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AŤ SE VALÍ PRÁVO JAKO VODA A SPRAVEDLNOST 
JAKO STÁLE PROUDÍCÍ POTOK. (ÁMOS 5:24) 

 
Je zajímavé, že ve 
společnosti,  kte‐
rá  do  velké míry 
rezignovala  na 
společné chápání 
dobra  a  zla  a  zá‐
kladu  morálky 
jako oblasti toho, 
co  je možné  „vě‐

dět“,  je  citlivost  na  právo  a  spravedlnost  stále 
velmi  vysoká.  Ukazuje  to  na  fakt,  že  morálka  a 
hodnoty  jsou  často  velmi  relativní  jen  do  doby, 
než se začnou týkat mých vlastních nároků nebo 
majetku.  Tam  veškerá  postmoderna  končí.  Lidé 
velmi  těžce  snáší  malou  vynutitelnost  práva 
v našem soudním systému, ale zároveň jsme ná‐
rodem,  který  má  tendenci  zaplavovat  soudy 
nejrůznějšími  a  často  i  velmi  bagatelními  žalo‐
bami.  Jde  ale  našemu  národu  o  prosazování 
práva a spravedlnosti  jako o prioritní oblast?   A 
jak  církev  přemýšlí  o  této  oblasti  a  jak  se  za  ni 
modlí?  Občanská  společnost  se  vzedmula  v boji 
proti  korupci,  která  již  překročila  veškeré  „nor‐
mální meze“, ale církev se k tomuto boji přidala 
jen velmi okrajově, nepočítáme‐li  lavinu, kterou 
spustil  současný  senátor  Libor  Michálek. 
V jakých  jiných oblastech prosazování  spravedl‐
nosti  jsou  ale  křesťané  v ČR  viditelní?  Jde  nám 
primárně o naše privilegia nebo o obecné dobro? 
Protestanti často měli a mají tendenci omezovat 
otázku  spravedlnosti  na  privátní  rovinu  osobní 
spásy a ospravedlnění a jejich vize pro spravedl‐
nost veřejnou pokulhávala za evangelizací.  Role 
církve v pomoci a obhajobě potřebných, nemoc‐
ných a chudých je nesmírná. Nekonečné předivo 
dobra,  které  vyvěrá  ze  statisíců  životů  věřících 
lidí,  jejichž  životy  jsou napřeny k dobru osobní‐
mu, ale  i k prospěchu jejich okolí,  je také něčím, 
co sice možná není vidět, ale co je nesmírně vliv 

 
né.  Dobro  společnosti  a  proměna  životů  kon‐
krétních  lidí  se  nakonec  nekoná  v  parlamentu, 
ale  právě  v každodenní  interakci  s lidmi,  kteří 
nás inspirují k dobru, kteří jsou pro nás význam‐
ní  svým  životem  a  hodnotami,  v  rodinách  a 

A  společenstvích.    tam má  církev  mnoho co  na‐
bídnout.   
   Letošní  název  Aliančního  týdne  modli‐
teb  „Hospodin  dá  vyrůst  spravedlnosti“  je 
převzat  z textu  proroka  Izajáše  61:11.  Samotné 
biblické texty a zamyšlení jsou zaměřeny na růz‐
né  aspekty  pochopení,  jak  Bůh  sám  je  Bohem, 
který bere spravedlnost vážně a jak být obrazem 
Boha,  který  je  kromě  jiného  i  Bohem  spravedl‐
nosti.  Budeme  se  proto  také  přimlouvat  za  náš 
justiční  systém,  policii,  některé  oblasti  největší 
nesprav  edlnosti,  která  jistě  volá  k nebesům  po
nápravě.  

Představme si, jak by asi naše země i na‐
še  města  vypadaly,  kdyby  většina  lidí  skrze 
poznání Krista, jako nejvyššího znamení a tajem‐
ství  spravedlnosti,  byla  vnitřně  nasměrována 
k dobru,  právu  a  spravedlnosti.  Kdyby  se  právo 
valilo  jako voda a  spravedlnost  jako  stále prou‐
dící  potok.  Žijeme  ve  společnosti,  která  je 
nedůvěřivá  a  cynická  vůči  svým  institucím,  což 
vede k ohromné pasivitě a ztrátě naděje i rados‐
ti.  Círke   se  tomuto  trendu  musí  stavět  a  do 
velké mí

v
ry tak již činí.   
 
Přeji vám požehnaný čas během společ‐

ných  modliteb  s křesťany  z různých  církví.  
Velikou moc má modlitba spravedlivého a věřím, 
že  zvláště  společné  modlitby  napříč  církvemi 
ají před Bohem své zvláštní místo. Milost a Po‐
oj boží 
m
k
 

přeje 

              Mgr. Jiří Unger ‐ Tajemník ČEA 

 
SBÍRKA ATM 2015: „OBCHODNÍK S DUŠEMI“ A ŠVÉDSKÝ MODEL BOJE S PROSTITUCÍ 
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 dě‐
kujeme za vaši štědrost. Prezentaci naší činnosti můžete nalézt na stránce www.ea.cz. Své dary na činnost 

.ú.: 00 13ČEA můžete zasílat s variabilním symbolem 2115 na účet ČEA u ČS a.s.  č 8 083 59 / 0800 
 
Chcete‐li  podpořit  některý  z projektů ČEA, prosíme vás,  abyste darem s VS 2190  podpořili  projekt ČEA 
zaměřený na otázky obchodování s lidmi a regulace prostituce. Rádi bychom nechali otitulkovat křesťan‐
ský  dokument  Nefarious  –  obchodník  s dušemi  www.nefariousdocumentary.com  o  problematice 
prostituce a obchodu s lidmi, který by pak byl k dispozici nejen v církvi, ale i pro politiky, kteří zvažují le‐
galizaci  a  zdanění  prostituce.  Zároveň  bychom  jako  ČEA  chtěli  uspořádat  kampaň  a  debatu  ohledně 
Švédského modelu legislativní úpravy prostituce, který je velmi účinný a spolu s dalšími partnery pracovat 
na jeho propagaci a případně prosazení v ČR.  

Děkujeme za vaši podporu. 

http://www.ea.cz/
http://www.nefariousdocumentary.com/
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  a spravedlnosti.  Také Ježíš nás vyzývá, 
abychom  hledali  především  Boží  krá‐
lovství  a  spravedlnost  a  vše  ostatní 
nám pak bude přidáno.   Co to pro nás 
prakticky znamená? 

 

Denní zamyšlení  
 
Východiskem  biblické  zvěsti  je  pro‐
klamace,  že  právo  je  samo  o  sobě 
charakteristikou  Boha  Izraele,  a  že 
on  je  zdrojem  vší  spravedlnosti  a 
práva. V Dt 32:4 se o Bohu říká:  

Biblické čtení: 

0‐14,  
 
Iz 59:8‐16,  Ž 85:1
Mt 5:6,10,20, 6:33 

 
 
 

„On  je  skála.  Jeho  dílo  je  do
konalé,  na  všech  jeho  cestách  je 
právo. B  ůh  je věrný a bez podlosti,  je
spravedlivý a přímý.“  

V kontrastu  se  západní  libe‐
rální tradicí v Bibli není pojetí práva 
a spravedlnosti abstraktním koncep‐
tem,  který  by  se  dal  cele  vyjádřit 
pomocí slov a zákonů. Znalost a pra‐
xe  spravedlnosti  je  především  věcí 
vztahovou  a  osobní  a  nikoli  pouze 
věcí  znalosti  principů.  Spravedlnost 
není  nikdy  anonymní,  ale  vždycky 
má  nějakou  tvář.  Nejedná  se  jen  o 
odškodnění  a  trest,  ale  vždy  také  o 
nápravu vztahů a komunity.    Je psá‐
no,  že  Bůh  sám  horlí  pro 
spravedlnost  a  má  v ní  zalíbení.  On 
sám se zastává sirotků a vdov a milu‐
je  cizince.  V Jeremiáši  9:23  Bible 
říká,  že  „Chceli  se  (člověk)  něčím 
chlubit, ať se chlubí, že je prozíravý a 
zná mne; neboť já Hospodin prokazuji 
milosrdenství  a  vykonávám  na  zemi 
oud a spravedlnost; jsem  s  to   si oblíbil,
je výrok Hospodinův."   
  Je‐li  Hospodin  Bohem  spra‐
vedlnosti,  je‐li  právo  a  spravedlnost 
podnoží  jeho  trůnu,  co  to  znamená 
pro nás?   Hospodin ve srovnání s  ji‐
nými božstvy byl vždy jiný v tom, že 
nebyl primárně na straně mocných a 
vlivných,  ale  na  straně  bezmocných, 
chudých  a  těch,  kteří  trpěli  bezprá‐
vím.    Touha  po  Bohu  se  proto  vždy 
nějak projevuje i touhou po právu a   

 
 
 
 

 

 
Modleme se: 

 Modleme se, aby nám dal 
Bůh nahlédnout, co to pro 
nás znamená, že je Bohem 
spravedlnosti, že právo a 
spravedlnost jsou jeho trů‐
nem a jak být jeho obrazem i 

 

v tomto ohledu. 

 Modleme se ať se i v ČR „valí 
právo jako voda a spravedl‐
nost jako stále proudící 
potok“ (Ám 5:24).  Bůh to 

 

může učinit. 

 Prosme za odpuštění za to, 
kdy sami nechodíme po 
stezkách spravedlnosti i za 
nespravedlnost, kterou vi‐

 

díme kolem nás v naší zemi. 

 Modleme se, aby bylo právo 
a spravedlnost jednou 

 

z priorit naší země.  

 Modleme se za duchovní 
probuzení, které by vypůso‐
bilo touhu po spravedlnosti. 

 

 

4. ledna 2015 



                           Nesoudíte pro člověka          Pondělí 
 
vat, pokoušel se zajistit, zda není mezi man‐
žely  možné  smíření.  A  skutečně  se  někdy 
podařilo znesvářené partnery smířit a man‐
želství zachránit. Advokáti pak přišli o další 
hodiny a honoráře a proto mezi nimi nebyl 
oblíben. I to znamená soudit pro Hospodina.  

 
 

5. ledna 2015 

 

 

Denní zamyšlení  
 
Ve 2. Paralipomenon 19:6 čteme, co král Jó‐
šafat  říká  soudcům:  „Hleďte  si  toho,  co 
děláte,  neboť  nesoudíte  pro  člověka,  ale  pro 
Hospodina. On je s vámi, když vyslovujete roz
sudek. Ať na vás padne  strach z Hospodina.“  
Nabádá je, aby nevnímali svou práci a povo‐
lání  jen  jako  něco  obyčejného,  ale  službu 
samotnému  Bohu.  Že  skutečnou  spravedl‐
nost je možné nacházet jen tam, kde vyrůstá 
z hlubokého  vztahu  s Bohem.  I  Bůh  sám  je 
nejzazším soudcem a  jeho  soud  je uznáním 
morální hodnoty člověka, který  je  tak scho‐
pen nést odpovědnost za své činy a zároveň 
je nosit

Biblické čtení

0 
 
2. Par 19:4‐1
Mt 5:23‐ 26 

: 

 
 

elem svobody, které člověka činí člo‐
věkem.    

To jakým způsobem fungují a rozho‐
dují  soudy  a  jaký  máme  justiční  systém,  je 
nesmírně  důležité.    Pokud  soudce  převrací 
právo,  jak  jsme  tomu byli  svědky například 
za  minulého  režimu,  a  to  nejen 
v monstrprocesech 50. let, lidé ztratí důvěru 
v právo a spravedlnost velmi rychle.   V sou‐
časnosti  je  v ČR  i mnoho  věřících  soudců  a 
právníků,  kteří  se  myslím  Jóšafatovým  vý‐
rokem řídí, a ač  jsou někdy pod ohromným 
tlakem,  snaží  se  o  skutečné  nalézání  práva. 
Jak ale vypadá takový soudce, který nesoudí 
pro  lidi,  ale  pro  Hospodina?  Bible  říká  mi‐
nimálně  dvě  věci,  že  je  nestranný  a  nebere 
úplatky. To by ale asi bylo málo.   Cílem bib‐
lická  spravedlnosti  je  proměna.  Skutečná 
spraved  lnost  se  v Bibli  neměří  výší  trestu,
ale mírou obnovy, nápravou věcí a vztahů.  

Pamatuji  si  na  příběh  jednoho  věří‐
cího  soudce,  který  rozhodoval  u 
rozvodových  řízení,  a  mnozí  advokáti  zne‐
svářených  rodičů  k němu  nechtěli  chodit. 
Nebylo to proto, že by soudil špatně, ale spí‐
še  naopak.  Zatímco  mnozí  soudci  prostě 
nedělali  s rozvodem  velké  problémy,  tento 
soudce bral vážně  svou  roli podle  zákona a 
dříve než rozvodové řízení nechal pokračo‐   

 
Modleme se za justiční systém a po
licii: 

 Za morální integritu soudců a dal‐
ších lidí v justičním systému. Za 
moudrost, odvahu, přilnutí k dobru, 
pravdě a spravedlnosti u všech 

 

těchto lidí. 

 Modleme se za to, aby Bůh dal po‐
vstat dalším křesťanům, kteří by 
působili v justici a měli odvahu být 

 

světlem v této sféře. 

 Za polici, její vedoucí a vyšetřovate‐
le. Za moudrost jak využívat stále 
velmi omezené zdroje v boji se zlo‐
činností. Za to, aby policisté měli 
dobré vedení i prostředí, kde nebu‐
dou ztrácet motivaci a naději ke své 
práci.  Za odvahu a ochranu. Nejen 
fyzickou, ale i duchovní, mentální a 
emocionální. Za rodiny a manžel‐

 

ství policistů.  

 Za dobré vztahy mezi policií a 
 

 

místní komunitou, případně církví.

 Za křesťanské policisty a Křesťan‐
skou policejní asociaci ‐ 
www.kpacz.cz, za věřící právníky, 
státní zástupce, vyšetřovatele a 
soudce sdružené ve Sdružení křes‐
ťanských právníků www. 
krestanstipravnici.cz/ 

 



  

                  Oběti a pachatelé 

 

Biblické čtení: 
 

Dt 25:1‐3 
Lk 10:30‐37 

6. ledna 2015 

Úterý 

 
 
 
 
 
 
 
Denní zamyšlení 
 
Když se podíváme na dějiny starého Izraele 
a do soupisu jeho zákonů, zjistíme jeden za‐
jímavý  fakt.  Téměř  tam  neznali  instituci 
věznic.  Dnes  nám  připadá  neuvěřitelné,  že 
by  se  nějaká  společnost  mohla  obejít  bez 
těchto  pevností,  které  mají  chránit  „slušné 
občany“ od „kriminálníků“. Ve starém Izraeli 
pro  to  byly  samozřejmě  některé  praktické 
důvody – udržovat věznice bylo nákladné a 
nepraktické.  Většina  deliktů  se  řešila  na 
místě  nebo  vyjednáváním mezi  pachatelem 
a poškozenou stranou. Zavřít někoho do vě‐
zení samozřejmě znamenalo ohromné riziko 
pro  celou  rodinu  závislou  na  fyzické  práci 
jejich živitele. Zemědělské kultury si nemoh‐
ly  dovolit  držet  velký  počet  lidí 
v izolovaných  místech  a  tak  jedním  z mála 
institucí, které oddělovaly oběti a pachatele, 
byla  útočištná města.  Ani  zde  ale  pachatelé 
nežili  v tom  nesmyslném  bezčasí  dnešních 

 věznic,  ale  zůstávali  součástí  normálních
vztahů, komunity a města. 
Dnešní společnost se do velké míry vyznaču‐
je kulturou kontroly a exkluze. I přes mnoho 
dobrých posunů  i  v minulých  letech  zvláště 
v oblasti  alternativních  trestů,  se  posunuje‐
me  od  prevence,  nápravy  jednotlivců  a 
sociálních  reforem  ke  kultuře  kontroly  – 
masivnímu uvězňování,  segregaci, plotům a 
izolaci.  Vězeňství i trestní právo se do velké 
míry oddělilo od sociální spravedlnosti a so‐
ciální  obnovy  a  jako  společnost  jsme  se 
spokojili  s tím,  že  si  to  ti  lidé aspoň odsedí.  
Některé studie přitom ale ukazují, že většina 
pachatelů  má  tendenci  ze  zločinů  tzv.  „vy‐
růst“.  Ideálně  by  tak  trest  měl  pomoci 
v jejich dozrání a osobním vývoji, ale vězni‐
ce mají  paradoxně  zcela  opačný  výsledek  – 
zastavený vývoj, rozpad rodin, odebrání od‐
povědnosti,  izolaci,  vztahovou  chudobu, 
bezčasou  existencí  bez možnosti  něčím  po‐

zitivním  přispět,  zbytečnost.  Bible  se  staví 
proti  utilitárnímu pojetí  trestu,  který  pova‐
žuje  trest  za  ospravedlněný,  pokud  může 
být prokázáno,  že prospěje  společnosti  tím, 
že  omezí  budoucí  zločinnost  buď  odstraše‐
ním nebo  jejím znemožněním  (uvězněním). 
Zde jsou pachatelé vnímáni pouze jako pro‐
středky  a  ne  autonomní  a  zodpovědní 
jedinci. Bibli nejde v prvé řadě o odstrašení, 
ale o osobní odpovědnost a obnovu vztahů.  

 
Modleme se za:   
 
oběti trestných činů 
 proces uzdravení a navrácení poko‐

je pro lidi, kteří se stali oběťmi 
zločinu nebo jím byli zasaženi. 
Proste Boha, aby získali nový pocit 
bezpečí, naděje a smyslu.  

 to, aby se tato zkušenost v jejich ži‐
votě proměnila v ochotu hledat 
Boha a ne se mu ještě více odcizit.  

 aby jim Bůh pomohl najít odpuštění 
pro ty, kdo jim ublížili. Za vysvobo‐
zení z bolesti, utrpení, beznaděje, 
hořkosti a depresí.  

 za odvahu svědčit proti pachatelům 
 
pachatele trestných činů: 
 aby je Bůh vysvobodil  z návyko‐

vých a destruktivních způsobů 
chování.  

 aby změnil a uzdravil hlubiny jejich 
srdce a minulosti. Aby pouze nepři‐
jali trest, ale došli k pokání a změně 
celého života.  

 za lidi opouštějící vězení, aby se jim 
dostalo pomoci, přátelství i přijetí 
potřebného k novým začátkům. Za 
církev a její rozvoj práce 

. 
s propuštěnými vězni nebo s od‐
souzenými k alternativním trestům

 za práci vězeňských kaplanů a Me‐
zinárodního vězeňského 
společenství. 



7. ledna 2015 

  

    My a nevyřešená vražda 

 
Denní zamyšlení  
 
Nevím,  jestli  vám  vadí  nevyřešené  zločiny. 
Pro  někoho  jsou  to  možná  jen  čísla 
v policejních  statistikách,  ale  pro  oběti 
trestných  činů  je  to  připomínka,  že  sprave‐
dlnosti  nebylo  učiněno  zadost,  že  pachateli 
jeho čin prošel a možná, co je nejhorší, mno‐
ho  poškozených  zůstává  s pocitem 
beznadě  je  a vědomí,  že  už  je  to  každému 
jedno.  

V Dt  21,1‐9  najdeme  velmi  zvláštní 
nařízení,  které  se  týkalo  nevyřešených 
vražd.    Když  se našla mrtvola  na poli  a  ne‐
zjistilo  se,  kdo  dotyčného  člověka  zabil, 
starší  a  soudci  museli  odměřit  vzdálenost 
k nejbližší  vesnici  nebo  městu.  Starší  toho 
města pak museli obětovat  jalovici. Omýt si 
nad  ní  ruce  a  vyznat:  "Naše  ruce  tuto  krev 
neprolily a naše oči nic neviděly. Hospodine, 
zprosť  viny  svůj  izraelský  lid,  který  jsi  vy‐
koupil,  a  nestíhej  nevinně  prolitou  krev 
uprostřed  svého  izraelského  lidu."  Teprve 
pak byl ř prošt

n
i p ed Hospodinem z ěni viny za 

nevin ě prolitou krev. 
Je  fascinující  vidět  SZ  společnost, 

která  nemohla  nechat  vraždu  jen  tak  být, 
protože  vražda  člověka  znamenala  znesvě‐
cení  obrazu  Božího.  Rituálním  očištěním 
komunity bylo  třeba vyjádřit,  jakou posvát‐
nost má lidský život.   

Zločin se týkal komunity a komunita 
vždy  ve  SZ  byla  velmi  blízko  také  výkonu 
práva. Tresty a rozsudky se neděly někde za 
zavřenými dveřmi a komunita se často mu‐
sela  podílet  také  na  výkonu  trestu,  protože 
trest  byl  vždy  také  didaktickou  a  mravní 
komunikací.  Když  je  zločinec  potrestán, má 
trest vypovědět také něco o povaze zločinu a 
tedy  umožnit  reflexi  a  posílení  morálních 
hodnot  ve  společenství.  Trest  je  svým  způ‐
sobem  ve  SZ  vždy  zamýšlen  jako  lekce  pro 
všechny, nejen pro pachatele.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Biblické č
 
Dt 21,1‐9 

tení: 

 

Středa 

Čtvrtek 

 
Modleme se:   

 za dramatické snížení počtu zločinů 
 


 
v celé ČR i ve vašem městě. 

 za rozkrytí celých zločineckých 
struktur a organizovaného zločinu 
a Boží nadpřirozenou milost 
v jejich potírání.  

 za situaci spojenou se zločiny ve 
vašem městě nebo za oběti zločinů, 
s nimiž se osobně znáte. Zjistěte si, 
jakou kriminalitou trpí právě vaše 
město nejvíce, a modlete se proti 
těmto trendům. Oslovte policii, po‐

t. 

 

kud nemůžete tyto informace nají

 za pokroky v potírání speciálních 
druhů násilných nebo závažných 
zločinů – zneužívání dětí, domácí 
násilí, kuplířství, prodeje a distri‐
buce drog, terorismus, praní 

 

špinavých peněz atd. 

 Máte ve vašem městě nebo v jeho 
okolí věznici – modlete se za lidi 
v ní. 

 

 
 
 



  

     Neznesvětíš svou dceru         

8. ledna 2015 

 
Denní zamyšlení  
 
 „Neznesvětíš  svou  dceru  tím,  že  bys  z ní 
udělal  prostitutku  …“  říká  se  v Lv  19:29. 
Přesto je prostituce a obchod s lidmi tolero‐
ván  napříč  dějinami  a  také  v současném 
světě.  

Příběh  z Lukáše  7.  kapitoly  ukazuje 
Ježíše  v domě  farizeově,  do  něhož  přišla 
prostitutka  zasažená  Ježíšovým  kázáním  o 
tom, že i pro takové jako je ona, je Boží krá‐
lovství  na  dosah.  Na  znamení  vděčnosti  a 
rozchodu  se  svým  „řemeslem“  přináší  ala‐
bastrovou  nádobku  s olejem,  která  dávala 
vůni  jejímu  tělu  a  rozhodla  se  tímto olejem 
potřít  alespoň  Ježíšovy  nohy.  Když  vidí,  že 
farizeus Šimon odmítá Ježíšovi prokázat i tu 
nejzákladnější  úctu,  je  natolik  zasažena,  že 
mu omývá nohy svými slzami a suší je svými 
vlasy.  Ježíš ale ví, že když Šimon  jako před‐
stavitel synagogy nepřijímá její pokání, bude 
pro ni pravděpodobně jen velmi těžké přežít 
a začít v komunitě zcela nový život. Dovolí si 
neslýchané  –  srovnávat muže  a  ženu,  kriti‐
zovat  hostitele,  srovnávat  farizea  a 
prostitutku  a  nakonec  odpustit  ženiny  hří‐
chy, což byla vždy pouze doména Hospodina 
samotného.  Podobenstvím  o  dvou  dlužní‐
cích  donutí  Šimona  uznat  pravost  ženina 
pokání  a  zároveň  ukázat,  že  Šimon  sám  je 
tím větším dlužníkem. Žena je pozvednuta a 
její budoucnost v komunitě, která dosud vy‐
užívala  jejích  služeb,  není  již  tak  nemožná. 
Každý  v domě  se  musí  rozhodnout,  zda  je 
pokání prostitutky pravé a kdo je sám Ježíš. 
Kolem  stolu  v Šimonově  domě  pravděpo‐
dobně bylo hodně mužů, kteří nejen věděli, 
kdo  je  ta  žena,  ale  kdo  také  byli  jejími  zá‐
kazníky.  Možná  i  proto  taková  tvrdost  a 
nevíra v její proměnu. Není přitom ale větší 
degradace  člověka,  než  žena,  která  musí 
prodávat  sebe  sama.  Míra  sebeodsouzení  a 

vnitřního odcizení je u nich často tak veliká, 
že  se  již  nikdy  nedokážou  z prostituce  vy‐
manit.  I  v ČR  je  řada  lidí,  kteří  se 
prostitutkám věnují a snaží se jim ukázat, že 
nic z toho, co udělaly, nic nemění na tom, že 
jsou  vzácné  a  milované  před  Bohem.  Mod‐
leme se za ně.  
 

 

 
Biblické čtení: 
 

Lv 19:29 
Lk 7:36‐50 

 
Modleme se za: 

 oběti obchodování s lidmi – zvláště 
k účelu sexuálního průmyslu.  Za je‐
jich vysvobození ze sexuálního 
otroctví, za ochranu, obnovu jejich 
duše, naději a uzdravení z jejich 
traumat.  Pro ty, kdo jsou stále 
v tomto otroctví, ať nacházejí nadě‐

 a 

 

ji v Bohu, že je možné se nevzdat
že v celé situaci nejsou sami. 

 za účinné potírání kuplířství, ob‐
chodování s lidmi a sexuálního 
průmyslu v ČR. Za to, aby tato pra‐
xe nebyla společností tolerována a 
akceptována. Z nové podoby potí‐
rání kuplířství, obchodu se ženami 
a nucené prostituce (online data 
atd.)  

 obchodníky s lidmi – za jejich po‐
kání, obrácení a spásu. Za rozbití 
jejich organizací a uvěznění a po‐
trestání. 

 účinnou legislativu omezující sexu‐
ální průmysl a obchod s lidmi, 
identifikaci obchodovaných lidí. 

 podporu organizací pracujících 
s prostitutkami a ex‐prostitutkami 
(OM, YWAM, La Strada, RBR, Mag‐
dala atd.) i za strategickou 
spolupráci křesťanských organizací 
v Evropě v této oblasti ‐ 
www.europeanfreedomnetwork.or
g  

Čtvrtek 



  

                        Neber úplatky 

9. ledna 2015 

 
 

Denní zamyšlení  
 

Korupce  je  jen  další  formou  zneužití  moci. 
Jak  je  vidět  z biblických  textů  výše,  jde  o 
hřích  všudypřítomný  a  jdoucí  napříč  ději‐
nami.  „Nepřijímej  úplatek,  protože  úplatek 
oslepuje    oči  moudrých  a  podvrací  jednání
spravedlivých.“, říká Písmo v Dt 16:19.  

I v příběhu Zachea vidíme muže, kte‐
rý  našel  způsob,  jak  si  udělat  soukromý 
penězovod z veřejného rozpočtu a proto  le‐
žel  v žaludku  celému  Jerichu  nejen  jako 
kolaborant, ale také jako zloděj.  Ježíš se pů‐
vodně  v Jerichu  ani  nechtěl  zastavovat  a 
mířil  dál  na  své  cestě  do  Jeruzaléma,  kde 
měl  být  obětován.  Přesto  své  plány  změnil, 
když  uviděl  dva  lidi,  kteří  ho  potřebovali. 
Prvním byl slepý žebrák Bartimeus, kterého 
chtěl  dav  před  Ježíšem  uklidit,  nejopovrže‐
nější  muž  Jericha,  kterého  Ježíš  uzdravuje. 
Pak  Ježíš  pokračuje  a  dav  je  zklamán,  že 
odmítá zůstat. Při východu z města však  Je‐
žíš  spatří  na  stromě  Zachea,  největšího 
utlačovatele  a  „kmotra“  ve  městě.  Snad  ze 
strachu aby mu někdo nevrazil kudlu do zad  
Zacheus vyleze na strom, ale  lidé ho přesto 
uvidí a pravděpodobně na něj pokřikují.  Je‐
ho  zvědavost  a  síla,  kterou  je  Zacheus 
přitahován  k Ježíši,  je  větší  než  konvence 
(vážení  muži  na  stromy  nelezou)  a  strach 
z davu. Ježíši se jistě donese, co je to za člo‐
věka,  ale  on  udělá  něco  zcela 
nepředvídatelného.  Pozve  se  k Zacheovi  na 
večeři a nocleh. Jericho je v šoku, ale Zache‐
us  je  za n město, chráněn  a  s ím  i  celé  jehož 
největší grázl změnil svůj život.  

Představme  si,  pokud  by  se  takto 
změnily  životy  několika  desítek  českých 
kmotrů a korupčních šíbrů. Jaký dopad by to 
mělo na vnímání evangelia v naší zemi. Stačí 
se  podívat,  jaký  vliv měl  příběh  nejznáměj‐

šího  českého  whistleblowera  Libora 
Michálka na celou řadu lidí a jakou podporu 
pak získal při volbách do senátu. Často stačí 
změna u několika málo lidí a celý systém se 
může zadrhnout nebo zhroutit. Modleme se 
za další Michalky i Zachey.  
 

 

Biblické čtení: 

; Jer 22:14‐16 
 

Dt 16:19‐20
Lk 19:1‐10 

Pátek 

 
Modleme se za: 

 moudrost a odvahu pro vyšetřova‐
tele, státní zástupce a soudce, 
zabývající se úplatkářskými aféra‐
mi a vysokou hospodářskou 

 

kriminalitou. 

 odvahu křesťanů nepodílet se na 
kultuře úplatků a korupce a po‐
zvednout hlas, kde bude třeba nebo 
se přidat k iniciativám, které mají 

 

za cíl s korupcí bojovat. 

 lidi, kteří měli odvahu na korupci 
poukázat a sami za to často zaplatili 
vysokou cenu. Za další lidi, kteří 
budou mít odvahu vzepřít se sys‐

 

tému korupce. 

 politiky, aby měli odvahu naplnit 
své sliby a najít řešení a legislativu, 
která povede k větší transparent‐
nosti státní zakázek, a financování 
politických strana ztížení manipu‐

 

lace s výběrovými řízeními 

 občanské iniciativy, které mají za 
cíl omezit korupci v ČR. Za kreativi‐
tu, finanční zázemí i vytrvalost 

 

v tlaku na vládu a politiky. 

 nás osobně, zda se svým jednáním 
 


 
nějak nepodílíme na skutcích tmy. 

 obnovu důvěry ve veřejné instituce 
a politiku. 

 



  

                Činit spravedlnost  

10. ledna 2015 

 

Denní zamyšlení  
 
Většina  dnešních  kultur  definuje  spravedl‐
nost  jako  zákonnou  ochranu  něčích  práv.  
Justiční systém je tu od toho, aby ochraňoval 
moje práva a zasáhl, když je někdo porušuje. 
Samozřejmě  jde  o  zjednodušení,  ale  pojetí 
spravedlnosti  založené  na  zákonech  a  tres‐
tech  má  tuto  tendenci  a  bývá  chladné  a 
neosobní.  Boží  definice  spravedlnosti  je  na 
druhé  straně  velmi  odlišná.  Nejobvyklejší 
slova,  kterými Bible  popisuje  právo  a  spra‐
vedlnost,  jsou  slova  c‘daka  a miš‘pat,  která 
mají  mnohem  širší  význam.  Kombinují 
v sobě jak spravedlnost, tak také milosrden‐
ství  a  milost.    I  v Ježíšově  Kázání  na  hoře 
najdeme tyto významy pohromadě.  Sprave‐
dlnost  a  milosrdenství  nejsou  v Bibli 
oddělené,  ale  jsou  dvěma  stranami  jedné 
mince.   Spravedlnost a právo vždy musí být 
doplněno milosrdenstvím  a  soucitem,  jinak 
nebude úplné.  Účelem spravedlnosti je plné 
zjevení  Boží  podstaty,  celostní  obnova  lid‐
ského  společenství  a  náprava  vztahů.  
Biblická  vize  spravedlnosti  nepočítá  s čistě 
individualistickým  pojetím  práva,  ale  s tím, 
že budeme myslet také na potřebné, chudé a 
opuštěné.  Bez péče o ně není možné mluvit 
o spravedlivé společnosti ani životě křesťa‐
na.  Micheáš  6:8  krásně  shrnuje,  co  od  nás 
Bůh očekává. Jen to, abys zachovával právo, 
miloval  milosrdenství  a  pokorně  chodil  se 
svým Bohem.   Miš’pát  klade  důraz  na  naše 
jednání  a  milosrdenství  (chesed)  na  naše 
motivy.  Abychom  skutečně  chodili  se  svým 
Bohem, pak musíme být  sami  činitelé  spra‐
vedlnosti.    Spravedlnost  není  výlučně  Boží 
aktivitou  a  nemůžeme  čekat  spravedlnost, 
pokud  se o  ni  sami  nejsme ochotni  zasadit. 
Právo  a  spravedlnost  jsou  v Bibli  neustále 
spojovány  s péčí  o  zranitelné,  utlačované, 
chudé, vdovy,  sirotky a  cizince.  Ježíš,  stejně 
jako  před  ním  Izajáš,  ukazuje,  že  v životě 

člověka, který se naprosto nezajímá o chudé 
a potřebné,  je něco  zásadně  špatně.  Ježíš  je 
 této věci nekompromisní. Pokud ignoruje‐
e chudé, ignorujete mě samotného. 
v
t
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
M
 
odleme se za chudé a potřebné: 

Za lid  i trpící vztahovou chudobou:
 Lidi bez domova, HIV pozitivní, 

vězně a jejich rodiny, prostitut‐
ky, děti v dětských domovech a 
sirotky, uprchlíky, děti rozve‐
dených rodičů, ženy trpící 
domácím násilím, lidi závislé na 
drogách, automatech atd. 

 
Za lid : i trpící materiální chudobou
 Modleme se za potřebné v na‐

šich městech a komunitách. 
 Modleme se za organizace a lidi, 

kteří slouží potřebným. Za dia‐
konie a diakonickou službu 
v našich společenstvích. 

 Modleme se, co konkrétně kaž‐
dý z nás může udělat pro pomoc 
potřebným. 

 
Za Romy: 
 Žehnejme Romům a modleme 

se za proměnu života Romů 
skrze evangelium 

 Proti rasismu a za smíření a po‐
koj v oblastech, kde dochází ke 
konfliktům mezi Romy a větši‐
novou populací 

 
 

Za romské kazatele a sbory, za 
vzory uvnitř romských komunit

 Za romské rodiny a romské ko‐
munity ve vašich městech a 
jejich potřeby. 

 

Biblické čtení: 

Ž 82 
 

Ž 10:9‐18; 
Jk 2:14‐18 

Sobota 
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        Zjevení spravedlnosti  

 
Denní zamyšlení  
 
Odpuštění je naprosto nepřirozená věc.  Sta‐
čí  si  představit,  jak  se  cítíme,  když  máme 
odpustit někomu, kdo se nám ani neomluvil 
a  ani  nemáme  pocit,  že  udělal  cokoli,  aby 
svou  chybu  nebo  vinu  nějak  odčinil.  Naší 
přirozenou  reakcí  je,  že  chceme  spravedl‐
nost,  případně  chceme,  aby  dotyčný  „trpěl“ 
alespoň stejně jako my nebo aby mu navíc „i 
ta jeho koza chcípla“.  Odpuštění totiž popírá 
spravedlnost založenou na odplatě nebo od‐
škodnění. Nebo ji spíše staví na hlavu. Cenu 
za nespravedlnost totiž vždycky někdo musí 
nést.  Zatímco cenu trestu většinou nese pa‐
chatel  nebo  ten,  kdo  se  provinil,  v případě 
odpuštění  (a  zvláště  bezpodmínečného)  na 
sebe  bere  újmu  ten,  kdo  odpouští.    Toto  je 
jádrem evangelia a centrem zjevení sprave‐
dlnosti  v Ježíši  Kristu.    Odpuštění  je  ale 
zároveň  zcela  zásadní  věc  v každodenním 
životě, bez níž by se neobešla žádná rodina 
ani  společenství.  Jen  si  představte  rodinu 
ebo kon munitu, kde by odpuštění neexisto‐
valo. 
  Má‐li  se v naší zemi valit právo  jako 
voda  a  spravedlnost  proudit  jako  silný  po‐
tok,  musí  to  v prvé  řadě  znamenat,  že  si 
většina  lidí  uvědomí,  že  nejsou  dobří.  Ne‐
myslím,  že  bychom  měli  honit  lidi  ke 
zpovědnicím, ale bez základní sebereflexe a 
pravdivosti  o  sobě  samém  nejsme  schopni 
být vnitřně skutečně nasměrováni k dobru a 
k  pravdě  a  unést  i  její  následky.  To  ale,  že 
poznáme  pravdu  o  sobě  samých, může  být 
pro  většinu  lidí  nesnesitelné  a  bolestné. 
Pravda bez milosti a odpuštění je břemenem 
nad  lidské  síly.  Právě  proto  potřebujeme 
odpuštění Boží  a  spravedlnost  skrze Krista, 
která dává člověku sílu nezoufat si z vědomí 
vlastní  porušenosti,  ale  vždy  znovu  vstát.  
V Kristu je zjevena plnost vší spravedlnosti i 
práva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Biblické čtení: 

03:6‐19 
 

Iz 42:1‐8, Ž 1
1 Pt 2:19‐25 

 
Modleme se za vládu a v moci po
stavené: 

 
 

modleme se za vládu a pokoj pro 
naši zemi 

 modleme se za parlament a senát 
a další v moci postavené, aby 
sloužili naší zemi v bázni před 
Bohem 

 modleme se za to, aby Bůh hatil 
plány svévolníků a pozvedal 
spravedlivé 

 za Boží pokoj pro vaše město a 
komunitu (Ž 122:6‐9) 

 za to, aby autority a lidé vlivu ve 
 (Ž vašem městě vzdali slávu Bohu

67:3‐4) 
 za to, aby Evangelium naplnilo 

 vaši komunitu novým způsobem
(2. Tes 3:1) 

 za to, aby Bůh ukázal cesty, jak 
mohou věřící nacházet přízeň 
v očích své komunity (Sk 5:12‐14) 

 za to, aby Bůh ukazoval konkrétní 
cesty a strategie, jak být dobrou 
zprávou pro vaše komunity 

 
 
 Modleme se za duchovní probu‐

zení a zjevení Spravedlnost 
v Ježíši Kristu v životech lidí ko‐
lem nás 

Neděle 



  

Inspirace k modlitbám 

Modlitební plakáty 
 
Během modlitebního týdne můžete vyvěsit ve 
vašich modlitebnách plakáty s hlavními modli‐
tebními  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 
působech modliteb. Při jejich výrobě je dobré 
o
z
p užít výrazné barvy a velká písmena. 
 
Plakáty  mohou  být  užitečné  i  pro  tradiční 

modlitební  shromáždění, kdy se modlí nahlas 
azatel  a několik pověřených zástupců sboru, 
teří tak mohou mít témata přímo před očima. 
k
k
 
 
Modlitební rozhovor s Bohem  
 
Modlitba formou rozhovoru s Bohem je vhod‐
ná 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  přítom‐
ných  modlil  pouze  jednou  a  pokryl  mnoho 
témat, mohou se všichni modlit, kolikrát chtějí. 
Modlitby by měly být  stručné a  jednoduché a 
ěly by se vždy věnovat pouze jednomu mod‐m

litebnímu bodu. 
 
Modlitební rozhovor s Bohem může obsahovat 
  základních  kroků,  které  tvoří  jeho  snadno 
apamatovatelný
5
z
 

 rámec. 

1. Ježíš  je  zde.    Vedoucí  cituje Matouše  18, 
19‐20 a povzbuzuje přítomné, aby se v ti‐
chu  zaměřili  na  ukřižovaného  a 
vzkříšeného Spasitele a Pána.   

2. Děkuji  ti, Pane.   Tento krok  je úzce  spo‐
jen  s  krokem  prvním.  Je  to  přirozená 
reakce na přítomnost  Ježíše a v  této  části 
je prostor pro vyjádření díků a chvály Pá‐
nu 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 na‐
hlas  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 modli‐
teb  vkládáme  sami  sebe  a  vyjadřujeme 
n  aši ochotu stát se součástí jejich vyslyše‐
ní. 

S  moudrým,  jasným  a  hladkým  vedením 
modlitebního  shromáždění  může  tento  pří‐
tup  velice  dobře  fungovat  a  do  modliteb  se 
apojí mnohem větší počet lidí. 
s
z
 
 
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 maxi‐
málního 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  ko‐
munitu a její potřeby. Když se skupiny vrátí do 
borové budovy, mohou se podělit o své zku‐
enosti a zakončit večer společnou modlitbou. 
s
š
 
 
Modlitba ve skupinách 
 
Je možné rozdělit shromáždění do malých sku‐
in,  které  se  rozmístí  v  hlavním  sále  a p
přilehlých místnostech. 
 
ěkolik  obecných  rad  k modlitbám  ve  skupi‐
: 

N
ně
 
1. Omezte velikost skupin (max. 4). 

 
 

2. Stručně shrňte způsob, jak se budete mod‐
lit. 

3. Shromážděte  od  vaší  skupiny  modlitební 
náměty. 



  

Inspirace k modlitbám 

4. Ne‐Povzbuďte  ke  stručným  modlitbám. 
ili nahlas. 

 
nuťte lidi, aby se modl

 
5. Pokuste se být v modlitbách vyvážení. 
6. Modlete se pozitivně. 

 ině  7. Pomozte  své  skup ,  aby  se  soustředila
na Krista. 

 ačněte  a  skon‐8. Držte  se  časového plánu.  Z
čete včas. 

9. Modlete se jedni za druhé. 
0. Vyznejte svou připravenost stát se součás‐
tí vyslyšení vašich modliteb. 

1

 
 
Modlitba a skutky 
 
řipravte na veřejném místě občerstvení  (čaj, P
bagety, polévku…) pro bezdomovce… 
 
Pozvěte  na  shromáždění  policistu  z  vašeho 
okrsku,  aby  promluvil  o  problémech  vašeho 
města a kriminalitě, které čelí, a nabídněte mu 
odlitbu nebo ho požádejte,  za  co  se můžete m

modlit nebo jak pomoci… 
 
Přemýšlejte  o  tom,  jak  a  koho  obdarovat  na‐
příklad:  knihy  do  věznic,  hračky  pro  děti  z 
dětských  domovů  (pokud  jste  tak  neučinili 
ěhem vánoc), můžete se rozhodnout darovat b
krev, atd.  
 
avštivte  během dne  nemocné,  staré  a  opuš‐
ěné a potěšte je připraveným programem. 
N
t
 
 
Půst a modlitby 
 
V  půstu  jde  především  o  dobrovolné,  sou‐

kromé a Duchem vedené oddělení se od našich 
běžných životních činností a o rozhodnutí hle‐
dat 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  pi‐
tí),  atd.  Obyčejně  jsou  posty  doprovázeny 
modlitbou  a  jejich  cílem  je  větší  soustředění, 
ůst  v horlivosti,  získání  kontroly  nad  těles‐
ý
r
n mi žádostmi a odkládání soběstřednosti. 
 
Během modlitebního  týdne mohou  vedoucí 

sborů půst doporučit, ale nemohou ho nikomu 
vnutit.  Pokud  chtějí  motivovat  ostatní  členy 

boru k půstu,  je k  tomu nejvhodnější vlastní 
ř
s
p íklad. 
 
Je možné  se  rozhodnout  ke  krátkému nebo 

dlouhému postu,  ale pro křesťany bez  zkuše‐
ností  je  lépe  začít  s  mírnějším  půstem, 
například  půldenním  od  oběda  do  příští  sní‐
daně.  Během  postu  je  vhodné  dostatečně  pít 
vodu nebo ovocné šťávy a dbát na osobní hy‐
gienu.  Hlavní  věcí  je  využít  ušetřený  čas  a 
duchovní soustředění pro modlitbu a přemýš‐
lení. 
 
I konzumace má mnoho podob. Kromě jídla 

je možné se vzdát například i médií. Čas od ča‐
su  je  velmi  prospěšné  zastavit  tok  informací, 
teré se na nás hrnou a vypnout rádio, televizi, k
mobilní telefon, internet, atd. 
 
xistuje  také mnoho situací, které si půst pří‐E
mo žádají: 
  

 1. když pociťujeme naléhavou touhu po pro‐
buzení;  

 j  2. když  sme hluboce usvědčeni z hříchu Bo‐
žího lidu;  

3. když  rozeznáváme  potřebu  silnější  víry, 
skterá  by  se  dokázala  chopit  Božích  za lí‐

bení;  
 4. když  předvídáme  zvláštní  příležitost  ke 
službě  

. a když chceme prohloubit náš život  s Bo‐5
hem.  

 
Konečně  půst  bychom  měli  držet  s  čistým 

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



  

          „Nemáme čas se nemodlit“ 

Modlitba a spolupráce 

 
Duchovního průlomu se nedá dosáhnout zbraněmi 
ani pomocí peněz. Žádné lidské snažení, efektivněj‐
ší  využití  zdrojů  nebo  brilantní  strategie  samy  o 
sobě  nejsou  schopny  přinést  trvalou  duchovní 
změnu.  Naše  jednota,  pokud  nemá  být  jen  abs‐
traktním  pojmem  a  ekumenismem  „shora“, musí 
vést  k praktické  spolupráci  a  partnerství.  Výzvy, 
které před českou církví stojí,  jsou nad síly  jakého‐
koli 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 pře‐
konávat  výzvy  spojené  s našimi  často 
komplikovanými  vztahy,  kulturními  a  duchovními 
odlišnostmi,  s  technickými  i  strategickými  otázka‐
mi.  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  vzta‐
zích. Otevřenost, důvěra, pokládání jeden druhého 
za  lepšího  sebe  a  oddanost  jednat  v nejlepším 
zájmu  toho  druhého  může  být  dlouhodobě  pří‐
tomná 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 na‐
slouchat  jeden druhému  i Bohu hraje v partnerství 
nesmírně významnou roli. Bez modlitby v centru vi‐
zí  inspirované  spolupráce  bude  jakékoli  úsilí 
v partnerství bezmocné. 
 
Modlitba  je  zásadní pro  trvalost  a efektivitu part‐
nerství.  Skutečná  duchovní  změna  vyžaduje  čas, 
dlouhodobé  partnerství  a  výjimečnou  duchovní 
stálost. Nepředstíraný zájem, hluboká pozornost a 
schopnost být s druhým cele, zůstat zranitelný, na‐
stavit druhou tvář a radovat se  i v křivdách – to  je 
Kristus mezi námi. Modlitba je nástrojem, jak odo‐
lávat  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 
Radek Smetana – Apoštolská církev 
 
 
 

Posláním ATM jako modlitební iniciativy ČEA je:  

 Upevňování  jednoty Božího  lidu  skrze modlit‐
bu a společná vyznání.  

 Společné díkůvzdání za uplynulý rok a vyvyšo‐
vání Hospodina.  

 Vzájemné žehnání mezi sbory ve městě nebo v 
regionu, svědectví z různých sborů, povzbuze‐
ní,  vyznání  potřebnosti  druhých  církví  a 
respektu k jejich službě a odlišnostem.  

 Přímluvy za konkrétní lokalitu (město, kraj), za 
konkrétní službu  jednotlivých sborů a křesťan‐
ských aktivit, za konkrétní kroky v evangelizaci, 
přímluvy za potřeby města/lokality.  

 Žehnání  místním  v  moci  postaveným,  soud‐
cům, policistům atd.  

 Příležitost ke společnému pokání z nedostatků 
církve,  z  toho,  že  dostatečně  nejdeme  coby 
jednotlivci  i  kolektivy  za Hospodinem. Výcho‐
disko  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 probu‐
zení  v USA  a Velké Británii. ATM  je  v  současnosti 
jedním ze základních kamenů práce ČEA a jeho ná‐
plň a duchovní význam jsou spojeny se smyslem její 
existence. Cílem ČEA je nejen organizovat ATM, ale 
také učinit  jej vrcholem  fungující organické  spolu‐
práce  a  partnerství  mezi  křesťany  na  lokální  i 
národní úrovni.  
 



   „Hledejte nejprve království Boží“ 

        Česká evangelikální aliance 

Posláním České evangelikální aliance je „In‐
spirovat  evangelikální  křesťany  ke  sdílení 
vangelia, službě a spolupráci, být jejich hla‐
em v dnešní společnosti”.  

Členem ČEA se může stát osoba starší 18 let 
(jednotlivý člen), místní sbor, organizace, 
hnutí nebo denominace (kolektivní člen) zto
tožňující se s posláním, cíli a vyznáním víry 

e
s

  ČEA. 

Členství v ČEA poskytuje transparentní pro‐
středí 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  dů‐
ležitosti a rozměru, kde je třeba pozvednout 

ČEA  je  ve  spolupráci  se  svými 
členy:  
 

- nástrojem  jednoty  a  spolupráce  a  kata‐
lyzátorem  společného  vlivu  a  působení 

 evangelikálních křesťanů založeného na
jednotě a pravdě v Kristu. 

- hlasem evangelikálních  křesťanů  ve  ve‐
 

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 respektova‐
ný,  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 sé‐
rií  programů.  Je  třeba  znovu  objevit 
křesťanství pro celek života v jeho rozmani‐
tosti, učit se a koncentrovat zkušenosti. 

řejném  prostoru  a  prorockým  hlasem
vůči společnosti.  

- motivuje,  mobilizuje  a  rozvíjí  evangeli‐
kální  křesťany,  kteří  se  jako  aktivní 
občané angažují, aby království Boží by‐
lo  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 
email: 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
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Den  Místo bohoslužby  Čas 

Neděle 4.1.     

Pondělí 5.1.      

Úterý 6.1.      

Středa 7.1.      

Čtvrtek 8.1.      

Pátek 9.1.      

Sobota 10.1.      

Neděle 11.1.     
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