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Jak bude?
Na náš internetový babinec, na který 
se zvrtly pracovní schůzky, když není 
práce, se pokaždé těším. Probírá se 
sice páté přes deváté, ale všechny po-
třebujeme tenhle sociální relax, jak 
jsme se shodly. Jsme pestrý vzorek 
všech možných způsobů prožívání 
doby pandemické. Od prací zavale-
né pečující matky a dcery, přes mla-
dou ženu nacpanou spolu s početnou 
rodinou v panelákovém bytě, až po 
osamělé nudící se jedince. „Teď se 
jasně ukazuje, že rodina je základ,“ 
otevírá své oblíbené téma Jana. „Ne, 
že se přežila!“ dodá pohrdavě a vítěz-
ně zároveň. „Ano,“ souhlasí pobave-
ně Jiřina, „teta nám posílá kurýrem 
chleba a koláče, co peče, a bratránek 
nás zásobí maily s vtipy i zajímavými 
články.“ „Já teď doučuju ségru i její ka-
marádky a moc mě to baví,“ přidává 
se Petra, „asi změním profesi,“ směje 
se. Slovo si opět bere Jana: „Doufám, 
že pak, po viru, se už tolik nebude 
skloňovat gender a eutanasie bude 
sprosté slovo.“ „No, třeba pak ubyde 
potratů, lidi si začnou víc vážit živo-
ta,“ doplní ji Petra. I Jiřina přemítá 
nad budoucností po pandemii teď 
už bez legrácek: „Ale některé důra-
zy z minula by mohly zůstat. Třeba 
ekologické zemědělství, abychom 
byli soběstační se základními potra-
vinami.“ Říkám si, jak je zajímavé, že 
vymýšlíme samá pozitiva. Povím to 
nahlas a Jana hned znovu naskočí na 
vlnu naděje: „No jasně, svět prý bude 
po pandemii jiný, ale přece může být 
i lepší!“ „Kéž by,“ souhlasím, „to bude 
záležet na každém z nás.“

Nanda

S V Ě D E C T V Í

Má strach své místo?
I kdyby fíkovník nerozkvetl a na révě nebyla úroda, selhal výnos olivy a pole nevydala 
potravu, z ohrady zmizel brav a ve stájích nebyl skot, já se budu radovat v Hospodinu, 
budu jásat v Bohu, který mně zachraňuje. (Abakuk 3,17–18)

Nerad paušalizuji 
a málokdy lze říci, 
že se nějaká událost 
týká úplně všech 
lidí. Tentokrát si to 
ale napsat troufnu. 
Od 10. 3., kdy vstou-
pila v platnost první 
omezení týkající se 
současné pandemie, 
se změnily plány 
úplně každému. Plá-
ny osobní, rodinné, 
pracovní, sborové. 

Když píši tento úvodník, tak je ještě stále 
složité plánovat nejen na nejbližší obdo-
bí, ale nejistota panuje i kolem léta, a do-
konce i podzimu. Nejsme si jisti, co přijde. 
Četl jsem mnoho diskuzí kolem výkladu 
Žalmu 91 a odolávám pokušení se do nich 
zapojit. Takže k Žalmu 91 snad jen to, že ho 
ve víře vyznávám, ačkoliv znám křesťany, 
kteří onemocněli, a slyšel jsem ze zahraničí 
i o křesťanech, kteří v souvislosti s nákazou 
zemřeli.

Jakou máme v této době jistotu?
On neušetřil vlastního Syna, ale za nás 

za všechny ho vydal. Jak by nám spolu s ním 
nedaroval všechno? (Ř 8,32)

Kdo nás odloučí od Kristovy lásky? Sou-
žení nebo úzkost… (Ř 8,35)

Tohle je dostatečná jistota pro náš život 
i pro naši smrt. Jsme v ruce tohoto mocné-
ho, svatého a milujícího Boha. Zná nás se 
vším všudy, zná každý náš hřích, zná mne 
i tebe dokonale. Přesto za nás dal to nej-
cennější, co měl. Miloval mne a tebe tolik, 
že kvůli nám se jako táta díval na krutou 
smrt svého Syna. Potřebujeme ještě nějaké 
jiné ujištění? Mohou okolnosti nějak zrušit 
jeho lásku k nám?

Přes to všechno jsou chvíle, které jsou 
tak těžké, že i Boží muži a ženy se třesou. 
V tomto padlém světě je mnoho situací, kdy 
je lidsky normální se bát. Proto je myslím 
v Bibli více než stokrát výzva: Neboj se.

Prorok Abakuk žil v těžké době. Izrael se 
odvrátil od Hospodina a blíží se Boží soudy 
skrze nepřátelský národ.

Hospodine, slyšel jsem zprávu o tobě; bo-
jím se, Hospodine, o tvé dílo. Zaslechl jsem to 
a mé nitro se chvělo, mé rty se třásly, hniloba 
vešla do mých kostí. Třesu se… (Ab 3)

Tento Boží prorok vidí situaci a to, co při-
chází. Něco je jasné, něco vidí prorockým 
zrakem, ale všechno je to strašné, a tak se 
chvěje. Není ovšem důležité, zda nás něco 
vyděsí. Důležité je, jestli se tím necháme 
paralyzovat. To záleží na tom, na co, resp. 
koho, spoléháme.

I kdyby fíkovník nerozkvetl a na révě ne-
byla úroda… zmizel brav i skot… On neví, 
jak to dopadne. Je dost možné, že to v první 
fázi nedopadne dobře a brav může zmizet 
i zbožným lidem, nejen bezbožným. To se 
v Izraeli stalo. Jaká je reakce Abakuka, kte-
rý se třese a počítá, že může přijít i o svou 
obživu (dosaď si dnes práci, podnikání, 
životní úroveň…)?

Já se budu radovat v Hospodinu, budu 
jásat v Bohu, který mě zachraňuje. (Ab 3)

Proč takto Abakuk reaguje? Má něja-
kou psychickou poruchu, třeba masochi-
smus? Určitě ne. On tak reaguje, protože 
si je jistý, že Bůh je jeho záchrana. Protože 
ví, že spravedlivý bude žít z víry. Ne z víry, 
která se vždy z krátkodobého hlediska vy-
platí a která má na vše odpověď. Ale z víry 
v Boha, kterého zná a chce být v jeho ruce. 
Nejenom chce, ale ví, že v ní i je.

Abakuk pravděpodobně zažil obsazení 
Jeruzaléma a neviděl nic z období po Ký-
rově ediktu. Zažil „zmizení bravu a skotu“, 
protože dobyvatelé si určitě rádi dobytek 
odvedli. Přesto mohl jásat v Bohu, který 
ho zachraňoval.

Nevím, co nás čeká. Nevím, jak se změní 
tento svět. Možná se v něčem změní i cír-
kev. Stačí mně vědět, že Panovník Hospo-
din je má síla.

Přeji vám bez ohledu na to, jaké jsou 
současné okolnosti vašich životů, tuto jis-
totu a radost v Hospodinu. Nezapomeňte, 
že Hospodin je vaše síla. A mějte odvahu 
být o tomto živém Bohu dobrým svědec-
tvím ve svém okolí.

Lubomír Ondráček

Proto je myslím 
v Bibli více než 
stokrát výzva: 
Neboj se.
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MODLITEBNÍ TÉMATA
A K T U Á L N Ě

Jak jsme na tom?
Opět po měsíci vám alespoň takto písemně 
na dálku přeji Boží pokoj a milost. Schází 
mi, že se s vámi nemohu vídat na regio-
nech, sborovém shromáždění a při jiných 
příležitostech.

Jak sami vidíte, ani v tomto čísle SD není 
kalendář akcí a květnový Sborový dopis je 
opět pouze v elektronické podobě.

Pomalu jsme si zvykli na omezení, na 
streamování, na roušky. Někteří mají více 
volného času, někteří zase méně. To záleží 
na tom, v jakém oboru člověk pracuje a zda 
má děti nižšího věku. Určitě v každé situa-
ci můžeme svůj čas využít tak, že to bude 
k Boží slávě.

Díky všem, kteří jste se postili a zapojili 
do sborové modlitební stráže. Je to důležité 
každý rok, letos možná ještě důležitější. Po-
kud máte nějaké svědectví nebo jste přijali 
prorocké slovo, prosím, napište.

Některé aktivity, jako třeba mládež 
a skupinky, jsou přemístěny do online pro-
storu. Ve sboru také probíhá online kurz 
Svoboda v Kristu a některé manželské páry 
se zapojily do Manželských večerů online.

Některé věci jsme ovšem museli zrušit, 
jako třeba kurz biblické školy, některé se-
mináře a samozřejmě osobní setkávání. 
O to více nyní telefonujeme a píšeme.

Vláda zveřejnila plán možné obnovy bo-
hoslužeb. Zjišťujeme konkrétní podmínky 
a o možnostech začít scházení domácích 
skupinek. O termínu obnovy bohoslužeb 
budete informováni na webu a emailem.

Protože není zřejmý další vývoj, nelze 
říci, kdy budeme moci fyzicky obnovit do-
mácí skupinky a kdy bohoslužby. Na léto 
máme předjednané bohoslužby v prosto-
rách „Gauče ve Stromovce“, ale není jasné, 
zda je budeme moci mít. Do odvolání jsou 
v neděli v 10:00 streamované bohoslužby 
„naživo“, na kterých slouží sborové chválící 
týmy a kazatelé. Každý také může připojit 
své svědectví.

Stále plánujeme letní regionální dovo-
lené, tábory a mládežnické akce. U English 

campu se musí rozhodnout do poloviny 
května a situace nevypadá dobře, u ostat-
ních plánovaných akcí to vypadá lépe. Co je 
ovšem ohroženo zásadně, jsou krátkodobé 
misijní výjezdy.

Daří se většinou péče o naše starší nebo 
osamělé sourozence. Pokud máš nějakou 
potřebu ty sám nebo víš o někom tako-
vém, neboj se ozvat. Znovu také prosím 
nás všechny, abychom se zamysleli, zda 
v našem okolí není někdo, koho by moh-
lo potěšit, když se mu ozveme. To se nedá 
zorganizovat, v tom potřebujeme býti ak-
tivní sami.

Protože se situace vyvíjí, sledujte prosím 
sborový web www.kspraha.cz. Z patičky 
webu jsou také „prokliky“ na sborový you-
tube i facebook.

Vím, že si mnozí klademe otázky nad 
tím, co se děje a co se bude dít. Pravdě-
podobně dostáváte různé „zaručené“ in-
formace o původu viru, setkáváte se s dis-
kuzemi, zda se jedná nebo nejedná o Boží 
soudy a jestli jde o znamení poslední doby.

Nemám odpovědi na mnohé otázky. 
Vím ale, že se nic nevymklo z Boží ruky. 
O tom, že se příchod Pána blíží, nemusíme 
pochybovat bez ohledu na pandemii. To, že 
je skutečně zasažen celý svět a že to prav-
děpodobně není poslední problém, který 
nás v nejbližší době čeká, je myslím také 
zjevné. Nepřeji si potíže, ale jsem realista.

Svět se v něčem změní. Změní se asi 
i naše životy. Co je stále stejné, je Boží láska 
a věrnost. Během potopy se svět proměnil 
zásadně, ale Bůh se nezměnil a vládnul 
i nad potopou. Stejně tak vládne i nad ko-
ronavirem a bude vládnout i v situacích, 
které teprve přijdou. A stále bude hledat, 
koho by mohl zachránit a přivést do svého 
království.

Pamatujme, že Bůh pro nás připravil 
to, co nikdy nepřišlo na lidskou mysl, a že 
jeho pokoj převyšuje vše představitelné. 
Kéž jsme všichni tohoto pokoje plní.

Lubomír Ondráček

Modleme se za Boží milost a ochranu 
v době světové pandemie. Kéž lidé 
v době hroucení mnoha „jistot“ ne-
zahořknou, ale činí pokání a obrátí se 
k Bohu. Kéž my jako křesťané jsme ši-
řitelé pokoje a naděje a odvážně zvěstu-
jeme evangelium. Mt 5,16 (Tak ať svítí 
vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše 
dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci 
v nebesích.)

Modleme se za ochranu dětí a mláde-
že, aby se v této době nestaly oběťmi 
satanských nabídek a lákadel. L 4,7 
(Budeš-li se mi klanět, bude to všech-
no tvé.)

Modleme se za moudrost pro starší 
a vedoucí, jak pracovat v těchto pod-
mínkách. 2Pa 1,10 (Dej mi tedy moud-
rost a umění, abych dovedl před tímto 
lidem vycházet a vcházet). Speciálně 
potřebujeme zjevení pro přípravu prázd-
ninových akcí (bohoslužby, tábory, mi-
sijní výjezdy – není zřejmé, co bude 
možné, přitom něco je třeba připravovat 
s předstihem).

Vyhodnocení minulých témat

Manželské večery musí probíhat online. 
Nakonec je nepořádá náš sbor, ale jsou 
organizovány celonárodně a počet při-
hlášených párů přesáhl padesát.

Kvůli vládním opatřením pokračují práce 
na vzniku nových regionů omezeně. Par-
lament neprojednává jiná témata než ta, 
která se týkají aktuální situace.

Jirka Dohnal je po operaci a 22. 4. by 
se měl po odběru krve dozvědět, zda 
klesají PSA a není nutná další léčba, 
nebo naopak.

Děkovat můžeme za to, že se pandemii 
v naší zemi daří zvládat, nedošlo k za-
hlcení zdravotnictví a bylo možné se 
postupně vracet i k běžným neakutním 
zdravotním výkonům.

ODKAZ NA ONLINE
BOHOSLUŽBY
KS PRAHA

Neděle
10.00

Prosím, zadejte si odběr youtube 
kanálu Křesťanské společenství Praha

kspraha.cz/live

http://kspraha.cz/live
http://kspraha.cz/live
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V Y U Č O V Á N Í

Pád a nové stvoření
Znovuzrození a lidský duch

Na výjezdu starších v minulém roce 
jsme se věnovali některým otázkám uče-
ní a upřesnění toho, jak věcem rozumíme. 
Nejsme a ani nechceme být sborem, kde je 
na každý zásadnější biblický verš závazný 
výklad. V mnoha věcech nemáme plné po-
znání a chceme se věnovat hlavně otázkám 
klíčovým pro naši víru a život.

V současné době musíme jako věřící 
čelit různým tlakům. Jsme pod tlakem li-
beralismu, kdy se k zásadním otázkám víry 
vyjadřují lidé, kteří osobní vztah s Bohem 
často ani nemají. Objevuje se falešný eku-
menismus, kdy se za hlavní považuje, že 
se máme jako „křesťané“ rádi bez ohledu 
na pravdu. Je tu tlak části evangelikálních 
křesťanů, kteří snižují význam duchov-
ních projevů a odmítají křest v Duchu jako 
následnou zkušenost po znovuzrození. 
K tomu všemu přispívá snižující se důraz 
na Bibli, co se týče znalosti, etických norem 
a závaznosti ve smyslu zjeveného Božího 
slova. Z těchto důvodů chceme připome-
nout některá základní témata víry. Nikoli 
ve smyslu vědeckých definic, ale spíše po-
pisu souvislostí a propojení jednotlivých 
míst v Bibli.

Jedno z probíraných témat byl křest ve 
vodě a k tomu jste už mohli článek číst. Já 
bych dnes postoupil k dalšímu tématu. Tím 
tématem je znovuzrození nebo jinými slo-
vy narození z Ducha. S tím souvisí otázky 
ohledně pádu člověka, nového života, roz-
dílu mezi naším duchem a Duchem svatým 
a otázka křtu v Duchu svatém.

V Gn 2,7 čteme o stvoření člověka. Bůh 
tvoří člověka z prachu země. Naše tělo je ze 
stejných prvků, které jsou obsaženy v pří-
rodě. Poté Bůh do jeho chřípí vdechl dech 
života (stejný termín je použit výjimečně 
na některých místech Bible i pro ducha) 
a tímto spojením vzniká duše. U člověka tak 
můžeme rozlišit tři složky, ačkoli nejsou od 
sebe oddělené a na sobě nezávislé. Existen-
ci těchto tří složek potvrzuje apoštol Pavel 
v 1Te 5,23, kde vedle sebe jmenuje ducha, 
duši a tělo. Duch má zásadní význam pro 
přímý vztah s Bohem, k duši pak pravděpo-
dobně patří rozum, cit a vůle. V Bibli nicmé-
ně není zcela jasně rozlišeno, co je funkce 
ducha a co duše. Kupříkladu u svědomí, kte-
ré je pro náš život velmi důležité, nečteme, 
zda je projevem ducha nebo duše. V případě 
lidského těla zase není jasné, zda bylo před 
pádem nesmrtelné nebo život „obnovovalo“ 

skrze ovoce stromu života. To základní roz-
lišení ovšem jasné je a tyto nejasnosti nejsou 
pro naši víru zásadní.

V Gn 2,16–17 je člověku zakázaná jediná 
věc, a to jíst ze stromu poznání dobrého 
a zlého. Porušení má přinést smrt. Je tu 
použit termín, který se obecně používá pro 
skutečnou smrt. Člověk naneštěstí tento 
Boží příkaz porušil a ze stromu jedl. Ovšem 
ve smyslu smrti, jak jí rozumíme nyní, ne-
zemřel. Do jeho tělesné smrti to od vyhná-
ní z ráje trvalo ještě několik set let. Co se 
tedy stalo? Ztratil přístup ke stromu života, 
a tedy možnost žít navěky. Toto opatření 
bylo projevem milosti. Představte si, že 
bychom žili věčně v tomto padlém světě 
a v tomto porušeném těle. Člověk ztratil 
přímý vztah s Bohem, který měl v ráji. Vi-
ditelně se tedy tato „smrt“ nejvíce dotkla 
jeho ducha, a proto se poměrně často mluví 
o duchovní smrti. Někteří lidé z toho ovšem 
mylně vyvozují, že člověk po pádu neměl 
svého ducha. Každý má ducha, duši i tělo. 
Nejpřesněji to asi vyjádřil Pavel v Ef 2,1, 
kde říká, že jsme byli mrtví ve svých vi-
nách a hříších. Ano, pro hřích přišla smrt, 
oddělení od Boha. O něco zásadního ve 
svém životě jsme přišli. Tato smrt se týká 
celého člověka a celý člověk potřebuje ob-
novu, protože smrt začala vládnout v jeho 
životě a v konečném dopadu v celém stvo-
ření. Potřebujeme nové narození, nového 
ducha. Bible používá na různých místech 
různé termíny. Tento stav trval až do vzkří-
šení Pána Ježíše Krista. Podle Jana 3,3 bez 
nového narození nemůžeme spatřit Boží 
království.

Pán Ježíš se během svého pozemského 
života jasně prezentoval jako Boží Syn, Me-
siáš. Jeho učedníci ho takto viděli. O Janu 
Křtiteli říká, že mezi narozenými z ženy 
se neobjevil nikdo větší než on, ale i ten 
nejmenší v Božím království je větší než Jan 
(Mt 11,11). Zjevně se připravuje obrovský 
dějinný přelom.

Pán Ježíš byl ukřižován, zemřel a byl 
vzkříšen. Postupně se dává poznat svým 
učedníkům. Ti různě bojují s pochybnost-
mi, ale postupně uvěří. V Janovi 20,21–22 
čteme: „Ježíš jim opět řekl:,Pokoj vám. Jako 
mne poslal Otec, i já posílám vás.‘ Po těch-
to slovech na ně dechl a řekl jim:,Přijměte 
Ducha svatého.‘“ Co se stalo? Nemůže jít 
o křest v Duchu, protože na ten mají učed-
níci čekat v Jeruzalémě ještě po Ježíšově 
nanebevstoupení. To, co se tu děje, připo-
míná akt stvoření. Bůh dechl (dal ducha) 
a člověk ožil. Nyní přichází vzkříšený Je-
žíš, který zaplatil za hříchy, dechne a mluví 
při tom o Duchu svatém. Myslím, že v tuto 
chvíli se učedníci znovuzrodili. Stali se 
novým stvořením. Dostali nového ducha 
místo ducha „poškozeného“ hříchem, resp. 
jejich duch ožil. (2K 5,7; Ef 2,4–6).

V dopise do Říma v 8. kapitole Pavel mlu-
ví o životě v Duchu. Jsme proměněni Bo-
žím duchem. Náš duch má stejnou identitu 
jako Kristův duch, protože jsme jeho mladší 
sourozenci (Ř 8,29). Není vždy jednoduché 
rozpoznat, kdy Pavel píše o Duchu Božím 
a kdy o duchu našem. V 16. verši je ale jasné, 
že mluví jak o Duchu Božím, tak i o našem 
duchu. Znakem znovuzrozeného ducha je 
to, že je v souladu s Božím Duchem. Osobně 
si myslím, že i v 9. a 10. verši mluví o našem 
duchu, který je živý díky Kristu skrze pů-
sobení Ducha svatého.

Křest v Duchu svatém
Pro náš život s Kristem je zásadní vodní 

křest v Krista Ježíše, tedy ponoření do Kris-
ta. O křtu byl článek v SD 2020/2, takže jen 
zmíním, že jsme mimo jiné také pokřtěni, 
resp. ponořeni do církve, Těla Kristova. 
Mluví o tom Sk 2,41 (myslím, že „přidáno“ 
znamená do církve) a 1K 12,13. Velká napětí 
v minulosti přinášelo tvrzení, že součástí 
církve se stáváme až skrze křest v Duchu 
svatém a že lidé nepokřtění Duchem ne-
patří Kristu a nejsou součástí církve. Toto 
učení je třeba odmítnout.

Podívejme se ještě na to, co říká Bible 
o křtu v Duchu svatém. Jan Křtitel vidí Pána 
Ježíše jako toho, kdo křtí Duchem svatým 
(J 1,33). Pán Ježíš zaslibuje příchod Ducha 
například v Janovi 16. Dává jedinou pod-
mínku jeho příchodu, a to je Ježíšův od-
chod. Když je Pán Ježíš vyzdvižen do nebe, 
je tato podmínka splněna. Ve Skutcích 1,8 
vyzývá učedníky, že mají čekat na moc Du-
cha svatého. Mají nový život, znají Kris-
ta, ale potřebují něco dalšího. Když jsou 
učedníci po deseti dnech modliteb a čekání 
o Letnicích naplněni Duchem svatým, Petr 
rozeznává, že se naplnilo proroctví zapsa-
né u proroka Joela. Když se díváme dále, 
tak v Samaří se lidé obraceli a byli křtěni ve 
jméno Pána Ježíše. Přesto tam apoštolové 
jdou a modlí se, aby nově uvěřivší dostali 
Ducha svatého, protože při uvěření na ni-
koho nepadl (Sk 8,9–17). Když Kornelius 
začne mluvit jazyky, nejsou pochyby, že na 
něj byl vylit Duch svatý a že tedy již patřil 
Kristu (Sk 10,44–48). Podobný příběh je ve 
Skutcích 19. Je tedy zřejmé, že apoštolové 
rozlišovali mezi znovuzrozením a křtem 
v Duchu svatém a že za Kristovy následov-
níky, které je možné křtít vodním křtem, 
považovali i ty, na které dosud Duch svatý 

Myslím, že v tuto chvíli se
učedníci znovuzrodili.„

“

Pavel zjevně počítá s tím, že 
jazyky jsou součástí života 
křesťana i bohoslužeb…„

“
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Pídit se po podstatném
Před měsícem jsem onemocněla chřip-
kou, nevím, jestli to byl koronavirus, ale 
bylo mi hodně zle. Když jsem měla tep-
loty 39 °C už 3 dny a nešlo to dolů ani po 
lécích, hrozný kašel, který nepolevoval, 
prosila jsem Jirku Němce (starší sboru), 
aby se se skupinkou, která se chystala 
na čajování, za mne modlili. Druhý den 
ráno byla teplota jen 37 °C. Jak moc jsem 
byla šťastná a vděčná! Pán Bůh vyslyšel 
modlitby církve a dal mi milost k uzdra-
vení! Pán Bůh pro mne udělal opravdový 
zázrak! První týden jsem tedy proležela 
v horečkách, druhý jsem prospala, třetí 
jsem začala hledat víc Pána Boha, probí-
rala svoje zápisky 2 roky zpět. Potřebovala 
jsem se dopídit toho, co je podstatného 

v poselství Ducha svatého pro mne, naši 
církev i národ. Na konci třetího týdne jsem 
se v noci náhle vzbudila a věděla jsem, že 
Duch svatý mi chce něco říct. Tak jsem 
psala. Rozsuzujte tedy:

Moje drahá, nebezpečí tkví v tom, že 
nejste schopni se zříct svých věcí, které se 
vám zdají být důležité. Pro někoho je to 
přemíra internetu, bezbožné vztahy nebo 
negativní slova. Nedokážete to. Ale Mně to 
až tak nevadí. Vadí Mi, že nejste upřímní 
sami k sobě. Ani modlitba už není pro vás 
tak důležitá. Nemáte na ni čas, jste příliš 
zaneprázdněni a chcete mít ode všeho už 
pokoj a dělat si věci po svém. Chcete si od 
té jednotvárnosti a setrvačnosti a každo-
denního shonu odpočinout.

Přicházím se změnou! Ruším zaběhlé 
pořádky. Nic už nebude tak jako dřív, jak 
jste na to byli zvyklí. Chci s vámi zatřást, 
s každým osobně, s rodinami, církví, zemí, 
Evropou, světem.

Přibližte se víc ke Mně, abyste slyšeli, vi-
děli, rozuměli. Přestaňte reptat, stěžovat si 
a naslouchejte Duchu svatému. Opusťte vše 
zbytečné, pomíjivé. Neříkejte si, zítra udě-
láme tohle, ale následujte Ducha svatého, 
jak vás povede. A nepřizpůsobujte se tomuto 
světu, ale obnovte svou mysl, abyste viděli, 
jaká je Boží vůle dobrá, libá a dokonalá. Nic 
nevyčítám, jen nabádám. Miluji vás, proto 
vás chci vést po Mých cestách.

Jarka Čoupková (Brno, 31. 3. 2020)

nesestoupil. Korespondovalo to i s jejich 
osobní zkušeností, že na ně Duch sestoupil 
také později, než uvěřili.

To, že byl někdo pokřtěn Duchem sva-
tým, bylo zjevné okolí. Mluvil jazyky, 
prorokoval, možná zažil ještě další věci. 
Zatímco mluvení v jazycích bylo pova-
žováno za jednoznačný projev naplnění 
Duchem, nedá se jednoznačně doložit, 
že Duch svatý nesestoupil na někoho, kdo 
nikdy jazyky nemluvil. Podle Marka 16,17 
bude mluvení jazyky běžným znakem 

těch, kteří věří v Krista, a podle Pavla 
(1K 14,4 a 18) slouží mluvení v jazycích 
k našemu budování. Pavel zjevně počítá 
s tím, že jazyky jsou součástí života křes-
ťana i bohoslužeb a že by o ně měli věřící 
usilovat, stejně jako o jiné projevy Ducha. 
Proto často důvodem toho, že někdo ne-
mluví v jazycích, jsou spíše teologické 
nebo intelektuální překážky. V 1K 12,30 
sice Pavel říká, že ne všichni mluví v jazy-
cích, pravděpodobně tu ale hovoří o mlu-
vení v jazycích na shromáždění k výkladu 

nebo o mluvení v existujícím jazyce, který 
se dotyčný neučil.

Tento článek nenahrazuje systematic-
ké studium a je spíše jen základním pře-
hledem sloužícím k orientaci. Zájemce 
o hlubší pochopení tohoto tématu je možné 
odkázat na příručku Základy od Tomáše 
Dittricha, na Základy od Dereka Prince 
nebo na kurz o základních tématech učení 
z Hebreům 6, který byl ve sboru připraven 
týmem pod vedením Tomáše Božovského.

Lubomír Ondráček

Rozloučení s Evou 
Bartošovou
V pátek 13. března jsme se rozloučily my 
dvě, po mnoha společně prožitých letech. 
Mnozí jste ji znali ze sboru, kam, dokud 
mohla na nohy, dojížděla. Byla vždy horlivá 
modlitebnice, její „specialitou“ byly noční 
modlitby. Měla obsáhlý seznam potřeb-
ných, za které se přimlouvala, a to doslova 
napříč denominacemi. Byla zkrátka taková 
„naddenominační“.

Zároveň to byla má poslední kamarád-
ka a opravdová sestra. Však jsme se taky 
v mnoha nemocnicích, kterými za poslední 
2 roky prošla, tak představovaly. Vždyť jsme 
měly společného Otce…

Zdenka Brázdilová

J A K  J S E M  T O  P R O Ž I L
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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
 682130 dary na sborovou mládež

I N F O R M A C E  O  M L Á D E Ž I 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
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Nabídka pomoci
Milé sestry, milí bratři, vážení přátelé,
máte li nějaké otázky nebo potřebujete v něčem 
pomoci v této nelehké době, určitě se obraťte 
na své sborové starší a vedoucí nebo také přes 
formulář na webu Zeptejte se nás. Rádi se s vámi 
budeme modlit, poradíme vám nebo pomůžeme.

kspraha.cz/zeptejte-se-nas/

Regionální ani jiná shromáždění sboru se až do odvolání nekonají.

HOSTIVAŘ
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: 18/4/0

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

VÝCHOD
Pastor: Otakar Kunzmann
Shromáždění: neděle od 16:00, Na Žertvách 23
Modlitební: každou neděli (kromě první v měsí-
ci) od 15:00 v knihovně ve sborové budově
Počet členů: 92/7/19

PALMOVKA
Pastor: Tomáš Dittrich
Shromáždění: neděle od 10:00, Na Žertvách 23
Počet členů: 112/17/32
Výstup: Eliška Ottová (přestup na region Západ)

SEVER
Pastor: Tomáš Božovský
Shromáždění: neděle od 9:30, Rezidence Rosa, 
Střelničná 1680, Praha 8
Počet členů: 102/11/26

ZÁPAD
Kolektivní vedení: Mirek Bálek, Richard Rou-
šal, Petr Zůna, Jiří Bukovský
Shromáždění: neděle od 15:30, Komunitní cent-
rum v Nových Butovicích (stanice metra Hůrka)
Počet členů: 44/2/14

JIH
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

STŘED
Pastor: Petr Kácha
Shromáždění: neděle od 10:00, Korunovační 6, 
Křižíkův dům
Počet členů: 79/21/16

http://kspraha.cz/zeptejte-se-nas/

