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Denně v Boží přítomnosti
Drazí bratři a sestry, dovolte, že Vám
přiblížím krátký úsek z Bible, který mě
vytrhl v poslední době z mé křesťanské
letargie či všednosti:
„Protože Ježíš obětoval svou krev,
smíme se, bratří, odvážit vejít do svatyně cestou novou a živou, kterou nám
otevřel zrušením opony – to jest obětováním svého těla.“ (Žd 10, 19-20)
V průběhu mého letitého křesťanství
velmi silně a centrálně vystupuje nezastupitelná oběť Pána Ježíše Krista
jako středobod mé víry. Odpuštění
mnou napáchaných hříchů a možnost
nového začátku dává oběti Pána Ježíše
Krista určitě ten nejdůležitější význam.
Uvedený úsek Písma mi však ukazuje
další důsledky obětí Pána Ježíše Krista
pro můj duchovní život: „…smíme se,
bratří, odvážit vejít do svatyně cestou
novou a živou, kterou nám otevřel zrušením opony – to jest obětováním
svého těla“.
Drazí bratři a sestry, tam kam směl
kdysi nejvyšší kněz po různých očišťujících procedurách jen jednou v roce,
tam já a ty můžeme denně, v kteroukoli
dobu na kterémkoli místě. Tím místem
je BOŽÍ TVÁŘ, BOŽÍ PŘÍTOMNOST.
Je to rozumem nepochopitelné, ale
můžeme mít přímé obecenství s Tvůrcem a Pánem celého vesmíru. Je to
něco, co mě vysoce přesahuje a vytrhuje z mé křesťanské všednosti. Tato
skutečnost otřásá v základech mými
„klidnými křesťanskými vodami“ a vede
můj život k pokoře a odpovědnosti.
„Máme-li tedy tak velikého kněze nad
celým Božím domem, přistupujme před
Boha …“ (Žd 10,21-22)
Pro absolutní zásluhy Pána Ježíše

Krista a skrze Něho každý z nás může
vstupovat do Boží přítomnosti.
Kéž tato možnost proměňuje můj
a tvůj život.
Pavel Kaczmarczyk

Odpočívej ze všech sil
Paradoxní doporučení. Typická česká
billboardová reklama na typicky českou
pochutinu, na zlatý mok s pěnou. (Paradoxní je i to, že člověk odpočívající „ze
všech sil“ na sebe tekutinu nevylije
i když je v houpací síti.)

Co je to paradox ?
Zkusme přeložit a vyložit: Paradox je
tvrzení, které spojuje pojmy nebo výroky
v běžném slova smyslu si odporující
v nečekaný, překvapivý, ale smysluplný
celek.
Třeba: Smutný smích, moudré bláznovství, …
A jelikož s odpočinutím se tak nějak
přirozeně pojí pojem svobody, dovolím
si nabídnout k zamýšlení jeden biblický
paradox, který popsal a vyložil Dr. Martin Luther.
„Člověk jako křesťan je svobodný pán
všeho a není poddán nikomu.
Člověk jakožto křesťan je povinnostmi
docela spoutaný služebník všeho a je
poddán všem.“
Paradoxní?
Platí první anebo druhá věta? Platí
a anebo b?
Dr. Martin Luther v díle O křesťanské
svobodě tvrdí, že platí obě.
1. První větu vysvětluje takto:
„Ke křesťanskému životu, spravedlnosti a svobodě je třeba jedné jediné
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věci. Je to svátostné Slovo boží, evangelium.“
A dále Boží slovo nás vede k víře a ta:
„…z víry nabývá tedy duše svobody ode
všech hříchů, bezpečnosti před smrtí,
jistoty před peklem a obdarování věčnou spravedlností, životem a spasením
pro ženicha Krista.“
A nejen to, pravá křesťanská svoboda
činí z nás úplně jiné lidi:
„A proto v Kristu jsme kněžími a králi
všichni, kdokoli v Krista věříme“
Takže díky evangeliu a z něho vyplývající víry jsme spaseni a nemusíme
sloužit žádným lidským výmyslům, zákonu, mrtvým církevním obřadům a náboženským skutkům. V Kristu jsme
dokonale svobodni.
S výhradou: „ovšem žádný křesťan
není postaven nade vší tělesnou mocí,
tak aby vším vládl a svobodně vším nakládal…“

o protimluv a o nesmysl, ale že obě věty
vystihují, jak má křesťan uchopit svůj
život.
Víra zjevená skrze Slovo mu dává svobodu od zákona, a vůbec od skutků,
které by ho mohly zdánlivě dovést ke
spasení.
A posléze ospravedlněný křesťan se
dobrovolně stává služebníkem všech
lidí.
Křesťan je svobodný v Kristu skrze
Slovo a víru a nesvobodný skrze lásku
k lidem a skrze službu.
Pro mne je to krásně osvobozující
a motivující pocit.
Dokončím definici z úvodu: „Nesmyslnost paradoxu je pouze zdánlivá.“
V tomto případě popsaném Dr. Martinem Lutherem v knize O křesťanské
svobodě z roku 1520 lze s čistým svědomím přitakat: Amen.
z.kaleta@quick.cz

2. A teď věta o křesťanské nesvobodě:
„Hle to jest v pravdě křesťanský život,
to v pravdě dělá skrze lásku, to jest víra
s radostí a láskou podstupuje práci
onoho nejsvobodnějšího otroctví, kterým slouží bližnímu zadarmo a ochotně
sama jsouc hojně nasycena plností
a hojností své víry.“
„Láska, která činí z nás svobodné
a veselé, všemohoucí pracovníky, dává
nám vítězství nade všemi těžkostmi,
činí z nás otroky všech a přece zůstáváme nade vším pány.“
A svobodný křesťan vědom si svého
postavení v Kristu dobrovolně se vydává do služby lidem. Nežije již pro
sebe a své zájmy, ale žije pro bližní.
„Křesťan nežije sám v sobě, nýbrž
v Kristu a ve svém bližním – jinak není
křesťanem. V Kristu žije skrze víru, v bližním skrze lásku.“
Dr. Martin Luther vysvětlil, že nejde

Co způsobuje, že Boží
dílo roste a jde kupředu?
Odpovědi na tuto otázku mohou být
různé. V Božím slově však vidíme jednu
důležitou pravdu, nad kterou se můžeme zamyslet. Tou pravdou je, že Boží
milost stále působí. Můžeme tak mít jistotu, že Pán Bůh před námi i v oblasti
probuzení nic neskrývá.

Co je Boží milost?
Milost není jen Boží laskavost nebo
nějaký projev požehnání. Je to především Boží vlastnost, která je základem
Jeho postoje k člověku. Milost Boží je
ničím nezasloužená Boží láska a přízeň
ke všem lidem. „Když z milosti, tedy ne
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na základě skutků - jinak by milost nebyla milostí.“ (Ř 11,6)
Kdybychom přirovnali jakoukoliv potřebu člověka k prohlubni v zemi, pak
Boží milost je jako voda, která toto
místo (potřebu) vždycky hledá a pak ji
naplní. Obrazně řečeno hladový nehledá chléb, ale chléb hledá hladového,
radost hledá smutek, síla a moc hledá
slabost atd. Milost Boží nemůže jednat
jinak, můžeme se na ni opravdu spolehnout! Tento pohled určitě vyžaduje
změnu našeho myšlení.
„Milost Boží vyžaduje, abychom si pro
požehnání přišli jako hříšníci s prázdnýma rukama.“ (Roy Hession)
Krásným příkladem působení Boží
milosti je příběh izraelského národa,
jak o tom čteme v Mojžíšových knihách.
Nebo příběh budování Božího chrámu
a hradeb Jeruzalému po babylonském
zajetí, který zaznamenali proroci Ezdráš
a Nehemiáš. Snad nejkrásnější starozákonní ilustrací Boží milosti je příběh
o Mefibošetovi, vnuku krále Saula.

Proč je Boží milost tak důležitá
a jak působí?
Bůh nás dokáže zahrnout velkou hojností, pokud to, co máme vykonat uvést do reality, pochází z Boží milosti
a ne z našeho úsilí! Když žijeme před
Bohem ve víře a s vědomím, že jsme
jen ospravedlnění hříšníci, může Boží
milost reagovat na naše potřeby bez jakéhokoli omezení. Příkladem je nám
život a služba apoštola Pavla. Podívejme se, co píše o působení Boží milosti ve svém životě:
Jeho služebníkem jsem se stal, když
mě Bůh obdaroval svou milostí a působí
ve mně svou mocí: mně, daleko nejmenšímu ze všech bratří, byla dána ta
milost, abych pohanům zvěstoval nevystižitelné Kristovo bohatství. (Ef 3,7-8)

Toto je naše chlouba: Naše svědomí
nám dosvědčuje, že jsme v tomto světě
a zvláště vůči vám žili ve svatosti a ryzosti před Bohem a nespoléhali na
světskou moudrost, nýbrž na milost
Boží. (2 K 1,12)
Ale on mi řekl: "Stačí, když máš mou
milost; vždyť v slabosti se projeví má
síla." A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mně spočinula moc
Kristova. (2 K 12,9)
V případě apoštola Pavla a dalších
novozákonních svědků evangelia můžeme směle říct, že nepracovali jen oni,
ale především Boží milost.
Vždyť já jsem nejmenší z apoštolů
a nejsem ani hoden jména apoštol, protože jsem pronásledoval církev Boží. Milostí Boží jsem to, co jsem, a milost,
kterou mi prokázal, nebyla nadarmo;
více než oni všichni jsem se napracoval
- nikoli já, nýbrž milost Boží, která byla
se mnou. (1 K 15,9-10)
Štěpán byl obdařen Boží milostí
a mocí a činil mezi lidem veliké divy
a znamení. (Sk 6,8)
Když tam přišel a spatřil, co se z milosti Boží děje, měl radost a povzbuzoval všechny, aby ve svém rozhodnutí
setrvali a zůstali Pánu věrni. (Sk 11,23)
Přesto tam Pavel a Barnabáš dost
dlouho zůstali a přes všechny překážky
mluvili o Pánu; a Pán dosvědčoval svou
milost tím, že jim dával moc konat znamení a zázraky. (Sk 14,3)

Dílo vykoupení a spasení, je darem
Boží milosti!
Pán Bůh mohl ze své milosti naplnit
skutečně každou lidskou potřebu
kromě jediné, odpuštění našich hříchů!
Bránily mu v tom především jeho svatost a spravedlnost. Aby mohl Bůh projevit svou milost vůči člověku, i když se
on od Něho dobrovolně vzdálil a zahy-
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nul v hříchu, musel Bůh přijít na naši
zemi v osobě Ježíše Krista a obětovat
se za hřích všech lidí. Sám Bůh tak zakusil smrt! Teď je hřích a spasení potřebou lidí, kterou může Pán Bůh
dokonale naplnit. Pokud je někdo z lidí
spasen, pak je to jen díky Boží milosti!
Ale vidíme toho, který byl nakrátko
postaven níže než andělé, Ježíše, jak je
pro utrpení smrti korunován ctí a slávou; neboť měl z milosti Boží zakusit
smrt za všecky. (Žd 2,9)
Milostí tedy jste spaseni skrze
víru. Spasení není z vás, je to Boží dar;
není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. (Ef 2,8.9)

Co nám Bůh nabízí současně se
svou milostí?
Bůh byl ochoten na kříži vykrvácet,
aby nám mohl projevit svou hojnou milost! Proto už nemusíme mít žádné pochybnosti o tom, že by nám něco
nechtěl dát. Jsem proto přesvědčen, že
všechno, opravdu všechno máme jen
díky Boží milosti!
Když přemýšlíme o probuzení, vidíme,
že i zde nám Boží milost stačí! Současně s ní je nám také dána:
- Pravda – poznání skutečného stavu:
…milost a pravda se stala skrze Ježíše
Krista. (J 1,17)
- Víra a láska: A milost našeho Pána
se nadmíru rozhojnila, a s ní víra i láska
v Kristu Ježíši. (1 Tm 1,14)
- Spasení pro všechny: Ukázala se
Boží milost, která přináší spásu všem
lidem. (Tt 2,11)
- Ospravedlnění a věčný život: …abychom ospravedlněni jeho milostí měli
podíl na věčném životě, k němuž se
upíná naše naděje. (Tt 3,7)
Z výše uvedených citátů můžeme
vidět, že s Boží milostí přichází zároveň
i duchovní probuzení, které se pak

mocně projeví v životech jednotlivců
i celé společnosti, jak to známe z historie.

Překážky v působení Boží milosti?
Můžeme říct, že Boží milost musí
stále působit, protože je to milost, tzn.
ničím nezasloužená Boží přízeň a dobrota k hříšnému člověku!
„Kdo se vykazuje skutky, nedostává
mzdu z milosti, nýbrž z povinnosti. Kdo
se nevykazuje skutky, ale věří v toho,
který dává spravedlnost bezbožnému,
tomu se jeho víra počítá za spravedlnost.“ (Ř 4,4-5)
Bůh nabízí svou hojnou milost každému, kdo se vykazuje před Bohem
svou vírou a ne skutky! Boží slovo nám
představuje dva způsoby života nás věřících:
1. Život pod zákonem ze skutků.
2. Život pod milostí z víry.
Asi největší překážku pro Boží milost
představuje myšlení člověka, který žije
stále pod zákonem ze svých skutků. Pro
takového člověka představují dobré
skutky a služba velkou hodnotu. Naopak žít jen vírou: „jsem jen hříšník,
který musí často dělat pokání a být
zcela závislý na Boží milosti“ je velmi
stresující a ponižující.
Dále nás Boží slovo upozorňuje na
pýchu, která může být i v srdci věřícího
člověka. Taková pýcha pak pohrdá
Bohem a Jeho milostí, i když se tváří
zbožně! V epištole Jakuba je napsáno:
„Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost.“ Je zvláštní, že Boží
milost nedokáže zastavit satan nebo
svět. Dokonce hřích a jeho moc nic nezmůžou proti Boží milosti!
Milost může zastavit jen pyšný člověk,
který se spoléhá na své kvality, postavení
nebo schopnosti. Možná, že právě tento
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hřích ničí naše snahy o mocné (hojné)
působení Boží milosti mezi námi?!
Pokud si připadáme dost dobří
a schopní, pak o Boží milost ani neprosíme. Naše pýcha nám říká, že ji nepotřebujeme. Pán Bůh se musí postavit
proti pyšnému člověku i jeho službě!
Hojná Boží přízeň a dobrota se pak nemůže projevit.

Boží milost a probuzení
Když vyhlížíme probuzení, tzn. jasné
Boží působení mezi nevěřícími lidmi,
můžeme být ovlivněni názory, že je potřeba, aby se věřící lidé více zapojili do
služby Bohu a lidem. To samozřejmě
samo o sobě není nic zlého. Velmi často
tím však vzniká dojem, že když se
hodně modlíme, plánujeme a pak
jdeme do toho, že se nám probuzení
nemůže vyhnout. V praxi to však takto
nefunguje a paradoxně může toto úsilí
Boží dílo i úplně zabrzdit!
Či snad pohrdáš bohatstvím jeho
dobroty, shovívavosti a velkomyslnosti,
a neuvědomuješ si, že dobrotivost Boží
tě chce přivést k pokání? (Ř 2,4)
Bible říká, že Boží milost (dobrotivost)
může uvolnit jen opravdové pokání. Pokání je upřímná lítost nad svým hříšným
stavem a skutky. Současně je to
i změna našeho smýšlení. Když se
změní naše myšlení a s ním i naše motivy a postoje, získá všechno naše usilování to, co nám doposud ve službě
chybělo. Nebudeme už zaměřeni na
sebe, svou službu, různé metody nebo
výsledky, ale na dokonalou oběť Ježíše
Krista! To je ta skutečná moc, kterou si
Bůh i dnes používá v životech slabých
a hříšných lidí.
Co posouvá Boží dílo kupředu a co
já pro to mohu udělat?
Jsem přesvědčen, že Boží dílo nepo-

sune kupředu žádné lidské úsilí, sebezapření nebo schopnosti, ale jen Boží milost! Tato milost, se hojně projeví v životě
lidí, kteří si uvědomí, že jsou špatní
a Bůh je nekonečně dobrý. Pán Bůh
může dát dobré věci jen lidem, kteří jsou
ochotni přiznat si, že jsou zlí. Tito lidé
pak uvidí Ježíše, jako toho, kdo je 100%
potřebný a současně i 100% postačující!
Co proto mohu udělat?
1. Musím dovolit Pánu Bohu, aby
měnil můj život, především pak mé
myšlení a postoje.
2. Potřebuji se naučit čerpat Boží milost a její moc.
3. Potřebuji se také naučit upřímnému a trvalému pokání. Jen tehdy
budu soustředěn na Pána Ježíše a moc
jeho krve, protože bez Něho nemohu
udělat vůbec nic!
Lidé nějak přirozeně (vliv historie) očekávají, že reformace v církvi nebo probuzení mezi nevěřícími přichází až se
schopnými lidmi. Velmi často se však
nic neděje, protože my sami se za takové lidi nepovažujeme a nikoho takového ve svém okolí nevidíme. Pravdou
však je, že reformace, probuzení i skutečně zbožný život začíná nejprve v srdci
třeba i nejslabšího křesťana. A to tehdy,
když se spolehne na moc krve Pána Ježíše, která byla prolitá na kříži jako zástupná oběť za jeho hřích. To je
skutečně ten jediný zdroj moci. Potřebujeme proto změnit naše myšlení a zaměřit svůj pohled správným směrem, na
Ježíše Krista a jeho dokonalou oběť.
Boží milost můžu plně přijímat a žít
v ní jen díky Ježíši Kristu a moci jeho zástupné oběti!
Odhodlaně se tedy připravte ve své
mysli, buďte střízliví a celou svou naději
upněte k milosti, která k vám přichází
ve zjevení Ježíše Krista. (1 Pt 1,13)
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Kéž rostete v milosti a v poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista.
Jemu buď sláva nyní a až do dne věčnosti. (2 Pt 3,18)
Petr Unucka

Misie na Šumbarku
Co se vám vybaví, když se řekne Šumbark? Víte, co je to? Kde se nachází?
Takže – Šumbark je částí Havířova. Je
rozdělen do dvou částí. Ve starší části,
která je nazývána Bronxem žijí hlavně
Romové. Nachází se tam také romské
ghetto, kam bílí lidé nemohou. V nové
části, kde žije většina bílých občanů, se
nachází naše místnost, která se jmenuje K4. A jak se tam dostanete? Stačí,
když přijedete na havířovské nádraží
a pak se dáte doleva. Po zhruba 15 minutách chůze jste na místě. Naše místnost se nachází v přízemí jednoho
z mnoha paneláků na sídlišti.
I když se může zdát, že k dispozici
máme pouze jednu místnost a ne celou
budovu, odehrává se tam během týdne
mnoho aktivit. Tady je jejich přehled:
- Misijní klub (středa)
- Dětský klub (čtvrtek)
- Modlitební setkání (pátek odpoledne)
- Výuka angličtiny
- Filmový kroužek.
Mimo tyto pravidelné aktivity jsme
byli hostiteli návštěv z Koreje, T-clubu.
Šumbarku se také věnovalo 20 hostů
z Norska. A před rokem se zde uskutečnil English camp. V srpnu zde proběhly první bohoslužby. Ptáte se, kolik
lidí zde slouží? Řekla bych, že kdybyste
zdvojnásobili počet prstů na rukou, tak
vám vyjde výsledek. Základem jsou 2
rodiny: První z nich jsou Mikešovi, kteří
se sem přestěhovali, aby zde mohli více

sloužit Pánu. Eda je v této době správcem naší místnosti. Druhá z nich je rodina Unuckových. Nedávno vyrobili
malé letáky, na kterých byla jejich fotografie, kontakt a stručný popis rodiny.
Byla zde dále uvedena nabídka k setkání a rozhovoru o případných problémech. Tyto letáky vhodili do poštovních
schránek v jejich části města.
K celkovému počtu spolupracovníků
můžeme ještě přičíst asi 10 mladých,
kteří se starají o chod dorostového a filmového klubu.

Poprosila jsem Janu Haltofovou (JH)
a Petra Unucku (PU), aby odpověděli na
2 otázky. Tyto odpovědi nám možná
ještě více přiblíží Havířov, či jeho část
Šumbark.
Otázka 1.: Co mi Šumbark dal a vzal?

JH: Na klubu jsem se mohla naučit,
jak mluvit s lidmi o Bohu. Mohla jsem
poznat, že lidé nepůjdou za mnou (aby
se dozvěděli o Ježíši), ale já musím jít
za nimi. Také jsem se naučila hodně
trpělivosti, protože ne vždy jde všechno
hladce. Párkrát jsem přemýšlela, že
tuto službu ukončím, ale srdce mi to
nikdy nedovolilo. Šumbark mi vzal
hodně času. Jednou jsme s Krysiou
K. počítaly, jak dlouho nám trvá cestování, a s údivem jsme zjistily, že až 5
hodin! Díky Pánu jsem zjistila, jak velká
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je zde potřeba. Dá-li Pán, věřím, že se
tato služba v klubu rozroste.
PU: Na Šumbarku už bydlím 15 let. Je
to doba, kdy mě Pán Ježíš učil novým
věcem, napomínal, zbavoval strachu
a zlozvyků, ale především mě učí mu
důvěřovat a svědčit lidem o Něm.
Každý den mohu vidět, jak smutný
a beznadějný je život bez Boha.
Otázka 2.: Šumbark je...

JH: Částí Havířova, o které se říká, že
je nejnebezpečnější. Do té doby, než
jsem začala chodit na plánování klubu,
jsem pořádně nevěděla, co to ten Šumbark vlastně je. Teď vím, že je to sídliště
s obrovským počtem obyvatel. Hodně
lidí na malém místě. Dělí se na dvě
části: starý a nový Šumbark. O starém
Šumbarku vím jen to, že je tam hodně
romských obyvatel a je to tam nebezpečné. Když každý týden přicházím na
klub, vidím nespočet lidí, kteří potřebují
Ježíše. Mladí lidé hazardují se svými životy (drogy, alkohol, nevázaný život, homosexualita..) a starší lidé mají
většinou problémy ve svých rodinách,
proto tam málokdy potkám někoho,
kdo se usmívá...
PU: Je to místo, kde žije asi 20 tisíc
lidí bez Boha a přesto mohou vidět, že
je Pán Bůh miluje. Je to místo, kde bydlím společně se svoji rodinou (manželka
a 3 děti). Místo, kde za poslední rok
Pán udělal velké věci (mnoho lidí mohlo
slyšet evangelium a několik mladých
lidí uvěřilo v Ježíše Krista.)
Uvědomujeme si důležitost doby,
proto nemáme čas strádat. Pán je
blízko a je ještě mnoho těch, kteří
o Něm neslyšeli! Doufám, že až příště
uslyšíte Šumbark, budete vědět, oč se
jedná, protože se budete za tuto část
Havířova spolu s námi modlit.
KRKA

Jak jsme strávili
prázdniny?
Dorost v Bystřici
V neděli 15. srpna 2010 vyrazila
skupina bystřických dorostenců na
letní pobyt na chatě Kyčera. Bylo nás
dohromady kolem 30 lidí.
Jeli jsme autobusem z Bystřice do
Košařisk, odkud jsme dále pokračovali pěšky. Cestou jsme hledali
houby, a bylo jich tolik, že jsme je nakonec museli nést v košili.
Večer jsme měli krátké zamyšlení
a představení tématu pobytu, kterým
bylo: Mé srdce, Kristův dům.
Když do domu vstupuje Ježíš, dovolíme Mu vstoupit do jídelny, koupelny, komory, dětského pokoje,
obýváku, ložnice? Tak jako v životě
tyto místnosti k něčemu slouží
a něco se v nich odehrává, tak i v našich srdcích jsou různé pokoje... Například jídelna byla o tom, čím a jak
se sytím? Proč je důležité naplnit své
myšlení Božím slovem? Jak to dělat?
Dále pak koupelna: Může křesťan
zhřešit? Co potom? Jak být znovu čistým? Jaké nebezpečí hrozí, když
někdo vědomě zůstává ve špíně (hříchu)? Co znamená pokání?
Slovem nám posloužili Roman
Raszka, Jeník Brchaň, Josef Tomala,
Slavoj Raszka, manželé Šmekovi,
Bolek Taska, Jasio Fojcik.
V úterý večer nás navštívila naše
bystřická mládež. Měli jsme společný
večer her a pak nám připravili hrůzostrašnou stezku odvahy. Pro všechny
to byl zážitek, o kterém dorosťané
mluvili ještě dlouho do noci.
Navštívil nás také dědeček od Rii
Mrózkové, který se s námi podělil
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o své zkušenosti z války a života. Ve
středu po ranních skupinkách a snídani jsme vyrazili na Ostrý trochu rozhýbat kosti. Tam jsme hráli různé
hry. V pátek večer k nám zavítal biskup Stanislav Piętak, který nás povzbudil svědectvím ze svého mládí.
Nejkrásnější chvíle jsme měli, jak
se zpívá v písní „Nejkrásnější chvíle
vždycky jsou na kolenou“, na modlitbách. I když to nebylo povinné, tak
se nás v modlitební místnosti každý
den scházela většina. Spolu jsme se
přimlouvali, děkovali a chválili Boha.
Byl to požehnaný čas, kdy jsme
mocně vnímali Boží přítomnost. Pro
nás všechny byl letošní pobyt hodně
požehnaný a přínosný. Bůh se dotýkal naších srdcí a mluvil k nám. Ukazoval nám na věci, které máme
změnit a co bychom měli dělat. Ježíš
zapaloval naše srdce. Někteří obnovili svůj vztah s Bohem a někteří jej
přijali do svého srdce. Teď je před
námi hlavní boj, boj vytrvalosti.
A proto moc prosíme o přímluvné
modlitby. V modlitbě je největší síla
a je to naše nejmocnější zbraň.

Děkuji všem, kteří na bystřický dorost mysleli. Náš vděk patří také drahým
kuchařkám
a
strejdovi
zásobovači, bez kterých bychom tak
skvělý čas neměli!
Daniel Rusz,
vedoucí dorostu v Bystřici

Mládež z Třanovic
Dostala jsem krásný úkol podělit
se s Vámi o příjemně prožitém týdnu
7. – 13. 8. 2010 ve Vysokých Tatrách. S naší mládeží z Třanovic jsme
vyjeli auty v 9 hodin ráno na cestu
směrem na Slovensko. Náš cíl byl
jasný – Vysoké Tatry, pod nimiž je
malá vesnička s názvem Gerlachov.
Domov nám pro tento čas tvořila církevní budova, která byla dobře zařízena. Kromě útulných pokojů,
kuchyně, jídelny a společenské místnosti nás mile přikvapilo, že tam byla
více než jedna koupelna, což hodně
potěšilo děvčata. Kluci spali ve vedlejší budově starší školy, kde byl trochu menší komfort, ale podle jejich
tváří se dalo říct, že se mají taky moc
dobře. Týden jsme prožili v pohybu
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směrem nahoru a dolů, když jsme vystupovali na mohutné vrcholy Tater.
Mohli jsme tak obdivovat krásy přírody a světa kolem nás. Bůh doopravdy nádherně stvořil přírodu
a nám v tomto týdnu k tomu přidal
ještě i úžasné počasí.
Cílem pobytu nebylo jenom chodit
po horách a utužovat kolektiv (i když
to je moc milé a příjemné), ale taky
se něco nového naučit a dozvědět
o Pánu Bohu. Tentokrát jsme se učili
na příkladu života Abrahama, který
poslechl Boha a vyšel do země, kterou mu ukázal Bůh. Dostal zaslíbení,
že z něj vzejde veliký národ
a všechny rodiny země dojdou požehnání v něm. (Gn 12 kap.) Hospodin uzavřel s Abrahamem smlouvu,
že dostane potomka z vlastních
beder. Prošel různými životními cestami, snažil si pomoct svou vlastní
chytrostí. Někdy dokonce i lhal. Když
zaslíbený potomek stále nepřicházel,
přistoupil na nápad své ženy Sáry,

aby spal se služebnou jménem
Hagar. Na druhou stranu pak byl odvážný, když smlouval s Bohem o záchraně 10 spravedlivých. Připomínali
jsme si také jeho poslušnost, když
byl ochoten obětovat svého vytouženého syna Izáka. Zde jsme viděli
a hlavně si uvědomili i pro svůj život,
jak nás Bůh miluje, i když neustále
padáme a spoléháme sami na sebe.
Pán Bůh je věrný a stálý ve svém
slově.
Druhá věc, která nás povzbudila,
byl způsob, jak Hospodin formoval
Abrahamův život. V tomto procesu
Abraham byl nakonec až ochoten
vzdát se svého syna pro Boha. Můžeme pozorovat proměnu jeho charakteru a posun blíže k Bohu. Přeji
nám všem, abychom uměli přijmout
sami sebe a nevzdávat naši proměnu
k lepšímu. Když to Bůh s námi nevzdává, nesmíme ani my.
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J. B.

Letní pobyt mládeže Bystřice
„Do Piosku?“ To byly první reakce
členů mládeže, kam že to jedeme namísto vysněného pobytu u brněnské
přehrady. No co se dalo dělat, nebylo
nás nakonec tolik, abychom splnili
minimální počet lidí a nic cenově dostupného a trochu dál než „za
humny“ už se na poslední chvíli nedalo sehnat. Takže do Písku. Nadšení sice opadlo, ale o to víc jsme se
začali soustředit na to, co tam společně prožijeme v počtu „dvanácti
učedníků“.
Jakmile jsme se dozvěděli, že budeme číst denně i téměř dvacet kapitol z knihy Samuelovy o životě
Davida, tak některé z nás braly
mdloby. Ale o to víc jsme pak načerpali požehnání a povzbuzení, protože
nás to společné čtení a modlitby povzbudily k tomu, že i po skončení pobytu máme touhu ve společném
čtení pokračovat.
Bůh v nás probudil i touhu chválit
Ho. Místo několika málo písní, které
jsme byli zvyklí zpívat, jsme teď měli
problém s chválami přestat! Bůh nás
volal k pokání a k vyznání hříchů, aby
nás nasměroval více k sobě
a k věcem, na kterých v životě záleží.
David přes všechny těžkosti a hříchy vždycky šel za Bohem a dotazoval se na Jeho vůli. A to je ta nejlepší
věc, kterou můžeme ve svém životě
dělat. Letošní pobyt byl jiný než ostatní, protože nebylo tolik zábavy,
akcí a her, ale přiblížili jsme se
k Bohu a Bůh se přiblížil k nám. Díky
mu za to!
J. Brchaň

Helena Lisztwan –
– ciocia Hesia
Urodziła się 26. 7. 1923 w Trzyńcu,
na Zaolziu jako trzecie dziecko w szczęśliwym domu Myrdaczów w Kanadzie
(tej Trzynieckiej ) Tam chodziła do
szkoły i tam przeżyła burzliwy okres II
wojny światowej. Podczas wojny, przez
rok uczyła się
w szkole handlowej w Wiedniu
cierpiąc
głód i nieustanny strach
przed gestapo,
gdyż,
jako
Polce,
nie
wolno jej było
tam
przebywać.
Od dzieciństwa kochała muzykę, sama grała na
fortepianie, a później często akompaniowała swojemu starszemu kuzynowi,
skrzypkowi - Jaśkowi Myrdaczowi. Jej
drugim upodobaniem były książki.
Z nimi mogła spędzać wiele godzin dnia
i nocy.
Podczas wojny poznała swojego przyszłego męża, Andrzeja Lisztwana, ale
na wspólne życie musiała poczekać aż
6 lat, do zakończenia wojny i powrotu
narzeczonego z tułaczki wojennej.
Pierwsze dwa lata małżeństwa spędziła
na ziemiach odzyskanych, koło Bolesławca, dźwigając wspólnie z mężem
z ruin wielkie gospodarstwo rolne. Po
aresztowaniu męża przez ówczesne
władze komunistyczne i oskarżeniu go
o dywersję, została zmuszona wraz
z półtorarocznym synem do opuszcze-
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nia mieszkania. Przygarnęła ją w Ustroniu na Gojach teściowa. Po pięciu koszmarnych latach starań o uwolnienie
męża, kiedy umarł Stalin, rozpoczęli
życie na nowo, teraz już w Ustroniu. Tu
też przyszły na świat ich dwie córki.
W tym trudnym okresie jej ostoją, pociechą i najcenniejszą sprawą było
Boże Słowo i modlitwa, a Pan Bóg, jak
zawsze opowiadała, wziął ją do Swojej
szkoły. Uczyła się w niej do końca życia.
Jeszcze w ostatnich tygodniach w jej
kuchni na ścianach rozwieszone były
wersety biblijne, których uczyła się na
pamięć!
Od dziecka miała głębokie pragnienie
życia w bliskiej relacji z Bogiem. Jako
małe dziecko w prostej modlitwie powierzyła swoje życie Panu Jezusowi. Od
tej pory jej głównym pragnieniem było
jak najlepiej służyć Bogu. Tą służbę wykonywała w rodzinie, w kościele i we
wszystkich miejscach, w jakich się znalazła podczas swojego długiego życia.
Przez całe życie szukała nowych możliwości służby wśród dzieci, młodzieży
i kobiet. Była pionierką wielu działań:
z jej inicjatywy powstały szkółki niedzielne w ustrońskiej parafii, rozpoczęły
się Tygodnie Dobrej Nowiny dla dzieci,
obozy dla konfirmantów na Mazurach,
prowadziła chór i przygotowania dla
nauczycieli szkółek niedzielnych w Bielsku i w Ustroniu, angażowała się w spotkania młodzieży, godziny biblijne i różne
rodzaje spotkań dla kobiet.
W gruncie rzeczy, nigdy nie przeszła
na emeryturę, gdyż uważała, że
w Bożym Królestwie nie ma emerytów.
Dla każdego, zawsze znajdzie się zajęcie. W ostatnich latach życia mimo słabego zdrowia, które nie pozwalało jej na
opuszczanie domu, jej dnie (a często
i noce) wypełnione były służbą. Prowadziła szeroką korespondencję z przed-

stawicielami władz, z dziennikarzami
gazet, radia i telewizji, z liderami kościołów, z lekarzami, z więźniami, z młodzieżą, dziećmi, współpacjentami
z licznych pobytów w szpitalach, z przyjaciółmi z młodości, z wielu przyjaciółmi
z kraju i zagranicy a przede wszystkim
z wszystkimi wnukami.
Telefonicznie „odwiedzała” przyjaciół
i znajomych, radząc, zachęcając i modląc się. Codziennie trwała w wielogodzinnych modlitwach używając do tego
swojego grubego, gęsto zapisanego notesu.
Przez wiele lat tłumaczyła z niemieckiego rozważania biblijne na każdy
dzień wydawane pod tytułem: „Przeczytaj, Przestudiuj, Przemyśl”. Tłumaczyła
też ciekawe artykuły, opracowania i komentarze, aby udostępnić je innym.
Rodzinę i licznych przyjaciół obdarowywała wykonywanymi własnoręcznie
skarpetami, rękawiczkami, szalikami
i serwetkami, jak biblijna Dorkas.
Sprawa misji była dla niej niezwykle
ważna. Wspierała ją swoimi modlitwami
i finansami, zachęcała innych do zaangażowania się.
Była duchową mamą szerokiego
grona osób, którym pomogła znaleźć
Pana Jezusa lub odbudować relację
z Bogiem. Szczególna więź łączyła ją
z polskimi misjonarzami pracującymi
w kraju i zagranicą.
Zmarła 8 marca 2010 w Ustroniu.
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Nela Kłapa - córka

O „Třiceti stříbrných“ na
XcamPu
… Kdepak jsem si jen zapomněla
svoji Bibli a zpěvník? … Rychle, ať přijdeme včas na skupinku! … Ach jo, zase
taková fronta na oběd. … Kdyby aspoň
nepršelo. … Najdu pro sebe ve stanu
místo na odpolední program? … Tak
toto z dnešní přednášky chci určitě
uplatnit ve svém životě! … Ještě si zahraji ziymioka, dám si trochu teplého
čaje a pro jistotu jdu zavřít stan. … Proč
se mi nedaří usnout?... Ano, i toto se
řeší na XcamPu.
Letošní 21. ročník XcamPu se uskutečnil ve dnech od 17. do 24. července.
Pro organizátory však příprava začala
už na podzim roku 2009. Byl to zvláštní
čas různých rozhodnutí a hledání Boží
vůle. Pořadatelé zvažovali, zda XcamP
proběhne opět ve Smilovicích anebo se
přesune někam jinam. Přemýšleli rovněž o celkovém zaměření tábora. Byl to
pro ně nelehký, leč požehnaný čas. Uvědomovali si svoji závislost na Božím vedení. Vnímali, že řešení některých
záležitostí je nad jejich síly. V modlitbách však Pána Boha žádali o moudré
vedení a požehnání. Čas příprav rychle
uběhl a XcamP byl zde.
Setkání se letos neslo ve znamení
„Třiceti stříbrných“. Vycházelo se z biblického příběhu Ježíšova učedníka Jidáše. O tom, nakolik si cení Bůh nás
a nakolik si Boha ceníme my, přednášel zahraniční host, pastor sboru Letniční církve v Chełmu – Mirosław Kulec.
Evangelista, pastor třineckého sboru –
Michal Klus, vedl posluchače k zamýšlení nad duchovním pokrytectvím, zklamáním, tíhou viny, Boží milostí

a dalšími tématy týkajícími se křesťanského života. Účastníci dále mohli poslouchat řadu seminářů z různých
oblastí, např. mezilidských vztahů, křesťanské morálky, evangelizace a jiných.
Po chutných obědech byly připraveny
workshopy. Letos to byl hudební, šperkařský, fireshow a lukostřelby. Samozřejmě zbyl čas i na nejrůznější sporty.
Přijely dokonce i čtyřkolky. Večerní program nabídl zprávy z misijních cest
a koncerty hudebních skupin zdejších
i zahraničních, např. On może z Třanovic, doprovodné skupiny XcamPu, Godzone summer nebo Głyk P. I. K Trio.
Pro zajímavost připojuji pár čísel:
počet účastníků: 292, z toho 50 skupinkových; počet organizátorů: 35;
chlapců: 46,5%, dívek: 53,5%; průměrný věk účastníků: 17,1; počet
stanů: 131; vzdálenost bydliště od Karmelu: nejblíže: 300 m, nejdále (ČR): Aš
– 584 km, nejdále (Slovensko): Drienčany – 670 km.
Po ukončení pobytu cítíme vůči Pánu
Bohu velkou vděčnost za Jeho vedení
a působení na táboře. Naše společné
modlitby o to, aby tábor sloužil k povzbuzení ve víře nebo vedl účastníky
k pokání a znovuzrození, byly vyslyšeny,
a to opět dle Božího záměru. Kéž bychom využili toho, co jsme přijali,
a rostli v poznání Pána Ježíše, byli mu
věrní a přinášeli užitek.
Přednášky, evangelizace, semináře,
foto, písně a další informace z XcamPu
jsou k dispozici na webových stránkách
www.xcamp.cz nebo si je lze zakoupit
na CD.
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I. Turoňová

Evangelizace na XcamPu
dne 21. 7. 2010
(redakčně kráceno)

řekl 'ze tmy ať zazáří světlo', osvítil naše
srdce, aby nám dal poznat světlo své
slávy ve tváři Kristově. (2 K 4,3-6)
Dovolte, že se společně s vámi podělím o 4 pravdy o duchovní slepotě, jak je
vidím v tomto textu.

Jak se mnoho zvířat na svět rodí slepých, tak se i my rodíme duchovně
slepí. Problém je ovšem v tom, že se to
samo nezlepší, samo se to jen zhorší.
Na tomto světě se totiž samo nic nezlepší. Tma sama nezesvětlí, musí přijít
zdroj světla. Pole nezačne samo nést
dobré ovoce a zeleninu, musí přijít zahradník. A tak je to i s člověkem – sám
se duchovně neuzdraví! Naše vada je
trvalá a jedině operace provedená Kristem nás může zachránit ze slepoty.
Jak se ta slepota projevuje? Projevuje
se tím, že člověk žije bez Boha a nepřijde mu to divné. Ta slepota se projevuje tím, že člověk se nazývá
křesťanem, chodí do kostela a myslí si,
že tím nasbírá dost bodů, aby se dostal
do nebe. Ta slepota se projevuje tím, že
člověk svým flirtováním rozbíjí někomu
manželství a vůbec ho napadne, že to
není v pořádku. Ta slepota se projevuje
tím, že člověk, který prožil nějaký konflikt nebo zranění si zaleze do ulity, aby
už nikomu nedovolil jej zranit a myslí si,
že to vyřešil správně. A mohli bychom
dávat další příklady. Dnešní text hovoří
právě o takové lidské slepotě.
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 Božím. Vždyť nezvěstujeme sami sebe, nýbrž Krista Ježíše
jako Pána, a sebe jen jako vaše služebníky pro Ježíše. Neboť Bůh, který

1. pravda: Ten, kdo oslepuje, je
ďábel
Ve čtvrtém verši čteme: „Bůh tohoto
světa oslepil jejich nevěřící mysl, aby
jim nevzešlo světlo evangelia slávy Kristovy.“ Z tohoto verše vyplývá, že bůh tohoto světa chce, aby lidé neznali
evangelium. Náš Bůh chce, aby lidé
znali evangelium a tak je jasné, že
čtený text hovoří o ďáblu. Podívejme se
na několik dalších textů, které to potvrzují:
„I vy jste byli mrtvi pro své viny a hříchy, v nichž jste dříve žili podle běhu
tohoto světa, poslušni vládce nadzemských mocí, ducha, působícího dosud
v těch, kteří vzdorují Bohu.“ (Ef 2,1-2).
Víme, že jsme z Boha, kdežto celý svět
je pod mocí Zlého. (1 J 5,19)
Tyto texty potvrzují, že nevěřící člověk
je pod vládou boha tohoto světa –
ďábla. Tyto texty ovšem také ukazují,
že na tento svět nepřicházíme jako neutrální bytosti, které si vyberou, zda
budou poslouchat ďábla nebo Boha.
Na tento svět přicházíme jako slepí hříšníci, ti, kdo jsou oslepeni ďáblem.
Jednoho dne Ježíš rozmlouval
se Židy: „Ježíš jim řekl: "Kdyby Bůh byl
váš Otec, milovali byste mě,... Váš otec
je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá.
On byl vrah od počátku a nestál
v pravdě, poněvadž v něm pravda není.
Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži.“ ( J 8, 42-44) Ježíš
tady Židům říká, že jejich otec je ďábel,
který je otec lži. Dovolte tady malou
vsuvku. Dávejme si vždy pozor na to,

Duchovní slepota
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jak používáme slovo Bůh, Otec, dítě,
bratr v duchovním slova smyslu. Často
lidé říkají „vždyť je jenom jeden Bůh,“
a tak chtějí říci, že vlastně nevadí, že
nevěří v to, co vy. Ano, je jenom jeden
Bůh, ale je tady lež, kterou podstrkuje
ďábel, že všichni věříme ve stejného
Boha. To není pravda! Bohem křesťanů
je Bůh, který se zjevil ve svém Synu,
v Ježíši Kristu. Každý jiný bůh není
Bohem.
Nebo někdo řekne, že jak my, tak
Židé máme stejného Otce. Ano, všichni
lidé jsou Božími dětmi ve smyslu, že
jsme všichni Bohem stvoření. Ale Bůh
není duchovním Otcem těch, kdo nemilují Ježíše. A Ježíš to tady jasně Židům
řekl. Otcem Židů i pohanů, kteří nemilují Ježíše není Bůh, ale ďábel.
Ďábel vám bude vždy lhát! Jde mu
o to, co budeme vědět o sobě a o Bohu.
A tak zkouší různé útoky. Jeden z nich
by třeba nesl název: Pravda je relativní.
To se projevuje třeba takto: „To je fajn,
že tomu věříš a že tě to činí šťastným,
ale já bych tomu věřit nemohl, já mám
jinou pravdu.“ „Já ti neberu, že nesouhlasíš se sexem před manželstvím, ale
nepřesvědčuj mně, abych měl stejný
názor jako ty.“ „Pro mně je pravda
tohle, pro tebe něco jiného – v čem je
problém?“
„Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili:
"Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu
mými učedníky. Poznáte pravdu
a pravda vás učiní svobodnými." (J 8,
31-32) Ježíš tady jasně ukazuje, že
pokud člověk zůstane věrný neměnnému Božímu slovu, tak bude znát
pravdu. A to slůvko znát znamená víc
než jen to, že bude mít informaci. Ježíš
říká, že budeme v pravdě. A být
v pravdě znamená mít duchovní oči po
operaci zraku, vidět, být svobodným.
Toto chce pro nás Bůh, ale ďábel usi-

luje o pravý opak. Snaží se nás odvést
od pravdy – od Božího slova. Zkoušel to
od počátku. Zkoušel to na Evu v ráji
a zkouší to i dnes. I dnes lidé zpochybňují Boží slovo. To chce ďábel! A zase
s úspěchem šíří názory typu: „Vždyť si
tu Bibli vytvořila církev, aby mohla manipulovat s lidmi a vytřískat z nich peníze.“ „Vždyť tam je tolik chyb, odporuje
si to.“ „Vždyť dnes už jsou úplně jiné
hodnoty, to nejde srovnat.“ „To nesmíš
brát doslovně – hledej duchovní význam.“ „Vždyť dnes už každý ví, že
mnoho z epištol vůbec nenapsal Pavel,
ale jen někdo, kdo ho napodoboval.“
„Přece nebudeš takový zákoník, aby sis
četl denně Bibli, prostě si ji otevři jen
tehdy, když tě k tomu povede Bůh.
„Bible, to je pro začátečníky. Já jsem
veden Duchem svatým – On se mnou
komunikuje přímo.“ „Vždyť ty zázraky už
byly vědecky vysvětleny.“
Přátelé, těch útoků bylo spousta, je
spousta a bude ještě víc. Pán si používá
Boží slovo, abychom poznali pravdu,
která činí člověka svobodným. Nicméně
ďábel nechce svobodné – on chce
slepé otroky. Ďábel likviduje pravdu.

2. pravda: Slepota znamená neznát
pravdu o sobě
Ďábel chce, abychom si o sobě mysleli cokoli, jen ne to, že jsme hříšní lidé,
kteří potřebují zachránce. Evangelium
je dobrá zpráva, ale aby po ní člověk zatoužil, tak musí uvidět svou potřebu.
Proč bych chtěl něco, co nepotřebuji.
Žijeme v době, kdy opravdu kupujeme spoustu věcí, které nepotřebujeme. Tomu mají napomáhat reklamní
letáky a nejrůznější slevy a akce... Představte si, že by mne můj přítel začal přesvědčovat, ať si od něj koupím 4 páry
nepoužívaných pneumatik na Boeing
747. No nemám nic proti Boeingu 747,
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je to úchvatné letadlo, ale proč bych si
na něj kupoval pneumatiky? Nekoupil
bych si je ani kdyby byla sleva 90%. Prostě mi jsou na nic.
Proč by člověk chtěl věřit v Boha, když
si myslí, že Ho nepotřebuje? A právě
proto ďábel nechce, abychom viděli
svůj hřích. Nechce, abychom viděli, že
Boha potřebujeme.
Aby byl člověk zachráněn pro věčnost,
musí před Bohem vidět svůj hřích, činit
pokání a potom přijmout odpuštění.
A když už lidé věří v Boží existenci, tak
ďábel chce, aby to bylo bez poznání hříchů a pokání. Ďábel totiž nechce, abychom v Bohu měli Zachránce. A v tomto
se mu daří moc dobře. Na světě jsou
spousty těch, kdo se nazývají křesťané,
ale nikdy neprožili pokání a obrácení.
Dovolte dvě statistiky. Jelikož u nás nikdo
takové statistiky nevede, bude to z USA.
- 18% žen, který byly na potratu uvedly,
že jsou znovuzrozené křesťanky
(1996)
- 25% dotázaných z řad znovuzrozených
amerických křesťanů řeklo, že se Ježíš
dopustil za svého života hříchů (1994)
Jak je možné, že člověk, který se považuje za znovuzrozeného křesťana
takto žije a myslí? Jsem přesvědčen, že
významným důvodem je to, že mnoho
lidí neprožilo pokání. Pouze někdy v minulosti Ježíše přidali do svého života.
Ďábel chce, abychom neznali pravdu
o sobě. Vyhovuje mu, když si myslíme,
že jsme dobří křesťané a přitom žijeme
bez Boha.
Když se lidí ptáte na jejich morální
profil, tak vám řeknou, že jsou docela
dobří. A když už náhodou přiznají, že
nejsou dokonalí, tak řeknou, že to není
tak zlé. Ďábel je vychytralý a dá nám
jasně poznat, že všichni ostatní jsou
špatní, ale ne my. A když už vidíme, že
je to naše bída, pak nás ďábel vede

k tomu, abychom se uměli vymlouvat
na geny, na povahu, na výchovu, prostě
na cokoli...
Ďábel také chce, abychom neznali
svoji hodnotu v Božích očích. Ďábel
chce, abychom nevěděli, odkud jsme se
tady vzali. Ďábel chce, aby člověk nevěděl, že je stvořen Bohem. Proto je víra
ve stvoření další oblastí, kde je ďábel
velmi aktivní. Máme tady teorii evoluce,
která se učí ve školách prostě proto, že
není další teorie. Jedinou další teorií by
bylo uznat existenci vyšší moci – a to
ďábel ví. Seriózní věda zatím čím dál
tím víc potvrzuje pravdivost biblického
popisu stvoření. Jenže ďábel nechce,
aby to člověk věděl, protože pak by se
dověděl více o stvoření. Dověděl by se,
že člověk byl stvořen k Božímu obrazu.
Člověk není jen nějaké nic, není výsledek náhodných procesů. Člověk je tady,
protože ho tady Bůh chtěl. Každý člověk
má v Božích očích obrovskou hodnotu...
Slepota znamená neznát pravdu o sobě
a ten, kdo oslepuje, je ďábel.

3. pravda: Slepota znamená neznát
pravdu o Bohu
Už jsme řekli, že Bůh stvořil každého
člověka. Řekli jsme, že každý je pro
Boha důležitý. Ale musíme říci mnohem
víc! Dovolte jednu ilustraci. Představte
si šachistu, který hraje velmi vyrovnanou partii. Oběma hráčům zbývají tři figury. Je jedna figura pro šachistu
důležitá? Je nesmírně důležitá! Ale má
k ní nějaký vztah? Žádný!
S Bohem to je jinak. Nejsme pro Něj
jen šachové figurky. Jsme pro Něj důležití a to ne proto, co děláme, jak táhneme, ale proto kdo jsme.
Bůh nás miluje! „Jakože jsem živ, je
výrok Panovníka Hospodina, nechci,
aby svévolník zemřel, ale aby se odvrátil od své cesty a byl živ.“ (Ez 33,11).
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Neboť Bůh tak miloval svět, že dal
svého jediného Syna, aby žádný, kdo
v něho věří, nezahynul, ale měl život
věčný. (J 3,16) Bůh je dobrý a chce pro
člověka to nejlepší! A miluje naprosto
každého! Možná máš pocit, že tě nikdo
nemá rád. Osobně si myslím, že to asi
není pravda, že jsou lidé, kteří tě mají
rádi. Ale u Boha to vím jistě. Bohu
opravdu záleží na každém člověku. On
ví o každém tvém problému, o každém
tvém pocitu a v každé době chce to nejlepší. Pozor neznamená to, že Bůh miluje a schvaluje to, co děláme. Já mohu
také mít někoho rád, ale to neznamená, že schvaluji jeho jednání.
Když dítě žije tak, jak to chtějí rodiče,
tak to, že je mají rodiče rádi, přináší radost. Když dítě žije ve vzpouře proti rodičům, tak to, že rodiče mají to dítě
rádi, přináší bolest. A úplně stejně je to
i s Božím vztahem k nám. On tě miluje
a raduje se, když jdeš po dobré cestě.
Když jdeš po cestě špatné, On tě stále
miluje, ale už to není zdroj radosti.
Bůh je blízko! „Hospodin je blízko
všem, kteří volají k němu, všem, kdo ho
volají opravdově.“ (Ž 145,18) Duchovní
slepota způsobuje, že mám pocit, že
Bůh je nedostupný, že je daleko. Mám
pocit, že Ho ani nemohou zajímat mé
malicherné problémy. Ale On je vždy
blízko! Dokonce tak blízko, že i kdyby
člověk chtěl, neunikne Mu. David to vyjádřil jasně v Žalmu 139, 1-12...
Bůh je spravedlivý! „Svou tvrdostí
a nekajícnou myslí si střádáš Boží hněv
pro den hněvu, kdy se zjeví spravedlivý
Boží soud.“ (Ř 2,3) To je další pravda,
kterou chce ďábel překroutit. Podstrkuje člověku spoustu výmluv: „Bůh
mi zase odpustí, když to udělám.“ „Bůh
je přece láska.“ Ale jaký by to byl soudce, kdyby jen tak mávl rukou na každým proviněním a vše odpustil. Jaký by

to byl soudce, který by se nechal uchlácholit tím, že někdo slíbí, že se polepší
nebo když někdo řekne, že kromě toho
zlého udělal i dost dobrých věcí. Přátelé, Bůh je spravedlivý, On u soudu nikomu nic neodpustí. Pokud chceš
odpuštění, musíš ho přijmout hned. Nečekej na soud, to bude příliš pozdě.
Spravedlivý Bůh nás chtěl zachránit
a tak se stal člověkem, jako nevinný
zemřel na dřevě kříže a tak přijal trest
za mne a za tebe. Trestem za hřích je
smrt a Ježíš zemřel místo mne, abych
já nemusel zemřít. Zemřel také místo
tebe. Co s tím uděláš?

4. pravda: Ježíš uzdravuje
ze slepoty
V šestém verši našeho textu jsme
četli: „Neboť Bůh, který řekl 'ze tmy ať
zazáří světlo', osvítil naše srdce, aby
nám dal poznat světlo své slávy ve tváři
Kristově.“ Tady ten text říká něco nesmírně podstatného. Říká, že se sami
nedokážeme zbavit slepoty. Říká, že
sami ďábla neporazíme. A nedokáže to
pro nás udělat ani jiný člověk. Je třeba
Božího zásahu! Opravdu, my lidé nejsme schopni sami se změnit a stát se
následovníky Krista. To je něco, co
udělá Pán Bůh. A proto vždy při výzvě
voláme ty, kdo ví, že je oslovuje Bůh,
Jeho Duch, aby reagovali. Nejde o lidské rozhodnutí. Člověk pouze reaguje
na Boží působení. Apoštol Pavel zapsal:
...Ale Bůh, bohatý v milosrdenství,
z velké lásky, jíž si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když
jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí
jste spaseni! Spolu s ním nás vzkřísil
a spolu s ním uvedl na nebeský trůn
v Kristu Ježíši, aby se nadcházejícím
věkům prokázalo, jak nesmírné bohatství milosti je v jeho dobrotě k nám
v Kristu Ježíši. (Ef 2,1-7)
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Bůh uzdravuje ze slepoty! On je bohatý v milosrdenství – nabízí odpuštění
každého hříchu – každého. On si tě zamiloval! On tě budí k životu! Život bez
Krista není život, to je smrt. Pavel zde
věřícím říká, že je vzkřísil a posadil na
nebeský trůn, aby se ukázalo, jak je milostivý, dobrý.
Pokud jsi dnes poznal pravdu o sobě,
poznal pravdu o Bohu, tak máš dvě
možnosti. Buď půjdeš cestou vydání
Bohu nebo se z tebe stane pokrytec.
K čemu tě dnes Boží Duch vede? Nepotřebuješ poprosit Boha, aby provedl
operaci tvého zraku?
Michal Klus

Zpráva z misijního
projektu Srdce pro Afriku
Již třetím rokem je realizován misijní
projekt KS-SCh Srdce pro Afriku, jehož
cílem je přinést materiální pomoc
a světlo evangelia lidem v nejvíce potřebných oblastech Afriky. V první fázi
byl projekt zaměřen na podporu křesťanů v západoafrickém státě Burkina
Faso, v městě Pobe Mengao a obci Namsiguya. Tato misijní činnost byla uskutečňována ve spolupráci s přáteli
z Polska, kde Misie srdce a evangelia
(Misja Serca i Ewangelii) působí při CME
(Centrum Misji i Ewangelizacji) v Dzięgielowie. Tito lidé vykonali již dvě misijní
cesty do Afriky, při nichž osobně předali
finanční a jiné dary a současně kontrolovali jejich využití. V roce 2009 bylo
z prostředků projektu financováno vybavení základní školy v Pobe Mengao,
jejímž ředitelem je křesťan Felix Ilboudo. Na tuto pomoc bylo věnováno
723 Euro.

V tomto roce byla podpora zaměřena
na projekt výživy dětí ve školách ve stejném městě. Děti přicházejí do školy
z velkých vzdáleností a přes týden zůstávají ve městě. Rodiče často nemají finanční prostředky na jejich výživu a tak
děti nezřídka hladoví a špatně se soustředí při výuce. Cílem projektu je poskytnout těmto dětem jednoduché jídlo
jednou denně v ceně v přepočtu několika korun. Na tento projekt bylo věnováno 1770 Euro.
Kromě toho účastníci druhé misijní
cesty zakoupili asi 214 výtisků Biblí částečně ve francouzštině a částečně v jazyce Moore, jímž mluví většina
domorodců. Projekt Srdce pro Afriku se
podílel na koupi asi poloviny z nich částkou 700 Euro. Dále jsme podpořili samotný výjezd dobrovolníků do Afriky
finanční částkou 773 zlotych.
Pozitivní je, že do misijního projektu
se v posledním roce zapojilo mnoho
členů mládeže z oldřichovického sboru.

– 18 –

Pro další období bychom se chtěli
více zaměřit na pomoc sirotkům v jedné
z nejchudších afrických zemí, kterou je
Demokratická republika Kongo (DRK).
V důsledku občanské války zde vzniklo
velké množství sirotků, o které se nikdo
nestará a které doslova bojují o každodenní přežití na ulicích. Díky aktivitě
křesťanů, která je podporována americkou misií ve státě Minnesota, zde
bylo vytvořeno tzv. Středisko naděje,
kde šest set dětí bylo umístěno do bezpečných domovů, navštěvuje pravidelně školu a dostává péči na
zdravotnické stanici. Toto středisko se
nachází v severovýchodní části státu
DRK ve městě Bunia. Výživu dětí zajišťuje vlastní farma a skrze křesťanské
vyučování a výchovu jsou uspokojovány
duchovní potřeby dětí.
Všechny děti jsou umístěny v hostitelských rodinách, kde žijí alespoň
s jedním „adoptivním“ rodičem (často
jsou to vdovy). Některé hostitelské rodiny přijaly dokonce až sedm dětí. Velikým problémem je nedostatek
hygienicky nezávadné vody. Děti a jejich
adoptivní rodiny pijí vodu z veřejného
vodovodu, která je však viditelně velmi
znečištěna (o mikrobiologickém znečištění již ani nemluvě). V rámci projektu
Srdce pro Afriku chceme tedy přispět
těmto dětem a jejich adoptivním rodinám na zakoupení zařízení pro hygienickou úpravu vody. Cena jednoho
zařízení je 100 USD, tedy v přepočtu při
současném kurzu asi 2000 Kč.
Finanční dary je možné zaslat na
účet:
Křesťanské společenství o.s.,
Projekt Srdce pro Afriku, Na Nivách 7,
737 01 Česky Těšín,
č.ú.: 191704050/0300, VS 5440.
Tyto dary je možné zahrnout do daňově odpočitatelných položek.

Současně bychom chtěli vyjádřit vřelé
díky všem, kteří už projekt pomohli realizovat a velice konkrétně tak vyjádřili
svou lásku k bližním, kteří se často nacházejí v té největší fyzické nouzi.
Lydie a Štěpán Rucki

Aktuality ze světa
Svět . Podle statistik Wycliffových
překladatelů Bible (WBT) je v současnosti známo 6 912 živých jazyků.
V posledních čtyřech letech zaniklo
91 jazyků. Alespoň část Bible je přeložena do 2 454 jazyků. V současnosti slouží ve WBT 5 906 lidí z více
než 55 zemí světa.
Švédsko . Podle statistik Švédské
církve vystoupilo z této církve v roce
2009 celkem 73 400 osob. Za posledních 10 let se snížilo procento
obyvatel Švédska, kteří se k luterské
Švédské církvi hlásí, z 82,9% na
71,3%. Hořké ovoce svého krajního
liberalismu bude církev sklízet i v budoucnosti, neboť již dnes se k církvi
hlásí pouze 40% obyvatel mladších
18 let.
Finsko . Liberální křídlo ve finské
církvi posílilo své pozice v důsledku
voleb do úřadu arcibiskupa a helsinského biskupa. Arcibiskupem se stal
Kari Mäkinen, který jen těsně zvítězil
nad profesorem Ruokanenem. Jednou z hlavních otázek, která ovlivnila
volbu byl vztah kandidátů k problematice homosexuality. Profesor
Miikka Ruokanen je odpůrcem žehnání homosexuálním párům, Mäkinen je připraven tato požehnání
udílet. Do úřadu helsinského biskupa byla poprvé zvolena žena – fe-
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ské synody (1610). Tato synoda přijala normy, na jejichž základě se na
území dnešního Slovenska organizačně ustavila evangelická církev
a. v.

Matti Väisänen

ministická teoložka Irja Askola. Generální tajemník Světové luterské federace I. Noko nazval volbu ženy do
úřadu biskupa „mílovým krokem
vpřed“ pro finskou církev. Volbou Mäkinena a Askoly se prohloubí rozkol
mezi liberálními luterány a luterány
věrnými Písmu a vyznavačským knihám – ti si po vzoru Švédů vytvořili
tzv. misijní provincii, do jejíhož čela
se postavil pětasedmdesátiletý teolog Matti Väisänen, který přijal biskupské svěcení. Oficiální vedení
finské luterské církve ho však neuznává a katedrální kapitula v Tampere proti němu zahájila disciplinární
řízení, které vyústilo ve zbavení Väisänena pastorského úřadu.
Vedoucí představitel Finské letniční církve Vesa Pylvänäinen k volbě
Irji Askoly uvedl, že si je jist tím, že
její zvolení do úřadu biskupa povede
řadu
konzervativních
luteránů
k opuštění finské luterské církve.
Evropa. – ČR . Ve dnech 3. – 13.
6. 2010 se v Praze uskutečnila konference „Náš denní chléb – život
v časech klimatických změn“. Konferenci organizovala Evropská křesťanská skupina pro životní prostředí
(ECEN).
Slovensko . Evangelická církev na
Slovensku oslavila 400. výročí Žilin-

Oslavy poznamenal konflikt s katolickou církví: Zástupci evangelické
církve chtěli uctít v římskokatolickém
kostele v Bytči památku superintendenta Eliáše Lániho, který patřil
k čelným postavám žilinské synody
a který je v uvedeném kostele pohřben. V programu se počítalo
i s účastí katolického kněze. Představitelé žilinské římskokatolické diecéze však na poslední chvíli zakázali,
aby evangeličtí pastoři konali nad
hrobem Eliáše Lániho v katolickém
kostele jakékoli liturgické úkony,
včetně kázání či žehnání, a nedovolili ani, aby byla nad hrobem Lániho
zpívána některá z jeho písní.

Německo. – Svět . Prezidentem
Světové luterské federace byl v červenci na valném shromáždění ve
Stuttgartu zvolen jordánský biskup
Munib Younan, známý svým negativním postojem ke státu Izrael. Po zvolení Younan uvedl, že církev „musí
pokračovat v tom, že se zaměří na
společně sdílené hodnoty, aby se
mohla stavět proti extremismu a xenofobii, zejména pak proti antisemi-
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tismu a islamofobii“. Další významnou událostí valného shromáždění
byl podpis „aktu smíření“ s menonitskou církví. (Menonité vznikli v 16.
století v Holandsku a patřili k novokřtěneckému hnutí, které neuznávalo křest nemluvňat. V 16. a 17.
století proto byli nezřídka luterskými
vrchnostmi pronásledováni.) Do SLF
bylo přijato pět církví z Asie. Vedení
valného shromáždění usilovalo tlumit rozpory mezi konzervativními luterskými církvemi ze zemí třetího
světa a liberálními církvemi ze západní Evropy a severní Ameriky.
ČR . Angažovaní rodiče především
z řad křesťanů dosáhli u ministra
školství stažení příručky „Sexuální výchova – vybraná témata“, která dle
názoru rodičů nepřípustně podporovala propagaci sexuální nevázanosti
a homosexuality.
USA. Luteráni, kteří nehodlají dále
setrvávat v Evangelicko-luterské církvi Ameriky (ELCA) poté, co tato církev v loňském roce akceptovala
homosexuální svazky, dokončují vytvoření nové denominace, která by
měla nést název Severoamerická luterská církev (NALC). Jejich snahy
podpořili biskupové z největších luterských církví v Africe – z Tanzánie
a Etiopie.
USA. – Čína. Na Celosvětovém summitu vedoucích představitelů církví,
který se konal v srpnu v severoamerickém Illinois, vystoupil Dr. Zhao Xiao. Je
to bývalý čínský komunista, který byl
vyslán čínskou komunistickou vládou
do USA, aby studoval principy západního hospodářství. Xiao si ještě jako
komunista povšimnul toho, že svobodný trh se mohl rozvinout díky křesťanským morálním základům, napsal
o tom studii Tržní ekonomiky s cír-

kvemi a tržní ekonomiky bez církví
(2002). Následně se věnoval hlouběji
studiu Bible a sám se stal křesťanem.
Xiao očekává, že růst křesťanství
v Číně přispěje i k povznesení hospodářství této země. Uvedl, že „proměna
skrze kříž“, kterou Čína zažívá, v budoucnu způsobí, že se tato země
stane pro ostatní zdrojem požehnání.
Vatikán. – Svět . V srpnu si zejména katoličtí křesťané připomenuli
100. výročí narození Matky Terezy
z Kalkaty. Oslavy se konaly zejména
v Římě, Indii, Albánii a v Kosovu.
Rusko . V zemi stoupá počet odpůrců potratů. V letošním výzkumu
se 41% dospělých Rusů vyslovilo pro
zpřísnění liberálních předpisů o potratech.
Daniel Spratek

Literární hlídka
V ediční řadě Oxford Theological
Monographs vyšla v létě 2010 studie
Gregoryho Graybilla Evangelical Free
Will. Philipp Melanchton’s Doctrinal
Jorney on the Origins of Faith. Kniha
sleduje u nejbližšího spolupracovníka Lutherova jeho myšlenkový
posun v otázce vztahu lidské vůle
a Božího předurčení ke spáse. Autor
sleduje Melanchtonův odklon od postoje Lutherova, že lidská vůle je
zcela zotročena hříchem a dar víry je
schopna přijmout jen díky jednostranné milosti Boží. Melanchton postupně dospěl k názoru, že lidská
vůle hraje význačnou roli při vzniku
spásné víry. Neakceptoval však
v tomto ohledu římskokatolické
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učení, jak bylo formulováno např.
Erasmem Rotterdamským, ale vytvořil vlastní učení o svobodné vůli, kterou autor nazývá „evangelickou“
svobodnou vůlí. Kniha vychází u příležitosti 450. výročí Melanchtonovy
smrti.

Aktuality z KS
XcamP . XcamP se uskutečnil ve
dnech 17. – 24. července 2010 ve
Smilovicích. Jako evangelista sloužil
pastor Michal Klus, na dopoledních
přednáškách byl řečníkem Mirosław
Kulec z Chełmu. Hlavním motivem
setkání byla částka 30 stříbrných –
částka, kterou kdysi představitelé židovského národa ocenili svého boha
a Mesiáše. Tato suma vedla přítomné k zamyšlení, nakolik si dnes
ceníme Boha my a nakolik si cení On
nás. V rámci XcamPu proběhly sbírky
na koupi pozemků, na nichž se tábor
koná; za složené dary děkujeme,
výzva ke skládání darů na koupi pozemků je stále aktuální.
M.I.S.E. Na přelomu července
a srpna se dvakrát sešli zástupci
Ústředního vedení KS a Církevní rady
SCEAV za účelem dosažení konsenzu
ohledně návrhu Statutu M.I.S.E., na
jehož
základě
by
činnost
projektu M.I.S.E. byla nově organizačně zakotvena.
Setkání rad místních společenství . Na setkání rad místních společenství budou složit slovem bratři dle
následujícího rozpisu: září – MS Těrlicko; říjen – MS Třanovice; listopad
– MS Třinec.
Témata biblických hodin . Témata biblických hodin v roce 2011

zpracují na jednotlivá čtvrtletí místní
společenství v Oldřichovicích, Bystřici, Třinci a Albrechticích.
Zahraniční styky . V červnu nás
navštívil bratr Theo Schneider, generální tajemník svazu Gnadauer Verband, v němž jsou sdružena
Křesťanská společenství v Německu.
Bratr Schneider předal pozdravy od
předsedy GV Michaela Dienera a informoval nás o zájmu německých
bratří o rozvíjení kontaktů s Křesťanským společenstvím v ČR – a to jak
z ústředí GV, tak i z Křesťanského
společenství v Sasku. Theo Schneider přijal také naši žádost o finanční
podporu při koupi pozemků u Karmelu.
Instalace . Senior Bohdan Taska,
který je členem Ústředního vedení
Křesťanského společenství, byl dne
29. 8. 2010 instalován do úřadu druhého pastora ve sboru v Třinci.

Ostatni raz
Trrrrrr – zadzwonił szkolny dzwonek.
Lekcja historii była bardzo interesująca,
lecz na dworze cudnie świeciło słońce.
- Powtórzycie na jutro trzy ostatnie
tematy. Będziemy pisać sprawdzian.
Głos nauczycielki był ostry i chłodny.
Gosia spakowała książki i opuściła
szkołę.
- Nie chce mi się uczyć, ale obiecałam
mamie, że postaram się mieć dobre
wyniki..
Gosia
ze
swoją
mamusią
przeprowadziła się do mniejszego
mieszkania, bo tatuś zmarł, a brat
odbywał służbę wojskową.
Nie było jej łatwo, ale niedawno
przyjęła Pana Jezusa do swojego serca
i z Nim rozmawiała o wszystkim.
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Spieszyła się, idąc na trzecie piętro.
Ale co to?.... Drzwi nie były zamknięte.
- Janek, ty jesteś! – zawołała Gosia
z radością i rzuciła się bratu na szyję.
Brat niespodziewanie przyjechał na
urlop, mamusia również była już
w domu i zjedli razem uroczysty obiad.
W miłej atmosferze spędzili popołudnie
i wieczór. Gosia zupełnie zapomniała
o sprawdzianie z historii.
Rano przed klasą stała pani
i powiedziała: - A więc jesteście wszyscy,
na pewno każdy jest przygotowany. Nie
będzie żadnego odpisywania!
Czy Gosia miała coś powiedzieć
o odwiedzinach brata i o tym, że nie jest
przygotowana?
Nauczycielka rozdała sprawdziany.
Gosia od razu zorientowała się, że
sytuacja jest beznadziejna.
W klasie panowała cisza. Wszyscy
pilnie pisali. I Gosia udawała, że
pracuje. Jednak szukała wyjścia z tej
sytuacji.
- Czy powinna spróbować odpisywać?...
Ale co powiedziałby na to Pan Jezus?
– słyszała cichy głos w swym sercu.
E, co tam, dawniej też odpisywałaś
i wyszłaś na tym dobrze – słyszała inny
głos. Nie możesz zasmucić mamusi złą
oceną. To zadecydowało.
Gosia ostrożnie zerkała na pracę
sąsiadki.
Nie
mogła
odczytać
wszystkiego, ale kilka zdań przeczytała.
Nauczycielka patrzyła przez okno.
Lekcja się skończyła.
Następne dni były dla Gosi prawdziwą
udręką. Sumienie nie dawało jej
spokoju. Ona chciała się nazywać
dzieckiem Bożym a odpisywała?
Przypomniała sobie werset z Psalmu
51:12a –„Serce czyste stwórz we mnie,
o Boże”. W modlitwie przeprosiła Pana
Jezusa, że oszukiwała i postanowiła
o wszystkim powiedzieć nauczycielce.

Po lekcji historii Gosia podeszła do
pani:
- Chciałabym pani coś powiedzieć, na
sprawdzianie pani nam zaufała, a ja
odpisywałam...
Usłyszała spokojne pytanie:
- Dlaczego się nie przygotowałaś?
Teraz mogła Gosia opowiedzieć
o przyjeździe brata i o tym, jak się bała,
bo ściągała.
Zdumiona Gosia usłyszała:
- Zauważyłam, że ostatnio coś
przeżywałaś. Cieszę się, że mi o tym
powiedziałaś, poprawisz ten sprawdzian.
To serdeczne zrozumienie pani było
odpowiedzią na jej modlitwy. Gosia
wiedziała, że wtedy ostatni raz
odpisywała.
Życzę Wam, kochane dzieci,
błogosławionego roku szkolnego bez
odpisywania.
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Urszula Szymeczek

JAK JSME STRÁVILI LETOŠNÍ PRÁZDNINY
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