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Z naděje se radujte,
v soužení buďte trpěliví,
v modlitbách vytrvalí.
Římanům 12:12

svědectví
otázky a odpovědi

Čím se sytíš?

úvodník

Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné! Tak ať řeknou ti, kdo
byli Hospodinem vykoupeni, ti, které vykoupil z rukou protivníka, které shromáždil ze všech zemí, od východu, od západu, severu i moře. Bloudili pouští, cestou pustin, město sídla Božího
však nenalezli. Žíznili a hladověli, byli v duši skleslí. A když ve svém soužení úpěli k Hospodinu,
vytrhl je z tísně: sám je vedl přímou cestou, aby došli k městu jeho sídla. Ti ať vzdají Hospodinu
chválu za milosrdenství a za divy, jež pro lidi koná: dosyta dal najíst lačným, hladovým dal plno
dobrých věcí.
Žalmy 107:1
Věřím, že každý z nás zažil alespoň jednou ve svém životě hlad. Myslím ten opravdový, kdy jsme delší dobu
nejedli, a cítili jsme, jak nám kručí v břiše. Toto není pro
nikoho příjemný pocit a většinou se to projeví na naší
tělesné síle. Naším hlavním záměrem je tento stav změnit. A tak děláme vše proto, abychom zajistili přísun potravin našemu tělu, abychom se opět cítili dobře a nabyli
sil.
Tak stejně je to i s naší duší. Ta však, pokud jsme znovuzrození křesťané, hladoví po Bohu. Jediný způsob, jak
utišíme náš hlad, je nasytit se Bohem. Co to znamená? To
znamená jít do naší modlitební komůrky a zůstat v Boží
blízkosti. On utiší náš hlad svým slovem a svojí přítomností.
Zdá se to tak jednoduché, tak proč se tak málo sytíme
Bohem? Znovu bych to přirovnal k našemu tělesnému
hladu. Když začneme pociťovat hlad, chceme rychle tento
nepříjemný pocit zahnat a neděláme si příliš starostí,
jestli je to pro naše tělo zdravé a prospěšné. Proto sáhneme po nějaké rychlovce, jako je hamburger, párek
v rohlíku nebo hranolky. Proč ne, když to tak dobře funguje a rychle to zažene hlad. Jenže si začínáme zadělávat
na problémy. Můžeme si velmi rychle navyknout na tento
způsob tišení hladu a následky takového jednání se pomalu, ale jistě v našich tělech projeví.
Podobným způsobem křesťané řeší svůj hlad po Bohu.
Takovou rychlovkou se pak může stát nějaká knížka,
křesťanská akce, nebo anonymní rozhovor skrze moderní
komunikační prostředky. Takový křesťan pak jezdí od
konference k semináři, čte spoustu knih, ve kterých je
popsáno dopodrobna jak řešit ten svůj konkrétní problém, případně se svěří svému bratru a hledá dobrou a
zaručenou radu pro svůj život. Toto je způsob, jak utišit
hlad. Emoce, rychlé odpovědi a život bez těžkostí. Ale jak
bude vypadat život takového křesťana s postupem času?
Odpověď známe; a myslím, že jsme se každý s takovým
křesťanem setkali.

Pokud se nenaučíme ve svých životech sytit Bohem,
nemůžeme se stát zdravými služebníky. Je důležité, tento
hlad rozpoznat a správně jednat. Když procházíš těžkým
obdobím, prožíváš samotu, odmítnutí, nebo nepochopení,
nemusí to vždy nutně znamenat satanský útok na tvůj
život. Může to být Bůh, který tě chce naučit sytit se Jím
samotným a ne okolnostmi, tím jestli se mi dnes daří,
mají mě dnes všichni rádi, rozumí mi a přijímají vše, co
říkám a dělám. Ptejme se Pána, jestli zrovna tato okolnost není lekcí pro náš život.
Nesyťme své duše instantní stravou, i když vypadá
dobře, lákavě, nádherně voní a můžeme ji mít hned. Ptejme se, je-li to opravdu ten správný pokrm pro naši duši.
Posledním příkladem je pak známé rčení, že s jídlem
roste chuť. To znamená, že pokud se sytíme pravidelně
Bohem, jsme schopni a připraveni pojmout více z Božích
požehnání, než ti, kteří se sytí takzvanými rychlovkami.
Mou touhou je, aby každý, kdo čte tyto řádky a myslí to
s Bohem opravdu vážně, byl tím, kdo prahne a hladoví po
Bohu a zároveň se Jím každodenně sytí.
Jako laň prahne po vodách bystřin, tak prahne duše má
po tobě, Bože!
Má duše žízní po Bohu, po živém Bohu, kdy už smím přijít a spatřit Boží tvář?
Bůh vám žehnej
Marek Slusarz
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Kampaň Teen Challenge v Karviné
Ve dnech od 23. do 27. května proběhla v osmi městech (v rámci moravskoslezské oblasti sborů AC) kampaň proti drogám,
kterou pořádalo Teen Challenge (dále TC). Přijeli k nám bratři a také klienti střediska TC ze Šluknova. Cílem byly jednak
přednášky na školách a besedy a také tzv. „streety“ – roznášení informačních letáků ohledně problematiky užívání drog na
ulici a vyhledávání skupin lidí nebo jednotlivců, kterým se nabízela možnost léčby ve středisku TC.
V našem městě jsme připravili přednášky na třech školách,

a zjistili jsme, že je velký zájem ze strany pedagogů, aby se
o této velmi aktuální problematice s mládeží mluvilo. Mnozí
vědí, ze své zkušenosti, že riziková hranice věku, kdy děti
začínají experimentovat s drogami, alkoholem a jinými návykovými látkami se rychle snižuje. Jednak je to dáno tím, že
není problém sehnat tyto látky, jednak také prostředím, ve
kterém se pohybují se svými kamarády a mnohdy také příklad starších sourozenců nebo dokonce i rodičů, kteří mají
zkušenosti a praktikují to v domácnosti před očima dětí. Zdá
se, že tento problém má hluboce zapuštěné kořeny a je těžké s tím něco dělat. Proto je dobré, aby se z prevencí začalo
co nejdříve. Byl jsem na jedné přednášce v základní škole,
kde byli žáci osmé a deváté třídy a z jejich reakcí vyplývalo,
že mnozí se s drogami setkali a někteří je i užívají, a že to
není nic zvláštního a berou to jako normální nedílnou součást prostředí svého dospívání. Co je zarážející, je fakt, že i
přes všechna varování a ukázky následků čím končí tzv.

TEEN CHALLENGE
• Teen Challenge je křesťanská organizace zabývající se

problematikou závislostí (drogy, alkohol, gambling).
• Jedná se o službu církve společnosti.
• TC vzniklo v 50. letech v USA v New Yorku a nyní fun-

guje ve více než 45 zemích celého světa.
• TC program je hodnocen jako velmi účinný. Ve Spoje-

ných Státech proběhlo několik nezávislých studií, které ukazují na úspěšnost více než 80% u těch, kteří
dokončili celý program.

NAŠÍM CÍLEM
• je pomoci lidem řešit jejich základní problémy, které

je vedly až k závislosti a vyvinout zcela nový způsob
života
• je pomoci lidem obnovit základní lidské hodnoty úcta, sebeúcta, láska, odpuštění, zdravé morální hodnoty, zodpovědnost,
• schopnost mít zdravé vztahy, pracovní návyky atd.
• Terapie se opírá o biblické hodnoty pohledu na člově-

ka a svět kolem něj.

PROGRAM
• jeho celková délka je min. 12, max. 18 měsíců (po

ukončení individuálního plánu)
• je založen na principu dobrovolnosti
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„vyzkoušení“ drogy, mladé lidi to neodrazuje ale někdy naopak je to jakoby přitahuje, aby udělali jenom jeden experiment – prostě to zkusit, jestli je to opravdu tak jak se o tom
mluví. Bratr, který vedl přednášku, právě poukázal na fakt,
že první “zkušenost“ z drogy je silným zážitkem pocitu něčeho dobrého, který se natrvalo usadí do podvědomí člověka a
prakticky se ho nedá ničím vymazat, což vede k tomu, že
začne vyhledávat příležitosti, aby se mohl častěji cítit skvělé
v dobré náladě, prostě víc než jenom normálně. V tu chvíli
samozřejmě každý říká, že má nad tím kontrolu, a že je přece dostatečně uvědomělý a silný, že ON může kdykoliv přestat, ale opak je pravdou – je chycený do pasti s názvem ZÁVISLOST. V jeho podvědomí je zakódovaná informace, že
kdykoliv se bude cítit špatně, nebo bude procházet těžkou
životní situací, anebo se s někým pohádá, nebo zjistí, že mu
„nikdo nerozumí“ – tehdy ví, že je tady prostředek, který ho
povznese nad všechny tyto starosti. Drogy mají tu zvláštnost, že nahrazují přirozeně se vytvářející látky v lidském
těle, které pomáhají člověku v kritických situacích podpořit
nebo uschopnit fungování lidského těla (adrenalin, serotonin, dopamin). Adrenalin se tvoří, když potřebujeme sílu.
Serotonin - působí proti depresi – dává pocit štěstí, radosti.
Dopamin – potlačuje bolest. Pokud ale člověk začne podávat
tyto látky z jiných zdrojů, tak v těle se zastaví jejich přirozená tvorba. Pokud tedy tělo nebude dostávat přísun adrenalinu, který se sám už nebude vytvářet, tak budeme mít pocit
slabosti. Pokud nebude dodáván serotonin, budeme mít stavy depresí. Pokud nebude dopamin, nebude se přirozeně
potlačovat v těle bolest. A právě tento koloběh vypůsobí to,
že člověk časem už nebere drogy z důvodu toho, aby se cítil
úžasně a skvělé, ale začíná shánět drogy proto, aby se dostal do normálního stavu bez bolestí, únavy a depresí. To si
ale samozřejmě na začátku „experimentování“ s drogami
nikdo neuvědomuje. Konec si však vybírá krutou daň.
To co mně na přednášce zaujalo je také fakt, že sice jsou
státní léčebny pro drogově závislé, ale jejich principem je,
zjednodušeně řečeno, odebrat drogu z života člověka – tzn.,
po dobu léčby se vysadí postupně drogy, až do bodu kdy
člověk je „čistý“. Z praxe je ale známo, že mnozí po takových programech po nějaké době zase po drogách šáhnou ,
z důvodu různých životních okolností – ať už pozitivních nebo negativních, protože se vrátí do stejného životního koloběhu. Zase jsou ve stejném okruhu lidí, se kterými byli před
léčbou, hodnoty lidského života se nijak nezměnily, tlaky a
pokušení okolního světa na člověka a životní priority jsou
stejné. Lze to přirovnat k ledovci, kdy jedna desetina plave
nad hladinou, a zbylých devět desetin je pod hladinou. My
vidíme jenom tu část nad vodou, ale tu mnohem větší plochu
nevidíme. Mnozí se domnívají, že stačí vymazat to co je nad
hladinou a tím problém zmizí, ale když odebereme něco z té
vrchní části, automaticky se vyplaví něco z té části pod vodou, čímž se dostáváme do stejného stavu.
Organizace Teen Challenge si ve své práci klade i jiné, prioritní cíle, než jenom udělat člověka „čistým“ od drog, návy-

napsali
kových látek a závislostí. V prohlášení TC stojí: naším
cílem je pomoci lidem řešit jejich základní problémy,
které je vedly až k závislosti a vyvinout zcela nový způsob života. Pomoci lidem obnovit základní lidské hodnoty - úcta, sebeúcta, láska, odpuštění, zdravé morální
hodnoty, zodpovědnost, schopnost mít zdravé vztahy,
pracovní návyky atd. Terapie se opírá o biblické hodnoty pohledu na člověka a svět kolem něj.
Studie ukázaly, že střediska TC mají zhruba 80%
úspěšnost u těch, kteří dokončili celý program, což je
v porovnání se státními léčebnami, které mají úspěšnost 10%, rozdíl velmi patrný.
Týdenní kampaň sice skončila, ale je tady výzva i pro
nás, abychom hledali ty, kteří jsou „mezi ploty“ a nabídli jim východisko z jejich životní situace. Někdy
možná stačí rozhovor, kdy se člověk cítí sám a má pocit
prázdnoty, že mu nikdo nerozumí a tak vyhledává různé skupiny lidí, kteří mu sice také možná nerozumí, ale
jej alespoň vyslechnou, a jestli se při tom pije alkohol
nebo berou drogy, tak mu to je jedno. Někdy lidé hledají pomoc, ale nikdo jim neřekl o tom, že je tady možnost léčby. Po zkušenostech bratří z TC, kteří chodili
večer po ulicích města a vyhledávali taková místa, víme, že tito lidé tady jsou. Věřím, že máme co těmto
lidem říci. Zpráva evangelia Ježíše Krista má moc měnit lidské životy. Nečekejme na dny, kdy lidé sami budou přicházet do církve. I pro nás kdysi platilo slovo:
Římanům 3:10-18 jak je psáno: `Nikdo není spravedlivý, není ani jeden, nikdo není rozumný, není, kdo by
hledal Boha; všichni se odchýlili, všichni propadli zvrácenosti, není, kdo by činil dobro, není ani jeden. Hrob
otevřený je jejich hrdlo, svým jazykem mluví jen lest,
hadí jed skrývají ve rtech, jejich ústa jsou samá kletba
a hořkost, jejich nohy spěchají prolévat krev, zhouba a
bída je na jejich cestách; nepoznali cestu pokoje a úctu
před Bohem nemají. ´
Mnozí z nás byli osloveni Pánem skrze někoho, koho
nám poslal do cesty, aby nám zvěstoval dobrou zprávu,
aniž bychom Boha sami hledali. Dnes můžeme být za to
vděční, protože skrze slovo Bůh změnil naše životy.
Boží slovo má moc.
Matouš 28:18-20 Ježíš přistoupil a řekl jim: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i
Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku."
Pamatujme na to, že i tyto lidi Bůh miluje.
Matouš 22:9 jděte tedy na rozcestí a koho najdete,
pozvěte na svatbu.
Pokud máte ve svém okolí rodiny, kde rodiče mají podezření, že jejich dítě začalo nebo bere drogy, máme
letáky, které je můžou nasměrovat na TC a pomoct tak
řešit tento životní problém.
Pokud chcete další informace ohledně práce Teen
Challenge mezi závislými, popřípadě máte zájem sloužit těmto lidem, kontaktujte kancelář sboru.

PROGRAM TEEN CHALLENGE
PRACOVNÍ TERAPIE:
cílem je vzbudit potřebný zájem o práci a také posílit pohled na sebe sama v oblasti svých schopností, případně posílit odbornou zdatnost (práce na údržbě a rekonstrukcích,
v keramické dílně, na zahradě, pomoc při přípravě jídel,
úklidové práce, pomoc při výrobě apod.)
SKUPINOVÁ TERAPIE:
cílem je osobnostní růst, orientace ve vztazích, sebepoznání, schopnost řešit mezní situace (skupinová sezení, vyučování tematických celků, bohoslužby)
INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ:
cílem je, aby se klient stal duševně zdravý, citově vyvážený,
sociálně zaopatřený, fyzicky funkční a duchovně živý
(poradenství - krizové, plánované, rozhovory s pastorem
místní církve, individuální resocializační plán, individuální
studijní plán, lékařská odborná vyšetření, pravidelný lékařský dozor, práce s rodinou, sociální servis)
TERAPIE ZAMĚŘENÁ NA VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU:
cílem je, aby klient se naučil smysluplně využívat volný čas
(zátěžové programy, sport, kultura, poznávací akce, turistika, výtvarná činnost)
UBYTOVÁNÍ
Středisko se nalézá v Severních Čechách, ve Šluknovském
výběžku v obci Šluknov - Císařský. Je mimo hlavní zástavbu
města - hranice pozemku tvoří pole a louky. Klienti obývají
čtyři pokoje, kde bydlí po čtyřech osobách. Kapacita střediska je 16 osob.
PSYCHOLOGICKÉ ŠETŘENÍ A PSYCHIATRICKÁ PÉČE
Psychologického šetření provádí jednou měsíčně externí
psycholog, který podává potřebné informace o psychickém
stavu klienta a navrhuje možná řešení pro zlepšení stavu
(supervize).
KONTAKTNÍ INFORMACE TEEN CHALLENGE
Bc. David Láník, DiS. - tel.: 603 105 993, 412 386 429

Tomáš Michalek
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Vzpomínka na Dawida Wilkersona

slovo

Dne 27. dubna 2011 zemřel při autonehodě v Texasu křesťanský autor a pastor David Wilkerson. Známý
americký letniční kazatel se narodil ve státě Indiana, svou činnost zahájil v roce 1958 v New Yorku, kde
později založil sbor Times Square. Začal pracovat mezi mládeží a lidmi z okraje společnosti. V témže roce
založil organizaci Teen Challenge. Byl známý také jako prorok. Níže publikujeme jeho slovo, Boží poselství pro dnešní časy.

Ten strašlivý den, o kterém nikdo nechce mluvit
Den Páně přijde jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s rachotem
zaniknou, vesmír se žárem roztaví a země se všemi lidskými
činy bude postavena před soud. Když tedy se toto vše rozplyne,
jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! V něm se nebesa roztaví v ohni a živly se rozpustí žárem. Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi,
ve kterých přebývá spravedlnost. Proto, milovaní, očekáváte-li
takové věci, snažte se, abyste byli čistí a bez poskvrny a mohli
ten den očekávat beze strachu před Božím soudem.
(2. Petr 3:10–14)
Kdo naslouchá všem těmto prorockým varováním
a věnuje jim pozornost?
Národy světa a jejich vedoucí představitelé neposlouchají
všechno to alarmující burcování, které se ozývá. Většina z nich
je pravděpodobně ani neslyší. Jako svéhlaví králové v Bibli, kteří roztrhali prorocká varování na kousky a tomu, co jim bylo
prorokováno, se posmívali. Skutečně, všichni, kdo nenávidí
Krista, se posmívají. Sekulární svět zesměšňuje kazatele, kteří
tato hrozná varování přinášejí, a nazývá je kazateli zkázy, říká
o nich, že ztratili rozum. Přesně jak to Písmo předpovídá, prohlašují tito novodobí posměvači: „Všechno jde dál stejně, jak
tomu bylo od začátku věku. Prosperitu světa nic nezastaví. Stále bude pokračovat. Všechno je v pohodě!“ Faktem je, že ti, kdo
milují věci tohoto světa, budou ignorovat každé takové varování
a proroctví. Je to pravdou i o mnoha křesťanech. Jestliže má
věřící sklon k honbě za bohatstvím a úspěchem – jestliže hledá
shovívavé evangelium, evangelium pohodlné milosti – odvrací
uši od tvrdě znějícího poselství. Osobně jsem šokován mnoha
Božími služebníky, kteří otevřeně opovrhují těmi, kdo varují
před nadcházejícími nebezpečnými časy. Nechápu, jak mohou
odmítat každé prorocké poselství, které se ozve.
Přemýšlejte o tom: Právě teď velitelé národní bezpečnosti rozesílají v USA výstrahy – žluté, oranžové a červené výstrahy včetně leteckých varování.
Špičky tajné policie jsou varovány před možností, že teroristé
odpálí nečisté bomby a že velké množství lidí je v nebezpečí.
V New York City provádí každá bezpečnostní agentura výcvik
pro případ, že dojde k útoku. Novinové zprávy neustále oznamují, že tento útok není záležitostí „jestli,“ ale „kdy.“ Jeho výskyt je jen otázkou času.
Zdravotní odborníci varují před celosvětovými pandemiemi,
předpovídají, že budou umírat miliony lidí. Svět již teď pustoší
HIV/AIDS, nejvíce zachvacuje Afriku.
Jak na tato varování reaguje tělo Kristovo? V mnoha církvích
není ani zmínka o krutostech, zvěrstvech, o terorismu, tragických pandemiích. Místo toho odtud vycházejí poselství, která se
skládají z emocionálních, povzbuzujících projevů, vtipů, zábavy.
Všechno je to duchovní dětský pokrm, není tu ani slovo
o přicházejícím soudu.
Ale na zdi je rukou psaný nápis, deklarovaný Písmem
a opakovaný světem: strašlivý den je před námi.
Co přesně náboženští lidé říkají během tohoto rozhodujícího času varování?
Víc a víc kazatelů pobízí své lidi: „Bůh chce, abyste zbohatli.
Chce, abyste jezdili první třídou. Tak do toho vstupte právě
teď.“ Upadají do stejného, na peníze zaměřeného evangelia,
které Ježíš ve své době vyhnal z chrámu. Věřím, že Bůh s láskou
žehná svému lidu a že existují zaslíbení vzrůstu pro ty, kdo dá-
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vají na potřeby chudých, vdov a sirotků.
Není hříchem prosperovat. Mnoho finančně
požehnaných věřících podporuje misie
a dobročinné práce po celém světě. Nicméně, Duch svatý právě teď naléhá na svět skrze mnoho prorockých hlasů, stejně tak jako skrze hlasy světa. Strašlivý den odplaty je ve dveřích, přesto většina lidí – včetně velikého množství křesťanů – o něm nechce mluvit, ani na něj myslet. Jestliže
jen pár lidí naslouchá, kdo jsou pak ti, pro které jsou tato proroctví určená? Proč by je Pán přinášel, když jim jen pár lidí
věnuje pozornost? Kdo ve světě uslyší tato varování? Myslím na
Jeremiáše, Ezechiele a další starozákonní proroky, kteří varovali před pádem Babylona, světové mocnosti té doby. Proroci také
mluvili o přicházející zkáze na Kaldejské, Médské, Perské
a Tyrské. Ale tato proroctví nikdy tyto pohanské národy nebo
jejich vládce nezasáhla. Dokonce i odpadlý Izrael se ušklíbal
nad těmito hlasy volajícími na poušti. Takže, proč vůbec Bůh
tato varování přináší? Kdo takovým zprávám uvěří? A ke komu
Bůh mluví?
Pán vždy mluví ke svému věrnému ostatku
Během celé historie Bůh vždy posílal proroky s varováním, aby
probudili jeho spící nevěstu. Zjevuje v těchto varováních pokročilost času, aby probudil podřimující služebníky a církev. Ačkoliv Bůh mluví skrze muže s možností mluvit veřejně k národům,
mnohokrát musí Bůh najít pokorné, neznámé, skryté strážné.
Vybírá si kazatele, kteří nemají svůj diář plný spoustou akcí,
muže, kteří jsou uzavřeni s Bohem v modlitbě. Tito služebníci
jsou opovrhováni a vysmíváni jako nevědomí a neučení. Ale oni
nemají strach z posměchu. Opravdu, oni jsou ti „slabí“ poslaní
Bohem, aby ohromili a zahanbili moudré. A jen ti posluchači,
kteří nemilují svět, uslyší prorocká varování, která tito proroci
přinášejí. Jen těm, kdo touží po příchodu Pána, bude toto poselství opravdově zvonit v jejich srdcích. Zde je důvod, proč Bůh
varuje své věrné: je to proto, aby je nesmetl strach, až udeří náhlé neštěstí. Až tato strašná událost přijde, Boží lid musí
vědět, že to, co se stalo, není nešťastná náhoda nebo náhodný
čin nelítostných národů. Musí mít ve svých srdcích Kristův pokoj, musí vědět, že náš Bůh je pořád pánem vesmíru. Takto bude Pánův lid varován. A nebudou panikařit, až budou srdce
jiných lidí selhávat pro strach ze všech hrozných věcí, které
uvidí přicházet na zem.
Apoštol Petr nám říká, že „den Páně přijde jako přichází
zloděj“, neboli náhle (2. Petr 3:10)
Petr říká, že den Páně nebude dnem radosti, ale hrůzy. Slibuje
nenadálé, náhlé, nečekané „rozplynutí všech věcí pálivostí
ohně.“ Podle Petra přijde ten den náhle „jako zloděj v noci.“
A bude doprovázen velikým rámusem. Představte si to: živly se
roztaví žárem, až veliký oheň stráví a rozpustí vše, co bude mít
v cestě. Co si o takové události máme myslet? Jeden teolog napsal: „Tohle zní jako nukleární holocaust.“ Bez ohledu na to,
zda má tento muž pravdu, mluví Petr o kataklyzmatické, globální události. Takže, komu apoštol adresuje tato slova? Komu je
prorokuje? Petr napsal tuto epištolu „věřícím,“ věrnému ostatku věřících. To už je, milovaní, druhý dopis, který vám píšu.
Tímto napomínáním chci probouzet vaše čisté smýšlení (2. Petr
3:1). Stručně řečeno, Petr říká svým čtenářům, že se chystá
prorokovat poselství, které nikdo nebude chtít slyšet – nikdo, to
znamená, kromě ostatku věřících. A podle Petra to bude slovo
tak strašné, že bude v hojné míře předmětem výsměchu
a úšklebků. Vlastně těmto věřícím říká: „Přijdou posměvači.

A budou se vysmívat jak starozákonním prorokům, tak současným apoštolům. “Týmž slovem jsou udržována nynější nebesa a
země, dokud nebudou zničena ohněm; Bůh je ponechal jen do
dne soudu a záhuby bezbožných lidí“ (3:7). Zde je totéž slovo,
které dal Bůh generaci Noeho, kterou soudil sesláním potopy.
Je to také stejné slovo, které Bůh řekl ohledně Sodomy
a Gomory, společnosti, která byla souzena ohněm. Teď říká Petr
stejné slovo, pocházející od Boha, který má „v záloze rozpouštějící oheň pro dnešek“ (3:7, parafrázováno).
Až uslyšíme zvěst jako je tahle, něco v nás povstane
a řekne: „Je toho všeho příliš, aby se to dalo snést.“
Kdykoliv slyšíme slova jako jsou ta Petrova, naší první reakcí je
odvrátit se, couvnout. Myslíme si: „Dneska je tolik špatných
zpráv, tak moc, že to do našich životů přináší stres. Tolik tragedií, které k nám doléhají z celého světa. Proč teď musíme slyšet
tuhle zvěst?“ Opravdu, mnoho křesťanů se možná krčí při poselství, které tu Petr přináší. Uvnitř si možná říkají: „Proč nám
to musí být připomínáno? Proč se to prostě nestane?“ Ale Petr
přináší důvod, proč se musí tato poselství ozývat: „Když tedy se
toto vše rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy?“ (2. Petr
3:11). Tady je jádro Petrova proroctví. Ve světle náhlého rozplynutí všech věcí, by měli Boží milovaní přezkoušet své vlastní
chování. Ti, kteří očekávají naplnění biblických proroctví, by
měli být přizpůsobeni do podoby Krista, v chování, konverzaci
a myšlení. Petr říká, že Pán není lajdácký s naplněním svého
slibu, jak mu někteří mají za zlé. Jinými slovy, Bůh ještě neuvolnil oheň, který má přichystaný, a to z jediného důvodu. Není to
jen tak, že dopustí, aby přetekl pohár nepravostí. Ne, Pán zadržuje soud kvůli své věčné trpělivosti k hříšníkům, „protože si
nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání“ (3:9). Avšak nemylte se: oheň přichází. „Proto, milovaní,
očekáváte-li takové věci, snažte se, abyste byli čistí a bez poskvrny“ (3:14). Je tragédie, že velké množství lidí se dnes přizpůsobuje spíš tomuto světu než Kristu. Mnoho církví vypadá
stále víc a víc jako sekulární svět, nehlásají nic víc než poselství
svépomoci. Nedokážete rozpoznat rozdíl mezi takovými církvemi a většinou sekulárních motivačních programů.
Jaká tragédie, jít nesprávným směrem v takovém čase, jako je
tento. Ale navzdory všem těmto věcem Kristus volá své milované, aby se k němu víc přiblížili a zkoumali své chození ve světle
jeho Slova.
Pavel a Petr – a dokonce sám Ježíš – přinesli tvrdá
prorocká poselství v průběhu neklidných časů
Když chodil Kristus po zemi, také varoval před velikou pohromou, která přijde na Jeruzalém a Izrael. Opravdu, v čase apoštolů – zejména v Pavlových dnech – tam bylo mnoho „výprasků
Ježíše“ pro jeho těžko snesitelná varování. Když přišel na scénu
Pavel, byla církev plná tělesného učení ďáblů. Falešní proroci
povstali a vycvičili si stoupence v letničních církvích. Objevili se
bezbožní kazatelé, tvářili se jako andělé světla a přinášeli doktríny démonů. Venku ve světě se právě v tu chvíli hojně šířila
homosexualita. V celé Římské říši byly sexuální perverze
a provozování erotických zábav na denním pořádku. Vlastní já
bylo vyvyšováno, uctívalo se tělo a pýcha kralovala. I chrám
v Jeruzalémě se stal doupětem zlodějů, jeho pastýři se zaměřili
výhradně na peníze. Pavel o své společnosti řekl: „Protože si
nedovedli vážit pravého poznání Boha, dal je Bůh na pospas
jejich zvrácené mysli, aby dělali, co se nesluší. Jsou plni nepravosti, podlosti, lakoty, špatnosti, jsou samá závist, vražda, svár,
lest, zlomyslnost, jsou donašeči, pomlouvači, Bohu odporní,
zpupní, nadutí, chlubiví. Vymýšlejí zlé věci, neposlouchají rodiče, nemají rozum, nedovedou se s nikým snést, neznají lásku
ani slitování.“ (Římanům 1:28–31). Zní mi to, jako by Pavel popisoval naše časy. Byl si vědom Pánova proroctví o nadcházející
naprosté zkáze. Přicházel den, kdy bude Jeruzalém
v plamenech. Chrám a město budou srovnány se zemí. Tento
holocaust nastal v roce 70 našeho letopočtu, přesně jak Pavel
a Ježíš prorokovali. Byla to tak strašlivá scéna, tragédie tak
širokého rozsahu, nikdo si to předem nedokázal představit.

Co bylo apoštolským poselstvím na pokraji nadcházejícího strašlivého dne, který byl před nimi?
Zde je poselství, které kázal Petr:
„Ale vy, milovaní, protože to víte předem, střezte se, abyste
nebyli oklamáni svodem těch neodpovědných lidí a neodpadli
od vlastního pevného základu. Kéž rostete v milosti a v poznání
našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. “ (2. Petr 3:17–18).
Zde je poselství, které kázal Pavel:
„Tak budete svým životem dělat Pánu čest a stále se mu líbit,
ve všem ponesete ovoce dobrých skutků, budete růst v poznání
Boha“ (Koloským 1:10).
Uvážíme-li poselství apoštolů, jaké bychom měli očekávat slovo
pro společnost, která bude brzy souzena v naší době? Zjišťujeme, že to slovo přichází od apoštola Pavla a je směrováno ke
Kristovým milovaným: „Proto i my, ode dne, kdy jsme to uslyšeli, nepřestáváme za vás v modlitbách prosit, abyste plně, se vší
moudrostí a duchovním pochopením poznali jeho vůli. Tak budete svým životem dělat Pánu čest a stále se mu líbit“ (Koloským 1:9–10).
Takže co je nutné k tak potěšujícímu chození? Pavel nám říká:
„Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblecte milosrdný soucit,
dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. Snášejte se navzájem
a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy“ (3:12–13). Pavel nám mnoha slovy
říká: „Tohle je moje slovo pro vás v této kritické době. Vzhledem k tvrdým časům, o nichž víte, že přicházejí, máte rozsuzovat své chození s Pánem.“ Jinými slovy, máme se sami sebe
ptát: „Stávám se víc podobný Kristu? Jsem trpělivější nebo
vznětlivější? Laskavější a vlídnější nebo víc drzý a hádavý? Jemnější a odpouštějící nebo jsem víc rozhořčený a držím si zášť?
Mám strpení s druhými? Snáším slabosti a chyby těch, kdo jsou
mi blízko nebo musím mít vždycky pravdu?“ Pavel podotýká, že,
vzhledem k tomuto nastávajícímu dni, nezáleží na tom, jaké dílo
vykonáš, nebo jak charitativní skutky uděláš. Nezáleží na tom,
jak laskavý jsi k cizím lidem, nezáleží na tom, kolik duší jsi zachránil, otázkou zůstává: Stáváš se více milujícím, trpělivějším,
více odpouštějícím? Když zkoumáš své chození s Kristem, znamená to, že se nedíváš tolik na to, co děláš, ale na to, čím se
stáváš.
Jak se můžeme přizpůsobit tomuto
Kristu podobnému chování
Takového chování nelze dosáhnout jenom lidským úsilím. Nestane se to vlastním rozhodnutím, pouze tím, že řekneme:
„Stanu se takovým věřícím.“ Přesněji řečeno, stane se to působením Ducha svatého skrze víru v Jeho slovo. Nejprve čteme
tato slova a věříme jim, že je to Boží slovo k nás, abychom se
prozkoumali. A tak žádáme Ducha svatého, aby nám ukázal,
kdo doopravdy jsme, a měříme sami sebe Božím slovem. Potom
žádáme Ducha svatého, aby nám pomohl se změnit. Víš, my
všichni jsme přizpůsobováni, ať už Božímu slovu nebo světu.
A čím je každý křesťan starší, tím víc by se měl on nebo ona
podobat Kristu. Naše manželství by neměla být peklem na zemi. Musíme na sebe přebírat zranění svého manžela
(manželky), stávat se navzájem služebníky, sloužit jeden druhému. Děti v křesťanských domovech by měly vidět, jak se jejich
rodiče mění, stávají se chápavější, láskyplnější a vlídnější.
Takhle lze definovat dospělost v Kristu. Teď rozumím, o čem
mluví Petr a Pavel, když říkají: „Neboj se toho, co je před námi.
Uchovávej si vždy v paměti Boží slovo, během všech věcí.
A mezitím nech Ducha svatého, ať tě změní v jiného, Kristu více
podobného člověka.“ Bůh ustanovil, že nás všechna naše utrpení, všechna naše strádání, všechny naše kruté zkoušky přibližují k němu. Skutečně, bolest a utrpení tě buď zatvrdí nebo dovede na místo naprosté závislosti na Otcově lásce. Buď se přestaneš modlit a důvěřovat Bohu, nebo na něj uvrhneš všechnu
svou péči a budoucnost. Byla nám dána vnitřní síla k tomu, abychom mohli říci: „Žádná z těch věcí se mnou nepohne.“ To je
Boží poselství pro nás v těchto časech. Haleluja!
David Wilkerson (5. února 2007)
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Vystoupení v DD

svědectví

Pěvecký sbor v Domově Důchodců.

Jaké kroky vedou ke spasení?

V sobotu 28. 5. 2011 se konalo první vystoupení pěveckého sboru mimo naší modlitebnu. Termín byl dohodnutý s vedením domova, s tím , že se v sobotní odpoledne nekoná žádná jiná akce a
tudíž návštěvnost by měla být větší.
Ve zmíněnou hodinu bylo v "hledišti" skoro tolik posluchačů, kolik nás zpěváků. Zazpívali jsme celý program, který zazněl o Velikonocích a i přes malou účast bylo znát, že písně i slovo přítomné lidi oslovily a naše úsilí nebylo marné.
Po programu nás přišli pozdravit klienti DD, kteří chodí pravidelně na všechny akce pořádané našim sborem. Byli velmi zklamaní, že naše vystoupení skončilo, že je neslyšeli, protože, měli
svou mši, která se koná každou sobotu, právě ve stejnou dobu.
Kdybychom, o tom věděli, určitě bychom zvolili jiný čas, ale milujícím Boha všechno napomáhá k dobrému, a tak jsme slíbili, že
naše vystoupení v nějakém jiném termínu zopakujeme. Povzbuzením bylo i to, že se sestry mohly po vystoupení s klienty sdílet
a také sloužit modlitbou.
Jolanta Michalková

Všem oslavencům
přejeme mnoho
Božího požehnání

9. 6. 2003 Balogová
Rachelka

12. 6. 2000 Balážová
Žanetka

13. 6. 1995 Meisner
Daniel

9. 6. 1957 Harakalová
Soňa

9. 6. 1961 Fízerová
Helena

16. 6. 1937 Balasová
Edeltruda

20. 6. 1980 Gembická
Lucie

23. 6. 1938 Bojčuková
Gizela

27. 6. 1963 Balážová
Monika

Otázky a odpovědi
Mnoho lidí hledá jakési “kroky ke spasení”. Líbí se
jim představa jakéhosi manuálu s pěti kroky, které
vás po jejich splnění spasí. Příkladem takového manuálu je Islám se svými Pěti pilíři. Podle islámu,
pokud dodržíte pět pilířů, mate svou spásu zajištěnou. Myšlenka spásy jako procesu, kterého se dá
dosáhnou dodržováním určitých kroků je přitažlivá,
mnoho křesťanských komunit dělá tu chybu že, prezentuje spásu jako důsledek dodržování nějakých
kroků. Římský katolicismus má sedm svátostí. V
různých křesťanských církvích přidali křest, veřejné
zpovědi, očištění od hříchu, mluvení v různých jazycích, atd., jako kroky ke spasení. Bible však uvádí
pouze jeden krok ke spáse.
Pak je vyvedl ven a řekl: „Bohové a páni, co mám
dělat, abych byl zachráněn?“ Oni mu řekli: „Věř v
Pána Ježíše, a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou v
tvém domě.“(Skutky apoštolů 16:30-31)
Víra v Ježíše Krista jako Spasitele, je jediný "krok" k
záchraně. Poselství Bible je naprosto jasné. Všichni
jsme zhřešili proti Bohu "(Římanům 3:23). Kvůli
našemu hříchu si zasloužíme být věčně odděleni od
Boha (Římanům 6:23). Kvůli své lásce k nám (Jan
3:16), vzal na sebe Bůh lidskou podobu a zemřel
místo nás, vzal na sebe trest, který jsme si zasloužili
my (Římanům 5:8, 2 Korintským 5:21). Bůh slibuje
odpuštění hříchů a věčný život v nebi pro všechny,
kteří přijímají, z Jeho milosti skrze víru, Ježíše Krista jako Spasitele (Jan 1:12, 3:16, 5:24, Skutky
16:31).
Spasení není o krocích, které musíme podniknout,
abychom si vysloužili spasení. Ano, křesťané by měli
být pokřtěni. Ano, křesťané by měli veřejně uznávat
Krista jako Spasitele. Ano, křesťané by se měli odvrátit od hříchu. Ano, křesťané by měli zasvětit své
životy poslušnosti Bohu. Nicméně, to nejsou kroky
ke spáse. Jsou to výsledky spásy. Kvůli našemu hříchu, si nemůžeme v žádném smyslu vysloužit spasení. Mohli bychom dodržet 1000 kroků, a nestačilo
by to. To je důvod, proč Ježíš musel zemřít místo
nás. My jsme naprosto neschopni splatit Bohu dluh
našeho hříchu nebo se od hříchu očistit. Pouze Bůh
může dosáhnout našeho spasení, a tak také učinil.
Bůh sám podnikl vše, co bylo potřeba a nabízí spásu
všem, kdo ji od Něj přijmou.
Spasení a odpuštění hříchů není o dodržení nějakých kroků. Jedná se o přijetí Krista jako Spasitele
a přijetí faktu, že on udělal všechnu práci za nás.
Bůh od nás vyžaduje jen jeden krok - přijetí Ježíše
Krista jako Spasitele a víru v Něj jako cestu ke spáse. To je to, co odlišuje křesťanskou víru od všech
ostatních světových náboženství, z nichž každé má
seznam kroků, které musí být dodrženy na cestě ke
spasení. Křesťanská víra prohlašuje, že Bůh již učinil všechny potřebné kroky a jednoduše nás vyzívá,
abychom spasení přijali skrze víru v Něj.
zdroj: http://www.gotquestions.org
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Česká muslimka

svědectví

V květnu proběhlo v KC Český Těšín setkání se sestrou, která téměř 20 let žila v Islámu.
Níže je uvedená část jejího zajímavého svědectví, které bylo publikováno v časopise Logos. Tato žena se nikdy ve svém životě nevzdala, po tvrdém dopadu a pošlapání jejího nejvnitřnějšího já… povstala s novou silou a jako lvice vybojovala svoji
svobodu. Nechala se vyvést za ruku Ježíšem z temnot, ze kterých nebyla z lidského hlediska téměř žádná šance se dostat.
Chtěla bych se s vámi podělit o to, co Bůh učinil v mém životě. V patnácti letech jsem uvěřila v Pána Ježíše, když mi jedna sestra svědčila na internátě. Pán se mě dotkl a já na
modlitbě vyznala, že jsem hříšný člověk. Poté mi Pán ukázal
svou moc! Ještě ten večer jsem měla vidění. Zjevil se mi anděl bez křídel a vypadalo to jako by byl v ohni. Pak jsem viděla Ježíšovu tvář a na ní trnovou korunu. Poslední obraz
byl hodně zvláštní: pootevřené velké pevné dveře, ze kterých prosvítalo zlaté světlo. Když jsem chtěla nahlédnout
dovnitř, obraz rychle zmizel. Vůbec jsem neznala Bibli ani
to, co v ní je napsáno, takže jsem tomu vůbec nerozuměla.
Věděla jsem jen to, že se už nemusím bát samoty, temnoty a
tmavých stínů. Hned jsem začala navštěvovat bohoslužby a
skupinky mládeže. Ráda jsem zpívala, takže jsem se rychle
začlenila do chválícího týmu.
V osmnácti letech jsem neunesla tah světa a začala jsem s
kamarádkou navštěvovat různé podniky, kde se tancovalo a
popíjelo. Netrvalo dlouho a já jsem odpadla od Pána a žila
svým životem. Po nějakém čase jsem se seznámila se svým
budoucím manželem. Byl z Jemenu a vyznával Islám. Tenkrát jsem plně nechápala, co to znamená. Domnívala jsem
se, že to je jen určitá arabská forma náboženství a kvůli
partnerovi jsem do Islámu vstoupila. To jsem ještě netušila
jaká temnota se nade mnou a mým životem rozprostře.
Provdala jsem se, narodil se mi syn Fares a po manželově
promoci jsme se odstěhovali do Jemenu. Šok jsem zažila už
na letišti v hlavním městě. Zvláštní těžký vzduch, hlasité
pokřiky, ozbrojení celníci, vojáci a nervózní taxikáři, kteří se
přetahovali o pasažéry. První dojem byl odstrašující, ale
musela jsem odevzdaně poslouchat manželovy pokyny. Rodina nás přivítala a bez večeře uložila na matrace v malém
stísněném pokoji. Prvních několik měsíců bylo vše nové a
neuvěřitelné. Jako Češka žijící ještě tenkrát v socialistickém
Československu jsem nebyla zvyklá na tak velké sociální
rozdíly. V té době se také naplno projevilo, jak krutý je Islám. Viděla jsem několik poprav žen za nevěru. Prostě je
zastřelili. Také jsem byla svědkem toho, jak čtyřem mužům
usekli pravé ruce za krádeže. Od té doby jsem žila ve strachu o syna a sebe. Odletět nám manžel nedovolil, protože na
to nebyly prostředky. Mezitím se nám narodila dcera Yasminn. Porodila jsem ji den před vypuknutím války v Perském
Zálivu v roce 1991. Nakupovali jsme zásoby jídla, paliva a
svíček. Tak jsme se připravovali na válku. Nepřátelská
vojska neustále podnikala nálety na naše město, takže se
stále vypínala elektrika a netekla voda, někdy i několik hodin. Po válce se život vrátil do starých kolejí. Děti rostly,
manžel pracoval v soukromé nemocnici jako oční chirurg a
já vedla domácnost a starala se o nemocnou tchyni. Pekla
jsem dorty a denně vařila někdy i dvanáct chodů. Přivydělávala jsem si šitím bantalonů, které se potom prodávaly při
ženských návštěvách. Jako muslimská manželka jsem musela dodržovat všechny povinnosti s tím spojené, což znamenalo naprostou poslušnost a podřízenost. Neuposlechnutí

znamenalo trest: bití nebo domácí vězení. Uvědomila jsem
si, že Islám přináší výhody jen mužům, ženy žijí pod samými
zákazy.
Po jedné návštěvě České republiky jsem se rozhodla, že začnu plánovat návrat do rodné země. Bylo to složité, protože
syn v té době ještě neměl pas. Musela jsem vše naplánovat
tak, aby se odlet domů podařil. Manžel začal něco tušit a
nechal doma nainstalovat odposlouchávající zařízení, které
mi jednou náhodou v telefonu samovolně přehrálo celý můj
rozhovor. Od té doby jsem musela být ještě opatrnější. Velmi jsem se bála, a proto jsem se často modlila. Prosila jsem
Boha o pomoc a záchranu. Tajně jsem četla Bibli. Své dceři
jsem ale nesměla říct, co se v ní píše. Kdyby se dcera podřekla před manželem, hrozila by nám oběma smrt. Bible mi
tehdy byla velkou útěchou a Pán mě skrze slovo povzbuzoval: NEBOJ SE! VYVEDU TĚ Z TÉ ZEMĚ! Bylo to jako vyjití
z Egypta! Několikrát mě Pán takto uklidňoval a já Jeho slovu
věřila. Věděla jsem, že je se mnou! Čím více překážek se mi
stavělo do cesty, tím více jsem se modlila. Nakonec se mi po
6 letech plánování podařilo odcestovat i s dětmi.
Chvála Pánovi!
Syn po našem příjezdu do České republiky odletěl studovat
zpět do Jemenu. Znovu jsem ho viděla až po roce a pak až za
dalších 6 let. Dcera přijala Ježíše ve 12 letech a před rokem
se provdala do Brezna na Slovensku. Následuje Ježíše celým
svým srdcem. Za syna se modlíme, aby byl z Islámu také
vysvobozen. Já jsem se pomalu začlenila do života ve své
zemi.
Přeji všem, aby nalezli ten pravý pramen života, který máme
v Kristu Ježíši!
Lenka Al-Dhabbi
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Pojď a následuj mě...

hudba
Další, v pořadí druhé CD,
manželů Pavla a Milady Kožinových s názvem

Pojď a následuj mě…
navazuje tematicky i hudebně na první CD - Víra, láska,
naděje. Tentokrát se na CD vešlo 28 písní, které svým
vyprávěcím způsobem ukazují na Boží lásku, povzbuzují
k následování ve víře a proto jistě potěší mnohé posluchače.
Zájemci o CD se můžou hlásit u Pavla Kožiny.

Více než sny

filmy
pět zfilmovaných příběhů
More Than Dreams (Více než sny) je série krásných
zfilmovaných autentických příběhů muslimů, kteří se
stali křesťany na základě snů či vidění, ve kterých se
setkali s Kristem.
formát - DVD
Půjčovna a prodej knih AC Karviná.

adresa:

Apoštolská církev, Sborové noviny,
735 06 Karviná - Nové Město
tel.:
+420 596 318 745
e-mail:
ackarvina@volny.cz
web:
www.ackarvina.cz
Bankovní spojení na sbor : 105 101 764 / 0300
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Pravidelný měsíčník sboru Apoštolské církve v Karviné.
Číslo 06, ročník 18.
SBN 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 anebo zasílat na uvedené adresy.
Na schválení vyučujících příspěvků mají vyhrazené právo starší sboru a pastor.
Uzávěrka příjmu příspěvků do dalšího čísla SBN: 28. 06. 2011

