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 ročník 22/číslo 1126 
 
 

PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY  
 

9,3o hodin 

Studium sobotní školy a dětské sobotní školy – vede Daniel Kubečka 

Téma úkolu: „Život naplněný chválou“ 
•         Společná píseň č. 274 "Haleluja, jitro krásné" 
•         Modlitba 

•         Studium probíhá ve třídách pod vedením učitelů 

•         Sbírka pro potřeby misie 

•         Společná píseň č. 380 "Pán Bůh je láska" 
•         Modlitba 

  
10,3o – 10,45 hodin 

Přestávka 
10:45 hodin 

Bohoslužba – vede Jaroslav Bartoš 

•         Přivítání, sborová oznámení 

•         Společné chvály 

„Pojď nyní je čas jej chválit“ 
•         Modlitba 

•         Sbírka pro potřeby sboru  

• Příběh pro děti – Jan Bezděkovský 
•        Přímluvné modlitby 

  
•         Společná píseň č. 49 "Ty lásko vzácná" 
•         Čtení textu Bible – Mt. 5,17-20 a Mt. 9,16-17 - Václav Vondrášek jun. 

•         Tichá modlitba  

•         Kázání – Jan Bezděkovský 

Téma: "Nové i staré aneb jak s křesťanskou tradicí v dnešní době" 
  

•         Chvíle ke ztišení – „Dal jsem ti své srdce“ - Daniela Matta 

•         Společná píseň č. 99 „Hledej v slově Božím" 
•         Modlitba – Jan Bezděkovský 

•         Společná píseň č. 281 „Buď, mocný Bože, s námi“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 Informační týdeník Sboru CASD Praha 5 – Smíchov 

       27. srpna 2022 



Oznámení 
 

 

-Přejeme požehnanou sobotu všem, kteří navštívili náš sbor. 
 

-Dnes, 27. 8., kázáním z Písma bude sloužit bratr Jan Bezděkovský. 
 

-Příští sobotu, 3. 9., kázáním z Písma bude sloužit bratr Radomír Jonczy. 
 

-Páteční Smíchovské foyer, s ohledem na aktivity sboru, v pátek od 2000 hod 
na linku https://meet.google.com/pmm-urpx-wnw 

 

-V termínu 9.-11.9. (pá-ne) se uskuteční Potáborové setkání KP. 
 

-V neděli, 11. 9., jste zváni na výlet seniorů do Plzně pořádaný KC Petrklíč. 
(více informací dále ve Zpravodaji nebo u Jany Perdomo) 

 

-Začala 2.etapa rekonstrukce wc pro ženy. Děkujeme za to, že budete 

dodržovat pravidla užívání, dbát pokynů služby na chodbě a za pochopení. 
 

-Prosíme, mysleme na svých modlitbách na sestry a bratry, 
kteří jsou nemocní nebo prožívají různé nemilé životní situace. 

 

Připojte se k nám také v měsíci srpnu a mysleme na svých 
modlitbách na: situaci ve světě. 

 

-Bankovní účet sboru: 5053339/0800, do textu jméno a účel. 
 

 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

Pravidelné sborové sbírky 
Účel: sbírka misie 

Bankovní účet: 5053339/0800 
Variabilní symbol: 11106 

Částka: dle vašeho uvážení 
------------------------------------------ 

 

Účel: sbírka pro sbor 
Bankovní účet: 5053339/0800 

Variabilní symbol: 777 
Částka: dle vašeho uvážení 

 
 
 
 

 

V období 28.8. – 3.9.2022 oslaví narozeniny: 
 

Hanousek Alexandr (30.8.); Komárková Marie (31.8.); Srch Karel (31.8.);  
Beková Gabriela (1.9.); Drejnar Jiří (1.9.); Pavlík Josef (1.9.);  

Charvátová Lenka (2.9.); Skálová Mariana (2.9.); Chánová Jana (3.9.); 
Kubečka Samuel (3.9.); Trněná Naděžda (3.9.) 

 

Přejeme hojnost Božího požehnání do dalších let. 
P.S. Omlouváme se všem, na které jsme zapomněli. Nebyl to úmysl. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

QR Platba - Misie QR Platba - Sbor 

https://meet.google.com/pmm-urpx-wnw


VZKAZY, PODĚKOVÁNÍ, NABÍDKA… 
 

KAZATELSKÁ EPIŠTOLA SMÍCHOVSKÝM – 111. kapitola 
 

LÉK NA NESPOKOJENOST ŽIVOTA… 

 

Jako člověk „všem bídám člověčiny poddaný“ i já mívám čas od času období 
nespokojenosti a nevděčnosti, kdy je mi málo co mám a šilhám do cizích zahrádek, 
kde mám pocit, že je zaručeně tráva zelenější a voda modřejší. Z vašich příběhů „ze 
zpovědnice“ vím velmi dobře o tom, že nejsem zaručeně sám a že takové období 
máme čas od času každý z nás a mám dokonce i odzkoušený recept od Pána Boha, 
jak mě z takových situací pravidelně vyvádí, jak vypadá Jeho indikace mé léčby. 

Naposledy to bylo na chalupě u babičky ve východních Čechách v době mé dovolené, 
když jsem tam byl na dva dny sám. Má první ranní cesta vedla tam, kam směřujeme 
po ránu všichni, se zájmem jsem si četl ranní zprávy v mobilu a pak jsem mobil 
odložil tam, kde jej zaručeně neminu, protože jsem jej musel překročit – postavil 
jsem jej ke spodnímu futru dveří. Nevím, jak se to stalo, za chvilku už jsem byl po 
snídani, měl jsem celodenní nabitý program, vše jsem měl – jenom mobil jsem 
nemohl najít. Na všech místech, kde jsem ráno byl jsem hledal a našel jen veliké NIC. 
Jako přirozený „chaot“ si úzkostně hlídám, abych měl v běžném životě ověřené 
systémy, postupy a místa, kam PRAVIDELNĚ odkládám klíče, mobil, peněženku… 

Musel jsem již odejít a 
celý den strávil bez 
mobilu – asi si sami 
domyslíte, jakým 
problémem by ona 
ztráta byla – kolik 
informací, poznámek, 
kontaktů v mobilu 
všichni máme. Když 
jsem se pozdě večer 
vracel domů, poprosil 
jsem kamaráda, aby 
mi v domluvený čas 
mobil prozvonil, že 
jej snad někde najdu 
– no a v určený čas 
jsem jej skutečně 

zaslechl a našel – v té nejmenší místnosti v domě – na podlaze postavený u futer – 
abych jej „zaručeně nepřehlédl“. 

Bylo to nejen šťastné shledání s praktickým pomocníkem, ale také připomenutí od 
Pána, kolik obyčejných věcí a darů NEOBYČEJNĚ CENNÝCH v životě mám a kolik 
mám důvodů k vděčnosti. Je pro mě záhadou, že čas od času potřebuji takovouto 
léčbu – ještě že má náš Pán smysl pro humor a je ke každému z nás trpělivý a 
neskonale laskavý. 

   Váš velmi obdarovaný a vděčný kazatel Vašek Vondrášek 
 



SOBOTNÍ ŠKOLA – příští týden 
 

Lekce 10: Pokora a tichost ve zkouškách 
Texty: Ez 24,15–17; Ex 32,1–14; Mt 5,43–48;  
             1Pt 2,18–25; Ž 62,2–9 
Téma 3.čtvrtletí 2022: V ŽÁRU ZKOUŠEK  
 

 Tato lekce zaměří naši pozornost na „tichost“ uprostřed 
problémů. V biblickém kontextu nejde o pasivitu ani slabost, ale 
schopnost přijmout i nepříjemné okolnosti s plnou důvěrou, že 
Bůh má vše ve svých rukou. 
 

• Ez 24,21–24: Ezechielova ochota tiše přijmout bolest (neděle) 
• Ex 32,9–14: Mojžíšova pokora a prosba o milost (pondělí) 
• Mt 5,43–48: Ježíšova škola pokory (úterý) 
• 1Pt 2,18–25: Ježíšův příklad tichosti a pokory (středa) 
• Ž 62,2–9: Boží velikost – základ naší tichosti a důvěry (čtvrtek) 

 

PDF lekce: https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/aktualni/10.pdf 
Audio lekce: https://www.youtube.com/channel/UC2H6y99aQFPCsCGAL9h-
isg/featured. Bible pro dnešek se spirituálem ATI Alešem Zástěrou - pořad HopeTV 
inspirován tématem lekcí sobotní školy  
https://www.hopetv.cz/porady/vsechny-kategorie/28-bible-pro-dnesek   
Mobilní aplikace Sobotní škola v češtině. 
 
 
´V App Store vyhledat Sabbath School, v Google Play vyhledat Sobotní škola nebo 
Sabbath Scholl. 

Daniel Kubečka 

Aktuálně z nakladatelství Advent-Orion Praha  
 

Časopis Advent v sedmém čísle je plný informací ze zasedání 
Generální konference v červnu v St. Luis (USA, Missouri). 
Nebylo záměrem pouze přinést informace (ty se částečně 
objevují v příspěvku Mikuláše Pavlíka). Pokusili jsme se 
představit atmosféru a obsah tohoto setkání očima přímých 
účastníků. Proto se před vámi při 
čtení otevře pestrá paleta pocitů, 
názorů a myšlenek. Zároveň 
nemůže chybět ani článek o 
zvolení Daniela Dudy předsedou 
Transevropské divize. K zamyšlení 
otiskujeme kázání Michaela 

Krugera, které zaznělo na slavnostní bohoslužbě při 
připomínce 30 let působení ADRY v naší vlasti. Má výmluvný 
název „Dobré skutky nás nezachrání“. Přinášíme ale také 
informace z domácí scény: zprávy z jednání výborů unie a 
sdružení, ale také informaci o setkání žen na Slovensku s 

https://sobotniskola.casd.cz/lekce_PDF/aktualni/10.pdf
https://www.youtube.com/channel/UC2H6y99aQFPCsCGAL9h-isg/featured
https://www.youtube.com/channel/UC2H6y99aQFPCsCGAL9h-isg/featured
https://www.hopetv.cz/porady/vsechny-kategorie/28-bible-pro-dnesek


krásným názvem „Kráčame spolu… až do raja“. Poprvé se objevuje rubrika „Letní čtení“ 
a v ní článek „Sipora“ od Vlaďky Jelínkové. Je to zajímavý pokus o zpracování biblického 
příběhu.  
 

Lekce sobotní školy pro čtvrté čtvrtletí 2022 jsou z pera Alberto R. Timma – zástupce 
ředitele Institutu EGW a člena vedení několika biblických badatelských organizací.  
Při studiu Písma budeme sledovat velký spor mezi dobrem a zlem z pohledu dvou 
důležitých témat: Prvním je původ a přetrvávající existence hříchu a smrti. Druhým je 
dílo, které Bůh vytrvale koná, aby tyto problémy vyřešil a vrátil svět zpět do jeho 
původního, dokonalého stavu. Zvláštní pozornost budeme věnovat tomu, že lidské 
bytosti jsou smrtelné, a také významu vzkříšení, jehož prostřednictvím získáme 
nesmrtelnost. Ve skutečnosti bychom se smrti neměli bát, protože Kristus za nás zemřel 
a přemohl moc smrti. Můžeme mít jis-totu, že Kristus má „klíče smrti i podsvětí“ (Zj 1,18).  
Během našeho studia hlouběji prozkoumáme i bolestivé téma smrti. Budeme se však na 
ni dívat optikou naděje, kterou nám Ježíš nabízí.  
 

Nástěnný kalendář pro rok 2022 je v duchu 
Symfonie života. Autorka, Zdeňka Miškejová, ve 
své zkušenosti uvedené v časopise Advent nám 
přeje: Ať vás provází „Symfonie života“ ve všech 
svých rychlých i pomalých částech a buďme 
společně vděčni za ty, které navštěvujeme s 
kalendářem třeba podruhé či potřetí za sebou.  
Formát i provedení je zachováno, obrázky jsou 
opět z naší vlasti. 

 

Inzerát – Nabízím zdarma,  
 

pouze za odvoz plyšové koberce ve velmi dobrém stavu. Odběr samozřejmě i 
jednotlivě.  
Jeden je zelenomedový, rozměr 2,5x3,5 m, druhý červenobéžový rozměr 2x3 m. 
Kontakt 739 888 046 

Zn. Spěchá 
 

2 ETAPA REKONSTRUKCE NA SMÍCHOVĚ 

Začala 2 etapa rekonstrukce toalet. Navrhujeme pravidla užívání během realizace. 
Vzniká proti 1.etapě problém v tom, že pokud budou využívané pisoáry na toaletě muži 
je nevhodné, aby toalety využívali ve stejné době i ženy a obráceně. 

Návrh je – o přestávce využití wc ženami. Muži v té době využívat invalidní wc a wc na 
chodbě k učebnám a o patro níže u klubovny. Průchod mezi foyerem a jídelnou bude 
uzavřen. Průchod do učeben a jídelny bude možný pouze přes "zákristie". V průběhu 
pobožnosti využívat wc ve foyeru za "asistence " služby na chodbě. (služba má přehled 
o tom, zda je wc obsazené či nikoli a zrovna kým – muž nebo žena). Děkujeme za 
pochopení. 
 

PS. Pokud nalezneme lepší způsob provozu na toaletách budete ihned informováni. 
Správce sboru 



SPOLEČNÉ CHVÁLY 

 



Dobré skutky nás nezachrání 
Michael Kruger, ředitel ADRA International 
 

Asi před šesti lety jsem byl pozván, abych 
se účastnil setkání zástupců Červeného 
kříže v Ženevě. Po celodenním setkání 
jsme si povídali s hlavním sekretářem 
Červeného kříže a on mi vyprávěl o 
historii Červeného kříže. Vybídl mne k 
návštěvě Mezinárodního muzea 
reformace. Vysvětlil mi, že když 
navštívím v Ženevě toto muzeum, 
dozvím se o principech fungování 
Červeného kříže mnohem víc než kdekoli 
jinde. 
 
Když následujícího dne skončila pracovní 
část, toto muzeum jsem navštívil. Když 
jsem vstoupil do hlavní haly, udeřil mne 
do očí velký text na zdi přede mnou: 
 „Milostí tedy jste spaseni skrze víru. 
Spasení není z vás, je to Boží dar; není z 
vašich skutků, takže se nikdo nemůže 
chlubit“ (Ef 2,8–10).  
Když jsem pak 
procházel skrze 
jednotlivé místnosti 
muzea, stále jsem 
na tento text musel 
myslet. A pak jsem 
se ocitl na místě, 
odkud vedlo 
schodiště do suterénu. A předtím, než 
jsem vstoupil na první schod, jsem si 
všiml, že nad tím schodištěm je napsáno: 
„Proč jsi byl spasen?“ A jako odpověď na 
konci schodiště byl další biblický text: 
„Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši 
stvořeni k tomu, abychom konali dobré 
skutky, které nám Bůh připravil“ (Ef 2,10). 
Jsme Boží dílo – vlastně se tím chce říct, 
že je to Bůh, který působí na nás, ale i v 
nás. Nemluví se o lidech, kteří jsou 
dokonalí. Ale mluví se o lidech, kteří 
dovolí Duchu svatému, aby proměňoval 

jejich život. V druhé části se mluví o tom, 
že jsme byli stvořeni, abychom dělali 
dobré skutky. A zajímavé je to, že apoštol 
Pavel řekne, že to jsou skutky, které nám 
Bůh připravil předem. 
Nejsou to dobré skutky, které jsme se vy 
nebo já rozhodli pro Boha konat. My jsme 
zváni k tomu, abychom Hospodinu dali 
svůj život, aby on konal skrze nás ty dobré 
skutky, které on připravil.  
Chci připomenout ještě text z Lukášova 
evangelia. Úkolem Jana Křtitele bylo 
připravit cestu pro Krista. Víte, že v davu, 
který naslouchal kázání Jana Křtitele, se 
nacházely různé skupiny lidí – farizeové, 
saduceové atd. Jan Křtitel je ostře 
oslovuje „plemeno zmijí“. Proč? Protože 
měli pocit, že jsou strážci, že jsou těmi, 
kdo hlídají správnou cestu, a že to je jejich 
úkol. V L 3,8 Jan oslovuje dav a říká: 
„Neste tedy ovoce, které ukazuje, že 
činíte pokání.“  
A možná že si klademe stejnou otázku, 
která napadla i Janovy posluchače: „O 
jakém ovoci tady Jan mluví?“ Proto se 
celkem logicky v následujícím verši 
posluchači ptají: „Co jen máme dělat?“ 
(L 3,9). 
On jim odpověděl: „, Kdo má dvoje 
oblečení, dej tomu, kdo nemá žádné, a 
kdo má co k jídlu, udělej také tak.‘ Přišli i 
celníci, aby se dali pokřtít, a ptali se: 
Mistře, co máme dělat?‘ On jim řekl, 
Nevymáhejte víc, než máte nařízeno.‘ 
Tázali se ho i vojáci: A co máme dělat my?‘ 
Řekl jim: Nikomu nečiňte násilí, nikoho 
nevydírejte, spokojte se se svým žoldem‘ “ 
(L 3,12–14). 
Jan mluvil k lidem, kteří řešili problémy 
své doby. Princip, který stojí za jeho 
výroky, je vlastně následující: Pokud vám 



Bůh dal prostředky, sdílejte se o ně s těmi, 
kteří nedostali stejné požehnání. 
Celníkům říká: „Vy vybírejte jenom tolik, 
kolik máte vybírat, a nevybírejte víc.“ A 
vojákům říká: „Nezneužívejte své 
postavení, neohrožujte ty druhé.“ 
Znovu připomínám, kde jsme začali: Ef 
2,10. Tam se mluví o tom, že my jsme Boží 
dílo a že nám jsou připraveny skutky, 
které máme konat.  
V L 3,8 je napsáno: „Neste tedy ovoce, 
které ukazuje, že činíte pokání.“ Chci 
připomenout ještě dvě místa ze Starého 
zákona. Nejprve Iz 1,16.17: „Omyjte se, 
očisťte se, odkliďte mi své zlé skutky z očí, 
přestaňte páchat zlo. Učte se činit dobro. 
Hledejte právo, zakročte proti násilníku, 
dopomozte k právu sirotkovi, ujímejte se 
pře vdovy.“  
Izajáš mluví ke vzpurnému národu. Když 
se mluví o pokání, nám okamžitě naskočí 
vyznání hříchů. Ale Izajáš nám ukazuje, že 
celý koncept pokání je mnohem širší. 
Nestačí jen vyznat své hříchy. V těchto 
dvou verších je 9 příkazů, na které Izajáš 
klade důraz: 

1. Omyjte se. 
2. Očisťte se. 
3. Odkliďte mi své zlé skutky z očí. 
4. Přestaňte páchat zlo. 
5. Učte se činit dobro. 
6. Hledejte právo. 
7. Zakročte proti násilníku. 
8. Dopomozte k právu sirotkovi. 
9. Ujímejte se pře vdovy. 

Bratři a sestry, byli jsme spaseni proto, 
abychom sloužili druhým. Když se 
podíváme na práci Adry jako organizace, 
tak hlavním mottem Adry je sloužit 
lidstvu. Každý den, po celém světě, 
pracuje ADRA s lidmi, kteří jsou potřební. 
V Ef 2,10 se neříká, že tím dílem Božích 
rukou je ADRA. Dílem Božích rukou jsme 
my – vy a já. Každý z nás je pozván, aby 
sloužil Bohu. 

Rád bych něco zdůraznil: dobré skutky 
nás nespasí. Zachránit nás může jen 
nezasloužená Boží milost. Naše dobré 
skutky nepřimějí Boha, aby nás miloval 
víc. Jsou pouze naší odpovědí na Boží 
milost a ukazují, že jsme přijali spásu.  
Možná že si říkáte: „Já bych něco rád pro 
Boha dělal, ale vlastně nevím co. Když se 
dívám kolem sebe, tak vidím, že všichni 
mají různé dary a schopnosti, ale já 
neumím nic.“ 
Každý z nás dostal od Boha jedinečný dar, 
kterým můžeme naplnit skutky, jež nám 
Bůh připravil. Hospodin nás stvořil tak, 
abychom jedinečným způsobem dokázali 
ovlivnit životy lidí, kteří jsou kolem nás.  
V 1Pt 4,10 se říká, že každý z vás by měl 
použít ke službě druhým ten dar, který 
dostal. Každý ať slouží druhým tím darem 
milosti, který přijal; tak budete dobrými 
správci milosti Boží v její rozmanitosti. 
Každý z vás dostal jedinečný dar. Nezáleží 
na tom, co je vaše práce. Boží prozře-
telnost zařídila to, že jste na místě, na 
kterém můžete naplnit vám svěřený úkol. 
Dovolte mi podělit se s vámi o některé 
okamžiky z mého vlastního života. Vyrostl 
jsem v domově, kde moje maminka měla 
k církvi adventistů dost vlažný vztah. Můj 
otec nebyl adventista a celý svůj život 
zápasil se závislostí na alkoholu. A já jsem 
vyrůstal s hněvem v sobě, protože jsem 
byl svědkem toho, jak alkoholismus ničí 
naši rodinu. Kvůli tomu, že otec všechno 
propil, jsme byli docela chudí.  
Já jsem od začátku svého života toužil 
podnikat, protože jsem uvěřil tomu, že 
když budu úspěšný a vydělám hodně 
peněz, tak získám jistotu a zajištění, které 
jsem jako dítě neměl. Po promoci na 
univerzitě jsem si stanovil jasný cíl: 
Nebudu zaměstnancem, budu pracovat 
sám na sebe.  
Právě když jsem zakládal firmu, potkal 
jsem opravdu nádhernou mladou ženu. A 



ta zároveň byla velmi oddanou 
adventistkou sedmého dne. Po šesti 
týdnech našeho chození jsem jí řekl 
takové „proroctví“: „My se jednou 
vezmeme.“ Ona se na mě podívala a 
odpověděla mi: „Já tě taky miluji, ale 
budeme si muset promluvit o tom, jak to 
u nás bude fungovat. Já nebudu žít v 
rodině, ve které já budu chodit do sboru, 
a ty budeš sedět doma. V rodině, která je 
rozdělená.“ Řekla mi, že se za mě modlila, 
aby Bůh změnil mé srdce. Nemohu vám 
dnes vyprávět úplně všechny detaily, ale 
Hospodin opravdu zázračným způsobem 
změnil celý můj život a mé srdce. 
A najednou ty peníze, které jsem 
vydělával, už pro mě nebyly tak důležité. 
Chtěl jsem, abych jejich prostřednictvím 
mohl pomáhat druhým. Docela dobře si 
vybavuji okamžik, kdy jsem měl své první 
kázání. Moje manželka seděla v první 
řadě. Když jsem odcházel z kazatelny, 
moje žena se na mě podívala a řekla: „Ty 
jsi zázrak.“ A já se jí zeptal: „Proč?“ A ona 
řekla: „Já vím, jaký jsi byl, když jsme se 
poprvé potkali a když jsme se do sebe 
zamilovali, a také vidím, jaký jsi dnes.“ 
Já jsem živým příkladem Boží 
prozřetelnosti a svědčím o tom, že Bůh 
má schopnost změnit kohokoliv. A 
svědčím také o tom, že prosba modlící se 
ženy, manželky, má velkou moc. 
Nejsem hoden před vámi stát a kázat. 
Nemám žádné teologické vzdělání a 
nejsem kazatel. A přesto se Bůh rozhodl 
použít mne – velmi rozhněvaného 
mladého muže –, který o víře nechtěl 
vůbec slyšet. Věřte mi, že když moje 
manželka vyslovila jméno Ellen Whiteová, 
tak jsem vždycky nadskočil. A přesto dnes 
cituji po celém světě z jejích knih. A kdyby 
tady seděla moje žena a slyšela, jak cituji 
z díla Ellen Whiteové, tak by se určitě 
pousmála, protože ona zná moji minulost. 

Tím, co děláme, si nemůžeme Boží milost 
zasloužit. To, co nás zmocňuje, je jeho 
Duch v nás. Bůh si nevybírá úžasné lidi, 
aby se z nich stali křesťané. Bůh povolává 
ty, do kterých bychom to neřekli, aby se 
stali jeho následovníky. Myslím na 
apoštola Pavla – člověka, který vraždil a 
pronásledoval křesťany. A přesto patří 
mezi nejcitovanější křesťanské autory. 
Petr byl takový jako já – vznětlivý. V jednu 
chvíli se tak rozčílil, že někomu usekl 
ucho. A pak se tak bál, že lhal o svém 
Pánu. A přesto to byl právě Petr, který 
přivedl tisíce lidí ke Kristu. 
Pokud máte pocit, že vy nemáte na to, 
abyste sloužili Bohu, chci vám říci toto: 
Hleďte na Boha a důvěřujte mu. A věřte 
mi, že on vás zmocní. David měl 
nemanželský poměr, Noe se opil, Pavel 
vraždil. Jonáš utíkal od Boha, Gedeon měl 
komplex méněcennosti, Tomáš 
pochyboval. Sára byla netrpělivá, Mojžíš 
se bál mluvit. 
Mohl by teď následovat dlouhý seznam 
mužů a žen z Bible a každý z nich by byl 
nedostatečný. Byli to vlastně úplně 
obyčejní lidé, kteří měli jednu věc 
společnou: byli ochotni dát svůj život 
Bohu a nechali ho, aby skrze ně konal své 
dílo. 
Pokud si nejste jisti, co dobrého byste 
mohli pro Boha udělat, tak se modlete a 
požádejte ho, aby vám ukázal, kudy vede 
vaše cesta. A Hospodin vám ji v ten 
správný čas ukáže. 
Náš Bůh je věrný, milostivý, má moc 
měnit životy lidí. Já tu dnes stojím jako 
člověk, který byl proměněn. Modlím se, 
aby každý z nás přijal to veliké požehnání 
a přednost chodit s Bohem – dát mu celý 
život a sloužit mu. 
 
— Podle záznamu bohoslužby při příležitosti oslav 30 
let působení ADRY v ČR zpracovala 

Martina Špinková 
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