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JAK SE HODNOTÍME?

Doznívající zima (kdy je
lépe zůstat ještě „ta za
kamny“) svými občasnými plískanicemi přidává
čas. Den se už prodloužil,
ale ještě není možné opracovávat jarní zahradu,
ani vyrazit na procházku.
Takto „ulovený“ volný čas jsem se chystala
využít k častějšímu čtení Bible a k modlitbám. Moc se mi to ale nedařilo. Nevím, co
mi bránilo víc, jestli „práce“, nebo lenost.
A přitom už to znám. Když nevyhlížím to, co
pro mě připravil Bůh a dělám si své věci, nakonec všeho udělám méně a s menší radostí,
ne tolik spokojeně a šťastně. Tak v tomto měsíci, o kterém platí, že „ještě tam budem“,
hodlám své předsevzetí naplnit: hledat Boha,
slyšet Ho a poslechnout.
Nanda

To je ten, o němž je napsáno: „Hle, posílám svého posla před tvou tváří, který
upraví tvou cestu před tebou.“ Amen, pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili
z ženy, nikdo není větší než Jan Křtitel.
Lukáš 7, 27–28
Většina lidí si přeje, aby dosáhla určitého nějších učedníků, Ježíšova služba začíná
významu a zralosti. Křesťané si přejí být být významnější a Jan je dokonce nakonec
duchovně zdraví a zralí a přinášet ovoce popraven. A Jan ve vězení pochybuje. V sedpro Boží království. Jako mladí si klademe mé kapitole Lukáše čteme, že ztrácí jistotu
otázku, co chceme udělat resp. čeho chceme i v tom, zda je Ježíš skutečně Mesiáš. V tu
dosáhnout, s narůstajícím věkem se otáz- chvíli se nepovažuje za někoho významného
ka transformuje do otázky co po nás zůsta- a úspěšného a těžko ho za někoho takového
ne. Někdy máme problém změřit, zda jsme považuje většina ostatních lidí.
úspěšní nebo naopak neúspěšní. Někteří lidé
Potřebujeme dobře rozumět svému úkolu.
se přeceňují, někteří podceňují. Ani jedno Chceme vidět výsledky, tedy ovoce své služnení v pořádku.
by. Jenže všichni nesklízejí.
Určitým příkladem nám
Buďme těmi, kteří stojí Mnozí připravují cestu. Časmůže být Jan Křtitel. Ve
to vidíme ovoce až ve chvíli
svém životě zažil vrcholy v Boží vůli pro svůj život. spojení a doplnění někým
i hluboké dno. V Lukášovi
dalším. Největší význam
Nestaňme se
ve třetí kapitole o něm čteJanovy služby se naplnil až
duchovními invalidy, v Pánu Ježíši, ve chvíli, kdy
me, že slyšel Boží hlas a že
tento hlas poslechl. To bylo
už byl Jan mrtvý. Jsme lidé
kteří slyšeli Boha,
něco typického pro Janův živěčnosti a nesoustřeďme se
vot a je to klíčové i pro nás. ale nenašli odvahu ho na bezprostřední úspěch ani
Hledat Boží tvář, slyšet Boží
na hodnocení lidí. Potřebuposlechnout.
hlas a zařídit se podle toho,
jeme mít o sobě realistickou
co Bůh řekne. To je známka života a zdraví představu (činit pokání z pýchy i méněcenresp. nemoci. Toužíš slyšet Boží hlas a se- nosti), je dobré se radit s lidmi kolem nás,
tkávat se s Bohem? Chceš to proto, protože kteří Boha znají a slouží mu (pro Jana bylo
chceš v životě činit Boží vůli? Potom je to určitě důležitější, co si mysleli jeho učedníci,
známka Tvého duchovního zdraví a života. než co si myslel Herodes), ale nejdůležitější
Nemáš touhu po Boží blízkosti nebo se jí do- je, jak nás vidí Bůh. A Ježíšovo hodnocení
konce snažíš vyhnout? To je známka nemoci. v úvodu článku je hodně vysoké.
Nepíši to jako odsouzení, ale jako příznak
Buďme těmi, kteří stojí v Boží vůli pro
duchovní nemoci a potřeby s takovým sta- svůj život. Nestaňme se duchovními invalivem jednat. Přijít k Bohu a požádat o pomoc dy, kteří slyšeli Boha, ale nenašli odvahu ho
i sourozence.
poslechnout. (Pokud víš, že jsi v něčem neJan vyšel a kázal a jeho kázání má obrov- vstoupil do Božího plánu, nezoufej. Čiň pokáský úspěch. Čteme o tom, že k němu vychá- ní. Bůh může Tvé povolání obnovit a nebo Ti
zela celá judská krajina. Lidé činili pokání, dát jiné. Ale nezůstaň ve stavu neposlušnosti.)
dávali se křtít, měnily se lidské životy. Jan Důležitější než Janův konec ve vězení je to, že
dokonce pokřtil Pána Ježíše a označil ho naplnil Boží plán a vešel do jeho slávy.
za Mesiáše. Jeho kázání je nekompromisní
V Matoušovi 25, 21 je skvělé hodnocení
a Jan konfrontuje i krále Heroda kvůli nemo- služebníka. Dobře, otroku dobrý a věrný, byl
rálnímu svazku s manželkou jeho bratra. He- jsi věrný nad málem, ustanovím tě nad mnorodes a zvláště Herodiada si to nenechají líbit hým; vejdi v radost svého Pána. Přál bych si,
a místo pokání dávají Jana zatknout. Z vel- abych jednou toto hodnocení slyšel z Ježíkého úspěchu je naprostý neúspěch. Janova šových úst, a to samé přeji všem čtenářům
služba je přerušena, místo zástupů za ním Sborového dopisu.
chodí jen několik nejvěrnějších a nejodvážLubomír Ondráček

http://praha.kaes.cz

Moudrý a hloupý muž jako kluci.
Z angličtiny přeložil Tomáš Božovský
Copyright Gospel Communications International,
Inc – www.reverendfun.com
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Proklamace, nebo skutečnost? Shromáždění
chval a modliteb
Mnoho křesťanských
sborů, ale i jiných organizací, má různé deklarované vize a hodnoty.
Někdy je to ale jen proklamace, která příliš neovlivňuje skutečné fungování daného sboru,
někdy je to něco, co je součástí života. Jak
jsme na tom my?
V minulém čísle Sborového dopisu jsem
připomněl naše hodnoty. Zkusím se dnes zamyslet, jak se nám daří zařadit do sborového
života dvě z nich.
Neustálá modlitba. Když sbor začínal
prožívat určitou obrodu počátkem 80. let
minulého století, byla modlitba důležitou
součásti života sboru. Každou neděli večer
jsme měli modlitební setkání, kde se scházelo jádro sboru a kde jsme přijali mnoho
věcí a také mnoho sborových bitev vybojovali. Modlitební život sboru se měnil, z nedělí byly jednu dobu modlitební polonoce
v pátek jednou za měsíc, pokoušeli jsme se
i o nepřetržitou modlitební stráž. Na modlitebních polonocích bývalo běžně více než sto
účastníků. Postupně se ustálila praxe sborové modlitební jednou za čtyři týdny a na některých regionech jsou regionální modlitební. Naneštěstí ale nejsou tato setkání masově
navštěvovaná. Sborová modlitební má kolem dvaceti účastníků, na regionech jsou to
spíše jednotlivci. Nebyli jsme s touto situací
spokojeni. Před několika lety jsme zahájili
modlitební staršovstva jedenkrát za čtrnáct
dnů a myslím, že toto rozhodnutí bylo důležitým krokem k nastartování nového modlitebního nasazení sboru. Další ranní sborová
modlitební se příliš neujala, ale začali jsme
organizovat modlitební resp. chválící stráže
a ty se poměrně plní. Velmi dobrá reakce

byla na letošní sborový půst. I když v této
hodnotě nejsme stále nejsilnější, myslím, že
jdeme kupředu. Jen připomínám, že osobní obecenství s Bohem nad Božím slovem
a na modlitbě je základ našeho vztahu s Bohem a že bez tohoto obecenství nelze přežít
a ztráta osobního vztahu s Bohem často vede
k vychladnutí nebo dokonce ztrátě víry.
Štědré dávání provázelo sbor od jeho
počátku. Starali jsme se o sociálně slabší členy sboru a ještě v ČCE pamatuji na setkání
zástupců pražských sborů, kde náš sbor patřil
k nejštědřejším při finanční podpoře fungování celé církve a církevních projektů. Většina služby sboru byla a je konána skrze neplacené dobrovolníky. Mnozí členové sboru
slouží i navenek a někteří byli vyhodnoceni
i jako dobrovolníci roku na některém pražském obvodě nebo dokonce v rámci celé Prahy. Kromě vlastní služby a péče o naše sociálně potřebné chceme být štědří i navenek.
Proto ze všech desátků oddělujeme ihned 3 %
na na mimosborové projekty (většinou sociální a humanitární) a 4 % na podporu misie
(většinou zahraniční). Kromě toho máme
ale ještě další mimořádné sbírky a některé
regiony podporují další projekty. Za loňský
rok naše štědrost navenek přesáhla 10 %
sborových desátků. I když určitě můžeme
stále hledat rezervy ve své finanční i časové
štědrosti, myslím, že tato hodnota je v životě
sboru silně zastoupena.
Hodnotit mohu celý sbor. Je ale důležité, abychom hodnotili sami sebe před Boží
tváří. Jako sbor můžeme být modlícím se
a štědrým sborem, ale někdo může jednat
naprosto opačně. Současně např. menší nasazení v modlitbách sboru nemůže zabránit
v horlivých modlitbách a uctívání nikomu
z nás.
Lubomír Ondráček

Tým z Connections
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 dalším 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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Zveme vás na shromáždění chval a modliteb,
která budou probíhat každou třetí neděli v měsíci
v 19:00 ve velkém sále
na Žertvách. Nejbližší
setkání je 21. 4., v květnu vynecháme, neboť je
celosvětový den modliteb v Betlémské kapli.
Další termíny sledujte pro jistotu na sborovém webu.
Mottem těchto shromáždění by mohly být
tyto verše:
Potěšit se v Boží přítomnosti
Žalmy 73,28 Co se mě týče, Boží blízkost je
pro mě dobrá.
Bůh hledá naši úctu a chválu
Jan 4,23 Ale přichází hodina, a již je zde,
kdy praví ctitelé se budou klanět Otci v duchu a pravdě; vždyť sám Otec hledá takové ctitele.
Boží vůlí je, abychom vyhlašovali proroctví,
proklamovali Jím inspirované Slovo:
1 Paralipomenon 25,1 David a velitelé vojska přidělili též službu synům Asafovým,
Hémanovým a Jedútúnovým, aby vyhlašovali proroctví při citaře, harfě a při cymbálech.
Formou těchto shromáždění se chceme přiblížit službě, kterou David ustanovil ve stánku uctívání, např. 2 Par 25. Snažíme se povzbuzovat všechny příchozí k aktivnímu
přístupu, přinášení inspirovaných prorockých slov, přímluv, proklamací, ale i dalších
projevů, jako například k prorockému tanci
či malování obrazů.
Okuste a vizte, jak Dobrý je Hospodin.
Mirek Hoblík
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Vize Celosvětového dne
modliteb v Praze, 19. 5. 2013
Celosvětový den modliteb se tento rok bude konat v sobotu
na Letnice 19. května od 14:00 hodin.

1. Modlitby v Betlémské kapli
14:00 – 16:00

Naším cílem je společně se modlit za to, aby
Hospodin znovu otevřel „duchovní studny“,
které dříve byly v našem národě. A skrze to,
aby přišla duchovní změna do naší země.
Budeme se modlit za tyto studny: (vždy bude
krátké vysvětlení a potom společné modlitby)
a) Láska k pravdě (svatost, Boží řád)
Lubomír Ondráček (KS Praha, KMS)
b) Modlitba a uctívání (proroctví, horlivost)            
Petr Sikora (AC Praha)
c) Milosrdenství a misie (vzdělanost a pokrokovost) David Rafael (SŽ Brno)

Na závěr se budeme modlit za úctu k minulým generacím a duchovnímu dědictví. Tomáš Korčák (Juda Mělník)
Při odchodu z Betlémské kaple budeme
symbolicky pít z těchto studní.
Chvály povede křesťanská skupina Proti
proudu 30 (KS Česká Lípa).

2. Průvod radosti 16:00 – 16:30

Jádro budou tvořit hudebníci a chváliči.
Chceme demonstrovat před viditelným i neviditelným světem radost ze spasení v Ježíši
Kristu. Nestydíme se za evangelium a chceme, aby si nás ostatní lidé v Praze všimli.
Pochod povede Mirek Ujčík (KCV Praha).

3. Veřejné shromáždění
16:30 – 17:30

• budeme chválit našeho Pána a Boha
• budeme se modlit za vládu a v moci
postavené
• děkovat za pozitivní postoj naší vlády
k Izraeli
• kázat evangelium (česky a anglicky)
• nakonec budeme vyhlašovat jednotu
Kristova lidu napříč církvemi
Chvály povede skupina Mirka Hoblíka.

Poznámka a prosba o modlitby:

Původně jsme zamýšleli skončit na Staroměstském náměstí, ale to je prý obsazené.
Proto hledáme a modlíme se za jiné vhodné
místo. Jde nám o tom, abychom se modlili
a chválili našeho Pána a Boha i na veřejnosti.
Prosíme vás tedy o vaši modlitební podporu a vaši hojnou účast. Modlete se prosím
i za vhodné místo pro třetí část Dne modliteb.
Vedoucí přípravného týmu Petr Kácha
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KON VOK AC E : první dojmy
M

oje první dojmy? Úleva, že jsme
to zvládli, radost, že jsme obstáli
v mnoha tlacích a vypětí, jak v praktických
věcech, tak především v osobních vztazích
v tak úzkém společenství přípravného výboru a po celou dobu přípravy Konvokace
i během ní. Přece jen, nikdo z nás nikdy nic
takového nedělal a obstát v různých
nepředvídatelných situacích a tlacích
bez větších zkušeností, které by se
daly využít, pro nás byla velká výzva
a pro mě především škola víry a spoléhání se na Něj. Duch Svatý měl
hodně práce...), se mnou určitě!
Šli jsme do toho s nadšením a ochotou udělat to nejlepší, co On chce
a během té cesty jsme zjišťovali, že
Bohu jde především o naše srdce a že
pokud nebudeme ochotni nechat se
vést, usvědčovat, odpouštět a proměňovat, budou všechna ta krásná slova,
která jsme přijali pro Konvokaci, bez
obsahu a života... Věřím ale, že Bůh
byl oslaven, a i když si nás často pokořoval a učil nás novým věcem, ne
vždy jednoduchým a radostně lehkým, měli jsme tu výsadu zažívat po celou
dobu jedinečnou zkušenost víry a sledovat,
jak Duch Svatý jedná v nás i v našich spolupracovnících. Náš Bůh je naprosto spolehlivý! Přicházel vždy v pravý čas do našich
nejistot, plánů a představ a láskyplně nám
otvíral oči, mluvil k nám a naplňoval nás
vírou a pokojem, učil nás vzájemné pokoře
a oddanosti a naplňoval nás radostí a silou,

abychom zvládli úkoly a výzvy, které s přípravou a průběhem tak velké akce souvisely.
Jsem opravdu dotčená a ohromená z toho, co
Duch Svatý v průběhu Konvokace dělal mezi
mladými lidmi! To, že Konvokace proběhla
tak, jak proběhla, pokládám za zázrak a jsem
Bohu nesmírně vděčna, že se přiznal k víře

a Bůh přebývá
ve chvalách
svého lidu...,
vidět na kolenou uctívat tolik krásných Božích dětí z celé
Evropy je pro mě opravdu velkým povzbuzením a radostí. V bázni před Bohem si znovu
uvědomuji, jak velká vize je naplnění
nepřetržitých modlitebně – uctívacích stráží (24/7) ve městě!   Věřím,
že jsme během těch několika březnových dní udělali další krok k Otcovu srdci, uctili v Duchu a v pravdě
Krále Králů a otevřeli se více pro
uzdravující doteky Ducha Svatého.
Věřím, že Bůh rozfoukal v mnoha
mladých srdcích nový plamen vášně,
lásky, oddanosti a rozhodnosti nést
Jeho břemena a sloužit Mu celým
srdcem a celým způsobem svého života v disciplíně a bez kompromisu!
Věřím, že Duch Svatý vzbudil v nás
všech touhu a ochotu platit cenu
za život ve svatosti a oddělenosti pro
Jeho záměry a otevřel mnohá srdce
Radka Novotná s Davidem Hoblíkem a Petrem Novým
pro porozumění úlohy Církve z pohasvého lidu a navštěvoval společná shromáž- nů vůči Izraeli!! Náš Bůh je opravdu nádherdění, což se dalo velmi intenzivně cítit nejen ný a všechno co dělá je dobré a dokonalé..,
během uctívání, ale prakticky celou dobu, věřím, že jsme se spolu se stovkami mladých
včetně přestávek a nejintenzivněji asi v Ma- Evropanů společně dotkli lemu Jeho roucha
lém sále, kde po celou dobu konání Konvo- a vyvýšili Jeho svaté jméno uprostřed Prakace probíhala nepřetržitá modlitebně – uctí- hy, uprostřed naší země, uprostřed Evropy!!!
vací stráž – 24/3. Kdykoli jsem tam během Jemu jedinému buď sláva na věky věků!!!
těch 4 dnů nebo nocí přišla, cítila jsem velRadka Novotná, Přípravný výbor
mi intenzivně, že nebe je opravdu otevřené
Konvokace KS Praha IHOPP
http://praha.kaes.cz
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K

onvokace – to pro mě byla veliká
škola Božího jednání. A mé první dojmy? Dojem první – pokora. Celé vedení
konvokace nebylo na týmu, ale na Duchu
Svatém. A v pokoře jsem se učil přijímat
Jeho vedení. A nebylo to věru někdy nic
lehkého. Dojem druhý – příboj Ducha
Svatého. I když jsem nikdy úplně neslyšel ani jednoho řečníka, i když jsem nemohl prochválit ani jeden programový blok,
přesto si mě milostivý Pán nacházel a vléval do mě tolik požehnání a v takových
přívalech, že jsem klesal pod jeho mohutným příbojem. A ukazoval mi v mnoha
případech, jak On pracuje. A když mě
například pokoušela nějaká starost, nebo
když mi docházely síly, Pán si mě odchytil v každé malé volné chvilce a tak
do mě doslova pumpoval radost, víru, po-

B

yl jsem překvapen, že tam přijelo opravdu kolem 800 lidí, čemuž se mi předtím
občas těžce věřilo. Jsem nadšen z toho, jak
Bůh vyléval svého ducha, za jednotu, která
tam panovala a za nadšené reakce několika
účastníků. Jsem velice pozitivně překvapen z otevřenosti lidí, které jsme oslovovali
na Václavském náměstí během Outreache.
Mělo to smysl.
Petr Nový

P

ro mne tato akce znamenala hodně. Věřím, že Bůh naplnil svůj záměr s konvokací a v mnohém ještě předčil mé očekávání.
Přineslo to změnu i do mého života.
Bůh zmocňoval mladé (i mne) do služby,
kterou děláme (nebo budeme dělat).
Takže se těším, co bude dál .
Iveta Prchalová z CBH, Praha člen
Přípravného výboru EKM

Tom Hess a Petr Kácha

koj a lásku, že jsem v radosti prolil potoky slz. Dojem třetí – nadšení z mladých
lidí v týmu. Těžko se dá napsat, jak úžasně pracoval celý tým. Kde nestačily naše
síly a rozum, nastoupila síla, moudrost
a jednání Pána Ježíše. A každý z těch, kdo
se na něčem podílel, to dělal s nadšením,
odhodláním, pokorou a mnohdy i do posledních sil. A za to jsem jim a především
Bohu vděčen. Dojem čtvrtý – na začátku
jsem se těšil, až to budeme mít za sebou.
Na konci v neděli mi bylo velice smutno
a líto, že to končí. Mám ale naději a touhu, že to, co se dělo, má a bude mít dopad
na naše životy. Že začneme skutečně jako
Boží služebníci, jako tělo Kristovo žít život dle Boží vůle a podle toho, jak On sám
chce. Že začneme žít život s Ježíšem, a to
BEZ KOMPROMISŮ.
Pavel Ondrák

B

yl jsem potěšen velkým zájmem mladých lidí z celé Evropy. Kéž to bude generace, která půjde za Pánem skutečně Bez
kompromisu.
Většina vyučování byla velmi kvalitních,
zvláště bych ocenil vyučování Kate Hessové, Joela Staaba a Vlado Žáka. Silný byl také
prorocký akt smíření na Balkáně – žehnání
sester z Chorvatska Srbům.
Při modlitební službě jsem viděl, kolik mladých lidí má problémy ve vztahu se
svými otci a často následně i problém s přijetím Boha jako dobrého Otce, který o ně má
zájem. Tomuto tématu je třeba se věnovat
ve vyučování i pastoraci.
Luboš Ondráček

N

a Konvokaci jsem si znovu uvědomila, že Bůh je VŠEMOHOUCÍ a já
MŮŽU VŠECHNO v Tom, který je ve mně
a je silnější než ten, který je ve světě. Ať jakkoliv blbnu a padám, Bůh se pokaždé těší, až
se zase rozhodnu jít s Ním. Svatý a dokonalý
Bůh považuje spolupráci se svými pozemskými dětmi za velmi dobrý nápad (což mě
asi nepřestane překvapovat .
Eliška

David Loula

Z

a Konvokaci jsem se modlila a také
na modlitebních, kam chodím, jsme
za ni prosili. Po lidsku to bylo docela „bláznivé“: sezvat křesťanskou mládež z celé
Evropy a ještě k tomu ne na „zábavu“, ale
k modlitbám a to navíc ne za jejich potřeby,
ale za Izrael. A ještě ten název! „Bez kompromisu“! Vždyť je jasné, že s kompromisem
nikdo z křesťanů žít nechce a ani snad nežije,
že? K tomu ten velký a velmi drahý sál… Přiznávám, že moje modlitby byly i typu: „Prosím, ať to dobře dopadne, ať to není prodělečné a ostuda“. Ale co není možné pro lidi, je
možné pro Boha! Jak se akce blížila, i já jsem
se začala těšit a mé prosby už byly méně vyděšené, ale spíš nadšeně očekávající. Vždyť
Bůh je úžasný a dělá víc, než co si dovedeme
představit! A On to měl ve své ruce, jak někteří věděli od začátku a já aspoň před začátkem. Bohu se Konvokace s osmi sty mladými
nadšenými křesťany vydařila!
Nanda

Joel Staab
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Rozhovor o nebezpečí
internetu pro naše děti
Člen KS Praha a náš brácha v Kristu, Vláďa Vácha, přednáší o nebezpečí internetu.
Přeptala jsem se ho na to.
Proč děláš semináře i mezi křesťany
na téma „Co dělají naše děti, když jsou
on – line?“
Myslím, že naše děti jsou vystaveny stejnému nebezpečí, jako děti nevěřící. Možná
většímu, protože mohou být trochu víc „naivnější“. A je potřeba, aby rodiče věděli o nebezpečích, která dětem hrozí.
Máš tyto přednášky i ve školách?
Ano. Přednáším na různá témata, prakticky
denně, ale o téma kyberšikany je v posled-

na internet nepouštět, ale naučit je pohybovat se tam bezpečně – nebo alespoň bezpečněji. Jedna z důležitých věcí pro rodiče
je „být v obraze“. Proto pořádáme semináře a přednášky nejen pro děti ve školách,
ale také pro rodiče. V lednu proběhl takový
seminář i ve sboru, ale žel přišlo žalostně
málo lidí. Asi si většina křesťanských rodičů myslí, že jejich dětem nic nehrozí. To
je ale velice naivní! Uvažujeme tedy o nějakém opakování semináře, možná na podzim.

Pustili byste své dítě bez
problémů samotné večer
do parku, o kterém víte, že se
v něm scházejí narkomané, sexuální

Asi těžko.
Ale na internet své děti
pouštíme bez varování,
devianti a násilníci?

a neomezeně...

ních dvou letech ve školách ohromný zájem.
Učitelé si toto nebezpečí uvědomují. Škoda,
že někdy si to neuvědomují rodiče.
A co tedy dětem hrozí?
Děti se dnes na internetu mohou poměrně
běžně setkat jednak se závadným obsahem
jako je pornografie či násilí (stále oblíbenější jsou různé záběry reálných poprav nebo
nehod), nebo případně weby, které navádějí
k sebepoškozování nebo podporují poruchy
příjmu potravy. Dále se na internetu pohybují lidé, kteří se snaží právě naivní děti
lovit a lákat je na osobní schůzky. Z takové
schůzky se dítě již nemusí nikdy vrátit – a to
nepřeháním. Dále se internet stává stále více
dějištěm šikany, více než polovina českých
dětí se s nějakou formou kyberšikany setkala. No a v neposlední řadě se děti mohou stát
závislé na internetových počítačových hrách
nebo na Facebooku.
Co můžeme dělat pro jejich ochranu, kromě toho, že je od nebezpečí izolujeme?
Izolovat od nebezpečí děti nejde. Nemůžeme je asi odříznout od internetu, stal se
běžnou součástí života a cílem není děti

Nemohou být děti z křesťanských rodin
méně ohroženy protože jsou více opečovávány?
Jedna z věcí, která by v křesťanských rodinách měla fungovat, je zájem o děti. My si
s dětmi čteme, hrajeme, zajímáme se, co prožívají. To žel děti v nevěřících rodinách zakoušejí dost výjimečně, jak zjišťuji na přednáškách. Nicméně tlak vrstevnické skupiny
je ohromný a pro naše děti není vůbec jednoduché v něm obstát. Nejde tedy ani tolik
o opečovávání, jako o zájem a porozumění –
pokud je děti neucítí od nás, budou je hledat
jinde. A můžete si být jisti, že se velice brzy
najde někdo, kdo jim je na internetu nabídne – byť často jen na oko, aby získal jejich
důvěru a mohl je snáze zneužít.
Co bys radil rodičům už „náctiletých“,
nebo dospělých? Jak mohou dětem pomoci ze závislosti na internetu?
Určitě se snažte s dětmi trávit co nejvíce
času – hrajte deskové hry, jezděte na výlety.
To platí v podstatě v každém věku. Dále je
dobré vědět, že jsme to my rodiče, kdo určuje pravidla a nese zodpovědnost za to, aby
byla dodržována. To se týká třeba doby, ktehttp://praha.kaes.cz

rou děti mohou být na internetu, her, které
smějí hrát, umístění počítače, ze kterého se
děti na internet přihlašují atd. Je to samozřejmě třeba diferencovat podle věku. Ale stojí
za to si položit otázky. Rád provokuji takovými otázkami, jako: opravdu musí vaše dítě
mít ve 3. třídě mobil s přístupem k internetu
plný lákavých her? Opravdu musí trávit každý den ve svém pokoji hodiny na internetu?
Musíme si uvědomit, že pro naše děti je
internet součástí života od jejich narození.
My jsme se s ním setkali až v dospělosti.
Většina dětí má mnohem více vědomostí
o kyberprostoru a moderních komunikačních technologiích, než jejich rodiče! Musíme s nimi držet krok. A chránit je před
nebezpečími. Varovat je. Vždycky se rodičů
na semináři ptám: pustili byste své dítě bez
problémů samotné večer do parku, o kterém víte, že se v něm scházejí narkomané,
sexuální devianti a násilníci? Asi těžko. Ale
na internet své děti pouštíme bez varování,
a neomezeně...
Závislost na internetu (ale třeba i na počítačových hrách nebo na hrách v mobilu)
je vážný problém. Již má své pojmenování:
netolismus. Má samozřejmě i své znaky. Závislý není ten, kdo jde občas na Facebook,
nebo si krátí dlouhou cestu na chatu hraním
hry v mobilu. Ale pokud se stane člověk závislým (a u dětí vzniká závislost rychleji), je
potřeba zvolit normální psychiatrickou léčbu, podobně jako třeba u gamblerů. Problém
je asi to, že závislost si málokdo chce přiznat.

Vláďa přednáší

● V Y UČ OVÁ N Í

Patří k mamonu chudoba? 1. část
Při pozornějším čtení Písma zjistíme, že pravdy (viz Ef 6,12; Ef 3,10; Da 10,20; Zj
je hodně pasáží věnováno vztahu člověka 6,7; atd.). Tento článek se bude zabývat vlik majetku. Dokonce několik Ježíšových klí- vem mocnosti Mamonu v podobě, jak nám
čových podobenství o království nebeském byla tehdy ukázána. O duchu Zákonictví
je právě s takovouto tématikou (viz jenom vyšel článek v SD 2012 a o duchu Smilstva
v Matoušově evangeliu např. podobenství bylo pojednáno v SD 2/2013 a SD 3/2013.
o pokladu v poli Mt 13,44n, o dělnících
na vinici Mt 20,1n, o zlých vinařích Mt Mamon jako démonická
21,33n, o hřivnách Mt 25,14n). Majetek je bytost v Písmu
v Božích očích nástroj, podle kterého Bůh „Mamon“ je podle slovníku A. Novotného
pozná, jak se budeme chovat v Božím krá- (Kalich, Praha 1956, str. 396) slovo semitlovství. Zda jako správci, vlastníci či pouzí ského původu, jež se nikde ve Staré smlounájemníci. Kdysi byla chudoba křesťanů vě přímo nevyskytuje, pouze v hebrejských
brána jako velká ctnost,
a aramejských výkladech
v posledních letech je
Staré smlouvy. Je údajně
podle mnohých učitelů
odvozeno od hebrejského
naopak prosperita důkakořene, jenž označuje to,
zem, že správně chápeme
v co člověk doufá, čemu
Boží království. V oblasti
věří, nač spoléhá. Ve zmímajetku se nám do toho všeněných výkladech (Targum,
Zákonictví
ho prolíná naše vnitřní motiMišna) označuje pojem
Smilstvo
Svévole
vace, která nás jednou žene
„mamon“ jednak jmění
Mamon
do pohrdání majetkem (popř.
(cenný majetek, např. otroka),
majetnými lidmi), podruhé nás pajednak zisk, zvláště nečestně získaralyzuje strachem z toho, že budeme
ný na úkor bližního. Ve známost vešel
bez práce, chudí, a tím i nezajímaví. Jindy pojem „mamon nepravosti“, což je „termibychom nejraději vše pojistili u pojišťoven nus technicus“ pro nekalý (nečestně získav očekávání, že nás potkají nepříjemná ma- ný) zisk.
jetková překvapení, nebo máme nutkání vše,
Démon mamonu vede k pýše poměřování
co vyděláme utratit, protože Pán se o nás – vyvyšování se nad druhým z titulu majetku.
přece vždycky postará, ne?
Velmi dobrým příkladem (a nejspíše i zdroV tomto článku se pokusím popsat, že jem a inspirací pro další démony) byl pád Lukromě správného či nesprávného učení o ma- cifera (Světlo-noše), jak je zaznamenán v Ez
jetku (či penězích) a vnitřní motivace křesťa- 28. Pro množství jeho obchodů se mu nakonova srdce, je ve hře démonická moc, která nec zkazilo srdce. Dle titulu „zářivý cherub
nás chce přinutit, aby naším pánem nebyl Je- ochránce“ a Iz 14,11 a 13 někteří vykladažíš, ale láska k mamonu či strach z chudoby.
či (např. Erwin W. Lutzer v knize „Nepřítel
z ráje“, str. 15 a násl., Návrat domů, Praha
Struktura království
1999) usuzují, že Lucifer zajišťoval v nebi
temnoty v ČR
neustálou chválu pro Hospodina. Možná byl
Na podzim roku 1996 jsme se skupinou tak krásný a výjimečný, že ani necítil potřemodlitebníků prožili zvláštní Boží vedení bu odpočinout si před Božím trůnem a pořád
v modlitbách za Prahu. Bůh nám ukázal, že podnikal a podnikal, až se pro množství jeho
Praha (a tím i Česká republika) je z hlediska podnikání jeho srdce zkazilo (našla se v něm
království temnoty ovládána démonickými podlost, i když byl předtím bezúhonný). Měl
mocnostmi Zákonictví, Svévole, Mamonu před sebou samé úspěšné projekty. Možná si
a Smilstva, jejichž pozice tvoří něco jako pi- z nich tu a tam vzal nějakou provizi, jak už to
líře trůnu knížete Smrti. Toto zjevení potvr- obchodníci dělají, a místo 100 % odevzdané
dil nezávisle prorocky obdarovaný vedoucí chvály, předával Bohu 95 % (5 % není zas
z Jednoty bratrské v Liberci, který měl téměř tak velká provize, ne?) a postupně se mu zaidentické zjevení ve stejném čase. Věřím, že líbilo si chválu přivlastňovat. To v kombinaKristus svou obětí zvítězil nad hříchem, smr- ci s pýchou (viz Iz 14) a nejspíše i žárlivostí
tí i ďáblem, připravil nám vše pro vítězný na stvořeného člověka vedlo k Luciferově
život v Něm. Kristus odzbrojil všechny moc- vzpouře a pádu jedné třetiny andělů do dénosti a my již nemusíme být v jejich područí monické zkaženosti. Myslím, že někde tady
(viz Ko 2,15n). Církvi jako jeho Tělu zbývá má své kořeny i moc ducha Mamonu, který
úkol toto Jeho vítězství „zpřítomnit“ do to- v oblasti zneužívání majetku a podnikání Sahoto světa. Věřím tomu, že Satan má své mo- tana v podnebesí zastupuje.
censké struktury v povětří po celé zemi, nad
Podle poznání, kterého se nám dostakaždým národem i městem, ale také zároveň lo na podzim roku 1996, měl tento démon
věřím, že církvi je dána pravomoc porazit podobu silného býka, byl nadřízeným ducha
království temnoty Boží moudrostí na zá- Chudoby a úzce spolupracoval s démonem
kladě Božího zjevení a poslušnosti poznané Smilstva. Bůh nás následně vedl do Písma,

D u ch

Smrti
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kde se nám odkryly souvislosti uctívání Bála
a Aštorety v městech Týru a Sidonu. Bál
(Baal) bylo jméno, které měli obyvatelé Kennanu vyhrazeno pro božstvo plodnosti půdy
(majetku, který dává duchovní sílu) a později
se stalo synonymem pro knížete (pána) všech
bohů, který měl za manželku Aštoretu (bohyni plodnosti). Hlavní obětní zvíře pro kult
Baala byl býk. Nečistý duch, který je za mamonem, dává těm, kdo jej uctívají, doslova
nadlidskou „býčí“ sílu a pocit převahy. Jde
o sílu, která mnohé lidi svádí k domnění, že
přijímají „boží“ zmocnění. Ne náhodou král
Šalamoun podlehl bohům svých manželek:
Jsem přesvědčen, že k tomu v Šalamounově
životě připravil cestu duch Mamonu (viz 1
Kr 10,23; 11,5-6, Neh 13,26 atd.).
V evangeliu podle Matouše čteme v 6. kapitole (verše 19 – 34) o službě dvěma pánům.
Je zajímavé, že Ježíš nemluví o Bohu a Satanovi, ale jako protipól služby Bohu staví
službu Mamonu. Tomuto oddílku předchází
velká část tzv. „kázání na hoře“, které Ježíš
pronesl u Galilejského jezera. Bezprostředně
předcházející část kázání obsahuje pokyny
k prokazování dobrodiní (Mt 6,1n), jak se
modlit (Mt 6,5n) a jak se postit (Mt 6,16n).
Zmíněný oddílek je v ekumenickém překladu nazván „o zabezpečení života“. Je to jedno ze dvou míst Nového zákona (ve Starém
zákoně není žádný výskyt, jak už jsem psal),
kde se dočteme výslovně o pojmu mamon
(řecky „mammonas“, Strongovo číslo 3126
dle Konkordance autora J. Stronga, Thomas
Nelson Publisher, 1990, Nashville, USA).
Další oddílek, kde je pojem mamon výslovně uveden, je z evangelia podle Lukáše
(16,9-13), kde jsou ve čtyřech verších jeho
3 výskyty. Zde se dočítáme o tzv. „mamonu
nepravosti“, kterým si máme získávat přátele
jako výsledek pochopení podobenství o nepoctivém správci. A opět se zdůrazňuje, že
nelze sloužit Bohu i mamonu zároveň. Lukáš
vložil mezi oddílek o majetku a podobenství
o boháči a Lazarovi výroky o Zákonu a o rozluce. Jsem přesvědčen, že Ježíš stále mluví
o účincích ducha Mamonu, který má také
ambice a moc ohýbat Písmo (těm, kdo mu
otevřou srdce) a rozkládat manželství. Mnozí
podnikatelé by mohli na toto téma vyprávět
mnoho smutných příběhů. Pasáž o majetku
Ježíš zakončuje podobenstvím o boháči a Lazarovi, kde Ježíš říká velmi silný závěrečný
výrok (Lk 16,31): „Neposlouchají-li Mojžíše a Proroky, nedají se přesvědčit, ani
kdyby někdo vstal z mrtvých.“ Podle mého
osobního porozumění tomuto oddílku, Ježíš
prohlašuje, že pokud člověk začne sloužit
Mamonu, nepomůže mu ani Mojžíš, ani proroci, ani On sám. Pokud, samozřejmě, z takové modloslužby nebude činit pokání. Podobně silné výroky pronesl totiž v Mt 19,23n, kde
říká, že je snadnější, aby velbloud prošel úz-

kou brankou zvanou „ucho jehly“ než bohatý
do Božího království, poté, co ho bohatý mládenec nechtěl následovat. Dodržoval všechna
přikázání, chtěl sloužit Bohu, ale v podstatě
sloužil Mamonu, kterého se nechtěl pustit.
Nevíme, jak bohatý mládenec nakonec dopadl, ale ve chvíli, kdy odcházel od Ježíše,
ukázal, kterému z obou pánů slouží.

Charakteristiky mamonu
(a chudoby)
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V Matoušově evangeliu v 6. kapitole je charakterizován vliv mamonu jako nutkavé puzení:
• ukládat si poklady na zemi
• upínat k těmto pokladům své srdce
• závidět druhým, co mají oni (ve verši 23
je doslova napsáno „Je-li tvé oko závistivé, celé tvé tělo bude ve tmě)
• pohrdat službou Bohu
• starat se o jídlo, pití, oblečení
• starat se (strachovat se) o budoucnost
Démon Mamonu jakoby říká půdě „Mohu
tě vlastnit“, popř. „Dám ti sílu, abys plodila“ (viz Baal jako dávné božstvo plodnosti
půdy), domům „Mohu vás postavit“ (na mé
půdě, pochopitelně), vizi „Mohu tě naplnit“
(zafinancovat), věcem „Mohu vás koupit“,
služebníkům na Božím díle „Mohu vás podporovat“, chudobě „Mohu tě vymýtit“, atd.
Mamonu stačí jenom, když ti rozdělí srdce.
Tím už definičně nemůžeš zároveň sloužit
naplno Bohu.
Přímým podřízeným démona Mamonu
v Satanově království v České republice je
démon Chudoby. Oba mají velmi podobné
projevy, i když je uskutečňují prostřednictvím různých motivací. Oba společně tlačí
na lidi, aby se v životě zajistili majetkem,
resp. penězi. Duch Mamonu to zkouší přes
motiv lásky k penězům (a vlastnění majetku) a přes falešný pocit síly, který je s tím
spojený. Tento démonický pocit síly a jistoty
uhašuje hlad po Bohu. Ducha Chudoby nám
Bůh ukázal v podobě medvěda, který sráží
své oběti do depresivního očekávání, že bude
hůř (nebo jak v Čechách s oblibou říkáváme
„dobře už bylo“). Duch Chudoby ovládá lidi
strachem z nedostatku a starostmi o zítřek
Miloš Kačírek
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● JA K JSE M T O P RO Ž I L

Deník jedné chůvy II
Jsme zpět v Anglii. Po sedmi týdnech v neuvěřitelných vedrech byl náš příjezd celkem
šok. Měla jsem na sobě letní šaty a venku
bylo pět nad nulou, takže se celkem logicky
dalo očekávat nachlazení, které si s malým
zpožděním „vychutnávám“ až teď.
Jsem moc ráda, že jsem pobyt v Africe
mohla zažít, ale jsem také velice ráda, že
jsem zpět v Evropě, kde je všechno o tolik
snazší. Hned mám víc nápadů za co být Bohu
vděčna. 
Město, ve kterém bydlíme, se jmenuje
East Grinstead a je úžasné. Mají tu všechny
druhy obchodů i krásný park, kde lidi venčí
psy a já Reubena. Přijde mi tu každý dům
stejný a to působí jako bych se ocitla ve městečku z lega, což se mi líbí.
Bydlíme v nádherném domě. Zakladatel Vinesongu John má neuvěřitelný talent
na vymýšlení pokojového designu. Všechno
je tu tak promyšlené, každý detail. Třeba já
mám překrásný zeleno-modrý pokoj s obrovskou postelí a spoustou hezkých zbytečností ve stejných barvách.
Jelikož je v tomto domě stále plno práce
dostala jsem na starost další záležitost a to
„péči o prádlo“ (tzn. praní, sušení, žehlení,
skládání…). Je to celkem zábavná činnost,
protože můžu hned vidět výsledek. Nejvíc
práce mi dělá neuvěřitelné množství Reubenova oblečení. Je v tom jak nějaká náctiletá
holka – střídá outfity snad třikrát denně!
Jednou z mnoha výhod bydlet s Vinesongem je rozhodně možnost poznat spoustu
nových lidí z různých kultur. Třeba včera
k nám přijeli hosti a u večeře jsme seděli
v tomto složení: Angličanka, Švýcar, Thajka,
Skot, Češka, dva Holanďani, jeden Zimbabwan a dva Jihoafričani. Pochybuji, že bych
v Česku kdy potkala u jednoho stolu podobnou směsici. Začínám se po dvaceti letech
zlepšovat v zeměpise .
Náš druhý koncert v UK mě docela
překvapil. Říkala jsem si totiž, no tak jsme

v Evropě, tady
ty koncerty budou zase trochu
rezervovanější
a klidnější a ejhle!
Netušila
jsem, že jedeme
do mezinárodního sboru, kde
je většina členů z Afriky. Škoda, že jsme si
na sebe nevzali to africké oblečení – bývali
bychom zapadli líp.
Celý předminulý týden Vinesong nahrával nové české CD a tak jsem měla také
napilno. Naučila jsem za tu dobu Reubena
takových věcí, až mě mrzí, že to nemůžete
vidět. Jednou z nich je třeba abeceda – už
umí říct a, b, f, g a ví, jak to jde po sobě,
anebo vypláznout jazyk, což se bude hodit
na pódiu .
Přijel k nám na pomoc s CD Kája Řežábek,
který mě svou přítomností moc potěšil. Nejenže Vinesongu velice pomohl a skvěle jsme
si popovídali, ale taky mi přivezl čokoládu
od našich, která je na rozdíl od té anglické
„k sežrání“ .
Z toho všeho plyne, že se mám moc dobře. Tyto poslední tři měsíce jsou sice nejintenzivněji prožité, co jsem kdy zažila, ale
stojí to za to! Často si jen tak všichni sedneme a vyprávíme vtipy nebo svědectví ze
setkání a to mě vážně nese dál, protože jsou
to úžasné příběhy a i já k nim už můžu něco
přidat .
A kdybyste se chtěli modlit, tak můžete
za můj vztah s Reubenem (jsme už sice super
kámoši, ale někdy bych potřebovala trochu
víc trpělivosti) a za Boží požehnání při koncertech, aby tam lidé mohli zažívat ty nejneuvěřitelnější a nejúžasnější věci s Bohem,
protože o to nám jde .
S láskou Vaše Bohdanka
superchůva 
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Bára

Kreslí Antonie Hrdinová

Prosil bych jednu klobásku
Bára
po africku!

Ó vůně dálek.
Vždycky jsem chtěla
Afriku zažít zblízka

Kde je mé jídlo!?
Bylo támhle u té květiny!

Myslíte té masožravé?

V Africe

Vaše porce pane,
přeji dobrou chuť.

http://praha.kaes.cz

Ta má tak krásné
červené květy.

● JA K JSE M T O P RO Ž I L

Bible mi začala odpovídat
na otázky PROČ
Ježíše Krista jsem jako
svého Pána a Spasitele přijal v roce 1987.
Svůj předcházející život jsem prožil jako
nenábožný ateista – tím
myslím, že jsem byl
ateistou, ale ateismus
pro mě nebyl náboženstvím. Boha jsem nehledal prostě proto, že
jsem o této možnosti nevěděl. Bavilo mě zabývat se exaktními vědami – matematikou,
fyzikou a astronomií. Právě pohledy do vesmíru mě často naplňovaly zvláštní, řekl bych
až „posvátnou“ bázní, když jsem si uvědomoval, jak nepatrní ve vesmíru jsme. Netušil jsem, že to byly Boží doteky, kterými mě
Bůh na sebe upozorňoval.
S křesťany jsem se poprvé dostal do kontaktu na pracovišti. Byli zvláštní, nějak
„jiní“. To mě zaujalo. Často se tam hovořilo o víře, o Božím jednání, o Bibli. Na základě těchto podnětů jsem začal také Bibli
číst. Překvapovalo mě, jak ke mně mluvila.
Celý tento proces trval několik měsíců, pak
jsem přijal pozvání na shromáždění na tehdejších tzv. Maninách a přišel poprvé do většího společenství Božího lidu. Začal jsem
tam chodit pravidelněji a Bůh jednal v mém
životě. Co mně nejvíce oslovovalo? Především Bible – zjistil jsem, že neznám nic jiného, co by tak dokonale vysvětlovalo vše,
co se děje okolo mě i v mém srdci. Exaktní
vědy vysvětlovaly, co se jak děje a funguje.
Odpovídaly na otázky JAK. Bible mi však
začala odpovídat na otázky PROČ. Začal
jsem poznávat, jaký pohled má Bůh na svět
i na mě osobně. A nevycházel jsem z toho
příliš dobře. Přestože jsem se mohl počítat
mezi „slušňáky“, bylo mi najednou jasné, že
to Bohu v žádném případě nemůže stačit. Začal jsem si uvědomovat své hříšné chování
i svou hříšnou podstatu. Také jsem začínal
vidět, jak z toho ven.
Dalším důležitým prvkem mé cesty
k Bohu bylo Jeho jednání, praktické a reálné jednání v životech druhých lidí a nakonec
i v mém vlastním. Víra nebyla jen nějaká
teorie, nauka, učení, ale život, vztah. Viděl
jsem, jak Bůh uzdravuje a vysvobozuje.
Jak proměňuje lidské životy. Jak prakticky
potvrzuje Své slovo. Tak jsem poznával, že
Bůh je živý a že má zájem i o mě.
To všechno mě postupně připravovalo na okamžik, kdy jsem na přímou otázku
jednoho z křesťanů mohl odpovědět, že chci
Pána Ježíše Krista přijmout jako svého Pána
a Spasitele. V té chvíli začal můj nový život
s Pánem a následovaly další kroky – pokání,
křest ve vodě, křest v Duchu. Velmi rychle

jsem se zapojil do života skupinky a do služby. Absolvoval jsem základní vyučování
(tehdy jsme mu říkali školka), v dalším
běhu jsem působil jako pomocník vedoucího
školkové skupinky, na dalším běhu pak jako
vedoucí školkové skupinky. Mezitím jsem
se účastnil života sboru a domácí skupinky.
Po rozdělení domácí skupinky jsem jednu
část začal vést. V té době jsem se také seznámil se svou manželkou Marcelou.
Po sametové revoluci vznikla Křesťanská
společenství a pražský sbor zahájil vyučování na Biblické škole. Byl jsem pověřen jejím
vedením, tři roky jako sborový zaměstnanec

Přestože jsem se mohl
počítat mezi „slušňáky“,
bylo mi najednou jasné,
že to Bohu v žádném případě
nemůže stačit.
a dalších několik let jako externista. Mezitím
se naše rodina začala rozrůstat, narodili se
nám synové Joel, David a nakonec Štěpán.
Všichni žijí s Pánem a hledají svoje místo
v Božím plánu.
Jako rodina jsme se od počátku vzniku
regionu Palmovka podíleli na jeho životě,
později jsem se stal členem staršovstva a několik let v této funkci sloužil. Posléze jsem
ze staršovstva odešel – došlo u mě k určitému vyhoření, nezvládal jsem ani časové
nároky. Určitou dobu jsem nevěděl, co dál,
ale pak mě Pán začal uvádět do nových věcí
– položil mi na srdce vztahy mezi křesťanskou církví a vyvoleným izraelským národem a postupně mě uváděl do konkrétních
věcí. A tak překládám a zpracovávám články
pro Slovo z Jeruzaléma a hledám další možnosti, jak přispívat ke smíření mezi křesťany
a Židy. Mezitím došlo na regionu Palmovka
ke změnám ve vedení a naskytla se potřeba
nového staršího. Byl jsem jako jeden z možných kandidátů osloven a k mému vlastnímu
překvapení jsem od Pána přijal, že do tohoto
povolání mám vstoupit. A tak se ze mě s potvrzením od dalších autorit stal „staronový“
starší regionu Palmovka. V současnosti hledám, jak toto povolání naplňovat.
Můj život s Pánem trvá už více než 25
let. A i po této době mohu potvrdit, že Bůh
je věrný.
Lumír Ptáček,
starší regionu Palmovka
SD 4/2013 strana 8
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Pokora a kázeň,
13. 9. 2012
Nejmocnější váleční andělé hledají
po celé zemi ty, kteří budou ukáznění
a tím i schopní spolupracovat s nebeským vojskem. Pokora a kázeň je hlavní podmínkou. Je důležité položit své
úmysly, břemena a potřeby před Boží
trůn a dál se jimi nezabývat. Máme se
modlit v jazyku za to, co je na Božím
srdci. Bůh má svůj plán spásy a za ten
máme prosit, aby se uskutečňovala
Jeho vůle, plány a přemýšlení z nebe
na zemi. Když toto uděláme, pak teprve může Bůh skrze nás jednat. Teprve
v tomto postoji jsme schopni stahovat
Boží plány z nebe na zemi. Bůh určuje za co se modlit a nebeské vojsko,
které je vykonavatelem Jeho vůle, bojuje, podporované našimi modlitbami.
Je to jedna z nejvyšších úrovní modliteb. Bůh má plán spásy a my s ním
můžeme spolupracovat v pokoře
a poslušnosti. Postupně bude zjevovat
své strategie. Modlete se za uvolnění
potenciálu vloženého do jednotlivců.
Obrazně řečeno – většina má potenciál generálního ředitele, ale využívá ho
ke sbírání nedopalků kolem vrátnice..
Výklad Prorocko – modlitebního
týmu: Bůh nás stále volá k modlitbám. Jsme poslušní?

Strhněte zdi,
8. 2012
Strhněte zdi a překážky, které nás
oddělují navzájem (a) od Boha. Náš
vztah k Ježíši musí být vroucnější
a tím i naše vztahy navzájem. Duchovní pýcha a oslavování člověka,
vyzdvihování učení a činnost vedoucí ke štěpení církve budou Bohem
trestány a brzy rozpoznány jako „cizí
oheň“. Kdo však bude v těchto věcech pokračovat, bude ze svého úřadu smeten tak mocným a násilným
způsobem, že celé tělo Kristovo bude
zasaženo čistou a svatou bázní Boží.
Tím bude Ježíšově Vyvolené pomoženo k uctívání (velebení) Pána v Duchu a v pravdě, což povede k jednotě.
Výklad Prorocko – modlitebního
týmu: Usilujme o pravdivé a nejen
povrchní vztahy mezi námi!

● N A C O SE DÍ VÁ M E A C O Č T E M E

Trestná lavice
Mnoho filmů několika prvními minutami
pokazí celkový dojem. Trestnou lavici, k jejímuž sledování mě doma přemluvili, jsem
díky prvním okamžikům málem nedokoukal.
Nemám totiž v oblibě divoké honičky autem,
kde to vypadá, že jejich jediným smyslem je
toho co nejvíc rozmlátit. Ale zde, zdánlivě
nesmyslná scéna po nějaké době zapadne
do celkového děje a dostane zcela jiný rozměr, než se zdá mít na počátku.
Paul Crew (Adam Sandler) byl celou
Amerikou uctívaný hráč amerického fotbalu.
Po prodaném zápase ale skončil na dlažbě
a stal se z něj povaleč jdoucí z jednoho maléru do druhého. Z nudy ukradne své přítelkyni
luxusní auto a přiopilý si dělá z policistů šašky. V šílené honičce, kterou vyprovokuje, je
dopaden a vyfasuje tři roky „natvrdo.“ Hned
po nástupu do vězení pozná, že v Americe se

odpouští téměř vše, ale nikdy
ne prodaný zápas. Šikanu
prožívá na každém kroku nejen ze strany dozorců, kteří
mají vlastní fotbalový tým,
ale i vězňů. Brzy po nástupu trestu si ho nechá zavolat ředitel
věznice (James Cromwell.)
Paul od něj dostane návrh, aby z neukázněných vězňů vytvořil mužstvo, které sehraje
exhibiční zápas s poloprofesionálním týmem
dozorců. Takový návrh se pochopitelně nedá
odmítnout a tak se záhy pustí do práce. Čeká
ho však náročnější úkol, než se mu na začátku zdálo. Musí si totiž najít cestu k nepřátelsky naladěným spoluvězňům. To se mu
nakonec podaří, ale vzápětí ho čeká doposud
nejtěžší životní zkouška. Ředitel se zalekne,
že budovaný tým by se mohl stát pro dozor-

ce hrozbou, tak se snaží „pojistit“
výsledek zápasu. Ale Paul Crew
už jedno rozhodnutí podobného
druhu, které se od něj nyní očekává, kdysi udělal. Tentokrát jde však
o víc, než jen pár tisíc dolarů úplatku.
Trestná lavice (režie Peter Segal)
je vlastně „jen“ předělávkou o dvacet let staršího snímku Nejtěžší Yard.
Ale velmi podařenou. Ačkoli sportovní komedie z vězeňského prostředí není tématem
nijak originální, tak diváky hodně zaujala.
Na prestižním serveru ČSFD obdržela 75 %
a dostala se tak na dohled dvoustovky nejoblíbenějších filmů. V hodnocení tak mírně
předhonila originál.
Zahrálo si zde i několik wrestlingových
specialistů (profesionální bijci s předem daným scénářem zápasu.)
DVD se dá sehnat za cenu okolo 180 Kč.
Pavel Rosecký

● OZNÁMENÍ

Neděle 21. dubna 2013
POCHOD DOBRÉ VŮLE
14 hodin / Praha,
náměstí Franze Kafky
Zapojte se do pochodu na Malou Stranu, který je pokojnou
a kulturní reakcí na projevy antisemitismu a nesnášenlivosti.

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

VŠICHNI JSME LIDI
15 hodin / Klárov
Veřejné shromáždění s kulturním programem za účasti herce
Jana Potměšila, kantora Michala Foršta a dalších předních
českých osobností.

K triumfu zla postačí, když slušní lidé nebudou dělat nic!

www.vsichnijsmelidi.cz

Pod záštitou místopředsedy Senátu PČR Přemysla Sobotky a primátora hl. m. Prahy Bohuslava Svobody pořádá Mezinárodní křesťanské velvyslanectví
Jeruzalém (ICEJ). Vstup volný.

http://praha.kaes.cz

● OZNÁMENÍ
První káva a zákusek zdarma

�y�i�te si kávu,

u�i �te si �ří�emnou s�olečnost
v �avárně o šesté

Zveme vás
na dny otevřených dveří a zápisy

Přijměte pozvání na posezení u kávy s promluvou.

• na letní prázdninový provoz MŠ a jeslí na Ládví
a na Černém Mostě

16. 4. a 14. 5. od 18 hodin
v kavárně Costa&Coffee v OC Chodov

• do křesťanské třídy MŠ na Ládví se zvýhodněným školným
a do dalších tříd MŠ a jeslí na Ládví pro školní rok 2013/2014
• do předškolní přípravné třídy se speciálním rozvíjejícím
programem na Ládví a v Satalicích 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)
24. 4. a 29. 5. 2013
v 15.30–17.00 hodin

Doprava: Metro Chodov, Obchodní centrum Chodov – 2. patro, nad restaurací McDonald.
Pořádá Křesťanské společenství Praha Jihovýchod ve spolupráci s CIM – Czech in Mission
www.kspraha.cz/jihovychod • www.vicnez.cz

Praha 9-Černý Most
Vybíralova 969/2
(blízko metra B Černý Most)
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.

KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY

ZŠ a MŠ Heřmánek přijme na částečný pracovní
poměr sekretářku. Zájemci zasílejte životopis
a motivační dopis na adresu kancelar@prorodinu.cz

Srdečně vás zveme
na semináře v dubnu:
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		

(Naim je vedoucí sboru First
Baptist Church v Betlémě
a podporuje Izrael.)
Vstup zdarma.

Bližší informace a přihlašovací údaje: http://kspraha.cz/poradenstvi/akce
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(Bude provedena sbírka.)

● 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
u b n r te k
a 20
13

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

Kdy:

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

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

Mezi krajinou
a abstrakcí
Biblické motivy a Vysočina na obrazech

24. 1. – 25. 4. 2013

Karla Doležala

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

Galerie Perla, Jánský vršek 240/15,
Praha 1–Malá Strana
po–pá: 12:00–17:00,
so–ne: 14:00–18:00
vernisáž: úterý 23. dubna v 18 hodin,

promluví Tomáš Dittrich

T é m ata přednášek / 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

výstava potrvá od 24. dubna do 6. května 2013

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.

● 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

POZOR
ZMĚNA!

SOU Spojovací (Učňovská 1) 14:00
BOHOSLUŽBY CKS ČR

Chvály: Hudební skupina pod vedením Jirky Jelínka
Kázání: Marek Prosner – Rozvíjení vzájemných vztahů

8. 4.

SBO ROVÁ M OD L I T E BN Í

18:00 – předpokládaný konec 19:30 – 20:00, Na Žertvách 23, Praha 8

10. – 12. 5.

C ON N EC T I O NS T Ý M

● 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

S T Ř ED

Vedením pověřen: Pavel Louthan
Shromáždění: Ne 10:00, Komunitní centrum – Motýlek, Vlčkova 1067, Černý Most
(vchod z ul. Bouřilova, 2 min. od metra Rajská zahrada)
Počet členů: 23/10/13
Výstup: Jakub a Šárka Tomaštíkovi s dětmi:
Sára, Jakub

Pastor: Petr Kácha
Shromáždění: Ne 10:00 Římská 20, Praha 2
– budova Fitzwilliam Business
Počet členů:98/12/40
Vstup: Zuzana Dražilová

SE V E R
Pastor: Tomáš Božovský
Shromáždění: Ne 9:30, ZŠ TGM, Ortenovo
náměstí, Praha 7
Modlitební: 15. 4. v 18:30 u Václavíků
Počet členů: 106/18/44
Výstup: Jana Sýkorová

Z Á PA D

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

PA L M O V K A

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: Ivan Ženíšek
Výstup: Evžen Pekárek – přestup do 1. Sboru Apoštolské církve
Narození: Matěj Mourek

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

Kontakt

tel./fax: 284 822 294
e-mail: praha@kaes.cz
www.kspraha.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
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
Uzávěrka:
Vždy k 10. předchozího měsíce.
Doporučená cena: 15 Kč
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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: 51/3/27
Vyřazení z evidence: Vít Zlonický

vn
vyjde eděli 5
o
l
.5
čís

.2

Kolektivní vedení: Tomáš Dittrich a Lumír
Ptáček
Shromáždění: Ne 10:00, Na Žertvách 23
Počet členů: 86/21/26
Vstup: Jan a Ráchel Bícovi, s dětmi Sárou,
Eliášem, Jonatánem (přestup z regionu Střed)
Narození: Emma Vávrová, Alžběta Chalupníková
Přestup: Pavol Janec (přestup do BJB Ružomberok)

JI H OV ÝC H OD

Korespondenční adresa

í

5. 5.

KD Ládví 15:00
Chvály: Hudební skupina pod vedením Oty Kunzmanna
Kázání: Lubomír Ondráček – Můžeme Boha slyšet stejně jako Samuel?

Pří
št

7. 4.

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

