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ÚVODNÍK

SVĚDECTVÍ

Moc Božího slova

Pro život

Někdy kolem sebe slyším, že se křesťané dělí na ty, co dávají přednost Božímu slovu, a na
ty, kteří spíše vyhledávají Boží moc. Na první pohled se zdá, že tomu tak opravdu je. Dokonce v jednom místě v Bibli se o tom píše. Pán Ježíš mluví se saduceji a říká jim: „Mýlíte
se, neznáte Písma ani moc Boží.“ (Mt 22,29)
Když si tento verš
obrátíme, pak nám
v yjde jednoduchý
duchovní princip.
Pokud se nemáme
mýlit, je třeba znát
jak Písma, tak i Boží
moc. Oboje je stejně
Byl velitelem
důležité. Pravdou je,
skupiny, která
že znalost Božího
v džungli pěsto- slova je v poslední
vala a prodávala době někdy poněkud slabší než dříve,
drogy.
a také to, že je mnoho těch, kteří žijí svůj
duchovní život podle toho, jak se momentálně cítí. My ale máme být vedeni Duchem,
a ne svými pocity. Pokud zakoušíme Boží
působení skrze chválu a modlitbu, pak je to
dobře. Není nic špatného na tom prožívat
radost, pokoj, nadšení, lásku atd. Je ale třeba, aby se náš život s Bohem nesoustředil
jen na tyto věci, ale abychom se v první řadě
„sytili“ Božím slovem. Jeden z veršů v Bibli
nám říká, že je to právě Boží slovo, které
nám pomůže oddělit (rozpoznat) to, co je
duchovní, od toho, co je duševní.
Osobně si ale také myslím, že když Pán
Ježíš mluví o znalosti Písma a Boží moci,
tak tím neříká, že samo Písmo v sobě moc
nemá. Právě naopak. Je to spíše myšleno
tak, že Bůh jedná jak skrze Písma, tak i jinými způsoby – modlitba, duchovní dary,
svědectví atd.
V listě Římanům se píše o tom, že víra
je ze slyšení zvěsti a zvěst skrze slovo
Kristovo. Chceš, aby rostla tvoje víra? Pak
máš tady návod, co dělat. Na jiném místě
se píše o tom, že máme jednat na základě
víry. I když v nás víra může působit skrze
mnoho dalších věcí, jako je svědectví o Božím jednání, to, když osobně vidíme Boží
působení, jeho moc a slávu, když k nám
mluví atd., tak hlavním zdrojem Boží moci
a jeho působení v nás je Boží slovo – Bible.
Apoštol Pavel napsal Timoteovi: Od
dětství přece znáš svatá Písma, jež ti mowww.kspraha.cz

hou dát moudrost k záchraně skrze víru,
která je v Kristu Ježíši. Veškeré Písmo je
vdechnuté Bohem a je užitečné k učení,
k usvědčování, k napravování, k výchově
ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl takový, jaký má být, důkladně vystrojený ke
každému dobrému skutku (2Tm 3,15 – 17).
Tady to apoštol Pavel dobře vystihuje.
Ano, ten samý Pavel, který na jiném místě
mluví o tom, že si máme navzájem sloužit
duchovními dary, že duchovní dary jsou
určené k budování církve (tedy křesťanů –
tebe a mě), ten, který říká, že si přeje, aby
všichni prorokovali atd., tady dává velký
důraz na Boží slovo, a dokonce dává určitý
výčet toho, co nám může přinést, k čemu je
určené. Před časem jsem slyšel svědectví
o drogovém pěstiteli v Kolumbii. Byl velitelem skupiny, která v džungli pěstovala
a prodávala drogy. Ale také rád četl knihy, kterých ale moc neměl. Když jednou
dostal Nový zákon, tak z něj začal všem
každý večer u ohně předčítat. To nakonec
vedlo k tomu, že uvěřil on a část jeho lidí.
Potom skončili s pěstováním drog a on začal Bohu sloužit. To svědectví bylo velmi
silné.

„

To nakonec vedlo k tomu, že
uvěřil on a část jeho lidí.

“

Sám jsem také před mnoha lety uvěřil
tak, že jsem četl Bibli a viděl mocné Boží
jednání v mém životě. A dnes je to stejné,
protože Bůh je stejný. Potřebujeme obnovovat svůj vztah k Božímu slovu. Můžeme
začít tím, že se ho budeme číst s modlitbou:
„Bože, dej mi nové, hlubší porozumění tvému Slovu. Ukaž mi, co platí pro můj život
a dej, ať moc tvého Slova působí v mém
životě a v životech lidí kolem mě. Amen.“

„Ano, je to určitě nejlepší navždy ho
uspat, aby netrpěl,“ chlácholí slzící
kamarádku kolegyně Stáňa. Poplácá ji povzbudivě po rameni a zvesela dokončí: „Ale užil si krásný život,
viď!“ „To jo, jen byl ještě vlastně mladý,“ rezignovaně si povzdechne Ivanka.
„O kom to mluvíte?“ vmísí se do hovoru
vtipálek Jarda. „O tvém dědečkovi?“
zeptá se bezelstně Ivanky. „O Rexovi,“
nechápe Ivanka. „Že museli utratit
psa,“ dovysvětlí Stáňa. „Aha, já myslel, že už povolili tu entuazii,“ dělá
hloupého Jarda. „Eutanazii,“ opraví ho se smíchem Stáňa. Pak zvážní
a dodá směrem ke mně: „Doufám, že
ten návrh zákona neprojde.“ „To jo,“
přitakám, „byla by to hrůza bavit se
takhle o něčím dědečkovi!“ „Mně by
to přišlo humánní,“ zamýšlí se teď už
seriózně Jarda, „když se může takhle
pomoct zvířatům, proč ne i lidem?“
„Ne!“ zařve na něj nečekaně Ivanka.
„Promiň,“ omluví se vzápětí překvapenému Jardovi. „Já mám dědu na
vozíku a on často říká, že je už jen
na obtíž. Tak ten by se pak k tomu
třeba nechal zlákat.“ „Aha,“ dochází
to i Jardovi, „já mám zase babičku
o berlích, pořád se nám omlouvá, že
jí musíme pomáhat.“ „Právě,“ shrnuji
diskusi, „humánní znamená lidský
a lidé by se měli o druhé starat, ne je
odstraňovat.“ „A co ty?“ šťouchne do
nezvykle tiché Stáni přátelsky Jarda.
„Nic, přemýšlím, kdy zajdu do důchoďáku za tetou.“
Nanda
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V Y UČOVÁ NÍ

MODLITEBNÍ TÉMATA

Sborový půst
Půst patří k životu křesťana a Božího lidu
jako celku. Loni jsme se jako sbor společně
postili a hledali Pána v prvních týdnech
nového roku, letos bychom takto rádi věnovali Pánu čas před Velikonoci. Společný sborový půst se bude konat od soboty
28. 3. do Velkého pátku 10. 4. Rád bych
připomenul, co to půst je a proč a jak se
(společně) postit.
Na té nejobecnější rovině půst znamená
dočasné zřeknutí se jídla (případně jiných
dobrých věcí) kvůli Bohu a tomu, co bychom od něj chtěli získat. Je to způsob, jak
vyjádřit, že nám o Boha a danou věc skutečně jde. V Bibli jsou nejčastějšími důvody
pro půst pokání („opravdu je mi to líto“),
touha být s Bohem („opravdu chci být jen
s tebou a na tobě závislý“) a potřeba Božího zásahu („opravdu potřebujeme, abys
v tomto jednal“).
V půstu se kvůli Bohu (na čas) odříkám
dobrých věcí, které přináší radost do života
nebo jej dokonce udržují. Není proto možné se postit od věcí, které jsou hříšné nebo
špatné. Těch se máme zřeknout tak jako
tak. Stejně tak postem není, když nejíme
z jiného důvodu než kvůli Bohu a Božím
věcem. Důležitý je úmysl a to, že přinášíme
určitou oběť. Půst znamená hledat Boha,
věnovat mu nějaký čas navíc a celkově
posvětit svůj život. Hladovění bez modlitby, v neřešeném hříchu nebo lhostejnosti
k druhým není půstem, který přináší užitek
(Iz 58).
V Bibli vidíme půsty částečné jen od
nějakých „dobrot“ (srov. Da 10,3: „nejedl
chutný chléb a nepil víno“) i absolutní bez
jakéhokoli jídla a pití (Est 4,16). Obvykle
ale půst znamená nejíst. Takovéto půsty se
konaly pravidelně (zbožní židé i první křesťané se postili dvakrát týdně), o svátcích
i při mimořádných příležitostech. Anna
takto pravidelnými posty a modlitbami
sloužila Bohu (L 2,37).
V Písmu vidíme, že se Boží lid často postil společně. Měl to od Boha nařízené pro
určité svátky a také v určitých situacích,
které se nějak týkaly všech. Tak jako společná modlitba má svou zvláštní váhu, tak také
společný půst má svůj zvláštní význam. To,
že se chceme před Velikonoci společně postit není nějakou sborovou povinností nebo
Božím přikázáním. Podobně jako když se
společně modlíme nebo Boha chválíme, je
i toto příležitost společně Bohu říct, že o něj
stojíme a jsou tu věci, o které nám společně
jde. Z tohoto důvodu jsme jako v minulosti
na modlitbách přijali témata, která bychom
chtěli s letošním půstem spojit. Jedná se
o čtyři témata:
1. První téma je obecnější a týká se hlubšího pochopení významu Kristova kříže.
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Apoštol Pavel vyznává, že se nechce chlubit ničím leč křížem Pána Ježíše, jímž pro
něj svět ukřižován a on pro svět (Ga 6,14).
Zpráva o kříži je světu bláznovstvím, ale
my v něm poznáváme Boží moc, moudrost
a spásu (1K 1,18). S Kristem jsme ukřižováni a naše hříšné sklony ztratily svou moc,
stejně jako moc ztratily mocnosti tohoto
věku (Ko 2,14; Ř 6,6). Kéž by nám tyto věci
Pán hlouběji ukazoval, aby tyto pravdy
proměňovaly náš život.
2. Dále se chceme modlit za nové průlomy Božího království do našeho sboru
i do celé země. Toužíme, aby se to projevovalo i v růstu stávajících a vzniku nových
regionů.
3. Jako sbor se dlouhodobě modlíme za
téma manželství a rodiny. Chceme proto
toto téma Bohu přinášet i s postem a prosit za ochranu manželství v našem sboru
i v celé zemi. Chceme se přimlouvat, aby
neprošly návrhy protirodinných zákonů
a aby bylo ústavním zákonem zakotveno
manželství jako svazek jednoho muže
a ženy. Aby Bůh povolal lidi, kteří budou
schopni manželství veřejně hájit.
4. Jako poslední téma bychom rádi
prosili Pána o požehnání, zdraví a Boží
ochranu pro sborové misionáře (Dohnalovi, Luboš Patočka, Alena Krausová, Iva
Kostrbová, „Markéta“, Ivana Š.).
Protože se jedná o sborový půst, předpokládá se, že se podle svých možností
a uvážení zapojí každý. Zvažte, k čemu vás
Pán volá. Tak jako v minulosti chceme jako
jedinou konkrétní věc pro všechny držet
půst od alkoholu. Pravděpodobně není
nikdo, kdo by pít alkohol musel, a proto
se v tomto může zapojit každý. Ke zvážení
ohledně půstu je, nakolik se odřeknout také
věcí jako káva, televize nebo internet (ve
věcech, kde nejde o pracovní nutnost). Zda
zvolíte půst částečný (např. od sladkostí,
kávy, filmů, apod.) nebo vyberete konkrétní dny bez jídla či se rozhodnete nejíst po
celou dobu, zůstává na osobním uvážení.
Je dobré zvážit své zkušenosti s půstem,
zdravotní možnosti a naslouchat Božímu
vedení. Na místě může také být zrušit na
toto období občerstvení na regionech.
Na závěr bych chtěl popřát požehnaný
čas půstu a povzbudit ty, kteří váhají, zda
se připojit. Půst je určitá oběť, nepohoda,
služba Bohu, duchovní boj. Z vlastní zkušenosti mohu ale říct, že půst sice často
představoval jisté přemáhání, ale nikdy
jsem nelitoval. Vnímal jsem, že jsem Bohu
blíž a že to mělo smysl. Prosím, zvažte, jak
se zapojit. Nebojte se zkusit to poprvé nebo
do toho jít znovu. Bůh vidí srdce a žádný
skutek služby jemu není u něj zapomenut.
Jirka Bukovský

Modlit se za požehnání pro Dny dobrých
zpráv 13.–14. 3. (Př 15,30), pro 10. ročník akce pro mládež NamaKSimum
2020 – Kutná Hora 27.–29. 3. (Ž 144,12),
za probíhající kurz Příprava na manželství a za setkání sborových služebníků
21. 3.
Protože je sborový půst letos na přelomu března a dubna, budeme se modlit
i za témata vybraná pro půst.
1. Hlubší pochopení významu Kristova
kříže (Ga 6,14; Ko 2,14; 1K 1,18).
2. Nové průlomy Božího království do
našeho sboru i do celé země. Boží
požehnání pro zakládání nových regionů. (Mt 28,18–20)
3. Ochrana manželství v našem sboru
i v celé zemi. Aby neprošly návrhy
protirodinných zákonů a aby bylo
ústavním zákonem zakotveno manželství jako svazek jednoho muže
a ženy. Aby Bůh povolal lidi, kteří
budou schopni manželství veřejně
hájit. (Žd 13,4)
4. Požehnání, zdraví a Boží ochrana
pro sborové misionáře (Dohnalovi,
Luboš Patočka, Alena Krausová,
Iva Kostrbová, „Markéta“, Ivana Š.).
(Ef 6,18–19)

PROGRAM DDZ
13.–14. 3.
13. 3. PÁTEK
19:00 WAY TO GO
14. 3. SOBOTA
10:30 CO DĚLAJÍ VAŠE DĚTI, KDYŽ JSOU
ON LINE?
14:00 MORAVSKÉ PAŠIE – VÍŤA MARČÍK
19:00 GOSPEL LIMITED
DIVADLO MANA
WWW.DNYDOBRYCHZPRAV.CZ

www.kspraha.cz

MISIE

Představení Přístavu
Někteří už to mohli postřehnout, ale nyní
přichází oficiální představení nově vznikajícího regionu na Černém Mostě. V tomto
článku se dozvíte klíčové informace. Na
otázky odpovídá Vojta Urban – vedoucí
zakládajícího týmu.
Kdy vznikne nový region?
No, svým způsobem funguje už zhruba
dva roky. Tak dlouho se setkává tým, který
nový region zakládá. A kdy vznikne… to je
složitější otázka.
Zeptám se jinak, už máte pravidelné
bohoslužby?
Ty zatím nemáme, ale probíhají tři skupinky a jednou za 14 dní se setkává celý
tým (14 lidí).
V pražském KS je zvykem, že se regiony
jmenují podle míst, kde se schází. Budete se tedy jmenovat KS Praha Černý
Most?
Nebudeme. Nový region nese název KS
Praha Přístav.
Proč zrovna Přístav?
Od začátku celý tým vnímal, že chceme
mít název, který bude vystihovat to, o co nám
jde. Nakonec při jednom setkání padl návrh – Přístav a každý si ho zamiloval. A proč
Přístav? Přístav je specifické místo, kde se
setkávají různé kultury a lidé. Jsou zde spolu,
ale po nějakém čase zase vyplují na moře.
Zároveň si jako tým říkáme KS Crew. Crew
v anglickém překladu znamená posádka.

Takže jste jen průchozí bod?
To rozhodně ne. Chceme vytvořit místo, kde se lidé budou cítit doma a budou
se tam rádi vracet. Ta metafora s lodí je
myšlena tak, že lidé jsou v týdnu mimo
církev – každý s nějakým posláním. Stejně jako lodě se vždy vrací do přístavu, tak
chceme, aby každý člen našel v Přístavu
místo, kde může načerpat sílu, inspiraci
a připomenout si vizi, kterou v průběhu
celého týdne nese.
Má tedy Přístav stanovenou nějakou
vizi?
Přístav rozhodně vizi má. Máme takové kratší heslo: Přístav – otevřeno lidem
i Bohu, ale vizi máme konkrétně definovanou takto: Přístav, otevřené místo, kde je
Živý Bůh, který jedná, přináší probuzení,
a lidé, kteří ho následují. Tahle vize jasně
napovídá, že toužíme na Černém Mostě
zažít Boží probuzení.
Dobře, ale máš nějaký konkrétní plán,
jak tohle provést?
Plán určitě máme. Na Černém Mostě
děláme akce, při kterých se snažíme seznámit lidi s tím, kdo jsme a o co nám jde.
V současné době sháníme prostory, kde by
se dalo vytvořit příjemné místo, kam by
se dal pozvat člověk na neutrální půdu.
Prostě dát živému Bohu v dané oblasti co
nejvíc prostoru k tomu, aby se sám mohl
oslavit. Těch věcí je plno, ale tohle je teď
zásadní.

Ve tvém týmu jsou zatím jen mladí lidé.
Je přístav otevřen i pro střední a starší
generaci?
Rozhodně jo! Přejeme si, aby Přístav byl
místem, kde budou zastoupeny všechny
generace. My mladí máme plno energie,
nadšení, ale mnohdy nám chybí ta zkušenost, moudrost a zralost.
Co vidíš jako nejdůležitější hodnoty
členů Přístavu?
My máme jasně definovaných pět hodnot, které jsou dané konkrétně pro nás na
Černém Mostě. To jsou: otevřenost, přátelství, dynamičnost, zjevení a poslušnost
a ctění autorit.
Jak se k vám člověk může připojit?
Asi nejjednodušší cesta je spojit se se
mnou a domluvit si osobní setkání. Ať
máme víc času se poznat, seznámit kohokoliv s tím, co je jasně dané i s naším
směřováním, a každý se pak může svobodně rozhodnout, jestli se na tom chce
podílet. Dále samozřejmě budeme vděční
za jakoukoliv pomoc při akcích, které jsou
před námi.
Na závěr – jak konkrétně se lidé z našeho sboru za vás mohou modlit?
V první řadě za Boží milost a aby lidé
na Černém Mostě skutečně poznali Boha.
Z praktického pohledu za prostory, dobrou
spolupráci s vedením Prahy 14, vhodné nápady, za ochranu a jednotu týmu.
Otázky pokládal Jáchym Rykl.
Odpovídal Vojta Urban.

SETKÁNÍ
K PROSEKU
PONDĚLÍ 23. 3.
OD 18:00
V KNIHOVNĚ
SBOROVÉHO DOMU

www.kspraha.cz

SBOROV Ý DOPIS 3/20

3

INFORMACE O REGIONECH

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

KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY

Regionální shromáždění se konají každou neděli, kromě první neděle v měsíci.

HOSTIVAŘ

PALMOVKA

Kolektivní vedení: Josef Hejnic, Václav Kordula
Shromáždění: neděle od 15:30, Boloňská 310,
Praha 15
Modlitební: pondělí, týden po celosboru od
19:30, Hokejová 2
Počet členů: 17/4/0

Pastor: Tomáš Dittrich
Shromáždění: neděle od 10:00, Na Žertvách 23
Počet členů: 111/17/31
Narození: Jana Kalinová

ZÁPAD

Pastor: Zdeněk Rašovský
Shromáždění: neděle od 10:00 (9:45 modlitební),
Dům služeb, Vodnická 531/44, Praha 4
Počet členů: 28/7/5

Kolektivní vedení: Mirek Bálek, Richard Roušal, Petr Zůna, Jiří Bukovský
Shromáždění: neděle od 15:30, Komunitní centrum v Nových Butovicích (stanice metra Hůrka)
Počet členů: 43/3/14
Narození: Tobiáš Jarolím

SEVER

JIH

Pastor: Tomáš Božovský
Shromáždění: neděle od 9:30, Rezidence Rosa,
Střelničná 1680, Praha 8
Počet členů: 102/11/26
Modlitební: po 9. 3. od 18:00 (herna proti sálu)

Vedení: Stanislav Roubal
Shromáždění: neděle od 10:00 (modlitby 9:30),
Budějovická 9, Praha 4, u metra Budějovická
Modlitební: první pondělí v měsíci v 18:00,
Budějovická 9, Praha 4
Počet členů: 45/10/24
Narození: Natali Machulková

JIHOVÝCHOD

VÝCHOD
Pastor: Otakar Kunzmann
Shromáždění: neděle od 16:00, Na Žertvách 23
Modlitební: každou neděli (kromě první v měsíci) od 15:00 v knihovně ve sborové budově
Počet členů: 93/8/19

INFORMACE O MLÁDEŽI

STŘED
Pastor: Petr Kácha
Shromáždění: neděle od 10:00, Korunovační 6,
Křižíkův dům
Počet členů: 76/19/17

Sbor Křesťanské společenství Praha
IČ: 73631043
DIČ: CZ 73631043
Korespondenční adresa
Sbor Křesťanské společenství Praha
Na Žertvách 23, 180 00 Praha 8
Kontakt
tel./fax: 284 822 294
e-mail: praha@kaes.cz
www.kspraha.cz
facebook.com/kspraha
Účet
Sbor Křesťanské společenství Praha
ČSOB, pobočka Praha 1,
Václavské nám. 32
číslo účtu: 223775399/0300
konst. s.: 0558
var. symboly:
06694
desátky Hostivař
08694
desátky Jih
02694
desátky Jihovýchod
03694
desátky Palmovka
01694
desátky Sever
07694
desátky Střed
09694
desátky Východ
05694
desátky Západ
910
stavební fond
682120
Izrael a Církev
682130
dary na sborovou mládež

www.kspraha.cz/aktivita/mladez

HLAVNÍ VEDOUCÍ MLÁDEŽE
Dita Frantíková
775 367 678
dita.frantikova@kaes.cz
DOROST (6. TŘÍDA – 15 LET)
středy 17:00–19:00 hod.
kolektivní vedení
více info Matouš Neužil
720 382 505
matous.neuzil@kaes.cz
POROST (15–18 LET)
úterky 17:30–19:30 hod.
více info Miloš Kačírek jr.
604 651 744
kacirekmilos@seznam.cz
ODROST (18–25 LET)
pondělky 18:30–21:00 hod.
více info Štěpánka Krišicová
777 576 530
stepanka.krisicova@kaes.cz

Sborový dopis je informační bulletin pro členy a přátele KS Praha. Odráží život regionů, slouží k jejich propojení a jednotě.
Vydavatel: Sbor Křesťanské společenství Praha, Na Žertvách 23, 180 00 Praha 8 / Vychází pro vnitřní potřebu sboru. / e-mail: sd@kaes.cz
Redakce: Lubomír Ondráček, Anna Slobodová / Korektury: Kristýna Leitermannová, Eduard Bláha, Elena Zemanová
Grafická úprava a sazba: Adam Kácha / Příjem článků: písemně na e-mail sd@kaes.cz / Uzávěrka: Vždy k 10. předchozího měsíce. Zdarma

4 SBOROV Ý DOPIS 3/20

www.kspraha.cz

SBOROVÉ AKCE

Pokud není určeno jinak, jsou akce ve sborové budově KS Praha, Na Žertvách 23, Praha 8-Palmovka.

1. 3.

Sborové shromáždění

Čt 19. 3.

Kurz Příprava na manželství
18:30–21:30

Chvály:

hudební skupina Aioneth pod
vedením Davida Bukáčka

Ne 22. 3.

Shromáždění v rámci regionů

Kázání:

Lubomír Ondráček – Moc nového
života

Po 23. 3.

Odrost, 18:30–21:00
Kurz Výchova dětí
16:15–18:30

Sborová modlitební

Út 24. 3.

Porost, 17:30–19:30

St 25. 3.

Dorost, 17:00–19:00
Kurz o misii, 18:00–20:00

Po 2. 3.

15:00, Kulturní dům Ládví

18:00–19:30, Malý sál
Odrost, 18:30–21:00
Kurz Výchova dětí
16:15–18:30
Út 3. 3.

Čt 26. 3.

Porost, 17:30–19:30
Místo uzdravení
18:00–20:00, 1. patro

St 4. 3.

Dorost, 17:00–19:00

Čt 5. 3.

Základy křesťanského života
18:30

So 7. 3.

Svoboda v Kristu, 9:00–18:00
seminář ke kurzu

Místo uzdravení
17:00–19:00, 1. patro
Základy křesťanského života
18:30
Kurz Příprava na manželství
18:30–21:30

27.–29. 3. Na maKSimum 2020
So 28. 3.

Začátek sborového půstu

Ne 29. 3.

Shromáždění v rámci regionů

Shromáždění v rámci regionů
ŠESTÁ – večerní setkání pro mladé
18:00–20:00, Ortenovo nám. 34,
škola TGM, Praha 7

Po 30. 3.

Sborová modlitební

Odrost, 18:30–21:00
Kurz Výchova dětí
16:15–18:30

Út 31. 3.

Porost, 17:30–19:30

St 1. 4.

Dorost, 17:00–19:00

Út 10. 3.

Porost, 17:30–19:30

Čt 2. 4.

St 11. 3.

Dorost, 17:00–19:00
Kurz o misii, 18:00–20:00

Kurz Manželské večery
18:30–21:30
Základy křesťanského života
18:30

Čt 12. 3.

Základy křesťanského života
18:30
Místo uzdravení
17:00–19:00, 1. patro
Kurz Příprava na manželství
18:30–21:30

Ne 8. 3.

Po 9. 3.

13.–14. 3. Dny dobrých zpráv 2020
Ne 15. 3.

Shromáždění v rámci regionů

Po 16. 3.

Odrost, 18:30–21:00
31. Teologické fórum
sbor Církve bratrské v Praze 1
Kurz Výchova dětí
16:15–18:30

Út 17. 3.

Porost, 17:30–19:30

St 18. 3.

Dorost, 17:00–19:00

Čt 19. 3.

Základy křesťanského života
18:30

18:00–19:30, Malý sál
Odrost, 18:30–21:00
Kurz Výchova dětí
16:15–18:30

Pá 3. 4.

Zahájení modlitební stráže 24/7
18:00

5. 4.

Sborové shromáždění

Chvály:

hudební skupina Worship Vision

Kázání:

Lubomír Ondráček – Jasná mysl

15:00, Kulturní dům Ládví

Čt 9. 4.

Základy křesťanského života
18:30
Místo uzdravení
17:00–19:00, 1. patro

Pá 10. 4.

Velkopáteční bohoslužby, 18:00

Ne 12. 4.

Shromáždění v rámci regionů
ŠESTÁ – večerní setkání pro mladé
18:00–20:00, Ortenovo nám. 34,
škola TGM, Praha 7

Po 13. 4.

Odrost, 18:30–21:00

Út 14. 4.

Porost, 17:30–19:30

St 15. 4.

Dorost, 17:00–19:00

Čt 16. 4.

Kurz Manželské večery
18:30–21:30

Ne 19. 4.

Shromáždění v rámci regionů

Po 20. 4.

Odrost, 18:30–21:00

Út 21. 4.

Porost, 17:30–19:30

St 22. 4.

Dorost, 17:00–19:00

Čt 23. 4.

Kurz Manželské večery
18:30–21:30
Místo uzdravení
17:00–19:00, 1. patro

Ne 26. 4.

Shromáždění v rámci regionů

Po 27. 4.

Odrost, 18:30–21:00

Út 28. 4.

Porost, 17:30–19:30

St 29. 4.

Dorost, 17:00–19:00

Čt 30. 4.

Kurz Manželské večery
18:30–21:30

Kurz Výchova dětí
Od 2. 3. každé pondělí od 16:15
Pět odpolední o výchově dětí do 10 let
v Kulturním domě Krakov

Po 6. 4.

Sborová modlitební
18:00–19:30, Malý sál
Odrost, 18:30–21:00

Út 7. 4.

Porost, 17:30–19:30
Místo uzdravení
18:00–20:00, 1. patro

St 8. 4.

Dorost, 17:00–19:00

Čt 9. 4.

Kurz Manželské večery
18:30–21:30

Budování pevných základů
Naplnění potřeb našich dětí
Nastavení hranic
Vztahy a zvládání hněvu
Hodnoty a odpovědnost

Přihlašování na www.manzelskevecery.cz
nebo vychovadeti@kaes.cz

DVACET VYZNÁNÍ,
CO MOHU V KRISTU
01

11

Proč bych měl říkat, že něco nemůžu, když Bible říká, že můžu vše
skrze Krista, který mě posiluje (Fp 4,13)?

Proč bych měl být ve svázanosti, když vím, že tam, kde je Pánův
Duch, je svoboda (2Kor 3,17; Ga 5,1)?

02

12

Proč bych měl mít nedostatek, když Bible říká, že Bůh naplní
všechnu naši potřebu podle svého bohatství v slávě v Kristu
Ježíši (Fp 4,19)?

Proč bych se měl cítit odsouzen, když Bible říká, že pro mě není
žádného odsouzení, protože jsem v Kristu (Ř 8,1)?

03
Proč bych se měl bát, když Bible říká, že nám Bůh nedal ducha
bázlivosti, nýbrž ducha moci, lásky a rozvahy (2Tm 1,7)?

04

13
Proč bych se měl cítit sám, když Ježíš říká, že je vždy se mnou, že
mě nikdy neopustí a nevzdá se mě (Mt 28,20; Žd 13,5)?

14

Proč bych měl mít nedostatek víry k naplnění svého povolání,
když vím, že Bůh mi udělil dostatečnou míru víry (Ř 12,3)?

Proč bych se měl cítit prokletý nebo jako oběť neštěstí, když Bible
říká, že Kristus nás vykoupil z prokletí zákona, abychom mohli
přijmout Jeho Ducha (Ga 3,13–14)?

05

15

Proč bych měl být slabý, když vím, že Bible říká, že Pán je silou
pro můj život a že projevím sílu a budu jednat, protože znám Boha
(Ž 21,1; Dn 11,32)?

Proč bych měl být nespokojený, když se, stejně jako Pavel, můžu
učit být spokojený za všech okolností (Fp 4,11)?

06
Proč bych měl dovolit Satanovi, aby vládl v mém životě, když ten,
který je ve mně, je větší než ten, který je ve světě (1J 4,4)?

07
Proč bych měl přijmout prohru, když Bible říká, že nás Bůh vždy
vede k vítězství (2Kor 2,14)?

08
Proč bych měl mít nedostatek moudrosti, vždyť Kristus se pro
mne stal moudrostí od Boha a Bůh mi dá moudrost štědře, když
ho budu prosit (1Kor 1,30; Jk 1,5)?

09
Proč bych měl mít depresi, když si v mysli můžu připomínat Boží
milující dobrotu, soucit, věrnost, a mít tak naději (Pl 3,21–23)?

10
Proč bych se měl obávat a trápit, když na Krista, kterému na mně
záleží, můžu vložit všechnu svou starost (1Pt 5,7)?

16
Proč bych se měl cítit bezcenný, když se Kristus za mě stal
hříchem, abych já v Něm mohl být Boží spravedlností (2Kor 5,21)?

17
Proč bych měl mít obavy z pronásledování, když vím, že nikdo
nemůže být proti mně, když Bůh je se mnou (Ř 8,31)?

18
Proč bych měl být zmatený, když vím, že Bůh je autorem pokoje
a dává mi poznání skrze svého Ducha (1Kor 14,33; 1Kor 2,12)?

19
Proč bych se měl cítit jako neúspěšný člověk, když skrze Krista
vítězím ve všech věcech (Ř 8,37)?

20
Proč bych se měl znepokojovat tíží života, když můžu sebrat odvahu a uvědomit si, že Ježíš přemohl svět a jeho soužení (J 16,33)?
Převzato z kurzu Svoboda v Kristu.

