ZTIŠENÍ.
KDYKOLI. KDEKOLI.
Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno
překonat a obstát. Stůjte tedy, opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti,
obuti k pohotové službě evangeliu pokoje a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny
ohnivé střely toho Zlého. Přijměte také přilbu spasení‘ a ‚meč Ducha, jímž je slovo Boží‘.
Efezským 6:13-17

VÍTEJ V APLIKACI KMB
Bůh chce, aby každý muž byl bojovníkem, který zároveň uctívá osobu Ježíše Krista.
Při svém Ztišení uctíváš Boha, ale také se připravuješ k boji. Každý z těchto aspektů je
důležitou součástí tvé mužské identity. Stanov si jako svůj cíl strávit denně tolik času s
Ježíšem, abys zvládl obojí. Provádět denně Ztišení je důležitá dovednost. K jejímu získání
bude třeba úsilí a času. To, jak ji zvládneš, rozhodne o tvém úspěchu nebo nezdaru.
Tato aplikace ti pomůže uspět.

BEZ PAPÍRU – díky aplikaci můžeš dělat Ztišení kdykoli a kdekoli, online i offline. Najdeš
v ní všechny verše, které potřebuješ pro úspěšné dokončení kurzu KMB. Stačí zkopírovat
oddíl, nad kterým chceš rozjímat, do Deníku Ztišení. Jako zdroj dalších veršů použij
libovolnou aplikaci Bible.
RŮZNÉ PLATFORMY – aplikace je k dispozici pro tablety s Androidem a iPady. Její
webová verze funguje v libovolném prohlížeči na PC nebo Macu (pouze online). Po
registraci se můžeš přihlásit na kterékoli platformě a tvůj postup se bude automaticky
synchronizovat (viz níže). Do webové aplikace se přihlas na www.kmb2.webnode.cz
ARCHIV V CLOUDU – připrav si složku v cloudu (doporučujeme Disk Google) kam
nahraješ svá Ztišení z různých platforem (Android, Web). Archiv Ztišení, který najdeš v
tabletové aplikaci, ti umožní ukládat a editovat vytvořená Ztišení. Není však zálohován
mimo tvé zařízení. V případě jeho poškození, nebo ztráty bys o všechna Ztišení přišel.
ZODPOVĚDNOST DRUHÝM – sdílej Ztišení v cloudu se členy skupiny KMB. Vzájemně si
tak pomůžete vytvořit a udržet celoživotní návyk provádění Ztišení.
BOŽÍ ZBROJ – každým Deníkem Ztišení, který vyplníš a uložíš (počítá se pouze jeden
denně) buduješ Boží zbroj. Sleduj, jak se postupně objevuje na titulní straně.
PRAVIDELNÁ MODLITBA – zapiš si vše, za co se modlíš, do Modlitebního seznamu v
aplikaci. Synchronizuje se automaticky s ostatními platformami.
DUCHOVNÍ MULTIPLIKACE – použij aplikaci k vedení učedníků.

JAK POUŽÍVAT APLIKACI
BOJOVNÍK – každým Ztišením, které dokončíš a uložíš
buduješ Boží zbroj (počítá pouze jedno Ztišení denně).
Synchronizuje se.
POČÍTADLO – počet zaznamenaných a uložených Ztišení za
kalendářní rok, měsíc a týden.
Synchronizuje se.

OBSAH – přímý přístup k většině
funkcí aplikace.

VERŠE KMB – PDF dokument.
Obsahuje všechy verše ke knihám
KMB 1-3.

DENÍK ZTIŠENÍ – zkopíruj oddíl, který chceš studovat, z
dokumentu Verše KMB nebo elektronické Bible do Deníku.
Instrukce jak provádět Ztišení najdeš v Průvodci Ztišením.
Při Ztišení nemusíš být připojen k internetu.

ULOŽIT A EXPORTOVAT – po dokončení
Ztišení se dotkni ikony v pravém horním
rohu. Tvůj Deník Ztišení bude převeden
do PDF dokumentu a uložen v Archivu
Ztišení přímo v aplikaci. Tvé Ztišení je
připraveno ke sdílení. Viz SDÍLENÍ.

ULOŽIT – použij pouze pokud nemáš
přístup k internetu, nebo chceš Ztišení
dokončit později. Tvůj Deník Ztišení bude
uložen do Archivu Ztišení. Až se znovu
připojíš, otevři Archiv (dokonči co je
třeba) a sdílej uložená Ztišení za pomoci
příkazu Uložit a exportovat (viz výše).

SDÍLENÍ – Deník Ztišení v PDF můžeš ukládat
do cloudu a sdílet s ostatními členy skupiny
KMB:
1. Připoj se k internetu.
2. Dotkni se ikony v pravém horním rohu.
3. Zvol Odeslat soubor.
4. Nahraj své Ztišení do složky, kterou jsi
připravil v cloudu.
Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy
nezdá příjemná, nýbrž krušná, později však
přináší ovoce pokoje a spravedlnost těm, kdo jí
prošli.
Židům 12:11

Pán ti žehnej a provázej tě na tvých cestách.

