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JAKOU MOCÍ TO ČINÍŠ A KDO TI TUTO MOC DAL?
Matouš 21,23-24 Když Ježíš
přišel do chrámu a učil, přistoupili k němu velekněží a
starší lidu a řekli: "Jakou mocí
to činíš? A kdo ti tu moc
dal?" Ježíš jim odpověděl: "Já
vám také položím otázku;
jestliže ji zodpovíte, i já vám
povím, jakou mocí to činím.
Další dva měsíce utekly
jako voda. Až s podivem
hledím na to, jak čas letí.
Poslední dobou si musím
klást jednoduchou, současně důležitou otázku:
„Jakou mocí činím to, co
činím?“
Citovaný text používá v
souvislosti se slovem moc
řecké slovo exousia, což se
dá také přeložit jako autorita či pravomoc. Vpodstatě se jedná o souhrn práv a
prostředků, které umožňují splnit delegovaný úkol.
Jinými slovy, dotyčný dostane určitou autoritu moc k tomu, aby realizo-

val zadaný úkol.
Např. v knize Genesis 1 je
napsáno, že jsme byli stvořeni k obrazu Božímu a
tato podobnost spočívá v
moci (autoritě), kdy máme
vládnout nad zvířaty a
zemí. Vpodstatě se jedná o
souhrn prostředků čili o
dovednosti a schopnosti
panovat nad faunou a
flórou. A tato pravomoc je
daná samotným Bohem.
Je velmi zajímavé, že Žalm
8,6 říká, že jsme maličko
omezeni, abychom nebyli rovni
Bohu. V našem případě
bychom mohli de facto
říci, že moc (autorita),
kterou disponujeme, je o
něco menší než Boží. To
je velmi silné prohlášení.
Stavba Babylónské věže
svým
způsobem tuto
myšlenku potvrzuje. Je
napsáno, že pokud by Bůh
nesestoupil, tak lidé by
nechtěli ustoupit od ničeho, co si

usmyslí provést. Z historie
víme, čeho je člověk schopen, jakou mocí může
disponovat, současně také
víme, jak často užil svou
moc ke špatným účelům,
jak snadno zneužil svou
pravomoc.

Bůh dal každému z nás
určitou moc, řekněme
prostředky či schopnosti
pro něco. A pokud člověk
tvrdě pracuje, může se mu
podařit určité dovednosti
rozvinout do obdivuhodných rozměrů.

Vraťme se ale k prvotní
otázce, kterou kladou
velekněží a starší Ježíšovi.
Ptají se, jakou mocí činí
svou službu a odkud tuto
pravomoc má. Ježíš reaguje protiotázkou, na kterou
mu neodpoví, protože se
obávají logické námitky.
Proto jim Ježíš nedá také
odpověď.

Ale - aby tyto schopnosti a
dovednosti člověk nezneužil (stejně jako při stavbě
Babylónské věže), Bůh dal
moc Ducha svatého
(samozřejmě nejen proto).
A naším úkolem je podle
listu Římanům 8,5 tíhnout
k duchovním věcem, abychom
tuto moc nezneužili k tělesným
věcem. Jinými slovy: být
nastaven na Boží věci,
přemýšlet o Božích věcech, mít srdce u Pána,
trávit s ním čas. Hledat
jeho vůli je základním
předpokladem k tomu, aby
naše moc a pravomoc byla
ke slávě Boží, aby vše
fungovalo, jak má.

Byť se v tomto příběhu
nedostává odpovědi, předpokládám, že všichni tušíme, v jaké moci Ježíš činil
svou službu a odkud tuto
pravomoc měl. Jednalo se
o moc Ducha svatého, o
pravomoc, kterou měl od
Otce v nebesích.

David Láník

STŘEDISKO
 V měsíci září bylo v programu průměrně 15
studentů. Jeden student
program úspěšně ukončil, další odešel předčasně. Nastoupili dva noví
studenti.
 V srpnu proběhl výjezd
na mládež BJB v Suchdole nad Odrou, kde
jsme měli možnost sloužit širší veřejnosti a na
mládeži ČCE v Liptále
 Také proběhl výjezd do
AC v Plzni, kde jsme
sloužili na shromáždění
pod širým nebem.

MODLITEBNÍ POTŘEBY
 Proběhl výjezd do sboru
BJB Příbor
 Ve spolupráci s MÚ Šluknov jsme připravili program pro studenty škol,
který zahrnoval 2 přednášky o závislostech a následné večerní besedy
 Jeli jsme na 4-denní výjezd
do Třince. Zde proběhly 3
prevence na školách, dále
jsme měli k dispozici pojízdnou kavárnu pro závislé. Ve Smilovicích v organizaci Šance podaná ruka
jsme sloužili závislým.

 Rádi bychom měli plný program. V současné době
máme 3 volná místa, nicméně ke konci měsíce by
měli program ukončit dva studenti, takže volných
míst bude více.
 Za ochranu a povzbuzení služebníků v týmu a
jejich manželek s dětmi.
 Zvažujeme navazující službu pro studenty, kteří
byli účastni prevenci na školách. Na školách se
vytváří vztahy a kontakty - a proto přemýšlíme o
klubu pro náctileté.
 Rádi bychom získali tým a prostředky na dostavbu
nových koupelen.
 Za studenty v programu, aby nalezli své povolání
a obdarování, a tak sloužili podle toho, co jim bylo
dáno
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DĚTSKÉ CENTRUM

Milí bratři a setry,
chtěl bych se s vámi podělit o
zážitky, které jsme s Bohem a
s dětmi prožili na našem táboře.
Tento rok probíhal náš v řadě
již pátý tábor, a tak nějak
vidím, že se pořád rozrůstáme. Letos nás na táboře bylo
55 a z toho 38 dětí. Děti,
které s námi jezdí na tábory,
jsou všechny z nevěřících
rodin, většinou romských
rodin nebo rodin, které jsou
sociálně slabé. Přesto, že
z mého pohledu nás na táboře

bylo opravdu hodně, měl
jsem možnost opět vidět, jak
Bůh
umí
jednat
s jednotlivými děti osobně.
Během tábora jsem pozoroval jednu věc. První dva dny
tábora byly děti uzavřené a
nechtěly se společně s námi
moc bavit o Kristu nebo se
dokonce modlit. Ale jak ubíhaly dny, najednou jsem začal
vídávat skupinky dětí, které
se spolu setkávaly k modlitbám. Šel jsem okolo stanů a
slyším skupinku dětí, které si
povídají o Kristu a pak se

společně modlí. Do toho
jeden náš dobrovolník jménem Tomáš dostal zánět
šlach, a tak musel třetí den
tábora odjet domů. A další
dny jsem viděl, jak se za něj
děti samy modlí.
Měli jsem ranní skupinky a
nikdo neříkal dětem témata
modliteb. A ony sami nesly
na modlitbách Tomáše, další
děti se modlily za ochranu
tábora a děkovaly Bohu, že
tam můžou být.
Musím říci, že jsem byl
mnohdy překvapen, jak jsou
děti citlivé na modlitbách, co
vše dokázaly vnímat. A tak
šel celý tábor dál a já jsem si
jen říkal, jak Bůh umí mluvit
k člověku (dětem) individuálně.
Někdy se díváme očima, ale
jakoby nám něco utíkalo.
Nevidíme do srdcí lidí, co se
tam děje a jak Bůh s nimi
mluví. Měl jsem pocit, že se
nic neděje, ale opak byl pravdou. Ježíš působil v srdcích

dětí a ony se postupně
učily poznávat, kdy On
k nim mluví. Celý tábor byl
úžasný čas milosti.
Chtěli bychom touto cestou opravdu moc poděkovat za štědré dary, které
jsme od vás dostali. Díky
nim mohl tábor proběhnout. Jsme vděční za vás
všechny, kteří jste byli
ochotní nás podpořit, a to
nejen finančně, ale i modlitebně.
Doufáme, že vám tento
krátký článek pomohl nahlédnout do tábora, který
proběhl právě díky vaší
pomoci. Ještě jednou děkujeme. Pokud byste chtěli
vidět fotky z našeho tábora, můžete se podívat na
našich
stránkách
www.dcsluknov.cz.
S přáním Božího požehnání Antonín Tipan

NOVÉ KOUPELNY
 V listopadu přijede tým z
Českého Těšína vybetonovat
podlahy včetně odpadů. Také
jsme získali 6 000,- Kč z Nadace rozvoj občanské společnosti na nákupy umyvadel a
baterií.

 Potřebujeme vybudovat
nové koupelny. Staré jsou
v dezolátním stavu. Nové
koupelny budou součástí
jiné části budovy, kde
máme modlitebnu a předsálí. Koupelny by tak

sloužily nejen pro studenty, ale i jako zázemí
pro modlitebnu. Předpokládané náklady na nové
koupelny jsou kolem 200
000,- Kč.

 V další fázi bychom potřebovali získat finanční prostředky
na příčky z ytongu (20.000,Kč) a na sádrokartonový
strop (20.000,- Kč). Postupným způsobem chceme koupelny dobudovat. Pokud by
se někdo chtěl zapojit do
tohoto projektu jakýmkoliv
způsobem, dejte nám prosím
vědět.
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ROZLUČKA SE STUDENTEM PETREM

Byl jsem v programu přes čtrnáct měsíců. Svůj život jsem
nikdy nepovažoval za snadný.
Od mala jsem prožíval šikanu,
protože mé zrzavé vlasy byly
důvodem k odmítnutí ze strany
dětí. Vyrůstal jsem bez otce a
mamka to neměla se 3 dětmi
vůbec snadné.
S alkoholem jsem se potýkal již
od školních let. Opíjel jsem se
už ve 13 letech. Zpočátku nebyl
problém, později popíjení ku-

mulovalo a stalo se každodenní
součástí mého života. Dlouhou
dobu jsem si myslel, jak mám
pití pod kontrolou. Dnes vím,
že to bylo naopak.
Před několika lety mi zemřela
dcera. Tato tragická situace mě
natolik zasáhla, že jsem alkoholu zcela propadl. Stal se ze mě
bezdomovec, který přežíval na
ulici bez přátel, bez jídla, bez
peněz, protože mě vyloučili z
Úřadu práce.

Díky Bohu za Apoštolskou církev v Hlučíně, kam jsem několikrát zašel na čaj a později se z ní
stal můj domov. Zde mi doporučili Teen Challenge, kam jsem s
ochotou nastoupil. Ukázalo se to
jako velmi dobrá volba. Díky
Teen Challenge jsem mohl začít
řešit své problémy.

kům nenaučíš. Bůh může učinit
cokoliv a také učinil. Můj život
dostal smysl a perspektivu.
Mohl jsem se vypořádat s problémy a bolestmi, které jsem
prožil.
Děkuji Bohu za vše, co pro mě
učinil a z čeho mě vysvobodil.

I když není snadné začít měnit
svůj život po 50 letech, přesto je
to možné. Nesouhlasím s rčením, že starého psa novým kous-

S pozdravem Petr
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