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MODLITBA, DÁVÁNÍ A PŮST

Na rozhlasové stanici hlásí jednou týdně půl hodiny
„Dobré zprávy“. To mě
těší, protože většina zpráv
bývá špatných – o atentátech, válkách, nebo jen
o tom, co se nedaří. Nejlepší zpráva na celém světě je ale jen ta jediná událost v dějinách, na které závisí tvůj
život nebo smrt! Ano, evangelium – zpráva
o zástupné smrti, obětování se Boha z lásky k tobě! Je sice už po Velikonocích, ale
na dobrou zprávu je nejlepší čas vždycky.
Pozvěme proto přátele na Dny dobrých
zpráv, kde se tu hlavní dozvědí. Když se
radujeme a oslavujeme Boha tím, co umíme, stáváme se spolu s ostatními křesťany
na festivalu dobrou zprávou o Boží lásce
pro každého.
Nanda

„Když tedy dáváš almužnu, nevytrubuj to
před sebou, jak to činí pokrytci v synagogách a na ulicích, aby je lidé pochválili.
Amen, pravím vám: Mají už svou odměnu. Ale když ty dáváš almužnu, ať tvá levice
nepozná, co činí pravice, aby tvá almužna
zůstala skrytá. A tvůj Otec, který vidí v skrytu, ti odplatí zjevně. A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci; neboť ti se rádi modlí,
stojíce v synagogách a na rozích ulic, aby je
viděli lidé. Amen, pravím vám: Mají už svou
odměnu. Když ty se modlíš, vejdi do svého
pokoje, zavři za sebou dveře a pomodli se
k svému Otci, který je v skrytu, a tvůj Otec,
který vidí v skrytu, ti odplatí zjevně. „Když se
postíte, nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti
se totiž tváří ztrápeně, aby lidem ukázali, že
se postí. Amen, pravím vám: Mají už svou
odměnu. Ale ty, když se postíš, potři svou
hlavu olejem a svou tvář umyj, abys neukázal lidem, že se postíš, ale svému Otci, který je v skrytu. A tvůj Otec, který vidí v skrytu,
ti odplatí.“ Mt 6,2–18
Na kázání Pána Ježíše, které je známé
pod názvem Kázání na hoře, můžeme mít
různý pohled. Pro někoho je to snění, které
nemá nic společného s reálným životem, pro
někoho zákonická pravidla, v podstatě zostření Zákona. Osobně se domnívám, že Pán
Ježíš zjevuje principy Božího království.
V Božím království platí to, o čem mluví,
a pokud jsme občané Božího království, tak
z jeho milosti můžeme takto žít. Není to náš
výkon, resp. naplnění nějakých předpisů, ale
projev Božího života v nás. Nikoli něco mimořádného, ale běžný každodenní život.
Slovo almužna v originále neznamenalo
jen dát peníze žebrákovi. Znamenalo lítost,
díky které někdo dal někomu dar, navštívil
nemocného nebo dokonce přijal do péče
sirotka. Můžeme dávat nikoli z povinnosti
a pro pochvalu, ale z lítosti nad potřebným
a díky tomu, že jsme součástí Božího království. Je to něco, co nějakou formou můžeme
udělat každý.
Modlitba je něco, co známe. Modlíme se
na skupince, na shromáždění, před jídlem…
Ale co děláme, když nás nikdo nevidí? Nejde
o to, že je špatné se modlit veřejně. Nejde ani
o formu, že to musí být náš pokoj. Jde o to,

že pokud se nemodlíme sami v skrytu, pokud
Boha v skrytu nechválíme, není legitimní se
modlit a chválit veřejně, na očích ostatním.
S půstem je to podobné. Není hlavní důvod, aby si ostatní všimli, že se postíme, že
to je namáhavé a že nás to hodně stojí. Důležité je, že si toho všimne Bůh a pro toho
to děláme.
Opakovaně zaznívá, že „Otec vidí, co je
v skrytu, a to odplácí“. Je to určitý princip
Božího království. Viditelné věci začínají
v skrytu. Velké věci se rodí z obyčejného

Každý můžeme dávat,
modlit se a postit.
Může se to stát
naším každodenním
způsobem života.
nenápadného každodenního života s Bohem. Bůh po nás nechce předně velké věci,
které nejsme schopni zvládnout. On nás
volá k tomu, co jsme schopni zvládnout.
Každý můžeme dávat, modlit se a postit.
A nejen výjimečně jednou za čas, ale může
se to stát naším každodenním způsobem života. Každý to budeme dělat jinak, každý
máme od Boha milost k něčemu jinému.
Někdo navštíví nemocného, někdo pomůže
někomu starému nebo handicapovanému,
někdo má milost k tomu postarat se i o sirotka. Postit se budeme různým způsobem,
ani modlitba a chvála není něco uniformního. Jsme rozdílní s různým povoláním.
Mnohdy si lidé nevšimnou toho, co děláme, ale Bůh ty skryté věci odplatí. Sboru
do Filadelfie píše, že má nevelkou moc,
ale Bůh zná jeho skutky. Zná to, co mnozí
přehlédnou, co se může zdát malé a co je
v skrytu. Nakonec ale zaslibuje, že ty skryté věci odplatí.
Takže je to taková obyčejná zvěst. Dávejme, modleme se a postěme s tím správným
motivem, v skrytu, a Bůh to uvidí a nechme
na něm, co to způsobí.
Lubomír Ondráček

Nejvyšším záměrem víry
není změnit okolnosti,
ale změnit mě.

z knihy Přijímat Boží víru

PŘEČTĚTE SI
Dny dobrých zpráv
Proroctví
Podeváté v Kambodži
Vzýváme téhož Boha?
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Modlitební témata

SBOROVÝ VÍKEND

První sborový víkend se uskuteční o víkendu 29. 4. – 1. 5. letošního roku
v Poslově mlýně u Doks. (www.posluvmlyn.cz)
Program začne v pátek společným večerem chval od 20:00 (večeře není společně
organizována). Příjezd do areálu je možný
od 16:00. V sobotu dopoledne 9:00 – 11:00
budou volitelné semináře (Boží otcovské
srdce, Křest v Duchu svatém a projevy Ducha, Manželství) a program pro děti. Večer
od 20:00 bude společné shromáždění a poslední shromáždění bude v neděli 10:00 –
11:30. Pobyt ukončíme obědem. Na výjezd
s námi pojede i Pete Game.
Ubytování v budovách (společné sociální zařízení a kuchyňka pro několik pokojů)

s plnou penzí v sobotu (snídaně, oběd a večeře) a se snídaní a obědem v neděli pro dospělé stojí 820 Kč, pro děti do cca 9 let (dětská porce) 710 Kč, pro malé děti bez nároku
na lůžko a stravu zdarma.
Přihlášky jsou k dispozici na webu sboru (www.kspraha.cz), ve sborové kanceláři
(praha@kaes.cz) a na sborových shromážděních.
Kapacita je omezena, přihlašování prosím neodkládejte.
Na všechny účastníky se těším.
Za vedení sboru Lubomír Ondráček

• Sborový víkend – kéž tam Bůh jedná
a vrátíme se povzbuzeni jako jednotlivci
a lépe zacíleni pro Boží záměry jako celý
sbor.
• Aby nás jako celý sbor Bůh posilnil
v čistotě a odporování mocnosti smilstva – kurz Statečný muž viz oznámení
v SD, výzva Jamese Cecyho na sborovém shromáždění v únoru, úcta k panictví a panenství a k neposkvrněnému
manželskému loži
Vyhodnocení minulých témat:
Vyhodnotit modlitební stráž 24/7 a výjezd
staršovstva a dalších sborových vedoucích
ještě nelze.
Na Alfu v Kutné Hoře se zapojilo na první
večer 12 hostů a na druhý 13 hostů a je výborná spolupráce s místním sborem. Touto
službou naplňujeme část sborového záměru být požehnáním pro další sbory.



Kapacita je omezena, přihlašování prosím neodkládejte.

Dobrý nebo statečný?
Mnoho mužů v církvi, ale často i muži
ve světě, usilují o to být dobrými muži.
Zvládnout různé nástrahy a výzvy života.
Udržet pod kontrolou své touhy, obstát
jako muži v práci, resp. ve škole a v různých dalších kolektivech, ve kterých se pohybují. Pro ženaté muže ještě přibývá výzva obstát jako manželé, případně otcové.
Někdy se může stát, že tlak života je nesnesitelný a že selháváme ve své snaze být
dobrými muži. Možná nakonec odkládáme
své sny a touhy, rezignujeme a snažíme se
nějak přežít.
Co kdybychom se ale podívali za svou
snahu o to být dobrým mužem a stali se muži
statečnými? Muži, kteří mají pod kontrolou
své mužství, zvládají svou roli ve společnosti, v zaměstnání, v církvi i v rodině, tedy
ve všech oblastech vztahů.
K tomuto postoji vede desetitýdenní kurz
„Statečný muž“. Kurz je zaměřen speciálně
na zvládání sexuálních pokušení a fantazií.
Názvy některých lekcí jsou Vize pro mužství, Aréna uzdravení, Sexuální muž, Chápající muž, Chránit své srdce. Účastníci se
zaváží k pravidelné docházce, k dodržení mlčenlivosti a k plnění domácích úkolů. Každé
setkání, kterých je deset, trvá dvě a půl až tři
hodiny. Jeho součástí je společné vyučování,
které povede s pomocí video lekcí Lubomír

Modlitební témata na duben
• Dny dobrých zpráv 11.–16. 4. Za účinkující, aby přinesli dobré svědectví,
za moudrost a citlivost pro služební tým
a za příchod hostů, kterých se dotkne
Boží duch skrze program i přítomné věřící.

Ondráček a potom sdílení v uzavřených skupinkách. Na obecenství a vzájemné sdílení je
kladen větší důraz než na vyučování. Kurz
je určen pro muže od 17 let a je koncipován
jako program k posílení a obnovení morální
a duchovní integrity mužů, žijících ve vysoce sexualizovaném světě. Ke kurzu je zpracován manuál, který obdrží každý účastník.
Účastnit se mohou muži svobodní i ženatí. Je
určen jak pro věřící, tak pro ty, kteří zatím
Pána Ježíše nepřijali, ale jsou ochotni se zúčastnit kurzu vedeného na základě křesťanských hodnot a zavázat se k plnění podmínek
kurzu.
Tento kurz bude v našem sboru probíhat potřetí (zájemci mohou dostat kontakt
na absolventy minulého kurzu a informovat
se na jejich zkušenosti). Zahájen bude 6.
dubna ve večerních hodinách (pravděpodobně od 18:30) v prostorách sborové budovy. Na kurzu bude třeba zaplatit poplatek
za skripto a drobné občerstvení v částce
400 Kč.
Zájemci o kurz hlaste se na e-mail:
Lubomir.ondracek@kaes.cz. Před zahájením
kurzu dostanou zájemci podrobnější informace a vedoucí kurzu si s nimi ujasní, že
„nastupují na správný autobus, ve správný
čas a ze správných motivů“.
Lubomír Ondráček
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Kroužky na Palmovce:
1. Aby se naplnila vize šíření Božího království v oblasti Palmovky jinak, než jsme byli
zvyklí – vedením dětí (jak ze sboru, tak zvenku) v zájmové činnosti a v předávání hodnot
Božího království nenáboženskou cestou.
2. Tým – lidí, kteří se doplňují. Počítáme mezi
ně i stálé spolupracovníky na jednorázové
aktivity a nejde jen o sborové členy, ale i nečleny, kamarády.
3. Je otevřeno 5 kroužků celoročně – angličtiny (Just start to speak) pro 3 věkové skupiny, Výtvarné techniky, Tajemství paláců
a kostelů.
4. Úspěšně (zpětná vazba od teenagerů i rodičů byla jen kladná) proběhl první kurz Více
než mačkat spoušť a od dubna plánujeme
další (zatím jsou jen dvě přihlášky, ideální
stav je šest)
5. Ročně proběhnou minimálně dva workshopy, které se postupně rozrůstají. Např. Jarní
tvoření nyní bude nejen pro nejmenší, ale
i pro mládež a dospělé.
6. Výlety do přírody (dvakrát do roka), z regionální tradice se stala i tradice Kroužků
na Palmovce.
Všem, kteří se za nás modlili a modlí, velmi
děkujeme, vážíme si toho. Modlitby pro nás
nebyly jen povzbuzením, ale také silou k vytrvalosti a růstu. Kéž si z modliteb za nás odnesete
několikanásobné požehnání do osobních životů,
vztahů i Boží vize. Díky Vám.
Tým Kroužků na Palmovce

● Z E Ž I VO TA SBO RU

Dny Dobrých Zpráv jsou za dveřmi!
Dveře k festivalu pootevřel hlavní organizátor a ředitel Vláďa Vácha
S jakým podobným festivalem můžeš
DDZ srovnat?
Mám pocit, že takto zaměřený festival není,
nebo alespoň o něm nevím. Je unikátní jednak svou délkou a také zaměřením. Není ur-

Basement na rohu Krymské a Francouzské).
A taky se těším na Pavla Helana, který je
velmi vtipný a kreativní. No ale i třeba
Nenadarmo mě na loňském United uchvá-

čen primárně pro křesťany, ale také není
evangelizačním počinem, kde by se kázalo Boží slovo, a dávaly výzvy.
Popiš, jaký je „účel“ DDZ. A strefuje
se nabídka do poptávky?
Již od počátku bylo záměrem udělat festival křesťanské kultury, kde mohou naši
nevěřící a třeba zatím ani nehledající
přátelé poznat, že křesťané jsou normální
lidé, kteří umí dělat také kvalitní divadlo
a muziku. Kam se dají pozvat lidé, kteří
by nikdy nepřišli třeba na Alfu, protože
pro ně moc „smrdí“ církví. Ale zároveň
zde znějí svědectví o Bohu, byť třeba nepřímo nebo velmi citlivě. Jestli se strefujeme
do poptávky je otázka, ale myslím, že relativně vysoká účast na jednotlivých ročnících
ukazuje, že asi ano.
Je letos na festivalu nějaká novinka?
Letos máme poprvé sobotní odpolední program pro rodiče s malými dětmi. Divadlo
Marky Míkové je určeno dětem již od tří let,
takže mám naději, že se maminkám povede
pozvat jejich kamarádky z pískovišť s jejich
dětmi. Zde jsme vyšli vstříc poptávce některých maminek, které si stěžovaly, že večerní
programy jsou pro ně příliš pozdě. Novinkou
je také formát pozvánek – věřím, že se budou
rozdávat lépe.
Na co se těšíš nejvíc ty?
Upřímně asi na koncert Safenat Paneach
– tahle muzika je pro mě mojí „krevní skupinou“, rád si zakřepčím na jejich koncertě
(mimochodem připomínám, že jako jediný
program není v divadle Mana, ale v klubu

tili – daleko víc než mainstreamové „profesionální chvály“, tak se těším i na ně. A vlastně
na celý festival .
Jak se o festivalu mohou dozvědět lidé,
kterým je festival určen?
Asi především tak, že je na festival pozveme.
To za nás neudělají jakákoli média a osobní pozvání je nejúčinnější. Plakátky a letos
i nové skládací pozvánky jsou k dispozici
ve sboru a měly by být na všech regionech.
Loni jich hodně zbylo, nějak jsme podcenili ve sboru propagaci. Tak věřím, že letos to
bude lepší a vše se rozdá. Dále máme webové stránky, kde jsou základní informace
a fotky z minulých ročníků. A akci propagujeme i přes Facebook. Pokud ještě
nejste fanoušky
naší stránky, tak se
rozhodně přidejte, uvidí to i vaši
přátelé. A můžete
je pozvat na konkrétní
program.
Mimoto probíhají na Facebooku
i soutěže o volné
vstupenky a zaplatili jsme si tam
i reklamu – prozatím bylo takto
osloveno pár set
lidí.
Foto Tomáš Božovský
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Křesťanští uprchlíci z Iráku
jsou v Praze
V neděli 20. 3. přiletělo 15 osob a dalších
7-10 lidí dorazí na začátku dubna.
Jedná se o vzdělané jednotlivce, kteří
kvůli svému zaměření (IT, stavební inženýr...) mají zájem o bydlení v Praze.
Ubytovaní budou spolu v hotelu na Praze 4 po dobu cca 5 týdnů, kdy se budou učit
česky, poznávat naši kulturu a čekat na azyl.
Byla jim schválena výjimka, takže se již
od začátku mohou volně pohybovat po území ČR. Z prostředků nadace Generace 21
budou dostávat kapesné a stravné.
Hledají se dobrovolníci, kteří pomohou těmto křesťanům zapojit se do běžného života. Zájemci se mohou hlásit u koorwww.kspraha.cz

dinátora v Praze, kterým je Armáda spásy.
Sbor a Komunitní centrum Armády
spásy, Lidická 18a, Praha 150 00.
Pro spolupráci je potřeba vyplnit smlouvu s AS, o kterou si můžete napsat Petrovi
Janouškovi, hlavnímu koordinátorovi pro
Prahu na petr_janousek@armadaspasy.cz,
nebo dalším z koordinátorů: Petře Damms
na petradamms@gmail.com a Jiřímu Matajovi na jirka@neposeda.org. Od Jiřího
Mataje můžete získat podrobnější informace.
K dispozici bude také tabulka s rozpisem
služeb, kam se bude možné zapisovat. Tabulka bude zpřístupněna pouze lidem s podepsanou smlouvou s AS.

● P RO RO C T V Í

Varování před alkoholem
Běda těm, kteří vstávají brzy ráno a shánějí
pivo, těm, kdo za soumraku prodlévají, až je
víno rozpálí. Běda hrdinům v pití vína a mužům udatným v řezání piva. Byli jsme povoláni do svobody a už nejsme pod Zákonem.
Co tedy? Budeme hřešit, protože nejsme
pod Zákonem, ale pod milostí? Naprosto ne!
I pro tebe platí: Všechno mohu, ale ne všechno je užitečné; všechno mohu, ale ničím se
nedám ovládnout. Co hledáš v alkoholu?
Řešení svých problémů či úlevu od svých
strastí? Je to jen chvilkové zastření mysli.
Radost? Myslíš, že v alkoholu najdeš radost
v Pánu? Myslíš, že Kristovu lásku ke svým
kolegům dokážeš tím, že se s nimi opiješ?

Myslíš si, že máš v pití alkoholu svobodu
a že to zvládáš bez problémů? A co druzí
kolem tebe? Bůh říká: Dejte si však pozor,
aby se vaše svoboda nestala kamenem úrazu
pro slabé. Když takto hřešíte proti bratrům
a zraňujete jejich slabé svědomí, hřešíte proti Kristu. Můžeš pít současně Pánův kalich
a kalich démonů? Boží slovo tě varuje: Skutky těla jsou zřejmé, jsou to …opilství, hýření
a podobné věci. To vám předpovídám, jak
jsem již dříve řekl, že ti, kdo takové věci dělají, neobdrží dědičně Boží království. Proč
se připodobňuješ tomuto světu? Bohu záleží na tom, jak žijeme. Dbejte tedy pečlivě
na to, jak žijete; nežijte jako nemoudří, ale

SUCHO
Videěla jsem obraz
Boží svrchovanost a přijali uzdravení, vyšli
Vodopád padající za skály, kolem zelená z domů a radovali se. Ti, kteří stále doufali
příroda plná života. Svítí slunce, vodopád v mraky, se slunce báli a věřili, že je teď vense třpytí a má duhové barvy. Voda padá skrz ku hůř než kdy předtím. Neuznali Boží svrmraky a dopadá na černou, šedou a hnědou chovanost a nepřijali uzdravení, proto doma
hlady a vyčerpáním zemřeli,
zem, kolem jsou torza stromů,
pro ně déšť nepřišel a uzdrasežehlá tráva, vyprahlá zem,
vení je minulo.
fouká suchý vítr. Voda chvíli
Je třreba,
Ptala jsem se Boha, proč to
padá na jedno místo, vytvoří
muselo dojít tak daleko. Odabychom
jezírko, z něj pak teče dál popověděl, že je to proto, že lidé
tok. Kolem jezírka dochází
nebránili
spoléhali na sebe, na to, na co
k obnově, začíná rašit tráva,
jsou zvyklí. Viděli mračna
probouzí se stromy, přilétají
Bohu, aby
a byli přesvědčeni, že každou
ptáci. Ta obnova se šíří podél
jednal jinak, chvíli musí začít pršet. A když
potoka dál. Voda pod mraky
ne dnes, tak zajisté zítra. Byli
není duhová, nesvítí tam slunnež bylo
přesvědčeni o tom, že mraky
ce. Ale jak se začíná obnovojsou to správné řešení. Vůdo tedď
vat příroda, trhají se i mraky
bec je nenapadlo, že já mohu
a voda se začíná třpytit. Vodozvykem.
mít jiné plány, že vodu mohu
pád je z nebeských zdrojů.
zařídit i jinak. Byli za mraky
Lidé ho ale nechtěli, viděli
vděční a přáli si, aby tam zůmraky a radovali se, protože
staly. Nikdo z nich se neptal
čekali, že přinesou déšť. Déšť
ale nepřišel a mraky zastínily slunce, takže na moje řešení ani neprosil za naplnění mojí
rostliny nemohly růst. Nakonec se s mraky vůle. Mysleli si, že to zvládnou sami. Musepřihnal i suchý lezavý vítr, který vysušil i po- li poznat, že to sami nezvládnou, abych jim
slední zbytky vláhy a všechna zeleň uschla. mohl ukázat, že mě stále potřebují. A ti, kteří
Ale lidé se ani tak neobrátili k Bohu a nepro- odmítli uznat, že na to sami nestačí, na to dosili o milost. Dál spoléhali na ta mračna a če- platili životem.
kali déšť z nich. Pak přišel hlad a nemoci,
Shrnutí
polní zvěř utekla, protož neměla co jíst, ale
člověk se dál plahočil po vyprahlé zemi, dál Je důležité hledat Boží řešení a ptát se
doufal v déšť z mraků, oral vyprahlou půdu po Jeho vůli i v situacích, které se nám zdají
a sil do ní svá poslední semena. Ale i když důvěrně známé. To, že něco do teď fungoněco vyklíčilo, vítr to vysušil a semena ne- valo nějakým způsobem, neznamená, že to
přinesla užitek. A lidé vysílení a nemocní příště Bůh nezařídí jinak. Je třeba, abychom
ulehli do postele a konečně se vzdali naděje na to byli připravení, počítali s tím a nebrána déšť z mraků. Přestali na nich lpět a do- nili Bohu, aby jednal jinak, než bylo do teď
volili Bohu, aby je protrhl svým vodopádem zvykem. Mohlo by se stát, že kdybychom
s živou vodou. Ta voda uzdravila všechno, počítali s tím, že danou situaci dobře známe
čeho se dotkla, nejprve se obnovily rostliny, a že si s ní poradíme sami, mohli bychom
pak se vrátila zvířata. Lidé přišli až jako po- na to doplatit životem.
slední. Ale nepřišli všichni. Ti, kteří uznali
Tereza Hejnicová, 30. 7. 2015
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jako moudří; vykupujte čas, protože dny jsou
zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale rozumějte, co je Pánova vůle. A neopíjejte se vínem,
v němž je prostopášnost, ale naplňujte se Duchem… Bůh volá k pokání. Buďme k sobě
i k Němu pravdiví. Řekneme-li, že žádný
hřích nemáme, klameme sami sebe a pravda
v nás není. Jestliže své hříchy vyznáváme, on
je věrný a spravedlivý, aby nám hříchy odpustil a očistil nás od každé nepravosti. Je to
volba mezi životem a smrtí. Bůh tě vyzývá:
Povolávám dnes proti vám za svědky nebesa
i zemi. Předložil jsem ti život a smrt, požehnání a kletbu. Zvol si život, abys zůstal naživu ty i tvé potomstvo…
Lumír Ptáček, přijato během sborového
půstu leden 2016

Kroužky na Palmovce 2016
VÍC NEŽ
MAČKAT
SPOUŠŤ

– fotografický
kurz pro mírně
pokročilé
od 12 do 16 let

úterky 17:00-18:30, 5. 4. – 31. 5. (9 setkání)
Lektoři: Tomáš Božovský a Aleš Náhlý
Cena kurzu: 560 Kč

Ještě jsou volná místa!
www.krouzkynapalmovce.cz

Pozvánka na akce v rámci
poradenství:

Kurz: Přijmi sám sebe
5 lekcí na téma sebepřijetí začíná 13. 4.
a bude probíhat v termínech 13. 4., 27. 4., 4.
5., 11. 5. a 18. 5. vždy od 18:00 hod. Podrobnější informace o tématech včetně zpětné
vazby od účastníků minulých kurzů najdete
na: sbor.kspraha.cz/poradenstvi/akce
Kurzovné: 950 Kč, pro studenty 700 Kč.

Seminář: Manipulace
a jak se jí bránit
18. 4. v 18 hodin
Téma: Co je manipulace, jak se projevuje
v různých podobách včetně té v církevním
prostředí, jak ji rozpoznat a jak se jí bránit.
Cena: 200 Kč
Přihlašujte se emailem na adrese:
petra.mizurova@kaes.cz

● K D E P R ACU JE M E: P RODAVAČ K A

Pomůžu vám, od toho tady jsem!
Když mi základce řekli, že mám křivou páteř
a tudíž mi nedovolí jít se učit prodavačkou
– rozplakalo mě to! Paní učitelka, která tehdy musela plnit jakési kvóty
a dostat nějaké žáky
i na dvouleté učňáky a pak za pásovou výrobu,
se ale slitovala,
a doporučení mi
dala. Tak jsem
od svých 14 let
prodavačka.
Dokonce jsem si jako
učnice na Nářezáku (to
je stroj na kterém se jinak
krájí salámy) uřízla kousek ukazováčku, což
je považováno za prodavačský křest. Moc
ráda pracuji s lidmi a pro lidi.
Škola mi dala hodně, ale nejvíc samozřejmě praxe a ještě víc starší kolegyně. Jedna
mě naučila poznat zloděje dříve, než něco
ukradne (což jsem už několikrát využila),
a druhá mi říkala: „Zákazník tě živí, nezajímá ho, jestli tě bolí nohy, hlava, srdce. Buď
milá a vstřícná!“ Toho se držím vlastně celý
život. Nutno dodat, že od té doby, co jsem
poznala Pána Ježíše, je tato cesta o mnoho
snadnější. Prodávala jsem už všelicos. Knoflíky, potraviny, drogérii, boty, papírnictví,
oděvy, bižuterii, africké zboží, kancelářský
nábytek.
Myslím, že být prodavačkou znamená
hlavně mít vztah se zákazníky. Když vám
někdo řekne, že má ženu v nemocnici a vy se
ho za týden zeptáte, jak se jí daří, nebo když
pomůžete bloudícímu člověku najít, co potřebuje, jistě si přijde příště zase nakoupit…
Ne, není to vypočítavost, je to praktická
láska k bližnímu. Je to vyčerpávající? Ano,
ale já mám kde nabrat! Pokud máte takový
vztah se zákazníkem, stává se z něj vlastně
váš známý… A to se pak dozvídáte, co lidi
trápí, z čeho mají radost, z čeho strach, co
je bolí, co děti, nebo co rodiče, nebo zvířata
a tak dále…
Když jsem prodávala v malém krámku,
byl tento vztah ještě užší, protože tam chodili
štamgasti. Pamatuji si ale i na paní, kterou
jsem neznala, nepatřila ke stálým zákazníkům, ale rozpovídala se o svém trápení, že
nemůže mít miminko… Pamatuji si, že jsem
jí říkala o Pánu Ježíši a pak jsem se za ni s ní
modlila, rovnou v krámku…
Je zvláštní, že lidé v dnešní době nejsou
moc zvyklí na to, že někdo pro ně udělá
něco pěkného, co je třeba nad rámec jeho
povinností v dané pozici. Je fakt krásný pocit, když pak potkáte člověka, kterému jste
pomohli před 14 dny najít polívku v akci,
jak se k vám žene se slovy: „Mladá paní, já
vás tady hledám… Prosím, pomohla byste

mi zase něco najít? Máte na mě chvilku?“
Člověk chvilku váhá, jestli si s tou „mladou
paní“ dělá srandu, ale nahlas říkám: „Jasně,
že mám. Od toho tady jsem!“ Pak jsou
samozřejmě i úsměvné chvilky. To
když vidíte nasupeného pána, jak

mi něco udělal, tak ani nebudou mít důkaz,
kdo mě zapíchnul. To mě ani nenapadlo, že
by se něco takového mohlo stát… Modlila
jsem se celý běh po parkovišti, byla jsem
milá a hlavně mám v zádech toho nejmocnějšího přítele.

Ve své práci mám možnost krásně svědčit
životem s Pánem Ježíšem.
pobíhá po prodejně a evidentně
něco hledá. Zeptám se: „Dobrý
den, můžu vám nějak pomoct? Hledáte něco?“ Pán smutně odpoví: „No manželku! Někde tady musí být…“ Jednou se
mi povedlo na samoobslužných pokladnách
nechat projít potetovaného, odredovaného,
opiercigovaného mladého muže bez zaplacení. Namarkované to měl, ale nezaplatil!
Vyběhla jsem za ním na parkoviště a za roh
za budku s košíky. Povídám mu: „Prosím
vás, mohl byste se vrátit do obchodu a zaplatit… Asi jste zapomněl…“ To už mě doběhl
kolega z ochranky. Mladý muž řekl: „No to
jsem ale … Jasně, moc se omlouvám!!!“
A cestou zpět k pokladnám se omlouval.
Zaplatil, odešel. Kolega z ochranky mi vynadal, že jsem se ztratila z kamer a co kdyby

Povolání prodavačky je výborné v tom,
že jste v neustálém kontaktu s lidmi, a to
většinou nevěřícími. Při tomto povolání je
možnost krásně svědčit životem s Pánem Ježíšem. Je to On, kdo mi dává milost každé
ráno a já si pokládám za čest tuto milost šířit dál mezi lidmi. Modlím se, abych dávala
pozor, kde si mě chce Pán Ježíš použít a pak
to naplnit.
Laďka Havlová, region Palmovka
Svůj úsměv rozdává již přes 20 let i dětem
z dětského domova, kam pravidelně jezdí sloužit. Ve svém volném čase ráda tvoří a i během
regionální dovolené obohacuje sourozence svojí
zručností, mnozí si pod jejím vedením vytvořili
hezké věcičky.
Foto Jiřka Homolková – dovolená 2013

Neděle 17. dubna 2016
Jestliže si také myslíte, že antisemitismus je nákaza, která
znovu ohrožuje civilizaci, přijďte a připojte se tak k těm,
jimž to není jedno.

POCHOD DOBRÉ VŮLE I 14 hodin
Praha, náměstí Franze Kafky
Připojte se k pietní vzpomínce na oběti holocaustu
a k pochodu na Malou Stranu, který je pokojnou a kulturní
reakcí na projevy antisemitismu a nesnášenlivosti.

VŠICHNI JSME LIDI I 15 hodin
Valdštejnská zahrada
Veřejné shromáždění s kulturním programem za účasti
pamětnice holocaustu Doris Grozdanovičové, folkové
skupiny Natalika, kantora Michala Foršta, herce Jana
Potměšila a dalších předních českých osobností. Vstup volný.
K triumfu zla postačí, když slušní lidé nebudou dělat nic!
www.vsichnijsmelidi.cz

Pod záštitou místopředsedy Senátu PČR Přemysla Sobotky, ministra kultury
Daniela Hermana a primátorky hl. m. Prahy Adriany Krnáčové pořádá
Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ).

www.kspraha.cz

● M IS I E

Kozy, králiky a dom pre siroty
Premýšlala som, ako strávim svoju dovolenku, keď že všetci kamaráti už mali dovolenky vyčerpané. Až prišla tá prelomová nedeľa,
keď ma pri chválach “z ničoho nič” napadlo,
že mám predsa v Afrike svojho “adoptovaného” syna. Veci nabrali rýchly spád – niekoľko správ cez Facebook, letenka, nová maxi
taška od Vietnamcov…a už som sa 11. 11.
vyvalila s 50 kg batožiny na letisku v Kisumu pri Viktoriinom jazere. Radka Rusínová
už na mňa čakala a vyrazili sme – smer Nyamonye….
Pred touto cestou som Radku osobne
nepoznala. Kontakt na ňu mi dala sestra
z našej skupinky už pred dlhším časom, ale až
keď ma začiatkom roka Boh viedol k sponzorovaniu 15ročného Kennedyho, začala
som viac sledovať jej prácu. Radka pôsobí
v Keni ako misionárka uz niekoľko rokov,
okrem iného aj s podporou KMS. Venuje sa
tam 2 projektom. Prvý nazvala Jossap = Josefove sýpky a je zameraný na učenie miestnych ľudí sebestačnosti. Keňa je totiž úrodná krajina, má výbornú polohu na rovníku,
takže celoročne teplé počasie (čo znamená
úrodu prakticky celý rok) a na Afriku pomerný dostatok vodných zdrojov (jazerá, dažde).
A napriek tomu toľko ľudí v krajine hladuje!
Radka sa zameriava hlavne na živočíšnu výrobu – spustila projekt, ktorý sama nazýva
kozí multilevel – ten spočíva v tom, že investuje do dobrého plemena kôz, ktoré dávajú
veľa mlieka, a učí miestnych farmárov, ako
sa o kozy správne starať. Keď prídu na svet
kozliatka, putujú k vyškoleným farmárom,
ktorí si môžu založiť vlastný chov. Keď
sa im podarí odchovať mláďatá, pár z nich
vrátia Radke, ktorá ich daruje ďalším farmárom a systém podpory je na svete. Podobne
to funguje aj s králikmi, ktorých má Radka
plnú králikáreň. Práve počas môjho pobytu
sme rozdávali prvé chovné páry. Navštívila
som aj farmu, kde mimo iného rastie pravé
české zelí, sadené pravými českými rukami J Majiteľka farmy Nuja trvala na tom,
aby som u nich prespala a tak som okrem
skvelej domácej večere (vepřo-knedlo-zelí bez vepřa a so zemiakmi miesto knedla)
dostala aj pravé africké raňajky (čierny čaj
s mliekom a cukrom) a úžasný obed (placky
čapátí, ktoré by sa dali predstaviť ako niečo
medzi palacinkou a tortillou). Doobeda som
sa pridala k lúpaniu sušenej kukurice, ktorá
sa potom melie na múku, ktorá je základom
miestnej stravy (vmiešaná do vody vytvorí
ugali – akýsi kukuričný nákyp).
Pre toto som však do Afriky primárne neprišla – zaujímal ma predovšetkým Radkin
druhý projekt zameraný na podporu chudobných detí. V Keni sú totiž všetky školy, vrátane základných, platené. Deti z chudobných
rodín, a hlavne siroty, teda bez pomoci druhých, nemajú žiadnu šancu dostať vzdelanie.

A práve to je kľúčové pre to, aby sa dostali
zo svojich biednych podmienok! Radka pre
tieto deti hľadá sponzorov, z ktorých darov
sa platí predovšetkým školné, uniformy (tie
sú v Keni povinné), učebnice a pomôcky,
a podľa potreby oblečenie, hygienické potreby a podobne. Má v projekte okolo 40 detí,
z ktorých väčšina už, vďaka Bohu, sponzorov má. Počas môjho pobytu sme navštívili
veľa z nich, najčastejšie priamo v školách,
ale aj u nich doma – v hlinených chatrčiach
v buši. V školách Radka vyplácala školné
a deťom sme rozdávali kúpené dary od sponzorov a mojich 40 kg batožiny – oblečenie,
deky, obliečky, písacie potreby a pre môjho školáka ešte špeciálny darček – fotbalová lopta, po ktorej túži snáď každý Keňan
(a dokonca aj značná časť nežnej polovičky
mladej populácie).
Veľkou Radkinou víziou je spojenie týchto projektov do jedného. Plánom je postaviť
dom pre siroty, ktorý bude zároveň farmou.
Dopestované plodiny uživia nielen deti, ale
aj zvieratá, z ktorých bude mlieko, mäso,
vajíčka a prebytky pôjdu na predaj. Okrem
spoľahlivej strechy nad hlavou, pravidelnej
stravy a školského vzdelania, dostanú deti aj
školu života – naučia sa hospodáriť na farme
a vziať život do vlastných rúk...
Osobne dúfam, že sa Radke jej vízia
naplní. Na vlastné oči som videla, aké je
to v Keni ťažké a obdivujem, čo tam Boh
prostredníctvom jedného služobníka dokáže
urobiť. Je pre mňa inšpiráciou, keď sa človek vedený Božím duchom vydá do krajiny
bez znalostí miestneho jazyka (alebo aspoň
angličtiny!) a Boh si ho napriek tomu dokáže takto použiť. Chce to určite veľa dôvery
v Boha – to som si čiastočne vyskúšala aj
ja – počas 2 týždňoch sme sa takmer každý
deň ocitli v situácii, ktorá bola natoľko zúfalá a mimo našej kontroly, že nič iného ako
modlitba zabrať nemohlo. Verím, že to nie
je mojím laxným prístupom k kresťanstvu
doma, ale čas, ktorý bežne trávim modlitbami, sa nevyrovná času, ktorý som sa v Keni
premodlila len na motorke. Rekordom je moj
posledný deň s Radkou. Nočným minibusom
sme mali odísť do Nairobi, dohodnutý taxík
však po nás neprišiel, tak sme sa s batožinou pustili pešo po ceste. Po zotmení nie je
jednoduché zohnať odvoz za rozumnú cenu
a tak sme prijali ponuku na motorku, napriek
tomu, že cesta do mesta, odkiaľ sme mali
cestovať, trvá 45 min autom. Až keď sme
vyrazili, som si uvedomila, do čoho som sa
to vlastne namočila. Sama na motorke s cudzím Afričanom (aj keď väčšina k nám bola
priateľská, vždy sa nájdu takí, ktorí belochov
považujú za chodiace peňaženky) – keby
zrazu odbočil z cesty, už by ma nikto nikdy
nenašiel. Poznáte to, keď Bohu sľúbite modré z neba (akoby to potreboval), len aby ste
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sa dostali z nejakej situácie? Po polhodine
šofér naozaj odbočil – na pumpu – Radkinej
motorke došiel benzín, ale všade samozrejme ľudoprázdno, kto normálny by tam v noci
chcel tankovať?! Keď tu zrazu pri nás zastalo
auto – šofér si (podľa vlastných slov) všimol,
že potrebujeme pomoc (potme, mimo hlavnej!) a mal práve cestu do mesta... Ja som
zostala prekvapená, ale Radke to bolo jasné
– kvôli vtedajším zdravotným problémom
už cestu na motorke nemohla vydržat, tak
sa modlila, aby Pán poslal anjela, ktorý nás
zachráni...
U Radky sú podobné veci na dennom
poriadku. Stretli sme muža, ktorý jej ďakoval za to, že po jej modlitbe sa mu uzdravila
chorá noha. Počas môjho pobytu navštívila
miestny zbor pastorka zo susednej Ugandy,
kde predtým Radka týžden kázala. Zašla potom k nám na obed a spolu s ďalšou sestrou
a Radkinou susedou sme sa modlili za Keňu,
Ugandu, za nás navzájom, za službu – československo-keňsko-ugandské modlitby čiastočne prekladané do angličtiny – ešteže Boh
rozpráva všetkými jazykmi J.
Radka teda neberie svoju prácu ako
„humanitárnu“ činnosť, pre ňu je to hlavne služba Bohu. Okrem praktickej pomoci
miestnym šíri Božie slovo prostredníctvom
kázania v zboroch, kam ju pozvú, zakladania
zborov a skupiniek a neustálich modlitieb.
Keby ste sa chceli dozvedieť viac a (nezáväzne) sledovať jej prácu, najjednoduchšie
je pridať si ju na Facebook (verejná skupina
Jossap a Radomira Amani Rusinova), kde
pravidelne pridáva aktuality; prípadne email
radkaamanirusinova@gmail.com (to ale pre
ňu vyžaduje návštevu internetovej kaviarne,
takže buďte trpezliví).
Keby vás táto služba rovno chytila
za srdce, Radka potrebuje spolupracovníkov
ako soľ! J Ak ešte trošku váhate, môžem
potvrdiť, že návštevy sú vítané s otvorenou
náručou! A ak radšej pomáhate na ďiaľku,
detí je v Keni dostatok, kôz a králikov stále
málo a aj drobné finančné dary veľmi pomôžu (napríklad na topánky pre bosé dieťa, posteľ pre tých, čo stále spia na zemi, či doplatenie školného, keď hlavný spoznor nemôže
plne pokryť náklady). A hlavne – modlitby,
modlitby, modlitby – bez nich by predsa nič
nefungovalo!
Anička Mitterová, region Palmovka

● M IS I E

Podeváté v Kambodži
Z Bible víme, že je 9 darů Ducha svatého
(1. Korintským 12,8–10) a 9 ovocí Ducha
(Galatským 5,22). Číslo devět dostaneme,
když sečteme 3 (číslo Boží trojice) a 6 (číslo
pro člověka), nebo když vynásobíme 3 číslem 3. Je to tedy číslo dokonalé spolupráce
Boha a člověka a zároveň se to rovná Bůh
na druhou. Když jsem jel do Kambodže
v prosinci 2015 podeváté, ani mi na mysl nepřišlo, co tam tentokrát zažiji.
Na první misii jsem jel s horlivostí, že
uvidím Kambodžany, kteří budou spasení
a uzdravení a byl jsem připravený pro to udělat cokoliv. A skutečně již po první misii jsem
o tom přivezl mnohá svědectví. Jak doba pokročila, kromě misie jsem se každý rok věnoval též obchodování, ve kterém se mi dařilo
lépe a lépe. Moje duchovní teplota pro službu
Bohu nepozorovaně klesala a já stále více začínal hořet pro obchod. A tak na sedmé misii
jsem zažil nejméně zázraků nadpřirozeného
uzdravení a na osmé asi žádný.
Ačkoliv jsem si z osmé misie přivezl
nové pomazání k apoštolské službě – činění
učedníků, nebyl jsem schopen se s pozitivními výsledky modlit za nemocné a sám jsem
bojoval s více nemocemi než dříve. Dva roky
téměř nepřetržitě moje děti kašlaly a nic
z léků jim nepomáhalo. Na svědění mých
nohou jsem nemohl najít žádnou vhodnou
mast. Mojí manželce se začala stále častěji ukazovat na těle kopřivka. Nic z toho mi
však nepřipadalo dostatečně závažné, abych
trávil více času hledáním Boha. Byl jsem
velmi zaneprázdněným. Staral jsem se o svoji rodinu, misii, obchodování, domácí skupinku a poslední rok jsem také vyučoval jak
činit učedníky Ježíše. Vše se dařilo zvládat
za pomoci velkého výkonu, kterému jsem se
za ta léta naučil. Pracoval jsem 6 a půl dne
v týdnu, 10-12 hodin denně.
Na začátku léta 2015, po několika měsících intenzivní práce bez sobot a nedělí, moje
oči vypověděly službu a začaly vše vidět
dvojmo. Každý lékař nad tím žasnul, protože
jsem se nebouchnul do hlavy, nemám nádor
a nejsem starý. Řekli mi, že neví kdy a jestli
budu zase vidět normálně. Po jednom týdnu
a milostivém Božím navštívení se mi poprvé oči na chvíli spojily. Teprve až po měsíci
modliteb (mých a druhých lidí), čtení Bible jedním okem a každodenním mnohahodinovém hledání Boha jsem se na obě oči
mohl dívat jedním směrem celé odpoledne.
Procházel jsem hlubokým údolím ve svém
životě – buď jsem viděl dvojmo, nebo jsem
byl extrémně unavený a nevěděl jsem, jestli
a kdy to skončí. Minulo několik „předpovězených“ dat, kdy jsem již měl být dokonale
zdravý, ale na místo zlepšení se to několikrát
zhoršilo. Změnil jsem svůj denní režim a začal vstávat dřív, abych každý den ráno věnoval nejméně hodinu modlitbě a čtení Božího

slova než půjdu do práce a večer před spaním
další hodinu, a to mi dávalo sílu přečkat každý další den. Poslouchal jsem celé hodiny
vyučování Curryho Blakea o službě uzdravování. Nakonec se mé vidění po mnoha
měsících strávených v údolí zlepšilo natolik,
že jsem mohl odjet v prosinci 2015 do Kambodže ve víře, že se to tam zcela spraví a že
uvidím víc zázraků uzdravení než za všechny předchozí misie dohromady.
Od prvního dne na misii jsem zase bojoval s dvojitým viděním, ale objevil jsem,
že když jsem se více hodin díval
na uzdravovací shromáždění s Katrin Kuhlmanovou, jejichž záznamy
z let 1968-1976 se dochovaly a jsou
k vidění na Youtube, moje oči začaly být uzdravovány. Zároveň se
do nich ale tlačily slzy, jak jsem se
každý den díval na lidi, kteří vstávají z vozíčků, jsou zázračně uzdravováni z rakoviny, sklerózy multiplex,

od Ducha svatého: „Ode dneška začneš vidět víc zázraků.“ Druhého dne jsme zrovna
navštívili vězení Kambodži a věděl jsem, že
Bůh chce, abych se tam modlil za uzdravení vězňů. Měli jsme dost času, a tak jsem se
zeptal jednoho vězně na vozíčku, jestli se
za něj můžu pomodlit. Souhlasil a ačkoliv se
viditelně nic nestalo, nabízel jsem modlitbu
za uzdravení dalším vězňům. Když jsem se
pomodlil za asi třetího vězně, aby viděl bez
brýlí – začal vidět bez brýlí! Ihned pozval
dalšího kamaráda a i ten po modlitbě začal
viděl perfektně!
Jednoho nedělního rána jsem měl krátké
vidění: Prosil jsem skupinu lidí, aby se za mě

Vězení – svědectví o uzdravení

artrózy a ostatních nejrozmanitějších nemocí
a moje duchovní teplota znovu začala pomalu růst. Apoštol Pavel píše: „Usilujte o lásku
a dychtěte po duchovních darech,“ a tak čím
více jsem se díval na tato videa, tím více rostl
můj duchovní hlad po tom obdržet nové dary
Ducha svatého. Na Youtube jsem také začal
horlivě sledovat pořady Sida Rotha – It´s Supernatural (některé jsou přeložené i do slovenštiny), kde jsem slyšel o zázracích, o kterých jsem ani nevěděl, že existují. Objevil
jsem mladého černocha Charlese Ndifona,
v jehož pouhé přítomnosti jsou lidé uzdravovaní a na jehož shromážděních bylo pouze
v Dánsku lékařsky ověřeno 100.000 uzdravení, a ptal jsem: „Pane Ježíši, jak může tak
mladý člověk nést tak velikou Boží moc?“
Jednoho dne jsem po sledování videa
z uzdravovacího shromáždění uslyšel větu
www.kspraha.cz

modlila, abych byl svědkem více zázraků.
Ale ta skupina nevěřila, že je to možné. Jak
se modlila, vytvořila černý mrak strachu,
který se zvětšoval. Pak mi Bůh řekl: „Ty
nepotřebuješ, aby se za Tebe oni modlili.
Jen věř, že už to máš v sobě.“ Cítil jsem se
hrozně: „Věřím, Pane, ale pomoz, prosím,
mé nevěře.“ Za dvě hodiny jsem stál za kazatelnou. Pozval jsem před kázáním dopředu
nemocné lidi, aby přijali modlitbu uzdravení. Na první dva nemocné jsme s překladatelem vložili ruce a oni upadli pod Boží mocí.
Na konci shromáždění jsme znovu vzkládali
ruce na lidi, kteří se začali modlit v jazycích
a znovu postupně jeden za druhým padali
pod Boží mocí, včetně starších sboru a hlavního pastora!
Později jsem odpočíval a díval se na interview Sida Rotha s Jamesem Durhamem,
kterému Pán Ježíš řekl, že má vzkládat
na věřící ruce a On je pak vytrhne do nebe
a vyzbrojí je novými dary Ducha svatého.
Modlil jsem se s ním modlitbu a za dvě hodiny poté jsem v modlitbě začal vidět Boží
slávu – otáčela se, byla barevná. Nikdy
jsem nic předtím takového neviděl. Prošel
jsem jedním mrakem, ze kterého vypadla mnohá osvobození lidí, pak druhým, ze
kterého vypadla uzdravení, a najednou byl
můj duch v nebi. Půda pode mnou byla celá
napuštěná radostí a pokojem a pak jsem
tam uviděl oltář, na kterém hořel oheň jako
v knize Zjevení. A také tam ležely krásné
šaty – plné různě barevných drahokamů, velikých jako pěst. Vypadalo to, že o ně nikdo

● JA K É T O B Y L O
nemá zájem, tak jsem si je vzal a oblekl.
O dalších pár dní později byl naplánovaný seminář s asi 40 pastory a vedoucími
v Čuku. Vyučoval jsem je vyučování z Žalmu 91, že „úkryt Nejvyššího“ je Duch svatý
a „stín Všemocného“ je jeho moc. Napadlo
mě, co to takhle vyzkoušet, a tak jsem prošel s rukou nad lidmi, tvořil stín, a dva lidé
prožili vidění! Při druhém pokusu byl někdo
uzdraven. Napotřetí chodili a tvořili stín jiní
lidé a okolo mě začala proudit uzdravující
moc a uzdravovat lidi! Dostal jsem svoje
první slovo poznání o uzdravení, že Bůh právě uzdravuje oči a dvě ženy byly uzdraveny
s očima, jedna s poloslepým okem.
Navečer pastoři a vedoucí říkali svoje
nová svědectví o tom, co prožili ten den
během křtu Duchem svatým a mluvení
novými jazyky. Během svědectví misionářky
Helen jsem ucítil, jak uzdravující moc
proudí z ní. Vyzvala lidi, kteří jsou nemocní,
ať přijdou dopředu. Asi patnáct lidí přišlo,
dotkli se jí a všichni byli uzdraveni!
Zbytek misie jsem strávil pod novým
pomazáním darů Ducha svatého, každé
shromáždění a setkání bylo vždy jiné, ale
na každém byli noví lidé uzdravováni,
pokřtěni Ducha svatým a vystrojováni
novými Dary Ducha svatého.
Pár dní po příjezdu z Kambodže jsme
na uzdravovacím shromáždění v prostorách
CBH zažili tuto moc v ČR! Někteří lidé byli
uzdraveni, někteří pokřtěni v Duchu svatém,
někteří osvobozeni a někteří vystrojeni
novými dary Ducha svatého.
Ačkoliv byla tato moje misie devátá,
nemyslím si, že bylo vlastně důležité to číslo.
Důležité bylo, že poprvé po devíti letech jsem
si uvědomil, že dary Ducha svatého a ovoce
ducha jsou dvě úplně odlišné věci. Pro dary
Ducha svatého není potřeba duchovní zralost
ani dlouhé čekání – stačí na ně duchovní
horlivost a dětská víra, zatímco pro ovoce
Ducha je potřeba duchovní zralost a dlouhé
čekání. Všechny ty předchozí roky jsem si
myslel, že dary Ducha svatého se nedostanou
bez toho, aniž bych nesl výraznější ovoce
Ducha. Až tento rok jsem přijal myšlenku,
že přijmu Dary Ducha skrze víru, ačkoliv
mě moje svědomí obviňovalo, že nenesu
správné množství ovoce Ducha. V Bibli je
koncepce „nejprve dary (1. Korintským 12),
pak ovoce (vyšší cesta lásky – 1. Korintským
13)“. Dary jsou snadno dosažitelné. Ovoce
je těžce dosažitelné. Základní cesta je
snadnější než vyšší cesta. Když jsem začal
tento rok v Kambodži používat základní
cestu, cestu darů Ducha, bratří a sester
osvobozených z démonického útlaku,
uzdravených a naplněných Duchem svatým
je tolik, že se to nedá spočítat a věřím, že jich
bude přibývat každým dnem nyní v České
republice a v Evropě!
Chvála Bohu! S horlivostí po vyšších
darech Ducha svatého a s láskou váš bratr
v Kristu, Luboš Patočka, region Sever

● V Y UČ OVÁ N Í

Vzýváme téhož Boha?
Nedávno napsal David Novák na toto téma článek „Hledání
jednoty Boha a Allaha“ (Křesťan dnes 23. 12. 2015). Je těžko najít, v čem bych se s Davidem Novákem neshodl, a tak
mohu podepsat vše, co ve svém článku píše. Jelikož jsem ale
některým přátelům slíbil, že rovněž napíšu článek na toto
téma, tak nyní svůj slib plním.
Podobně jako David Novák soudím, že znalost Božího jména – ve smyslu znění – o ničem nevypovídá a o ničem nerozhoduje. Je
to podobné jako s člověkem. Svého přítele
Jiřího Dohnala oslovuji Jirko, ale protože
je z Ostravy, mnozí jeho příbuzní a známí
mu říkají Juro. Jeho angličtí přátelé používají jméno George, Chorvaté z jeho sboru
mu říkají Jure. Kupodivu na všechno slyší.
Nicméně to, jak ho nazýváme, nijak nevypovídá o tom, jak dobře ho známe, zda ho

Já jsem rovněž
pro toleranci a jsem
pro to, abychom se
měli všichni rádi,
nicméně jsem
poněkud skeptický,
zda nás k tomuto cíli
přiblíží tvrzení,
že vzýváme téhož Boha.
máme rádi, zda mu důvěřujeme nebo ne.
Znát Boha je také něco jiného než znát „Boží
jméno“. Proto mi bazírování Svědků Jehovových na znění „Jehova“ připadá poněkud
komické, ale nemám s ním žádný zásadní
problém. Ostatně jsem udělal podobnou pozitivní zkušenost jako David Novák, když
jsem v rozhovoru s „jehovisty“ používal jimi
preferované označení „Jehova“.
K čemu ale vlastně celá diskuse slouží?
Výpověď „vždyť přece Bůh je jen jeden
a všichni vzýváme téhož Boha“ je ve skutečnosti určitým heslem. Lidé, kteří zdůrazňují toto tvrzení a kteří trvají na tom, že se
vztahujeme k témuž Bohu jako muslimové,
v podstatě chtějí říci, že bychom neměli být
nepřáteli, měli bychom být tolerantní a měli
bychom se mít všichni rádi.
Já jsem rovněž pro toleranci a jsem pro
to, abychom se měli všichni rádi, nicméně
jsem poněkud skeptický, zda nás k tomuto
cíli přiblíží tvrzení, že vzýváme téhož Boha.
V dobách reformace, kdy se vedly náboženské války, katolíci a protestanté zpravidla
netvrdili, že druhá strana vzývá jiného Boha.
SD 4/2016 strana 8

Sice o „těch druhých“ tvrdili, že Bohu rozumí špatně nebo vůbec, a že objektivně tedy
slouží satanovi, ale z vědomého satanismu se
navzájem nepodezírali. Tvrzení, že nad námi
je jen jeden Bůh, násilí nezabránilo. (A to
se katolíci a protestanté dokonce dohodli
na spoustě dalších věcí – například na tom,
že Bůh je trojjediný, že Ježíš Kristus je pravý
Bůh a pravý člověk, atd. – tedy všechno věci,
které jsou muslimům naprosto nepřijatelné.)
Nejde tedy o znění Božího jména, nejde
ani o to, zda přitakáme tvrzení, že vzýváme
téhož Boha. Jde o to, jak jsme Boha poznali
a k čemu nás toto poznání vede. A pak také
o bádání v našem vlastním nitru, proč nás
vlastně tato diskuse zajímá.
Lidé, kteří tvrdí, že křesťané a muslimové vzývají téhož Boha, většinou touží
po tom, aby se vyznavači různých náboženství navzájem nezabíjeli. A protože dnes se
zabíjení kvůli náboženství zhusta děje, je
tato otázka dnes živá, zatímco před čtyřiceti
lety v podstatě ani nebyla na stole. Ne že by
se o tomto tématu nehovořilo vůbec, ale byla
to otázka velmi okrajová.
Lidi tvrdící, že vzýváme téhož Boha, najdeme mezi křesťany i mezi muslimy. A myslím, že můžeme být vděčni za každého člověka, který je proti páchání násilí ve jménu
náboženství, ať už jakéhokoli. Současným
problémem ale nejsou muslimové, kteří přitakávají tomuto tvrzení, nýbrž ti, kteří jsou
přesvědčeni, že je třeba zabíjet křesťany –
a vlažné muslimy. A tito lidé se našich přátelských rozhovorů v rámci „mezináboženského dialogu“ zpravidla neúčastní.
Mezináboženský dialog ovšem z principu nemůže jít příliš hluboko, nemá-li dojít
k vážným rozporům. Muslimové říkají, že
je jen jeden Bůh, a vzápětí, vlastně jedním
dechem, dodávají, že „Mohamed je jeho prorok“. To je tvrzení, s nímž pravověrný křesťan souhlasit nemůže. Křesťan bude zase
naopak tvrdit, že Ježíš je jediná cesta k Otci.
S tím zase nebude souhlasit pravověrný muslim. Jistě, můžeme si povídat třeba o tom,
že křesťanství i islám vede k péči o chudé
a k dávání almužny. Nebo o tom, že jak křesťané, tak muslimové jsou pevně přesvědčeni o tom, že dvě a dvě jsou čtyři. Jde tedy
o to, jaký má být účel mezináboženského
dialogu. Zdá se mi, že jeho jediným účelem
je přesvědčit svět a sebe sama, že křesťané
a muslimové spolu dokáží hovořit, a ne se
mlátit po hlavách. Nechci to nijak snižovat,
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ale připadá mi to poněkud luxusní v době,
kdy se na Blízkém východě blíží likvidace
křesťanských menšin ke svému konci.
Je ale dobré si opakovat, proč nemáme
používat násilí ve věcech víry. Věřím v absolutní pravdu, věřím v absolutního Boha. Vím
ale o omezenosti svého vlastního poznání
(omezený není Bůh, omezený jsem já). Toto
vědomí mi brání, abych ve jménu víry ubližoval druhému člověku. Nadto mě můj Bůh,
jehož synem je Ježíš Kristus, vede k tomu,
abych miloval své nepřátele a modlil se
za ně. Můj Bůh mě osvobozuje od nenávisti.
Toto přesvědčení mě ovšem nevede
k tomu, abych neviděl nebezpečí islamistického terorismu. V roce 2014 podporovalo
sebevražedné útočníky 3 % Pákistánců, 9 %
Indonésanů, 18 % Malajsijců, 47 % Bangladéšanů a 62 % obyvatel Gazy. Jsem přesvědčen, že bychom měli to, co si myslí muslimové, pečlivě monitorovat, ale není na nás,
abychom jejich smýšlení měnili. K tomu nemáme prostředky. Jediné, co můžeme dělat,
je zvěstovat jim evangelium, a to způsobem
co nejpřiměřenějším. Ono totiž nejde tolik
o to, zda přitakáme tvrzení, že „věříme v téhož Boha“, ale spíše o to, k čemu nás naše
víra vede.
27. ledna 2016
Dan Drápal

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

Čaroděj ze země Oz
Nedávno jsem v Kutné Hoře slyšel před „hlavním“ kázáním krátké slovo pro děti, než odešly do nedělky. Kazatel vyprávěl příběh z pohádky „Čaroděj ze země Oz“, který mě zaujal.
Ne že bych o této pohádce před tím neslyšel, ale všechno má svůj čas a pro mě to
slovo bylo impulzem k zhlédnutí filmu.
Malá Dorotka je sirotek vyrůstající
na farmě u tety a strýce. Neustále má dojem,
že na ni nemá nikdo čas, a když jí hrozí ztráta milovaného psa Tota, rozhodne se utéct.
Rychlého rozhodnutí lituje, ale než chybu
stihne napravit, tak ji uragán zanese do tajuplné země Oz. Obyvatelé ji vítají s nadšením,
neboť netradičním příchodem, jen tak jakoby
mimoděk, zlikvidovala jednu ze dvou zlých
čarodějnic, sužující místní obyvatele.
Aby je osvobodila i od té druhé a mohla
se dostat zpátky domů, musí navštívit mnoha záhadami opředeného čaroděje, kterého
ale ještě nikdy nikdo neviděl. Cestou se k ní
přidají strašák, plecháč a lev. Strašák si touží
vyprosit od čaroděje rozum, plecháč srdce
a lev odvahu. Na náročné cestě jsou nuceni
jeden druhému pomáhat a stanou se z nich
nerozluční přátelé.
Pro zhlédnutí filmu jsem zvolil muzikálovou verzi z roku 1939. Je fakt, že dnešního

diváka zvyklého na čím dál akčnější formu
tato v poklidu plynoucí pohádka asi nezaujme. Ale filmového fajšmekra určitě ano.
Začátek Čaroděje ze země Oz byl zprvu točen v jakýchsi sepiových barvách, aby
bylo zdůrazněno Dorotčino černobílé vnímání života. V momentě, kdy ji uragán přenesl
do země Oz, se film stává barevným. Zvýraznil se tím radostnější Dorotčin pohled
na svět. Mám dojem, že to je nejstarší barevný film, který jsem viděl. Přes své stáří
je ve velmi dobré technické kvalitě. Zpracováním a efekty předběhl dobu o mnoho let,
a i dnes mnoho pohádek úrovně tohoto klenotu minulosti nedosahuje.
Snad jen dvě malé výtky. Malá Dorotka,
kterou ztvárnila herečka a zároveň i výborná
zpěvačka Judy Garland, není zas až tak malá
a věkem by pasovala spíše do dospělejší role.
Dále maska lva byla asi největší slabinou. To
ale nejsou překážky, které by bránily v prožití příjemného večera.
Vynikající muzikálová fantasy natočená
v režii Harolda Rossona, zaujala už mnoho
generací filmového diváka. Na ČSFD dostala od uživatelů tohoto prestižního filmového
serveru velmi dobrých 76 %.
Pavel Rosecký

Pronajmeme pěknou velkou místnost k dlouhodobému pronájmu v klidném
místě. Dobrá doprava na metro C (asi 15 minut) preferujeme ženu. Nájem zařízené místnosti je s poplatky za energie celkem 4300 Kč měsíčně. Kontakt: Dana
a Zdeněk Paulusovi e-mail: paulusz@atlas.cz, tel: 724 216 004, 283 981 182

Společnost capcom slaboproudé systémy s.r.o. se sídlem
v Dobříči (Praha-západ) hledá

TECHNIKA SLABOPROUDÝCH ZAŘÍZENÍ
Nabízíme:

F-nadace podporuje:
– propagaci pořádání kurzů Alfa
– práci lektorů na školách v programech:
1) Nová generace na dobré cestě
2) Najdilektora.cz
– vzdělávání křesťanských učitelů a lektorů
pro primární prevenci a etickou výchovu
– pořízení evangelizačních materiálů
F-nadace vyhlásila výběrová řízení
a přijímá přihlášky:
do 20. 4. 2016 pro podporu lektorů
do 20. 5. 2016 pro ostatní programy

-

-

úvazek na HPP
zajímavou práci, která se může stát i koníčkem
flexibilní pracovní dobu
nástupní mzdu od 18 000,-Kč, možnost progresivního růstu v závislosti na
dosažených výsledcích, stravenky
služební telefon a notebook i pro soukromé účely, po zapracování také služební auto
pozice je vhodná i pro absolventy
místo výkonu práce je Praha/Střední Čechy a dále servisy v rámci celé ČR
nástup možný ihned

Požadavky na uchazeče o práci:
-

minimálně ukončené střední odborné vzdělání v oboru elektro
řidičský průkaz skupiny „B“ a ochota cestovat
platné osvědčení vyhl. 50/1978 Sb. výhodou
zkušenosti s instalací, montáží, servisem a údržbou slaboproudých systémů jsou
vítány
ANJ – nutná základní znalost, technická angličtina ke studiu manuálů systémů
časová flexibilita, vyjíždí se i na montáže/servisy v rámci celé ČR
cílevědomost, aktivní přístup k práci, zodpovědnost, spolehlivost, chuť učit se
novým věcem

www.f-nadace.cz/granty-2016-17.

mail: office@capcom-sls.cz

www.kspraha.cz

|

mobil: +420 774 872 650

8. ročník 2016

Vyberte si z pestré nabídky programů.
Vyberte si dobrou zprávu pro vás.

DNY DOBRÝCH ZPRÁV
Pondělí 11. dubna 19:00 - Mana
Symphony of Nations (DE+USA+AU+CZ)
Koncert čtyř mladých muzikantů, každý z jiného národa. Spojuje je víra v Boha a bydliště v německém
Herrnhutu. Progresivní experimentální gipsy pop – to zní tak zajímavě, že si je jistě nenecháte ujít.

Úterý 12. dubna 19:00 - Mana
Nenadarmo
Akustické trio v obsazení viola, kytara a zpěv, objev loňského festivalu United.
Velmi osobitě ztvárněné známé skladby i vlastní tvorba.

Středa 13. dubna 19:00 - Basement
Safenat Paneach
Koncert bigbítové kapely na pomezí hard rocku a indie rocku. Výborní muzikanti a nenapodobitelný
zpěv Petra Wagnera s poetickými texty od Skácela, Jirouse či Reynka.

Čtvrtek 14. dubna 19:00 - Mana
Martin Kepka – Krlíček aneb radostné bezdomovectví
Vršovické divadlo Mana přináší bajku o radosti ze života uprostřed absurdního světa. Na smetišti
pod dálnicí hledají a nalézají své místo pod sluncem, ale také přátelství a pocit bezpečí tři zvířátka.

Pátek 15. dubna 19:00 - Mana
Pavel Helan + Band
Koncert známého „vlídného písničkáře“, ﬁnalisty soutěže Československo má talent, který není zdaleka
jen autorem hitu „iBůh“. Charisma, vtip a vybroušený styl přitahují na jeho koncerty posluchače všech
generací.

Sobota 16. dubna 14:00 - Mana
Husy na tahu
Divadlo pro malé diváky v podání Divadla Marky Míkové. Speciálně pro rodiče s dětmi od 5 let.

Sobota 16. dubna 19:00 - Mana
Jan Zindulka - J.O.B.
Divadelní představení v podání Divadelní společnosti Kairos II.
Neptejme se, odkud se bere zlo, hledejme, kde se rodí dobro.
Vstupné na jedno představení 120 Kč, sleva pro seniory a studenty 100 Kč.

Podrobné informace: www.dnydobrychzprav.cz
Všechny programy jsou v divadle Mana, Moskevská 34, Praha 10 – Vršovice (u zastávky tram. Vršovické náměstí).
Ve středu je koncert v klubu Basement (www.basementbar.cz) Francouzská 76, Praha 10 – Vršovice (u zastávky tram. Krymská).
Pořádá: Křesťanské společenství Praha (www.kspraha.cz), Církev bez hranic Praha (www.jinacirkev.cz), Církev československá husitská (www.husuvsbor.cz)

● OZNÁMENÍ

DOROST (12 – 15 LET)
středy 17:00 – 19:00 hod.
více info

Dita Frantíková
724 435 309
dita.frantikova@kaes.cz

POROST (15 – 18 LET)
úterky 17:30 – 19:30 hod.
více info

Šimon Ondráček
736 655 882
o.saimon@volny.cz

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

Michal Klesnil
737 984 138
michal.klesnil@kaes.cz
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13. 5. od 18 hodin v Soukenické 15, v Kavárně
mluvčí bude Lída Hallerová.

Zveme na setkání
s Radkou Rusínovou

20. 4. od 18 hod.
Zveme všechny příznivce misie
na setkání s misionářkou NF KMS
v Keni Radkou Rusínovou.
Radka bude hovořit o své
mnohostranné službě v Africe,
promítne také fotografie a videa.
V prostorách KS Praha,
Na Žertvách 23, Praha 8
www.kspraha.cz

Tohle je láska Tvá
This is Amazing Grace
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Phil Wickham, překlad Jiří Jelínek
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2. Kdo silou bouře pohne i skálou? Před kým se skláním v úžasu s chválou? Je to Král Slávy, nad všemi králi Král.
3. Kdo vrátí řády, kde zmatky vládnou? Sirotky přijme s otcovskou láskou? Je to Král Slávy, je to Král Slávy.
4. Kdo světu vládne pravdou a právem? Jak slunce září v celé své kráse. Je to Král Slávy, nad všemi králi Král.

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
3. 4.

15:00 Kulturní dům Ládví, metro C Ládví.
Chvály: Hudební skupina Wvision pod vedením Jirky Jelínka
Kázání: Petr Kácha, David Ptáček – O trojím lidu

V KVĚTNU SE SBOROVÉ SHROMÁŽDĚNÍ NEKONÁ
Z DŮVODU SBOROVÉHO VÍKENDU.
4. 4. SBO ROVÁ M OD L I T E BN Í
17. 9. SE T K Á N Í SL U Ž E BN Í K Ů

První sborový víkend se uskuteční o víkendu 29. 4. – 1. 5. 2016
v Poslově mlýně u Doks (www.posluvmlyn.cz). Bližší info na straně 2.

11. – 16. 4. 2016
www.dnydobrychzprav.cz

JI H OV ÝC H OD
Pastor: Zdeněk Rašovský
Shromáždění: Ne 10:00 (9:45 modlitební), Dům
služeb, Vodnická 531/44, Praha 4
Počet členů: 31/2/20

PA L M O V K A
Kolektivní vedení: Tomáš Dittrich a Lumír Ptáček
Shromáždění: Ne 10:00, Na Žertvách 23
Počet členů: 95/22/23
Přestup: Miloš, Zdena, Petra, Miloš jr., Daniel
a Anna Kačírkovi (přestup z regionu Černý Most
13. 12. 2015)

SE V E R
Pastor: Tomáš Božovský
Shromáždění: Ne 9:30, Rezidence Rosa,
Střelničná 1680, Praha 8
Modlitební: 25. 4. v 18:30 na Palmovce v herně
v přízemí (naproti Velkému sálu)
Počet členů: 99/14/32
Vstup: Lukáš Ondráček
Ukončení členství: Daniel Sýkora

Kontakt

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

SBO ROV Ý V Í K E ND

Pastor: Miloš Poborský
Shromáždění: Ne 10:00 (modlitby 9:30), Budějovická 9, Praha 4, u metra Budějovická.
Modlitební: v Ne 18:00 – Dáša Blažková, Slepá I/14
Počet členů: 57/7/30

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

Účet

od 9:00, Na Žertvách 23, Praha 8

JIH

Korespondenční adresa

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

18:00 – 19:30, Na Žertvách 23, Praha 8, Velký sál

● I N FOR M AC E O R EG I O N EC H

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

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

S T Ř ED
Pastor: Petr Kácha
Shromáždění: Ne 10:00 International Church
of Prague, Ve Smečkách 13, Praha 1
Počet členů: 89/14/26

H O S T I VA Ř
Kolektivní vedení: Josef Hejnic, Václav Kordula
Shromáždění: každou neděli (kromě celosborového setkání) od 15:30, Boloňská 310, Praha 15
Modlitební: Pondělí, následující po sborových
bohoslužbách, od 19:30 u Hejniců, Tenisová 9
Počet členů: 19/5/1

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 sbor. budově
Počet členů: 77/8/18
Vstup: Lenka Pucová

Z Á PA D
Kolektivní vedení: Mirek Bálek, Richard Roušal,
Petr Zůna, Jirka Bukovský
Shromáždění: Ne 15:30, Komunitní centrum
v Nových Butovicích (stanice metra Hůrka)
Počet členů: 42/4/14

nové číslo účtu: 223775399/0300
konst. s.: 0558
var. symboly:
01694
desátky
Sever
02694
desátky
Jihovýchod
03694
desátky
Palmovka
05694
desátky
Západ
06694
desátky
Hostivař
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
Na DNY DOBRÝCH ZPRÁV půjdu v pondělí s babičkou,
v úterý s Pepčou, ve středu s Bárou, ve čtvrtek
s klukama, v pátek s taťuldou...
..no a s mámou v sobotu?

Příští číslo vyjde
v neděli
1. 5. 2016

