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

svědectví
oznámení

U studny Živého, který mě vidí

úvodník

V Božím slově máme zaznamenanou událost, která se stala v životě otrokyně jménem Hagar. Tento
příběh je zapsán v knize Genesis 16. kapitole. Hagar utíká od své paní Sáry, manželky Abrahama. Do
této situace se dostala vlastně sama tím, že na začátku to byla ona, kdo narušila vzájemný vztah se
svou paní, po té co otěhotněla, začala jí dokonce zlehčovat. Přestala si jí vážit a dávala jí to patřičně
najevo. To se Sáře nelíbilo a začala svou otrokyni Hagar pokořovat. Přerostlo to do takových rozměrů, že to už Hagar nemohla dále snášet a od své paní utekla. Utekla do pouště, kde se zastavila u
studny. Tam se s ní setkal Bůh. Promluvil k ní, dal jí zaslíbení a tak se mohla Hagar povzbuzena Pánem, vrátit zpět ke své paní.
Myslím, že tento příběh má co říci do našich životů. Každý
z nás jistě zažil situaci, kdy nám problémy a těžkosti začaly
přerůstat přes hlavu a my jsme si nevěděli rady. Svoji situaci jsme pak řešili útěkem. To však není Boží cesta. Bůh
chce, abychom se postavili čelem těmto věcem a s Jeho pomocí zažili vysvobození. Ještě že je Boží milost tak veliká, že
Bůh je schopen nás zastavit i v tomto našem „útěku“ a promluvit do našich životů.
Pro Hagar bylo zlomovým okamžikem to, že si v poušti uvědomila svoji skutečnou situaci. Sama v poušti, těhotná, bez
pomoci. Hlavou ji běžely myšlenky, co bude dál, co budu
dělat, kdo se postará o mě a o mé dítě? V této bezvýchodné
a zoufalé situaci nachází studnu. Věřím, že toto nebyla náhoda. Studna na poušti má pro nálezce větší cenu, než zlatý
poklad. Nevíme, nakolik Hagar tušila, že Bůh o ní ví a chce
se o ní postarat. Když se posadila u studnice a zahnala žízeň, věděla, že je to jen na chvíli. Uplyne pár hodin a žízeň
se dostaví znovu.
Zde se nám nabízí paralela z evangelia Jana, kdy Pán Ježíš
rozmlouvá se ženou, která přišla načerpat vodu ze studny, u
které právě odpočíval. Ježíš jí odpověděl: „Kdybys znala, co
dává Bůh, a věděla, kdo ti říká, abys mu dala napít, požádala bys ty jeho, a on by ti dal vodu živou.“ Žena mu řekla:
„Pane, ani vědro nemáš a studna je hluboká; kde tedy vezmeš tu živou vodu? Jsi snad větší než náš praotec Jákob,
který nám tuto studnu dal? Sám z ní pil, stejně jako jeho
synové i jeho stáda.“ Ježíš jí odpověděl: „Každý, kdo pije
tuto vodu, bude mít opět žízeň. Kdo by se však napil vody,
kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Voda, kterou mu
dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému.“ Jan 4:10-14
Stejně jako se setkala tato žena s Ježíšem, který změnil její
život, setkala se i Hagar s Bohem, který k ní promluvil. Slyšela Boží slovo: Navrať se ke své paní a pokoř se pod její
ruku.“ „Velice rozmnožím tvé potomstvo, takže je nebude
možno ani spočítat.“„Hle, jsi těhotná, porodíš syna a dáš mu
jméno Izmael (to je Slyší Bůh), neboť Hospodin tě ve tvém
pokoření slyšel.“ (Genesis 16:10-11)

Jak nádherné slovo slyšela Hagar. Slovo o naději, východisko z bezvýchodné situace. Možná to nebylo úplně to, co si
Hagar přála, vždyť se měla vrátit. Ale Boží ujištění, že On ji
slyší a požehná, jí dala sílu vrátit se, pokořit se a věřit Bohu,
že On naplní své slovo do poslední tečky.
A to platí i pro nás. Jediné místo, které může být naším útočištěm, je On sám. Naše chvíle ztišení nad Božím slovem,
které je nevyčerpatelnou studnou, se nedají ničím nahradit.
Věřím, že čím více přebýváme u studny Živého, tím více budeme požehnáni. Je to místo, kde k nám mluví Bůh a kde
nám ukazuje svoji vůli pro naše životy a dává nám svá zaslíbení, kterých se máme vírou chopit. Je to místo, kde nám
Bůh ukazuje, zdali jsme nesešli z Jeho cesty a jak se na ní
opět vrátit. Je to místo, kde nám Bůh ukazuje, že mu na nás
záleží a že nás miluje tak, že dal svého Syna jako výkupnou
oběť za nás.
Přebývejme u studny Živého, který nás vidí. Pak budeme
moci zakoušet moc Jeho slova v našich životech a z nás poplynou proudy živých vod. Tak se staneme studnou pro naše
okolí.
Bůh vám žehnej.
Marek Slusarz

Host ze Slovenska

slovo

V pondělí 19. srpna k nám do sboru přijeli hosté ze Slovenska, Stefan Horn s manželkou Lizou.
Během týdne měl Stefan sérii kázání ve sborech v Bohumíně, v Karviné a také v Bílovci. Jeho služba byla zaměřena na povzbuzování věřících a hlubší poznávání Boha skrze Boží slovo a také na
osobních setkáních se služebníky, staršími a pastory sborů. Dva dny jsme měli možnost poslouchat
jeho kázání u nás ve sboru, a věřím, že ti, kdo ve čtvrtek a v neděli přišli, byli slovem povzbuzeni.
Níže je uvedený volný přepis kázání, které zaznělo na čtvrtečním shromáždění.

Plnost v Kristu Ježíši
Římanům 11:33-35 Jak nesmírná je hloubka Božího bohatství,
jeho moudrosti i vědění! Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy a
nevystopovatelné jeho cesty! Kdo poznal mysl Hospodinovu a
kdo se stal jeho rádcem? Kdo mu něco dal, aby mu to on musel
vrátit? Vždyť z něho a skrze něho a pro něho je všecko! Jemu
buď sláva na věky. Amen.
Musíme si uvědomit, že Boží hloubka je nevyzpytatelná. Od té
doby, kdy byl člověk stvořen Bohem a potom padl do hříchu, je
jeho touhou poznat Boha. Každý člověk to má v sobě. A tak lidé
meditují, filozofují, přemýšlejí a píšou knížky o Bohu. On je ale
nevyzpytatelný a také nevystopovatelný, tzn. jako pes, který
chce vystopovat zvíře, ale nemůže tu stopu najít. A tady je obrovské dilema. Člověk chce najít Boha, ví, že Ho potřebuje, ale
nemůže ho najít. Samozřejmě lidé nazývají bohem různé věci
jako bohatství, peníze, ženy, muži, oblečení, dávají tomu různá
jména. Člověk ale stopu Boha neumí najít, proto jsou různá
náboženství, která se snaží pomoct lidem přijít do Boží přítomnosti, ale tak by tomu nemělo být. Někteří lidé mluví, že Boha
je snadné najít, ale ve skutečnosti, pokud to chceme dělat tím
lidským způsobem, tomu tak není. Jak to tedy udělal Bůh, že
toho, kdo není vystopovatelný, je možné najít?
Koloským 1:15-19 On je obraz Boha neviditelného, prvorozený
všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na
zemi - svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti - a všechno je stvořeno skrze něho a pro
něho. On předchází všechno, všechno v něm spočívá, on jest
hlavou těla - totiž církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých takže je to on, jenž má prvenství ve všem. Plnost sama se rozhodla v něm přebývat.
On, Ježíš, je obraz Boha. V tomto textu je použité řecké slovo
„ikona“ – obraz. Pokud bychom použili počítačovou terminologii, tak na obrazovce počítače máme také ikonky. Když chceme
spustit požadovaný program, tak klikneme na příslušnou ikonku, která tento program zobrazuje. Po kliknutí se spustí program a tím se uvolní jeho potenciál. Uvolní nebo rozbalí to, co
má v sobě. Podobným způsobem Bůh vyřešil to, jak Ho člověk
má najít. Ježíš řekl – kdo vidí mě, vidí Boha. Není to o tom, že
člověk hledá Boha, ale Bůh hledá člověka. Když člověk hledal
Boha, našel nebo přesněji objevil náboženství. Ale Bůh řekl, že
takto to nebude fungovat, protože On v tom není. Proto Bůh
učinil to, že přišel sám v Kristu Ježíši, aby hledal člověka.
Nastává otázka, jak Bůh se zjevoval lidem v době starozákonní,
v době před Ježíšovým narozením, protože i ve starém zákoně
lidé mohli Boha zažít . Tak jako se Bůh v novém zákoně zjevil
v Ježíši Kristu, tak ve starém zákoně se zjevoval skrze proroka,
velekněze a krále. V novozákonní době byly v plnosti zastoupené v Ježíši Kristu. Ve starém zákoně nebyl žádný člověk, ve kterém by se tyto tři úřady v plnosti projevovaly. V Koloským je
napsáno, že Bohu se zalíbilo, aby v Něm (v Kristu) přebývala
plnost, a tak v Něm toto všechno bylo manifestováno. Ježíš Kris-
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tus je tedy dokonalým prorokem, dokonalým knězem a dokonalým králem. Slovo Kristus znamená „ten, který je pomazaný“.
Kristus je tedy pomazaný prorok, kněz a král, protože má
všechny tyto tři úřady v sobě. Jeho učedníci jsou nazýváni křesťany, takže pomazání, které je na Ježíšovi, bylo dáno na Jeho
učedníky. Proto se píše v 1. Petr 2:9, že jsme `rod vyvolený,
královské kněžstvo, … ,abyste hlásali mocné skutky. Pomazání, které měl Ježíš na sobě, přešlo na Boží církev.
Co to tedy konkrétně znamená pro nás, že Ježíš má tyto tři úřady? Jak z toho teď neudělat jenom nějakou teologickou pravdu,
která je skutečná, ale aby to bylo Boží zjevení, ze kterého budeme čerpat občerstvení do služby v každodenním životě?
Podívejme se na první úřad.

Ježíš jako prorok
Prorok je někdo, kdo hovoří na místo Boha. Musí přijmout Boží
slovo a potom takto promlouvá. On zjevuje Boží vůli. Ježíš není
jeden z proroků, ale je dokonalý prorok, který pochází přímo z
Boží přítomnosti, protože On přišel z věčnosti a přináší jedinečné a dokonalé zjevení. Když proroci přišli, tak mluvil – takto
hovoří Pán. Když Ježíš mluvil, tak říkal – amen, amen Já vám
říkám. Takto nikdo z proroků nemohl mluvit, nemohl si toto
nárokovat.
Ježíš přinesl zjevení, které starý zákon neměl. Když sestoupila
Boží sláva, tak kněží nebyli schopni v této přítomnosti sloužit.
Mojžíšovi, poté co vyšel ze svatostánku, zářila tvář, protože se
na ní odrážela Boží sláva, se kterou se právě setkal. A to byl
jenom stín věcí budoucích. Pavel v novém zákoně píše o tom, že
starozákonní sláva není v porovnání s tou novozákonní ani slávou. (2. Korintským 3:10 Ano, ona sláva vůbec nebyla slávou ve
srovnání s touto slávou vše přesahující!) Toto zjevení přinesl
Ježíš. Je to zjevení, které je úžasné a mimořádné. Ježíš přinesl
zjevení, že Bůh touží přebývat v člověku.
"Zbořte tento chrám a ve třech dnech jej postavím." (Jan 2:19)
Chrám v Jeruzalémě byl jediným geografickým místem, kde
Bůh přebýval. Na jiných místech země nepřebýval. Každý, kdo
chtěl Boha zažít, musel jít do tohoto chrámu. A Ježíš říká, zbořte toto místo, které je tak svaté, a za tři dny postavím nové,
protože Bůh bude přebývat v novém chrámě. Toto bylo nové
zjevení, které nikdo před tím neměl. Bylo to zjevení o církvi.

Ježíš jako velekněz
Jako velekněz, Ježíš stojí před Bohem a zastupuje svůj národ,
církev. Ve starém zákoně byl velekněz mostem mezi národem a
Bohem. Jednou do roka vstupoval do svatyně svatých, tam přinesl oběť za sebe i za národ a bylo to „kolektivní odpuštění“.
Tuto oběť mohl přinést jenom jeden člověk, velekněz.
Jsou tři věci, které Ježíš používá při své velekněžské službě za
svůj národ.

Jeho krev

jmení, ale je to titul a znamená Mesiáš.

Židům 9:24-26 Vždyť Kristus nevešel do svatyně, kterou lidské
ruce udělaly jen jako napodobení té pravé, nýbrž vešel do samého nebe, aby se za nás postavil před Boží tváří. Není třeba,
aby sám sebe obětoval vždy znovu, jako když velekněz rok co
rok s cizí krví vchází do svatyně; jinak by musel trpět mnohokrát od založení světa. On se však zjevil jen jednou na konci
věků, aby svou obětí sňal hřích.

Proč Pavel píše - člověk? Proč nenapsal Boží Syn?

Obraz krve ve starém zákoně je známý. Pokud někdo zhřešil,
muselo se vzít oběť a prolit její krev. Krev byla vždy pro Boha.
Před tím, než židé vyšli z Egypta, museli zabít beránka a potřít
jeho krví dveřeje svých domů z venkovní strany. Bylo to znamení pro Boha. Když šel velekněz přinést krev v den odpuštění do
svatyně svatých, venku byl shromážděný celý národ, stovky
tisíc lidí. On vzal krev oběti a vešel do svatostánku. Nikdo ho
neviděl. To bylo před lidmi skryté, protože krev je vždycky pro
Boha. Takto i Ježíš přišel před Boha se svou obětí a vlastní krví.
Bůh uzavřel smlouvu se svým Synem při tom, když ustanovil
památku večeře Páně.
Lukáš 22:20 A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a
řekl: "Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která
se za vás prolévá."
Ježíš neuzavřel smlouvu s námi lidmi, ale byla to smlouva mezi
Otcem a Synem. Protože krev byla přinesena Bohu. Ježíš ukazuje na to, že je to nová smlouva v Jeho krvi za odpuštění našich
hříchů. Bůh nikdy nemůže uzavřít smlouvu s člověkem, protože
ví, že my nejsme věrní. Bůh uzavřel smlouvu se svým Synem,
protože On je věrný. Tato krev věrnosti dodnes hovoří před
Bohem za lidi, kteří přijali Ježíše, protože Bůh se dívá na nás,
na základě této smlouvy, skrze krev svého Syna.
Žid 12:24 - … a před jeho krví, která nás očišťuje, neboť volá
naléhavěji než krev Ábelova.
Ježíšova krev volá naléhavěji než krev Ábelova. Kain zabil Ábela. Bůh řekl Kainovi, že slyší hlas krve jeho bratra, která volá
k Němu po pomstě a spravedlnosti (oko za oko, život za život,
…) Ábelova krev požaduje trest a spravedlnost, Ježíšova krev
hovoří o odpuštění a milosti. Krev Ábela volá – dej jim to, co si
zasloužili. Krev Ježíše volá – dej jim to, co si nezasloužili, aby
měli. Tady se mluví o Božím milosrdenství.

Jeho modlitba
Židům 7:25 Proto přináší dokonalé spasení těm, kdo skrze něho přistupují k Bohu; je stále živ a přimlouvá se za ně.
Ježíš se i právě teď stále přimlouvá za svůj národ. Bible nám
ukazuje, že modlitba těch, kteří se modlí v Duchu a v pravdě
má moc. Představme si, co dokáže způsobit modlitba, když se
modlí Ježíš. On také chce, aby se s námi mohl spojit v modlitbě.
Společně s Ním tvoříš dobrý modlitební tým. Velekněz, když
vcházel do svatyně, měl na sobě náprsník, na kterém bylo dvanáct kamenů, a také na každém rameni měl po šesti jménech,
což symbolizovalo dvanáct kmenů Izraele. Byla v tom symbolika
toho, že velekněz přinášel židovský národ, který měl při svém
srdci, a také to, že před Bohem nesl jejich břemeno. A takto
Ježíš, jako velekněz, nám slouží přímo před Boží přítomností,
má nás při svém srdci a nese naše břemena.

Jeho bytost
1. Timoteovi 2:5 Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi
Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš.
Pavel tady ukazuje na Ježíše jako člověka, prostředníka mezi
Bohem a lidmi. To je ta velekněžská služba. Je zajímavé pořadí
– Kristus Ježíš. Ježíš znamená jméno, ale Kristus, to není pří-

Ježíš z Nazaretha, syn Marie, začal existovat v okamžiku svého
narození. Před tím takto neexistoval. Co existovalo před tím,
byl Boží Syn. On neměl jméno Ježíš. Bible ho nazývá – Slovo.
(Jan 1:1 Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo
byl Bůh. v. 14: A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.)
Boží Syn existoval od počátku. Když se narodil skrze Marii, stal
se člověkem. Je 100% Bohem a také 100% člověkem. Před tím,
než se stal člověkem, byl jenom Bohem, nebyl člověkem. Od
tohoto dne, co se Boží Syn stal člověkem, už nikdy nebude jenom Bohem, ale navždy bude Bohem i člověkem. Ježíš se nestal
Bohem, on zůstal člověkem, ale je zároveň Bohem. Je to jedna
bytost se dvěma přirozenostmi. On jako člověk musel jíst, pít a
spát. Jako Bůh odpouštěl hříchy, zastavil bouři… Proto Pavel
klade důraz na to, že našim prostředníkem mezi Bohem a lidmi
je ČLOVĚK Kristus Ježíš. On je naším reprezentantem. On nás
nereprezentuje jako Bůh, protože Bůh nemůže reprezentovat
člověka, to nejde. On nás reprezentuje jako člověk. Proč to Bůh
nevyřešil jinak? On potřeboval člověka, aby stal před ním a za
člověka se přimlouval. Proto poslal svého Syna, aby se stal člověkem, a ten i po smrti a vzkříšení zůstal nadále člověkem, a
stal se jako člověk, prostředníkem mezi Bohem a lidmi.
Co to znamená? Ježíš říká na mnohých místech, že Já budu ve
vás a vy ve mně. Když my jsme v Ježíši tak jsme s Ním před
Božím trůnem.
Efezským 2:6 Spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na
nebeský trůn v Kristu Ježíši.
Z textu vyplývá, že je to něco, co se už stalo. My jsme v Něm.
„Já ve vás“ znamená, že je všude tam, kde jsme my. Když se
tedy modlíme ve jménu Ježíše, není to na základě našich zásluh
a skutků, ale je to na základě toho, co udělal Ježíš. Jako člověk
stojí v modlitbách s tebou před Božím trůnem a jako Bůh ti dává odpověď. Musíme vědět, že v Kristu máme vždy krok blíž
k Pánu, blíž k odpuštění, než abychom byli odsouzeni, pokud
ale chceme v Kristu zůstat. Mnozí křesťané nejsou schopni stát
před Pánem, když zhřešili, protože žijí v odsouzení. Není to nic
jiného, než taková samospravedlnost. Když čteš bibli, modlíš se,
chodíš do sboru, tak se máš před Bohem dobře a chválíš Ho za
to, že je veliký. Chci se ale zeptat. Když zhřešíš, je Pán o něco
menší? Nepřicházíme před Pána díky našim zásluhám, ale je to
vždy jenom skrze Krista. Já můžu jít před Pána ne z důvodu
toho, že jsem udělal dobré věci, ale že to udělal Ježíš. Jsme naroubováni do Něho a jenom skrze toto spojení můžeme přinášet
dobré ovoce. Jeho přirozenost nás proměňuje.
A to je ta velekněžská služba. Ježíš stojí mezi námi a Bohem
jako dokonalá oběť. Někdo by se mohl zeptat: můžeme tedy
hřešit a žít si, jak chceme? Toto ale vůbec není správná otázka.
Otázkou je, kolik prostoru má Kristus v našem životě, jak moc
jsme s Ním sjednocení, jak nakládáme s tou nebeskou pozicí,
kterou máme v Kristu, a jak to, čím jsme v nebi, žijeme tady na
zemi. O tom to všechno je. Někdo se zeptá: jak blízko můžu být
hříchu, aniž bych zhřešil? Bible hovoří – utíkej od hříchu a ne,
přibližuj se k němu. Od hříchu budeme utíkat tehdy, když budeme utíkat ke Kristu. Někdo může vidět, že křesťan od nějaké
věci utíká, a říká si: no to je zbabělec. Ale nevidí, kam utíká. On
utíká k Pánu. Není důležité to teď hned někomu vysvětlovat.
Důležitý je cíl. To, že utíká k Pánu. Když se přibližujeme
k Pánu, vzdalujeme se hříchu. Čím více budeš žít s Pánem, tím
více nebudeš chtít hřešit, protože budeš mít více Jeho přirozenosti.
Takto Ježíš zastává úřad velekněze.
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Ježíš Král
Zjevení Janovo 19:16 Na plášti a na boku má napsáno jméno:
Král králů a Pán pánů.
V bibli je napsáno, že jednoho dne všichni v nebi, kdo mají koruny na hlavě, je složí k Jeho nohám a budou provolávat: Ty jsi
hoden. My jako věřící dostaneme koruny. Korunu života, korunu spravedlnosti, jsou různé koruny. Otázka je: proč je důležité
mít korunu? Koruna totiž není o spasení. V nebi možná budou
lidé, kteří budou sice spaseni, ale nebudou mít korunu. Píše se,
že služba bude odměněna. Představme si, jak to asi bude vypadat. Dvacet čtyři bytostí a spolu s nimi miliardy lidí mají koruny, které se třpytí. Najednou všichni pokleknou a odevzdávají
své koruny a dávají je k nohám Ježíše Krista. A volají, že v Jeho
přítomnosti, oni nejsou hodní toho, aby měli korunu na hlavě. A
touto svou korunou vyznávají Ježíši bez slov, „jsi hoden přijmout všechno, co tato koruna reprezentuje. Každou slzu, kterou jsem prolil, každou hodinu, co jsem ti sloužil, modlil se,
kázal, navštěvoval lidi… a jiné služby, všechno odevzdávám
Tobě, protože jen Ty jsi toho hoden.“ A co když tam budeme my
a nebudeme mít žádnou korunu? Co položíme k Jeho nohám?
Možná, že se budeme ptát: no kdybych se více přimknul

Misijní výjezd na Ukrajinu

k Pánu, postil se a zápasil na modlitbách za druhé lidi... Jsou
takoví křesťané, jejichž jediným cílem je dostat se do nebe a na
ostatních jim už tak moc nezáleží. Jsou ale i takoví, kteří touží
po tom, aby se nebe dostalo už teď do jejich života, aby se šířilo
na zemi království Boží. Království Boží je vždy tam, kde je jeho
Král. V modlitbě je napsáno: přijď Tvé království. Když toto řekneš Bohu, to znamená, že toužíš po tom, aby přišel Král.
V Ježíši nám Bůh ukazuje hodnotu a vzácnost tohoto království,
abychom zase toužili přijít pod vládu a autoritu tohoto Krále a
toužili se stát občany jeho království. Ukázal nám slávu svého
Syna. Tento Král, Ježíš Kristus, vládne nad svým národem mocí
svého slova a přítomností svého Ducha. Ježíš Kristus je jediný
Král, který nedal jenom ústavu, ale je přítomný osobně skrze
svého Ducha v každém občanu svého království. A v tom je skutečná autorita, že samotný Král žije v tobě.
Proto, abychom žili v tomto zjevení, potřebujeme Ducha svatého a žít v Jeho moci.
Celé kázání na:
http://download.ackarvina.cz/audio/Kazani_2013/2013_08_22_StefanHorn.mp3

napsali

Tak jako v předešlých letech i v tomto roce Vašek Bednář domlouval a organizoval misijní výjezd do ukrajinského Mariupole. Už
jednou, bylo to v roce 2011, jsem se misijního výjezdu do dětského domova v tomto městě zúčastnil. Letos to vypadalo, že se
nikam nepojede, protože jsem byl dlouho jediným přihlášeným. Nakonec se ještě jeden bráška přihlásil a tak jsme se mohli těšit
a připravovat na cestu.
Jak jsme se dozvěděli, z rozhovoru s paní ředitelkou, byli jsme
zatím jediní, kteří k dětem jezdí. V minulosti sice přijely i jiné
skupiny – z USA nebo Anglie, ale jejich práce nebyla přímo
nasměrována k dětem.
Cestoval jsem vlakem do Prahy, kde jsme měli s bráškou Jarkem sraz. Po úspěšném setkání, jsme se společně vydali na
letiště. Odtud jsme 17. 7. v poledních hodinách odletěli do
Kyjeva. Při odbavení na letišti jsem přišel o láhev s vodou,
kterou jsem dostal ve vlaku, a kterou jsem si tak dokonale
šetřil, až jsem na ni zapomněl a nakonec o ni i přišel. Říká se,
že kdo šetří, má za tři – já jsem taky šetřil, až jsem přišel „o
všechno“. Ale prý výjimka potvrzuje pravidlo.
Let byl klidný a příjemný. Po příletu do Kyjeva jsem sháněl
směnárnu. Okamžitě nám nabízel pomoc jeden z mnoha čekajících taxikářů na přiletivší turisty asi s nadějí, že využijeme i
jeho služeb. My jsme mu však asi tzv. „vypálili rybník“, když
jsme po jeho správném nasměrování nakonec odjeli autobusem, který jezdí kyvadlově mezi letištěm a kyjevským vlakovým nádražím.
Nejdříve jsme se starali o vyřízení jízdenek a pak o to, kde
vlastně jsme, protože budovu, kterou jsme uviděli po vystoupení z autobusu, jsme nepoznávali. Z dřívějších výjezdů jsme
si totiž pamatovali budovu v jiné podobě. Do odjezdu vlaku
zbývala už jen hodina. Po počáteční mírné nervozitě z časové
tísně jsme se, díky Bohu, včas zorientovali a poznali, že jsme
na správném nádraží, které má ale dvě samostatné nádražní
budovy, které nejsou stavitelsky totožné a spojené nadzemní
lávkou nad perony. Po tom, co jsme našli správný vlak, nastoupili a ubytovali se v kupé, kde spolu s námi jely dvě starší
ženy, rodačky z Mariupole, jsme vyjeli směrem k cíli.
Do Mariupole jsme přijeli příští ráno bez zpoždění. Tady na
nás čekala sestra Taťána, ředitelka domova ještě s jednou
sestrou, a ty nás odvezly do dětského domova. Tam nás nadše-
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ně přivítalo už nastoupených 21 dětí – 14 chlapců a 7 dívek.
Ještě jsme se ani nestačili převléct z cestovního oblečení a už
jsme byli vtaženi do hry „ochrana prezidenta“, z které se nakonec vyklubala klasická „polívaná“, kdy bojoval každý proti
každému, a z toho také vyplývá, že ani my jsme neuchránili
své suché oblečení.
Volný čas, který jsme zde měli, jsme využívali několika způsoby. Kromě odpočinku jsme se byli podívat, hlavně k večeru, do
města. Několikrát jsme navštívili zdejší obchody. Jednou jsme
také navštívili jak mládežnické setkání, tak jejich pravidelné
shromáždění. Ze slova, které bylo kázáno na mládežnickém
setkání, jsem vyrozuměl, že tématem bylo slovo „o strachu“ s
povzbuzením, abychom se jako křesťané nebáli a nestyděli se
za Pána Ježíše. Při tom byl promítán i klip jednoho amerického sportovce. Jmenuje se Tim Tebow, který měl na svém čele
během sportovního zápasu napsaný citát z Janova evangelia
3:16. Mají dobré zpěváky i hudebníky, takže chvály jak v mládežnickém, tak i v běžném shromáždění bylo příjemné poslouchat. Ani ze slova v běžném shromáždění jsem moc neměl, ale
povzbuzením pro mě byla reakce na výzvu po shromáždění
pro ty, kteří se chtějí modlit modlitbu pokání. Dopředu přišlo
10 mladých lidí – všichni byli dětmi dětského domova.
Kromě programu, který jsme pro děti připravili, v době jejich
individuálního volna jsme přicházeli mezi děti a zapojovali se
do jejich her. Novou hrou - pro nás, která asi nejvíc „frčela“, a
kterou jsme s nimi také hrávali, bylo domino. Bratr Jarek, který se mnou jel, je spíš technickým typem člověka, čemuž odpovídala i jeho připravená činnost pro děti – zapojování ventilátorků a různých barevných světýlek za pomocí baterií. Tato
činnost ohromně bavila kluky. Děvčata to moc nelákalo a nepřidaly se k nám. Zde moc chyběla sestra z Česka, která by se
jim věnovala a nějakou činnost, která by je zaujala, pro ně
připravila.

večer křesťanskou diskotéku, kterou i kvůli nám připravili.
Poslední volný čas, který nám ještě zbýval do odchodu na
vlak, jsme využili k návštěvě sestry ředitelky, která se ocitla v
domácím léčení po nehodě na kole. Věřím, že jsme ji naší návštěvou mile překvapili a zároveň jsme se s ní i rozloučili. Měli
jsme příjemné obecenství, kdy jsme se mohli s ní i modlit za
její brzké uzdravení. Dozvěděli jsme se i některé nové informace, týkající se dětského domova. Ještě před odchodem na
vlak jsme dětem rozdali připravené balíčky, které jim vždycky
udělají velikou radost. K vlaku nás všichni vyprovázeli a bylo
vidět, že se s námi neradi loučí. „Přijeďte častěji a na delší
čas“, zaznívalo z jejich úst.
Já jsem se spíš připravoval na herně-sportovní činnosti
s dětmi, a oproti minulému pobytu, letos byl pro to dostatečný
prostor. Byli také jsme osloveni, ať připravíme dětem „Den
české kultury“. Měli jsme ho představit u moře, kam nás příští
den vyvezli na jednodenní výlet, jehož součástí byla nejprve
návštěva vesničky „Červené“ nedaleko Mariupole, kde jsme
navštívili tři konkrétní domky. Dva byly těmi stanicemi pro
děti a třetí byl nově postavený dům pro pastora zdejšího sboru. Jenže u moře na „Den české kultury“ zapomněli, takže se
na to dostalo až následující den. Našim cílem bylo dětem
představit a hlavně je zapojit do našich „českých“ her a písní.
Hry, které děti zaujaly nejvíce, byly: „Zlatá brána otevřená“,
„Chodí Pešek okolo“, závod v pytlích, tichá pošta, ruce vzhůru… a pokud ta hra měla nějakou doprovázející písničku nebo
říkanku, tak to bylo to, co je na té hře nejvíce zaujalo. Z písniček jsme představili hlavně ukazovací jako například „Pec
nám spadla“ – ta asi nejvíce zaujala. Dále pak „Muž moudrý“,
„ Jsem moc malý“ a „Hlava, ramena“… Také jsme zkoušeli s
nimi dva druhy kvízu. Tuto herní část jsme nakonec rozdělili
do dvou dnů.
Součásti „Dnů české kultury“ byla také
ochutnávka české kuchyně - jídlo zvané
„utopenci“, které jsme připravili z místních ingrediencí. Úspěch byl až tak nečekaně famózní, že jsme ho ještě jednou
zopakovali. Skutečně nezůstalo nic jiného, než prázdné sklínky od okurek. I ten
samotný nálev vypíjeli s takovou chutí,
jako by vypíjeli nejoblíbenější limonádu.
Během našeho pobytu bylo počasí stálé a teplé. Letos jsme
jim, dle jejich slov, přivezli chladnější počasí. Možná i proto
jsme byli u moře jen jednou. Taky jsme si znovu užili jeden

Před odjezdem jsem byl zvědavý, co se od mé minulé návštěvy
změnilo, a několik postřehů jsem si poznamenal:

•

Mají přebudovanou a moderněji řešenou jídelnu – tady
právě pomohl tým z Anglie. Přesto jsme si ji téměř neužili, protože jsme, oproti předloňsku, jedli venku.

•

Významnou změnou je změna místa shromáždění. Dřív se
scházeli v kulturním domě ve městě. Nyní probíhají čtyři
shromáždění v budově dětského domova. Dvě shromáždění po sobě jdoucí jak v sobotu, tak i v neděli.

•

Letos jsme byli vyzýváni a také zapojení do modliteb, které děti měly před každým jídlem. „Kdo se pomodlí? Češi
se pomodlí!“

•

Náš program byl zaměřený nejen na techniku, ale také na
sport, hry a také „labužnický prožitek“.

•

Na mém minulém pobytu došlo k tomu, že během vycházky k moři se jedno z dětí s námi od moře do domova nevrátilo – vrátilo se zpět na ulici. Letos to bylo naopak – asi
dva dny před naším odjezdem přivedla policie do domova
nové dítě. A jak jsme se později dozvěděli, neobjevilo se v
domově poprvé.

Přetrvávajícím problémem zůstává neúčast ženské části týmu.
Sami pracovníci domova nás propouštěli s tím, ať příště přijedou i sestry. Chtěl bych proto závěrem i prostřednictvím této
zprávy dát výzvu – pomozte nám najít sestry z blízka nebo i z
dáli, které by byly ochotné, dá – li Pán, příště jet s námi do
dětského domova se záměrem věnovat se děvčatům. Pokud je
někdo z vás ochotný nebo víte o někom, kdo by se rád zapojil
do této služby, můžete mně kontaktovat.
Pán vám všem bohatě žehnej.
Pavel Kožina
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Moje prázdniny

napsali

Přišel čas, kdy jsem, díky Pánu, opustil brány školy s maturitním vysvědčením „v kapse“. Po prázdninách jsem chtěl nastoupit do práce, do železničního depa, a pracovat dále na splnění svého celoživotního snu - stát se strojvedoucím. Je to sice
stále ještě dlouhá cesta, ale přechod do té práce je další velký krok ke splnění tohoto snu.
Začátkem prázdnin jsem se ještě se dvěma spolužáky vydal
za konkrétními osobami, které bylo nutné navštívit. Jednalo
se o vstupní zdravotní prohlídku do podniku. Spolužáci měli
všechny doktory vyřízené v prvním týdnu prázdnin a užívali
si odpočinku bez problémů. U mě to dobré nebylo. Začal
jsem s těmi prohlídkami společně se spolužáky, ale paní
doktorka, která mi vyšetřovala hlavu, nebyla s výsledky moc
spokojená, a proto mě poslala na hloubkové vyšetření do
nemocnice v Ostravě - na video EEG. To vyšetření jsem nikdy neabsolvoval a také jsem se obával výsledku, ale společně jsme se za to modlili nejen v rodině, ale i ve sboru a byl
jsem klidnější, že Bůh má situaci ve svých rukou a ví, jak to
dopadne. Pán se k modlitbám přiznal. Věřím, že vedl celý
průběh vyšetření a zásahem Své moci shůry způsobil, že po
opakovaném vyšetření byly výsledky pro paní doktorku
uspokojivé. Vyšetření bylo až v půlce prázdnin.
V hlavě jsem měl mnoho myšlenek spojených s autonehodou, se vzpomínkami na řidiče, který mě srazil. Vždy
jsem se snažil na toho řidiče myslet v pozitivním smyslu, ale
ptal jsem se, proč tomu tak bylo. Tolik okolností mohlo té
nehodě zabránit a navíc, stala se kousek před cílem cesty.
Řidiči jsem odpustil, Pán to tak chtěl udělat, abych mohl
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vidět, jak je úžasný a mocný. Daroval mi život po nehodě a
práci po škole. Spolužáci takové komplikace neměli.
Prázdniny už se přehouply do druhé poloviny a čekal jsem
na výsledky, které měly přijít za čtyři týdny, jenže tolik času
jsem neměl. Bylo nutné doktory v Ostravě popohnat, protože na personálním oddělení v Bohumíně vše mělo být uzavřené do 15. srpna, abych mohl v září, v depu, podepsat
smlouvu a začít pracovat. Stále jsem vyhlížel paní pošťačku
z okna, zda už nedává do schránky očekávaný dopis
s výsledky. Teprve v tom posledním možném týdnu, kdy šlo
ještě určený termín stihnout, jsem se dočkal. S obálkou jsem
hned spěchal za kompetentními osobami, které prohlídku
uzavíraly. Jsem rád, že jsem to mohl včas uzavřít. Boží čas
může být někdy jiný, než ten lidský. Někteří můžou mít vše
rychle za sebou, ale někteří si musí počkat. Pán má vše ve
svých rukou a On ví, kdy je ta pravá chvíle.
2. 9. 2013 tedy nastupuji do pracovního poměru v bohumínském železničním depu a moc chci ještě jednou poděkovat
všem, kteří mě nesli před Pánem na svých modlitbách.
Daniel Kožina

napsali

Jako už každým rokem i letos se konalo duchovní soustředění Apoštolské církve. Místo konání mělo být stejné jako
v minulém roce - Bohemaland ve Zlatých Horách, ale nečekaný vichr ve středisku napáchal rozsáhlé škody, a tak se začalo
hledat nové místo. Pořadatelům se po modlitbách a složitém rozhodování podařil zajistit hotel Dlouhé Stráně v Koutech nad
Desnou.
V neděli 14. 7. odpoledne jsme s rodinou vyrazili na soustředění s očekáváním - co má pro nás letos Pán Ježíš připravené. Po příjezdu do areálu hotelu jsme zjistili, že se hotel začíná plnit našimi drahými sourozenci z mnohých koutů republiky a také Slovenska. Všude bylo cítit radost ze společného setkání po roce a také touhu rozvíjet svůj duchovní
život. Letošní téma znělo „Žít jako On“, Kdo říká, že v něm
zůstává, musí žít tak, jak žil on. 1. Jan. 2:6.
Během večerní služby slovem se střídal bratr biskup Martin
Moldan s emeritním biskupem Rudolfem Bubikem. Po kázáních byl prostor pro osobní modlitby. Osobně jsem byl velmi
požehnán přítomností Ducha svatého během večerních bohoslužeb. Dopoledne jsme se setkávali ve skupinkách, kde
měl každý možnost poznat bratry a sestry z jiných sborů a
společně rozebírat kázané slovo. Tento čas na skupinkách si
mnozí pochvalovali jako velmi přínosný a užitečný. Hojná
účast na odpoledních modlitbách byla inspirací pro ty, kteří
se teprve učí budovat svůj modlitební život. Povzbudivé bylo
horlivé zapojení mládeže v modlitbách.
Již během soustředění jsme slyšeli svědectví o vyslyšených
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modlitbách. Jedna sestra svědčila o tom, jak ji Pán Ježíš zaslíbil, že pro ni něco velkého učiní. Během soustředění začala bez potíží chodit a prožila uzdravení. Jiná sestra se modlila za neobráceného manžela a v polovině soustředění mě již
její manžel objímal s radostí na tváři, že se smířil s Bohem.
Podobných svědectví bylo více a to upevňovalo víru ostatních.
Ti, kteří letos nebyli na soustředění, mohou přemýšlet a
modlit se, zda by nebylo užitečné zúčastnit se příští rok. Čas
oddělený pro Pána je vždy přínosem pro náš duchovní růst.
Lumír Folvarčný

1. 9. 2000 Čapčík
Samuel

2. 9. 2001 Gembický
Matouš

7. 9. 2001 Baláž
Miloš

10. 9. 2009 Ledvoň
Jonášek

11. 9. 1997 Ochodek
Jiří

Moc děkujeme všem, kteří nás nesli na modlitbách po dobu těhotenství
i porodu. Vážíme si toho a věřím, že právě modlitby Božího lidu nás tím
vším bezpečně provedly.
Děkujeme Bohu za nádherný dar, jenž nám byl svěřen a budeme vděčni
za další modlitby za zdraví, sílu a moudrost v péči o našeho prcka.
Ester Vítová

21. 9. 2011 Ledvoň
Tobiášek

29. 9. 2000 Michalková
Karolína

8. 9. 1956 Štěpaníková
Zlatka

Hospodinovo požehnání obohacuje
a trápení s sebou nepřináší.
Přísloví 10:22

Kéž je nám Bůh milostiv
a dá nám požehnání,
kéž nad námi rozjasní svou tvář!
Žalmy 67:2

Stvoření opírající se o tebe
chráníš pokojem,
pokojem, neboť v tebe doufá.
Izajáš 26:3

9. 9. 1968 Morawiec
Vladislav

14. 9. 1973 Slusarzová
Renáta

15. 9. 1971 Šmídková
Andrea

17. 9. 1965 Řežábek
Jan

18. 9. 1969 Krucinová
Olga

25. 9. 1942 Skřivánková
Irmgard

26. 9. 1984 Asztalosová
Milada

30. 9. 1958 Kožinová
Milada
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adresa: Apoštolská církev, Sborové noviny,
Pravidelný měsíčník sboru Apoštolské církve v Karviné.
číslo 09, 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: 25. 09. 2013
BS: 105 101 764 / 0300
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