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● Ú VOD N Í K

● SLOUPEK

Lásku brát i lásku dávat

Setkávám se s lidmi, kteří mají už život skoro
za sebou. Prožili ho, jako
Evropané, v blahobytu.
Za skoro devět desítek
let toho zažili hodně. Radosti a bolesti, vzestupy
a pády, naděje a zklamání, válku i mír, okupaci i svobodu. Podle
lidských měřítek byli více či méně úspěšní,
dobří či zlí. Co po člověku na zemi zůstane,
co zanechá? Na sklonku života při jeho bilanci zjišťují, že nejde o slávu ani bohatství,
ale o lásku. Uvědomují si (někteří pozdě), že
vztahy s jejich dětmi nebo širší rodinou byly
tou nejlepší investicí. Docházejí k tomu, že
láska je nejdůležitější. Zůstává víra, naděje,
láska. Ale největší je láska.
Nanda

Ježíš jí odpověděl: „Kdybys znala ten Boží dar a věděla, kdo je ten, který ti říká: ‚Dej mi
napít‘, požádala bys ty jeho a on by ti dal živou vodu.“ Žena mu řekla: „Pane, nemáš ani
vědro a studna je hluboká; odkud tedy máš tu živou vodu? Jsi snad větší než náš otec Jákob,
který nám tuto studnu dal a pil z ní on sám i jeho synové a jeho dobytek?“ Ježíš jí odpověděl:
„Každý, kdo pije z této vody, bude opět žíznit. Kdo by se však napil z vody, kterou mu dám
já, nebude nikdy žíznit, ale voda, kterou mu dám, se v něm stane pramenem vody tryskající
k věčnému životu.“ Ta žena mu řekla: „Pane, dej mi tuto vodu, abych už nežíznila a nemusela
sem chodit nabírat.“
Jan 4,10–15
Pán Ježíš prochází Samařskem. Zatímco víme rady. On totiž nikdo nemůže dát něco,
učedníci odcházejí v horkém poledni nakou- co sám nemá. V materiální oblasti, i v té nepit něco k jídlu, on usedá u studny a zanedlou- viditelné. Budu těžko odpouštět, pokud mne
ho navazuje rozhovor se samařskou ženou. samotného trápí břemeno viny. Bude těžko
Po jeho žádosti o vodu a údivu ženy, že od dávat lásku, pokud se sám nepovažuji za miní žádá vodu, přestože Židé neměli Samařany lovaného a nejsem láskou nasycen. Nikomu
zrovna v lásce, se rozproudil
nedám napít, pokud sám žízvýše zmíněný rozhovor.
ním a žádnou vodu nemám.
V našem životě bude
Všichni víme, co je to mít „pramen vody tryskající
Pán Ježíš u Jana v sedmé
žízeň. Je to naše přirozená
kapitole zaslibuje, že z našich
k věčnému životu“.
potřeba a pokud někdo nemíbřich potečou řeky života.
A
nebude to jen řešení Kde se tam vezmou? Vezvá pocit žízně, je to známka
nějakého problému. Zatímco
mou se tam díky působení
pro naši žízeň.
my si můžeme natočit vodu
Svatého Ducha. Díky tomu,
Bude to řešení
z kohoutku, v době Pána Ježe od Pána Ježíše přijmeme
žíše se muselo jít pro vodu i pro žíznivé kolem nás, odpuštění všech našich hříprotože ten pramen
ke studni, která byla za měschů, naplnění našich potřeb,
tem a někdy i dost hlubodostaneme novou identinevysychá.
ká. Nalezená studna blízko
tu spravedlnosti a svatosti.
místa, kde k tomuto setkání došlo, má přes A když jsou naplněny naše potřeby, když už
čtyři metry. Nelze se tedy divit, že Pán Ježíš nemáme žízeň ale naopak se objevil zdroj
v ženě vzbudil svou nabídkou zájem. Co? Už vody v našem životě, můžeme dávat i těm,
bych neměla žízeň a nemusela sem chodit co žízní kolem nás. Co chtějí napít a hledají
pro vodu? To je lepší nabídka než nabídka pomoc u Pána Ježíše.
zavedení vodovodu. Vodovody totiž mívají
Napijme se u Ježíše a už nebudeme žízporuchy a ještě stoupá cena vody.
nit. Možná potřebujeme přijmout křest v DuJežíš nenabízí dočasné řešení, ale on chu svatém, možná potřebujeme ujistit, že
nabízí trvalý zdroj. Už žádná práce, žádné máme skutečně odpuštěné hříchy, možná
poruchy, žádný nedostatek vody. Pokud ně- potřebujeme uvěřit, že jsme milovaní a přikdo žízní, prosí Ježíše a napije se, tak dojde jatí. A když tohle všechno budeme mít, tak
ke změně. Nejen zahnaná žízeň a vyřešená si to nenechme jen pro sebe. Nebuďme jako
aktuální potřeba, ale žízeň už se nevrátí, rybník s uzavřenými stavidly, ale otevřme je
protože v našem životě bude „pramen vody naplno pro ty kolem nás. Protože náš nebestryskající k věčnému životu“. A nebude to ký Otec je dokonalý. On dává slunce i déšť
jen řešení pro naši žízeň. Bude to řešení i pro spravedlivým i nespravedlivým. Je prostě
žíznivé kolem nás, protože ten pramen nevy- hojný ve svém milosrdenství. A my můžesychá.
me být stejní. Protože už nežijeme ze svých
Jsme Bohem povoláni k tomu, abychom zdrojů, už nemusíme těžce čerpat vodu ze
dávali ostatním. Dokonce Pán Ježíš říká, studny, ale máme zdroj, který nikdy nevyabychom byli dokonalí jako je náš nebeský schne. Ježíšův život.
Otec. Velké požadavky. Sami si s nimi neLubomír Ondráček

www.kspraha.cz

Dita Frantíková

L

áska má cíl,
směr – být pro lidi,
milovat druhé.

LE TN Í SHROM ÁŽDĚNÍ
budou od 16:00 ve sboru BJB,
Vinohradská 68, Praha 3,
kromě 2. 7., kdy je v Praze
Awakening Europe.

PŘEČTĚTE SI
Rozhovor s Danem Drápalem
Alfa pro mladé
Izraelské postřehy
Následná péče
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● A K T UÁ L N Ě

Modlitební témata

PLÁN AKCÍ
Protože přibývá různých akcí, připravuje
staršovstvo plán prioritních akcí, které chceme ve sboru speciálně
doporučit a zapojit se
do nich. Na výjezdu
v dubnu letošního roku
jsme naplánovali hlavní
akce na letošní léto a příští školní rok. Plán
bude ještě upřesněn na listopadovém výjezdu.
Konference Awakening se bude konat
29. 6. – 2. 7.,
a přestože ji nepořádá náš sbor,
akci podporujeme a doporučujeme. Chceme se
zapojit i do souvisejících evangelizačních akcí
a připravujeme
následnou práci
se zájemci a nově obrácenými.
V létě jsme plánovali mít opět bohoslužby mimo uzavřené sály, ale letos se
nepodařilo nikde dohodnout na pronájmu.
Přesto jsme se rozhodli se celé léto scházet dohromady. Budeme mít společná shromáždění v sále BJB ve Vinohradské ulici
od 16:00.

Den pro rodinu, kterému bude předcházet pochod, proběhne 12. 8. od 15:00
na Kampě a pochod začíná ve 14:00
na Ovocném trhu (www.denprorodinu.eu).
Tuto akci speciálně doporučujeme k účasti
mimo jiné i v rámci „boje“ o horu rodiny.
Na podzim budeme mít opět Alfu a to
tentokrát ve sborové budově a na regionu
Západ. Na jaře bude Alfa na regionu Jih.
Během roku budou probíhat i další kurzy
o partnerských vztazích, na které budou speciální oznámení dle toho, v jakých termínech
budou pořádány.
Sborový půst bude 8. – 28. 1. 2018.
Od ledna proběhne další ročník kurzu
sborových Základů.
Dny Dobrých Zpráv proběhnou 26. 2. –
3. 3. a 19. 2. budeme mít modlitební přímo
v divadle Manna, kde se bude další ročník
festivalu konat.
Modlitební stráž 24/7 budeme mít 23. –
29. 3. a budeme se snažit na jednotlivé modlitební hodiny zapojit i celé skupinky.
V příštím roce bychom se rádi zapojili
do Noci kostelů.
Jménem staršovstva prosím celý sbor
o modlitební podporu těchto akcí a také
o zvážení, do kterých se zapojit aktivně
ve služebním týmu nebo alespoň jako účastník. Děkuji všem, kteří budou těmto plánovaným akcím věnovat pozornost.
Lubomír Ondráček

DLOUHÝ DECH
v misijní službě

Modlitební témata na červen
• Vděčnost za službu Dana Drápala v našem sboru a vyprošování vedení a požehnání pro další roky života mimo
Prahu. Dan různým způsobem sloužil
ve sboru čtyřicet let a nechal se Bohem
použít v mnoha oblastech. Tento měsíc
se stěhuje mimo Prahu. Bez jakéhokoli
zveličování nebo sentimentality ho můžeme považovat za duchovního otce
sboru. Zaslouží naši vděčnost i modlitby.
• 		Za porozumění tomu, proč se nám nepodařilo být letos venku a za moudrost
a zjevení, jak využít společných letních
shromáždění v BJB.
• Druhá hora – rodina. Modlit se na základě článku v SD 5/17 za „5 x 10 %“.
Aby v roce 2017 klesla oproti roku 2016
o 10 % rozvodovost, umělé potraty a počet dětí narozených mimo manželství
a o 10 % vzrostl počet uzavřených manželství a počet dětí narozených v manželství v Praze.
Vyhodnocení minulých témat.
Evangelizační shromáždění jsou v době dokončování SD ještě před námi.
Místo na shromáždění venku se nám nepodařilo sehnat. Díky Bohu a vstřícnosti sboru
BJB budeme mít možnost se scházet společně u nich ve sboru. Ovoce služby nových
vedoucích uvidíme až v delším horizontu.

Manželé Annie a Ed Kramerovi
předají svědectví, jak i s rodinou
řadu let sloužili v Nepálu.

čtvrtek 15. 6. 2017
v 18:30 hod.
KS Praha, Na Žertvách 23,
Praha 8, Malý sál
Ed je starší ve svém holandském sboru a na „stará kolena“ do Nepálu jezdí stále pomáhat s technickými projekty.
Annie tam vyučuje děti. Řadu let také vedli misijní organizaci Interserve Europe a podíleli se na vyslání
několika lidí z ČR do různých zemí.
SD 6/2017 strana 2

● Z E Ž I VO TA SBO RU

Rozhovor s Danem Drápalem
S Pánem Bohem se znáš
docela dlouho, čím tě naposled překvapil?
Překvapuje mě neustále. Minulou neděli jsem
kázal v Bruntále. Asi
po roce. Když jsem tam
byl loni, vedla chvály
romská skupina. V rámci
modlitební stráže se pravidelně modlím za Romy,
ale spíš obecně. S jedinou
výjimkou – od loňského
roku jsem se modlil konkrétně za Romy v Bruntále. Na konci bohoslužby
vyzval vedoucí shromáždění Romy, kterých tam
byla asi třetina, aby přišli
dopředu. Žehnali jsme
Romům a oni žehnali
nám. Někteří plakali.

Kdykoli podléháme stresu,
využijme nejbližší volnější
chvilky k tomu,
abychom předstoupili
před Pána s prosbou,

Když se ohlídneš zpět
za svojí kariérou duchovního, kdy jsi nahlédl do života mnoha lidí,
můžeš nějak shrnout
„na čem v životě nejvíc
záleží“?
Na tom, jestli nám opravdu
záleží na Bohu a na jeho
slovu. Většina problémů
(ne ovšem všechny, ale
většina ano), které lidé
mají, vzniká, protože v něčem nerespektovali Boží
slovo. Ovšem Boží slovo
nesmíme brát abstraktně,
odděleně od samotného Boha. Jinak upadáme
do zákonictví.

aby obnovil náš pokoj.

Máš nějaký návod, jak v neklidné době
být vyrovnaným člověkem?
Kdykoli nás něco připraví o klid, kdykoli
podléháme stresu, využít nejbližší volnější
chvilky k tomu, abychom předstoupili před
Pána s prosbou, aby obnovil náš pokoj. Pokud upadáme do neklidu a stresu příliš často,
modleme se déle a ptejme se Pána, jestli nemáme ve svém životě něco zásadního změnit.

Ví se o tobě, že jsi politicky činný. Čím se zabýváš, v jaké straně a proč?
Jsem v KDU-ČSL, protože tato strana nejvíce hájí prorodinnou politiku. A má i celkem fungující vnitřní demokracii – např.
vnitrostranické primárky. Taky si dost vážím lidoveckých ministrů. Všichni např.
podpořili projekt Generace 21. Pochopitelně jsou věci, kde mám jiný názor. Jsem ale
přesvědčen, že křesťané by měli vstupovat
do politiky a být solí země i uvnitř politic-

kých stran. Často ale narážím na námitku,
že ten či onen lidovecký politik udělal to
či ono, s čímž nelze souhlasit. Pokud čekáme na nějakou ideální stranu, která bude
ve všem kopírovat naše názory, pak se jí
sice možná dočkáme, ale bude hodně malá.
Demokracie je nezbytně věcí kompromisů.
Samozřejmě existují nepřekročitelné hranice.
Co tě v poslední době ve společnosti potěšilo? A co soukromě?
Potěšil mě dubnový pochod pro rodinu,
zejména to, jak jsme zvládli konfrontaci
s „protidemonstranty“. Soukromě mě potěšil koncert Benovy kapely, i když jsem tam
nemohl být, protože jsem právě kupoval byt
v Jeseníku. Dále mě potěšilo, že jsem letos
dostal několik e-mailů s prosbou o rozhovor
o duchovním životě, a že některé tyto rozhovory vyústily v upřímnou snahu lidí poznat
Pána a začít číst Bibli.
Zaslechla jsem, že se chystáš stěhovat
z Prahy. Prozradíš proč, kam a do jakého
společenství budeš chodit?
Stěhuji se do Jeseníku. Proč? Protože vím,
že mým úkolem je psát, a v Praze mě neustále něco rozptyluje. Mám „v hlavě“ tři
knížky, které chci napsat, a v Praze jsem rád,
když se k psaní (vyjma aktuálních článků)
dostanu tak jednou za týden. Předpokládám,
že tam budu chodit do KS Jeseník, což je
nádherný sbor, jehož vývoj sleduji od samého počátku.

● P RO RO C T V Í

Buďme svatí
Bůh ke mně v půstu mluvil při čtení Božího slova skrze dva příběhy:
Azarjáš/Uzijáš (2Kr 15,5; více detailů v 2Pa 26,16-21)
Byl zasáhnut malomocenstvím, protože se povýšil a znesvětil
Boží chrám, když pálil kadidlo, což mu vůbec nenáleželo. Nemohl
se kvůli malomocenství vůbec ukázat mezi lidem a nakonec zemřel.
Uza (2S 6,6-7)
Pro neúctu (i když pravděpodobně nevědomou), když podržel
Boží truhlu, na místě zemřel.
Někdy takovýmto příběhům úplně nerozumíme, ale Bůh mi skrze
ně ukazoval, že to, co platilo tehdy, platí i dnes. Neúcta a znesvěcení
přináší izolovanost (jako v případě Uzijáše) a smrt. A přesto, že dnes
nemáme Boží truhlu ani Boží chrám fyzicky, víme moc dobře, že my
sami jsme Chrámem Božího ducha. Oba příběhy souvisí se svatostí,
ať už jestli my jsme svatí nebo jak přistupujeme ke svatým věcem.
Pokud v našich životech není svatost, vydáváme se podobnou cestou,
jako Uzijáš. A Bůh nás před tím chce varovat – neberme nalehko jeho
výzvu, abychom byli svatí. Díky němu můžeme.
Vnímal jsem, že Bůh říká, že bez svatosti nemůžeme vyjít ani zakusit plnost jeho moci. Pokud nežijeme to, co říkáme, pokud na nás
není vidět to, co má, nikdy naše slovo nebude mít takovou moc. Vnímal jsem, že svatost je jedním z důležitých klíčů, jak zakoušet Boží
moc nejen uprostřed Božího lidu, ale zejména ve světě.
15. 4. 2017 Šimon Ondráček

Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který tě vyvedl z otroctví do svobody, já jsem tě povolal ze tmy do světla, já jsem tě vykoupil
svou krví a očistil skrze koupel Božího Slova, já tě posvěcuji
a já tě vedu.
Ale už není čas pro hřích. Já jsem Bůh milující, ale také nenávidící hřích. Miluji spravedlnost, ale nepravost v mých očích
neobstojí. Chci, abys zakoušel/a Boží přítomnost ve svém životě v moci a slávě, ale proto není čas ke kompromisům.
JÁ JSEM BŮH ŽÁRLIVĚ MILUJÍCÍ,
už není čas říkat si, že polopravdy jsou v pohodě, že když to
přepísknu s alkoholem, nic se nestane, že je normální trávit hodiny času neužitečnostmi na internetu, že je v pořádku někoho
občas pomluvit nebo že je v pohodě jinak se chovat uprostřed
Božího lidu a jinak ve světě.
NENÍ ČAS KE KOMPROMISŮM.
Já toužím přijít s novou mocí a silou do tohoto národa, ale
nejprve protříbím Boží lid. Já přicházím pro nevěstu oddělenou
ke svatosti, bez poskvrny a vrásky. Už není čas pro vlažnost, ale
čas hořet. Já přicházím a kdo bude připraven, ten uvidí veliké
věci v tomto národě!
JÁ JSEM VĚRNÝ BŮH A VOLÁM TĚ K VĚRNOSTI!
Slovo ze 14. 1. 2016 Š. Ondráčka – pro připomenutí

www.kspraha.cz

● M IS I E

Jak se máme na mládežnické Alfě
Alfa to je deset dobrodružných týdnů, kdy si
nikdy nemůžete být jistí, jak to dopadne. Pro
přípravný tým je to skvělá příležitost procvičit se v důvěřování Hospodinu a pro mladé
nevěřící lidi příležitost prozkoumat smysl
života a základy křesťanské víry.
Do konce letošního běhu nám zbývají
dva večery. Po velmi úspěšném prvním setkání se účast v průběhu celého kurzu hodně
měnila. Občas přišlo lidí více, občas méně.
Nicméně máme velikou radost, že se na každém setkání objevili hosté a celkově se jich
na Alfě protočilo dvanáct. Mezi nimi byli jak
mladí lidé, kteří toho o Bohu věděli jen málo,
tak ti kteří se nedávno obrátili a chtěli si ověřit, čemu uvěřili.
Nejdříve jsme inzerovali Alfu pro
15-25leté, ale nakonec se nám u tří stolů sešli lidé od 13 do 30 let, což nakonec nebylo
na překážku. Díky Bohu a úžasnému mládežnickému týmu se nám podařilo vytvořit
příjemné prostředí, ve kterém jsme vybudovali pěkná přátelství. Teď už fungujeme jako
celek spíš než jako „my a oni“. Někteří hosté
chodí na setkání o půl hodiny dřív a účastní se naší společné modlitební, což je moc
fajn. Snažíme se také zvát lidi z Alfy na další akce, jako třeba na festival na Výšinách
a máme naději, že s námi půjdou.
Máme také velikou radost z Alfa víkendu, který byl zaměřený na Ducha Svatého.
Měla jsem z toho trochu obavy, ale předčil
mé očekávání. Jelo nás celkem jedenáct
na rodinnou chatu na Brdech. Celé dva dny
nám Bůh bezmezně žehnal, jak překrásným
počasím, tak uvolněnou a otevřenou atmosférou. Šli jsme na výlet, grilovali, hráli
ping pong a deskové hry, přitom jsme si po-

řád povídali a měli možnost se lépe poznat.
V sobotu večer jsme se dívali na první
video, kde se mluvilo o tom, kdo je Duch
Svatý a jako obvykle jsme měli čas na živou
diskuzi. V neděli dopoledne nastala nejdůležitější část víkendu – druhé setkání. Po druhém videu s promluvou
byla
příležitost modlit
se za naplnění
Duchem Svatým.
Bylo to úžasné!
Všichni jsme se
za sebe navzájem
modlili a Duch
Svatý se tam dotkl
mnoha lidí, i těch,
kteří to ještě nikdy

dežníky v přípravném týmu, kteří se s láskou
a trpělivostí věnovali všem, kdo přišli. Samozřejmě bylo i mnoho laskavých lidí, kteří
nám pomohli s vařením, pečením a technickým zázemím, i těm patří velký dík. V neposlední řadě bychom rádi poděkovali sboru

společný víkend

předtím nezažili. Já se mohla modlit za jednu slečnu a byla jsem velice povzbuzená tím,
jak jsme byly obě zasažené Jeho přítomností.
Od té doby se naše čtvrteční setkání ještě
vylepšila.
Jsme opravdu velice vděční za všechny
hosty, kteří na Alfu přišli a zůstali s námi
po celou dobu, za nadšené a obětavé mlá-

za velkou finanční a modlitební podporu,
bez které by to nešlo.
A nakonec vzdáváme Bohu chválu
za Jeho přítomnost, požehnání a jednání
v našich životech! Bez Něj by Alfa neměla
žádný smysl.
Pokud máte Alfu na srdci, můžete se dál
modlit za naše milé hosty, aby se nám podařilo pozvat je na mládež, do sboru a na další
křesťanské akce. Kéž by tak mohli najít své
místo mezi námi a mohli Ježíše dál poznávat.
Díky, že na nás myslíte!
Za přípravný tým,
Bohďa Frantíková

Celonárodní čtení Bible na Praze 4
Na letošní Velikonoce připadl již devátý ročník Celonárodního čtení Bible, které se konalo pod patronací ministra kultury M. Hermana ve 39 městech ČR. V rámci regionu
KS Praha – Jih jsme se rozhodli k akci připojit na Zelený čtvrtek 13.4. čtením Markova

evangelia na stanici metra Budějovická.
Pastor Miloš Poborský si připravil úvodní přivítání se zajímavými informacemi
o významu Bible, o počtu jazyků, do nichž
byla přeložena, i o počtech prodaných výtisků. Bible se spolehlivě drží na prvním místě
všech žebříčků
bestsellerů. Poté
Ivana S. a Míša
Z.
zazpívaly
a zahrály několik
evangelizačních
písní, které proložily komentářem, a pak jsme
začali číst celé
Markovo evangelium od začátku
do konce. Střídali
jsme se po kapitolách a jednou
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za čas opět proložili čtení písněmi a krátkým
komentářem. Měli jsme také k dispozici
stoleček, kde jsme zdarma nabízeli kapesní
Nové zákony, dětské komiksové Bible a dvě
evangelizační brožurky.
Akce trvala 2 hodiny a proběhla v pokoji.
Lidé se cestou do metra a z metra zastavovali, někteří si poslechli písničky a komentář, ale i čtení – někteří i 2 kapitoly. Mnozí
si vzali ze stolečku zdarma nabízený Nový
zákon (rozdalo se skoro 50 NZ, cca 70 brožurek Proč Velikonoce a cca 30 brožurek Ježíš – Jediná naděje). Celkově lidé reagovali
pozitivně, usmívali se, byli zvědaví a – až
na výjimky – neutíkali pryč. Křesťané, kteří zrovna nečetli, postávali kolem a někteří
z nich citlivě oslovovali kolemjdoucí a nabízeli jim literaturu i rozhovory. Modleme se,
aby Bůh lidem připomínal své Slovo a aby si
brožurky a Nové zákony četli.
Ivana Š.
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Izraelské postřehy II
Kráčíme po prastarých kamenech mezi polorozbořenými stěnami, které kdysi tvořily
výstavné paláce. Míjíme sloupy, procházíme
pod starobylými oblouky a představujeme
si, jak to tady vypadalo před několika tisíci
lety, kdy se Avdat skvěl v plné kráse. Dnes je
opuštěný a neobývaný – a to doslova, protože
celých těch několik hodin, které tu trávíme,
máme celý objekt výlučně pro sebe. Nikde
žádní turisté, žádní místní lidé, pouze hluboko pod námi po silnici do Micpe Ramon
projíždějí auta a autobusy. Někdy odbočí
a zastaví se pod kopcem, ze kterého shlížíme
dolů. Cestující se ale nezajímají o úchvatnou

Pro nás pak archeologické nálezy mají
ještě jeden důležitý význam – potvrzují totiž,
že Bible je hodnověrná i po historické stránce a že se na ni můžeme doopravdy spolehnout.
Pojďme se nyní společně projít některými z památných míst či muzeí a podívejme se
na to, jak historie promlouvá k současnosti.

Jeruzalém

Když dnes procházíme uličkami Starého města v Jeruzalémě, neuvědomujeme
si vždy, že v Ježíšových dobách tato místa
vypadala podstatně jinak. Jen na některých

do hloubky a nakonec se dostanete do tunelu,
který vede kolem Západní zdi. Původní úpatí
Zdi, kolem kterého mohl procházet i Ježíš, se
pak nachází ještě hluboko pod tímto tunelem.
Můžete se o tom přesvědčit na vlastní oči pohledem do šachty zakryté sklem. Současné
místo, na které se přicházejí modlit nebo jen
podívat Židé, křesťané a turisté z celého světa, je pak vysoko nad vašimi hlavami.
Tentokrát jsme měli skoro celý den
na procházení starým Jeruzalémem. Rozhodli jsme se pobývat pouze v židovské
čtvrti, ale ani tak jsme neměli šanci projít
vše. Jedná se o neuvěřitelnou spleť uliček,
průchodů, schodišť, náměstí a náměstíček.
Někdy nevíte, jestli jdete ještě po ulici nebo
už k někomu na návštěvu. Procházíme kolem
školy, děti mají právě přestávku, pobíhají
po ulici a dávají nám trochu více pochopit
rčení „jako v židovské škole“. Jsme mimo
běžná místa, kam se pravděpodobně jako
turisté podíváte. Ale právě tady se setkáváme s důkazy, že tu stále žili Židé. A znovu
se sem vrátili i v roce 1967, kdy v Šestidenní válce dobyli místa, která museli opustit
po ukončení Války za nezávislost. A nejen
se vrátili, ale znovu obnovili a vybudovali
to, co dočasní arabští „hosté“ zničili. A tak
dnes můžeme obdivovat znovu postavenou
synagogu Churva a uvědomit si, že Židé sem
prostě patří. Bůh jako by to chtěl potvrdit –
vnímáme Jeho pokoj a s překvapením hledí-

Model Jeruzaléma v Izraelském muzeu

památku na vrcholu a míří přímo do budovy
s nápisem McDonald’s, aby uspokojili své
aktuální potřeby. Jakoby symbol sepětí starodávného a současného, se kterým se setkáváme při putování po celém Izraeli.

Dějiny a současnost

Jen málokde totiž záleží na spojení minulosti
se současností tak moc, jako v Izraeli. Izrael se musí potýkat s neustálým zpochybňováním svého práva na území, na kterém se
rozkládá. A nejde jen o nějakou rétoriku protiizraelských a teroristických skupin. Tyto
hlasy zaznívají i z oficiálních míst. Výbor
UNESCO už přijal dokonce několik rezolucí, ve kterých upírá Židům nárok na místa,
která jsou jim nejdražší a nejsvatější – třeba
Západní zeď nebo hrobka patriarchů v Hebronu jsou podle těchto rezolucí palestinskými památkami, je třeba je označovat výlučně
arabskými názvy a Židé s nimi vlastně nemají vůbec nic společného. A to bez ohledu na archeologické nálezy, které například
v Jeruzalémě zcela jednoznačně potvrzují
dávné židovské osídlení, existenci Davidova království, Šalamounova chrámu, krále Chizkijáše atd. atd. Tvrdit, že tato místa
s Židy nemají nic společného, znamená lhát.

Západní zeď

místech se můžeme setkat se stavbami, které
skutečně pamatují našeho Pána.
Jedním z nich je ta tolik známá Západní
zeď. Pro nás ale bylo skutečným překvapením, když jsme se už dozvěděli, že to, co vidíme dnes, je jen malá část z celé podpůrné
zdi kolem Chrámové hory. Kde je ten zbytek? V podzemí. Pokud se vydáte na prohlídku tzv. Tunelů Západní zdi, sestoupíte
www.kspraha.cz

me na „svatozář“ kolem kupole synagogy.
Z ploché střechy vysoké budovy shlížíme
dolů na Západní zeď. Na toto místo jsme se
chtěli dostat. Je tu totiž nejen krásný výhled
na Zeď, střechy starého Jeruzaléma a Olivovou horu, ale nachází se tu i model Druhého
chrámu – toho, který v Herodově a Ježíšově
době stál na místě současného Domu na skále. Můžeme tak obdivovat velikost, nádheru
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a majestátnost budovy chrámu. Zároveň ale
nelze nemyslet na Ježíšova slova o tom, že
to všechno bude zničeno – vždyť to můžeme
vidět na vlastní oči! Ano, tyto věci jsou pomíjivé. Jsou však i věci věčné.
Příští den jsme se dostali ještě na jedno
místo, které je nutné zmínit. Do Izraelského
muzea. To sice není ve Starém městě, ale zato
v něm můžeme vidět velký model starého Jeruzaléma, Svatyni knihy a v dalších budovách nepřeberné množství různých exponátů z Izraele
i celého světa. Nemohou chybět
rozsáhlé sbírky umění.
Svatyně knihy je architektonicky pozoruhodná stavba,
která skrývá pozoruhodný poklad – svitky od Mrtvého moře,
z nichž většina byla sepsána
kolem počátku našeho letopočtu. Za sklem obdivujeme svitek proroka Izajáše a poté, co
si zvykneme na nezvyklé tvary
písmen, dokážeme rozluštit některá jednotlivá hebrejská slova!
Boží slovo se nemění!
Do současné reality nás vrací
jedno nenápadné místo za níz- Svatyně knihy
kou zídkou u cesty. Je tam velký červený plechový poklop a u něj cedule,
na které je hebrejsky napsáno bor bitachon,
česky něco jako bezpečnostní jímka. K čemu
slouží? Jde o vybetonovanou hlubokou jímku, do které se dá vložit a bezpečně odpálit
někde poblíž nalezená nastražená nálož.

Avdat

Avdat je místo v Negevské poušti nedaleko
města Micpe Ramon, na kterém se nacházejí pozůstatky význačného sídla založeného
ve 3. st. př. n. l. Nabatejci. Jednalo se o jednu
ze stanic na stezce, po které se z jordánské
Petry do přístavu v Gaze přepravovalo kadidlo. Kolem roku 100 n. l. tuto oblast anektovali Římané, kteří zde vybudovali vojenský
tábor o ploše 100 x 100 m. V 5. st. přicházejí
Byzantinci. Každé období po sobě něco zanechalo, a tak dnes můžeme obdivovat pozůstatky paláců, pohanských i křesťanských
chrámů, vojenského tábora, cest, nádvoří
a skladišť. Obdivujeme mistrovství dávných
stavitelů. Na památkách se podepsali i současní „mistři“ – v roce 2009 skupina Beduínů
zničila stovky artefaktů, stěny rozvalin polila
barvou a pokusila se spálit, co se dalo. To se
jim stalo osudným – na jednom ohořelém kameni se zachoval otisk boty jednoho z nich,
podle kterého je nakonec vypátrali. Důvod
jejich řádění? Pomsta za úřady nařízenou demolici domu jednoho jejich příbuzného. Škoda? 2,3 miliony USD. I tak se může v Izraeli
projevit interakce mezi historií a současností.

Muzeum beduínů

Když už jsme u Beduínů, na začátku pobytu
jsme navštívili muzeum věnované jejich his-

torii a životu. Tito kočovníci žili v Negevské
poušti odedávna. Jednalo se a jedná o hrdý
národ. Společenské uspořádání je založené
na hierarchii dané příbuzenskými vztahy.
Živili se chovem velbloudů, ovcí a koz, se
kterými putovali za zdroji potravy a vody.
V současné době se stále více usazují a hledají si nové způsoby obživy. Tvrdý život
v poušti je vedl k vytvoření a zachovávání

me vidět v Písmu třeba u Abrahama v Genesis 18 nebo u Lota v Genesis 19. Nelze
ale zapomínat na jednu velmi důležitou věc!
Toto pohostinství a ochrana se vztahují pouze na pobyt ve stanu – jakmile z něho vyjdete, ochrana přestává platit. Pak je skutečně
lépe nemít s domácím pánem nějaké nevyrovnané účty.
Na odchodu jsme se mohli znovu přesvědčit, jaký má stát Izrael vztah
ke svým minoritám. V muzeu
nás vystřídala početná skupina izraelských vojáků. V rámci své služby totiž vojáci jezdí
i po různých místech Izraele
a seznamují se s historií a všemi
skupinami obyvatelstva, které
mají chránit. To doopravdy nejsou nenávistní okupanti.

Minulost a budoucnost

tradic, které jim pomáhaly přežít v nehostinné pustině. Jedna z nejdůležitějších je
tradice úcty k hostu. Pokud do beduínského
stanu vstoupí host, chová se k němu domácí pán téměř jako k bohu a snaží se mu naprosto ve všem vyhovět, i kdyby se jednalo
o zcela neznámého poutníka nebo dokonce
úhlavního nepřítele. Podobný přístup může-

Přítomnost Židů na území
současného Izraele od dávné minulosti je nezpochybnitelná, potvrzená archeology
i dějepisci. Židé nejsou nějací
noví vetřelci, kteří se rozhodli
zabrat území někoho jiného.
Na svoje území mají právoplatnou smlouvu, kterou s nimi uzavřel Hospodin. On také svoji smlouvu potvrdil, když
znovu otevřel cestu svému lidu do míst, která mu podle práva patří. A v Boží věrnosti spočívá i budoucnost Izraele. Bůh svoje
slovo naplní a jeho vyvolený národ pozná
svého Mesiáše.
Lumír Ptáček, region Palmovka
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O Boží lásce a milosrdenství
V půlce dubna (vloni) jsem byla na operaci s
meniskem kolene. Celý rok mě koleno bolelo i v klidu a tak jsme se modlili se Zděnkem
i s ostatními bratry a sestrami za uzdravení.
Občas jsem cítila úlevu, ale uzdravení nepřišlo. Počítala jsem ještě i krátce před operací
se zázrakem, ale nebylo to tak.
Nastoupila jsem do nemocnice a v poledne se dostala na pokoj, kde byly už dvě
ženy. Jedna osmdesátiletá energická podnikatelka a jedna čilá sedmdesátiletá podnikatelka. Obě šly na výměnu kolene. Bylo
to moc příjemné odpoledne, mohly jsme
mluvit otevřeně o svých životech. Měla
jsem tam i moc pěkné telefonáty a přišlo
mi moc milé, že mi zavolala i moje paní
doktorka Katka. Uvědomila jsem si s vděčností, jak jsem opečovaná od našeho Božího tatínka i od svých blízkých. Ráno šly
obě ženy přede mnou a jedné jsem mohla
požehnat a ona mě tak vděčně stiskla ruku.
Uvědomila jsem si, že v Bohu máme tolik
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zaslíbení a jistoty, že se nemusím bát narkózy ani operace a můžu se úplně položit
do Božích rukou.
Po operaci mi bylo dobře a prospala jsem
dost dlouhou dobu, měla jsem novou spolubydlící, která byla jako myška. Když jsem se
probudila, pocítila jsem zvláštní věc – noha
nebolela, to byl krásný pocit. Sestřičky chodily a nabízely prášky na bolest, ale já jsem
říkala, že mě koleno nebolí. Tak jsem si uvědomila, jak mi Bůh v nemocnici požehnal.
Minulý týden jsem byla na kontrole a pan
doktor byl spokojen.
Tak to byl přeci zázrak, ne? Někdy si člověk představuje, že život půjde určitým směrem, ale Bůh věci mění a je svrchovaný. Naučme se být vděční a naučme se vidět Boží
jednání i v obyčejném životě. Já jsem musela
jít na operaci, abych viděla jeho lásku a milost a dostala uzdravení jinak, než jsem si ho
představovala.
Dana, region Sever

● V Y UČ OVÁ N Í

Následná péče
Chystáme se na Awakening. V některých vyvolává naději, v jiných obavy,
ve mně obojí. Mě osobně nejvíce zaujaly zprávy, že v předešlých ročnících se
obrátily tisíce lidí. Za to se modlím i pro Prahu. A když se modlím za déšť, bylo
by hloupé nevzít si na cesty deštník. Takže, jak se můžeme připravit na nové
Boží děti, za které se modlíme?
1 Tes 2,3-12 nám může být dobrým návodem
… byli jsme mezi vámi laskaví, jako když
matka chová své děti. Tolik jsme po vás toužili, že jsme vám chtěli odevzdat nejen evangelium Boží, ale i svůj život. Tak jste se nám
stali drahými! (v 7)
Jako každé miminko, nově obrácení
potřebují hlavně lásku, péči a mléko Božího slova – poselství o Boží lásce, věrnosti
a odpuštění. Pokud jste se jim před obrácením věnovali, máte jejich důvěru, ale když
někdo zažije Boží dotek na hromadné akci
a nemá žádný podobný kontakt, je třeba
vztah a důvěru nejprve vybudovat. K tomu
je potřeba čas, moudrost a bezpečné prostředí. Nečekejme, že za námi nově obrácený přijde do sboru. Pozvěme ho nejprve
na kávu nebo nějakou neutrální aktivitu
(fotbal, procházka, letní koncert nebo festival). Začněme od toho, co máme společné
– akci Awakening (Například: Jak ses dostal na Awakening? Jaký to na tebe udělalo
dojem? Co se stalo od té doby?). Vyslechněme si jeho příběh, zjistěme, co ho baví,
co ho těší, co ho trápí. Vyprávějme mu také
my o sobě a svých začátcích cesty s Bohem
nebo o svém současném životě. Měl by
z nás cítit Boží lásku, otevřenost a přijetí.
Vzpomeňte si na své první setkání s křesťany. Co vám pomohlo? Co vás odradilo?
V této fázi vztahu je důležité nechat našeho nového přítele určovat tempo přátelství
a jakýchkoliv rozhovorů o Bohu. Počkejme
si na jeho otázky. Ty nám ukážou, jak si
duchovně stojí a co Duch svatý dělá v jeho
životě. Přidejme se k tomu, co dělá Bůh,
než abychom sledovali svou vlastní agendu.
Pokud náš přítel otázky neklade, můžeme
se zeptat: „Jak se vyvíjí tvůj vztah k Bohu
od té doby, co jsi byl na Awakening? O čem
přemýšlíš?“

Být přáteli

Nenechme se odradit, pokud nám náš
kontakt po první sms zprávě neodpoví. Zvěme ho dále. Když se podaří navázat přátelství, hledejme příležitosti, jak ho zapojit do
svého normálního života. Jeden bratr zval
své učedníky, aby mu pomohli okopávat zahrádku. Při tom byl čas povídat si i o Božích
věcech.
Víte přece, že jsme každého z vás jako
otec své děti napomínali, povzbuzovali a zapřísahali, abyste vedli život důstojný Boha,
který vás povolal do slávy svého království.
(v 11-12)

Když se náš vztah prohloubí a náš nový
přítel je ochoten otevřít se, můžeme ho hned
od začátku učit, aby se s každou otázkou
rovnou obracel na Boha. Když nám svěří
nějaké otázky či trápení, není třeba dávat
hned dlouhou přednášku, ale spíše ho vést
k modlitbě. („To je důležitá věc. Dovedu si
představit, že tě to trápí. Bohu na tobě záleží a takovéhle věci mu můžeš říkat. Chceš
se za to pomodlit? Jestli chceš, tak já začnu

V této fázi je stále nejvíce
důležité potvrzovat věci,
které Bůh působí, a více
povzbuzovat než korigovat.
Když si všímáme v životě
našeho přítele
problematických oblastí,
nehrajme si na Ducha svatého.
Je lépe se modlit
a čekat na příležitost,
kdy bude přirozené
o tom promluvit.
a ty se pak můžeš taky přidat nebo jen říci:
„Ano, Bože, pomoz mi.“). V této fázi je stále
nejvíce důležité potvrzovat věci, které Bůh
působí, a více povzbuzovat než korigovat. Když si všímáme v životě našeho přítele problematických oblastí, nehrajme si
na Ducha svatého. Je lépe se modlit a čekat
na příležitost, kdy bude přirozené o tom promluvit. (Například já jsem se obrátila jako
kuřačka. Má kamarádka mi nikdy neřekla, že
se to Bohu nelíbí. Jen mi vyprávěla svědectví
o tom, jak Bůh lidi nadpřirozeně vysvobodil.
Cca 6 týdnů po obrácení jsem si zapálila přímo během Pochodu pro Ježíše. Teprve šok
ve tváři jedné z dalších křesťanek mi napověděl, že tohle asi křesťané nedělají. Ale
do té doby jsem zažila tolik jiných úžasných
věcí s Ježíšem, že jsem věděla, že mě má rád
i s tou cigaretou.) Na druhou stranu, pokud
se nás náš přítel otevřeně ptá, je třeba držet
se pevně Božích měřítek a nepřizpůsobovat
naše poselství jen proto, že očekáváme, že by
to mohlo někoho odradit.
www.kspraha.cz

Vést k důvěře v Boží vedení

Mnozí čerství křesťané si v přítomnosti zralých křesťanů připadají nehodně nebo dokonce cítí odsouzení („Já ale nejsem tak svatý jako vy všichni.“) S postupující temnotou
ve světě je možné setkat se u nově obrácených se skutečně temnými věcmi, za které se
mohou velice stydět. Je třeba být připraven
a neleknout se žádné nečistoty. Ježíšova
krev je dost mocná, aby nás očistila od vší
nepravosti a Jeho život je dost silný na to,
aby nás dokonale proměnil (1 Jn 1:9, 1 Kor
6:9-11).
Když jsem se obrátila, myslela jsem si, že
se teď musím co nejrychleji „napravit“, protože jsem dostala novou šanci. Velice mně
pomohlo, když mi kamarádka vysvětlila, že
to je cesta na celý život a už to není moje práce. Že jsem svěřila svůj život Ježíši a on mě
povede a bude mě sám proměňovat. Pokud
jste dostali na starost usilovného člověka, je
třeba učit ho milosti a důvěře vůči Bohu. Pokud jste dostali na starost spokojeného „lenocha“, je třeba učit ho poslušnosti. Obojí se
děje skrze studium Písma. Velké poslání (Mt
28:18-20) nás vyzývá činit učedníky a učit je
ZACHOVÁVAT všechno, co nám Bůh přikázal. Můžeme spolu studovat sami (napište
si o Kurzíky na adresu praha@kaes.cz) nebo
přítele můžeme doprovodit na kurz Alfa či
Základy. V každém případě je třeba zdůraznit, že když vidíme potřebu změny, není to
na nás, ale máme se za danou věc modlit,
prosit Boha o pomoc a nápad, jak udělat
první krok. Na konci studia můžeme položit
otázku: „Jak se to, co jsme dnes studovali,
týká mého života? Jak to mohu poslechnout?
Na které věci se tento týden zaměřím?“ A při
příštím setkání se zeptat: „Jak ti šlo uvádět
do praxe to, k čemu ses minulý týden rozhodl?“ a pak se za to modlit. Díky tomu se
poslušnost dostane do duchovního DNA
našeho přítele.

Křest

V určitém bodě růstu nového křesťana je čas
na křest. Není třeba dlouho čekat. Ve chvíli, kdy náš přítel rozumí evangeliu, přijal je
a chce poslouchat Boha, je čas poslechnout
i přikázání o křtu. V rámci přípravy je důležité provést „duchovní čistku“. Vyznat
hříchy ze starého života, které bývají spojené s duchovními svázanostmi (okultní praktiky, závislosti, drogy, sexuální nečistota,
sebepoškozování...), ale také probrat některá
možná generační zatížení (výborný návod
dává kniha Neila Andersona Kroky ke svobodě). Z těchto rozhovorů mohou vyplynout
další oblasti, kde je třeba vnitřního uzdravení. Všechnu tuto péči by měl poskytovat jen
skutečně zralý a vyškolený křesťan, takže je
vhodné obrátit se například na pastora. Je velice důležité tento krok nepřeskočit, protože

● V Y UČ OVÁ N Í
pokud je křesťan duchovně svázaný, nedaří
se mu růst ve svobodě a vítězství a je nebezpečí, že upadne do náboženského života.
Proto i my děkujeme Bohu neustále, že
jste od nás přijali slovo Boží zvěsti ne jako
slovo lidské, ale jako slovo Boží, jímž skutečně jest. Vždyť také projevuje svou sílu
ve vás, kteří věříte. (v13)

Provázet modlitbou

Pokud se náš přítel otevřel Bohu a Jeho slovu, Bůh je věrný a bude v jeho životě působit. My jsme dostali výsadu doprovázet ho,
ale je to Bůh, který ho vede. Pokud se nám
mají naši noví přátelé stát drahými, je třeba,
abychom se za ně pravidelně modlili. Pokud chcete efektivně mluvit s vaším přítelem
o Bohu, mluvte s Bohem o svém příteli.
Bůh nám bude zjevovat svou lásku k nim,
pak to půjde snáze. Můžeme se již dopředu
modlit za to, aby nám Bůh svěřil někoho, kdo

se k nám bude hodit a s kým bude přirozené
navázat přátelství. A nezapomeňme, že není
učedník nad mistra, takže využijme setkávání s horlivým novým křesťanem, abychom se
sami nechali od Boha ještě hlouběji proměnit
(1 Tim 4:16). Přeji vám na této nové cestě
hodně radosti a Božích dotyků.
Ivana
V rámci Awakening proběhne mnoho
jednoduchých pouličních evangelizací
a dva evangelizační večery. Nově obrácení budou moci vyplnit kontaktní formulář s tím, že se jim někdo ozve a bude
se jim dále věnovat. Potřebujeme tedy
lidi, kteří jsou ochotní se jich ujmout.
Pokud máte zájem, prosíme, napište
nám na adresu praha@kaes.cz. Pošleme
vám další instrukce.

Kurz duchovních darů
V červnu skončí Kurz užívání duchovních
darů. Přihlásilo se okolo čtyřiceti adeptů
z různých denominací i různých koutů republiky, přesná čísla nemám k dispozici, neb
jsem byla modlitebníkem.
V této funkci jsem nebyla poprvé a vždy
se nejen dozvím něco praktického do svého
dalšího života s Pánem, ale pokaždé žasnu
nad znalostmi a srozumitelností vyučujících.
Jejich obdarování a pomazání je zřejmé.
Frekventanti byli hladoví a nasávali informace, které pak ve skupinkách neohroženě
uváděli do praxe. Nyní je čeká poslední lekce a pak několik návštěv sborů, kde budou
získanými nebo rozmnoženými dary sloužit.
Zdenka Brázdilová, region Západ

● CO ČTEME

Skryté místo
Útlá knížka „Skryté místo“ ukrývá poklady,
které by člověk nečekal v tak malém rozsahu
textu. Tři autoři z různých zemí (Rakousko,
USA a Česká republika) píšou o tom samém
– o snaze být Bohu blízko. Být mu blízko nejen jednou za čas ve smyslu sváteční mimořádné události, ale být mu blízko co nejčastěji při zachování onoho pocitu svátečnosti
(lépe řečeno posvátnosti). Není to návod
na to, jak trávit hodiny jako osamělý mnich
v tichu klášterní cely. Není to ani o metodě,
jak se stát lepším vedoucím absolvováním
kroků 1 až 10 na cestě do Boží přítomnosti. Franz Lippi v první
části podává fundovaný biblický základ
k celému tématu a pokouší se odpovědět
na netriviální otázky
„Jaké jsou požadavky a přínosy skrytého místa?“ a „Co je
očekávání na Pána?“
Druhý autor Harvey
Boyd klade silnější důraz na identitu toho,
kdo hledá „skryté místo“ a také se pokouší
ze svého pohledu vyjádřit, jak rozumí tomu,
co je a co není „skryté místo“. Třetí autor
Tomáš Korčák je asi českému naturelu nejbližší a k tématu „skrytého místa“ ještě navíc
připojuje 12 způsobů, jak slyšet Boží hlas.
Vydání těchto tří pojednání v jednom svazku je určitě velmi dobrý počin, který může
povzbudit jak člověka, který je na začátku
své cesty s Pánem Ježíšem, tak i dlouholetého věřícího, který má pocit, že je na poušti
a potřeboval by se pohnout z místa. Jednoduše řečeno – na skryté místo je pozván každý,
kdo touží po Bohu, a nemusí při tom na jednu stranu podávat žádný heroický výkon,
ale na druhou stranu bez výchozího hladu
po Bohu a touhy po Něm se tam nedostane.
Miloš Kačírek
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● N A C O SE DÍ VÁ M E , C O Č T E M E

Rodinný přítel
Do kina chodím zřídka. Jsem totiž přesvědčen o tom, že to, co do sebe vpouštíme (tj.
na co se díváme, co posloucháme a co opakujeme) určuje naše nitro. Rovněž věřím, že
ve mně přebývá Duch svatý, a nechci Ducha
svatého, který ve mně přebývá, vystavovat nějaké nečistotě. Když předem vím, že
film bude plný násilí nebo sexuálních scén,
ani neuvažuji, že bych na něj do kina zašel.
Odejít z kina během promítání je sice možné,
ale vyžaduje to zpravidla větší rozhodnost
než odložit knihu, kterou jsem rozečetl, ale
po čase jsem zjistil, že mě nijak nepřiblíží ani
k Bohu, ani k mým bližním.
Na druhé straně nechci být zákoníkem.
Vím, že sice nejsme ze světa, ale žijeme
ve světě, a chceme-li zvěstovat evangelium,
je dobré vědět, čím žijí a jak přemýšlejí lidé,
kterým chceme dobrou zprávu předat. A tak
čas od času do kina zajdu.
Když jsem viděl a četl reklamy na film
Rodinný přítel (první film trilogie Zahradnictví), nezaznamenal jsem žádný negativní
signál. (Takovým signálem pro mě byly námitky některých sekulárních kritiků vůči filmu Masaryk. Jednak je tam několik historických fabulací, a především souložící hlavní
postava filmu. Ne, na ten film nepůjdu.)
Film Rodinný přítel předčil mé očekávání a příjemně mě překvapil. Devět desetin
děje se odehrává za války, v Protektorátu.
Film dokáže naznačit děsivou atmosféru

(při zatýkání odbojářů),
nicméně jediná krev, která ve filmu teče, je krev
zabíjené vánoční husy,
a ani její „poprava“ se neděje v přímém přenosu.
A konečně není ve filmu
jediná sexuální scéna, ačkoli se jedná o film o hlubokých lidských citech.
Na tento film byste mohli
vzít i děti.
Nebudu vám prozrazovat zápletku. Řeknu jen
to, že je to film o lidských
charakterech a o vážném morálním dilematu,
které je věrohodné a v reálu představitelné.
A světe div se, muži se v tomto filmu chovají
jako skuteční chlapi. Jaký to div v době, která muže líčí zpravidla jako slabochy, sobce
nebo směšné figurky, a která i na velikánech
musí najít nějakou skvrnu, prý aby nám připadali „lidštější“. Ano, muži se chovají statečně, nadto neokázale, bez jakéhokoli zbytečného patosu. Ve filmu je i jedna negativní
postava, Marie, švagrová hlavní hrdinky filmu Vilmy (tu hraje jako obvykle výborná
Aňa Geislerová). Typická česká závistivá
a sobecká matrona, vylíčená ovšem velmi
věrohodně a rovněž bez patosu (který by
v tomto případě musel být negativní). Skvěle
ji zahrála Sabina Remundová.

Válečný kabinet
Obvykle nevyhledávám ve volných chvílích filmy s tak ryze
křesťanskou tématikou, jako je
Válečný kabinet. Nebaví mě
koukat na ostatní, jak se modlí,
a umělecká úroveň také nebývá
nejlepší. Ani zde sice není nijak
vysoká, ale snímek má v sobě
takový náboj, že jsem neodolal
a zhlédnul ho až do konce.
Tony a Elizabeth Jordanovi
mají snad všechno, po čem většina lidí v životě touží. Výnosná zaměstnání,
zdravou dceru Danielu, vysněný dům. Ale
Tony (T. C. Stallings) je příliš opilý rychlým
kariérním postupem, koketuje s kolegyní
a na rodinu si čas už delší dobu nedělá. Elizabeth (P. C. Shirer) pod vlivem okolností
neustále obviňuje manžela z necitlivého přístupu k rodině a sama se čím dál více propadá do zatrpklosti.
Zásadní zlom v jejím životě, a tedy
i v celém manželství nastává, když jako realitní makléřka má prodat dům paní Clary.
Ta pomůže oživit Elizabethinu již dávno
jen formální víru, dovede ji k pravidelnému
modlitebnímu zápasu za sebe i rodinu a inspiruje ji ke zřízení válečného kabinetu. To

je místnost určená jen k modlitbám, kde by modlitebníka
nic nerozptylovalo. Po prvních
modlitbách se na Tonyho začnou
v práci provalovat jeho podvody,
kterými si vylepšoval jinak velmi slušný příjem.
Jednoduchý příběh rychle
směřuje k očekávanému konci.
Jediný okamžik, kdy jsem nevěděl, co bude dál, byl tak finálový závod družstev v přeskocích
na švihadle, kterého se zúčastnil i Tony
s Danielou (A. Pitts). Soutěžící při něm
předváděli skvělé výkony. Netušil jsem do té
doby, co se všechno dá s touto jednoduchou
sportovní pomůckou dokázat. Výsledek byl
dlouho nejasný a dramatická stránka byla tak
vítaným oživením.
Film ve mně probudil chuť do modlitebních zápasů za některé problémy v mém
životě. Takže tuto stránku mohu jen chválit.
I když scházelo jen málo a po prvních minutách jsem chtěl počítač vypnout a jít dělat
něco „důležitějšího“. Snímek Alexe Kendricka je totiž z mého hlediska až příliš americký (přemíra patosu) a politicky korektní.
V anotaci filmu je mimo jiné napsáno, že jde
www.kspraha.cz

Je-li ve filmu něco poněkud umělého, pak snad
to, že se téměř celý odehrává v kulisách nádherných funkcionalistických
budov. To ale nevadí;
trochu to navozuje atmosféru třicátých a čtyřicátých let minulého století.
Nedostatek potravin při
oslavě Vánoc roku 1944
je jen naznačen. Bez vyhrocených scén je pojat
i příchod Rudé armády.
Rudoarmějci v tomto
filmu nikoho neznásilní,
děti si s nimi hrají, jen
scéna, kdy se ruský voják s kamennou tváří
projede na koni uklizeným bytem v přízemí
funkcionalistické vily naznačí, že kulturní
šok mohl být i dosti silný. Ale i tato scéna
končí bez následků.
Není to film akční, není to detektivka,
není to komedie, není to film historický.
Ano, je to film psychologický. A velmi zdařilý – už teď se těším na pokračování. Druhý díl má přijít do kin v září tohoto roku.
Od filmu Kawasakiho růže (od stejných
autorů, scénáristy Petra Jarchovského a režiséra Jana Hřebejka, natočeno v roce 2009)
jsem takhle dobrý český film neviděl. (Ano,
přijímám námitku, že tak často do kina zase
nechodím.)
Dan Drápal

Chvíle
Život je cesta,
po níž kráčet smějí poutníci.
Život je cesta,
kterou nalézají bloudící.
Život je cesta,
dává naději všem toužícím.
Život je cesta,
láskou odměňuje prosící.
Petr Hrdina

o film humorný. Snad tak měly působit četné
poznámky o Elizabethiných smrdících nohách, ale ty byly spíše rušivé než humorné.
Válečný kabinet dostal na ČSFD 53 %.
Nízké hodnocení, které si tento film rozhodně přes veškeré chyby nezaslouží, je u křesťanských filmů často ovlivněno rozporuplnými reakcemi na podobná témata.
Pavel Rosecký

● OZNÁMENÍ

Tábor Levitů
19. – 26. 8. 2017

Pro děti a mládež od 6 -18 let
Tábor tradičně připravuje česko-slovenský tým.

Hledáme též vedoucí, především pro klučičí oddíly.
Případné dotazy: taborlevitu@gmail.com, Renata Padevětová 725 677 112.

Přihlášky do konce června: www.taborlevitu.webnode.cz

Podaná ruka
Staráte se o blízké seniory,
ale jedete na dovolenou
a hledáte, kdo je navštíví,
pomůže, dohlédne?

www.peceoseniora.cz

Chcete jet na dovolenou na klidné místo,
stranou turistického ruchu?
Jeďte do Chorvatska, do Marušići.

www.mesites.cz
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Mám pro vás dobrou zprávu:
příští ročník festivalu BUDE!

26. 2. – 3. 3. 2018
Vláďa Vácha

www.dnydobrychzprav.cz
Pronajmeme dva pokoje v rodinném domku
v Líbeznicích dvěma děvčatům.
Kontakt: tel. 607 648 721, nebo 724 216 004

● 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

VYHLAŠUJEME SBÍRKU
JÍZDNÍCH KOL
Pro Centrum dětí a mládeže Teen Challenge v Praze bychom rádi získali
starší jízdní kola, aby se na nich mohly děti a teenageři učit jezdit
a podnikat výlety po okolí Prahy.
Pokud máte doma kolo, které již nepotřebujete a byli byste ochotni
darovat ho dětem a teenagerům z CDM TC, budeme Vám velmi vděčni.
Jsme schopni si pro kolo dojet a v případě potřeby si na něm opravit
drobné závady.
Dárci mohou kontaktovat Štěpánku Krišicovou z regionu Palmovka,
tel. č. 777 57 65 30, e-mail: stepankakrisicova@gmail.com
Všem dárcům předem děkujeme.
Na www.facebook.com/cdmpraha bude možné sledovat fotografie
z našich cykloakcí.

www.kspraha.cz

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

Michal Klesnil
737 984 138
michal.klesnil@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
4. 6.

14:00 Hotel Olšanka, Táboritská 1000/23, Praha 3
Chvály: hudební skupina Proti proudu 30

2. 7. RUŠÍME SHROMÁŽDĚNÍ A ZÚČASTNÍME SE
KONFERENCE AWAKENING PRAHA
v Tipsport aréně v Praze 7. awakeningeurope.com (29. 6.–2. 7.)
V neděli 10:00 – 12:00 bude speciální shromáždění s žehnáním české církvi.

9. 7. – 27. 8. S P O L E Č N Á S H R O M Á ŽDĚ N Í
od 16:00 ve sboru BJB, Vinohradská 68, Praha 3

ROVÁ M OD L I T E BN Í
26. 6. SBO
18:00 – 19:30, Na Žertvách 23, Praha 8
V Č E R V E N C I M OD L I T E BN Í ODPA DÁ
23. 9. SE T K Á N Í SL U Ž E BN Í K Ů
od 9:00, Na Žertvách 23, Praha 8

● I N FOR M AC E O R EG I O N EC H

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

JIH

S T Ř ED

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: 52/9/24

Pastor: Petr Kácha
Shromáždění: Ne 10:00 International Church
of Prague, Ve Smečkách 13, Praha 1
Počet členů: 74/15/25
Výstup: Michaela roz. Hoblíková (přestup do CB
Milovice)

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: 29/6/10

PA L M O V K A
Kolektivní vedení: Tomáš Dittrich, Lubomír
Ptáček, Tomáš Dostálek
Shromáždění: Ne 10:00, Na Žertvách 23
Počet členů: 98/22/26
Vstup: Dalimil Hruška

SE V E R
Pastor: Tomáš Božovský
Shromáždění: Ne 9:30, Rezidence Rosa,
Střelničná 1680, Praha 8
Modlitební: 19.6. v 18:30 před Tipsport arenou.
Počet členů: 99/13/27
Narození: Matěj Šerý (23. 4. 2017)

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, týden po celosboru od 19:30
u Hejniců, Tenisová 9
Počet členů: 19/6/0

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: 88/6/18
Vstup: Michil Jabali, Anna Divišová,
Veronika Zárubová
Výstup: Martin, Lenka a Tomáš Moravcovi

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

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
Korespondenční adresa

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:
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Střed
08694
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Jih
09694
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Východ
910
stavební fond
682120
Izrael a Církev
682130
dary na sborovou mládež
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