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

svědectví
oznámení

Boží útěcha přichází Božím způsobem

úvodník

On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoli tísni, tou útěchou,
jaké se nám samým dostává od Boha. (2. Korintským 1:4)
Milí bratři a sestry.
V následujících řádcích s vámi chci sdílet pohled na Boží dobrotu a lásku k nám lidem. Snad každý
z nás jsme již v životě potřebovali útěchu nebo slova povzbuzení. Většinou se jedná o období, kdy se
ocitneme v nečekané životní situaci. Je milé a povzbudivé, když útěcha přichází z kruhu rodiny nebo
bratrů a sester. Zakusíme-li útěchu z Boží ruky, prohlubuje se náš vztah s Bohem a naše víra roste.
Víc a víc si uvědomuji, jakou hodnotu mají pro nás životní
příběhy biblických postav. V jejich příběhu nacházíme poučení a vidíme, jak je Bůh vedl. Máme rádi příběhy o vítězství a
hledáme analogii s naším životem. Čteme si o mládenci Davidovi, jak porazil Goliáše a při tom pozorujeme, jak roste naše
víra a odhodláni vypořádat se s Goliášem, který nás sužuje
(strach, úzkost, problémy, …). Příběhy, kde tečou slzy a lidé
propadají beznaději, nás už tolik nepřitahují. Ale pozor! Tyto
méně žádané příběhy obsahují cenné pravdy, které nám ukazují, jaký Bůh je, a jak nám přichází na pomoc. Dokonce i
Boží jména nám zjevují, jak Bůh jednal s lidmi. Bůh se jim
zjevil podle toho, jak to v konkrétní chvíli potřebovali. Těm,
kteří potřebovali pomoc, se Bůh zjevil jako „Já jsem tvůj zaopatřovatel“. Těm, kteří potřebovali útěchu, se Bůh zjevil jako
„Já jsem tvůj pokoj“. Těm, kteří potřebovali vidět Boží moc,
se Bůh zjevil jako „Já jsem Bůh všemohoucí“. A mohli bychom pokračovat dál. Bůh se s námi vždy setkává tam, kde
se nacházíme – uprostřed našich potřeb. Tohle bych rád podtrhl. Tvá životní situace, ať už je jakákoliv ti nabízí příležitost
setkat se s Bohem. Někdy Bůh může dopustit i nějakou krizi,
či dokonce menší katastrofu, aby nás přivedl na místo, kde
Jej plně poznáme.
Gedeónovi se Bůh zjevuje ve chvíli, kdy se bojí o život a má
strach, že zemře.
Tu Gedeón shledal, že to byl Hospodinův posel, a zvolal:
"Běda mi, Panovníku Hospodine, vždyť jsem viděl Hospodinova posla tváří v tvář!" Hospodin jej však uklidnil: "Pokoj
tobě; neboj se, nezemřeš." I vybudoval tam Gedeón Hospodinu oltář a nazval jej: "Hospodin je pokoj."(Soudců 6:22-24)
Gedeón měl strach o svůj život. Ten kdo byl v ohrožení života, dokáže pochopit, co pro Gedeóna znamenala Hospodinova slova „Neboj se, nezemřeš“. Zakusil Boží pokoj ve chvíli,
kdy se obával o svůj život.
Mojžíš poznává Boží pomoc ve chvíli, kdy jde Izraelcům o
život, neboť proti nim vytáhl Amálek. Jsou ve smrtelném nebezpečí a musí vést tuhý boj. Mojžíš, Áron a Chúr se modlí a
Jozue bojuje s armádou. V boji zvítězil Izrael a Hospodin zaslibuje, že již s Amálekem nebudou muset nikdy bojovat.
Mojžíš si uvědomuje, že se mu Bůh zjevil jako bojovník, který
bojuje za svůj lid. I vybudoval Mojžíš oltář a pojmenoval jej:
„Hospodin je má korouhev“. (Exodus 17:15) Bylo to těžké
období plné strachu a boje. Hospodin však dopřál svému lidu

vítězství.
Abrahámovi se Bůh dává poznat jako všemohoucí. Ve svém
stáří si uvědomuje nemožnost mít vlastní dítě se Sárou. Co
na to Hospodin? Zjevuje se mu jako mocný Bůh, pro kterého
je možné vše.
Když bylo Abramovi devětadevadesát let, ukázal se mu Hospodin a řekl: "Já jsem Bůh všemohoucí, choď stále přede
mnou, buď bezúhonný! (Genesis 17:1)
Jak vyučuje apoštola Petra náš Spasitel? Petr má jednoho
dne pro něj těžce srozumitelné vidění (Sk. 10). Po tomto vidění se začíná jako Žid bát o svou čistotu. Nechce se znečistit. Má strach se poskvrnit. Bůh se rozhodnul odkrýt mu svou
vůli, co se týče pohanů. Pro Petra to jsou nové věci a necítí
se v tom dobře. Hospodin se mu však zjevuje jako Hospodin
milující pohany. Promluvil k nim: "Dobře víte, že židům není
dovoleno stýkat se s pohany a navštěvovat je. Mně však Bůh
ukázal, abych si o žádném člověku nemyslel, že styk s ním
poskvrňuje nebo znečišťuje. (Skutky 10:28)
Apoštol Pavel se učí poznávat Boží cesty i v bouři na lodi (Sk.
27). Bůh měl svůj plán přivést Pavla do Říma, hlavního města
římského impéria. Jako "apoštol pohanů" měl být požehnáním pro místní církev. Přesto Pavel cestoval jako vězeň v
řetězech. Loď, na které se plavil, se dostala do takové bouře,
že po dva týdny nespatřili slunce ve dne ani hvězdy v noci.
Nakonec všichni ztroskotali na pobřeží Malty. Pokud bylo
Boží vůlí pro Pavla jít do Říma, proč zakoušel na cestě takové zkoušky? Ve Skutcích 27,20 čteme "nakonec se již ztrácela veškerá naděje" To byl cíl Pavlových zkoušek - přivést ho
na místo, kde bude závislý už jen na Bohu. Tehdy zakusil, že
Bůh je věrný a neopouští nás. Přivedl Pavla na místo úplné
závislosti na Něm, aby mu ukázal, že je naprosto spolehlivý.
Dnes v noci ke mně přišel anděl od Boha, kterému patřím a
kterému sloužím, a řekl mi: `Neboj se, Pavle, ty se před císaře dostaneš. A Bůh ti daroval všechny, kdo jsou s tebou na
lodi. ´ Buďte proto dobré mysli. (Skutky 27:23-25) Znovu zde
čteme známa slova „Neboj se“.
Bůh na nás nechce udělat jen dobrý dojem, On se chce
s námi setkat v naší situaci. Očekávej na Něj. Zakusíš-li Boží
útěchu, budeš schopný těšit druhé.
Lumír Folvarčný

-1-

Výzva k pomoci křesťanům v Egyptě

napsali

Drazí bratři a sestry v našem Pánu Ježíši Kristu,
oficiální zprávy, které nám předkládají naše média o situaci v Egyptě, jsou velmi znepokojující. Zároveň se však na pozadí těchto událostí dějí cílené útoky na egyptské křesťany, o kterých v médiích není žádnou zmínku.
Jako církev jsme dostali několik velmi naléhavých výzev od bratrů, kteří jsou zapojení do křesťanské práce v Egyptě. Stejně tak tuto výzvu o modlitby a finanční pomoc předkládá Letniční evropská misie (PEM), které jsme jako
Apoštolská církev členem. Níže najdete dopis od Rona Hibberta, který je do dění v Egyptě a Sýrii aktivně zapojen.
Kancelář Nehemia

Milí bratři a sestry,
posíláme Vám urgentní prosbu o pomoc z Assemblies of God v Anglii. Jedná se o pomoc egyptským věřícím
a byli bychom vděční, kdybyste je rozeslali členům PEM jako naléhavou. Samozřejmě předáme tamním
křesťanům plnou částku veškeré podpory, kterou získáme. Zde jsou slova naší výzvy.
Ron Hibbert

Výzva církvím k vážné situaci v Egyptě
V arabském světě se tak zvané „arabské jaro” rapidně mění na „zimu nespokojenosti“, jelikož se zlé síly a radikální
militantní Islámisté snaží využít situaci nejen k získání moci,
ale také k zakročení proti „bezvěrcům“ s jiným náboženským přesvědčením. Před volbami, které dovedly Muslimské
bratrstvo k moci, byla kvůli získání volebních hlasů vyřčena
ujištění o svobodě nesčetným tisícům sekulárních muslimů.
Není však pochyb o tom, že všechny tyto sliby byly poté, co
Bratrstvo došlo k moci, zapomenuty. Během Mursího roku v
úřadě někteří z jeho radikálních spojenců mluvili více a více
o křesťanech jako o „nepřátelích Islámu“. Když začaly současné vlny protestů, část medií, kterou ovládalo Muslimské Bratrstvo tvrdila, že protesty jsou ovládány
křesťany.
Veliký díl toho, co sledujeme v televizi, jsou zaujaté reportáže z Káhiry, které vykreslují Bratrstvo jako oběti. To, co se
však zcela přehlíží, je vážná situace křesťanů v ostatních
městech, kde jsou většinou známí jako jednotlivci, a tak se
stávají jednoduchými terči útoků. Na jiných místech se různé frakce běžně odtrhnou a zaútočí na církve, hotely, firmy
a domy patřící křesťanům. Víme, že do dnešního dne bylo
spáleno 82 církevních budov patřících evangelikálním křesťanům, a v jejich domech a firmách bylo vše zpřeházeno a
zničeno.
V Sohagu demonstranti pověsili vlajku Al Kajdy na troskách
církevní budovy, kterou spálili. V provincii El Menia byl spálen katolický kostel spolu se třemi školami, dav poté spálil
evangelikální sbor a pokračoval drancováním křesťanských
domovů. Blízko města Minya byl zabit církevní vedoucí,
když se pokoušel přesvědčit dav, aby měli úctu k Božímu
domu. Obchod Bible Society v Assyutu byl zničen a Bible
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byly spáleny. Na Severním Sinaji byl unesen ortodoxní kněz,
po dvou dnech byl nalezen o hlavu kratší. Na předměstí
Káhiry byla dvanáctiletá dívka napadena a zabita poté, co se
vracela z nedělní školky. V Luxoru byli 4 křesťané zabiti a
jejich domovy vyrabovány. Pouze dějiny odhalí opravdovou
míru násilí, které se děje, ale očekáváme, že ztráty na životech se budou pohybovat ve stovkách a zůstanou tisíce raněných a bez domova.
V Assemblies of God Incare chceme neodkladně reagovat na
tuto velice tragickou situaci a chtěli bychom s velkou naléhavostí poprosit církve, aby udělaly sbírky na tyto potřeby.
Jako vždy máme důvěryhodné lidi na místě, kteří budou distribuovat pomoc těm, kteří jsou v největších potřebách.
Pojďme stát v modlitbě za naše lidi v této velice strategické
a rozhodující době a projevme náš zájem tím, že jim pomůžeme prakticky v čase jejich veliké potřeby.
Zároveň také, jelikož s narůstající krutostí pokračuje krize v
Sýrii a počet uprchlických dětí překračuje milion denně,
naše výzva pomoci syrským uprchlíkům, kteří žijí ve velice
nepříznivých podmínkách v táborech v Jordánsku, je stále
otevřena.
Ron Hibbert
22. srpna 2013

V neděli, 6. října 2013,
bude provedena sbírka na výše
uvedené potřeby.
vedení sboru

Severní Korea - Rodinný poklad

napsali

Patřil jeho rodině kam jeho paměť sahá. Když byl Kim malým chlapcem, babička mu často opakovala: „Nikomu nemluv o
tom, co vlastníme. Ani učitelce, ani kamarádům ze třídy, ani sousedům. Nikomu! To je náš největší poklad, a když nedodržíš
tajemství, tak nám ho vezmou a potrestají celou naši rodinu. Rozumíš?“ „Ano babičko“ – pokýval hlavou, trochu vylekaný
odpovědností za poklad a za rodinu, kterou na něho babička vložila. Ta nejcennější věc byla uložena v hliněném hrnci a zakopána pod zemí v zadní části domu.
Jednou týdně, když se sešeřilo, tatínek vycházel před jejich
malý dům a pozoroval okolí. Pozorně poslouchal všechny zvuky. Dny, kdy bylo zamračené nebe bez měsíce, byly nejlepší.
Tehdy, i když toho moc neviděl, on sám byl pro okolí neviditelný. Někdy ale hlasy kroků sousedů, kteří šli na záchod nebo tlumené rozhovory, které bylo slyšet přes kartonem zalepená okna, vedly otce k tomu, že nepodstupoval toto riziko.
Vracel se tehdy dovnitř, a oznámil členům rodiny, kteří seděli
na starých slaměných matracích: „Dneska z toho nic nebude.
Starý Lee má průjem, a tak zase nebude celou noc spát“. Babička s povzdechem vstávala, aby vytáhla svazek sušených
bylin, které se sbíraly v lese: „Uvařím sousedovi čaj, asi zase
nedovařili kukuřici. Paní Lee říkala, že tvrdé lusky jejímu
manželovi škodí.“
Kim byl tehdy velice zarmoucený. Miloval ty chvíle, kdy seděli spolu blízko sebe s očekáváním, až maminka očistí od země
zašpiněný hrnek a potom odstraní plechovou pokličku. Pak
svými štíhlými dlaněmi velice opatrně vytáhne do látky zamotanou starou nažloutlou a velice tlustou knihu… jejich největší poklad – Bibli. Potom maminka dala tuto Knihu otci, který
opatrně převracel poničené listy. Při plápolajícím světle malé
svíčky četl v jejich zemi zakázaná Slova. Pozorně jim naslouchali a vstřebávali každé z nich. Kdysi si zcela neuvědomoval
nebezpečí, které podstupují z důvodu toho, že vlastní a čtou
tuto starou Bibli.
Ve škole učitelka v průběhu hodiny samokritiky zkoušela každého žáka: „Mají tvoji rodiče doma černou knihu?“. „Nemají“
– odpovídal, když přišla řada na něho. Ve svém duchu se radoval, že nemusel lhát, protože „zakázaná kniha“, v této chvíli ležela zakopána za jejich domem. Někdy ale bylo těžké dodržet slib, který dal babičce. Nejednou se chtěl podělit o nádherné příběhy, které poznával. „Proč to vlastně není dovoleno? Proč se musí skrývat před ostatními?“ – napadaly ho myšlenky. Odpověď dostal, když v průběhu jedné z vyučovacích
hodin uslyšel definici, která byla v korejském slovníku:
„Církev: organizace, která propaguje falešné učení proti vládě. Skrze náboženské aktivity odpírá lidem jejich práva. Bible: kniha falešného křesťanského náboženství, byla napsána
proto, aby sváděla lidi. Bůh: lhář, který prohlašuje, že stvořil
přírodu a lidi. Kříž: dřevěný symbol milosti a lásky, používaný
primitivními lidmi, kteří věří v Ježíše“. Jedna ze žákyň se přihlásila a zeptala se učitelky, jak tento kříž vypadá. Ostatní
žáci také ještě nikdy neviděli tento křesťanský symbol. On ho
znal – máma mu ho jednou nakreslila do písku.
Nyní Kim dosáhl 25 let a tatínek mu předal jeho stávající povinnost. Dnes poprvé on stojí před domem a čeká na tu správnou chvíli. Noc je jasná, nebe je plné hvězd a bez mraků. Opírá se o zeď domu, která je pokrytá skvrnami od zatékající
vody a předstírá, že je v pohodě, ale uvnitř je celý napjatý.
V myšlenkách si opakuje slova otce: „Musíš si být naprosto
jistý, že tě nikdo nevidí. Jestli uslyšíš nějaké pohyby sousedů
– ihned se vrať zpátky. Kdyby se ale stalo, že tě někdo zahléd-

ne a bude se tě na cokoliv ptát, řekni, že vykopáváš hrnek s
„kimči“*.
Vypadá to, že se to dneska podaří. Lidi na vesnici trápí stálý
nedostatek svíček, a tak chodí spát krátce po setmění. I doba
se změnila, už se také po večerech nenavštěvují.
Ještě chvíli naslouchá, potom se otočí a vyrazí k zadní části
domu. Odpočítává tři kroky od keře, který roste za rohem.
Dřepne si. Je listopad, země je studená a tvrdá. Tenká, mnohokrát záplatovaná bunda ho sotva chrání před větrem. Prsty
rychle tuhnou, když odhrnuje černé hroudy hlíny. Konečně
ucítí pokličku hrnce. Ještě chvíli a vytahuje ho. Pak ho přitiskne k hrudi a opatrně se plíží ke dveřím. Když si kleká na podlahu a předává hrnek mamince, srdce mu ze strachu buší jak
šílené a sotva popadá dech. Otec ještě kontroluje, jestli vítr
neposunul kartóny v oknech. Pak zapalují svíčku. Udivuje ho,
jakým způsobem se mamince daří sehnat kousky svíček. Šetří
si je pro chvíle, jako je právě tato. Když se teplé světlo svíčky
rozplývá na tvářích rodiny, zahlédne jemný úsměv maminky a
na rameni cítí tatínkovu dlaň. Tep a dýchání se pomalu uklidňuje. „To je jenom polovina úkolu, budu muset ještě zakopat
hrnek zpátky“ – bleskne mu v myšlenkách, ale hned je zase
zpátky. Nestojí to za úsilí o tom nyní přemýšlet. Je třeba dát
pryč všechny starosti a soustředit se na dnešní Slovo. Svíčka
je malá a nestačí na delší čtení.
V nevyhřáté, chudé korejské světničce tři lidé sklání své hlavy nad po tří pokolení předávaným nejcennějším rodinným
pokladem. To je ta chvíle, na kterou denně čekají a pro kterou už od tolika let, riskují své životy. Tatínek otevírá evangelium Jana a sklání se nízko nad listy. Tiše čte Ježíšova slova:
„Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává
svět, já vám dávám. Ať se srdce vaše nechvěje a neděsí!“ (Jan
14:27)
* kimči - tradiční korejské jídlo, které je složené z nakládané zeleniny, zejména
zelí

****
V Severní Koreji držení, čtení nebo distribuce Bible je přestupkem, za který je trest smrti nebo doživotní pobyt v pracovním
táboře (koncentračním táboře). Trest se vztahuje na tři generace (také na děti). V současnosti v zemi existuje více než tři tisíce
takovýchto táborů, ve kterých se nachází kolem 70 tisíc křesťanů (přibližný odhad).

Pro Open Doors
Donata Maliszak,
překlad z polštiny
Tomáš Michalek
zdroj: http://www.opendoors.pl/mediateka/01_oblok_swiadkow/2378735/
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Rozhovor s Albertem Balogem

svědectví

Bratr Albert je diakonem v našem sboru a také velitelem 21. hlídky Royal Rangers. Spolu s rodinou
organizují a podílejí se na různých evangelizacích v Karviné, v Orlové a také v Bohumíně. Starají
se o nově obrácené lidi a vždy jsou ochotni pomoct v jakékoliv situaci. Domluvil jsem se s ním na
rozhovor ohledně jeho výjezdu do Belgie, který uskutečnil se svou rodinou během prázdnin, a také
jsme si povídali o práci Royal Rangers v Karviné. O tom co prožili a jaké mají plány do budoucna
jsem sepsal v níže uvedeném rozhovoru:
Alberte, přes prázdniny jsi odjel s celou rodinou na několik dní do Belgie. Proč právě tam a co bylo cílem vaší cesty?

Do Belgie jsme jeli na pozvání mého synovce, který tam teď
s rodinou bydlí a pracuje. Před asi dvěma nebo třemi léty
tam odešel ze Slovenska za prací. Za tu dobu, co tam žijí,
založili sbor. Pozval nás, abychom mu pomohli se sborovou
prací, hlavně v oblasti práce s dětmi.
Můžeš nám popsat, jak je to od nás daleko a kde přesně
jste byli?

Jeli jsme do města Gent, který je asi 60 km vzdálený od písečných pláží Severního moře. Od nás je to cca 1300 km.
Projížděli jsme Polskem, Německem a Holandskem. Cesta
tam, trvala 12 hodin, zpátky jsem dvakrát zabloudil, tak se
to natáhlo na 19 hodin. Bylo to dost náročné, ale stálo to za
to.

místech, třeba ve vzdáleném 60 km městě Antwerpen. Jedná
se hlavně o práci mezi přistěhovalci. Na nedělní shromáždění se lidé z těchto skupinek sjíždějí do Gentu, kde mají pronajatou místnost. Shromáždění mají odpoledne a střídají se
s jedním černošským sborem, který má shromáždění na stejném místě dopoledne.
Jak jste konkrétně pomáhali nebo sloužili v tomto sboru?

Zaměřili jsme se na práci s dětmi. Tady nefunguje nedělní
školka, jako u nás. O děti se stará pastorova manželka a
spíše si během shromáždění hrají v malé chodbě. Naším
cílem bylo ukázat rodičům, že je velmi důležité vychovávat
děti ve sboru, věnovat se jim a také jsme je chtěli motivovat,
aby se zapojili do dětské služby. Měl jsem také kázání na
téma rodina, křesťanství a děti. Monika měla vyučování
ohledně dětské služby. Zorganizovali jsme také dvě odpolední dětské evangelizace v místním parku, kde jsme názorně
ukazovali, jak lze pracovat s dětmi při společných hrách, do
kterých jsme zapojovali i dospělé. Přímo v parku jsme poznali nové lidi, kteří byli ze Slovenska a tak jsme je mohli
evangelizovat a navázat nové kontakty.
Jakým jazykem jste se dorozumívali?

Mluvili jsme především česky a těm kdo nerozuměli, se překládalo. Vždycky se dalo nějak domluvit.
Jaká je ekonomická situace lidí ve sboru?

Můžeš nám něco více říct o sboru, ve kterém jste byli?

Jak jsem již říkal, byli jsme ve sboru, ve kterém je pastorem
můj synovec, Ernest Šugar. Spolu se svou rodinou se starají
o chod celého sboru, který čítá kolem třiceti dospělých plus
jejich děti. Když ještě byli na Slovensku, tak byli členy sboru
Devleskhero Kher v Košicích, který vedl Štefan Horn. Po
tom, co se přestěhovali a začali pracovat v Belgii, založili
nejdříve skupinku a v průběhu několika měsíců se rozrostli
do podoby dnešního sboru. Do služby pastora byl ustanoven
právě Štefanem, se kterým nadále udržují kontakty.
Jaké je složení sboru, jsou tam i místní lidé?

Sbor tvoří většinou přistěhovalci, kteří sem přišli ze Slovenska a z Česka, ale také jsou mezi nimi i Rusové a Maďaři.
Belgičané zatím do sboru nechodí. Hlavní příčinou je asi
jazyková bariéra, ale děti, které zde vyrůstají, chodí do belgických škol a tak se tento jazyk učí.
Byli jste i na jiných místech než jenom v Gentu?

Byli jsme také na různých skupinkách, které jsou i na jiných
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Vesměs co druhý z lidí, kteří chodí do sboru, má práci. Pastor s manželkou i se synem také pracují a po práci se věnují
lidem a organizují dalším sborové aktivity jako setkání
sester nebo bratrů, modlitby, domácí skupinky, aj. Nemají
zde staršovstvo ani nikoho vyučeného nebo způsobilého k
pastorační práci, a tak stále to největší břemeno nesou jako
rodina sami, dokonce i co se týče financí pro chod sboru.
Zatím tady dávání desátků na potřebnou práci tady moc
nefunguje, proto jsem měl kázání na téma Božího požehnání, kdy jsem o těchto věcech mohl více hovořit. Dnes lidé
chtějí více brát než dávat, ale to není biblický způsob. Dej a
bude ti dáno… Mnohdy zapomínáme, že jako křesťané máme také určité povinnosti, a především to, mít postoj služebníka. To se projevuje np. na účasti na modlitebních setkáních, kde se modlí za druhé, dále ve službě jiným lidem,
službě ve sboru atd.
Zažili jste tam také nějakou osobní zkušenost s Bohem?

Když jsme byli jednou večer se synovcem na návštěvě, měli
jsme možnost sloužit osvobozováním. Byly to totiž rodiny,
nebo spíše jenom ženy, které byly silně démonicky povázané. Viděly různé postavy, v domě se děly divné věci… Po
modlitbách vše ustalo. V neděli přišly i se svými manžely a

společně přijímali Ježíše Krista jako svého Pána, protože
osobně poznali, jak Bůh je úžasný, protože je zbavil strachu
a dal jim do srdce pokoj. Tehdy se rozhodli následovat Krista a chtěli se stát Jeho učedníky.
Takže jak hodnotíš tento čas, byla to pro vás zajímavá
zkušenost?

Velice se nám tam líbilo a i přes určitou námahu to stálo za
to. (Měl jsem tam ještě jednu nepříjemnou příhodu se zubem, který jsem musel nechat vytrhnout.) Těch třináct dní
uběhlo velmi rychle. Když jsem se před několika dny kontaktoval s jednou rodinou, tak nám sdělili, že do sboru přicházejí noví lidé a také, že někteří se začali zapojovat do služby
ve sboru. To nás velice těší. I pro nás to byly úžasné chvíle,
kdy jsme zakusili Boží přítomnost. Zvažujeme, že v příštím
roce tam pojedeme znovu, ale uvidíme, jaká bude situace.
Zatím se modlíme o to, aby lidé, kteří přicházejí a budou
přicházet do tohoto sboru, rostli v poznání Božího milosrdenství a aby Bůh na tomto místě mocně jednal.
* * * * *
Ve sboru se věnuješ mezi jinými i práci s dětmi a jsi velitelem 21. přední hlídky Royal Rangers v Karviné. Můžeš
nám říct něco o vaší práci?

Často vidíme děti, které si samy hrají na ulicích nebo na
pavlačích a nikdo z dospělých se jim moc nevěnuje. Rozhodli
jsme se tedy zorganizovat pro ně odpoledne her a soutěží.
Chtěli jsme se s nimi seznámit a sblížit, a také říct o naši
práci, kterou děláme v rámci Royal Rangers (RR) a nabídnout jim, zda by mezi nás nechtěli chodit. Věřím, že práce
s dětmi je velice důležitá a potřebná. Děti jsou velice soutěživé, rády zpívají, chtějí se vyřádit a to jsou formy, které my
v RR naplňujeme a při tom zvěstujeme evangelium a prakticky předáváme pravdy Božího slova.
Jak probíhalo odpoledne s dětmi?

Akci jsme naplánovali na sobotu 14. září odpoledne, na zeleném prostranství za domem, na Fučíkové ulici v Karviné 6.
Dva dny před tím a také toto sobotní dopoledne pršelo.
S důvěrou jsme se modlili a prosili Pána, aby zastavil déšť,
abychom mohli tuto akci uskutečnit. Před čtrnáctou hodinou, kdy jsme měli začít, přestalo pršet a dokonce se nebesa
otevřela a začalo svítit slunko. S vděčností jsme rozbalili
aparaturu a postavili soutěžní stanoviště. Děti začaly přichá-

zet. Shromáždilo se jich opravdu hodně. Měli jsme 45 pozvánek na setkání RR, která máme ve sboru, všechny jsme je
rozdali a ještě nám chybělo.
Co jste pro ně měli přichystané?

Postavili jsme osm soutěžních stanovišť. Měli jsme tam skládání puzzlí, ze sirek se stavěly věže, hry s toaletními papíry,
kdy je museli seřazovat podle čísel, přenášení vody na lžičce, hod do cíle, překážkovou dráhu s pingpongovým míčkem
na lžičce a také házení šípek do terče. Měli jsme také lanové
hry.
Tolik stanovišť, to jistě bylo náročné jak na organizování
tak i na usměrňování dětí. Jak jste to všechno zvládli, pomáhal vám ještě někdo?

Určitě bychom sami tak náročnou akci nezvládli. Pomohli
nám bratři a sestry ze sboru i z Orlové, za co moc děkujeme
a jsme rádi, že nám přišli pomoct.
Kdo je teď z dospělých zapojený v RR?

Ze sester jsou to Iveta Bojčuková a Anička Konečná. Marek
Slusarz a Dan Kožina přes prázdniny prošli NVT (Národním
výcvikovým táborem), kde byli podrobně vyškolení pro práci
s dětmi v RR. To nám pomohlo k tomu, že jsme mohli rozdělit RR na dvě skupiny - ti, kdo chodí pravidelně a ti, kteří
přijdou občas, nebo se jenom podívat a pokud by chtěli zůstat, můžou přejít do té první skupiny. Tím se nám rozšířilo
pole působnosti.
Připravujete výhledově nějaké akce nebo máte i setkání
s jinými hlídkami RR?

21. září proběhla v Ostravě společná akce hlídek RR našeho
kraje, která měla název „1. ROYAL TOURNAMENT“. Prakticky byl to turnaj hlídek v různých disciplínách. Velice se
nám tam líbilo a do budoucna se plánuje více takových setkání. Je to pro děti příležitost mezi sebou se seznámit a
také navázat nová přátelství. Co se týče naší hlídky, tak
v listopadu a v prosinci plánujeme víkendovky. Chtěli bychom také možná ještě v říjnu stihnout udělat „Drakiádu“,
kdy půjdeme pouštět vlastnoručně vyrobené papírové draky.
Tady chceme, aby se zapojili i rodiče. V příštím roce plánujeme přes prázdniny royalovský tábor.
Kdyby někdo z dětí od nás ze chtělo být členem RR, co
pro to má udělat?

Stačí, když zajde za některým z pracovníků RR, které jsem
vyjmenoval. Pak se domluvíme a sdělíme potřebné informace.
Ještě na závěr bych se chtěl zeptat, kdy míváte schůzky
RR?

Schůzky máme jeden týden ve středu a druhý týden
v sobotu. Sraz je ve sboru. Je to proto, aby se děti mohly
dostat na schůzku alespoň dvakrát za měsíc, protože víme,
že někdo má hodně učení a dalších povinností.
Alberte, děkuji za rozhovor a přeji tobě, tvé rodině a také
celé hlídce RR Boží požehnání, moudrost a také sílu do všeho, co je před vámi.
rozhovor vedl a sepsal Tomáš Michalek
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Vyznávat uzdravení?

napsali

Předesílám, že věřím v Boží zázračné a nadpřirozené uzdravení. Mnohokrát jsem byl jeho svědkem a jsem přesvědčen, že i
mě Bůh mnohokrát uzdravil na základě modlitby. Všem křesťanům mohu jen doporučit, aby se za uzdravení modlili, a to co
nejčastěji. Pokud se nyní chystám protestovat vůči určitému přístupu, pak rozhodně ne proto, že bych modlitby za uzdravení odsuzoval nebo nevěřil v Boha, který zasahuje do běhu věcí.
Nedávno mi jedna sestra v e-mailu položila otázku:
„Prečo niektorí ľudia dokonca zomierajú, aj keď naozaj úprimne verili v (biblické) zasľúbenia a stáli pevne na nich?“
V různých variantách slyším tuto otázku mnohokrát ročně, a
zdaleka ne jen ve slovenštině. Domnívám se, že ač se lidé
modlili za uzdravení ve všech staletích, pouze v tom posledním se rozšířil přístup „stát na Božích zaslíbeních“. Když
jsem duchovně vyrůstal, byl jsem i já na čas ovlivněn tímto
učením, ale nikdy mi k srdci nepřirostlo. Nějakou dobu jsem
si myslel, že je chyba na mé straně, že prostě mám „malou
víru“. Až později jsem začal pochybovat, zda je tento přístup
vůbec správný, a nakonec jsem dospěl k závěru, že dělá víc
škody než užitku. V roce 1993 jsem napsal knihu
„Uzdravování“, v níž jsem již tehdy tvrdil to, co tvrdím i
dnes, totiž že neexistuje nějaký jednou provždy platný návod
na to, jak dosáhnout Božího uzdravení. Lidé ovšem tento
návod stále hledají – a někdy se domnívají, že ho našli. Zpravidla zobecní svou vlastní zkušenost nebo zkušenost někoho
blízkého a říkají: „Budeš-li dělat to a to“, případně „zaujmešli tento postoj“, nebo „postavíš-li se na Boží zaslíbení“, budeš uzdraven. Je to do jisté míry podobné zkušenosti s pastory sborů, které rychle vyrostly. Tito pastoři vám mnohdy
řeknou: „Dělal jsem to tak a tak. Budeš-li se řídit stejnými
principy jako já, zakusíš totéž a Tvůj sbor rovněž poroste.“
Růst sborů jsem trochu studoval a dospěl jsem k názoru, že
pastoři rychle rostoucích sborů zpravidla nevědí, proč jejich
sbor rychle roste (i když si myslí, že to vědí). Mnozí je navštěvují, visí jim na rtech, a pak se snaží řídit se stejnými
„principy“ ve svém vlastním sboru – a nic! Žádný výrazný
růst nezakoušejí. Pokud mají vůbec příležitost svěřit se pastorovi, od kterého čerpali moudra, většinou jsou upozorněni
na nějakou spíše okrajovou věc, kterou dělali špatně, nicméně i když se snaží se v té věci napravit, nic výrazného se
zpravidla stejně nestane.

Uzdravování
Vraťme se však k uzdravování. Teologicky vyjádřeno jde o
to, zda naše uzdravení je součástí spasení, které nám vydobyl Ježíš na kříži, a to v tom smyslu, že uzdraven bude každý, kdo má „správnou víru“. Já si to nemyslím, a nemyslím si
to na základě zkušenosti. Vím, že když to takto vyjádřím,
mohu být od zastánců přístupu „stavění se na Boží zaslíbení“ okamžitě napaden, že stavím lidskou, ba dokonce osobní, zkušenost nad Boží slovo. Má základní chyba spočívá v
tom, že nepřikládám Božímu slovu dostatečnou vážnost.
Boží slovo má určovat naši zkušenost, nikoli naopak. Je to
samozřejmě vážná námitka a nechci ji shodit ze stolu. Jsem
ale přesvědčen, že skutečná víra je do značné míry věcí zkušenosti. Dlouho jsem se domníval, že když Pán Ježíš říká
učedníkům, „neuvidíte-li znamení a divy, jistě neuvěříte“ (Jan 4,48), pak jim vyčítá jejich nevěru. Teď si myslím, že
je to jinak: Pán Ježíš konstatuje, že musíme vidět, abychom
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mohli věřit. Ano, vím, že někdy člověk věří, i když neviděl.
Pán Ježíš sám takové lidi blahoslaví (srov. Jan 20,29). K takovým lidem zřejmě patřil i římský setník, který požádal
Ježíše, aby uzdravil (na dálku) jeho nemocného sluhu (Lukáš
7,1-9). Jsem ale přesvědčen, že ač tito lidé neviděli to, oč ve
víře prosili, přece jenom něco viděli. Onen římský setník
jistě neposlal k Ježíšovi nějak „na blind“, ale patrně viděl
lidi, které Ježíš uzdravil, anebo o nich alespoň slyšel od
svědků, které pokládat za věrohodné. Podobně blahoslaví-li
Ježíš ty, kteří uvěřili, ač neviděli, určitě neblahoslaví prosťáčky, kteří uvěří kdejaké bajce. Blahoslaví ty, kteří dokážou
rozlišit věrohodné a nevěrohodné svědky a kteří z věcí, s
nimiž udělali zkušenost, dokážou usoudit i na věci, s nimiž
osobní zkušenost neudělali, ale které jsou v souladu se svědectvím Písem i věrohodných křesťanů. Nikdo z nás neviděl
vzkříšeného Ježíše, tak jak ho viděli učedníci čtyřicet dní po
Velikonocích, a přece jsme uvěřili a naše víra není slepá,
nýbrž založená na zkušenosti s Božím slovem a na svědectvích, která jsme přijali jako věrohodná.

Kdo viděl, tomu se věří snáz
Platí ovšem, že kdo viděl, tomu se věří snáz. Můžeme – a
máme – prosit Boha, aby rozšířil naši víru, ale neměli bychom si na víru hrát. Jedna z mých základních námitek proti
lidem, kteří hlásají „stavění se na zaslíbení“, je ta, že vedou
lidi k postoji, který většinou postojem víry není. Lidé se snaží něco vyznávat, a když se to nestane, mají před sebou
zhruba dvě možnosti. Buďto se vůči Božím věcem uzavřou,
nebo se snaží popřít evidentní skutečnost. To uzavření se
Božím věcem neradím podceňovat. V letech 1992 a 1993
jsme zažili, jak se uzavřel celý národ. Dodnes jsme se z toho
nevzpamatovali. Někdy se uzavřeli i přední pastoři některých společenství. Za jednu z největších „nevýhod“ postoje,
který kritizuji, je, že se nezajímá o lidi, jimž tento přístup
ublížil. Ano, vždy je možno o nich říci, že měli „malou víru“,

nebo že „nerozuměli“ tomu, jak se správně na zaslíbení „stavět“. Pokud
ovšem tito lidé neodejdou úplně (což je možná většina z nich), tak kromě problému nemoci mají ještě problém další: svou malou víru. Jiní lidé
zůstávají a dále se snaží „stavět se na zaslíbení“. Vědomě se rozhodují
nevšímat si těch případů, kdy tento postoj nepomohl. A on mnohdy
nejenže nepomohl, ale ještě uškodil. Hovoří pouze o svědectvích, kdy to
„vyšlo“, kdy se Bůh prokázal jako „dobrý“, a záměrně odmítají hovořit o
případech, kdy to „nevyšlo“. Odborně psychologicky se tomu říká
„popírání“. Znám celé sbory, které žijí v tomto postoji. A vůbec se nedivím, že takoví lidé se jeví našim nevěřícím spoluobčanům jako – přinejmenším – podivíni.

Všem oslavencům
přejeme mnoho
Božího požehnání

Jaké je řešení?
Co tedy navrhuji? Mé řešení je velice jednoduché a umožňuje nám
modlit se za uzdravení prakticky s kýmkoli a kdykoli, aniž bychom komukoli ublížili. Prostě nabídnu modlitbu a řeknu: „Uvidíme, co pro nás
dnes Hospodin udělá.“ S podobnou nadějí se vypravil Jónatan se svým
zbrojnošem proti pelištejské přesile (1. Samuelova 14,6). S jistotou
všem lidem tvrdím, že Bůh uzdravuje. Ale současně jim přiznávám, že
nedokážu vysvětlit, proč je někdo uzdraven a jiný ne. Ano, znám i ty
případy, kdy nám Bůh skrze Ducha svatého dá určitý vhled do situace
konkrétního člověka. Někdy skrze dar poznání víme, že daný člověk
nebude uzdraven, dokud neodpustí. (Pokud nám to Duch svatý takto
ukáže, rozhodně z toho neplyne, že to máme člověku takto říci. Možná
potřebuje slyšet nejprve něco jiného, aby vůbec odpustit mohl.) Kdykoli
se modlíme za uzdravení, můžeme prosit Boha, aby nám dal potřebný
vhled do situace jednotlivých lidí. Někdy pak zakoušíme konkrétní vedení, jak se modlit, co říci, co udělat. Nikdy ale nejsme povinni dělat
Pánu Bohu advokáta nebo ho nějak vysvětlovat. Nikdy bychom v lidech
neměli vzbuzovat dojem, že to dokážeme. A pokud je nám nějaké
„poznání navíc“ skrze duchovní dary darováno, buďme za něj vděčni.
Netvařme se, že to dokážeme vždycky. My nedokážeme nic. Můžeme
jen pokorně Boha prosit a pokorně na Něj čekat.

Co když ale člověk není uzdraven?
Pokud jsem nic nesliboval, neblamuji se ani já, a rozhodně se neblamuje ani Bůh. Co mám tedy dělat? Odpověď je jednoduchá: Modlit se dále! Kdykoli uvidíš nějaké zázračné uzdravení, děkuj za něj Bohu. A kdykoli někoho slyšíš říkat, že tomu všemu rozumí a že ti ukáže zaručenou
cestu k uzdravení, dej si na něj dobrý pozor. V tom lepším případě neví,
o čem mluví, v tom horším je to podvodník. Někdo má problém s tím, že
zázračné uzdravení někdy přijde skrze člověka, jehož teologie je krajně
podezřelá. Někteří lidé jsou tím zmateni. Zbytečně. Boží zázračné
uzdravení je vždy potvrzení Boží moci a Boží dobroty. Není nikdy potvrzením správnosti teologie člověka, skrze nějž uzdravení přišlo. Mnozí,
kteří uzdravovali, uslyší od Pána při posledním soudu: „Neznám vás,
činitelé nepravosti!“ (srov. Mt 7,23). Ježíš přitom nijak nezpochybňuje,
že v jeho jménu skutečně prorokovali, vymítali démony, nebo … uzdravovali.

Máme dobrého Boha
Kdykoli se na něj můžeme obrátit. Bůh po nás nežádá, abychom všemu
rozuměli a vše dokázali vysvětlit. Jsme svědkové, ne advokáti. A už vůbec ne soudcové. Nejsme ani soudcové víry druhých. Pokud člověk chodí s Bohem, ví důležitou věc: Důvěřovat je víc než rozumět.
Dan Drápal, 2. dubna 2012

12.10.2004 Balažová
Martínka

19.10.2010 Čapčíková
Valentínka

9.10.1992 Rokosz
Jan

15.10.1937 Meisnerová
Stanislava

16.10.1974 Čapčík
Roman

20.10.1955 Šimková
Věrka

25.10.1988 Vít
Tomáš

29.10.1977 Podzimek
Jiří

Proto se mé srdce raduje
a moje sláva jásá,
v bezpečí přebývá i mé tělo,
neboť v moci podsvětí
mě neponecháš, nedopustíš,
aby se tvůj věrný octl v jámě.
Stezku života
mi dáváš poznat;
vrcholem radosti
je být s tebou,
ve tvé pravici
je neskonalé blaho.
Žalm 16:9-11

http://www.dan-drapal.cz/index.php/cz/duchovni-clanky/27-vyznavat-uzdraveni
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adresa: Apoštolská církev, Sborové noviny,
Pravidelný měsíčník sboru Apoštolské církve v Karviné.
číslo 10, 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: 30. 10. 2013
BS: 105 101 764 / 0300
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