NEBUDE-LI VAŠE SPRAVEDLNOST O MNOHO PŘESAHOVAT SPRAVEDLNOST ZÁKONÍKŮ A FARIZEŮ,
JISTĚ NEVEJDETE DO KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉHO. AŽ TAK RADIKÁLNĚ?!
Dnes má narozeniny Lenka Kaczmarczyková.
Očima misionáře Lumíra Svobody:

Snídaně: Sladký rohlík, jogurt, kakao
Svačina: oplatek
Oběd: Polévka krupicová, Sekaná
pečeně, kyselé zelí, vařené brambory
Večeře: Budapeštský krém, veka, čaj

Středa 18. 7.

,,...To jest abychom se spolu navzájem povzbudili vírou jak vaší, tak mou. Rád bych, abyste
věděli, bratří, že jsem už často zamýšlel přijít k vám, abych i mezi vámi sklidil nějaké ovoce,
tak jako mezi jinými národy; ale až dosud mi v tom bylo vždy zabráněno.” (Římanům 1, 12-13).
Přátelé, je to o ovoci. My máme vydávat ovoce. S tím účelem a úkolem nás Pán Bůh poslal na misii
na Ukrajinu, do Rumunska, Srbska,…
Kdybych měl něco říci o Ukrajině. Tato země byla 70 let pod
sovětskou vládou - církve a sbory byly deptány tak, že z křesKdyž jsme přejeli přes
ťanství nezbylo, krom pravoslavné církve, příliš mnoho. EvanUkrajinskou hranici,
gelikálů tam moc nebylo. Z důvodu takového útlaku, byli tamější lidé zastrašení i na počátku 90. let. Pořád nerozuměli
tak nikdo z nás nikdy
a nevěděli, zda je pravda ta svoboda, která přišla do Evropy.
nevěděl, zda se vrátí
Když jsme tam dorazili, měli obavy, zda přinášíme dobrou
zpátky.
zprávu. Začínali jsme prakticky, s dary. Nejlepší je humanitární pomoc. Vozili jsme věci (nábytek, vybavení sboru, škol, domácnosti a různě). Pán Bůh nás učil, jak poskytovat pomoc…
Na Ukrajinu to není moc daleko, kolem 1000 kilometrů. Kdysi to bylo trošičku složitější v tom, že
jsme přejížděli hranici se Slovenskem. Tam jsme se museli vypořádat s celníky, policisty a někdy i
mafiány. Jedna ze zásad byla, že jsme nechtěli platit. Vždy jsme se uchylovali k modlitbě. Prosili
jsme:,,Pane, my neděláme svoji věc, ty nás tady posíláš, prosím, ochraňuj nás.” Cesta trvala kolem 10
-20 hodin. Někdy to bylo velmi napjaté, ale Pán Bůh nám vždy dával moudrost, jak dále postupovat.
Těch prvních 5 - 7 let jsme čelili spoustě nebezpečí, ale hlavně - když jsme přejeli přes Ukrajinskou
hranici, tak nikdo z nás nikdy nevěděl, zda se vrátí zpátky. Kamioňáci nám říkali: “Nejste na hlavu,
kam se tady vůbec vydáváte?!”
Hrozné bylo, když jsme přijeli na místo a bylo třeba všechno vyložit. Přišli policisté, celníci, přišla
veterina, různé složky. Zase jsme jim nechtěli platit. Byla to dodávka pro sbory, pro členy sborů.
Pořád to bylo v napětí, ale viděli jsme, že neděláme svoji věc, že Pán Bůh potřebuje, aby to tam bylo
dopraveno. Přesto jsme se pomalu dostávali do sborů, do správy, do škol a všude jinde.
Víme o tom, že tam v poslední době zuří válka. Ukrajinská armáda má asi 280 tisíc mužů na východě. Bývalí důstojnící se střídají. My jsme jim chtěli pomoct, takže jsme vyslali už asi 3 kamiony
brambor. A chtěli jsme se tam dostat - do tzv. Doněcké oblasti. Pastoři nám to vůbec nedoporučovali, protože by nás mohli bez milosti odstřelit. I tam však chceme pomáhat, prosíme o to, aby Pán
Bůh skončil to období války a nastala doba normalizace.
Nebyl to žádný med. Teď už jezdíme osobními auty, zkrátila se naše cesta. Je to méně nebezpečné,
než kdysi. Už na to můžeme vzpomínat, protože Ukrajina chce být evropským státem. Připravují se
na změnu, i když je nikdo nechce - ani Rusko ani EU, mají to problémové. To nebezpečí je menší a
menší, ale pořád existuje. Cesta tam je posláním a ne že si tam jedeme na výlet. To není o divácích.
Chceme lidi na Ukrajině učit - to je hlavní. Jsou tam cikánské sbory, lidé negramotní. My hodně
podporujeme učitele v křesťanské škole, kde je i sbor. Chceme jim předávat know how, které nám
Pán Bůh předal na Slezsku. V pomoci, v evangelizaci a misii. Problém je, že lidé se soustřeďují na
sebe, na svou práci.
My si často ani neuvědomujeme, kde vůbec žijeme. Třinec je nejkřesťanštější město vůbec v ČR.
Když se podíváme tady na ty sbory - v každé dědině po 3 sbory evangelikální!

Rozhovor s Jirkou Králem:
Co tě vedlo ke službě,
kterou děláš?
Ke službě mě vedla touha sloužit
Kristu, naplnit Jeho velké poslání, to je činit učedníky a zkrátka
zvěstovat evangelium a učit je všemu, čemu nám přikázal, Tak by se
dal popsat základ toho, jak jsem
toužil sloužit a z toho vyplynulo, že strategické bude pracovat s
mladou generací, s univerzitními
studenty. Vzhledem k tomu, že v
Tým zralých jablek opravdu zabodoval nejspíš
Olomouci je přes 20 tisíc studenkvůli novým dresům, ale na výbavu Potápěčů to tů, tak jde o skvělé misijní pole.
nestačilo. Volejbalový tým 3+3 již po několikáté Služba studentům tak vznikla v
obsadil 2. místo.
souladu s návrhem naši misijní
organizace crosslinks.
Mohl bys něco říci ohledně tvé služby?
Všechny moc zvu, snažíme se naplnit poslání, které máme, scházíme
se každé úterý v 19 hod. s křesťany. Pořádáme mnohé evangelizační
aktivity a snažíme se zvěstovat Ježíše Krista všem studentům na univerzitě. Poslední dva roky díky iniciativě mnoha studentů slyšelo bez
přehánění mnoho studentů a někteří z nich také uvěřili, což nás velmi povzbudilo. Tím bych ale nepopsal celou šíři naši aktivit, probíhá
spousta aktivit včetně víkendovek, společných setkání, evangelizací a
spousta dalšího.
Co bys vzkázal XcamPákům?
Pokud budou studovat v Olomouci, tak aby určitě nezapomněli na
studentské křesťanské hnutí, aby se k nám připojili. Případně je zde
taky skupinka sceav, kterou vede Stacho Chlebek, můžete tedy navštívit
oboje, anebo si vybrat. Dále bych vzkázal, buď opravdu radikální tak,
jako byl Ježíš. Nemyslím ve smyslu, tak jak vnímáme skrze média, tedyradikální ve smyslu být fanatický nebo prostě řekněme nelásky plným.
Ale být radikální následování Krista a zvěstování evangelia, jak v lásce,
tak v pravdě tak, aby oboje šlo dohromady.

Panelová diskuze:
Zítra se koná panelová diskuze
na alternativní scéně v 20. 15
hodin. Pokud byste měli nějaké
dotazy, tak je neváhejte napsat
na lístek a
vložit do
schrány u
pódia.

