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dobrá zpráva
kázání

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

svědectví
oznámení

Zakoušejme Boží přítomnost

úvodník

I táhli od hory Hospodinovy tři dny cesty a schrána Hospodinovy smlouvy táhla po tři dny cesty před
nimi, aby jim vyhlédla místo odpočinutí. Hospodinův oblak byl nad nimi ve dne, když vyrazili z tábora.
I stalo se, když truhla vyrazila, že Mojžíš řekl: Povstaň, Hospodine, ať se tvoji nepřátelé rozprchnou,
ti, kdo tě nenávidí, ať před tebou utečou. A když spočinula, říkal: Navrať se, Hospodine, desetitisícům
izraelských tisíců.
Numeri 10:33-36

Truhla smlouvy byla zlatem kovanou schránou. Uvnitř byla
Áronova hůl, kterou Bůh rozhodl, kdo má vykonávat kněžskou službu ve svatyni, zlatá nádoba s manou, a kamenné
desky s desaterem Božích přikázání. Přikrývalo ji zlaté víko,
zvané slitovnice, na kterém byli dva zlatí cherubové.
V Božím slově je psáno: Tam se s tebou budu setkávat a ze
slitovnice mezi dvěma cheruby, kteří jsou na truhle svědectví, a s tebou budu mluvit o všem, co ti přikážu pro syny
Izraele. Exodus 25:22
Pro Izraelity nebyla důležitější věc, než truhla smlouvy mezi
nimi. Věděli, že když je v jejich blízkosti truhla smlouvy, je
s nimi Boží přítomnost. Proto ji následovali, kdekoliv byla
nesena. Myslím, že je to dobrý příklad pro nás. Jak je důležitá pro tebe Boží přítomnost ve tvém životě? Uvědomujeme
si, že Bůh chce přebývat uprostřed svého lidu? Věřím, že
Bůh si přeje, abychom zakoušeli Jeho přítomnost na každý
den. Ať jsme doma, ve škole, v práci, nebo na dovolené. Ať
prožíváme těžkosti, nebo je nám dobře.
Žel, mnozí z nás přistoupili na satanův trik, že když změníme okolnosti, budeme blíže Bohu a budeme zakoušet Jeho
přítomnost. Proto se mnozí snaží neustále „vylepšovat“ vše
co je obklopuje a čekají, kdy se začne měnit jejich život.
Možná jste to slyšeli… až dodělám školu, budu sloužit Bohu,
až vydělám dost peněz, budu mít více času na modlitbu, až
budu mít lepší práci, budu mít více času na studium bible,
až budou děti větší, budu více ve sboru… podobné výroky
můžeme slyšet během rozhovoru s některými křesťany, kteří
nepochopili, že Boží způsob je opačný. Hledej Boží přítomnost, budeš ji zakoušet a můžou se změnit i okolnosti.
Smutný příkladem muže, který se více díval na okolnosti,
než aby vyhledával Boží tvář, byl třetí Judský král Ása. Na
začátku jeho vlády v Judsku si čteme o tom, jak obnovil službu Bohu, oltář v chrámě, vyhubil modlářství, sodomářství,
zavázal lid ke smlouvě s Bohem, dokonce zbavil veškerých
práv svou matku, když udělala modlu, opevnil města, modernizoval armádu a Bůh mu požehnal v bitvě proti obrovské armádě Etiopského krále, která čítala milión vojáků.
Pak se však něco stalo: V třicátém šestém roce Ásova kralování vytáhl Baeša, král izraelský, proti Judsku. Vystavěl Rámu, aby zabránil judskému králi Ásovi vycházet a vcházet.

Ása tehdy vynesl z pokladů domu Hospodinova a domu královského zlato a stříbro a poslal je Ben-hadadovi, králi aramejskému, který sídlil v Damašku, se vzkazem: „Máme spolu smlouvu. Měli ji i můj otec a tvůj otec. Zde ti posílám stříbro a zlato. Nuže, zruš svou smlouvu s izraelským králem
Baešou, ať ode mne odtáhne.“ Ben-hadad krále Ásu uposlechl a poslal velitele se svými vojsky proti izraelským městům. Vybili Ijón, Dan, Ábel-majim a všechna města skladů v
kmeni Neftalí. Když to Baeša uslyšel, přestal stavět Rámu a
své dílo přerušil. Král Ása sebral celé Judsko, aby z Rámy
odnášeli kámen a dřevo, z nichž stavěl Baeša, a vystavěl z
toho Gebu a Mispu. V té době přišel k judskému králi Ásovi
Chananí, vidoucí, a řekl mu: „Poněvadž jsi hledal oporu u
krále aramejského a neopíráš se o Hospodina, svého Boha,
vymkla se ti vojska krále aramejského z ruky. Což neměli
Kúšijci a Lúbijci početné vojsko, obrovské množství vozů a
jezdců? Když jsi však hledal oporu u Hospodina, dal ti je do
rukou. Neboť oči Hospodinovy obzírají celou zemi, takže se
mohou vzchopit ti, jejichž srdce je cele při něm. Ale v této
věci jsi jednal jako pomatenec, a od nynějška budeš muset
válčit.“ 2 Paralipomenon 16:1-9
Asi bychom řekli, že se z této zkušenosti poučil a stejnou
chybu již více neopakoval. Opak je však pravdou a za pár let
dělá podobnou chybu, čtěme verš 12: V třicátém devátém
roce svého kralování onemocněl Ása přetěžkou nemocí nohou. Ale ani ve své nemoci se nedotazoval Hospodina, nýbrž
vyhledal jen lékaře.
Bůh hledá lidi, kteří svou naději mají v Něm. Myslím, že Ása
byl člověkem, jehož srdce nebylo cele při Bohu. Byl to
nadšenec, který vnímal poklesky jiných i své, ale nešel do
hloubky. To že změnil okolnosti, nevedlo ke změně jeho srdce.
Tak i my se poučme z životů Izraelců i krále Ásy a buďme
upřímní jak k Bohu, tak i sami k sobě, najděme odvahu nazvat věci pravým jménem a jednat s hříchem v našem životě.
Vydejme se cele Pánu, ať můžeme zakoušet Jeho přítomnost
v našich životech na každý den.
Marek Slusarz
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Blíží se velikonoční svátky a celý křesťanský svět si
bude připomínat tu největší událost v dějinách lidstva, kdy Pán Ježíš dobrovolně podstoupil cestu kříže, aby zaplatil požadovanou cenu svým životem
proto, aby lidé byli zachráněni.
V Božím slovu je psáno:
Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.
Jan 3:16

Přes Jeho smrt na kříži, kdy přinesl dokonalou Boží oběť za hřích a Jeho vzkříšení tři dny potom, teď
můžeme mít věčný život, když věříme v Něho.
Skutečnost, že sám Bůh poskytl dar, který odčiní
naše hříchy, je částí úžasné dobré zprávy evangelia, které je tak jasně prohlášeno :
"Víte přece, že jste ze svého marného životního
způsobu předaného od otců nebyli vykoupeni pomíjejícími věcmi, totiž stříbrem nebo zlatem, ale
drahou krví Krista jakožto beránka bez úhony a
poskvrny. Ten byl vybrán předem, před založením
světa, ale zjeven byl až v těchto posledních časech
pro vás, kteří skrze něj věříte v Boha, jenž ho
vzkřísil z mrtvých a dal mu slávu, aby tak vaše
víra a naděje směřovala k Bohu."
1 Petrové 1:18-21

Zatímco představa obětního systému může pro
nás dnes vypadat divně, idea placení nebo odškodnění je pro nás lehce pochopitelná.
Podle Bible odplatou za hřích je smrt (Římanům
6:23), a také to, že náš hřích nás odděluje od Boha. Bible také učí, že my všichni jsme hříšní a nikdo z nás není spravedlivý před Bohem (Římanům
3:23).
Důsledkem našeho hříchu jsme odděleni od Boha,
a stojíme před Ním vinní.

I vy jste byli mrtvi pro své
viny a hříchy, v nichž jste
dříve žili podle běhu tohoto
světa, poslušní vládce nadzemských mocí, ducha, působícího dosud v těch, kteří
vzdorují Bohu.
I my všichni jsme k nim kdysi
patřili; žili jsme sklonům svého těla, dali jsme se vést svými sobeckými zájmy, a tím
jsme nutně propadli Božímu
soudu tak jako ostatní. Ale
Bůh, bohatý v milosrdenství,
z velké lásky, jíž si nás zamiloval, probudil nás k životu
spolu s Kristem, když jsme
byli mrtvi pro své hříchy.
Milostí jste spaseni!
Efezským 2:1-5

Vymazal dlužní úpis, jehož
ustanovení svědčila proti
nám, a zcela jej zrušil tím, že
jej přibil na kříž.
Koloským 2:14

Proto jediná naděje, kterou můžeme mít je, kdyby
Bůh připravil východisko pro nás, abychom byli s
Ním smíření , a to je to, co On udělal - když poslal
svého Syna Ježíše Krista zemřít na kříži.
Kristus zemřel, aby očistil od hříchu, aby zaplatil trest za hříchy všem, kteří v Něho věří.
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V nikom jiném není spásy;
není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž
bychom mohli být spaseni."
Skutky apoštolské 4:12

Poselství prázdného hrobu!

kázání

Lidé si často na hrobní kámen dávají nějaký slavný citát nebo výrok, který vyjadřuje jejich osobnost, to čím v životě byli a
také to, čemu věřili nebo to, co pokládali za důležité. Když Ježíš Kristus zemřel před více než dvěma tisíci léty, tak mu místo
nějakého citátu přivalili na hrob velký kámen, který byl střežen Římskými vojáky. O velikonocích si právě připomínáme to,
co se stalo po třech dnech od jeho smrti, a to je jeho vzkříšení. Ano jeho prázdný hrob mluví více než nějaký citát, protože
je důkazem toho, že Ježíš Kristus je živý. Prázdný hrob k nám mluví i dnes a jeho poselství je:

POSELSTVÍ O VÍTĚZSTVÍ
Byl Pátek a začínala Sobota. Ježíš právě zemřel a s ním zemřelo mnoho snů, které lidé měli. Oni přišli, aby viděli jestli
nesestoupí z kříže a ukáže všem, že se nemýlili, a že on je
ten pravý Mesiáš. Velký Pátek pro ně nebyl velký, protože
odcházeli domu zklamaní. Ježíš byl položen do hrobu vytesaného ve skále a tak velmi smutně skončil den pro mnohé,
kteří v Pátek očekávali šťastný konec. Ženy, které přišly s
Ježíšem z Galileje si už v pátek připravily vonné masti a oleje a prvního dne po sobotě šly ke hrobu. Když se přiblížily
ke hrobu, zjistily že je prázdný. Nevěděly, co si mají myslet.
Možná, že se spletly, ale najednou se jim zjevili dva andělé,
řkouce: Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl
vzkříšen!
Milí přátele, poselství prázdného hrobu je poselstvím o vítězství nad smrtí. To je ten zázrak, na který čekali, ale nestal se když oni chtěli, nýbrž když Pán Bůh chtěl. Prvního
dne po sobotě by málokdo čekal, že se může něco stát. Každý se možná vzpamatovával ze smutného víkendu na Golgotském kříži. V neděli se však stal největší zázrak, který se
udál v Jeruzalémě. Ježíš zvítězil nad smrtí - vstal z hrobu,
protože Bůh ho vzkřísil. Smrt už není ten strašlivý a tajuplný
nepřítel. Smrt byla přemožena. A to je velikonoční poselství:
Ježíš Kristus je živý! Smrt pohltila od Adama už tolik lidí a
nikdo, kromě Ježíše nad smrtí nezvítězil. Ježíšův hrob je na
světě jedinečný, protože Ježíšovo tělo tam není. On vstal z
mrtvých podle písem, aby dal věčný život každému, kdo v
něho věří. Poselství prázdného hrobu je také:

POSELSTVÍ O NADĚJI
Hroby na hřbitově jsou poselstvím smutku, pláče a připomínky, že člověk je prach a v prach se navrátí. Obvykle,
když jsme u hrobu někoho, koho jsme měli rádi, vrací se
nám ten člověk ve vzpomínkách a jakoby jsme ho viděli před
sebou jak mluví a je plný života, ale žel jsou to jenom vzpomínky. Tak i ženy šly první den po sobotě ke hrobu toho,
kterého měly rády, a kterého následovaly. Ale byly bezradné
a muselo jim být dvakrát smutno. Jednou proto, že Pán Ježíš
zemřel a teď ho ani nemohou nalézt mrtvého. Ale andělé jim
řekli: Proč hledáte živého tam, kde jsou jen mrtví? Všechny
hroby jsou plné mrtvých lidí, ale hrob Pána Ježíše je prázdný
a to je poselství a naděje pro tento svět. Ježíš ukázal celému
světu, že existuje život i za hrobem a jeho prázdný hrob je
toho důkazem. Mnoha lidem tato slova připadají jako blouznění a nevěří tomu. Ale Petr se rozběhl k hrobu a viděl, že je
to pravda: Ježíš žije! Přátelé, jestli je někdo nadějí tohoto
hříšného světa, tak je to Ježíš Kristus, protože On zemřel a
vstal z mrtvých, a kdo v něho věří a přijímá tuto pravdu, má
jistotu, že jednou bude ve slávě s ním. Ježíš řekl: Já jsem

vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A
každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Věříš tomu?
Být živ i po smrti je otázka víry v Ježíše zde na zemi. Jenom
ON mohl říct taková slova. Proto smrt není pro věřícího člověka konec naděje, ale je přejití ze smrti k věčnému životu.
A o tom je velikonoční zvěst:
Ježíš byl vzkříšen a je nadějí pro každého, kdo v něho věří.

POSELSTVÍ O RADOSTI
Prázdný hrob je nejenom poselstvím o vítězství a naději, ale
také poselstvím o radosti. Jestli pátek byl dnem smutku, tak
neděle je den vzkříšení a den radosti. Učedníci už se nemusí
stydět, že následovali mrtvého Mesiáše, ale mohou vyjít ven
ze skrýše a stát se oznamovateli jeho vzkříšeni. Kámen byl
odvalen ne proto, aby Ježíš mohl ven z hrobu, ale aby učedníci mohli jít dovnitř a přesvědčit se, že Ježíš tam není. Pán
Bůh odvalil kámen ne proto, aby Jeho Syn mohl vstát z hrobu, ale abychom my věděli, že on tam už není. A to je důvod
k radosti pro Kristovu církev všude po světě. To, co Pán Bůh
chce je, abychom se scházeli a oslavovali Kristovo vzkříšení.
Pro některé lidi vzkříšení není tak důležité a proto, si to připomínají jenom jednou za rok a někteří možná vůbec. Římanům a veleknězem Ježíšovo vzkříšení nezpůsobilo radost,
ale starost, přemýšleli jak tuto pravdu zatajit podplacením
vojáků, kteří hlídali hrob. Ale vzkříšení se nedá zatajit, tak
jako se nedala zatajit smrt. Prázdný hrob je poselstvím také
o radosti, že uctíváme živého Boha. Většina světových náboženství uctívá nějakého velkého, ale mrtvého vůdce, zakladatele nebo filozofa. Křesťanství prohlašuje svoji víru v živého a zmrtvýchvstalého Spasitele. Jeden misionář vysvětloval
tuto pravdu nějakým lidem takto: Přestavme si, že cestuji a
dostanu se na místo, kde se cesta rozdvojuje na dva směry.
Hledám tam nějakého průvodce a najdu tam dva: jeden je
mrtvý a jeden živý. Kterého z nich by se měl se zeptat na
směr, mrtvého nebo živého? Lidé mu odpovídali: Živého!
Potom misionář řekl: Proč následujete vůdce, který je mrtvý
místo Krista, který je živý! My nemáme mrtvého Boha, nýbrž živého. My nemusíme chodit k hrobu a litovat Kristovu
smrt, ale my se můžeme radovat z jeho vzkříšení.
Milý čtenáři, na závěr tě chci vyzvat k přemýšlení nad smyslem Velikonoc. Nejsou jen tradicí a svátkem, který se každoročně opakuje. Ale nesou velké poselství pro život a budoucnost každého z nás. Středem velikonoc je smrt a vzkříšení
Ježíše Krista. To vše se stalo o Velikonocích z lásky k tobě.
Ano, Bůh tě miluje a chce ti dát svobodu z otroctví hříchu.
Proto věř v Ježíše Krista, rozhodni se pro Něho a On ti dá
vítězství nad smrtí, naději v každé situaci a trvající radost.
Nick Lica
Převzato z internetu:
http://www.nicklica.com/kazani-text/149-poselstviprazdnehohrobu
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Boží milosrdenství

svědectví

Chtěla bych se s vámi sdílet svědectvím, jak Bůh zasáhl svou milostí v mém životě.
Když jsem ještě byla ve světě, tak jsem měla problémy s alkoholem, což se podstatně odráželo na mé psychice a můj
život šel rychle z kopce dolů. Byla jsem také namočená v okultismu. Měla jsem stále tíživější psychické stavy a moje
děti měly o mně strach, co se mnou bude.
Situace byla taková, že manžel mi zemřel a se synem Jožanem, jsme zůstali doma sami dva. Dcera Toníčka už
v té době byla vdaná a bydlela ve Znojmě. Občas jsme za
ní dojížděli, ale bylo to finančně náročné. Můj druhý syn
Jarek ten bydlel se svojí rodinou také v Karviné.
Syn Jožin, je mentálně postižený od narození. Dnes je mu
27 let, ale mentalitu má pořád jako malé dítě. Po fyzické
stránce není ale nijak omezený. Když nabyl plnoletosti,
tak jsem se stala jeho opatrovnicí, protože syn byl zbaven
svéprávnosti. Nebyl ale určen náhradní opatrovník. Celá
situace se začala komplikovat tím, že jednou jsem zašla
za psycholožkou a ta mi řekla, když se dívala do dokumentů, že kdybych zemřela, tak syn automatický půjde
do ústavu. Řekla jsem ji, ať tam tedy napíše jako opatrovnici mou dceru. Psycholožka mi řekla, že to tak nejde, že
to musí jít přes soud, že jinak, by to mohlo trvat několik
let než by ho dcera z ústavu dostala k sobě domů. Věděla
jsem, že syn by sám asi nechtěl k ní jít, že tu celou situaci
by nepochopil. To se mnou otřáslo, a začala jsem mít
strach o to, že opravdu kdyby se mi něco stalo, tak co si
ten kluk počne. Nepřicházelo vůbec v úvahu, aby skončil
v ústavu. Chtěla jsem najít rychle nějaké řešení.
Tehdy jsem nebyla ještě věřící a byla jsem opravdu
v zoufalé situaci. Přemýšlela jsem o tom a napadlo mě, že
bych ho mohla svěřit mé dceři a tak jsem ji zavolala, jestli může přijet, že s ní o té záležitosti potřebuji mluvit a
není to na telefon. Dcera byla z toho překvapená a myslela si, že někoho mám, nebo že jsem nemocná. Tehdy jsem
ještě za dcerou do Znojma s Jožanem jezdila a také ona
jezdila k nám, do Karviné. Za dva dny ke mně přijela.
Všechno jsem ji vysvětlila a tak jsme sepsali žádost na
soud a jako důvod jsem uvedla, že jsem psychicky na tom
špatně, a že na něho nestačím. Dcera mi ještě řekla, ať si
vezmu tři měsíce na rozmýšlenou, ale já jsem byla už
pevně rozhodnutá.
Na soudu měli za to, že jsme se mezi sebou domluvily a
tak bez problému syna svěřili mé dceři. Podepsala jsem
dokument, že se nebudu odvolávat a tak ještě ten den
odjeli spolu do Znojma. Poprosila mě o to, abych tam nějakou dobu nejezdila, aby si syn mohl zvyknout na nové
prostředí a zabydlet se u nich. Manžel dcery řekl, že
s tím souhlasí, ale že když už bude u nich, tak už nebude
možné si ho vzít zase zpátky. Po nějaké době mi zavolala,
a tak jsem mohla za nimi na pár dnů přijet. Společně
jsme se navštěvovali a když tady přijeli za rodinou do
Karviné, tak ho nechala u mě a vše bylo v pořádku. Teh-4-

dy jsme vycházeli velice dobře, a vůbec jsem nepočítala
s tím, že by se naše vztahy mohly nějak narušit. Tak to
trvalo asi rok a půl.
V roce 2005, nastal u mě veliký zvrat, protože jsem uvěřila v Pána Ježíše. Byla jsem zbavená strachu a těžkých
psychických stavů, alkoholismu a také, postupem času,
závislosti na cigaretách. Cítila jsem se volná, ale netušila
jsem, že ďábel to se mnou nevzdal a chtěl mě dostat zpátky. Stalo se totiž něco ve mně, že jsem zatoužila mít syna
zpátky u sebe. Ta touha byla tak silná. Došlo to tak daleko, že jsem řekla, když syna nebudu mít tak si něco udělám. I když jsem milovala Pána a byla mu vděčná za spasení, přesto jako by něco zastínilo mou mysl. Jela jsem
proto za dcerou a prosila o odpuštění. Celé dny jsem probrečela. Viděla jsem, že se syn má u nich dobře, a nevěděla jsem, co mám dělat. Při odjezdu jsem prosila Pána,
ať mi jenom nepukne srdce. Přijela jsem domů a uvědomila jsem si, co jsem to vlastně provedla, že jsem odevzdala své dítě bezdůvodně pryč z domu. Vždyť přece
jsem zdravá a mohla jsem udělat něco jiného, stačilo zajít
za právníkem a sepsat opatrovnickou listinu a napsat tam
dceru jako náhradní opatrovnici a vše by se vyřešilo, dcera by ho automaticky dostala k sobě a v ústavu by nezůstal.
A tak jsem šla telefonovat a řekla jsem: „Toničko, vrať mi
mého syna, já ho chci, přiveď mi ho!“ Ale ona mi řekla, že
to nejde. To by zase musel být soud, a co se tam napíše
jako důvod, že bych je musela žalovat. Já jsem věděla, že
se o něho dobře starají, ale nemohla jsem to v sobě udržet. Byla jsem na pokraji zhroucení, tak to ve mně silně
působilo. Napsala jsem žádost a uvedla jsem, že syn tam
s nimi nechce být a to spustilo celé to období rozdělení,
boje a hádek mezi námi. Opravdu jsme se „kamenovali“
nadávkami a hořkostí, já hodila jeden – ona dva. Dopadlo
to tak, že jsme měli ve Znojmě soud. Všechno bylo proti
mně. Byla jsem zadlužená a z toho důvodu jsem nesplňovala požadované podmínky. Všechno záleželo na dceři,
jestli k tomu dá souhlas. V té době jsme byli rozhádaní
všichni i můj druhý syn Jarek, který byl na mé straně.
Bylo to zvláštní období, protože jsem poznala Pána a Jeho
odpuštění a chtěla jsem ho následovat, ale z druhé strany
jsem byla schopna takovýchto věcí – rozhádat se
s rodinou. Žila jsem ve velkém zmatku. Soud jsem prohrála, a jediné co jsem mohla, bylo to, že mi dali telefonní číslo, na které jsem mohla synovi zatelefonovat. Nechala jsem si proto zřídit pevnou linku, ale dcera za krát-

kou dobu číslo zrušila. Těch problémů se začalo kupit
velmi mnoho a rozhádalo to celou rodinu.
Byla jsem umíněná a za každou cenu jsem chtěla mít syna zpátky. Stalo se, že jsem na ulici našla tisícikorunu a
tak jsem se bez rozmýšlení rozjela do Znojma, pro syna.
Dopadlo to velmi špatně. Pohádali jsme se, byla přivolána
i hlídka policie, která musela zasáhnout, protože jsem
stála na jejich pozemku. Na konec jsem přespala
v domečku u sousedky. Za žádnou cenu jsem se toho nechtěla vzdát. Tak moc jsem chtěla vidět syna, že jsem na
druhý den začala házet kameny do okna. Chtěla jsem
udělat poplach. Dopadlo to velmi špatně. Opět musela
zasáhnout policie a odjela jsem domů. Od té doby jsem
tam už nebyla, to byl rok 2007.
Po tom všem jsem se jakoby probudila a začala jsem se
vracet k Pánu. Uvědomila jsem si svůj špatný postoj a k
čemu to dovedlo. Začala jsem se modlit. Psala jsem dopisy a prosila za odpuštění. Vracely se mi dopisy plné hořkosti a nenávisti. A tak jsem zase prosila o odpuštění.
Nechápala jsem, proč mě ta touha úplně zaslepila, že
jsem se dostala do takového stavu. Časem jsem se začala
smiřovat s tím, že se už se synem neuvidím, ale v modlitbách jsem nepřestávala.
Někdy po roce 2010 jsem dostala zprávu od mé sestry
Heleny, že ji volala dcera Toníčka a ptala se, jestli má
internet, že by si ráda s ní psala. Byla ve spojení s celou
rodinou na Slovensku, v Anglii a tak chtěla také být ve
spojení s Helenou. To bylo po tolika letech modliteb. Nějaká jiskřička naděje. I když podmínkou bylo, že u toho
počítače u Heleny nesmím být. A proto, že jsem nechtěla,
aby nastal nějaký konflikt mezi Toničkou a Helenou tak
jsem raději k nim nechodila a dál jsem se modlila. Bylo
mi celé té situace líto. Prosila jsem akorát Helenu, aby
mi zprostředkovávala informace, co je u dcery nového,
zda jsou zdraví a jak se všichni mají. Ještě v lednu tohoto
roku byla situace taková, že nechtěla se mnou vůbec být
ve spojení. To mi potvrdili i někteří z rodiny, kteří s ní o
mně mluvili.

abys byl se mnou. I když se mnou možná nebude chtít
mluvit, prosím, abych je mohla alespoň vidět. Veď to celé, jak to Ty uznáš, jak to Ty budeš chtít. Ne jak já to
chci, ale Ty.“ Když jsme vystoupili z vlaku a vešli do haly,
tak malý Jareček - vnouček, se rozběhl za Jožinem. Tonička se objala s Jarkem a společně chvíli plakali. Pak když
Jarek šel za Jožinem, tak Tonička přišla ke mně, objala
mě, začala plakat a řekla: „mami, běž za Jožinkem.“ To
byl nádherný okamžik. Jožin mě poznal a tak jsme se objali.
Za tu dobu zmužněl, ale pořád je stejně milý a usměvavý.
Když jsme potom společně šli do pizzerky tak vytahoval
takové věci, které jsme my už dávno zapomněli, ale on si
je pamatoval. Udělala jsem několik snímků a krátkých
videí. Strávili jsme společně krásný čas a také jsme se
domluvili na další návštěvu na jaře, až bude trochu tepleji. Když nás odprovázeli k vlaku, tak se s námi Tonička
rozloučila, políbila na tváře, a já věděla, že je to Boží zázrak, který mi Bůh připravil. Ani jsem tolik zvratů neočekávala, kolik se za tu chvíli stalo. Pán je dobrý a úžasný.
Když jsme už byli ve vlaku, tak jsem se přes okénko zeptala, jestli můžu do té doby, než příště přijedeme, a až
bude mít Helena opravený počítač mluvit po internetu
s Jožinem, ona mi svolila. Pak nám dokonce, když jsme už
jeli, zavolala na moje telefonní číslo a ne na Jarkovo a
chvíli jsme si ještě povídali. Pro mě to byl zázrak.
Od září 2005, kdy byl soud ve Znojmě, až do února 2013
jsem své děti, dceru a syna, neviděla a naše vztahy byly
přerušené hořkostí a neodpuštěním. Teď můžeme stavět
naše vztahy na úplně jiném základu. Trvalo mi dlouho,
než jsem pochopila, že v mém životě má být Pán na prvním místě a také, že chce jednat v mém životě láskou a
odpuštěním. Těším se na další Boží jednání s celou mojí
rodinou, a toužím po tom, aby i jim se dal Bůh poznat.
Anna Konečná

Takto komunikovali až donedávna. Zvrat nastal před několika dny, kdy si dcera psala s mou sestrou, a napsala kdy se přijedou podívat na Jožina. Helena nejprve tomu
nevěřila, protože měla za to, že mají zakázané návštěvy.
Několik dní si spolu dopisovali. Pak se ale Heleně pokazil
počítač, a tak řekla Jarkovi – mému synovi, aby zavolal
Toničce, a vysvětlil důvod, proč ji neodepisuje. A tak
vlastně začali mezi sebou komunikovat Jarek a Tonička.
Potom přišlo i na to, že se domluvili na termínu i místě
návštěvy a také to, co bylo nejúžasnější, že můžu přijet i
já, abych je viděla. Myslela jsem si, že se mnou nebude
chtít komunikovat, že bude mluvit jenom s Jarkem. Do
Znojma jsme jeli ve trojku - Jarek se synem a já.
Když jsme přijížděli tak jsem se modlila: “Pane, prosím,

od levé strany - vnuk Jareček, synové Jožin a Jarek, a dcera Tonička
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Mám o 7 zubů méně než zdravý člověk aneb
čištění už mi netrvá 5 minut

svědectví

Ráda bych se s vámi podělila o mou životní
zkušenost „sekání osmiček“. Popíšu vám to
první sekání, bylo totiž velmi dramatické. Upozorňuju, že z tohoto článku vám nemusí být
dobře. ☺

řezal znovu, znovu a zase rval kleštěmi, což nešlo, tak zase
řezal a pak už i nadával. Já jsem kňučela a už jsem myslela,
že bolestí umřu a že porod podle toho bude pohádka. On
pořád: "Ano, slečno, už to bude, ještě 5 minut." Jo, ale čekalo mě ještě 45 minut! Zase si vymýšlel!

V čekárně Fakultní nemocnice (Ostrava) se v
mé hlavě promítaly ty nejhorší možné scénáře, ale snažila
jsem je vyhnat modlitbou. Moc dobře jsem věděla, že Pán
dělá nadpřirozené zázraky, že nemocné uzdravuje a bolavé
posiluje! Prvně jsem šla do šatny. Na sobě jsem si mohla
nechat jen své spodní prádlo a ponožky. Dali mi takovou
hnusnou dlouhou zelenou košili, která strašně kousala
(nemocnice šetří na aviváži)!

Téměř během celého zákroku jsem se v duchu modlila o
pomoc a měla jsem na mysli to, že nejsem sama, že mě Pán
posiluje a vede i ruce stomatochirurga. Bylo to tak! Pán někdy dovolí utrpení a těžkosti na své ovečky, učí nás tím totiž
VĚŘIT MU.

Potom jsem měla přejít v těch mých krásně bílých ponožkách po špinavé zemi! Neuvěřitelné! Už z toho mi bylo
špatně. Operační sál by se dal přirovnat k sálu doktora Mengeleho, který dělal pokusy na lidech. Všechno kolem bylo
zastaralé a zdálo se i dost špinavé. Díky Pánu, jsem nedostala žádnou infekci.
Pak přišel mladý doktor, byl celkem příjemný na první pohled. Píchl mi injekci a řekl, že žádnou horší bolest než
tuhle neucítím. Jaká lež!!! Po minutě říká: "Jdeme na to!" a
já: "Coooo? Neee! Ještě mi to nezabralo!" s vykulenýma očima a málem infarktem... bylo mi zle, jen když jsem viděla
všechny ty možné i nemožné kleště, vrtačky a další neidentifikovatelné předměty! V tu chvíli jsem se začala opravdu
usilovně v duchu modlit a křičet o vysvobození a ochranu
před „řezníkem“, který přede mnou stál.
Takže, vzal si skalpel, rozřízl dáseň a pak mi řezal korunku
zubu. Zvuk byl hrozny, mnohem horší než při vrtání zubů! Jo
a to světlo, které na mě celou tu hodinu svítilo, bylo nesnesitelné, horší než rozpálené slunce na poušti! Fakt! Bylo mi
teplo a zima zároveň, klepaly se mi nohy! Nepříjemná
sestřička pořád mluvila..."Přitáhněte nohy k tělu!; Nehýbejte těma nohama!; Není vám špatně?; Není vám zima?; Mám
zavřít to okno?; Pane doktore, vidíte na ten zub?; Nechcete
tamto a tohle.... normálně jsem měla zlost i na ni! Co mi
udělala! Skřípla mi mezi ty rozevíráky pusy ret! To bylo
otřesné, hrozná bolest! Je to desetkrát horší bolest než když
se kousnete do rtu! Uřezal mi korunku, pak si vzal jiný mučící nástroj a začal řezal nebo spíš sekat ten zub na kousíčky, protože vcelku ho vytáhnou nešlo (rostl kolmo k sedmičce). Pak si vzal kleště, jenže ten první kousek zubu nešel
ulomit, tak mi lomcoval s hlavou na všechny strany (není
divu, že jsem musela podepsat papíry, kde bylo napsáno, že
když mi doktor ZLOMÍ ČELIST, tak za to nemocnice nebude
mít žádný postih). Jenže ty kousíčky nešly vytahovat, takže
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Pak se doktorovi konečně podařilo vytáhnout pár kousíčků
zubu a přišlo to nejhorší! TRHÁNÍ NERVŮ!!! To bylo nepopsatelné, žádná injekce by tomu nepomohla. Natáčel je na
takového něco dlouhého a pak škubal. Hrozná bolest!
Jo, během celé doby jsem měla v puse pořád krev a tím, že
jsem musela být zakloněná, tak mi tekla až do krku! Opravdu to nebylo zrovna moc chutné. ☺
No a pak už mi jen vytáhl ty zbytky zubu, vyčistil tu dáseň a
zašil. Šití bylo taky nepříjemné! Asi mi už anestezie přestala
působit, takže mi asi šestkrát projel půlkruhovou jehlou v
puse a nechal mi z díry trčet drén. Chvilku jsem měla posedět a pak se jít k umyvadlu umýt. Vylekala jsem se sama
sebe, všude byla krev, všude! Obličej i krk od krve, v zrcadle
jsem se nepoznala! Od těch všech kovových věcí, které jsem
měla v puse, mi zůstaly všechny ostatní zuby poškrábané,
měla jsem narušenou strukturu a modřiny na patře. Jo a
ještě další pecka. Když jsem si vytáhla z přihrádky oblečení,
byly na něm chuchvalce prachu! Fuj! V nemocnici a toto!
Jak je to možné!?
Po zákroku mě čekal týden s antibiotiky, ledem u hlavy a
pojídání zmrzlin. Mé další sekání už, díky Pánu, nebylo tak
bolestivé. Měla bych vysvětlit to, proč mám tedy jen 25 zubů, namísto 32. 3 zuby mi vytrhli v dětství, když jsem nosila
rovnátka (měla jsem malou pusu a velké zuby :D ) a 4 osmičky teď.
Závěrem chci říct, že nikdo, kdo toto nezažil, nepochopí.
Proto jsem moc ráda, že se mohu v takové situaci obrátit na
Pána Ježíše, který přesně ví, co je bolest, utrpení, krev, nepříjemní lidé a nehygienické podmínky. Uvědomuju si, že ta
má bolest byla jen směšným střípkem bolesti, kterou zažil
Pán Ježíš. Vzrušující je to, že on netrpěl kvůli nějakým zubům, ale trpěl proto, abychom my mohli žít opravdový život.
Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe…
Žalm 55:23
Děkuju všem, kteří se za mě modlili, nosili mi zmrzliny a
starali se o mě. ☺
Iveta Folvarčná

S Bohem jde všechno líp
V polovině října loňského roku jsem začala studovat na Akademii Jana
Amose Komenského v Karviné. Měl to být akreditovaný kurs pro pracovníky v sociálních službách, který potřebuji ke své práci, kterou již
vykonávám v Azylovém domě v Orlové. Tento kurs jsem navštěvovala
jednou za 14 dní, v pátek a sobotu, kde nás lektoři seznamovali s novými informacemi z oblasti sociální politiky, sociálních služeb, psychologie, psychopatologie, krizové intervence ap. Po celou dobu výuky jsem
měla pocit, že se to všechno nemohu naučit.
Modlila jsem se k Pánu Ježíši každý den, aby
mi pomohl to učivo zvládnout. Dostali jsme
pouze okruh 60 otázek, které měly být u závěrečných zkoušek. Po Novém roce jsem začala prožívat intenzivní neklid, že zkoušky
neudělám. Čím více se blížil 12. únor, kdy
měly být zkoušky, tím více jsem se modlila,
aby mi Pán Ježíš požehnal lehkou otázku,
kterou bych lehce zvládla. Když jsem se modlila, přistihovala jsem se, že si opakuji otázky
ke zkouškám, nabíhaly mi naučené pasáže a
těžko jsem se na modlitbu soustředila.

Všem oslavencům
přejeme mnoho
Božího požehnání

29. 3. 1999 Malinová
Natálka

30. 3. 2005 Vagunda

Máme ale mocného Pána a Krále, který nám dobře rozumí. Jednou se v
neděli při chválách, které vedl Tomáš Michalek zpívala píseň "Kde se
dva nebo tři ve jménu mém shromáždí" a hlavně druhá sloka "a začkoliv budete prosit ve jménu mém, učiním, aby Otec v Synu byl oslaven",
to mě tak povzbudilo, že jsem již ztratila veškerý strach a posílilo to
mou důvěru v Pána Ježíše Krista, že mi pomůže a začala jsem se intenzivně modlit ve jménu Pana Ježíše Krista, aby ty zkoušky dopadly
dobře.
Ke zkouškám jsem šla v naprostém klidu ve vědomí, že Pán je se mnou
a pomůže mi, aby Otec v Synu byl oslaven. Zprvu jsme psali testy, kde
bylo 22 otázek. Ty jsme všichni napsali a pak jsme chodili po dvou ke
komisi, kde nás zkoušeli. Chodili jsme podle abecedy, a já jsem byla 4.
Věděla jsem, že se za mě modlí hodně lidí ze sboru, tak jsem byla v pohodě. Ještě jsem si opakovala verše z Bible o zaslíbeních, kde nás Pán
ujišťuje, že je stále s námi a nemáme se bát. Ale když jsem byla před
komisí a otevřela zalepenou obálku, tak jsem se začala třást a bylo mi
docela nevolno, protože se tam na mě "usmívala" ta nejtěžší a nejhorší
otázka, kterou jsem se ani nesnažila naučit, pouze jsem si ji přečetla.
Boží myšlení jsou jiná, než lidská. Chtěla jsem nejlehčí otázku a dostala
jsem nejtěžší.
Na potítku kde, jsem měla 15 minut na přípravu, jsem se začala intenzivně modlit a volat k
Pánu o pomoc, a ta přišla. Najednou se mi začala vybavovat slova a informace, které jsem si
pouze přečetla. Tak jsem si to všechno snažila
rychle poznamenat, tak rychle se mi to vybavovalo. Sláva Pánu. U komise jsem to z přípravného papíru přečetla, neměli kupodivu žádnou doplňující otázku, pouze
chtěli vědět, jak jsem se měla na stáži v sociálně-terapeutických dílnách, kde jsem o vánocích pracovala a tak jsme si o tom popovídali. Po
20 minutách jsem měla zkoušku zdárně hotovou.

Adámek

17. 3. 1962 Fízer
Stanislav

18. 3. 1967 Bojčuková
Iveta

19. 3. 1993 Michalek (ml.)
Tomáš

27. 3. 1959 Gembická
Anna

Kéž rostete v milosti
a v poznání našeho Pána
a Spasitele Ježíše Krista.
Jemu buď sláva nyní
a až do dne věčnosti.
2 Petrův 3:18

Děkuji za všechny Vaše modlitby a děkuji našemu drahému Pánu za
Jeho úžasnou milost a pomoc.
Milada Kožinová
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adresa: Apoštolská církev, Sborové noviny,
Pravidelný měsíčník sboru Apoštolské církve v Karviné. číslo 03, ročník 20
Za Panelárnou 2481/2, 735 06 Karviná 6
SBN vychází pro potřebu AC v Karviné a jsou distribuovány zdarma.
tel.: +420 596 318 745
Jakékoliv příspěvky, ať už finanční, či materiální, vždy vítáme! Vaše příspěvky jako jsou články, recenze, povzbuzení
e-mail: ackarvina@volny.cz
a svědectví můžete předávat osobně v kanceláři sboru anebo zasílat na uvedené adresy. Na schválení vyučujících
web: www.ackarvina.cz
příspěvků mají vyhrazené právo starší sboru a pastor. Uzávěrka příjmu příspěvků do dalšího čísla SBN: 28. 03. 2013.
BS: 105 101 764 / 0300
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