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Neboť Bůh … dal 
Vývoj  konzum‐
ního  stylu  života 
je  jedn z nej‐
větších  globál‐
ních  zm lidské 
zkušenosti,  která 
se  objevila  až  v 

posledních 
staletích.  Přinesl 

zcela  nový  posun  v  lidském  chování  a  osobních 
očekáváních. Konzumerismus vytváří společnost, v 
níž  se většina  lidí ve větší  či menší míře  zaměřuje 
na  získávání  věcí,  které  prokazatelně  nepotřebují. 
Mnoha  lidem  konzumerismus  poskytl  pocit 
svobody  a  sebevyjádření.  Stal  se  náhražkou 
potřeby  změny,  vytvořil  nové  normy  osobního 
naplnění a identity. Lidé si na něj zvykli, vyrůstají s 
ním a připadá jim logický a normální. Nakonec jsme 
se  ocitli  v situaci,  kdy  lidé  kupují  věci,  které 
nepotřebují,  penězi,  které  nemají,  aby  zapůsobili 
na lidi, které ani nemají rádi. 

ou 

ěn 

Otázkou  je,  jaký  má  rozvoj  konzumního 
přístupu  k  životu  vliv  na  církev  a  na  jednotlivé 
křesťany.  Zatímco mnozí  vidí  největší  hrozbu  pro 
budoucnost  křesťanství  v  islámu,  já  osobně  se 
obávám,  že  zdaleka největší hrozbou pro  církev  a 
misii jsou hodnoty globální konzumní kultury, které 
nepozorovaně,  ale  rychle  nahrazují  tradiční 
křesťanské hodnoty a cíle.   

Cílem  globálního  konzumerismu  je  nejen 
prodávat  zboží,  ale  také  šířit  hodnoty  a  světový 
názor,  vytvářet  citová  pouta  a  preference  či 
potřebu  i  nutkání  být  „in“.  Budeme  jako  církev 
úspěšní  v  bitvě  s  lákadly  tohoto  světa,  která  jsou 

mnohem rafinovanější než cokoli v historii?  
Před  církví  stojí  nemalý  úkol  oslovit  a 

znovu získat představivost lidí zasaženou prodejci a 
reklamními experty McWorldu. Mnoho lidí uvázlo v 
pasti  moderního  světa  a  myslí,  že  není  úniku. 
Existuje  ale mnoho  způsobů,  jak  žít  smysluplnější 
život v pokoji a radosti, o kterých se McWorldu ani 
nesní.  Jednou  z  cest,  jak  se  svodům 
zkomercionalizování  postavit,  je  dát  prostor 
kreativitě  a  obnovit  biblické  porozumění  životu  a 
lidskému poslání. Musíme nabídnout alternativu a 
praxi, která bude pro naše společenství silnější než 
přitažlivost amerického snu. 

 Jednou z nejúčinnějších cest,  jak se z této 
gravitace  vymanit,  je  štědrost  a  kultura  dávání. 
Kromě  tržní  ekonomiky,  která má  tendenci  zcela 
ovládat naši každodenní realitu, existuje  ještě Boží 
ekonomika  založená  na  daru,  která  je  v jistém 
smyslu  podstatnější,  než  ta  prvně  jmenovaná. 
Většina věcí, které jsou v lidském životě podstatné, 
jsou  totiž  darovány  a  nedají  se  koupit. Největším 
darem je pak sám Ježíš Kristus a odpuštění. Bůh dal 
svého syna a odpustil nám a  jediný způsob,  jak se 
na  tento  dar  odpovědět  je  vděčnost,  štědrost  a 
ochota  odpustit  druhým.    Letošní  Alianční  týden 
modliteb se zabývá oblastí štědrosti a dávání,  jako 
jedné  z nejlepších  obran  proti  nejsilnějšímu 
konkurenčnímu božstvu  současnosti. Církev,  která 
ztratila  i  díky  restitucím  kredibilitu  v České 
společnosti,  musí  o  to  více  dbát  na  teologii 
správcovství  i štědrosti Ať  je pro vás ATM zdrojem 
inspirace  a  růstu  Boží  milosti  ve  vašem  životě  i 
v životě vašich společenství.  
 
Mgr. Jiří Unger ‐ Tajemník ČEA 

 
Sbírka  ATM 2013: Projekt M4 – podpora zakládání nových sborů 
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  projektu  M4  můžete  nalézt  na  stránce  www.ea.cz  nebo  na  stránce 
www.M4europe.cz   
 
Své dary můžete zasílat s variabilním symbolem 2113 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 2178 podpořili projekt ČEA s názvem 
M4 (www.M4europe.cz). Projekt M4 nabízí modulární školení pro vedoucí zakládající nové sbory a jejich týmy.  
Model M4  je zaměřen na týmy, které potřebují adekvátní školení, aby mohli založit nové společenství, misijní 
komunitu nebo sbor  tam, kde právě  jsou nebo se stále nacházejí v prvních  fázích založení sboru. Školení M4 
vychází  ze  zkušeností hnutí  zakládání  sborů ve Skandinávii a v Baltických  zemích a nepřináší  „jeden  správný 
model“  zakládání  sborů,  ale ukazuje na  různé modely  a pomáhá  týmům projít  si  klíčovými otázkami  a najít 
modely,  řešení a  cíle  šité na míru  jejich prostředí a  cílové  skupině. V prvním běhu projektu,  je v současnosti 
zapojeno 18 nových sborů/míst z 5 denominací. Více  informací naleznete na uvedených stránkách. Děkujeme 
za vaši podporu. 
 

http://www.ea.cz/
http://www.m4europe.cz/
http://www.m4europe.cz/


    

Neděle           Dar dávání       
 

    
 
 

 
    
    

zachráncem  a  věrným 
zaopatřovatelem,  můžeme  naši 
vděčnost a  lásku vyjádřit  tím,  že naše 
dary  zasvětíme  jemu  jako  projev 
našeho uctívání.  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Biblická čtení: 
 
1 Kor 13:3 
Mt 23:23 
Num 18: 24  Zastavte  se  a  zkoumejte  sami 

sebe. Jaké jsou vaše motivy k dávání?  
  
 Denní zamyšlení  
 Dávání je dar, ale je zcela zásadní, jaké 

k němu máme motivy. V 1. Korintským 
13, 3 čteme: “A kdybych rozdal všecko, 
co mám, ano kdybych vydal sám sebe 
k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi 
to  neprospěje.“  Je  těžké  si  představit 
něco  více  chvályhodného,  než  vzdání 
se  všeho  pro  chudé.  Ale  pokud  je  to 
učiněno  ze  špatných  pohnutek,  bez 
lásky,  nepřinese  to  dotyčnému  nic 
dobrého.  

Bůh  sám  dal  příklad  dávání 
motivovaného  láskou. “Neboť Bůh tak 
miloval  svět,  že  dal  svého  jediného 
Syna,  aby  žádný,  kdo  v  něho  věří, 
nezahynul,  ale měl  život  věčný.“  (Jan 
3, 16). Všimněte si pořadí: Protože Bůh 
miloval, dal.  

Někteří  lidé  zápasí  s tím,  jak 
dávat  skutečně  z  lásky.  Jedním  ze 
způsobů,  jak  toho  docílit,  je  si 
uvědomit,  že  každý  dar  je  ve 
skutečnosti  darován  Bohu 
samotnému. Příklad tohoto pohledu je 
v Numeri 18,24: “Za to dávám lévijcům 
za  dědictví  desátky  Izraelců,  které 
pozdvihují  k  Hospodinu  v  oběť 
pozdvihování.”  

Pokud  dáváme  pouze  církvi, 
službě nebo osobě, která to potřebuje, 
jde o pouhou dobročinnost. Ale pokud 
dáváme Bohu, mění se dar v uctívání. 
Jelikož  je  Ježíš  Kristus  naším  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Tip: 
Přemýšlejte během tohoto týdne, 
co pro vás konkrétně znamená 
dávání a štědrost. Máme za 
sebou Vánoce, které se nesou ve 
znamení konzumu než Bohem 
inspirované štědrosti. Je někdo, 
ke komu vás Bůh vede, abyste 
vůči němu byli štědří? Co můžete 
udělat hned zítra?  
 
Modlitební témata: 

 Modleme se za růst štědrosti 
a dobrého správcovství u nás 
osobně i v našich církvích a 
společenstvích.  

 Modleme se za ty, které jsme 
v minulém roce jako 
společenství nebo jednotlivci 
obdarovali.  

 Modleme se za to, aby bylo 
na našich společenstvích a 
sborech zjevné, že nám nejde 
pouze o naplňování našich 
potřeb. Jak, a v čem to lidé ve 
vašich městech poznají? 

 Modleme se za iniciativu ‐ 
Zveme Česko na večeři (viz 
dále) 

6. ledna 2013 



                

 Modlitební výzva české církvi     Modlitební výzva české církvi    

 



        

 Zveme Česko na večeři    

 Vzhledem k tomu, že je církev vnímaná jako  



 

Pondělí    Svoboda dávání  

 
  

abych  udělal  se  svými  penězi?“  Otázka  se 
změní  na:  „Bože,  co  chceš,  abych  udělal  s 
Tvými penězi?“ Abychom byli v oblasti  financí 
a  dávání  skutečně  svobodní  a  naučili  se 
zároveň  být  spokojení  s tím,  co  máme, 
musíme  uznat  Boha  jako  vlastníka  všeho 
našeho majetku. Nárok na naše vlastnictví nás 
v  posledku  činí  nesvobodnými  a  závislými  na 
věcech a nikoli na Bohu.  

 
Biblická čtení:   
   
Ž 24   
Kol 1:15‐19   
Lk 14:33   

 Gn 22 
 

Denní zamyšlení  
  
 Bible  jasně  prohlašuje,  že  Bůh  je  jediným 

vlastníkem  všeho.  „Hospodinova  je  země  se 
vším, co  je na ní,  svět  i  ti, kdo na něm  sídlí.“ 
(Žalm  24,  1).  Písmo  dokonce  prozrazuje,  co 
Bůh  konkrétně  vlastní.  Leviticus  25,  23 
přivlastňuje Bohu všechnu zemi: „Země nesmí 
být  prodávána  bez  práva  na  zpětnou  koupi, 
neboť  země  je má.“  Ageus  2,  8  ukazuje,  že 
„Mé je stříbro, mé je zlato, je výrok Hospodina 
zástupů.“ A  v Žalmu 50, 10 nám Bůh  říká,  že 
„Všechna lesní zvěř mi patří i dobytek na tisíci 
horách.“    Bůh  je  stvořitel  všeho  a  nikdy 
nepřenesl  vlastnictví  svého  stvoření  na 
člověka. V Koloským 1, 17  je nám  řečeno,  že 
„On  předchází  všechno,  všechno  v  něm 
spočívá.“  Právě  v  tuto  chvíli  Bůh  svou  mocí 
doslova drží všechno pohromadě. Rozpoznání 
Božího  vlastnictví  je  zásadní  v  uznání  Ježíše 
Krista jako Pána nad penězi a majetkem. Jsme 
pouze správci, nikoli vlastníci.   

7. ledna 2013 

Pokud máme  být  pravými  Kristovými 
následovníky, musíme předat vlastnictví svého 
majetku  Bohu.  „Tak  ani  žádný  z  vás,  kdo  se 
nerozloučí  se  vším,  co má, nemůže být mým 
učedníkem.“ (Lukáš 14,33). Asi nejnázornějším 
příkladem  z  Písma  je Abraham. Bůh mu  řekl: 
„Vezmi  svého  jediného  syna  Izáka,  kterého 
miluješ…  a  obětuj  ho  jako  oběť  zápalnou.“ 
(Genesis 22, 2). Abraham poslechl a ukázal tím 
svou  ochotu  vzdát  se  svého  nejdražšího 
vlastnictví.  Když  uznáme  Boží  vlastnictví, 
rozhodování  o  penězích  se  stane  duchovní 
záležitostí. Už se neptáme: „Bože, co chceš,  
 

 

 
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 a praktická výzva: 

 Jako jednotlivci: Pokud se k tomu 
dobrovolně rozhodnete, sepište 
předávací protokol o převodu 
majetku, který vlastníte, na Boha. 
Sepište si seznam všeho, co chcete 
odevzdat Bohu a podepište. Nemá to 
žádnou právní váhu, ale duchovní 
jistě ano.  

 Modleme se za to, čeho je nám 
zatěžko se vzdát a obětovat to Bohu. 
Včetně našich tradic, představ, 
pohodlného života, peněz, 
schopností.  

 Modleme se za takovou praxi a 
model financování církví, který by byl 
biblický a vedl k dobrému 
správcovství v církvi. 

 Modleme se, aby církev nebyla 
v pohaně kvůli financím a restitucím. 

 

  



    

Úterý        Radost dávání   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Biblická čtení:  
  
2 Kor 9:7   

1 Par 29  
 
 
 
Denní zamyšlení 
 
Dávání pro Boží království  je vždy věcí srdce a 
je  věcí  čistě mezi námi a Bohem. Bohu  jde o 
nás,  a  nikoli  o  to,  aby  naše  štědrost  byla 
vynucená. Na verši z 2 Kor 9,7 ‐ „Každý ať dává 
podle  toho,  jak  se  ve  svém  srdci  předem 
rozhodl,  ne  s  nechutí  ani  z  donucení;  vždyť 
`radostného  dárce  miluje  Bůh´.“  ukazuje 
apoštol Pavel dva principy dávání. Zaprvé, ten 
kdo  dává,  nemá  dávat  impulsivně,  ale 
s rozmyslem  a  plánem.  Kdo  dává  impulsivně, 
může  později  svého  daru  litovat.  Kdo  své 
dávání  plánuje,  může  nakonec  darovat 
mnohem  více  a účelněji.  Zadruhé by dar měl 
být  věnován  svobodně  a  s radostí  i  chutí.  
Jakákoli  neochota  a  nevůle  ve  skutečnosti 
dávání  znehodnocuje  a  obírá  o  jeho  smysl. 
Radostného  dárce  miluje  Bůh  a  naše 
schopnost  a  příležitost  obdarovat  druhé 
přináší jedinečné naplnění a požehnání.  

8. ledna 2013 

 Radost  z dávání  je  i  charakteristikou 
29. kapitoly Paralipomenon, která pojednává o 
tom,  jak  se  sbíraly  dary  na  stavbu 
Šalomounova  chrámu.  Král  David  poskytl 
všechno  potřebné  z královské  pokladnice,  ale 
také  věnoval  nemalé  prostředky  ze  svého 
vlastního  majetku.  Jeho  štědrost  inspirovala 
rodiny, velitele, předáky i úředníky Izraelského 
národa,  aby  přinášeli  dobrovolné  dary  na 
stavbu  chrámu.  Lid  se  radoval  z všeobecné 
štědrosti  a  z ochoty  k obětování  darů 
Hospodinu. To vše nakonec vrcholí vyznáním: 
„Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme 
přijali z tvých rukou.“  

 
 
 
 
 
 
 
 
Dávání  je  zde  provázeno  radostí  a  chválou 
Hospodinu, od něhož všechny věci  i bohatství 
pochází. Ústředním motivem je i radost lidu ze 
štědrosti  a dávání  jejich  vedoucích  a  velitelů, 
která je pak i zdrojem radosti samotného krále 
Davida.  Davidův  příklad  štědrosti  motivoval 
druhé  k dávání,  protože  štědrost  bývá 
nakažlivá.  Ti,  kdo  nás  vedou,  mohou  být 
vzorem  také  ve  štědrosti  a my  pak můžeme 
inspirovat další. Jakým způsobem se nakažlivá 
štědrost  může  projevit  v našich  církvích? 
Chceme‐li jako vedoucí ve sborech, v rodinách 
nebo  v komunitě  uctívat  Boha  štědrostí,  je 
třeba  udělat  první  krok  a  být  vzorem,  který 
ukáže  na  vděčnost  našeho  srdce  vůči 
Hospodinu. 
 

 

 
Modlitební témata: 
 

 Modleme se za obnovu radosti 
v našich církvích, které trpí skepsí a 
malomyslností. Co je největší 
překážkou radosti a vděčnosti ve 
vašich společenstvích? Co by nejlépe 
obnovilo radost mezi vámi?  

 Modleme se za nás i vedoucí ve 
sborech a farnostech, abychom byli 
příkladem zbožnosti, štědrosti i 
radosti.  

 Modleme se za často složité vztahy 
v našich sborech. 

 Modleme se za ty, kdo jsou nám 
vzorem ve štědrosti a pohostinnosti. 

 Modleme se za charitativní projekty v 
našem městě. 

 Modleme se za lidi, kteří kolem nás 
padají pod svým selháním, 
zklamáním nebo beznadějí. 



 

Středa          Míra dávání  
                   

 
 

9. ledna 2013 

 
Denní zamyšlení  
 
„Mohu  jim  dosvědčit,  že  dobrovolně  dávali  podle 
své největší možnosti, ano  i nad možnost; s velkou 
naléhavostí  nás  prosili,  aby  se  směli  účastnit  této 
pomoci pro bratry v Judsku. (2 Kor 8:3‐4) 

 
Blížíme  se  jako  současní  křesťané  alespoň 
částečně  svou  oddaností  Bohu  a  štědrostí 
standardu  těchto dvou veršů? Korintští dávali 
podle  své největší možnosti a  i nad možnost, 
takže  nikoli  z přebytků  svého  bohatství. 
Obecně  platí,  že  dáváme  tak,  „jak  si  to 
můžeme  dovolit“.  Což  znamená,  že  dáváme 
cokoli,  co můžeme postrádat, aniž bychom  si 
snížili  náš  životní  styl  a  standard.  Zahrneme 
Boha  do  svého  rozpočtu  až  po  dalších 
důležitějších položkách.   Tito křesťané ale byli 
jiní. Nejenže  dávali  více,  než mohli,  ale  ještě 
prosili, aby  se  směli účastnit pomoci bratrům 
v Judsku. Pravděpodobně si odkládali více, než 
kolik pro ně bylo obvykle možné a jejich postoj 
jasně ukazuje, že pro ně byla čest mít podíl na 
Boží  štědrosti.   Možná nám  to připadá divné, 
protože  sami  dáváme  špatně.  Korintští 
nejdříve dali sami sebe a pak  teprve své dary 
Bohu.  Dávání  bez  toho,  že  bychom  se  sami 
odevzdali  Bohu,  je  těžké. Můžeme  dávat  bez 
lásky,  ale  nemůžeme  milovat  bez  štědrosti. 
Bohu nejde o naše peníze, ale o naše srdce.  Je 
pro nás štědrost něčím přirozeným a  lehkým? 
Je privilegiem?  

   

 

 

 

 

Druhým výrazným biblickým příběhem o míře 
dávání je dar chudé vdovy. Často se tento dar 
nazývá  „obětavým  dáváním“.  I  když  by  tato 
vdova možná  svůj dar  za  oběť nepovažovala, 
přesto  takový  dar  vyžaduje  ochotu  překonat 
strach,  že  nebudeme  schopni  zaopatřit  sami 
sebe  nebo  své  blízké.  Dávat  ze  svého 
nedostatku  vyžaduje  odvahu  a  ochotu 
vystoupit ze zóny bezpečí. Zároveň se dávání z 
nedostatku, nad poměry, nesmí zaměňovat za 
žití  nad  poměry.  Jsme  ochotni  k víře  chudé 
vdovy  nebo  vdovy,  která  Eliášovi  dala 
poslední, co měla? 

Biblická čtení: 
 
Ex 36:2‐7 
1 Kr 17 
2 Kor 8:3‐5 
Lk 21:1‐4 

 

 

 
Modlitební témata: 
 

 Modleme se za dar víry pro církev 
nejen v oblasti štědrosti, ale i jiných 
oblastech, která by se podobala víře 
Korintských. Co by to prakticky 
mohlo znamenat dnes? 

 Modleme se za církev 
pronásledovanou ve světě. Více 
informací můžete nalézt na stránkách 
Hlasu mučedníků. 

 Modleme se za odvahu ke zvěstování 
evangelia a vyjití ze zóny bezpečí 
(naší osobní i našich sborů). 
Modleme se za více evangelistů v ČR. 

 Modleme se za křesťanské 
podnikatele, aby obstáli v současné 
situaci, modleme se za své 
zaměstnavatele.  

 Modleme se za Izrael. 
 

 
 



    

Čtvrtek     Způsob dávání   

 

10. ledna 2013 

 

 
Denní zamyšlení  
 
„Cti Hospodina ze svého majetku i prvotinami z 
celé své úrody!“ Př 3:9 
 
Zbytky.  Tak  skvěle  šetří  čas  v  kuchyni  a 
nemusíme  stále  vymýšlet,  co  dalšího  uvařit. 
Když ale chceme někoho skutečně uctít, nikdy 
bychom mu  zbytky  nenabídli.  Totéž  platí  i  o 
našem  uctívání  Boha  a  Pána  Ježíše  Krista. 
Pokud  mu  skutečně  chceme  vzdát  čest, 
nebude to z našich „zbytků“. Náš čas, peníze  i 
schopnosti ve skutečnosti patří jemu, a pokud 
mu  jsme ochotni nabídnout  jen  to,  co  z nich 
zbude po nárocích jiných, nedivme se, že nám 
peníze, čas i energie permanentně dochází. 
Na několika biblických místech nás Bůh vybízí, 
abychom  dávali  prvotiny  z  naší  „úrody“ 
(příjmu). Proč se Bůh zajímá právě o prvotiny a 
ne o prostřední či poslední díl nebo přebytky?  
I když Bůh vyzývá, aby mu Izraelci dávali z toho 
nejlepšího bez  vady, prvotiny ukazují  také na 
to, že Bohu jde více o naši víru a důvěru.  Dát z 
toho prvního a nejlepšího znamená uznat Boží 
svrchovanost  i  vlastnictví.  Věříme,  že  Bůh 
skutečně  naplní  naše  legitimní  potřeby,  když 
mu  dobrovolně  dáme  desátek  z  toho 
nejlepšího nebo, když mu oddělíme z prvního, 
co  dostaneme?  Bible  jasně  říká,  že  je  blaze 
těm, kdo doufají v Hospodina.  
  Je podstatné si také dnes uvědomit, co 
dáváme. Dnes už většina z nás nedává z úrody, 
ale  z  platu,  ale  jde  i  o  náš  čas  a  nejrůznější 
schopnosti  a  obdarování. Můžeme  hledat  na 
modlitbách,  jak  kreativně  a  efektivně  dát  k 
dispozici i to nejlepší, co umíme, do služby 

 
 

Biblická čtení:  druhým  lidem  jak  v  církvi,  tak  mimo  ni.  
Štědrost vyžaduje nejen hezká  slova, ale  také 
činy a ochotu dát Bohu to nejlepší.  

 
Př 3:9‐10 

 2 Par 31:5 
 

2Kor 8:7 
 

Sk 10:2‐4 

 
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, jak to nejlepší, co nám 
Bůh svěřil, použít ke službě jemu. 
Odevzdejme mu své schopnosti, 
vzdělání, ambice. 

 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. 

 Modleme se za křesťanské učitele. 



    

Pátek  Požehnání z dávání 

11. ledna 2013 

 
 
 
Denní zamyšlení  
 

Někdo rozdává a přibývá mu stále, kdežto ten, 
kdo  je  skoupý, mívá  nedostatek. Duše  štědrá 
bude nasycena tukem, a kdo občerstvuje, bude 
též občerstven. Př 11:24‐25 
 
Cožpak  nemáš  lámat  svůj  chléb  hladovému, 
přijímat  do  domu  utištěné,  ty,  kdo  jsou  bez 
přístřeší? Vidíš‐li nahého, obléknout ho, nebýt 
netečný k vlastní krvi? Tehdy vyrazí jak jitřenka 
tvé  světlo  a  rychle  se  zhojí  tvá  rána.  Před 
tebou  půjde  tvá  spravedlnost,  za  tebou  se 
bude ubírat Hospodinova sláva. (Iz 58:7‐8) 
 

To,  jakou  roli  hraje  dávání  a  štědrost 
v našem životě, má přímý dopad na náš život. 
Jsme‐li  štědří,  býváme  občerstveni  a 
požehnáni.  Pokud  jsme  skoupí,  sami  často 
ztrácíme  nebo  si myslíme,  že  nemáme  dost. 
Nemůžeme najít své srdce? Dívejme se, kde je 
náš poklad. Jsme vyprahlí a naše víra skomírá? 
Koho  jsme  v poslední  době  občerstvili  a 
nasytili?  „Dávejte  a  bude  vám  dáno;  dobrá 
míra,  natlačená,  natřesená,  vrchovatá  vám 
bude  dána  do  klína.  Neboť  jakou  měrou 
měříte, takovou Bůh naměří vám." Tento text 
jistě nemluví pouze o penězích a není žádným 
principem prosperity, jak mají někteří ve zvyku 
kázat. Spíše ukazuje na to, že Bůh hledí na naši 
štědrost  a  aktivně  hledá,  jak  svou  další 
štědrostí  ještě prohloubit důvěru mezi námi a 
jím.  Dáváme‐li  z vypočítavosti  jakéhosi 
nebeského  obchodu  a  nikoli  ze  srdce,  Bůh 
nemá nejmenší důvod hrát s námi tuto hru.   
 

Podstatou  daru  je,  že  za  něj  nechceme  nic 
zpět, jinak by ztratil svůj smysl. Jediný způsob, 
jak na dar  zareagovat,  je vděčnost a  štědrost 
vůči  dalším.    Tak  moc  dávání  a  štědrosti 
vytváří komunitu milosti a požehnání.   „Dej a 
bude  ti  dáno“  není  jen  principem,  ale 
tajemstvím  vztahu  a  srdce.    Je  v příkrém 
protikladu proti tržnímu mechanismu směny a 
reciprocity  i heslu „urvi, co můžeš“.   Všechny 
dobré  věci  pocházejí  od  Boha  a milující  Bůh, 
kterému  vše  patří,  ví,  že  skrze  naši  štědrost 
budeme  požehnáni  měrou  vrchovatou, 
převyšující naše představy. 

Biblická čtení: 
 
2 Kor 9:6 
Lk 6:38 
Iz 58:7‐11 
Př 11:24‐25 

 
 

Žehnající modlitba: 
Žehnání je přání Božího jednání, 
požehnání a přítomnosti v životě 
druhého člověka.  
 
Modlitební témata: 

 Modleme se, kde je skutečně náš 
poklad a srdce a kde sami „lámeme 
chléb hladovému“. 

 Modleme se za nově obrácené 
v našich sborech. Pokud noví lidé 
nepřicházejí, prosme o změnu a 
pokání i ochotu změnit se, 
abychom získali alespoň některé. 

 Modleme se, aby naše sbory více 
rozsévaly evangelium. Co by se 
muselo stát, aby lidé v našich 
sborech 10x více sdíleli svůj život i 
evangelium s lidmi mimo církev?  

 Modleme se za naše města, vesnice 
a komunity, aby byly dobrým 
místem pro život s dobrými správci. 

 Modleme se za chudé a potřebné 
v našem městě a služby a 
organizace, které se o ně starají.  



    

Sobota         Dát sebe 

 
 

12. ledna 2013 

 
Denní zamyšlení  
 
„Přistoupil k němu, ošetřil  jeho  rány olejem a 
vínem,  obvázal  mu  je,  posadil  jej  na  svého 
mezka,  zavezl  do  hostince  a  tam  se  o  něj 
staral.  Druhého  dne  dal  hostinskému  dva 
denáry a řekl: `Postarej se o něj, a bude‐li tě to 
stát víc,  já  ti  to  zaplatím, až  se budu vracet.“ 
Lk 10:34‐35  

 
„Expert“  na  židovský  zákon  přichází  ve 
známém  příběhu  k Ježíši  s otázkou,  co  má 
dělat,  aby  zdědil  věčný  život.    Když mu  Ježíš 
potvrdil,  že pouze  tím,  že bude milovat Boha 
nade  vše  ostatní  a  milovat  své  bližní,  přišel 
zákoník  se  známou otázkou,  kdo  že  je  to  ten 
můj  bližní.    Ježíš,  jak  známo,  odpovídá 
příběhem  a protiotázkou  (jak má  ve  zvyku) – 
příběhem o milosrdném Samařanovi a otázkou 
‐ Komu jsi bližním ty sám?  Stejnou otázku ale 
klade  i  nám.  Jako  křesťané  možná  víme,  že 
máme milovat všechny bez  rozdílu, ale komu 
jsme  skutečně  bližními?  Komu  jsem 
požehnáním? Ježíš i Samařan tu ve skutečnosti 
na  náš  život,  včetně  života  věčného,  kladou 
vysokou  laťku.  Samařan  neošetří  pouze 
přepadeného  muže  na  místě,  ale  vezme  na 
sebe  také  riziko,  že  bude  obviněn  z jeho 
přepadení  jako nepřítel Židů a zaplatí za něho 
navíc jeho výdaje.  Na příkladu Samařana Ježíš 
neukazuje  pouze,  koho  máme  milovat,  ale 
také  jak.  Ježíš dal sám sebe a  totéž očekává  i 
od  nás.  To  znamená  být  někomu  bližním. 
Někdy je snadné dát druhým peníze a mít naši 
zbožnou  povinnost  za  vyřízenou.  Naše 
štědrost  se  pak  smrskne  na  vykupování 
špatného svědomí. 

 
 
Ježíš  ale  očekává,  že  půjdeme  s naší  vlastní 
kůží na trh, že naše štědrost bude tak osobní, 
jak jen to bude možné. Že nadřadíme potřeby 
druhých  nad  svoje.  Štědrost  podle  Božího 
srdce  s sebou nese  také osobní vklad, ochotu 
vstoupit do vztahu. Darovat nejen své finance, 
ale i sám sebe. 

Biblická čtení: 
 
Lk 10:25‐37 
Fil 2:1‐4 
Kaz 2:1‐11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Modlitební témata: 

 Modleme se za nepřátele a 
oponenty církve, za otevřené 
ateisty i ty, kdo se z různých 
důvodů staví proti církvi. Prosme za 
duchovní probuzení v ČR, obrácení 
v moci postavených i našich 
sousedů. 

 Modleme se za právo a 
spravedlnost v naší zemi, soudce, 
policisty, státní zástupce, ale také 
vězně a jejich pokání a obnovu. 

 Modleme se za rozklad struktur 
korupce a zločinu v ČR. 

 Modleme se za omezení prostituce 
a obchodu se ženami v naší zemi i 
v Evropě a dobrou legislativu v této 
oblasti. 

 

 Modleme se za ty, komu jsme 
bližními. Ke komu nás Bůh posílá, 
abychom do nich investovali svůj 
život? Modleme se, komu máme 
být dobrou zprávou? Modleme se 
za to, s kým máme jít druhou míli. 

 Modleme se za vysvobození 
z gravitace zákonictví v našich 
církvích a životech.  

 



    

Neděle         Odpusť nám  
      naše dluhy …

 
 

13. ledna 2013 

 

Denní zamyšlení  
 
Žijeme v době dluhové a zároveň v nejbohatší 
kultuře,  kterou  kdy  svět  zažil.  Jsme  přitom 
neustále  bombardováni  sofistikovanými 
reklamami,  které  mají  za  úkol  nás  donutit 
utrácet  stále  více  peněz.  Ať  už  je  produkt 
oblečení, deodorant, kreditní karta nebo auto, 
jejich  poselství  je  stejné:  „Pokud  si  náš 
výrobek  koupíte,  váš  život  bude  naplněný, 
nádherný  a  jednoduchý.“  Západní  ekonomiky 
se točí kolem systému utrácení a nakupování, 
založeného na předpokladu,  že máme  žít pro 
dnešek bez ohledu na budoucnost a že dluh je 
žádoucí,  dostupný  a  nezbytný.  Mnoho 
rozvedených párů uvádí, že napětí způsobené 
financemi bylo  faktorem,  který  zavinil  rozpad 
jejich  vztahu.  Pro  mnohé  by  byl  příhodnější 
svatební  slib  „dokud  nás  dluh  nerozdělí“. 
Takové napětí převážně existuje, protože  lidé 
podlehli  evangeliu  „kup  si,  protože  si  to 
zasloužíš“  nebo  „kup  nyní  a  zaplať  později 
jednoduššími měsíčními splátkami“. 

List Římanům ve verši 12,2 ale přichází 
s  následující  výzvou:  „A  nepřizpůsobujte  se 
tomuto  věku,  nýbrž  proměňujte  se  obnovou 
své mysli,  abyste mohli  rozpoznat,  co  je  vůle 
Boží,  co  je dobré, Bohu milé a dokonalé.“ Co 
říká o dluhu Bible?  

Pohled Písma na dluh  je pragmatický. 
Kromě velmi rezolutního „Nikomu nebuďte nic 
dlužni.“  (Ř  13,8)  ukazuje  v Př  22,7  na  důvod, 
proč  být  s jakýmkoli  dluhem  opatrný.  „Boháč 
panuje nad chudáky, dlužník se stává otrokem 
věřitele.“  Když  jsme  zadlužení,  nacházíme  se 
ve  služebné  pozici  ve  vztahu  k  věřiteli.  Ve 

skutečnosti čím hlouběji jsme zadluženi, tím se 
stáváme většími služebníky. Nemáme svobodu 
a volnost v rozhodování s penězi, protože jsme 
se  právně  zavázali  ke  splácení  těchto  dluhů. 
Zvláště  křesťané  mladší  35  let  budou  pod 
narůstajícím  tlakem  zadlužení.  Hypotéky 
církev  paralyzují  a  mnohým  ztěžují  ochotu 
zapojit se do šíření evangelia, zakládání sborů 
nebo  zahraniční  misie.  Na  Západě  je  tato 
generace navíc často zatížená astronomickými 
studentskými  půjčkami  a  její  schopnost  a 
ochota  finančně podporovat  církev  a misii  se 
většinou  snižuje.  Církev  je  jednou  z mála 
institucí, která má vnitřní moc a sílu životu na 
dluh odolávat. Dluh sám o sobě není hříchem, 
ale dostává do problémů stále větší počet lidí, 
kteří  jen  těžko  odolávají  jeho  pokušení.  A 
světští věřitelé naše dluhy, na rozdíl od Boha, 
který  náš  dlužní  úpis  smazal,  své  pohledávky 
nemažou tak snadno. 

Biblická čtení: 
Př 22:7  
Neh 5:1‐13 
Dt 15:4‐6 
Ř 12:1‐3 
Lk 18:23‐35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Modlitební témata: 

 Děkujme Bohu, že nám odpustil 
všechny dluhy, které jsme měli vůči 
němu i lidem díky našim hříchům. 
Že byl smazán náš dlužní úpis.  

 Modleme se za církev, aby odolala 
dluhové kultuře. Prosme sami za 
sebe, abychom se nedostali do 
područí dluhů a naše schopnost 
sloužit Bohu nebyla omezena. 
Prosme za požehnání a práci, 
abychom mohli případné dluhy 
rychle splatit. 

 Modleme se za lidi v dluzích a to, 
aby jim byla církev schopná 
pomáhat.  

 Modleme se za legislativu, která by 
umožnila omezit lichvářské 
praktiky, celoživotní zadlužování za 
banální dluhy a celkově kulturu 
zadlužování. 

 Modleme se za ekonomickou 
situaci ČR i Evropy.   



    

Neděle         Dva příběhy  
                             pro děti 
 
Dva příběhy z knihy Bruna Ferrara – 
Příběhy pro potěchu duše  
 
Dej a bude ti dáno 
 
Jsem velice pyšný na svou dceru Emily. Ačkoli 
jí  bylo  teprve  devět  let,  střádala  si  poctivě 
veškeré své kapesné a ještě si vydělávala něco 
navíc  tím,  že  pomáhala  lidem  v  sousedství. 
Rozhodla  se,  že  si  sama  ušetří  na  dámské 
horské  kolo,  po  kterém  toužila.  Pečlivě 
ukládala  všechno,  co  dostala  i  vydělala  od 
začátku roku. 
„Jak  jsi na  tom, beruško?"  zeptal  jsem  se  jí 

po  Dni  díkůvzdání.  Věděl  jsem,  že  si  chtěla 
ušetřit na kolo do konce roku. 
„Mám  45  dolarů,  tati,"  odpověděla.  „Ještě 

nevím, jestli to stihnu." 
„Snažila  ses  opravdu  ze  všech  sil.  Jen  tak 

dál,"  povzbudil  jsem  ji.  „Ale  víš,  že  si můžeš 
vybrat některé z mých kol, vid"?" 
„Dík, tati, ale ty tvoje kola jsou tak starý. 
V duchu  jsem se musel zasmát. Věděl  jsem, 

že má pravdu. Sbíral  jsem  stará kola a  jediná 
dámská kola, která jsem měl, 
byla  vyrobená  v  padesátých  letech.  Dnešní 
dítě by po nich rozhodně nesáhlo. 
Na začátku prosince jsme se s Emily vydali do 

města, abychom se podívali, jaká kola kde mají 
a co stojí. Emily si prohlédla několik levnějších 
typů, ze kterých si později vybere. Před jedním 
z obchodů  si  Emily  všimla dobrovolníka  z Ar‐
mády  spásy,  jak  cinká  zvonkem  a  vybírá  na 
dobročinné  účely.  „Nemůžeme mu  něco  dát, 
tati?" zeptala se mě. 
„Hm,  bohužel  nemám  žádné  drobné," 
odpověděl jsem. 
Emily  tvrdě  pracovala  ještě  celý  prosinec  a 

zdálo se, že nakonec přece jen dosáhne svého 
cíle.  Jednoho  dne  však  přišla  zčistajasna  za 
maminkou do kuchyně a oznámila jí nové roz‐
hodnutí. 
„Mami,"  spustila  váhavě,  „víš  o  těch 

penězích, co si šetřím" 
 
 

 
„Ano, miláčku," přikývla s úsměvem moje žena 
Diane.  „Bůh  mi  řekl,  abych  je  dala  chudým 
lidem." 
Diane  si  klekla  k  Emily.  „To  bys  byla  moc 
hodná, Emily.  
Ale  šetřila  jsi  tak  poctivě  celý  rok,  co  kdybys 
darovala jen část těch peněz?" 
Emily  prudce  zavrtěla  hlavou:  „Bůh  řekl 
všechny." 
Viděli jsme, že to myslí naprosto vážně, a tak 

jsme  jí  radili,  kam  by mohla  peníze  věnovat. 
Emily však dostala přesné instrukce a jednoho 
chladného rána  těsně před Vánocemi předala 
všechny  naspořené  peníze  ‐  58  dolarů  ‐ 
překvapenému  a  vděčnému  dobrovolníkovi 
Armády spásy. 
Emilyina  nesobeckost mě  dojala  a  zrovna  v 

tom  momentě  jsem  si  všiml,  že  místní 
prodejce aut sbírá stará kola, aby  je opravil a 
věnoval chudým dětem k Vánocům. Řekl jsem 
si, že když moje devítiletá dcera může darovat 
všechny  své  peníze, můžu  já  obětovat  jedno 
kolo ze své sbírky. 
Vybral  jsem v garáži  jedno nablýskané  staré 

dětské kolo. Když jsem ho vyndával, zazdálo se 
mi,  jako by kolo vedle něj v  tu chvíli  zazářilo. 
Měl  bych  snad  věnovat  dvě  kola?  Ne,  jedno 
bude určitě stačit. 
Sedl  jsem do auta, ale stále  jsem se nemohl 

zbavit pocitu, že bych přece  jen měl darovat  i 
to  druhé  kolo.  Když může  Emily  poslechnout 
Boží hlas, můžu já taky. Vrátil jsem se, naložil i 
druhé kolo a odjel do prodejny aut. 
Majitel obchodu mi děkoval a řekl: „Uděláte 

dvěma dětem velikou  radost, pane Kopere. A 
tady máte kupony." 
„Kupony?" 
„Ano,  za  každé  darované  kolo  dáváme 

kupon,  na  který můžete  vyhrát  nové  pánské 
horské  kolo  s  21  rychlostmi.  Takže  tady  jsou 
dva kupony za vaše dvě kola." 
Víte,  proč  mě  nepřekvapilo,  když  druhý 

kupon  opravdu  vyhrál?  Moje  žena  byla 
nadšená,  smála  se  a  říkala:  „Nemůžu  uvěřit, 
žes vyhrál!" 
 

13. ledna 2013 
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„To jsem nevyhrál já," tvrdil jsem, „ale Emily. 
To je úplně jasné." 
A  taky mě  vůbec  nepřekvapilo,  když místní 

obchodník  s  koly  s  radostí  vyměnil  pánské 
kolo,  které  připadalo  na  výhru,  za  báječné 
dívčí horské kolo. 
Náhoda? Možná.  Já  však  věřím,  že  to  byla 

Boží  odměna  pro  malou  holčičku,  která  se 
obětovala víc, než by odpovídalo  jejímu věku, 
a  ještě přitom dala  svému otci  lekci v dobro‐
činnosti a síle Božího slova. 
 

Ed Koper 
 

 
 
 
Kolo 
 
Ondra měl  jen  jedno  velké  přání:  kolo.  Žluté 
kolo  se  spoustou  doplňků,  které  viděl  ve 
výkladě  jednoho  obchodu.  Nedokázal  na  něj 
nemyslet.  Viděl  ho  ve  snech,  v  hrnku  s 
kakaem, v postavě Karla Velikého na deskách 
dějepisu. 
   Ale  Ondrova  maminka  musela  dát  peníze 
ještě za mnoho věcí a výdaje  
každým  dnem  narůstaly.  Nemohla  Ondrovi 
koupit kolo, které si tolik přál. 
 

 
 Ondra o maminčiných potížích věděl, a proto 
se rozhodl, že o kolo poprosí samotného Boha. 
Ať mu  ho  dá  k  Vánocům.  Každý  večer  proto 
Ondra  ve  své  modlitbě  připomínal: 
“Nezapomeň  mi  dát  k  Vánocům  žluté  kolo. 
Amen." 
   Maminka  každý  večer  slyšela,  jak  se Ondra 
modlí a prosí o žluté kolo, a pokaždé  smutně 
potřásla hlavou. Věděla, že Vánoce budou pro 
Ondru  bolestné.  Kolo  se  neobjeví  a  to  ho 
strašlivě zklame. 
   Nadešel  Štědrý  den  a  Ondra  samozřejmě 
žádné kolo nedostal. 
Večer  si  jako  obvykle  klekl  k modlitbě  vedle 
postýlky. 
   “Ondro“, zašeptala maminka, “tebe asi mrzí, 
žes nedostal  k Vánocům  kolo. Doufám,  že  se 
nezlobíš na Boha, že tvé modlitby nevyslyšel." 
Ondra se podíval na maminku: „Ne, mami.  Já 
se na něj nezlobím. Bůh moje modlitby slyšel a 
řekl mi: 
 
,Ne ". 

 
 
 
 
 
 



    

Inspirace k modlitbám           

 
Modlitební plakáty 
 
Během  modlitebního  týdne  můžete  vyvěsit  ve 
vašich  modlitebnách  plakáty  s  hlavními 
modlitebními tématy na každý den a s biblickými 
čteními  a  seznamem  vybraných  modlitebních 
bodů.  Tyto  plakáty  mohou  být  vodítkem  při 
společných  modlitbách  ve  skupinách  nebo  v 
plénu,  při  modlitebních  vycházkách  a  dalších 
způsobech modliteb.  Při  jejich  výrobě  je  dobré 
použít výrazné barvy a velká písmena. 
 
Plakáty  mohou  být  užitečné  i  pro  tradiční 

modlitební  shromáždění,  kdy  se  modlí  nahlas 
kazatel  a  několik  pověřených  zástupců  sboru, 
kteří tak mohou mít témata přímo před očima. 
 
 
Modlitební rozhovor s Bohem  
 
Modlitba  formou rozhovoru s Bohem  je vhodná 
pro  menší  společenství  nebo  pro  modlitby  ve 
skupinách.  Vyžaduje  citlivého  vedoucího,  který 
by  lidem  pomohl  do  této  modlitby  vstoupit. 
Místo  toho,  aby  se  každý  z  přítomných modlil 
pouze  jednou a pokryl mnoho témat, mohou se 
všichni modlit, kolikrát chtějí. Modlitby by měly 
být  stručné  a  jednoduché  a  měly  by  se  vždy 
věnovat pouze jednomu modlitebnímu bodu. 
 
Modlitební rozhovor s Bohem může obsahovat 5 
základních  kroků,  které  tvoří  jeho  snadno 
zapamatovatelný rámec. 
 
1. Ježíš je zde.  Vedoucí cituje Matouše 18, 19‐

20  a  povzbuzuje  přítomné,  aby  se  v  tichu 
zaměřili  na  ukřižovaného  a  vzkříšeného 
Spasitele a Pána.   

2. Děkuji ti, Pane.  Tento krok je úzce spojen s 
krokem  prvním.  Je  to  přirozená  reakce  na 
přítomnost  Ježíše  a  v  této  části  je  prostor 
pro vyjádření díků a chvály Pánu v krátkých 
větách.  

3. Pomoz mi, Pane.   V tomto kroku  je prostor 
pro  osobní  prosby  a  vyznání.  Obecná 
vyznání  a  vyznání,  na  nichž  se  skupina 
předem  shodla,  mohou  zaznít  nahlas  na 

rozdíl  od  vyznání  osobních,  která  by měla 
být činěna formou tiché modlitby v duchu.  

4. Pomoz  mé  sestře  a  mému  bratru.    Zde 
svými  stručnými  modlitbami  za  specifické 
místní,  národní,  evropské  a  mezinárodní 
potřeby  vstupujeme  do  moci  přímluvné 
modlitby. 

5. Použij si mě, Pane.   Zde do našich modliteb 
vkládáme  sami  sebe  a  vyjadřujeme  naši 
ochotu stát se součástí jejich vyslyšení. 

S  moudrým,  jasným  a  hladkým  vedením 
modlitebního  shromáždění  může  tento  přístup 
velice  dobře  fungovat  a  do modliteb  se  zapojí 
mnohem větší počet lidí. 
 
 
Modlitební procházka 
 
Jedním  z  jednoduchých  způsobů  modlitební 

procházky  může  být  tichý  průvod  přímo  ve 
sborové  budově  s  několika  „zastaveními“  u 
modlitebních  plakátů  a  jejich  modlitebních 
témat.  Podobně  je možné  připravit  zastavení  s 
modlitebními  košíky,  kam  by  lidé  vkládali  své 
prosby  a modlitby  napsané  na  kouscích  papíru 
nebo  kde  by  mohli  po  vyslovení  modlitby  za 
určité  lidi,  země  nebo  potřeby  zapálit  svíčku. 
Tento  typ  modliteb  umožňuje  zapojení 
maximálního počtu modlitebníků. 
 
Další možností  je rozdělit se do skupin a  jít se 

modlit  do  různých  částí  vašeho  města  nebo 
sousedství kostela a  zastavit  se k přímluvám na 
vhodných  místech.  Skupiny  mohou  mít  svého 
modlitebného  vedoucího,  který  může 
modlitebníky  vést  k  modlitbám  za  místní 
komunitu a její potřeby. Když se skupiny vrátí do 
sborové  budovy,  mohou  se  podělit  o  své 
zkušenosti  a  zakončit  večer  společnou 
modlitbou. 
 
 
Modlitba ve skupinách 
 
Je  možné  rozdělit  shromáždění  do  malých 
skupin,  které  se  rozmístí  v  hlavním  sále  a 
přilehlých místnostech. 
 



Několik obecných rad k modlitbám ve skupině: 
 
1. Omezte velikost skupin (max. 4). 
2. Stručně shrňte způsob, jak se budete modlit. 
3. Shromážděte  od  vaší  skupiny  modlitební 

náměty. 
4. Povzbuďte ke stručným modlitbám. 
5. Nenuťte lidi, aby se modlili nahlas. 
6. Pokuste se být v modlitbách vyvážení. 
7. Modlete se pozitivně. 
8. Pomozte své skupině, aby se soustředila na 

Krista. 
9. Držte se časového plánu. Začněte a skončete 

včas. 
10. Modlete se jedni za druhé. 
11. Vyznejte  svou připravenost  stát  se  součástí 

vyslyšení vašich modliteb. 
 
 
Modlitba a skutky 
 
Připravte  na  veřejném  místě  občerstvení  (čaj, 
bagety, polévku…) pro bezdomovce… 
 
Pozvěte  na  shromáždění  policistu  z  vašeho 
okrsku,  aby  promluvil  o  problémech  vašeho 
města  a  kriminalitě,  které  čelí,  a nabídněte mu 
modlitbu  nebo  ho  požádejte,  za  co  se můžete 
modlit nebo jak pomoci… 
 
Přemýšlejte  o  tom,  jak  a  koho  obdarovat 
například:  knihy  do  věznic,  hračky  pro  děti  z 
dětských  domovů  (pokud  jste  tak  neučinili 
během  vánoc), můžete  se  rozhodnout  darovat 
krev, atd.  
 
Navštivte  během  dne  nemocné,  staré  a 
opuštěné a potěšte je připraveným programem. 
 
 
Půst a modlitby 
 
V  půstu  jde  především  o  dobrovolné, 

soukromé  a  Duchem  vedené  oddělení  se  od 
našich běžných životních činností a o rozhodnutí 
hledat během odděleného  času Boží vůli a  sytit 
se Jím samotným a Jeho Slovem.  
Do  půstu  mohou  vstoupit  jednotliví  členové 

sboru  mnoha  různými  způsoby.  Existuje  půst 
úplný,  půst  o  vodě,  půst  Danielův  (kdy  si  lidé 
odřeknou  pouze  některé druhy  jídla  nebo  pití), 
atd.  Obyčejně  jsou  posty  doprovázeny 
modlitbou a jejich cílem je větší soustředění, růst 

v horlivosti,  získání  kontroly  nad  tělesnými 
žádostmi a odkládání soběstřednosti. 
 
Během  modlitebního  týdne  mohou  vedoucí 

sborů  půst  doporučit,  ale  nemohou  ho  nikomu 
vnutit.  Pokud  chtějí  motivovat  ostatní  členy 
sboru  k  půstu,  je  k  tomu  nejvhodnější  vlastní 
příklad. 
 
Je  možné  se  rozhodnout  ke  krátkému  nebo 

dlouhému postu, ale pro křesťany bez zkušeností 
je  lépe  začít  s  mírnějším  půstem,  například 
půldenním  od  oběda  do  příští  snídaně.  Během 
postu  je  vhodné  dostatečně  pít  vodu  nebo 
ovocné  šťávy  a  dbát  na  osobní  hygienu. Hlavní 
věcí  je  využít  ušetřený  čas  a  duchovní 
soustředění pro modlitbu a přemýšlení. 
 
I konzumace má mnoho podob. Kromě jídla je 

možné se vzdát například i médií. Čas od času je 
velmi prospěšné zastavit tok  informací, které se 
na  nás  hrnou  a  vypnout  rádio,  televizi, mobilní 
telefon, internet, atd. 
 
Existuje také mnoho situací, které si půst přímo 
žádají: 
  
1. když  pociťujeme  naléhavou  touhu  po 

probuzení;  
2. když jsme hluboce usvědčeni z hříchu Božího 

lidu;  
3. když  rozeznáváme  potřebu  silnější  víry, 

která by se dokázala chopit Božích zaslíbení;  
4. když  předvídáme  zvláštní  příležitost  ke 

službě  
5. a  když  chceme  prohloubit  náš  život  s 

Bohem.  
 
Konečně  půst  bychom  měli  držet  s  čistým 

srdcem,  motivy  a  touhou  oslavit  Boha  a 
pomáhat  druhým.  Půst  by  nikdy  neměl  být 
považován za něco, čím bychom si mohli cokoliv 
zasloužit,  čím  zmanipulovat  Boha  nebo  s  ním 
vyjednávat.  Cílem  půstu  není  přimět Boha,  aby 
se  přiblížil  našim  názorům  a  vůli,  ale  je  jím 
naopak snaha přiblížit se Bohu a Jeho vůli. 

 
 
 
 
 
 



Modlitba a spolupráce 

 
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.  
 
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.  
 
 
 
 

Rada České evangelikální aliance 
 
Lubomír Ondráček – Církev Křesťanská společenství 
David Novák – Církev bratrská 
Dave Patty – Josiah Venture, KAM 
Milan Pecka – SCEAV 
Erik Poloha – Bratrská jednota baptistů 
Pavel Kuchynka – Evangelická církev metodistická 
Dita Targoszová‐ AC Element 
Radek Smetana – Apoštolská církev 
 
 
 

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 
 

   
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. 

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:   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. 

 
- 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.  

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. 

- 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   
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ROZPIS BOHOSLUŽEB 
Aliančního týdne modliteb 

 
 
 
 

Den  Místo bohoslužby  Čas 

Neděle 6.1.     

Pondělí 7.1.      

Úterý 8.1.      

Středa 9.1.      

Čtvrtek 10.1.      

Pátek 11.1.      

Sobota 12.1.      

Neděle 13.1.     

 
 
 
 
 
 
 

    

     

    Neboť Bůh ... DAL 
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