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Proč potřebujeme nové Káleby
Tématem letoš‐
ního
ročníku
Aliančního týd‐
ne modliteb je
životní příběh
biblického Kále‐
ba. Proč právě
jeho příběh může být inspirací pro dnešní
církev v Evropě nebo v České republice není
asi až tak složité uhádnout. Mnozí křesťané
v Evropě dnes hledí s úžasem na dynamiku
křesťanství v Indii a Číně, v Africe i Jižní
Americe. Tam, na druhé straně světa, se děje
to, co by chtěli i zde. Duch Boží působí a dějí
se mnohé zázraky. Dívají‐li se ovšem na
Evropu, jakoby všechno bylo jiné. Je Bůh
v Evropě mrtev? Jak se vlastně dívat na
duchovní zkušenost a realitu evangelia kolem
nás.
Církev v Evropě se již nemůže chvástat
mocnými institucemi a masivní společenským
vlivem. Učí se být minoritou a hledat novou
podobu síly ve své slabosti a objevování své
podstaty bez spojení s politickou mocí. 20.
století ukázalo velmi bolestným způsobem
nejen morální impotenci evropské církve
(světové války a různé formy násilí, ale také
oslabení její duchovní autority. Vědomí těchto
selhání církev dostalo a dostává církev „na
kolena“ a zdá se být poněkud „smutnější i

vážnější“. Opouští jí dřívější triumfalismus a je
v situaci někoho, kdo je umlčován svou vlastní
minulostí, kdo již nemůže skrývat svou slabost
pod maskou moci, ale musí se naučit žít
s tvrdou pravdou o sobě samotném. Pocity
zahanbení, rezignace a nostalgie skutečně
v prostředí evropské církve vzrostly a existuje
riziko, že „nakazí“ i další generace mladých
křesťanů, kteří církve houfně opouštějí.
V této situaci je extrémně důležité
dívat se na lekci, kterou jako evropská církev
procházíme, Božíma očima. Pokud převáží
skepse, ztratí se i vitalita a naděje. Proto je
možné se inspirovat osobou Káleba, o němž je
řečeno, že „byl jiného ducha“. Přinášel zcela
jinou perspektivu, než jakou měla většina lidí
kolem něj a to i přes vysokou cenu, kterou
mohl osobně zaplatit. Prošel si zkušeností
historického selhání, bloudění, vymření celé
generace svých současníků, kteří nedošli
svého cíle, ale také vstupu do zaslíbené země
a naplnění osobního zaslíbení, které od
Hospodina dostal. Evropa i Česká republika
potřebuje nové Káleby, mladé i staré, kteří se
nebojí ani obrů, ale ani selhání své komunity,
ale jsou ochotni jít dál. Doufám, že i letošní
ATM bude pro vás inspirací na cestě
k objevování Božího pohledu na poslání, které
v Kristu máme jako jednotlivci, společenství i
církve v našem okolí i celé naší zemi.
Mgr. Jiří Unger ‐ Tajemník ČEA

Sbírka ATM 2012: Innov8
Již tradičně prosíme, abyste během modlitebních shromáždění uspořádali také sbírku na některý z projektů ČEA
nebo na její činnost. Prosíme proto, abyste zvážili svou podporu služby ČEA a předem děkujeme za vaši
štědrost. Prezentaci naší vize a projektů můžete nalézt na stránce www.ea.cz nebo na stránce
www.innov8forum.cz
Své dary můžete zasílat s variabilním symbolem 2112 na účet ČEA u ČS a.s. ‐ č.ú.: 00 138 083 59 / 0800
Chcete‐li podpořit některý z projektů ČEA, prosíme vás, abyste darem s VS 2177 podpořili iniciativu ČEA
s názvem Fórum Innov8 (www.innov8forum.cz). Vizí Fóra Innov8 je vytvořit dlouhodobou platformu pro
přátelství, podporu, vzdělávání, mentoring a networking lidí s vizí pro misijní církev, zakládání sborů, inovaci a
rozvoj evangelikálních vedoucích v ČR. V pěti networcích zaměřených na vůdcovství, zakládání sborů,
evangelizaci, učednictví, fundraising a komunikaci, vytváříme prostor pro interaktivní vyučování, individuální
mentoring a rozhovory s lidmi, kteří sdílejí „kálebovskou“ mentalitu a hledají i nacházejí nové cesty.
Něco se musí změnit. Musíme hledat nové odpovědi, nové formy a dělat nové věci, pokud chceme
získat nové lidi. Zdaleka nevyužíváme potenciál našich církví a výsledky, které máme, často přesně odpovídají
strukturám našeho fungování. Jako ČEA chceme být katalyzátorem tohoto procesu. Děkujeme za vaši podporu.

Neděle Byl jiného ducha
Biblická čtení:
Num 14: 6‐19; Num 14:24
2 Tim 1:7‐10

Denní zamyšlení
Co znamená, že byl Káleb jiného
ducha? Kdo je dnešním Kálebem
v našem okolí? A co by dnes
znamenalo mít “jiného ducha“
v kontextu české církve.
V životě potkáváme mnoho lidí, kteří
se nějakým způsobem vydělují, jsou
jiní, zvláštní, možná jedineční. Jsou
lidé, kteří nás inspirují, kteří nás
znepokojují, kteří nás ohrožují nebo
jsou pro nás jiným druhem výzvy.
I v Bibli najdeme mnoho
významných a zbožných lidí, ale jen o
jednom člověku je napsáno, že byl
„jiného ducha“ a to právě o Kálebovi.
V Numeri 14:24 se píše „Jen svého
služebníka Káleba, protože byl jiného
ducha a cele se mi oddal, uvedu do
země, do níž vstoupil, a jeho
potomstvo ji obsadí.“
Vidíme zde muže, který se tak
odlišoval od všech ostatních lidí svým
smýšlením, duchovním pohledem na
realitu a porozuměním Bohu, že si
proti sobě poštval celou komunitu
svého národa. Zatímco jiní propadali
pochybnostem
a
strachu,
on
povzbuzoval k naději a k vítězství.
Zatímco deset jeho spolu špehů vidělo
především obry, on viděl, že od nich
jejich ochrana odstoupila. Proč byl tak

jiný? Co jej formovalo? Kde se bere
odvaha jít proti proudu? Káleb byl
jiného DUCHA. Jeho jinakost vycházela
ze vztahu s Bohem a z oddanosti. Jeho
vztah s Bohem byl určující a okolnosti i
mínění okolí podružné. Proč je i mezi
námi tak málo lidí, kteří jsou ochotni
jít proti proudu? Proč je tak málo lidí
typu Libora Michálka, kteří jsou
ochotni se postavit proti korupci za
cenu osobního rizika, a pouze si
nestěžovat? Vztah s Bohem dává
jiného ducha. Ducha Kristova.

Tip:
Přemýšlejte během tohoto týdne,
co pro vás konkrétně znamená
být někým, kdo má jiného ducha
– ducha Kristova. Když se
podíváte na Kálebův příběh,
k jaké jedné věci by vás
inspiroval? Co můžete udělat
hned zítra? Kdo je vaším
Kálebem? Povzbuďte ho.
Modlitební témata:
 Modleme se za Káleby
v našich sborech a církvích.
Lidi s odvahou pojmenovat
realitu a přinášet naději.
 Modleme se, aby nám Bůh
pomohl vidět správně
duchovní realitu v naší zemi.
 Modleme se za zakládání
nových sborů a obnovu církví i
skomírajících společenství.
 Modleme se za vedoucí, kteří
ztratili kálebovského ducha.
 Modleme se za ekonomickou
situaci v ČR a Evropě.
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Výzva české církvi

Žeň je veliká, dělníků málo.
Výsledky výzkumu religiozity středoškolské mládeže jako výzva české církvi
17. září 2011 v Praze proběhla konference nad výsledky průzkumu religiozity středoškolské mládeže,
který oslovil 7121 respondentů ve 30 městech a 149 školách. Konference pořádaná Křesťanskou
akademií mladých a Českou evangelikální aliancí byla prostorem pro reflexi toho, co si dnešní mladí
lidé skutečně myslí o víře a křesťanství, ale i o otázkách štěstí, svobody, přijetí a svědomí. Více o
tomto výzkumu a jeho výsledcích najdete na stránce http://www.kam.cz/pruzkum‐religiozity‐mezi‐
studenty.html a zde.
Jako jeden z výstupů diskusí mezi zástupci církví, pracovníků s mládeží, křesťanských učitelů a
sociologů předkládáme české církvi následující výzvu k zamyšlení i k modlitbám:
Vidět jasně skutečnou situaci
 Ve světle tohoto posledního výzkumu, výsledků sčítáni lidu i demografického vývoje církví je třeba
nezpochybňovat a nepopírat realitu, vzít vážně i nepříjemná data.
 Je třeba vážně vnímat signály, které nám mladí dávají a zabývat se dlouhodobě sebereflexí naší
schopnosti oslovovat mladou generaci evangeliem.
 Žijeme v post‐postkomunistické době. Mladá generace současnosti je zcela jiná než v druhé
polovině 90. let. Často nemá ani pozitivní ani negativní zkušenost z církví a křesťanstvím, které se
spíše ztratilo z jejího „radaru“. Ve vztahu ke křesťanství převládá spíše neznalost a lhostejnost. Je
třeba přehodnotit skepsi mnoha vedoucích ohledně toho, zda jsou mladí lidé otevření duchovním
věcem.
 Naše vnímání sebe sama může být klamné a pravý pohled na skutečnost nám může dát kromě
jiného i pravidelný kontakt s nevěřícími a související modlitební zápas.
 Máme mnohem více příležitostí ke sdílení evangelia, než ve skutečnosti využíváme. Zvláště
markantní je otevřenost škol v ČR. Žeň je veliká, dělníků málo.
Vnímání a důvěryhodnost církví
 Obecně nevnímáme, jak jsme pro mladou generaci nedostupní a nesrozumitelní a zároveň jsme
slepí k tomu, že jsou mladí duchovním věcem otevřenější, než si myslíme. Je třeba zhodnotit, zda
jsme pro současnou mladou generaci srozumitelní a dostupní nebo zda nevěřícím klademe
zbytečné překážky v jejich cestě k víře.
 V jistém smyslu je důležité se vždy ptát, jak jako církve působíme na své okolí a co jsme schopni
nevěřícím lidem komunikovat, jak to komunikujeme a jaký obraz Boha ve skutečnosti lidem
zvěstujeme.
 Nemůžeme čekat, že lidé budou církev za každých okolností milovat, ale pokud ji odmítají, ať je
to z důvodu pravdivosti evangelia a nikoli naší neschopnosti ji účinně komunikovat a vtělovat.
 Je třeba se vážně zabývat vnitřní kulturou církví a vytvářet otevřenější prostředí, které se nebojí
diskuse, interakce, kritického myšlení, hodnocení ani tabuizovaných témat. Je třeba cíleně měnit
vnímání církve jako instituce nepřístupné diskusi.
 Mladí lidé ve skutečnosti jsou ochotni přijímat naše hodnoty a postoje, pokud jsme je schopni
relevantním způsobem vysvětlit a podpořit argumenty. Prosté zákazy nebo moralizování nejsou
dostatečně přesvědčivé.
 Klíčovou roli hrají kompetentní křesťanští vedoucí, kteří se necítí ohrožení, dokážou být otevření,
zranitelní a autentičtí a jsou schopni se vyrovnat s těžkými otázkami nevěřících.
 Vzhledem k tomu, že je církev vnímána jako sudičská a pokrytecká instituce, je třeba zvláště
v mediální komunikaci církve zvážit, zda příliš „nemoralizujeme hříšníky“ na úkor naší vlastní
schopnosti zvát druhé k tomu, aby se s námi podíleli na skutcích dobra.





Vzhledem k tomu, že je církev vnímaná jako ta, která omezuje svobodu a autonomii mladých lidí,
kteří jsou obecně stále méně ochotní se řídit vnějšími morálními pravidly. Je třeba vzít vážně
důležitost svobody jako pozitivní hodnoty a naplnit ji křesťanským obsahem.
Mediální obraz církve není nejpodstatnější, ale má vliv. Zvláštní odpovědnost v této oblasti
Římsko‐katolická církev, jejíž obraz definuje většinové mínění české mládeže o církvi a jejím
životě.
Dlouhodobě budou důležité výrazné pozitivní příklady (zvláště konkrétních sborů a organizací),
které mohou ovlivnit vnímání církve ze strany mladých lidí.

Relevance k potřebám mladých lidí
 Většina mladých lidí hledá naplnění svých klíčových potřeb v rodině a ve vztazích. U Boha ani
církve ale vztahy primárně nehledají.
 Vzhledem ke stavu rodiny a počtu rozvodů je mnoho mladých lidí hladových po stabilních
vztazích a zdravých rodinách, které jim církev může nabídnout.
 Důraz na rodinu, vztahy, sexualitu, přátelství, modely funkčních rodin může být mostem ke
dnešní generaci studentů.
 Ve službě mládeží je důležitá přítomnost „významných dospělých“.
 Je třeba vytvářet relevantní vztahové prostředí nejen v rámci paralelního světa mládežnických
aktivit a organizací, ale také v samotných sborech a církevních společenstvích. Mnozí mladí
obrácení přicházejí do církve mnohem později, až když je jejich víra silnější, než skepse vůči církvi
a přizpůsobují se církevní kultuře, než aby se ona přizpůsobovala jim.
Zájem o Bibli
 Zájem trvá a je velkou příležitostí. Bible je kromě Ježíše tím, o co mají studenti v ČR relativně vyšší
zájem. Mnozí ji vnímají jako součást obecné vzdělanosti a mudroslovné literatury.
 Rozdávání Biblí, kurzy o Bibli na školách, atd. jsou relevantní formou jak obnovit povědomí o Bohu
a evangeliu.
Školy otevřené křesťanům
 Prostředí škol je stále velmi otevřené spolupráci s křesťanskými organizacemi nebo církvemi.
Zvláště v oblasti primární prevence (rasismus, drogy, pornografie, rodina…) může církev mnoho
nabídnout a přinášet křesťanské hodnoty a skutečná řešení na soudobé problémy. Pokud jsou se
školami navázány dlouhodobě dobré lokální vztahy, je možné školské prostředí oslovit
projektovými dny nebo dalšími dlouhodobými aktivitami.
 Církev by měla registrovat jak velký vliv a dopad má práce křesťanských učitelů, kteří každý denně
oslovují desítky mladých lidí, na něž mají vliv. Modlitebně je podporovat a vytvářet vhodné
prostředí, kam mohou být mladí lidé ze škol pozváni.
 „Interní křesťanští“ učitelé na školách, i když jsou především profesionální pedagogové, mají
možnost se ke své víře přiznat před studenty i vedením školy. Jejich osobnost křesťanského
učitele má větší vliv na žáky než jen obsah toho, co je v předmětech učí. Významným faktorem je
dlouhodobý vztah, kdy jako třídní je doprovází i řadu let.
 Externí křesťanští učitelé a lektoři – mohou být interními učiteli přizváni do různých
preventivních programů, dějepisu apod. Mají ještě větší pole působení, protože už jako křesťané
přichází a tak se od nich presentace jejich křesťanského postoje očekává. (Etické dílny, lektoři
NMP, ACET …)
 Vliv Spolužáků – mnohdy větší autoritu pro mladé lidi má jejich spolužák než jiný dospělý. Rodiče
a církev by tak měli připravovat na účinné svědectví a současně také na nebezpečí šikany kvůli
víře a podobných protivenství. Zároveň je dobré podporovat iniciativy samotných věřících žáků na
školách.

Pondělí Obři současnosti a
mentalita kobylek
Biblická čtení:
Num 13: 25‐33
1. Kor 1.22‐31

Denní zamyšlení
Jako Češi máme pověst skeptiků. Zvláště pro
Američany a jiné cizince přijíždějící do naší
země je často překvapivé, s jakou skepsí se
setkávají, jak dobře víme, proč některé věci
nejdou, nemohou jít nebo zaručeně nepůjdou.
Skepse a cynismus je pro mnohé lidi jistou
ochranou před megalomanstvím, hurá
křesťanstvím i zklamáním z toho, že se
skutečně mnohé věci nepodařily, i když do
nich byly vkládány velké naděje. Cynismus a
skepse jsou ale zároveň tím, co bere naději a
produkuje pasivitu. Tak mnoho lidí, včetně
mladých křesťanů je pasivních a stěžuje si, že
nemohou nic změnit. Nevidí přitom ani to, že
ve skutečnosti mají mnohem více příležitostí,
než využívají a že je vždy dostatek možností,
jak změnit alespoň něco a nečekat, až to za
mne udělá někdo jiný. Cynismus ničí církev,
občanskou společnost, politiku i například
instituci manželství. Kdo ví, že vše nakonec
špatně dopadne, že za vším je nějaká černota,
že církvi jde přece hlavně o moc, že manželství
je jen cár papíru, se nakonec s velkou
pravděpodobností dočká splnění svých obav a
skončí jen stěžováním a nečinností. Jsme tak
malí, že nemůžeme nic změnit? Netrpíme také
my mentalitou kobylek?
Mojžíš na naléhání lidu a následně Boží pokyn,
vysílá skupinu 12 zvědů do zaslíbené země a
deset z nich se vrátilo s následující zprávou
(Num 13:31‐33):
Ale muži, kteří šli spolu s ním, tvrdili:
"Nemůžeme vytáhnout proti tomu lidu, vždyť
je silnější než my."
Pomluvami zhaněli Izraelcům zemi,
kterou prozkoumali: "Země, kterou jsme při

průzkumu prošli, je země, která požírá své
obyvatele, a všechen lid, který jsme v ní
spatřili, jsou muži obrovité postavy.
Viděli jsme tam zrůdy ‐ Anákovci totiž
patří ke zrůdám ‐ a zdálo se nám, že jsme
nepatrní jako kobylky, vskutku jsme v jejich
očích byli takoví."
Káleb přináší jinou perspektivu "Vzhůru!
Pojďme! Obsadíme tu zemi a jistě se jí
zmocníme."… „Nebojte se lidu té země. Sníme
je jako chleba. Jejich ochrana od nich
odstoupila, kdežto s námi je Hospodin. Nebojte
se jich!"
Kde my sami trpíme mentalitou kobylek? Kde
uctíváme vlastní bezmocnost a malost a
znevažujeme Boha svou nevírou? Co jsou naši
obři ‐ v našem osobním životě, v našich
společenstvích, zaměstnáních…?

Naslouchající modlitba:
Modlitba není jen ztišením a vědomím
Boží přítomnosti. Je také nasloucháním
tomu, co nám chce říci. Není třeba
spěchat. Dejte Bohu čas, ať k vám mluví.
Modlitební témata:
 Prosme za odpuštění ze zbytečné
skepse a pasivity, i jazyka stížností.
 Modleme se, za „obry“ v našich
osobních životech, našich
společenstvích, komunitách i celé
zemi. Za věci, u nichž nevěříme, že by
se mohly změnit, ale potřebují
změnu.
 Modleme se za rozbití struktury
korupce v naší zemi a vládu naší
země.
 Modleme se za naše město a
žehnejme mu.

9. ledna 2012

Úterý Generace pouště
Biblická čtení:
Modlitební témata:
Num 14:1‐5
Num 32:7‐11
Mt 11:16‐26




Denní zamyšlení
Na odvrácené straně ráje je jen málokdy
možné najít plnou spravedlnost. Dobrým
lidem se dějí zlé věci, jejich děti umírají na
rakovinu… Na druhé straně zlým a
vychytralým jakoby procházelo ještě víc, než je
normální. Je mnoho pachtění a bloudění, které
nemůžeme ovlivnit a tak se někdy zdá, že
nejrealističtější knihou Bible je kniha Kazatel,
která nemaluje žádné iluzorní růžové zahrady,
ale hledá základy naděje a radosti
v nedokonalém a padlém světě.
Celá Kálebovi generace vyhynula na poušti.
Viděl své přátele, kteří umírali a nikdy se
nedočkali cíle, kvůli kterému vyšli z Egypta. 40
let žil s lidmi, kteří museli žít s pocitem selhání,
promarněné příležitosti (kterou sice chtěli
využít, ale bylo již pozdě) a promarněných
nadějí. Zároveň musel jistě čelit i jejich hněvu.
Představme si, co bychom ale cítili my, kdyby
nám někdo řekl: „Muži ve věku od dvaceti let
výše, kteří vyšli z Egypta, neuvidí zemi, kterou
jsem přísežně zaslíbil Abrahamovi, Izákovi a
Jákobovi, protože se mi cele neoddali.“
Představme si, že by něco podobného slyšela
česká církev?
Copak je to spravedlivé? Ale co když
tato generace schopná vejít, nebo pokud by
vešla, neobstála by? Protože nebyli cele
oddaní Bohu a výzvy, které je čekaly, byly
větší, než jejich víra. Byli vězni vlastní mysli,
Egypta v nich. Vězni minulosti.







Modleme se, za vztahy mezi
generacemi v našich církvích.
Modleme se za generaci, která
ztratila invazí „spojeneckých“ vojsk a
dobou normalizace mnoho ze svých
životních příležitostí a je
v současnosti jednou
z nejuzavřenějších vůči evangeliu.
Modleme se za právo a spravedlnost
v naší zemi.
Modleme se za učitele a ty, kdo
ovlivňují největší měrou další
generace.
Modleme se za lidi, kteří kolem nás
padají pod svým selháním,
zklamáním nebo beznaději.
Modleme se za Izrael
Modleme se za lidi bez domova.

I v České republice několik generací bylo
vystaveno situaci, kdy se jejich naděje a
aspirace staly obětí vnějších okolností –
světových válek, komunistického puče a
měnové reformy, invaze spojenců a
normalizace…. Mnoho nadějí bylo ztraceno.
Církev nebyla vůči tomuto tlaku imunní,
nechala se zatlačit do ghetta a nebyla
připravená na nové výzvy. V současnosti je ale
i v církvi zcela nová generace, která je velmi
odlišná svou mentalitou od lidí, kteří vyrůstali
v době komunismu. Je třeba je podpořit, aby
našli nové cesty a formy pro církev. Potřebují
otevřené dveře a podporu.

10. ledna 2012

Středa Chtěli ho ukamenovat

Biblická čtení:
Num 14:10‐21
Ž 55:13‐15
2. Kor 4:8‐18
Denní zamyšlení
Celá pospolitost však křičela, aby je
ukamenovali. Vtom se všem Izraelcům ukázala
při stanu setkávání Hospodinova sláva.
(Num 14:10)
Stalo se vám někdy, že jste byli za svou dobrou
snahu po zásluze „odměněni“ od těch, kterým
jste se snažili pomoci a na nichž vám skutečně
záleží? Je celkem dobře známým faktem, že
nejhorší konflikty vznikají právě mezi těmi,
kterým jde o stejnou věc a kteří k sobě mají
blízko. Nejbolestnější konflikty jsou pak s těmi,
kdo jsou nám nejblíže, s naší rodinou, přáteli, s
lidmi u nichž bychom něco takového nečekali.

bychom našli popis podobné situace a pocitu,
který asi mohli mít.
Není to nepřítel, kdo mě tupí, to bych přece
snesl; nade mne se nevypíná ten, který mě
nenávidí, před tím bych se ukryl, jsi to však ty,
člověk jako já, můj druh a přítel!
(Žalm 55:13‐14)
Přesto se stejnými lidmi Káleb prožil dalších 40
let a ovlivnil i jejich děti, novou generaci, která
již vstupovala do zaslíbené země s jinou
mentalitou ‐ kálebovskou. Musel být mužem
odpuštění a smíření a nejinak i Kálebové
současnosti.

Modlitební témata:








Jak se asi musel Káleb cítit, když se proti němu
obrátili všichni jeho přátelé a soukmenovci a
chtěli ho i s Jozuem za jejich slova
ukamenovat? Oba byli předáky a významnými
lidmi ve svých kmenech i rodinách. Přesto se
nedočkali rekce, kterou očekávali. V 55. Žalmu



Modleme se, za vztahy v našich
manželstvích a manželství, o nichž
víme, že procházejí krizí nebo
těžkostmi.
Modleme se za ty, s nimiž jsme měli
nebo máme konflikty nebo spory.
Modleme se za dobré vztahy v našich
společenstvích, jednotu a odpuštění.
Modleme se za vztahy uvnitř
denominací i mezi nimi. Kéž se
konflikty podaří řešit v Duchu
Kristově a v pravdě.
Modleme se za Českou evangelikální
alianci, ERC a další organizace, které
pracují na dobrých vztazích a
spolupráci mezi křesťany.
Modleme se za české misionáře v
zahraničí

11. ledna 2012

Čtvrtek Nová generace
Biblická čtení:
Joz 2:1‐24
Dt 1: 35‐40
1Tim 4:10‐16

nebojí se „obrů“ ve společnosti ani v církvi a
chtějí změnu a věří v ní. Potřebují jen
adekvátní výzvy a Káleby kolem sebe, kteří by
jim otevřeli dveře a podpořili je. Vidíte nějaké
kolem sebe?

Denní zamyšlení
Na poušti vyrostla nová generace Izraelců.
Těch, kteří si již nepamatovali Egyptské
otroctví, většina možná ani selhání v Kádeš‐
barneji. Jak je asi ovlivňovali Mojžíš, Jozue a
Káleb? Jak je připravovali na to, aby
neopakovali chybu svých otců?
Jozue se rozhoduje poslat dva zvědy
před invazí do Jericha. Jsou ukryti nevěstkou
Rachab (která je jmenována i v Ježíšově
rodokmenu), do jejíhož domu vstoupili a slyší
na vlastní uši, jak obrovský strach vlastně
obyvatelé Kanaánu z Izraelců mají a měli. Nyní
i tehdy před 40 lety:
Řekla těm mužům: "Vím, že Hospodin dal zemi
vám. Padla na nás hrůza před vámi a všichni
obyvatelé země propadli před vámi zmatku.
Slyšeli jsme, jak Hospodin před vámi vysušil
vody Rákosového moře, když jste vycházeli z
Egypta, a jak jste v Zajordání naložili se dvěma
emorejskými králi, se Síchonem a Ógem, které
jste zahubili jako klaté. Jakmile jsme to
uslyšeli, ztratili jsme odvahu a pozbyli jsme
ducha, poněvadž Hospodin, váš Bůh, je Bohem
nahoře na nebi i dole na zemi.
Zvědové nepochybují, že jim Bůh vydá zemi a
slibují Rachabě milosrdenství. Jsou připraveni
vstoupit do země.
V ČR vyrostla také zcela nová generace
mladých lidí a vedoucích, kteří již nepamatují
komunismus, nepamatují, že jsme žili zatlačeni
do ghetta a defensivy. Jsou svobodnější,

Přímluvná modlitba:
Přímluvná modlitba není pouze
předkládáním seznamu našich žádostí
Bohu, ale ochota vyjít a být Bohu
k dispozici, pokud i mě chce použít
k jejich vyslyšení. Je vyjádřením vztahu
s Bohem i lidmi.
Modlitební témata:
 Modleme se za nové Káleby a
generaci, který vyrostla po revoluci
1989.
 Modleme se za naše mládeže a jejich
misijní aktivity a výzvy, které mají
(nebo nemají).
 Modleme se za probuzení a
evangelizační projekty mezi mladými
lidmi – Nová generace, Fusion, Exit
Tour, Kluby, United, Kurzy Alfa pro
mládež, atd.
 Modleme se za mladé vedoucí
s touhou zakládat sbory nebo se
podílet na jejich obnově, aby se
nenechali odradit.
 Modleme se za práci křesťanů na
školách

12. ledna 2012

Pátek Kenazejec
Biblická čtení:
Num 32:12
Num 13‐1‐16
Ef 2:10‐22

Denní zamyšlení

Existuje několik rabínských výkladů, které
ukazují proč Káleb a Jozue obstáli, zatímco jiní
zvědové selhali. Podle nich Jozue prý obstál
proto, že dostal od Mojžíše zvláštní požehnání
spojené s tím, že mu dal před vysláním zvědů
nové jméno – Jozue. Do té doby se jmenoval
Hóšea. Byl tak Mojžíšem a Bohem upozorněn,
že jde o zlom, který vyžaduje jiný přístup a jiný
typ zbožnosti než zbožnost pouště a manny,
která se podobá v jistém smyslu i křesťanským
probuzením, kdy mnohé věci šly jaksi samy.
Dobývání Kanaánu bude ale vyžadovat
aktivitu, rozhodování, úsudek. I ostatní
zvědové byly podle Rashiho až do vyslání
spravedliví, ale jejich zbožnost byla zbožností
„před hodinou“, zbožností minulosti, která již
nebude stačit.
Káleb pak podle rabínů získal svého
jiného ducha proto, že jako jediný prošel
Hebronem (Num13:22), který mu nakonec
Bůh dal za dědictví, a modlil se v tam v jeskyni
Machpelah, kde byli pohřbeni patriarchové
Abraham, Izák a Jákob. Odolal tak pokušení.
Nebyl zmaten tím, že i přes zaslíbení obsazení
země, jsou nyní vysláni, aby si udělali vlastní
názor. Možná ale existuje ještě další pohled.
Káleb byl Kenazejcem. I když
zastupoval mezi zvědy pokolení Judovo, sám
pravděpodobně pocházel z jiného etnika,
které se odvozovalo od Kenaze – vnuka
Ezauova. Kenazejci dokonce obývali část
Palestiny ještě před jejím obsazením Izraelci.
Část z nich byla jako proselyté pohlcena
Judou. Přesto je i po takové době, kdy se Káleb
dokonce stal zástupcem a jedním z vůdců Judy

zván Kenazejcem. Možná i odtud pocházela
jeho jinakost, to že se odlišoval od mentality
svých druhů, protože mu dávali najevo, že
není jedním z nich, ale že ví o jeho původu.
S podobnými reakcemi se nakonec setkával i
Ježíš se svým galilejským původem.
I my potřebujeme pohled lidí, kteří
jsou jiní než my. V Evropě takový pohled na
život církve a její formy velmi silně přinášejí
etnické a migrantské sbory. Zcela např.
změnily tvář křesťanství v Londýně nebo jiných
velkých městech. Ukazují nám, že je možné žít
víru jinak i v naší dnešní Evropě.

Žehnající modlitba:
Žehnání je přání Božího jednání,
požehnání a přítomnosti v životě
druhého člověka. Na konci bohoslužeb
požehnejte jeden druhému.
Modlitební témata:
 Modleme se za nově obrácené
v našich sborech, aby přinášeli
novou vitalitu i pohledy na podobu
církve.
 Modleme se cizince a za sbory
jiných národností a etnik v České
republice. Modleme se za vztahy
českých sborů a těchto etnických
sborů.
 Modleme se za Romy a situaci
v konfliktních oblastech. Modleme
se za romské sbory a duchovní
probuzení mezi nimi.
 Modleme se za oponenty církve,
lidi, kteří jsou jiní a vycházejí
z jiných hodnot. Kéž nestavíme
zbytečné zdi, ale jsem schopni
zvěstovat evangelium i na
neočekávaných místech a
neočekávaným lidem.

13. ledna 2012

Sobota kálebova dcera Aksa
Biblická čtení:
Joz 15:13‐19
Soud 3:9‐11
Lk 18:1‐8
Denní zamyšlení
Káleb tenkrát prohlásil: "Kdo porazí Kirjat‐
sefer a dobude jej, tomu dám za manželku
svou dceru Aksu." Dobyl jej Otníel, syn
Kenazův, Kálebův bratr; dal mu tedy svou
dceru Aksu za manželku. Když přišla, navedla
jej, aby žádal jejího otce o pole. Sesedla z osla.
Káleb se jí otázal: "Co si přeješ?" Odpověděla:
"Obdař mě požehnáním! Když jsi mě provdal
do jižního suchopáru, dej mi také vodní zřídla."
Dal jí tedy zřídla, horní a dolní.
(Joz 15:16‐19)
Jak byste se cítili, kdyby vás váš vlastní otec
vypsal jako válečnou odměnu nebo spíše
kořist pro toho, kdo dobude ve válce město
s velmi silnou obranou? Jak byste se zachovali,
kdybyste jako věno a „požehnání“ dostali
suchou Negevskou polopoušť poté, co jste
celý svůj život strávila na poušti a ve stanech a
teď máte konečně naději se usadit? Jak by se
vám vyrůstalo jako dívce, jejíž celá generace se
připravuje na válku, která je nevyhnutelná. Jak
by se vám vyrůstalo v rodině otce, k němuž
část lidí vzhlíží jako k nedostižnému vzoru a
část lidí ho chtělo kamenovat? To je příběh
Kálebovy dcery, která se nakonec stává
manželkou Kálebova bratra Otníela, prvního
soudce v Izraeli po smrti Jozua. I ona měla
„jiného ducha“.
V čem byla tak výjimečná? V Bibli o ní najdeme
jen velmi málo, ale přesto můžeme vidět, že se
jednalo o velmi rozhodnou a ráznou mladou
ženu, s níž se život příliš nemazlil. V situaci,
kdy ji otec slíbil nejlepšímu bojovníkovi, možná

nebyla tak nadšená, i když domluvené sňatky a
slovo otce tehdy znamenaly něco zcela jiného.
Musela se podřídit, ale nespokojila se
s málem. Když ji její otec provdal do
suchopáru, nebála se jej konfrontovat a
požádala o vodní zřídla, která byla v této
oblasti jižního Izraele zdrojem vody a pole. A
Káleb jí je dal. Od té doby byly útočištěm pro
mnohé, kdo touto oblastí procházeli i zdrojem
vody pro útočištná města v této oblasti.
Ani „volba“ manžela nebyla nakonec
tak špatná. Otníel byl prvním ze soudců po
Jozuově smrti a zdá se, že jedním z nejlepších.
Na něm spočinul Duch Hospodinův, porazil
nepřátele a země žila v míru po 40 let. Bez své
ženy by ale možná neměl co jíst, pít, ani kde
bydlet.

Modlitební témata:
 Modleme se (muži) za naše ženy a
děkujme za jejich pomoc a
podporu.
 Modleme se za ženy, které stojí ve
vedení nebo různých
odpovědnostech ve službě ve sboru
i ty kdo se snaží skloubit svou roli
matky se zaměstnáním.
 Modleme se za sdružení věřících
žen a jejich rozvoj – Lydie, Aglow,
atd.
 Modleme se za službu dívkám Eva
Evě http://www.evaeve.cz/
 Modleme se za omezení prostituce
a obchodu se ženami v naši zemi i
v Evropě a dobrou legislativu v této
oblasti.

14. ledna 2012

neděle Silný jako tenkrát
Biblická čtení:
Joz 14:6‐15
Ž 91
Žd 12:12‐15

jednou z největších a nejvýmluvnějších důkazů
Boží existence. Modlitby těch, kdo celý život
prožili ve věrnosti a oddanosti Bohu mají
většinou zcela jiný rozměr a váhu. Proto
potřebujeme i Káleby osmdesátileté a
devadesátileté. S odvahou dokončit své
poslání a inspirovat další.

Denní zamyšlení
Nuže hle, Hospodin mě uchoval naživu, jak
přislíbil. Čtyřicet pět let uplynulo od chvíle, co
Hospodin takto promluvil k Mojžíšovi, když
Izrael putoval pouští. A hle, je mi už osmdesát
pět let. Ale ještě dnes jsem právě tak silný jako
tenkrát, když mě Mojžíš vyslal. Moje síla je
dnes stejná, jako byla tehdy, abych bojoval a
vycházel a vcházel. Nuže, dej mi to pohoří, o
němž mluvil onoho dne Hospodin. Slyšel jsi
přece v onen den, že jsou tam Anákovci a velká
opevněná města. Snad bude Hospodin se
mnou a podaří se mi podrobit si je, jak mluvil
Hospodin."
(Joz 14:10‐12)
Zde vidíme Káleba po čtyřiceti letech na poušti
a dalších pěti letech bojů. Stojí na stejné
křižovatce, vidí stejná opevněná města
Anákovců, jako když byl vyslán coby mladý
zvěd Mojžíšem. Je mu osmdesát pět let a
přesto neztratil nejen nic ze svých sil, ale ani
nic ze zaslíbení, která dostal, ale která přesto
ještě musí být vybojována. Nejsou to zaslíbení,
která jej nebudou nic stát, ale zaslíbení, která
neopustil ani po desítkách let. A Káleb získává
Chebrón pro sebe a své potomky, kteří na
tomto území zůstanou až do babylonského
exilu.
Káleb nás musí fascinovat svou
vitalitou. Bůh, který Káleba zachoval při životě,
zatímco všichni jeho vrstevníci zemřeli na
poušti většinou přirozenou smrtí, mu dal také
dostatek síly, aby mohl dokončit dílo, které
pro něj připravil. Stáří naplněné zkušeností a
hloubkou prožitého vztahu a života s Bohem je

Modlitební témata:
 Modleme se za nejstarší generaci
v našich sborech, aby dobře
dokončila svůj běh, nerezignovala
na své poslání a „otevírala dveře“
mladým
 Modleme se za vedoucí a starší
sborů
 Modleme se svoje rodiče a
prarodiče, kteří se ještě nesetkali
s evangeliem
 Prosme za lidi, kteří vstupovali do
svých povolání s posláním a ideály
a zápasí o jejich udržení – právníky,
lékaře, učitele, pomáhající profese
atd.
 Prosme za chudé a vztahově chudé
(sirotky opuštěné, staré, vězně,
prostitutky atd.) v našem městě i za
všechny organizace, kteří jim
v našich komunitách slouží

15. ledna 2012

Modlitba a spolupráce

Rada České evangelikální aliance

Duchovního průlomu se nedá dosáhnout zbraněmi
ani pomocí peněz. Žádné lidské snažení,
efektivnější využití zdrojů nebo brilantní strategie
samy o sobě nejsou schopny přinést trvalou
duchovní změnu. Naše jednota, pokud nemá být
jen abstraktním pojmem a ekumenismem „shora“,
musí vést k praktické spolupráci a partnerství.
Výzvy, které před českou církví stojí, jsou nad síly
jakéhokoli solitéra. Aby ale naše spolupráce byla
účinná a udržitelná a nikoli povrchní, musí být
založena na působení a inspiraci Ducha Svatého.

Lubomír Ondráček – Církev Křesťanská společenství
David Novák – Církev bratrská
Dave Patty – Josiah Venture, KAM
Aleš Navrátil – Apoštolská církev
Milan Pecka – SCEAV
Daniel Kuc – Bratrská jednota baptistů
Pavle Kuchynka – Evangelická církev metodistická
Díta Targoszová‐ AC Element
Radek Smetana – Apoštolská církev

Pouze proces založený na modlitbě je schopen
překonávat výzvy spojené s našimi často
komplikovanými vztahy, kulturními a duchovními
odlišnostmi, s technickými i strategickými
otázkami. Modlitba je naprosto centrální pro
dobrou spolupráci ve službě a to jak na úrovni
místního sboru, úrovni města či celé země. A nejde
jen o zbožnou frázi.
Modlitba je zásadně důležitá pro kvalitní vztahy a
jakékoli partnerství je založeno na dobrých
vztazích. Otevřenost, důvěra, pokládání jeden
druhého za lepšího sebe a oddanost jednat
v nejlepším zájmu toho druhého může být
dlouhodobě přítomná jen v kontextu modlitby.
Modlitba je klíčová při tvorbě konsensu a hledání
priorit a cílů Království Božího ve službě. Pochopení
a ocenění odlišných perspektiv a připravenost
naslouchat jeden druhému i Bohu hraje v
partnerství nesmírně významnou roli. Bez modlitby
v centru vizí inspirované spolupráce bude jakékoli
úsilí v partnerství bezmocné.
Modlitba je zásadní pro trvalost a efektivitu
partnerství. Skutečná duchovní změna vyžaduje
čas, dlouhodobé partnerství a výjimečnou
duchovní stálost. Nepředstíraný zájem, hluboká
pozornost a schopnost být s druhým cele, zůstat
zranitelný, nastavit druhou tvář a radovat se i
v křivdách – to je Kristus mezi námi. Modlitba je
nástrojem, jak odolávat tlaku Zlého na rozdělení a
neutralizaci svědectví církve. Není jen volitelným
doplňkem. Ježíš je Semper Major ‐ vždy větší, než si
myslíme. To je důvod k pokoře v našem myšlení i
spolupráci s druhými.

Posláním ATM jako modlitební iniciativy ČEA je:











Upevňování jednoty Božího lidu skrze
modlitbu a společná vyznání.
Společné díkůvzdání za uplynulý rok a
vyvyšování Hospodina.
Vzájemné žehnání mezi sbory ve městě nebo v
regionu, svědectví z různých sborů,
povzbuzení, vyznání potřebnosti druhých církví
a respektu k jejich službě a odlišnostem.
Přímluvy za konkrétní lokalitu (město, kraj), za
konkrétní službu jednotlivých sborů a
křesťanských aktivit, za konkrétní kroky v
evangelizaci,
přímluvy
za
potřeby
města/lokality.
Žehnání místním v moci postaveným,
soudcům, policistům atd.
Příležitost ke společnému pokání z nedostatků
církve, z toho, že dostatečně nejdeme coby
jednotlivci i kolektivy za Hospodinem.
Východisko pro budování vztahů mezi zástupci
jednotlivých lokálních sborů a farností.
Manifestace jednoty Božího lidu vůči místní
komunitě.

ATM má v ČR dlouhou tradici a jeho konání bylo za
doby minulého režimu jednou z mála příležitostí k
setkávání k modlitbám napříč denominacemi. ATM
je modlitební iniciativou, jejíž vznik je datován do
roku 1856, a která byla průvodním znakem
probuzení v USA a Velké Británii. ATM je v
současnosti jedním ze základních kamenů práce
ČEA a jeho náplň a duchovní význam jsou spojeny
se smyslem její existence. Cílem ČEA je nejen
organizovat ATM, ale také učinit jej vrcholem
fungující organické spolupráce a partnerství mezi
křesťany na lokální i národní úrovni.
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„Hledejte nejprve království Boží“

Česká evangelikální aliance
Posláním České evangelikální aliance je
„Inspirovat evangelikální křesťany ke
sdílení evangelia, službě a spolupráci, být
jejich hlasem v dnešní společnosti”.
ČEA je ve spolupráci se svými
členy:
-

-

-

-

nástrojem jednoty a spolupráce a
katalyzátorem společného vlivu a
působení evangelikálních křesťanů
založeného na jednotě a pravdě v
Kristu.
hlasem evangelikálních křesťanů ve
veřejném prostoru a prorockým
hlasem vůči společnosti.
motivuje,
mobilizuje
a
rozvíjí
evangelikální křesťany, kteří se jako
aktivní občané angažují, aby království
Boží bylo nepřehlédnutelné v každé
oblasti života naší společnosti.
poskytuje servis v oblasti strategických
zájmů a potřeb svých členů.

Kontakt:
ČEA, Plzeňská 166, 150 00 Praha 5
mobil: 777 842 000
e‐mail: info@ea.cz
web: www.ea.cz
bankovní účet u ČS a.s. ‐ č.ú.: 00 138 083
59 / 0800

Členem ČEA se může stát osoba starší 18
let (jednotlivý člen), místní sbor,
organizace, hnutí nebo denominace
(kolektivní člen) ztotožňující se s posláním,
cíli a vyznáním víry ČEA.
Členství v ČEA poskytuje transparentní
prostředí založené na vztazích a zřetelný
základ v Kristu a autoritě Písma, na němž
mohou křesťané spolupracovat nejen na
lokální úrovni, ale také v otázkách
celonárodní důležitosti a rozměru, kde je
třeba pozvednout společný hlas.
Bez svých členů „aliance“ nic neznamená –
být součástí ČEA jako sbor, organizace či
jednotlivec představuje více než pouhou
podporu naší práci. Stáváte se integrální
součástí organizace, jejíž hlas je
respektovaný, která představuje rozsáhlou
síť vztahů spolupráce a zkušeností a která
je zdrojem informací a expertíz z ČR i ze
zahraničí. Jsme hrdí na to, kolik
rozmanitosti
mohou
naši
členové
nabídnout. Výzvy, které stojí před církví
21. století se nedají vyřešit novou sérií
programů. Je třeba znovu objevit
křesťanství pro celek života v jeho
rozmanitosti, učit se a koncentrovat
zkušenosti.
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Rozpis bohoslužeb ATM 2012
Den

Místo bohoslužby

Čas

Neděle 8.1.
Pondělí 9.1.
Úterý 10.1.
Středa 11.1.
Čtvrtek 12.1.
Pátek 13.1.
Sobota 14.1.
Neděle 15.1.

Být jiného ducha

Být jiného ducha
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Česká evangelikální aliance
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