
Z naděje se radujte,  
v soužení buďte trpěliví,  
v modlitbách vytrvalí. 
Římanům 12:12  
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Myslím si, že Božím záměrem bylo prozkoumat stav jejich srdcí, 
zda mu důvěřují. Pokud si přečteme kapitoly před tímto mís-
tem, tak zjistíme, že lid byl plný hořkosti a reptání. Lid, který 
měl být příkladem pro ostatní národy, se dopouštěl přestoupení 
vůči Božímu slovu. Dokonce se chtěli vrátit zpátky do otroctví 
Egypta, i když před tím čtyři sta let úpěli k Hospodinu, aby je z 
tohoto otroctví vysvobodil. V jejich mysli byla žádostivost a také 
vzdorovitost. Bůh je ve své spravedlnosti po celou tuto dobu 
vychovával.  

Od hory Sinaj došli až na poušť Paran, kde se také utábořili. 
Bylo to místo před zaslíbenou zemí, ve které se měli usadit a 
tím ukončit dosavadní putování. 

Sám Bůh dal příkaz, aby ti nejspolehlivější muži z každého kme-
ne, jejich předáci, náčelníci Izraelců, udělali průzkum této ze-
mě. Byli to muži, kteří měli autoritu i zodpovědnost. Jejich slovo 
mělo vážnost a lidé respektovali jejich názory. Po čtyřicet dní 
procházeli touto zemí a v jejich srdcích se utvářel obraz o jejich 
budoucnosti. Pak se vrátili a předali své poznatky celé pospoli-
tosti. Svědčili o tom, že tato země je úrodná a bohatě zaopatře-
ná. Ovoce, které sebou přinesli, bylo neskutečné. Věřím, že se 
lidé z toho velice radovali. Pak ale sdělili slova, která do srdcí 
celého lidu vnesla neklid, obavy a strach. V této zemi žily totiž 
národy, které byly na pohled silnější než Izraelité.  

Jenom dva ze zvědů – Jozue a Káleb měli jiný náhled na popiso-
vanou situaci. V jejich srdcích byla důvěra, že Bůh své zaslíbení 
naplní. Měli víru, která nebyla ovlivněná lidským názorem nebo 
pohledem, ale zakládala se na plné odevzdanosti a důvěře Bo-
hu. V paměti měli svědectví o neskutečných věcech, kterými je 
Bůh ve svém milosrdenství provázel. Ať už to bylo vyjití 
z Egypta, přechod přes Rudé moře, každodenní zaopatření  
stravy – mana, křepelky, voda, a další zázraky, které se vymyka-
jí tomu, jak lidé o věcech smýšlejí.  

Proč to samé neviděli ostatní? Vždyť těmi zázraky procházeli 
všichni společně. Ukázalo se, že jejich víra se neopírala o Boží 
nadpřirozené jednání a zaslíbení, ale o lidské schopnosti a sílu, 
a to v nich probouzelo strach a obavy, protože si uvědomili, 
jaké převaze by měli čelit. Zapomněli na to nejdůležitější, že 
Hospodin je stále s nimi! Jeho přítomnost zcela mění uhel po-
hledu na celou situaci. Neznamená to, že by kenaanské národy 
najednou zmizely a tím by se problém vyřešil, ale že Bůh je 
dovede k obsazení země, i když mnohdy dojde k fyzickým stře-
tům. Bůh mění pohled na věci a situace, které jsou kolem nás. 
Jozue s Kálebem byli o tom zcela přesvědčení a tak domlouvali 

celému lidu:  

Jestliže nám Hospodin bude přát, uvede 

nás do této země a dá nám ji. Je to země oplývající mlékem a 
medem. Nechtějte se přece bouřit proti Hospodinu. Nebojte se 
lidu té země. Sníme je jako chleba. Jejich ochrana od nich od-
stoupila, kdežto s námi je Hospodin. Nebojte se jich!" Numeri 
14:8-9   

Byla to nová příležitost projevit Bohu důvěru. Lidé se ale od 
jejich slov odvrátili a dokonce je chtěli ukamenovat. Najednou 
sestoupila Boží sláva. Hospodin řekl Mojžíšovi: "Jak dlouho mě 
bude tento lid znevažovat? Jak dlouho mi nebude věřit přes 
všechna znamení, která jsem uprostřed něho konal?“ Numeri 
14:11   

Jak je to s naší vírou? Procházíme životem a vidíme věci, které 
Bůh činí kolem nás. Mnohé zázraky a uzdravení se dějí před 
našimi zraky. Uvědomujeme si, že jsme na každý den zaopatře-
ní?  Jsme si toho vědomí, že Bůh ve své svrchovanosti jedná 
uprostřed nás a chce, abychom v posvěcení vešli do „zaslíbené 
země“?  Někdy se nám do cesty postaví „obři“ a chtějí nás za-
strašit, uvést do pochybnosti a vzít víru. Někdy sklouzneme do 
roviny toho, že věci vidíme skrze naši sílu a schopnosti, to co 
jsme nebo nejsme schopni udělat.  

Chtěl bych nás dnes povzbudit slovem, že Bůh mění úhel pohle-
du na věci kolem nás. On je Bohem zázraků. Nezapomínejme na 
to. Jako Jozue a Káleb, kteří viděli ty stejné „problémy“ v nové 
zemi jako ostatní zvědové. Oni věděli, že můžou očekávat na 
Boží zázraky. V listu Římanům 8:31 apoštol Pavel píše: Je-li Bůh 
s námi, kdo proti nám? Měl stejného Ducha. Věděl, že Bůh je 
mocný a může měnit situace, které se zdají být bez východiska. 
Měl Pavel jednoduchý život? Často procházel soužením a utrpe-
ním. Mnozí mu usilovali o život, ale přesto jeho víra v Boží moc 
byla neochvějná. V 2. listu Korintským 1:10b je napsáno: „On 
nás vysvobodil ze samého náručí smrti, a ještě vysvobodí; v 
něho jsme složili svou naději, že nás vždy znovu vysvobodí,…“ 

Modleme se proto s důvěrou, prosme a očekávejme nové zázra-
ky, které Bůh bude konat i když situace se budou zdát „bez 
východiska“. Nepochybujme o tom. Spolu se žalmistou můžeme 
vyznat:  Všechnu naději jsem složil v Hospodina. On se ke mně 
sklonil, slyšel mě, když o pomoc jsem volal. Vytáhl mě z jámy 
zmaru, z tůně bahna, postavil mé nohy na skálu, dopřál mi bez-
pečně kráčet a do úst mi vložil novou píseň, chvalozpěv našemu 
Bohu. Uvidí to mnozí a pojme je bázeň, budou doufat v Hospo-
dina. (Žalm 40) 

Kéž je zjevná Jeho sláva na zemi. 

Tomáš Michalek 

Drazí bratři a sestry. 
V dnešním úvodníku bych se rád pozastavil nad slovem, které je zapsáno v Numeri (4. Mojžíšova) ve 13. 
kapitole. Najdeme zde příběh, který pojednává o tom, jak Hospodin promluvil k Mojžíšovi, aby poslal muže 
prozkoumat kenaanskou zemi. Zemi Bohem zaslíbenou. Úkol velice jasný – „Jděte a prozkoumejte zemi.“ 
Napadla mě otázka, proč Bůh dal tento příkaz? Vždyť přece zem, která byla na dosah ruky, byla tím mís-
tem, kde je chtěl usadit. Tak proč ji zkoumat? Copak by Bůh chtěl dát svým vyvoleným něco špatného, něco 
co by k usazení vůbec nebylo?  
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UČÍME SE (aneb tak trochu jiná škola) svědectví 

Rád bych nejprve napsal několik řádků o akci, které jsme se 
s Jirkou Ochodkem zúčastnili na začátku prázdnin. Jedná se 
o festival a evangelizační týden Impuls. Během festivalu 
v Ostravě, který je zaměřený na misii a evangelizaci, jsme 
se (mimo jiné) zúčastnili zajímavých seminářů, naučili se 
některé teoretické i praktické věci, a seznámili se s členy 
evangelizačního teamu. Následoval evangelizační týden 
v několika městech ČR.  

My jsme se podíleli na první polovině „Impuls Weeku“ 
v Ostravě - Porubě. Učili jsme se základům, jak oslovit lidi 
na ulici a pozvat je na připravený program. Během dopoled-
ne jsme mívali společná shromáždění teamu, odpoledne 
jsme různými způsoby rozdávali pozvánky na večerní akce 
jako grilování, sporty, faktor strachu, a zakončení celého 
týdne bohoslužbou. Myslím, že celý Impuls byl pro nás 
všechny velkým požehnáním, kdy nás Bůh vedl a učil. Udr-
žujeme nové vztahy s křesťany z různých míst v Česku, Nor-
sku a Finsku, ze kterých se skládal náš team. Doufáme, že 

má týden dopad také na další lidi v Ostravě, a že si Bůh bu-
de dále používat místní křesťany. 

Ještě před prázdninami jsem se modlil s otázkou, jak využít 
své letní prázdniny, protože možností bylo hodně. Boží od-
povědí byla misijní cesta, (o které jsem v srpnu povídal na 
nedělním shromáždění). Některá svědectví (včetně mého) 
jsou dostupná online na http://tinyurl.com/svedectvi. 

 

Obě akce a v podstatě celé letní prázdniny byly pro mě 
opravdu „impulsem“, kdy jsem si uvědomil, jak důležité je 
být služebníkem, a že nás to Bůh učí, když chceme. V neděli 
29. září jsme podnikli s několika přáteli akci „Průzkum 
pole“.  

Vytvořili jsme dotazníky na téma „Smysl života“, se kterými 
jsme vyšli do ulic Karviné, (konkrétně v oblasti náměstí, par-
ku a třídy Osvobození).  

Stanovili jsme si 3 cíle, které uvedu stručně:  

1) průzkum názorů obyvatel Karviné 

2) příležitost k evangelizaci (jít něco dělat, učit se v praxi) 

3) nabídka kurzů Alfa pro zájemce („Zveme Česko na večeři“) 

 

Odpoledne se nás sešlo šest, později se dokonce přidal sed-
mý člověk! Mám radost z toho, že jsme se, díky Bohu, posu-
nuli od příprav k uskutečnění. Zažili jsme časté (někteří i 
docela drsné) odmítání ze strany oslovených lidí, což mě, 
přiznám se, dost zaskočilo. Věty jako "nemám zájem" jsme 
slyšeli nejednou. Na druhou stranu mě potom mile překvapi-
lo, že jsme i přesto měli celkem skoro 40 vyplněných dotaz-

níků, minimálně se sedmi lidmi jsme měli další rozhovory a 
asi pět lidí jsme pozvali na kurzy Alfa.  

Osobně jsem moc rád za pro mě nové (a překvapivé) zkuše-
nosti. Myslím, že to byl vážně „průzkum“, během odpoledne 
jsme lehce změnili některé původní plány a zažili jsme, co to 
znamená jít ven a mluvit s lidmi pomocí dotazníků. Tímto 
ještě jednou děkuji všem zúčastněným, kteří se zapojili 
(přímo nebo nepřímo třeba modlitbou), a především Bohu - 
úžasným znamením nám byla (po celém týdnu nic moc poča-
sí, kdy jsme se za to modlili) čistá modrá obloha!!! Po cestě 
domů jsem si uvědomil některé věci, které bych měl příště 
dělat jinak, a o dva týdny později jsme pokračovali -  tento-
krát v části Karviné od lázní po univerzitu, kde jsme byli 
lépe přijímáni a někteří jsme měli velmi zajímavé rozhovory. 

Zážitky se sice možná čtou krásně, ale všechno není bez 
překážek. Stojí za tím úsilí mnoha různých lidí a hlavně Boží 
vedení. Nechtěl bych tady rozepisovat své osobní boje, chci 
jenom zmínit, že někdy jsou. Proto bych vás chtěl na závěr 
poprosit o modlitby za správný směr v další práci a dále 
v životě. 

Natan  
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Proměna jednoho člověka může 
zasáhnout společnost 

Průvodním slovem byl úsek ze Skutků 3:1-11. Zde je popis 
události, kdy Petr a Jan šli o třetí hodině odpolední do chrá-
mu k odpolední modlitbě. Viděli, jak právě přinesli a posadi-
li k chrámové bráně člověka, který byl od narození chromý. 
Tento člověk byl tady z jednoho důvodu, aby prosil o almuž-
nu. Poprosil o ní také Petra a Jana. 

Pokud si přečteme tento příběh dokonce, tak zjistíme, že po 
modlitbě tento chromý člověk byl zcela uzdravený. Byl to 
Boží zázrak. Na tomto příběhu bratr Gary demonstroval ur-
čité principy a kroky jak se chovají misijně smýšlející lidé. 
Tyto kroky předcházely uvolnění Boží moci. 

1. Zastavili se a uviděli potřebu lidí, 
kteří jsou kolem nich 

Cestou do „sboru“ uviděli člověka, který potřeboval pomoc. 
Nebyli zaměřeni jen na službu ve sboru, ale byli pozorní na 
to, co se kolem nich děje. Někdy jsme zaneprázdnění vlast-
ními zájmy a jsme slepí na potřeby lidí. Ježíš řekl učední-
kům: „pozvedněte zraky a pohleďte na pole, že již zbělela ke 
žni“ (Jan 4:35). Je možné, abychom se nacházeli v tomto 
stavu netečnosti vůči lidem kolem nás? Jsme připraveni být 
v nepříjemných situacích? Jsme ochotni nechat se vyrušit, 
zastavit a umožnit tak Bohu jednat? 

Zvažme potřeby lidí kolem nás. Misijní lidé budou hledat 
cesty, jak naplnit potřeby lidí. Skutečné potřeby a ne to, co 
lidé chtějí. Hlavní potřebou tohoto žebráka nebyla almužna, 
ale to, co potřeboval, bylo setkat se s Boží mocí. 

2. Nezaměřili se na své omezení 

Ve verši 6. je napsáno – „Petr však řekl: stříbro ani zlato 
nemám,…“. To, že neměli nějaký finanční obnos, nebylo pře-
kážkou k uvolnění Boží moci. V bibli najdeme spousta jiných 
příkladů, np.: Mojžíš měl hůl – bylo rozprostřeno Rákosové 
moře, David měl pět kamenů – zdolal nimi Goliáše, Ježíš 
posílá učedníky s mocí jeho jména. Tím nejvýznamnějším 
zdrojem pro nás je – Ježíš v našich srdcích. 

3. Věřili v Boží zázraky 

Společnost potřebuje vidět nadpřirozené skutky Boží. Tento 
chromý žebrák potřeboval zázrak uzdravení. Apoštol Pavel 
ve své službě demonstroval Boží moc. Potřebujeme věřit 
v Boží zázraky.  

V roce 1953 jeden mladý muž z Koreje onemocněl tuberku-
lózou a doktoři mu dávali tři měsíce života. Dozvěděla se o 
tom sestra jeho přítele, která byla křesťankou a chtěla s ním 

mluvit. On ji stále vyháněl a nechtěl o ničem slyšet. Nako-
nec však svolil. Když mu řekla poselství Boží lásky, předala 
mu bibli, ve které byly podtrženy místa, ve kterých se mluví 
o uzdravení. Příběh pokračoval dál. Po nějakém čase tento 
mladý muž uvěřil, byl uzdraven. Začal studovat Boží slovo. 
Založil skupinku, potom sbor. Po dvaceti letech má největší 
sbor na světě. Tento člověk se jmenuje Dr. David Yonggi 
Cho. Bylo třeba 16-ti letou dívku, která hleděla mimo svá 
omezení na potřebu konkrétního člověka. 

4. Petr a Jan zapojili svět do Božího díla 

V 7. verši je napsáno: „Vzal ho za pravou ruku a pomáhal 
mu vstát;“. Když bychom se podívali na tohoto člověka, tak 
jeho vzezření muselo být strašné. Pohyboval se jenom plaze-
ním po zaprášené zemi, od které byl špinavý. Jeho tělo mu-
selo být poraněné od ostrých kamenů, po těle měl zanícené 
rány. Pohled byl možná odpudivý, ale viděli v něm Boží stvo-
ření. Ježíš sloužil celé škále různých lidí. Od farizeů až po 
malomocné. Co nám brání dívat se na společnost? Když 
jsme součásti společnosti, tak bychom měli vnímat její po-
třeby. Církev má být uprostřed společnosti a ne mimo! Je-
den překlad mluví o tom, že Ježíš přišel v těle a působil 
v nejbližší společnosti. (Filipským 2:7…vzal na sebe způsob 
služebníka, …) 
Můžeme z toho vyvodit určitý vzor, který je třeba nutno po-
chopit: Bůh potřebuje, aby někdo, kdo je součástí církve, 
vyšel k člověku, který je součástí společnosti.  
Příklady z bible: 
 

Muž z Etiopie (Skutky 8. kapitola) 
Tento člověk čte proroka Izajáše, ale nerozumí tomu. Bůh je 
vždycky přitažen hladovým srdcem. V této situaci Bůh povo-
lal Filipa („někoho z církve“), který zrovna prožíval v Samaří 
probuzení. Na jedné straně probuzení, které ovlivňovalo 
mnoho lidí a z druhé strany člověk, který jel sám ve voze. 
Bůh nikdy neztratil z dohledu jednotlivce. Filip mu vysvětlu-
je pasáž, kterou zrovna čte a zvěstuje mu Ježíše. Etiopan 
nechal zastavit vůz a dal se pokřtít. Vidíme zde příklad toho, 
jak důležitý je vliv na člověka. Tento dvořan později zasáhl 
celý svůj národ.  
 

Saul (Skutky 9. kapitola) 
Saul pronásledoval církev. Bůh ho v tom zastavil na cestě do 
Damašku.  
Ananiáš, jako „někdo z církve“, musel za ním jít. 
 

Kornelius (Skutky 10. kapitola) 
Kornelius byl velitelem římského regimentu. Byl to zbožný 
muž.  
Petr, „někdo z církve“, mu ukázal na Boží plán a evangelium 
se začalo rozšiřovat. 

 

„Kam směřuje česká misie?“ Pod tímto názvem proběhla letos v Českém Těšíně misijní konference Apoštolské církve. Usku-
tečnila se ve dnech od 16. do 18. října 2013. Tři dny přednášek a diskuzí na různá misijní témata byla pro mnohé inspirací 
pro další práci ve sborech. Hlavními řečníky byli letos dva bratři. Bratr Gary, Australan v současné době žijící v Anglii, kte-
rý vede misijní odbor britské AOG (Assemblies of God – letniční denominace) a také bratr Teklu, který zakládá křesťanské 
sbory mezi muslimy ve své rodné Etiopii. Dvě rozdílné kultury, které spojuje velké poslání – získávat lidi do Božího králov-
ství. V tomto článku se pokusím uvést hlavní body a myšlenky některých seminářů. 

ze semináře bratra Garyho Rucci  
sepsal Tomáš Michalek 
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Povstaň a rozjasni se! misijní konference 

Zprávy, které denně slyšíme v televizi, nebo je čteme 
v novinách, jsou plné informací o tom, že denně něco kra-
chuje, stále se někde bojuje a lidé vedou války, slyšíme o 
hladomoru, finanční krizi, přírodních katastrofách, tero-
rizmu, expanzi islámu v Evropě, povstávají nové sekty new 
age a satanismu, všude kolem nás je plno „ismů“. Tento stav 
popisuje slovo, které je zapsáno v druhém verši - hle, temno-
ta přikrývá zemi. Kdybychom tady dali tečku a ukončili větu, 
tak by to opravdu znamenalo špatné zprávy. Jenomže tento 
verš má pokračování a začíná spojkou ALE. Jedno malé slo-
vo, které do této špatné situace přináší naději – „ale nad 
tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva“. 
Bůh si přeje, aby nad tebou vzešla Boží sláva. O těch dob-
rých zprávách někdy málo slyšíme, ale například ke křesťan-
ství se denně obrací 200.000 lidí. Každou hodinu 1.000 Čí-
ňanů a Indů vydává své životy Ježíši Kristu. 
 

Jak se člověk může rozjasnit? 
 
Chtěl bych uvést několik bodů, které úzce souvisí s misií, a 
které nám mohou dát odpověď i na tuto otázku. 
 

1.   Když misii bereme vážně 
 

Musíme si uvědomit, že tím nejdůležitějším je spása člově-
ka. 
Mat 5:3-12  Když si pozorně přečteme text, uvidíme jaké 

blahoslavenství má člověk, který je spasený, 
plně se odevzdal Bohu a ve svém životě nese 
ovoce proměněného života. 

Mat 4:19      „Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.“ 

Tady je psáno o tom, že pokud budeme Krista 
následovat, On z nás udělá rybáře lidí. 

2 Kor 5:17 Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, 
pominulo, hle, je tu nové! 

Máme nový život, nový začátek. 

v. 18 To všecko je z Boha, který nás smířil sám se 
sebou skrze Krista a pověřil nás, abychom slou-
žili tomuto smíření.  

Máme pověření ke službě. 

v. 19 Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepo-
čítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěsto-
vat toto smíření. 

Máme slova o Boží lásce, která máme zvěstovat. 

v. 20 Jsme tedy posly Kristovými, Bůh vám domlouvá 
našimi ústy; na místě Kristově vás prosíme: dej-
te se smířit s Bohem! 

Teď jsme Boží velvyslanci. 

Jeden muž z Hollywoodu, který se 
jmenoval Arthur Owen Blessitt, 
vzal vážně a „doslova“ Boží slovo 
o tom, že máme nést svůj kříž. 
Bylo to na Vánoce v roce 1969. 
Vyrob i l  si  dřevěný kř íž 
s kolečkem vzadu, aby ho mohl 
lépe táhnout. Blessitt začal svou 
cestu s křížem chůzí z Los Ange-
les do Washingtonu. Nesl kříž do 
všech částí světa, včetně válkou 
zmítaných zemí, jako je Liba-
non a do různých částí Afriky, 
aby se modlili za mír. Bě-
hem studené války Blesitt nesl 

kříž do Sovětského svazu. S křížem prošel Rus-
ko, Pobaltí, Ukrajinu a další země jako Irák, Severní Ko-
rea, Írán, Afghá-nistán, Somálsko, Súdán, Čína, Jižní Afrika, 
Libanon, Indie, Antarktida, Palestina Izrael, Kuba, Libye, 
Jemen, Vietnam a Mongolsko. Na své cestě byl zatčen 24 
krát. Celkem Blessitt prošel přes 40.000 mil přes 321 zemí 
včetně ostrovů, z nichž 54 bylo v otevřené válce. Vstoupil na 
všech sedm kontinentů (včetně Antarktidy). Je mezinárodně 
známý jako „poutník s křížem“. Při své cestě lidem kázal 
evangelium. On sám počítá, že při jeho cestě přijalo Krista 
kolem 250.000 lidí. 

Bob Pierce byl zakladatelem mezinárodní charitativní orga-
nizace World Vision. Osobně tak zareagoval na poslání. V 
roce 1947, když byl s jednou mládežnickou křesťanskou or-
ganizací na misijní cestě v Číně, kde kázali evangelium,  
navštívil jeden ze sirotčinců. Byla tam situace, že děti stály 
před dveřmi a zaměstnanci už je nepouštěli ani dovnitř. Si-
rotčinec byl přeplněný a děti zůstávaly bez zaopatření ven-
ku na ulici. Byl tou situací otřesen. Po návratu do Ameriky 
se v něm zrodila vize sponzorství děti. Založil  organizaci na 
podporu dětí a ta pomáhá dětem po celém světě už více jak 
60 let. 

"Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva. Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak 
národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva. K tvému světlu přijdou pronárody a králové k jasu, 
jenž nad tebou vzejde. Rozhlédni se kolem a viz, tito všichni se shromáždí a přijdou k tobě; zdaleka přijdou tví synové a dce-
ry tvé budou v náručí chovány. Až to spatříš, rozzáříš se, tvé ustrašené srdce se radostně rozbuší, neboť hučící moře tě za-
hrne svými dary, přijde k tobě bohatství pronárodů. 

Izajáš 60:1-5   
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Apoštol Pavel, když byl ještě Saulem, tak nenáviděl církev, 
že dělal všechno proto, aby ji vyhladil. Ježíš ho ale miloval. 
V tomto příběhu (Skutky 9. kapitola) vidíme dva lidi. Saul, 
který byl ještě „ve světě“ a Ananiáš, který byl v církvi. Saul 
v otázce „Kdo jsi, Pane?“ - měl touhu po poznání. Bůh si po-
volal člověka z církve, Ananiáše, který na Boží volání odpo-
vídá „Zde jsem, Pane“. Jeho odpověď je zároveň otázkou: 
Pane, co chceš, abych udělal? Vidíme tady dva lidi, jeden 
touží Boha poznat a druhý touží Bohu sloužit. 
 

2.   Máte zaujímat pozice a místa 
 

Církev by neměla být bez povšimnutí. Znovuzrození křesťa-
né by měli mít vliv v politice, právu, podnikání. Měli by být 
v popředí těchto odvětví. Když bychom si přečetli příběh 
Daniele, tak je to právě tento příklad. Po dobu svého života 
ovlivnil čtyři panovníky a nasměroval je k Bohu. Dalším pří-
kladem může být Nehemiáš, královský číšník. Požádal krále 
o finance pro obnovení Jeruzaléma. Měl pozici na králov-
ském dvoře a tento vliv uměl využít ve prospěch Božího díla.  
Ve městech byly brány, ve kterých seděli ti nejdůležitější a 
nejvlivnější lidé ve městě. Tady se uskutečňovaly soudy, 
tady se obchodovalo a schvalovala se důležitá rozhodnutí. 
To je místo, které mám zaujmout proto, aby lidem byla zje-
vená Boží sláva. 
 

3.  Když jsme přesvědčení o pravdě 
 

Lidé by nás měli znát podle toho, co představujeme a ne 
podle toho, proti čemu jsme. Boží slovo je absolutní a svět 
může být proměněný pouze pravdou a ne názory lidí. 
A proto, když nám byla z Božího slitování svěřena tato služ-
ba, nepoddáváme se skleslosti. Nepotřebujeme skrývat nic 
nečestného, nepočínáme si lstivě ani nefalšujeme slovo Boží, 
nýbrž činíme pravdu zjevnou a tak se před tváří Boží dopo-
ručujeme svědomí všech lidí.  Je-li přesto naše evangelium 
zahaleno, je zahaleno těm, kteří spějí k záhubě. Bůh tohoto 
světa oslepil jejich nevěřící mysl, aby jim nevzešlo světlo 
evangelia slávy Kristovy, slávy toho, který je obrazem Bo-
žím. Vždyť nezvěstujeme sami sebe, nýbrž Krista Ježíše jako 
Pána, a sebe jen jako vaše služebníky pro Ježíše. Neboť Bůh, 
který řekl `ze tmy ať zazáří světlo ,́ osvítil naše srdce, aby 
nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově. (2 Korint-
ským 4:1-6) 
Těm, kteří uvěřili, vzešlo světlo evangelia slávy Kristovy. Je 
to pozitivní a radostné. Pokud nebudeme znát Boží pravdu, 
budeme ovlivňování světem a jeho myšlenkami. 
 

4.  Když stanovíme priority ohledně peněz 
 

Nejlepší způsob jak investovat své peníze je, dát je do misie. 
Musíme si uvědomit, že žijeme v bohaté zemi, a proto se 
bude od nás mnoho očekávat. Někteří říkají, že jsou chudí. 
Co je to chudoba? Je snad chudoba to, že si nemůžu dovolit 
drahé věci? Chudoba je to, že nemáme naprosto žádnou 
možnost volby! 
Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste 
vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám 

přebývalo pro každé dobré dílo. (2 Korintským 9:8) 
Jsme požehnáni Bohem, abychom byli požehnáním pro dru-
hé. Když máme peníze, můžeme promlouvat k různým vě-
cem: „mohu tě za peníze“ – koupit, vyslat, zasáhnout, změ-
nit,… Musíme si uvědomit, že peníze nejsou zlo, ale zlem je 
láska k penězům. Děláme to nebo rozhodujeme se pro to, co 
je v našem srdci. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé 
srdce. (Matouš 6:21) Buďme štědrými lidmi! 
 

5. Nastavit se na skutky 
 
Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré 
skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. (Matouš 5:16) 
Světlem není myšleno pouze úsměv, pohostinnost nebo to, 
jak se „mile“chováme ve sboru. Jsou to konkrétní, praktické 
skutky pro lidi, dělané z myšlenky o lidech proto, abychom 
jim mohli přinášet Boží poselství. Tak vzdají chválu Otci, 
který je v nebi. Jsme spaseni skrze Boží milost. Jsme Jeho 
dílem, stvořeni proto, abychom konali dobré skutky. 
Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to 
Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlu-
bit. Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, 
abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. 
(Efezským 2:8-10) 
Bůh obdařil Ježíše z Nazareta Duchem svatým a mocí, Ježíš 
procházel zemí, všem pomáhal a uzdravoval všechny,… 
(Skutky apoštolské 10:38) 
Ježíš také dělal tyto činnosti: pomáhal (sociální) a uzdravo-
val (nadpřirozené). Je důležité, abych praktické obdarování 
lidí v církvi bylo použito pro službu lidem! Nejenom aby-
chom chodili do sboru, ale abychom mohli sloužit lidem, 
kteří jsou mimo sbor. Buďme vnímaví na Boha a prospěšní 
lidem. 
 
Závěrem bych chtěl přidat prorocké slovo: 
Všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli a jednoho srdce a nikdo 
neříkal o ničem, co měl, že je to jeho vlastní, nýbrž měli 
všechno společné. Boží moc provázela svědectví apoštolů o 
vzkříšení Pána Ježíše a na všech spočívala veliká milost. 
(Skutky apoštolské 4:32-33) 
Lidé byli jedné mysli a jednoho srdce. To je velmi důležité, 
abychom mohli společně sklízet ovoce. Potom je doprováze-
la Boží moc a milost – děly se zázraky, duše lidí byly zachra-
ňovány a také byli zaopatřování vším potřebným. 
 
Mezi lidem se rukama apoštolů dálo mnoho znamení a divů. 
(Skutky apoštolské 5:12) 
Lidé byli svědky neobvyklých zázraků a stále přibývalo mno-
ho mužů a žen, kteří uvěřili Pánu. 

ze semináře bratra Garyho Rucci  
sepsal Tomáš Michalek 
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Charakteristika misijního sboru 

1. Rozumí vyvážeností mezi tím co je atraktivní a tím 
co je pravdivé 

• atraktivní – zaujmout lidi; lidé reagují na pozvání 
• pravdivý – jít mezi lidi 
• Lidé by neměli být jenom zasažení, ale především ovliv-

nění. 
 

2. Nemá misijní „program“, ale přirozenou touhu 
• Není to jenom pro „některé“ lidi, ale je to přikázání pro 

všechny. 
 

3. GLOCAL = globálně + lokálně 
• Zajímá ho celý svět. Většinou jsou na jednom místě 

(lokálně), ale pokud Bůh chce, aby se zapojili do misie v 
cizině, tak tam jdou (globálně - celosvětově). „Letniční“ 
znamená „misijní“. To je třeba si uvědomit.  

 

4. Sbor přemýšlí v rovině – není rozdíl mezi službou a 
misií 

• Všechno je služba. Všechno je misie.  
• Služba (z řeckého diakonos) znamená – služba a také 

sloužení. Všichni jsou misijní služebníci (není rozdíl mezi 
vedením a členy sboru). 

 

5. Každý člen je misionář 
• Všichni máme misijního ducha. Sbor je misijní agentura. 

Přinášíme Boží království lidem, kteří jsou kolem nás.  
 

6. Učednictví 
• činění učedníků je kolem myšlenky „jdeme ven“. 
• necentralizuje lidi do sboru 
• učedník dělá učedníky 
• vyzbrojuje, aby sloužili v charakteru a v činech; aby zna-

li Ježíše Krista („Následuj mne“ – to říká Ježíš) 
• znát Krista znamená znát Jeho srdce pro svět 
• dary dává Bůh 

 

7. Misijní sbor nemá speciální misijní oddělení 
• všechno je misijní 

8. Misie není řízená určitým programem 
• každý program dělá misii 
 

 

9. Měření úspěchu 
• kolik lidí bude vysláno, ne kolik lidí posadíme ve sboru 

 

10. Znají ztracené lidi ve společnosti 
• kolik jich bereme na cestě za Kristem 
• jsme svědky a učedníky Ježíše Krista 
• církve by měly být plné nevěřících lidí 
• Engelova stupnice - lidé kolem nás jsou na různých 

úrovních poznání duchovního světa a Boha. Úspěch 
evangelizace spočívá v tom, když se nám daří posouvat 
soustavně od bodu k bodu. Někdy chceme, aby lidé uvě-
řili hned.  

 

11. Kreativní a odvážné myšlenky pro získání lidí 
• jsou ochotní riskovat 
• zasévají semínka 
• tvůrčí přemýšlení 

 

12. Rozpoznávají potřeby společnosti a chtějí jí pomoct 
• relevantní - mající rozhodující význam, závažný, význam-

ný, důležitý, rozhodující 
• Toto slovo je z kořene relieve – prospět, pomoct uvolnit, 

tzn. služba k prospěchu druhým. 
 

13. Průkopnický duch 
• ochotní získávat lidi na obtížných místech 

Na tomto semináři bratr Gary popsal ve dvaceti bodech charakter misijního sboru. Jak tento sbor smýšlí, jaké jsou jeho pri-
ority, jaký má takový sbor vliv na společnost? Některé body nás přivedou k inspiraci, některé možná k přehodnocení dosa-
vadních postojů vůči službě ve sboru. Každopádně, pokud chceme zvěstovat lidem Boží království, je dobré předem si sta-
novit cíle a také strategii práce. Věřím, že i tyto body nás přivedou k přemýšlení, jaký vliv má náš sbor na společnost kolem 
nás. Jsme misijním sborem? 

Na začátku bych chtěl definovat, co misijní sbor je. 

1. Komunita Božích lidí, kteří mají jasnou představu o tom, že jsou Božími misionáři. Demonstrují tento život otevřeně. 
Matouš 5:13-16  Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se 
vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. A když rozsvítí 
lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě. Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše 
dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. 

2. Sbor, který se sám definuje a organizuje svůj život jako zástupce nebo velvyslanec Boží v tomto světě. 

3. Dynamicko-kulturní vyjádření Božího lidu na nějakém místě. 

Misijní sbor 
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14. Zaobírá se změnami 
• Protože svět se neustále mění, sbor musí zůstat rele-

vantní. 
 

15. Má unikátní řešení, aby získal svět 
• Ve sboru jsou jedineční lidé, kteří mají různé dary a ob-

darování. Co jedinečností ve tvém sboru? Musíme si 
uvědomit, že nezískáme všechny, ale získáme ty, které 
nám Bůh dá. 

 

16. Je jedinečný 
• Proto pracují na partnerství s ostatními sbory. Sami to 

nezvládnou. Motto – silní spolu. 
 

17. Je sborem sociálním, ale také nadpřirozeným 
• Ježíš šel, dělal dobré věci (sociální), ale také uzdravoval 

(nadpřirozené). 
 

18. Reflektuje změny v demografii (lidské populaci) 
• Ti co jsou v dané společnosti, to se má promítnout ve 

sboru. 
 

19. Starají se o bohatství města 
• Nepastorujeme pouze lidi ve sboru, ale pastorujeme 

město. Jsme povolání do oblasti, nejenom do sboru. 
 

20. Dívá se do budoucnosti 
• Záměrně investuje do mládeže a dětí. 

Pronásledování křesťanů 

1. Severní Korea  18. Laos  35. Bahrajn  

2. Saúdská Arábie  19. Turkmenistán  36. Palestinská území  

3. Afghánistán  20. Katar  37. Čína  

4. Irák  21. Vietnam  38. Ázerbajdžán  

5. Somálsko  22. Omán  39. Maroko  

6. Maledivy  23. Mauritánie  40. Keňa  

7. Mali  24. Tanzanie  41. Komory  

8. Írán  25. Egypt  42. Malajsie  

9. Jemen  26. Spojené arabské emiráty  43. Džibuti  

10. Eritrea  27. Brunej  44. Tádžikistán  

11. Sýrie  28. Bhútán  45. Indonésie  

12. Súdán  29. Alžírsko  46. Kolumbie  

13. Nigérie  30. Tunisko  47. Uganda  

14. Pákistán  31. Indie  48. Kazachstán  

15. Etiopie  32. Myanmar (Barma)  49. Kyrgyzstán  

16. Uzbekistán  33. Kuvajt  50. Niger  

17. Libye  34. Jordán   

ze semináře bratra Garyho Rucci  
sepsal Tomáš Michalek 

50 zemí, ve kterých jsou nejvíce pronásledování křesťané 
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Jakékoliv příspěvky, ať už finanční, či materiální, vždy vítáme! Vaše příspěvky jako jsou články, recenze, povzbuzení  
a svědectví můžete předávat osobně v kanceláři sboru anebo zasílat na uvedené adresy. Na schválení vyučujících 
příspěvků mají vyhrazené právo starší sboru a pastor. Uzávěrka příjmu příspěvků do dalšího čísla SBN:   28. 11. 2013 

adresa: 
 

tel.:  
e-mail: 

web: 
BS:  

Apoštolská církev, Sborové noviny,  
Za Panelárnou 2481/2, 735 06  Karviná 6 
+420 596 318 745 
ackarvina@volny.cz 
www.ackarvina.cz 
105 101 764 / 0300 

Pravidelný měsíčník sboru Apoštolské církve v Karviné. 
SBN vychází pro potřebu AC v Karviné a jsou distribuovány zdarma. číslo 11, ročník 20 

Všem oslavencům  
přejeme mnoho  

Božího požehnání 

3. 11. 2007 Toráčová  
Marika 

9. 11. 1997 Fízer 
Lukáš 

25. 11. 2009 Podzimek 
David 

27. 11. 1996 Folvarčná 
Sára 

27. 11. 1994 Michalek 
Petr 

5. 11. 1962 Pechová 
Blažena 

6. 11. 1944 Bílek 
Josef 

8. 11. 1959 Chobotová 
Renáta 

9. 11. 1947 Kudrnová 
Helena 

9. 11. 1993 Slusarzová 
Barbora 

11. 11. 1962 Rokosz 
Petr 

17. 11. 1959 Nižník 
Miroslav 

21. 11. 1957 Gembický 
Tibor 

24. 11. 1972 Vagundová 
Andrea 

26. 11. 1968 Morawiecová 
Marcela 


