráceného studu je, že se modlám a smilnit (Zj 2,14). Přesto vyhlížím,
křesťané za tuto oblast stydí modlit či vyžá- že se každý křesťan může rozhodnout postudat pastýřskou pomoc, jako by to bylo něco povat v opačném duchu. Manželé navzájem
divného či nepatřičného
se milující a prokazující si
před Bohem, který tuto
úctu dosvědčují, že věrný
oblast stvořil „jako doba milující Ježíš přijde pro
rou“. Proto povzbuzuji
svou Nevěstu. Věrní muži
všechny křesťany žijící
milující své ženy a věrné
v manželství, aby komuženy mající úctu ke svým munikaci o sexu věnovali pažům zaberou veřejný prostor,
Zákonictví
třičnou pozornost a nenekterý dnes zaplňují smilníci
Smilstvo
Svévole
chali v této oblasti vyrůst
a lidé, kteří se bojí vstoupit
Mamon
ani u sebe ani u svého
do manželství, protože vidí
životního partnera žádnou
kolem mnoho rozvrácených
zbytečnou frustraci, a tím nedali
vztahů. Křesťané plní Ducha svatého
prostor pro dílo ducha smilstva a smrti
mohou dosvědčovat Boží svatost, která
v jejich vztahu.
pro ně není zákonickým úsilím, ale radostJsem přesvědčen, že žijeme v době, ným vstupováním do Boží milosti. Křesťané
kdy se utváří babylonský systém smilstva, plní milosti a Boží moci pomohou vysvobosvévole, vnější náboženské formy a podni- dit lidi spoutané duchem smilstva. Církev
katelského úspěchu (viz např. Zj 17,1-5). věrná, poslušná Božímu slovu a vedená DuDo tohoto systému patří také rozvrácení chem svatým, způsobí porážku ducha smil„heteronormativu“, tj. Bohem daného řádu, stva na místní i národní úrovni.
který povoluje uzavírat manželské vztahy
Miloš Kačírek
pouze muži a ženě a sexualitu povoluje pouTento článek vyšel v časopise The Morning
ze v rámci takového svazku. Jsme svědky
Star (nyní Příliv) 2011/3, str. 48-56.
pokusů tvrdit, že svazky mohou legitimně
uzavírat jakékoli osoby, tedy i „homose- Autor je vedoucí prorocko-modlitebního týmu
xuální“. Porušení „heteronormativu“ pře- při Křesťanském společenství Praha, předsechodem k „homonormativu“ nazývá Písmo da správní rady Mezinárodního domu modliteb
v epištole Judy „plné propadnutí smilstvu“ v Praze a zakladatel prorockého hnutí „orlů“.

D u ch

Smrti

● JA K JSE M T O P RO Ž I L

Deník jedné chůvy
Super, tak už jsem tady. V Nigérii. Let proběhl celkem poklidně, ale Reuben měl po 6
hodinách už fakt dost a i ostatní se tvářili
velmi unaveně. Už na letišti jsme se sezná-

http://praha.kaes.cz

mili s jedním zajímavým africkým pravidlem
„hurry up and wait“. Vždycky vás někdo vyhecuje ať běžíte tam a tam, ať uděláte to a to
a pak musíte čekat..čekat..a čekat..Je vtipné,
že to tak opravdu vždycky je! Když jsme se
konečně vyhrabali s 18 kufry z letiště, málem
jsem padla vedrem. Bylo téměř devět hodin
večer a tak 30 stupňů! A to vlhko!
Teď bych vám ráda popsala své postřehy
z tohoto prostředí: Na letišti se všichni tváří,
že chtějí dát ruku k dílu, ale pak na tu ruku
chtějí dost vysoké částky! Doprava je fiasko.
Sice se tu už měsíc nesmí jezdit s motocykly,
ale ne že by na silnicích bylo bezpečno...Jeli
jsme takovým menším autobusem a byl to
docela adrenalinový zážitek. Řidiči by měli
jezdit vpravo, ale jezdí uprostřed. Přednost
je pro ně sprostým slovem a troubí při každé
příležitosti – aby na sebe upozornili ostatní
auta, která ne vždy berou jejich přítomnost
na silnici na vědomí (a nebo se tváří, že je
neslyšeli).
Všechno mi tu připadalo špinavé a zjistila jsem o sobě, že jsem docela cíťa. Vždycky jsem používala antibakteriální gely a tak

podobně. Dnes jsem tu ale čtvrtý den a víte
co? Je mi to jedno. Už mi špína vůbec nevadí
(a ještě jsem neumřela, takže to asi nebude
tak vážný ).
Jídlo – pálivé a mastné. Už jsem toho
ochutnala docela hodně a unesená z něho
moc nejsem (no jo, ale znáte mě...). Přece jen
jsem si oblíbila jedno pití – Mailo – je to něco
jako horká čokoláda a je to v podstatě jediná
čokoláda, kterou jsem tu měla. Jo a taky jsem
ochutnala pití s příchutí – ananasu, zázvoru
a česneku! (to jsem ale před koupí netušila),
docela se to dalo. Ženy – jsou od rány. Nevím, jak jinak je popsat. Často mi tu radí, co
mám a nemám dělat s Reubenem, musím se
naučit říkat „ne“ a nebo „děkuji, ale já vím,
co mám dělat!“ Muži – se často tváří hodně
na úrovni a vážně. Většinou mi nevěnují moc
pozornosti – jsem pro ně prostě jen nějaká
chůva (zato ženy se hned ptají odkud jsem
a obdivují mě).
Móda – fakt super! Ženy nesmí nosit kalhoty a kraťasy. Sukně nebo šaty nesmí být

kratší než pod kolena (děsivá délka, fakt ta
nejneslušivější). Nemělo by to být ani upnuté
oblečení. Je nutné si zahalovat ramena (takže v tomhle pařáku nosíme svetry) a dekolt.
Ženy často nosí kloboučky a nebo takové
okrasné šátky (gile). Muži jsou většinou buď
v černém nebo ve speciálním africkém oblečení, které je obvykle dost pestrobarevné.
Dnes mi vzali míry a ušijí mi mou vlastní africkou róbu. Už se nemůžu dočkat. Je to tak
pohodlné!
Byla jsem se projít s holkama po městě, kde teď týden bydlíme. Žijí v něm samí
křesťané. Je to neuvěřitelné. Fungují jako
samostatná jednotka. Mají tu poštu, obchod,
trhy, policii, cokoli. Je to prý jediné místo,
kde můžeme, jakožto bělošky, chodit bez
mužského dohledu. Lidé nás často zastavují
a jen tak zdraví, a nebo dokonce rozprávějí
o životě. Je to děs, člověk se nehne z místa.
Bohďa
Z dopisů Bohdanky Frantíkové
(Se svolením autorky)

● N A C O SE DÍ VÁ M E A C O Č T E M E
W.P. Gratias

Buyukas – Zločin a vzdor
Blíží se konec devatenáctého
století. Jména indiánských
náčelníků jako např. Ulzana,
Mangas Coloradas, Cochis
a především Geronimo dosud
nejsou zapomenuta. Americkou veřejností jsou stále více
vnímáni jako ti, kdo bránili
rozkvětu civilizace, než jako
ti, kdo hájili vlastní životy
a svobodu.
Thomas Sockrigde dělal
svou práci vždy svědomitě s maximálním důrazem
na priority americké společnosti. Byl za to svými nadřízenými náležitě oceňován a tak se jednoho
dne ocitl v San Quentinu. Naštěsti pro něj,
nikoli v nehostinné cele, ale v ředitelském
křesle s úkolem vybudovat na západě vzorové vězení. Po několika letech jeho úřadování
je v r. 1900 zveřejněn známým redaktorem
článek o vězni, který si odpykává trest v San
Quentinu bez řádného procesu. V té době se
začíná USA prezentovat před světem jako
země důsledně stojící na demokratických
principech a ve vládních kruzích vznikají
obavy, aby proces narůstajícího politického
vlivu na mezinárodní scéně nebyl podobnými zprávami narušen. Jednoho dne se proto
objeví před Sockridgem vládní zmocněnec
Bruce J. Kent Work s posláním celou záležitost důkladně prošetřit.
Kentu Workovi se nakonec podaří prosadit i přes odpor ředitele věznice a jeho
přímého nadřízeného guvernéra státu Kalifornie, propuštění vězně číslo PT 31. Pod

tímto označením už pět let
hnije ve studené kobce bývalý náčelník téměř vyhynulého apačského kmene Tentů
– Buyukas, nemanželský syn
samotného Geronima. Tato
pověst, spolu s hrozbou jeho
návratu do rezervace, vyvolá vlnu nepokoje. Co když
ho jeho zbylí soukmenovci
začnou chápat jako nástupce
slavného otce? Obava z masových bouří, během kterých
by se mohly odhalit nekalé
praktiky ředitele Úřadu pro
indiánské záležitosti a správců jednotlivých rezervací, vedla k tajnému
vynesení rozsudku smrti nad propuštěným.
Ještě než se transport s apačským náčelníkem a několika dalšími indiány vydal na cestu do rezervace San Carlos, sadistický dozorce, seržant Kirby dostal vysokou odměnu,
aby ve vhodný čas provedl fyzickou likvidaci Buyukase a jeho spoluvězňů.
Kniha Buyukas – Zločin a vzdor jistě
vyvolá mnoho otázek o ceně lidské svobody
a smyslu boje za ní. Na ty si asi každý čtenář
odpoví jinak. Nevadí. Jde hlavně o to, některé si položit a přemýšlet o nich.
Vyšly také další dva díly: Poslední válečná stezka a Vyhaslé slunce. Celou trilogii lze
bez problému sehnat v běžném, nebo pohodlněji v některém internetovém antikvariátu.
Nebo možno zapůjčit v široce rozvětvené síti
knihoven. Momentální dostupnost je ale lepší si ověřit na internetu.
Pavel Rosecký
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GIES, Miep a A. L. GOLDOVÁ

Zachránit!
Sice divný název pro knihu,
ale
výstižný.
Knihu jsem přečetla
jedním
dechem (většinou stejně nijak
jinak nečtu )
asi před dvěma
roky. Objevila
jsem ji na poličce nových přírůstků v městské
knihovně a dnes
si říkám, proč
jsem si ji vlastně nekoupila. Škoda, přeškoda, třeba bude
2. vydání. Kniha vypráví zvláštní příběh.
Příběh Anny Frankové z druhé strany.
Očima té/těch, která/kteří sbírala/i odvahu pomoct pronásledovaným a loveným.
V knize se prolínají vzpomínky i komentáře a důvody proč to či ono se stalo nebo
proč to či ono bylo uděláno. Tyto komentáře vás vtáhnou do děje a možná vás přinutí
klást si otázku: „Jak bych se zachoval já?“
„Co způsobí, že za někoho nastavím krk?“
„A komu můžu věřit?“
Možná tato poslední otázka je v knize
stěžejní a byla stěžejní v době okupace (nejen Holandska). Úplně mě ohromila „všední“
statečnost „obyčejných“ lidí. Protože rozhodnutí někomu pomoct není rozhodnutím
pouze jednotlivce, ale ovlivní všechny přátele kolem něho. Co když někdo ten tlak neustálého ohlížení se přes rameno nevydrží?
Co když se zastaví na půl cesty? Co když se
naštve a začne všechny udávat?
Tento příběh čekal dlouho na zveřejnění
(do překladu do češtiny ještě více jak o 20 let
déle). Možná proto, že tak dlouho bylo třeba,
aby bolest odezněla a převážila nutnost předat další generaci své vzpomínky a vzpomínky na své dávné přátele a odpustit některým
vrstevníkům.
Paní Miep se dožila sta let. Za svou statečnost v mládí byla v pozdním věku odměněna vyznamenáními a obdržela titul Spravedlivý mezi národy. Její životní příběh byl
zdokumentován v roce 1995 a jako inspirace
zmíněn v americkém filmu Freedom Writes
z roku 2007.
Kniha Zachránit! (V originále: „Anne
Frank Remembered: Tho Stroy of the Woman Who Helped to Hide the Frank Family“)
je rozebraná, ale dá se zapůjčit v městské
knihovně, většinou na rezervaci. Dokument
„Anne Frank Remembered“ je možno shlédnout na kanále You Tube v anglickém znění
bez titulků.
Marta Božovská
GIES, Miep a A. L. GOLDOVÁ. Zachránit!. 1. vyd.
Voznice: Leda, 2010. ISBN 978-80-7335-224-0.

● C O U Ž J ED E A C O SE C H YS TÁ

Manželské večery
„Manželské večery“… to zní docela divně, ne? Neměli by spolu manželé jít
spíš na balet nebo na squash než na nějaké nudné přednášky? Ale pozor, kdepak přednáška nebo snad skupinová terapie!

O co jde?

Jedním z klíčů k úspěchu kurzů je velký důraz na soukromí – však to vidíte na pozvánce
vedle. Druhý klíč je romantická večeře při
svíčkách jako na rande. Po večeři následují promluvy na témata jako řešení konfliktů, únava vztahu či společná zábava, to vše
prošpikované krátkými videospoty, citáty
slavných nebo osobními zkušenostmi (tedy
kromě tématu „sex“ ). Těžištěm večera je
ale čas, kdy si manželé spolu povídají úplně
sami, často poté, co si každý napsal odpověď
nejdřív sám (což ocení zvlášť introverti).

Jak to je velké?

Kurzy Manželské večery vznikly v Anglii
a vymyslel je stejný manželský pár, který
tam poprvé zorganizoval kurzy Alfa. Dnes
probíhají Manželské večery ve 120 zemích
a 40 jazycích. V Číně je podporuje komunistická vláda, dokonce včetně všech biblických veršů. V Africe používají vedoucí velké
plakáty s obrázky, protože nemají k dispozici
DVD a projektor. V Itálii probíhají stovky
pidikurzů v domácnostech a v celostátní televizi je propaguje místní katolický biskup.
Jen v České republice jimi už prošlo přes dva
tisíce párů na více než čtyřiceti místech!

Příprava a Výchova

Manželské večery nejsou jedináček – mají
několik sourozenců. Kurz Příprava
na manželství funguje skoro úplně stejně,
včetně večeře, romantiky, podobných
témat a cvičení pro
dva. Bývá ale ještě
příjemnější, protože
se tam ti dva mají
beznadějně
rádi.
Druhý sourozenec
je kurz Výchova
dětí, který je zatím
v pilotním provozu, a kurz Výchova
teenagerů, který si
zatím užívá jen anglicky mluvící část
světa .

 „Kurz mi pomohl myslet víc ne na sebe,
ale hlavně na druhého, na svého manžela.
Poznala jsem více jeho pocity i potřeby.“
<<„Kurz nám pomohl i tam, kde jsme mysleli, že žádný problém nemáme. Navíc se dá
aplikovat na všech vztazích.“
<<„Pomohlo nám to otevřít oči. Uvědomil
jsem si, že odpuštění = rozhodnutí, a kolik
chyb dělám.“
<<„Kurz mi pomohl vidět manžela taky jako
člověka.“
<< „Jsme rádi, že pro případ nabízíte pomoc
odborníka. Oceňujeme i organizační zajištění (svíčky, květiny, dezert...).“
<< „Oceňuji anonymitu během cvičení –
žádné týmové hry. Moc děkujeme!!! (večeře samozřejmě dobrý pocit podpoří
).“
<<„Hodně nás to sblížilo. Manželství získalo jiskru. Každý den se těším na manžela,
až přijde z práce“

A co evangelium?

Ale moment! Neměli bychom těm lidem spíš
říct o Kristu, není to důležitější? Ano, je –
věříme, že setkat se s Ježíšem je to nejlepší,
co můžeme předat. Ale budou nás ostatní
poslouchat, když nám jako křesťanům nedů-

...a líbí se?

Schválně se podívejte na to, co řekli
o kurzu (v Úvalech)
jeho nedávní absolventi, z velké části
nevěřící páry:
http://praha.kaes.cz

věřují? Budou se otevírat, když nebudou mít
pocit, že nám na nich záleží? Můžeme naplňovat jejich duchovní potřeby, aniž bychom
naplnili i ty ostatní, třeba potřebu fungujících
vztahů? Manželské večery jsou skvělé místo,
kde můžeme lidem sloužit a ukázat jim Boží
lásku nejen slovy, ale i svými činy.

Güttnerovic volno

Co máme s těmi kurzy společného my? Spolu
s Milošem Poborským a manželi Frolíkovými se snažíme šířit, propagovat a podporovat
tyhle kurzy po celé republice. Vyhradili jsme
si jako rodina dva měsíce času, Kuba si vzal
velké volno z práce a strávili jsme dva týdny s autory kurzů v Londýně (kde pořádají
kurz pro 80 párů) a dělali jsme semináře pro
potenciální vedoucí kurzů (v Praze, Brně,
Olomouci a Ostravě), seznamovali se se současnými organizátory, pracujeme na pozvánkách, materiálech, novém webu a překladech.
Zapojuje se celá rodina – i děti nám pomáhaly
servírovat na seminářích večeře!
Dáda a Jakub Güttnerovi, region Střed

To chci taky!

V Praze probíhá několik kurzů na několika
místech v různých částech roku – stačí se jen
podívat na www.manzelskevecery.cz a můžete se rovnou přihlásit! Nehledě na to, že
pozvánka na Přípravu na manželství plave
tady někde vedle našeho článku . A vždycky sháníme další pomocníky na propagaci,
webové stránky, informační stánek, podpůrné páry, chystání stolů, úklid či pečení buchet na Přípravě na manželství v březnu (viz
pozvánka). Spousta příležitostí ke službě jak
věřícím, tak nevěřícím .

● OZNÁMENÍ
ZŠ a MŠ Heřmánek srdečně zve Vás, učitele z ostatních škol, rodiče
vyučující doma i další rodiče, prarodiče

na seminář Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet.
Pokud Vám nezní úplně dobře slovo kriticky..., nemá to nic společného s pojmem kritizovat, ale spíše přemýšlet, uvažovat, vyvozovat, rozumět textu. Program pracuje v ČR již 20 let, a jeho kořeny jsou přeneseny z USA. Pro žáky křesťanských škol může tato
dovednost pomoci v orientaci a srozumitelnosti biblických textů. Seminář bude zaměřen na práci s textem pro předškoláky a 1. třídy, ale
použité metody mohou pomoci také učitelům nedělních škol a besídek.
Místo konání Rajmonova 4, Praha 8
Termíny navazujících lekcí 3. 4.; 17. 4.; 22. 5. a 12. 6. 2013
od 14 do 20.00 hod. Cena kurzu je 1.600 Kč.
Přihlášky zasílejte na mail kancelar@prorodinu.cz

Výstava obrazů

Zveme vás
na dny otevřených dveří a zápisy
• na letní prázdninový provoz MŠ a jeslí na Ládví
a na Černém Mostě
• do křesťanské třídy MŠ na Ládví pro školní rok 2013/2014
se zvýhodněným školným

Václava Lamra

• do předškolní přípravné třídy se speciálním rozvíjejícím
programem na Ládví a v Satalicích pro školní rok 2013/2014

„PAMATUJ A OPATRUJ“
Starozákonní příběhy a židovské symboly.

21. 3. – 1. 4. 2013
Zahájení 21. 3. v 18 hod.

• do MŠ a jeslí na Ládví pro školní rok 2013/2014
Vašim dětem nabízíme laskavý a individuální přístup
v malém kolektivu, rozvoj tvořivosti a talentů, prostředí
respektu a úcty, výuku angličtiny a další.
Praha 8-Ládví
Rajmonova 1199/4
(blízko metra C Ládví)
20. 3., 24. 4. a 29. 5.2013
v 15.30–17.00 hodin

Dům národnostních menšin – Vocelová 3, Praha 2

Srdečně vás zveme na semináře v březnu a dubnu:

14. 3. Sebepřijetí a osobní zralost
Co znamená sebepřijetí? Můžeme se vymanit z různých „mindráků“ a pocitů selhání? Vyrovnat se s tím, kým jsme, je důležitým krokem na cestě k dospělosti,
krokem k tomu, abychom se naučili respektovat hranice sebe samých i druhých
lidí a byli schopni budovat zdravé vztahy.
18:30 – 20:30 v klubovně sborové budovy
Přednáší: MUDr. Petra Mizurová a hosté / Cena: 200 Kč

19. 4. Syndrom vyhoření – týká se nás?
Syndrom vyhoření je v posledních letech často užívaný pojem. Jak poznat,
zda jsme pouze „unavení a přetažení“, nebo jde o něco vážnějšího? Pokud jsme
opravdu „vyhořelí“, jak z toho ven? Najdeme syndrom vyhoření v Bibli?
Seminář je určen všem, kdo se chtějí dozvědět více o tom, jakými mechanismy
syndrom vyhoření vzniká a jak se projevuje, co se s ním dá dělat a jak mu můžeme předcházet.
18:00 – 20:30 v knihovně sborové budovy
Přednáší: MUDr. Petra Mizurová a Mgr. Ráchel Bícová / Cena: 250 Kč

26. 4. Hněv a agrese – co s nimi?
Někteří lidé mají problémy zvládat své chování a v hněvu často jednají nepřiměřeně. Jiní se dokáží ovládat téměř za všech okolností, ale jejich negativní
pocity se střádají uvnitř. A co vy? Umíte se hněvat? Co znamená „hněvat se
a nehřešit“?
Seminář je určen všem, kdo se chtějí dozvědět více o hněvu a agresi i o tom, jak
se naučit s nimi zacházet. (více o semináři viz Sborový dopis leden 2013)
18:00 – 20:30 ve spodním sále sborové budovy
Přednáší:
MUDr. Petra
Mizurová a Mgr. Ráchel Bícová / Cena: 250 Kč
KRISTEM
PROMÌNÌNÉ
ŽIVOTY

Bližší informace a přihlašovací údaje:
http://kspraha.cz/poradenstvi/akce
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Praha 9-Černý Most
Vybíralova 969/2
(blízko metra B Černý Most)
19. 3., 23. 4. a 28. 5.2013
v 15.30–17.00 hodin

Více informací a přihlášky na www.prorodinu.cz,
na e-mailu info@prorodinu.cz nebo na tel. 724 692 085.

● OZNÁMENÍ

DOROST
středy
více info

(12 – 15 LET)

17:00 – 19:00 hod.

Jana Bukáčková
777 614 496
jana.bukackova@email.cz

POROST
úterky

(15 – 18 LET)

17:30 – 19:30 hod.

více info

Štěpánka Bláhová
777 576 530
spetanka@seznam.cz

kaž
do d dý č t v
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13

ZÁKLADY
KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA
Prakticky zaměřený výklad Bible, přátelské společenství,
možnost dotazů a osobních rozhovorů.

Kdy:

24. 1. – 25. 4. 2013

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 hosté
Chvály: Jiří Bešta

ODROST (18 – 25 LET)
pondělky 18:30 – 21:00 hod.
více info

T É M A T A

7. 3.

Michal Klesnil
737 984 138
michal.klesnil@kaes.cz

P Ř E D N Á Š E K

Každý den s Bohem

14. 3.

Modlitba

21. 3.

Odpuštění

28. 3.

Uzdravení z nemocí

4. 4.

Osvobození od hříchů minulosti

11. 4.

Jak s lidmi mluvit o Pánu Ježíši

18. 4.

Co je to církev?

25. 4.

Pán Ježíš přijde znovu

6. ročník festivalu Dny Dobrých Zpráv se bude konat od pondělí 4. listopadu do soboty 9. listopadu 2013.
Těšíme se na Vás a Vaše přátele.
http://praha.kaes.cz

KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY

Sborový dopis je informační bulletin pro členy a přátele Křesťanského společenství Praha.

SBOROVÝ DOPIS

Odráží život regionů, slouží k jejich propojení a jednotě.

SBOR
K Ř E S ŤA NSK É
SP OL EČ E NS T V Í P R A H A
IČ 73 6 310 4 3

● SBORO V Ý I N FO R M AČ N Í SE R V IS
SBO ROV É BO H O SL U Ž B Y
3. 3.

KD Ládví 15:00
Chvály: Hudební skupina pod vedením Jirky Jelínka
Kázání: Lubomír Ondráček

7. 4.

KD Ládví 15:00
Chvály: Hudební skupina pod vedením Oty Kunzmanna
Kázání: Lubomír Ondráček

11. 3.

SBO ROVÁ M ODL I T E BN Í

Kontakt

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

V E ČE R M ODL IT E B A C HVAL

19:00 – 21:00 Slouží Igor Rosa se svým týmem v sobotu, v předvečer „Slovenského
dne v KS Praha“

SLOV E N SKÝ DE N V KS PRAH A

23. 3.

SE T K Á N Í SL U Ž E BN Í K Ů
od 9:00, Na Žertvách 23, Praha 8

VE LKOPÁT E Č N Í B OHOSLU ŽBA

18:30, Na Žertvách 23 Praha 8

● I N FOR M AC E O R EG I O N EC H
Čísla u kolonky Počet členů znamenají: dospělí/pokřtěné děti do 18 let/nepokřtěné děti

ČERNÝ MOST
Vedením pověřen: Pavel Louthan
Shromáždění: Ne 10:00, Komunitní centrum
– Motýlek, Vlčkova 1067, Černý Most (vchod
z ul. Bouřilova, 2 min. od metra Raj. zahrada)
Počet členů: 25/10/15

SE V E R
Pastor: Tomáš Božovský
Shromáždění: Ne 9:30, ZŠ TGM, Ortenovo
náměstí, Praha 7
Modlitební: 18. 3. v 18:30 u Václavíků
Počet členů: 107/18/44
Výstup: Josef Hadrávek

Z Á PA D
Kolektivní vedení: Mirek Bálek, Luboš Ondráček, Richard Roušal, Petr Zůna
Shromáždění: Ne 15:30, Komunitní centrum
v Nových Butovicích (stanice metra Hůrka)
Počet členů: 49/5/20

S T Ř ED

Kolektivní vedení: Tomáš Dittrich a Lumír
Ptáček
Shromáždění: Ne 10:00, Na Žertvách 23
Počet členů: 85/20/26

JI H OV ÝC H OD
Pastor: Zdeněk Rašovský
Shromáždění: Ne 10:00 (9:45 modlitební),
Dům služeb, Vodnická 531/44, Praha 4 (Objekt je nový a není na mapě Googlu ani Seznamu.) Mapka na kspraha.cz/jihovychod/
Počet členů: 33/1/22

V ÝC H OD
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: 71/8/16
Vstup: Marie Těšíková
Výstup: Petr, Miroslava a děti Jan, Anna,
Kryštof a Emma Adamcovi – přestup do CB
Jižní Město

JI H
Pastor: Miloš Poborský
Shromáždění: Ne 10:00 (modlitby 9:30), KC
Novodvorská, Novodvorská 1013/151
Modlitební: v Ne 18:00 – Dáša Blažková,
Slepá I/14
Počet členů: 51/3/28

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
682120
Izrael a Církev
682130
dary na sborovou mládež

SBOROV Ý DOP IS

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
Sazba: Olga Hrdinová / APEO
Příjem článků:
písemně na adresu sboru nebo na e-mail
sd@kaes.cz
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Vždy k 10. předchozího měsíce.
Doporučená cena: 15 Kč
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Pastor: Petr Kácha
Shromáždění: Ne 10:00 Římská 20, Praha 2 –
budova Fitzwilliam Business
Počet členů: 97/12/40
Výstup: Jan, Ráchel, Sára, Eliáš a Jonatán
Bícovi – přestup na region Palmovka

PA L M OV K A

Účet

í

18:00 Na Žertvách 23, Praha 8

17. 3.

29. 3.

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

Pří
št

16. 3.

Korespondenční adresa

