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Sborové noviny
Pravidelný měsíčník sboru Apoštolské církve v Karviné

ÚVODNÍK

V KRISTU JEŽÍŠI
Drazí bratři a sestry,
Svět, ve kterém žijeme v dnešní době a
v našich podmínkách, nám nabízí
množství produktů,
které, jak známe
z reklamy, „určitě“ potřebujeme
k tomu, aby náš život byl opravdu
kvalitní a plnohodnotný, všude se
nám naskytuje výborná příležitost jak
ke koupi, půjčení, pronájmu, ale také
i na příklad k seznámení, odpočinku a
vše samozřejmě za ty nejlepší a nejvýhodnější ceny. Reklama v TV, rádiu, v novinách, na billboardech,
prostě všude kolem nás zaměstnává
lidskou mysl natolik, že někdy člověk
přestává přemýšlet o tom, co opravdu
k životu potřebuje a nechává se strhnout všudypřítomnými slogany, které
natolik upoutávají pozornost, že
„přemýšlí“ za lidi, z nichž se stává
„uniformovaná“ společnost, která ve
svém programu přemýšlí pouze o
tom, co člověk sám může mít a čeho
může dosáhnout vlastní silou.
Chtěl bych se s Vámi dneska sdílet o
nádherné zprávě, co všechno máme a
co jsme obdrželi jako Boží dar a kým
jsme v Kristu Ježíši. Setkání
s Ježíšem Kristem nám převrátí systém hodnot v našem životě. V něm
nám Bůh zjevuje plnost svého nádherného plánu, totiž mít vztah a obecenství s člověkem. Mnohdy si neuvědomujeme, že Bůh očekává, že k
němu přilneme a budeme jej milovat
celým svým srdcem, celou svou myslí a celou svou duší. Lidé odstoupili
od tohoto Božího plánu a zvolili si
svou cestu. Cestu neposlušnosti, sobectví a lží, cestu hříchu. Bůh je svatý, spravedlivý, stálý a nemění svá
rozhodnutí. V Jeho přítomnosti nic
neobstojí, co není čisté a svaté. Laťka
je postavená vysoko a nikdo z lidí ji

není schopen sám přeskočit. Bůh ale
dal plán záchrany a proto z veliké
lásky k nám lidem poslal svého jediného Syna, aby skrze svou oběť na
kříži nás smířil s Otcem. On jako jediný byl čistý a svatý a jenom Jeho
oběť Bůh mohl přijmout. Cena je zaplacená, Ježíš zvítězil nad smrtí, dveře jsou na správném místě. Na mnohých místech v Božím Slovu můžeme
číst právě o tom, co všechno máme
v Kristu Ježíši. Jeho spravedlnost je
zárukou.
V Kristu Ježíši jsme tedy:
- ospravedlněni (Římanům 3:2226 Boží spravedlnost, jež skrze víru v
Ježíše Krista přichází ke všem, kdo
věří. Není totiž rozdílu: všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva. Jsou však
zdarma ospravedlňováni jeho milostí,
skrze vykoupení v Kristu Ježíši. Jeho
určil Bůh za oběť smíření pro ty, kdo
věří v jeho krev, aby tak prokázal
svou vlastní spravedlnost. Bůh totiž
ve své shovívavosti prominul předešlé
hříchy, aby nyní prokázal svou spravedlnost, aby se ukázalo, že je spravedlivý a ospravedlňuje toho, kdo
věří v Ježíše.)
- mrtví hříchu, ale živi Bohu (Řím
6:11)
- ačkoli je nás mnoho, jsme jedno
tělo (Řím 12:5)
- posvěcení (1. Kor 1:2)
- nové stvoření (2. Kor. 5:17) –
staré pominulo
- usmíření s Bohem (2. Kor. 5:19)
– máme uloženo zvěstovat toto smíření
- svobodní (Gal 2:4) – zemřeli jsme
zákonu a svému starému „já“
v Kristu
- nazváni skrze víru syny Božími
(Gal 3:26)
- obdaření vším duchovním požehnáním (Ef 1:3)
- povolání k věčné slávě (1. Petr
5:10)

V něm máme:

- život věčný (Řím 6:23)
- Boží lásku, od které nás nemůže nic odloučit (Řím 8:38-39)
- udělenou Boží milost (1. Kor
1:4)
- podíl na zaslíbeních evangelia
(Ef 3:6)
- zaslíbení vzkříšení
Je toho málo? Pokud se podíváme
právě z takové perspektivy na náš
život, určitě máme mnohem víc, než
co tento svět může a chce nám nabídnout a vnutit. Věřím, že správný pohled na bohatství Boží milosti jakou
máme v Kristu Ježíši, nám dává odvahu k tomu, že my a ne svět máme
co nabídnout lidem, kteří jsou kolem
nás. Proč je to ale tak těžké pro lidi
přijmout toto nádherné evangelium?
Myslím, že i mnozí z nás byli zatvrzelí ve svých názorech a ani jsme si
neuvědomovali, že „tancujeme“ jak
ten svět píská, odsuzovali jsme Boha,
posmívali jsme se slabším, kradli,
lhali, podváděli, a to jenom proto, že
„to tak všichni dělali“. Toto je ta ďáblova reklama – dělej to, co dělají
všichni kolem tebe, o důsledcích
svých rozhodnutí nepřemýšlej, žij
naplno tím, co ti nabízí tento svět,
však se na této vlně svezeš.
Bůh je jiný. Hledí do tvého srdce a
chce ti nabídnout vztah, lásku, pokoj,
který nelze ničím nahradit. Koloským
2:6 Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho
přijali jako Pána. Náš život pokud
bude v Kristu Ježíši, bude přinášet
ovoce nejen pro náš život ale hlavně
pro ty, kteří ještě nepoznali Boží milosrdenství, jaké nám udělil v Kristu
Ježíši. A věřím, že Bůh si nás použije
jako nástroje k šíření Jeho království.

TOMÁŠ MICHALEK
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MOJE CESTA ZA BOHEM
Chci
se
s vámi podělit o
svou zkušenost, jak
jsem uvěřila v Ježíše Krista.
Můj život již
od počátku nebyl
snadný. Otec byl nevěřící a maminka
byla katolička, která po přestěhování
do Karviné, nechodila do kostela. Pocházím z početné rodiny, doma nás
bylo šest dětí. Zajímavé je, že všechny
jsme byly holky. Postupně jsem doma
zůstala jen já. Všechny sestry založily
rodinu a měly své děti. Když jsem
dospěla, našla jsem si přítele. Vypadalo to, že spolu budeme celý život.
Odešla jsem tedy od rodičů a bydlela
na jižní Moravě. Bydleli jsme spolu
docela dlouho‚ asi osm let. Časem
k nám začala chodit jedna kamarádka
a mému příteli říkala o léčitelství,
magii a čarodějnictví. Já jsem s tím
samozřejmě nesouhlasila, poněvadž
jsem nějak, ani nevím jak, tušila, že to
není nic dobrého. V Pána Ježíše jsem
ještě tenkrát nevěřila a moc jsem toho
o něm neslyšela. Přemýšlela jsem o
tom, co to ta kamarádka vlastně dělá.
Snažila jsem se číst alespoň nějaké
knížky o léčitelství, abych se dověděla, co to vlastně je. Jednoho dne mezi
mnou a tím mým přítelem vznikla
kvůli tomu velká hádka a já řekla, že
ho mám moc ráda, ale prostě takto s
ním žít nemůžu, když bude tohle dělat. Tak jsem si sbalila věci, a aniž
bych měla kam jít, jsem od něj odjela.
Vrátila jsem se do rodného města a to sem do Karviné. Neměla jsem
už rodiče, ale jenom jednu sestru v
Karviné, a protože jak už to tak někdy
je v nevěřících rodinách, neměli jsme
moc dobrý vztah. Tak jsem za ní ani
nešla prosit, zda by mi pomohla. Bydlela jsem chvíli u kamarádky. Podala
jsem si v Kauflandu inzerát, že hledám podnájem a ozval se mi nynější
manžel Honza. Jenže, než jsme se
vzali, tak jsem byla hrozně nešťastná
z toho, že jsem se s tím prvním přítelem rozešla. Hrozně moc jsem toužila
mít vlastní dítě, a jelikož jsem měla
nějaké problémy s otěhotněním, tak to

jenom přidalo k tomu, že jsem byla v
životě ještě víc nešťastná.
Když jsem se vdala, tak jsme
chtěli dítě. Nešlo to, a tak mě moje
doktorka poslala do nemocnice na
propíchnutí vaječníků pod narkózou.
Při tomto zákroku mi zjistili nádor na
vaječníku. Následovala operace a chemoterapie. Stalo se to potom, kdy
jsem byla nevěrná manželovi. Když
jsem prošla celou léčbou, půjčila jsem
si Bibli. Tušila jsem, že existuje duchovní svět a že to všechno, co se mi
děje, je tak trochu duchovní. Uvědomovala jsem si, že dělám některé věci
v životě špatně. Jenže tu Bibli jsem
otevřela a nevěděla jsem o ní celkem
vůbec nic. Byla to těžká kniha, a tak
jsem ji zase zavřela a hned na to vrátila.
Žila jsem dál v otroctví hříchu i
v průběhu manželství. Zlom nastal
v době, kdy jsem se seznámila přes
internet s Martinem. Jak jsme si tak
dopisovali, tak se mě jednou ptal, jestli jsem věřící. Já mu tenkrát řekla, že
nejsem, ale vím, že někdo to tu musí
řídit. Začali jsme si povídat o duchovních věcech. Záhy na to jsem si koupila svou první Bibli. Více času jsem
trávila přemýšlením o duchovním životě. Přišla jsem na to, že Bůh se mě
již snažil oslovit nejméně dvakrát během mého života. Poprvé přes kamarádku, která mi půjčila Bibli a podruhé přes Martina. Mezi tím jsem samozřejmě také volala k Bohu a vyčítavě
jsem mu říkala, proč tohle všechno
musím prožít zrovna já. Během nemoci jsem své výhrady Bohu vyčítavě
sdělovala. Jednou mi přišla myšlenka,
že pokud nezměním svůj život, tak
budu muset znovu procházet operací a
chemoterapií. Samozřejmě, že jsem tu
myšlenku neposlechla a všechno jsem
procházela znovu. Postupně jsem začala všechno to dění v mém životě
chápat a začala se zajímat více o duchovní život.
Chtěla jsem si najít nějakou
církev a tak jsem hledala. Na internetu
jsem našla Evangelickou církev
augsburského vyznání. Napsala jsem
pastorovi email a šla se tam podívat.

Přišla jsem zrovna na jejich takzvanou
biblickou hodinu, které se účastnili
většinou starší lidé. Řekla jsem si, že
ještě tak stará nejsem a hledala jsem
na internetu dál. Našla jsem tam
Apoštolskou církev a také jsem napsala email pastorovi. Ten mi odepsal, že
si můžeme promluvit, a navrhl, kdy a
kde mám přijít. Při společném rozhovoru mě pozval na nedělní shromáždění. Šla jsem se tedy podívat, a od té
doby chodím pravidelně na bohoslužby.
Během jarních prázdnin jsem
s lidmi ze sboru jela na chatu do Velké
Lhoty. Tam jsem s pastorem a jeho
manželkou odevzdala život Pánu Ježíši. Naučila jsem se každý den děkovat
Bohu, a modlit se za své prosby. Manžel se začal se mnou hádat, a ptal se,
do jaké sekty to vlastně chodím? Nadával, že tam chodím moc často, a
vyčítal mi to. Nebylo to snadné pro
mou psychiku. Pastor mi radil, jak se
mám modlit, a další křesťané ze sboru
mi pomáhali s přímluvami za manžela. Já se doma za celou situaci také
modlila a dneska už mohu chodit pravidelně do sboru a manžel mi na to
nic neříká. Dobře ví, kam chodím, a
jsme spolu v životě docela spokojeni.
Bůh moje modlitby vyslyšel, a já jsem
mu za to vděčná.
Své odevzdání Bohu jsem nedávno potvrdila křtem ve vodě. Ráda
chodívám i na skupinky, kde je to moc
fajn. Sdílíme se a můžu se ptát na vše,
čemu v Bibli nerozumím. Ostatní se
snaží na mé otázky odpovídat a radit
mi. Od mého obrácení se v mém životě přihodilo velmi mnoho změn.
Nyní vidím svůj život z úplně
jiné stránky. Pozoruji lidi kolem sebe
a říkám si, jak by se žilo, kdyby byli
všichni věřící? Vidím však, že někteří
mají srdce pro Pána Ježíše zavřené.
Mnozí se honí jen za majetkem, jak
smutné.
Děkuji Bohu za jeho milost.

ANDREA ŠMÍDKOVÁ
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BOŽÍ OCHRANA V OBDOBÍ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
Od mých dětských let
jsem poznávala Boží
ochranu celé naší
rodiny. Bydleli jsme
v Karviné - Starém
Městě. Prožívali jsme
hodně strachu a nebezpečných chvil, ale
Bůh, ke kterému jsme se denně modlili, nás ochraňoval. Bydleli jsme v podnájmu v jednom pokoji 4x3,8m. Majitelé byli polské národnosti, takže často
byli hlídáni Němci, jestli se nescházejí
a nepracují v protiněmecké činnosti. V
roce 1944 byly za stodolou umístěna
protiletecká děla, celkem 26 ks, protože ve Starém Ráji na polských hranicích a v nynější Karviné 6 bylo frontové pásmo. Na polských hranicích a
území nynějších Marklovic a Petrovic
byla ruská vojska. Na hřbitově v Karviné 6 v kapli měli rusové kuchyni,
takže jsme žili ve frontovém pásmu,
kde byly přestřelky a útoky 2 až 3 krát
denně. Chodila jsem do německé školy, tak jsem se dobře domluvila německy. Musela jsem proto rodiče doprovázet na německé úřady, kde nutili otce,
aby vzal takzvanou folkzlistu – stal se
Němcem. Otec byl nemocný, měl operovaný žaludek, v mladším věku tuberkulózu a nemocné srdce, takže se vždy
vymlouval na svůj zdravotní stav.
Úředníci byli Němci, tak jsem musela
z němčiny tlumočit otci, co požadují.
Nejdříve se mě vyptávali na rodiče,
jestli nebyli někým přesvědčováni, ať
neberou folkzlistu. Chodili jsme na
úřad 2 krát v roce. Vždy to přešlo, ale
koncem roku 1944 jsme byli opět po-

zváni a otec udělal chybu. Řekl jim, že
dobře vědí, že je nemocný, a že by byl
německé armádě na přítěž. Dcerka
chodí do německé školy a že to stačí.
Tehdy bylo sděleno otci, že čeká na
ruská vojska, která už jsou na polské
straně, a že budˇ vezme folkzlistu, nebo budeme odvezeni do lágru. Rodiče i
my 3 děti. Táta nemohl ze sebe dostat
slovo a já jsem prosila, ať to podepíše,
že se mi líbí ve škole. Táta papír podepsal a během týdne dostal povolávací
rozkaz a my jsme s maminkou zůstali
sami. Já jsem se modlila i s maminkou
o ochranu nás i tatínka. Tatínek odešel
a já jsem chodila do školy, na nákupy a
maminku jsem nechtěla pustit nikde.
Na cestách byly kolony německých
vojáků, kteří ustupovali. Tyto kolony
byly odstřelované granáty a ruskými
letadly. Dalo se chodit mezi stromy a
ve vysušených potocích. Pro chleba a
pro mléko se chodilo vždy se strachem
a s modlitbami Otče náš. Později se
chodilo pro mouku až do mlýna, neboť
v obchodech byl nedostatek. Do mlýna
se chodilo až do Fryštátu.
Jednou ke konci války začátkem
dubna jsem byla pro mouku s naší hospodyní, která byla velmi zbožná a říkala mi: „Modli se potichu se mnou, protože je tady moc lidí a určitě nás uvidí
z letadla, které dělalo průzkum nad
Bělidlem a hlídkovalo nad kolonami
vojáků, kteří ustupovali směrem k Ostravě. Najednou se letadlo objevilo nad
námi. Pod nim nás bylo více než 50
lidí a začalo střílet do lidí. Já s naší
hospodyní jsme se přikrčily pod stěnu
a hlasitě jsme se modlily. Zůstalo tam

asi 7 lidí poraněných, ale nám se nic
nestalo. Pamatuji si, jak mi naše hospodyně říkala: „Květko, musíš se pořád
modlit, i když jdeš sama po cestě a Pán
Bůh tě ochrání.“ Tak jsem v dětských
letech uvěřila v Boží ochranu. Své prožitky píši proto, že je nás jen pár, co
jsme žili v době války. Ti, kteří se narodili po válce, již nic takového nezažili. Děkuji Bohu, že vy mladší a obzvlášť dnešní mládež nemusela prožívat takovou hrůzu jako my. Je to smutné, že se dnes někteří mladí lidé neumí
chovat ke starším lidem. Každý člověk
by měl večer před spaním zhodnotit
své chování vůči druhým, prosit Pána o
odpuštění hříchů a také se modlit o
ochranu.
Po válce jsem chodila od roku 1947
do měšťanské školy, tehdy ještě jsme
měli náboženství ve škole. Jelikož jsem
měla pěkný hlas, tak jsem s dalšími 3
děvčaty chodila zpívat při bohoslužbách.
Od svých dětských let jsem se naučila modlit, a vím, že mě Pán vyslýchá,
a slyší moje prosby. Jsem vděčná našemu Pánu Ježíši, že mi podal ruku, přivedl mě už ve starších letech do našeho
sboru, kde jsem se seznámila s Božím
slovem a přijala Ježíše Krista jako svého Spasitele.
Chci důvěřovat Božímu neměnnému slovu, dokud se moje duše a tělo
neoddělí. Vím, že vše ostatní pomine,
Jeho slovo zůstane navěky stejné. Poznala jsem pravdu Písma a nyní se snažím žít tak, abych nemusela mít strach
ze smrti.
KVĚTKA GEMROTOVÁ

MOJE ZKUŠENOST S DUCHEM SVATÝM
Před duchovním
soustředěním v Jeseníku jsem chození do sboru cítila
jako ty menší děti.
Přijdeme do sboru,
jdeme do školky,
tam si něco řekneme a jdeme domů. Nic mi to neříkalo,
jen že za nás Ježíš zemřel na kříži, a že
je špatné dělat hříchy. Do sboru se mi
moc chodit nechtělo, ale když jsem

tam byla, tak jsem byla ráda, že tam
nakonec jsem.
Když jsme jeli na duchovní soustředění, tak jsme tam byli jenom 4
dny před koncem. Každý den tam byly
výzvy a každý večer tam bylo kázání a
chvály. Tomu kázání jsem moc nerozuměla, bylo to na mě moc složité, a
tak jsem se před posledním kázáním
modlila, abych tomu rozuměla. Když
jsme šli na kázání, tak jsem tomu rozuměla a moc se mi to líbilo, pak to

skončilo a byla výzva. Já jsem tam
chtěla jít, ale styděla jsem se. Nakonec
jsem šla a chtěla jsem, aby se modlili
za to, aby mě Bůh naplnil Duchem
svatým, tak se za mě pomodlili. Cítila
jsem se přeplněná láskou, jako bych
měla prasknout a od té doby se těším
na každou neděli a jsem ráda, že jsem
mohla být na tomto soustředění.
SÁRA VAGUNDOVÁ
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UZDRAVENÍ MÉHO SYNA DANEČKA
Když
b yly
Danečkovi 3 měsíce,
všimla jsem si malé
bouličky na jeho pravé straně obličeje u
očka. Když jsem
s ním šla k paní doktorce, tak nás poslala
na ultrazvuk, kde mi řekli, že to je
podkožní tuk. Jenže za pár dní jsem
s Danečkem jela do Ostravy na kontrolu po operaci oboustranné tříselné
kýly a tam jsem narazila na dětského
onkologa z Brna. Věřím, že to bylo
Boží vedení, že doktor onkolog byl
zrovna v Ostravě v den Danečkovy
kontroly. Když se onkolog na Danečka
podíval, tak mi sdělil, že je to pravděpodobně nádor, a že bych s ním měla
přijet k nim na kliniku do Brna. Byla
jsem z toho úplně rozrušená. V tom
momentě mi v hlavě běžely všelijaké
myšlenky a dostala jsem strach. Myslela jsem, že si ze mě pan doktor dělá
legraci a snažila jsem se mu vymluvit,
že to není to, co říkal, ale že to je ten
podkožní tuk, jak mi říkali doktoři u
nás. Když jsem tomu nakonec uvěřila,
ř ekla jsem mu, že do Br na
s Danečkem přijedu. Já i moje rodina
jsme z toho byli smutní a doslova zdrcení. Daneček byl tak maličký a nevinný, že jsem měla o něj veliký
strach. Hned jsem se ptala Boha, co
tím zamýšlí a jestli Daneček umře, ale
nejhorší bylo to, že odpovědi jsem se
hned nedočkala a ještě víc jsem z toho
byla zlomená.
Když jsme přijeli do dětské onkologické nemocnice v Brně, měla
jsem velké obavy z toho, jak to všechno bude probíhat a jestli to vůbec psychicky zvládnu. Když manžel opustil
nemocnici, cítila jsem se hůř, sama a
opuštěná. Moc jsem se trápila nejen
tím, že nemám u sebe své blízké, ale
hlavně tím, co teď bude s mým synem.
Tak vše to samozřejmě začalo
různými vyšetřeními, a když pak přišly výsledky, potvrdilo se, že to je nádor. Hned jsem se ptala doktorů, jestli
je zhoubný, ale oni to sami ještě nevě-

děli a řekli mi, že se to zjistí až po
odebrání vzorků. Začala jsem strašně
moc plakat, cítila jsem se strašně, nebyl nikdo, kdo by při mně stál, kdo by
mě podržel, byla jsem úplně sama.
V tom jsem klekla na kolena a doslova
křičela k Bohu. Vůbec jsem nebrala
ohled na to, že vedle mě ležela další
maminka s dítětem, okolo chodily
sestřičky, ale já nepřestala volat
k Ježíši. Odevzdala jsem Danečka a
celou tu situaci do Božích rukou a
prosila o Boží pokoj do mého srdce.
V tu chvíli jsem pocítila, že při mně
někdo stojí. Nebyla to sestřička, ani
maminka, ale DUCH SVATÝ. Neustále jsem se modlila a znovu se ptala,
jestli Daneček umře, ale odpověď stále nebyla. Když tedy Danečkovi odebrali vzorek a přišly výsledky, tak přišla za mnou doktorka a sdělila mi
úžasnou zprávu. Řekla mi, že to byl
nezhoubný nádor, a že je dobře ohraničený, že se to vyoperuje a pak budeme jezdit jen na kontroly. Měla jsem
nevýslovnou radost, hned jsem děkovala Pánu Ježíši, a když jsem to volala
své mamince, tak mi řekla to, na co
jsem celou tu dobu čekala. Víte, Pán
Ježíš mi odpověděl, ale skrze mou
maminku. Řekl mi: „Požehnám ti, naplním tě radostí, dám ti chléb – slovo
z nebe, přitáhnu tě ke kříži, dám ti
život pro Danečka. Když mi to řekla,
spadl mi velký balvan ze srdce a děkovala jsem Bohu. Po operaci Danečka
přišel za mnou pan doktor a řekl, že
operace proběhla bez komplikací, ale
že odstranili jen 60-70% tumoru
(nádoru), to znamená, že tam něco
málo zůstalo, a že to budou sledovat
tím, že budeme jezdit na kontroly co
půl roku do Brna. Ale já přesto věřila,
že je Daneček úplně zdravý!
Když uběhl půl rok od operace,
jeli jsme do Brna na kontrolu, kde
udělali magnetickou rezonanci. Výsledky byly dobré a řekli mi, že zbytek
toho tumoru od operace neroste. Po
druhé a třetí kontrole mi sdělili, že
zbytek tumoru, který tam zůstal, už
tam není, a proto není důvod jezdit do
Brna na další kontroly. HALELUJA!!!

Uvědomila jsem si, že to co se mi přihodilo, s tím má co do činění Bůh.
Pochopila jsem, že mě hodně láká
svět, a proto Bůh zasáhl do mého života. S velkou láskou mě Ježíš držel
v náručí, když jsem se dívala smrti do
očí. On mě pohladil na srdci, když
jsem čekala na výsledky, kdy jsem se
málem sesypala. Cítila jsem Jeho obejmutí, když jsem čekala, jak dopadne
operace. Strach o život Danečka mi
otevřel oči i srdce, že sama bych to
vše nezvládla, a že musím činit pokání
a vrátit se k Bohu.
Vím, že to byl zásah Boží do
mého života ne jen skrze Danečka, ale
skrze odpověď: „Dám ti chléb – slovo
z nebe, přitáhnu tě ke kříži. Po dvou
letech Danečkového uzdravení se toto
zaslíbení naplňuje. Silně se přibližuji
k Bohu a nepřestávám mu děkovat za
to, že poznávám nový život. Už jsem
mnoho věcí odhodila, mé chování je
jiné, láska naplňuje mé srdce, horlivě
se modlím a mám horlivou touhu se
podobat Ježíši!
Chtěla bych dodat, že to zasáhlo
i mého manžela, který byl ateista a
uvěřil, že ho uzdravil Bůh. Sám
s pláčem děkoval Bohu za uzdravení
Danečka. Propast, která nás dělila,
Ježíš přemostil křížem. Chci ho zvednout a následovat ho. Nebojím se, nebude tak těžký, abych pod jeho tíhou
padla. Neodložím ho, abych nezapomněla. Chci ho věrně nést, abych po
něm mohla přejít do Ježíšové náruče,
až přijde čas.
AMEN
MILADA ASZTALOSOVÁ
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MAKROBIOTIKA
ENERGETICKY NABITÁ STRAVA?
Zdravá výživa je jedním ze stěžejních prvků, které určují zdraví člověka. Moderní člověk v rozvinuté společnosti často konzumuje nadměrné
množství kalorií, málo ovoce a čerstvé
zeleniny, zato hodně cukru a nezdravých tuků, které ovlivňují proces vzniku cévní aterosklerózy. Nedostatek
vlákniny v potravě vede k poruchám
střevní pohyblivosti, podílí se na vzniku chronické zácpy a může také různými mechanismy přispívat k rozvoji
rakoviny tlustého střeva. Mnoho lidí
trpí skutečným nebo domnělým nedostatkem vitamínů, stopových prvků, a
tak v lékárnách vykupují celé tuny
multivitaminových přípravků, kterými
se snaží vybalancovat nedostatky
v příjmu těchto látek v přirozené formě.
Populární magazíny jsou plné
dobrých rad pro zaručené zhubnutí a
receptů pro zdravou výživu. Mnohé
z nich mají určité racionální jádro, jiné
berou člověka na hůl a pomáhají mu
dobře „utrácet“ peníze. Mezi těmito
recepturami se však můžeme setkat
s návody, kdy nejde jen o správnou a
zdravou výživu, ale ještě o něco víc –
totiž o duchovní rozvoj a celkové zdraví.
Učení o jang a jin – duchovní základ
makrobiotiky
Jedním z takových směrů je makrobiotika. Za zakladatele makrobiotiky
je považován Japonec George Ohsawa,
profesor orientální medicíny (18931966). Na základě vlastních zkušeností
s léčitelstvím utřídil tradiční japonské
léčitelství ve formu makrobiotického
životního stylu.
Základem makrobiotiky je zenbuddhismus. Slovo „zen“ znamená
meditace, čili jde o meditativní formu
buddhistického náboženství. V tomto
učení se objevují některé prvky, které
známe již z duchovního základu akupunktury, taoismu – totiž dvě protikladné síly jang a jin, mezi kterými
vibruje celý vesmír. Zdraví znamená
rovnováhu obou těchto principů

v lidském organismu. Nemoc je určena
poruchou rovnováhy mezi jang a jin.
Podle makrobiotiky mají různé
potraviny rozdílný obsah těchto protichůdných sil. Některé potraviny jsou
silně jangové – např. rafinovaná sůl,
vejce, maso, sýry, ryby a drůbež.
V jiných naopak převažuje jin: bílá
mouka, loupaná rýže, zmrazené potraviny, tropické ovoce, mléko, rafinované oleje, ostrá koření, med, cukr a alkohol. Kromě toho existují potraviny
vyvážené: celá obilná zrna, boby, kořenová a hlávková zelenina, zelená přírodně pěstovaná zelenina, mořské řasy
a mořská sůl, zastudena lisované oleje
a semena, nearomatizované čaje, ovoce z našeho klimatického pásma a
sladký sirup.
Rozumově ani prakticky není
možno toto mystické rozdělení vysvětlit, neboť je dáno jednou provždy. V
potravinách jsou údajně obsaženy dosud nepoznané síly, které nejde vystihnout ani kalorickým obsahem, ani obsahem bílkovin, tuků a cukrů nebo
také minerálních látek a vitaminů.
Makrobiotika je tedy určena řádem
vesmíru, a to podle obsahu tajemných
sil jang a jin v jednotlivých potravinách.
Strava obsahující oba principy
jang a jin v rovnováze by měla být
podle tohoto řádu nejzdravější. Z toho
hlediska je nejlepší strava, která obsahuje obiloviny, protože tyto jsou energeticky (ve smyslu jang – jin) nejvíce
vyvážené. Obilí má tedy
v makrobiotice zcela mimořádné postavení, ale z hlediska normálního pohledu není příliš důvodu k velkým
oslavám. Např. pšenice má nízký obsah bílkovin (jen 11-12%), pouze 2%
tuků a neobsahuje dostatek nezbytných
mastných kyselin, dále má nízký obsah
vápníku a žádné vitaminy C a A. Nemůže tedy jako hlavní potrava zajistit
všechny nezbytné složky výživy,
zejména u malých a rostoucích dětí.
V makrobiotice neexistuje strava
dobrá, nebo špatná (toto rozlišování
všeobecně taoismus nedovoluje!).

Existuje jen strava, která je buď harmonická, nebo disharmonická, strava,
která nás uvádí do souladu, nebo naopak do rozporu s vesmírným principem. „Disharmonická strava staví člověka do rozporu s prostředím, a člověk
potom těžko hledá rovnováhu, třeba i
za cenu nemoci nebo špatného jednání
a chování.“ Úpravou stravy podle principu rovnováhy mezi jang a jin lze pak
tuto rovnováhu vrátit, resp. může dojít
k uzdravení.
Ohsavovo učení je nekompromisní a on sám chápal makrobiotiku jako
přísnou dietu. Výživu pak rozlišil do
několika stupňů – čím vyšší stupeň,
tím více obilovin. V případě nejvyššího stupně č. 7 se strava skládá ze
100% z obilovin. Tento 7. Stupeň je
označován za „nejpříznivější“ a je
údajně spolehlivým léčebným postupem pro všechny nemoci. V praxi však
delší dodržování 7. Stupně vede k řadě
zdravotních problémů – k vývoji chudokrevnosti, snížení obsahu bílkovin
v krvi, snížené hladině vápníku v krvi,
kurdějím z nedostatku vitaminu C,
hlavně pak k chronické podvýživě.
V odborné literatuře jsou doložena
mnoha úmrtí při nekompromisním
dodržování zásad makrobiotické léčby.
Ohsawův žák Michio Kushi je
představitelem makrobiotiky posledních 20 let. Podle něho je pro každého
člověka nejdůležitější žvýkání. Každé
sousto bychom měli požvýkat 50krát
až 100krát. Při vážnějších chorobách
150krát až 200krát. Kushi dokonce
uvádí, že beznadějné zdravotní stavy
se podařilo zachránit tím, že nemocní
žvýkali potravu až 1000krát.
Vysvětlením těchto zdánlivě nesmyslných rituálů snad mohou být
Kushiho vlastní slova, která vysvětlují,
co si pod příjmem potravy představuje:
„Jíme vibrace ve formě myšlenek,
představ a snů. Čím dále se touto potravou „prokousáváme“, tím se blížíme
k věčnosti. Nakonec „jíme“ jednoduchost principu jin a jang – pak opouštíme říši relativního světa, abychom
(Pokračování na stránce 6)
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dosáhli nejvyššího stupně sebeurčení.“
Že v makrobiotice nejde jen o
stravu, svědčí také skutečnost, že její
centra mají v programech přednášky
věnované spirituálnímu rozvoji, meditaci, otázkám duše a těla atd. makrobiotika ve své ryzí podobě tedy splňuje
všechny předpoklady náboženství.
Zdravotní a duchovní rizika makrobiotiky
Krátce poté, co makrobiotický
životní styl opustil zemi svého vzniku
- Japonsko, objevily se první varovné
zprávy o zdravotním riziku, které tento
jednostranný výživový systém nese.
Výživové nedostatky se prvně objevily
u nejvíce zranitelné skupiny – malých
dětí a žen v reprodukčním věku. Systematické studie v USA a Evropě za posledních 20 let potvrdily, že výživové
problémy jsou popisovány u většiny
dětí živených makrobiotikou. Nepotvrdila se obranná tvrzení makrobiotiku,
že výživové nedostatky převládaly jen
v rodinách, které nedodržovaly makrobiotické principy.
Nejprůkaznější byly závěry obšírné evropské studie, která zahrnula zatím největší soubor 243 dětí ve věku 08 let. Studie se zúčastnilo 80% holandské makrobiotické dětské populace,
která byla srovnána s dětmi normálně
živenými. Ve skupině novorozenců
makrobioticky živených matek bylo
zjištěno malé, ale významné nitroděložní opoždění růstu s výslednou nízkou porodní hmotností. Průměrná
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hmotnost novorozenců byla o 180g
nižší než u běžné holandské populace.
V pozdějším kojeneckém a batolecím věku byly u makrobioticky živených dětí zjištěny významné výživové
nedostatky v příjmu vápníku, vitaminu
B, vitaminu B a nedostatečný příjem
energie a bílkovin. U makrobioticky
živených dětí byly zaznamenány změny v červeném krevním obraze. Téměř
u třetiny dětí z této skupiny byly dále
pozorovány známky křivice a opožděné prořezávání zubů. Psychicky a pohybový vývoj makrobiotických dětí
byl rovněž opožděn – děti na makrobiotické výživě začaly chodit o tři měsíce později, opožděn byl i rozvoj řeči a
slovní zásoby.
Jednostranná výživa neodpovídá
výživové adaptaci člověka, který je
svou výbavou geneticky přizpůsoben
pro smíšenou stravu – rostlinnou i masitou. Jeho trávicí trubice je připravena
přijímat potravu velmi různorodou a
látková výměna lidského organismu
tuto pestrost vyžaduje. Dnes víme – a
to i bez makrobiotiky –, že mnoho lidí
ve stravě zanedbává přísun ovoce a
zeleniny zásady správné výživy ovšem
nelze odvodit z mystické filozofie taoismu nebo buddhismu.

str. 6
jdeme tedy důvod, proč bychom měli
z náboženských důvodů odmítat masitou, resp. rostlinnou potravu, když vše
je Božím darem pro člověka. Naopak
nás Bible varuje před falešnými učeními, které zakazují lidem
z náboženských důvodů přijímat určité
pokrmy. „Duch výslovně praví, že
v posledních dobách někteří odpadnou
od víry a přidrží se těch, kteří svádějí
démonskými naukami, jsou pokrytci,
lháři a mají vypálen cejch na vlastním
svědomí. Zakazují lidem … jíst pokrmy, které Bůh stvořil, aby je
s děkováním požívali ti, kdo věří a kdo
poznali pravdu.“ Učení, které spojuje
příjem určitých druhů potravin
s duchovním zdokonalováním člověka,
jak to činí makrobiotika, je v rozporu
s biblickou zvěstí.

Pokud se odevzdáme makrobiotice,
opouštíme dobrovolně půdu biblického
učení a vstupujeme na půdu buddhismu a taoismu. Zde nejde totiž zdaleka
jen o otázky správné výživy (tu je
možno naopak velmi úspěšně provozovat bez makrobiotiky), ale o celkovou
životní orientaci člověka. Přijímat
makrobiotiku a její životní styl znamená nejen vědomě se vystavovat zdravotním rizikům z toho plynoucím, ale
V Bibli čteme, že když Noe po potopě také vstoupit do zcela odlišného světa,
opustil archu, Bůh určil jemu i celému který není slučitelný s biblickým obralidstvu pestrou a smíšenou potravu: zem.
_______________________________________
„Každý pohybující se živočich vám
Použitá literatura:
bude za pokrm; jako zelenou bylinu Mudr. Štěpán Rucki, CSc.: Alternativní medivá m dává m i toto vš ech no.“ cína - pomoc nebo nebezpečí?,
V křesťanském přístupu ke světu nena- Křesťanský život, 2008, str. 75-79

NAROZENINY
Baláž Milošek
Ledvoň Jonášek
Ochodek Jiří
Kovařík Tomášek
Michalková Karolínka

7.9.2001
10.9.2009
11.9.1997
17.9.2006
29.9.2000

Ciesariková Helena
Štěpaníková Zlatka
Morawiec Vladislav
Slusarzová Renáta
Szvetková Marie
Řežábek Jan
Krucinová Olga
Skřivánková Irmgard
Asztalosová Milada
Kožinová Milada

VŠEM OSLAVENCŮM PŘEJEME MNOHO BOŽÍHO POŽEHNÁNÍ

5.9.1963
8.9.1956
9.9.1968
14.9.1973
17.9.1938
17.9.1965
18.9.1969
25.9.1942
26.9.1984
30.9.1958
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Margita / Před dvěma a půl lety jsem přijala Pána Ježíše. V den, kdy mi oznámili,
že bude vodní křest, jsem řekla, že nejdu. Myslela jsem si, že to nemůžu udělat
proto, že musím být ve sboru dlouhou dobu, abych se naučila hodně žít podle
bible. Když mi vysvětlili, že křest je rozhodnutí zemřít v Kristu a žít jako nové stvoření, s radostí jsem se rozhodla, že pohřbím staré já a povstane nový člověk zrozený v Kristu Ježíši. V den křtu jsem se hodně těšila na to, až mě vynoří z vody, co
budu prožívat a co se v mém srdci změní. Když mě vynořili z vody, byla jsem jako
opilá, a když po mně vylezla z vody sestra Marika, mé srdce a tělo pocítilo velkou
lásku a radost takovou, že jsem ji chtěla obejmout a říct ji sestro, ale zabránila mi
v tom má 2-letá dcerka Emilka, která plakala. Svou dcerku jsem objala tak, jak
jsem chtěla obejmout sestru Mariku. Několik dnů po křtu jsem zjistila změnu.
Nemluvím slova, které jsem mluvila dřív, více se modlím, a taky za druhé, což
jsem dřív nedělala, o hodně víc čtu bibli. Jsem ráda ve společenství křesťanů, každou volnou chviličku využívám k rozhovorům se sestrami. V tomto čase toužím
poznávat Pána a být stále plná Ducha svatého.
Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Matouš 5,6

Vaše sestra Margita Tomesová

Božena
Božena / Byla jsem pozvaná mezi
křesťany, začala jsem chodit do
sboru a Pán Ježíš se mně dotýkal.
Později jsem prošla vodním křtem,
a jak mně vynořili z vody, tak jsem
se cítila znovu narozená. V životě
chci jít po cestě Pána Ježíše.
Božena Barnová

Andrea

Marika / Půl roku jsem čekala na tento
nádherný den. Na den, kdy mně ponoří do
vody, abych na svém těle a v srdci pocítila
to, o čem křesťané mluví. Pohřbít staré já
a povstat nová. Ten den přišel. Ráno jsem
do sboru šla nadšená a s velkou radostí.
Netušila jsem, že budu mluvit o tom, proč
jsem se rozhodla pro křest. Když dal pastor výzvu, tak sestra Monika mně povzbuzovala, abych šla něco říct. Nebyla jsem
proti, jen jsem nevěděla co říct. A když
jsem vzala do ruky mikrofon, cítila jsem
přítomnost Ježíše a jeho dotek na hlavě a
rázem se mé srdce rozmluvilo. Když jsem
se pak vracela na místo, chytla mně za
ruku sestra Slávka Mláděnková a řekla, že
Marika
jsem ji moc povzbudila, chtěla jsem ji obejmout a říct, že ji mám ráda. Rozplakala jsem se, ona mně povzbudila víc, protože dala najevo, že má radost z nových lidí. Po sboru jsem se nemohla dočkat
čtvrté hodiny ke křtu. Moc jsem se těšila na nové věci u křtu i po něm. Ta hodina přišla. Když mě vynořili z vody, stalo se něco, co se nedá přesně popsat slovy. Všechno co bylo uvnitř mě i na mně bylo pryč. Ani známka toho, co bylo
před ponořením. Úplně nová, lehká a plná lásky.
Zjišťuji ve svém životě změny. Toužím po Boží lásce a taky ji mít v srdci, o mnoho víc čtu Boží slovo, mám touhu poznávat nové věci a hodně se modlit.
Děkuji Bohu, že teď mám novou rodinu, do které mě přivedl.

Tomáš
Marie / Jsem moc ráda, že jsem
byla pokřtěná, protože věřím
v Boha, už dlouho, asi 5 let. A chci
říct, že se mi ten křest moc líbil,
bylo to takové vzrušující. Než
k tomu křtu došlo, byla jsem nervózní, a pak když jsem byla v tom
bazénu a pastor se za mne modlil,
tak jsem byla naplněná Duchem
svatým, a jak mně ponořil a vytáhnul, tak to byl pro mě dobrý pocit.
Měla jsem radost z toho, že už sem
pokřtěná a byla jsem moc šťastná.
No a můžu říct, že úplně patřím
Bohu.
Maruška Pechová

Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. Řím. 12,15

Vaše sestra Marika Toráčová

Marie
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AKCE A OZNÁMENÍ
KALENDÁŘ AKCÍ NA ZÁŘÍ 2010
Čtvrtek
Pátek

Neděle
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Neděle
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Neděle
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Neděle
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

2.9.10 17:00 hod.
3.9.10 16:00 hod.
16:00 hod.
17:00 hod.
5.9.10 9:00 hod.
7.9.10 17:00 hod.
8.9.10 16:00 hod.
9.9.10 17:00 hod.
10.9.10 16:00 hod.
17:00 hod.
12.9.10 9:00 hod.
13.9.10 17:00 hod.
14.9.10 17:00 hod.
15.9.10 16:00 hod.
16.9.10 17:00 hod.
17.9.10 16:00 hod.
17:00 hod.
19.9.10 9:00 hod.
21.9.10 17:00 hod.
22.9.10 16:00 hod.
23.9.10 17:00 hod.
24.9.10 16:00 hod.
17:00 hod.
26.9.10 9:00 hod.
27.9.10 17:00 hod.
28.9.10 17:00 hod.
29.9.10 16:00 hod.
30.9.10 17:00 hod.

Sborová modlitba
Mládež
Setkání pracovníku s dětmi
Skupinka - Ka 6
Nedělní shromáždění
Biblická hodina - Škola Krista
Royal Rangers
Sborová modlitba
Mládež
Skupinka - Předvoj
Nedělní shromáždění, VP
Setkání starších sboru
Domácí skupinky - dle oznám.
Royal Rangers
Sborová modlitba
Mládež
Skupinka - Ka 6
Nedělní shromáždění
Biblická hodina - Škola Krista
Royal Rangers
Sborová modlitba
Mládež
Skupinka - Předvoj
Nedělní shromáždění, VP
Setkání starších sboru
Domácí skupinky - dle oznám.
Royal Rangers
Sborová modlitba

Prázdninová besídka
Děkuji všem sestřičkám
a bratrům, kteří nám
o prázdninách pomáhali
v nedělní školce.
Ať vám Pán Ježíš
mocně požehná!
E.Ochodková

SBOROVÉ NOVINY
pravidelný měsíčník sboru Apoštolské církve v Karviné, číslo 9, ročník 17

Bankovní spojení na sbor : 105 101 764 / 0300

Adresa: Apoštolská církev, Sborové noviny, Za Panelárnou 2481/2, 735 06 Karviná - Nové Město, tel.: 596 318 745, e-mail: ackarvina@volny.cz,
navštivte nás na internetových stránkách sboru AC Karviná: www.ackarvina.cz
Sborové noviny vychází pro potřebu AC v Karviné a jsou distribuovány zdarma. Jakékoliv příspěvky, ať už finanční, či materiální, vždy vítáme! Vaše příspěvky jako
jsou články, recenze, povzbuzení a svědectví můžete předávat osobně v kanceláři sboru a nebo zasílat na výše uvedené adresy – tedy na internetovou a poštovní. Na
schválení vyučujících příspěvků mají vyhrazené právo starší sboru a pastor.
Uzávěrka příjmu příspěvků do dalšího čísla SN: 21. 9. 2010

