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Svědectví Dany Psotokové
Chci se s vámi podělit o svědectví z „chození po ulici“. Utvořili
jsme mezidenominační evangelizační skupinku (z členů
Apoštolské církve, Armády spásy, Bratrské jednoty baptistů
a Církve adventistů sedmého dne). Při evangelizaci je
důležité, že nás provází náš Pán, Ježíš Kristus, a Duch svatý.
Pán nám přivádí do cesty různé lidičky, některé jednou, jiné
víckrát.

Já pracuji v supermarketu, kde nejen zákazníci ale i spolupracovníci byli svědky toho, o čem chci mluvit. Při evangelizaci
jsme se setkali s mužem, který byl pod vlivem alkoholu,
a mluvili jsme s ním. Asi za dva dny jsem ho znovu potkala
a on se dal se mnou do řeči. Stěžoval si, že se s ním chce
manželka rozvést, protože on peníze propije a dělá doma zle.

A co že z toho života má,
zbývá mu jen to pití.
Pak se zeptal,
jestli mu rozumím
a jestli jsem někdy taky pila.
Řekla jsem mu, že jsem i já kdysi pila, pivo i tvrdý alkohol,
v „přijatelné míře“, ale že teď alkohol nepotřebuji, protože
mám něco lepšího. A on se zeptal: „A co? Ono něco lepšího
existuje?“ „Ano, Ježíš Kristus,“ odpověděla jsem. Pánovi
jsme dali „Gedeonku“, tak jsem ho odkázala na Jana 3,16. Po
nějaké době u nás ten pán i se svými dvěma syny nakupoval
a dal se se mnou do řeči: „Dal jsem na vás, už nechodím opilý,
žena se už se mnou nechce rozvést, prý jsem dostal rozum.“
Zdálky na něj volal jeho známý a došlo k následujícímu
rozhovoru:

„Hej, jdeš dnes pařit?“
„Nejdu, už piju jen doma lahváče.
„Co z toho života máš, když nechlastáš?“
„Tož dobrý, žena se se mnou nehádá

a ani se už se mnou nechce rozvést.
Tahle paní mi řekla,
že chlast není všechno
a že je i lepší věc.“
Když se ten pán rozloučil, přišla za mnou kolegyně z oddělení
masa a divila se, s kým vším mluvím. Mluví se mnou
městská policie, zdravotnický personál z místní nemocnice
i místní Romové. Tak jsem jí řekla, že nevím, proč to tak
je, ale mluvím s každým. Vždyť i náš Pán mluvil s každým
člověkem.

Přeji vám krásné Vánoce,
hlavně ty naše křesťanské,
i celý další rok.
Nechť vás Pán provází
celým vaším životem.
Přeji vám jen to nejlepší,
co nám Pán dává.
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Danka (sbor Šumperk)

Ztratilo se dítě – po zásahu hraniční kontroly

Jaký má smysl
slavit Vánoce, když jsme
ztratili vánoční Dítě? Ježíš přišel na tento svět pro všechny lidi,
aby jim přinesl pokoj a lásku.

Letiště Václava Havla Praha – Česká hraniční kontrola
poslala 24. prosince malého chlapce z Betléma zpět,
protože neměl platné doklady. Od té doby je nezvěstný. Tisková mluvčí prohlásila: “Jednali podle platných
zákonů a předpisů. Neexistovaly také známky toho, že by
byl uprchlík nebo že by hledal azyl. Je nám samozřejmě líto,
že je chlapec nezvěstný, ale nemůžeme s tím nic dělat.”

Slavíme Vánoce, ale máme v naší zemi, v našem
městě, v našem srdci místo a lásku pro cizince, pro
uprchlíky?

Vánoce slavíme s Ježíškem, je důležitý, protože přináší
dárky.
Vánoce slavíme kvůli dítěti Ježíšovi. On je důležitý,
protože přišel na tento svět, aby přinesl pokoj a lásku.

Slavíme Vánoce, ale lidi, kteří hledají lásku a pokoj, posíláme
pryč.
A Ježíš řekl:
„Byl jsem cizincem a přijali jste mě... Amen, říkám vám,
že cokoli jste udělali pro nejmenšího z těchto mých bratrů,
to jste udělali pro mě.”

Slavíme Vánoce, zdobíme naše domovy, máme stromeček
se svíčkami, přemýšlíme o tom, co budeme vařit, zaměstnává
nás pečení cukroví.
Slavíme Vánoce a přitom sháníme pěkné dárky pro
členy rodiny, zvláště pro naše děti.

Ale řekl také:
„Byl jsem cizincem a nepřijali jste mě... Amen, říkám vám, že
cokoli jste neudělali pro nejmenšího z nich, to jste neudělali
pro mě.”

A potom… je tady Štědrý večer. Sedíme doma u stolu
s rodinou a/nebo s přáteli. Společně jíme a povídáme
si. V některých rodinách čtou z Bible příběh o Ježíšově
narození. Ale po všech těch přípravách jsme unavení
a děti se nemohou dočkat dárků.

Majorka Attie van Wagtendonková

Ježíš, vánoční Dítě, se ztratil. Tak, jako se ztrácejí
lidé. Ti, kteří nemají kde bydlet, kteří nemají rodinu,
kteří jsou na útěku před válkou, násilím, nenávistí, před
nedostatkem lásky, před hladem a nebezpečím smrti.
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Nové perspektivy
To, z čeho měla Marie velkou radost, působí radost i nám
všem. Ona ale ještě pokračuje s radostnými díky: „že se mnou
učinil veliké divy ten, který je mocný...” (Lukáš 1,49).
Nad jednou částí vánočního příběhu nepřestávám nikdy
žasnout. Když myslím na to, že Bůh, který je tak veliký
a mocný, se o nás stále zajímá. Proto se Marie raduje a proto bychom se i my měli radovat, když se těšíme na oslavu
Kristova příchodu, který změnil běh lidských dějin. Bůh je
připravený se sklonit a dokonce použít nedokonalé muže
i ženy, aby svůj plán dokončil.

Generálovo vánoční poselství 2015
Do letošního vánočního období bychom měli vstupovat se
srdcem plným díků a chval. Doufám, že si všichni uděláme
čas na to, abychom se zamýšleli nad nekonečnou láskou
a věčným plánem spásy, který Bůh pro lidstvo připravil od
počátku času.

Přestože je Bůh mocný, rád prokazuje
milosrdenství takovým malým, nevýznamným a nedokonalým lidem, jakými jsme my.
Lidé uctívají a oslavují to, co se zdá na tomto
světě mocné a bohaté. Bůh to dělá přesně
naopak. Dívá se na lidi s láskou a slitováním
– a to je to, o čem vlastně vánoční příběh je.

Během tohoto důležitého roku,
kdy jsme oslavovali 150. výročí Armády spásy,
jsme jistě měli dostatek příležitostí,
abychom si uvědomovali bezmeznou
Boží lásku k Armádě spásy.
Teď znovu myslíme na nesmírnou Boží lásku bez hranic, s níž
nám dal dar ze všech nejdražší, i když dobře věděl, že většina
z nás si jeho cenu nebude uvědomovat.
Izajáš napsal: „Vyrostl před ním jako proutek, jak oddenek
z vyprahlé země, neměl vzhled ani důstojnost. Viděli jsme ho,
ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili. Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, muž plný bolesti, zkoušený nemocemi, jako ten před nímž si člověk zakryje tvář, tak opovržený,
že jsme si ho nevážili” (Izajáš 53,2–3).

Bůh převrací žebříček hodnot vzhůru nohama a prokazuje
lásku těm malým, pokorným a nevýznamným. Při přípravách
na Vánoce bychom měli zkoumat své srdce, abychom ho
zbavili pyšných myšlenek a ducha materialismu, protože ve
skutečnosti – ať jsme princi nebo chuďasové, nebo generál
Armády spásy, – jsme zcela nevýznamní!

Vánoce jsou o tom, že Bůh přišel zvláště
proto, aby s námi navázal vztah, a jeho sláva
se projevuje v životě obyčejných pokorných
lidí. Vánoce jsou časem veliké radosti
a pokoje pro celé lidstvo.

Bůh přes to všechno pokračoval se svým
plánem spásy světa! Proto jsou Vánoce tak
jedinečné období. Pro nás je mimořádným
odhalením to, že Bůh vidí věci jinak než my.
To první, o čem Marie zpívá, když vzdává díky, je: „Má duše
velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, že se
sklonil ke své služebnici v jejím ponížení” (Lukáš 1,46–48).

Modlím se za to, abychom o těchto Vánocích všichni prožívali
zázrak této skutečnosti a tam, kde jsme, na ni ukazovali!
Generál André Cox
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Vánoce 2015

Naděje na tomto světě?!

Za pár týdnů budeme slavit Vánoce.
Znovu budeme naslouchat
příběhu o narození Ježíše
Krista.
Ten obvykle začíná nocí,
kdy pastýři hlídali své
stádo.
Na jedné straně je Betlém, městečko, kde se nic neděje.
Na druhé straně je divoká zvěř.
Úkolem pastýřů je starat se o bezpečí stáda.
Když se některá ovce vzdálí, pastýř po ní střelí z praku
kamínkem.
Ovce ví, co to znamená, a vrátí se ke stádu.
V dnešní společnosti by si mnoho lidí přálo, aby to bylo
takhle jednoduché.
Pokud ztratíte v životě stopu...
aby tu byl někdo, kdo vás postrčí správným směrem.
Někdo, kdo je schopen vás ve vaší situaci najít a kdo vás
chce nasměrovat
do budoucnosti beze strachu.
Do budoucnosti, kde je radost a štěstí.
Věříme, že díky Ježíšovu narození do tohoto světa je tato
budoucnost dostupná všem lidem.
Věříme, že ve svém synu Ježíši je Bůh schopen uchovat
všechny lidi v bezpečí.
Pokládá na ně svou dlaň.
Pán je s nimi, ať jsou kdekoli, ať jdou kamkoli.
Ve tmě, na světle...
V nebi, v podsvětí (v pekle)...
„I kdyby vzlétli na křídlech jitřní záře...
chtěli přebývat za dalekým mořem...
Pán je s nimi.”
O Vánocích chceme znovu připomínat, že Pán stále nachází
lidi, kteří žijí ve tmě, ať jsou kdekoli.
Utěšuje je v jejich smutku a může jim dát požehnanou
budoucnost.
„Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu; chci vám dát
naději do budoucnosti“ (Jeremjáš 29,11).

V srdci mám chlad.
Jak mohu mluvit o pokoji
a o naději, které přinášejí
Vánoce!
Slyšel jsem zprávy o útocích v Bejrútu, v Paříži
a na dalších místech na
světě.
V srdci mám chlad.
Jak mohu mluvit o pokoji a naději, které přinášejí Vánoce!
Slyšel jsem říkat politiky: Na světě se válčí, tak pro všechny
uzavřeme hranice.
V srdci mám chlad.
Jak mohu mluvit o pokoji a o naději, které přinášejí Vánoce!
Slyšel jsem říct malého chlapce: Tatínku, já mám strach,
že si budeš muset koupit zbraň.
V srdci mám chlad.
Opravdu?
Přemýšlím: Kde je Bůh? Stará se ještě o své stvoření?
V srdci mám chlad.
Jak mohu mluvit o pokoji a o naději, které přinášejí Vánoce!
Nejsem si tím jistý, ale jedno vím:
				
nenávist nepomáhá
				
strach nepomáhá
				
násilí nepomáhá
A potom znovu slyším tu zprávu:
“Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude
pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán,
v městě Davidově“ (Lukáš 2,10–11).
To je to, co slavíme o Vánocích: na svět přišel zachránce pro
celé lidstvo, Mesiáš. To je poselství i naděje pro všechny lidi.
Mesiáš Ježíš říká: „Neboj se, jen věř.“
A ještě: „Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem,
celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první
přikázání. Druhé je mu podobné: Miluj svého bližního jako
sám sebe“ (Matouš 22,37–39).
A spolu s jedním z jeho apoštolů mohu říct:
„A tak zůstává víra, naděje, láska – ale největší z té trojice je
láska“ (1 Korintským 13,19).
Když o těchto slovech přemýšlím a věřím jim,
pak mohu mluvit o pokoji a o naději, které přinášejí Vánoce!
A moje srdce se znovu rozehřeje.

Ať vám všem dá Pán požehnané Vánoce a radostnou
budoucnost.

Přeji vám vřelé srdce a vánoční pokoj a naději.
Majoři Tonnie a Ria Scholtensovi
Major Rein van Wagtendonk
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Ztracený a nalezený syn
V roce 2004 oslavil můj syn Daniel 30. narozeniny. Krátce na
to za mnou přijel po velmi dlouhé době z Francie do České
republiky. Měla jsem velikou radost.

Zjistila jsem ale,
že už je 10 let závislý na drogách.
Nebyl ochotný žít normálně
jako druzí lidé, chodit do práce,
ráno vstávat atd.

prostřednictvím Armády spásy.
Když jsem totiž jednou přijela
na bohoslužbu, tak jsem si četla Prapor spásy,
a tam bylo uvedeno, že Armáda spásy
tuto službu má.

Vedla jsem ho k víře v Ježíše, když mu bylo 15 let. Nepopíral ji.
Nejprve žil jako křesťan, ale po nějaké době v cizině si k Ježíši
přibral budhismus, mayské bohy a spoustu dalšího. Brzy ode
mne odjel. Od té doby jsem ho už neviděla a vůbec nic jsem
o něm nevěděla, a to po dobu jedenácti let. Dopisy, které
jsem mu posílala na jeho poslední známou adresu, se vracely
nedoručené. Postupem let jsem myslela na to, že už asi nežije.
Snad bych se to ani nedověděla, neměl tehdy už ani doklady.
S pomocí předešlého důstojníka Armády spásy jsme nechali
vyvěsit ve francouzských azylových domech výzvu i s fotografií, že ho hledáme. Nic se nedělo. Po mém synovi se slehla
zem. Začala jsem se opravdu modlit. Stále jsem se za syna
modlila, ať ho Pán Bůh ochrání, ať dostanu znamení, že žije,
nebo co s ním je. Celých jedenáct let jsem si s pláčem a touhou přála vědět, co se s mým synem stalo.
Po příchodu důstojníků Kováčikových do našeho sboru jsem
ve svém duchovním životě prožila velké věci s Pánem Ježíšem. Dokonce jsem přestala kouřit po spoustě let, kdy jsem
si tento hřích nechávala. Po společných modlitbách a pokání
mě Pán Ježíš toho zbavil. Začal pro mě úplně nový život.
A také jsme se společně s důstojníky začali úpěnlivě modlit
za celou situaci s mým synem.

Že se pokouší vyhledávat ztracené lidi. Sestra Attie hned
začala podnikat kroky. Právě ve chvíli, kdy napsala mail Petru
Kováčikovi, že potřebují fotografii mého syna a některé další
informace o něm, se stal zázrak. Zrovna v ten den. Najednou se mi syn ozval přes facebook. Napsali jsme si i dopisy.
Neumíte si představit mou radost a nadšení a díky Pánu Ježíši.

Tak velmi jsem vděčná Pánu Ježíši
za vyslyšené modlitby. Můj syn vypadá
na fotografii zdravě.
Už rok nebere žádné drogy
a pracuje na farmě s koňmi.
Jsem vděčná za modlitby a starost mé cirkve, Armády spásy. Jsem tolik vděčná za všechny modlitby mých bratrů
a sester, i nevěřícímu manželovi, za umožnění kontaktu
s mým synem, jediným dítětem. Haleluja. Kdo se modlí
a vytrvá, dočká se třeba i po jedenácti letech.
Martina Korzická
sbor Přerov

Kováčikovi pak poprosili majorku Attie,
zda by nebylo možné vyhledat mého syna
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„Pravou pokorou je dávat
radost druhým“ (Sri Chinmoy)
Mateřská škola Přímá v Havířově spolupracuje s Armádou
spásy, s Domem Pod svahem. Díky vstřícnému přístupu
zaměstnanců Domu Pod svahem trvá naše spolupráce již
tři roky. Uživatelé „domečku“ pomáhají formou dobrovolnické činnosti naší mateřské škole. Jednou týdně přicházejí
strejdové, tak je oslovují děti, pracovat na školní zahradu.
Někdy opraví poškozené hračky, jindy vrtačkou nebo
kladívkem připevní na zeď, co je potřeba. Velice si jejich
pomoci vážíme. V adventním čase navštěvují vždy děti z naší
mateřské školy strejdy v „domečku“. Poděkují jim drobným
dárečkem, zatančí taneček, přednesou básničky a zazpívají si
s nimi koledy. Strávíme tak spolu příjemné dopoledne. Děti
se také těší na zvířátka, která bydlí se strejdy. Mohou si je
pohladit a nabídnout jim zeleninové dobroty, které si pro
ně přivezou. Děti a zaměstnanci mateřské školy vzkazují:
„Velice si vážíme Vaší pomoci a děkujeme Vám.“

Z azylového domu v Jirkově
V našem azylovém domě žije se svým pravnukem paní,
které zde většina lidí říká babi. Život do jejího obličeje
vepsal už nejednu vrásku, a tak mě napadlo, že jí položím
pár otázek týkajících se Vánoc.
Co pro vás znamenají Vánoce?
Je to tradice, již od malička. Živý stromek jsme zdobili až na
Štědrý den, nikdy ne předem. Večer vykoupat a obléct se,
táta si vzal i sako. Nejvíc mám to období spojené s pohodou a předvánočním frmolem. Už teď začínám připravovat
formičky, dceři píši recepty a pomalu nakupuji máslo na
cukroví. Letos zkusím uvařit čokoládu. Maminka ji lila do
velkých formiček a chladila ve sněhu před domem.
Jaká je vaše nejhezčí vzpomínka na Vánoce?
Dětství, my měli nádherné dětství. Bydleli jsme i s babičkou ve velkém domě. Nejdřív zazvonil Ježíšek doma, potom
u babičky. A potom ještě párkrát po Vánocích, vždy, když
babička našla něco dalšího. Stavěli jsme sněhuláka, pouštěli
skořápky.
Teď už nejsou Vánoce jako dřív, všude je velký shon.
My jsme stáli frontu na banány, teď se stojí na salámy.

Bc. Leona Nováková, ředitelka školy

Zuzana Horčíková
koordinátorka CSS Jirkov

Vánoce a já

V období Adventu se modlím
za „svoje” děti
Během let, kdy sloužím jako důstojník Armády spásy, jsem
přijala mnoho dětí, které rodiče přinesli, aby je odevzdali
Bohu. Při nedělních shromážděních jsme spolu s rodiči,
rodinou, přáteli a členy sboru často vyprošovali požehnání
pro děťátko, které jim Bůh daroval. Rodiče také často na
konci shromáždění dávali přítomným lidem malé dárečky jako upomínku na tu neděli. A tak jsem získala krásnou
sbírku milých upomínek, které si o Adventu věším na vánoční
stromek.
V adventní a vánoční době se modlím zvláště za tyto svoje
děti.

Vánoce jsou pro mě nejkrásnější období v roce. Prožívám
je v duchu svátečním, oslavuji narození Krista Pána, našeho
Spasitele a Vykupitele. Jsou to dny plné pohody, skromnosti,
lásky, pochopení, odpuštění, provoněné jehličím, vůní
vanilky, zapálenými svíčkami, vánočními koledami
a vzpomínkami na mé nejdražší, které si Pán povolal.
Dny plné radosti z malých dárečků, které rozdávám
i dostávám. Posezení u stromečku s příbuznými, přáteli
a mými dětmi při kávě a ochutnávání vánočního cukroví.
Vzpomínám přitom na léta minulá, jaké Vánoce jsem měla
já v dětství; pak přišla dcera a nyní vnoučata. Ani po tolika
letech se pro mě kouzlo Vánoc nezměnilo, vždy se na ně
moc těším.

Majorka Janneke Rozema

Klientka služby následné péče Vyhlídka pro ženy
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Armáda spásy na Slovesnku
Za stopäťdesiat rokov existencie rozšírila Armáda
spásy svoje pôsobenie do celého sveta. V septembri
sa Slovensko oficiálne stalo 127. krajinou, kde jej
vojaci poskytujú duchovnú oporu a pomoc tým,
čo sa ocitli v ťažkých životných situáciách.
Srdce Bohu, ruky ľuďom

Začiatky na Slovensku

Vitalij Chiriac hovorí dobre po česky, ale za jeho cudzokrajným
prízvukom tipujem ruský, možno ukrajinský pôvod. „Som z Moldavska,“ opraví ma a dodá, že má aj rumunské občianstvo. Jeho
dobrá čeština je výsledkom trojročného pôsobenia v moravskom Krnove, kde s manželkou viedli zbor Armády spásy a narodili sa tam ich dvaja starší synovia.

Už v roku 2013 začala Armády spásy pôsobiť na Slovensku ako
občianske združenie predovšetkým medzi Rómami v Plaveckom
štvrtku a v Galante, v Bratislave vznikla misijná stanica, ktorá
sa zameriavala na prácu s ľuďmi bez domova. Ale oficiálne
pôsobenie Armády spásy na Slovensku sa datuje až od
septembra tohto roku a Vitalij Chiriac sa stal oblastným
dôstojníkom. Jeho úlohou je postupne rozšíriť činnosť hnutia
na celé Slovensko, získavať ďalších dobrovoľníkov a priaznivcov,
jeho manželka Inna má na starosti vzdelávanie kadetov
– budúcich dôstojníkov. Vitalij je aj kazateľom a v sídle misijnej
stanice v Bratislave vedie bohoslužby každú nedeľu a v stredu,
keď bývajú pravidelné stretnutia s ľuďmi bez domova. Je práve
streda a zatiaľ čo sa s Vitalijom zhovárame, o poschodie nižšie
sa už šíria vône z pripravovanej večere.

Cez hudbu k Bohu
Vitalij s Innou sa zoznámili ako študenti hudobnej výchovy na
pedagogickej fakulte. On hrá na viacerých hudobných nástrojoch
a viedol mládežnícku dychovku, po skončení vysokej školy sa
stal členom vojenského orchestra, ktorý hrával na oficiálnych
štátnych podujatiach. Inna učila v škole a dirigovala detský
spevácky zbor. Do zboru Armády spásy, ktorá začala v Moldavsku
pôsobiť už v roku 1995, začala chodiť najprv Inna a neskôr
zlákala aj svojho priateľa.
Bol dobrovoľníkom, hrával na bohoslužbách a postupne sa
uňho prehlbovala dovtedy vlažná viera v Boha. „V roku 1999
som odišiel z orchestra a prestúpil som z jednej armády do druhej,“
usmeje sa a vysvetlí, že podpísal zmluvu, v ktorej sa zaväzuje
bojovať ako vojak Ježiša Krista – nie proti ľuďom, ale proti
hriechu, chudobe a zlým veciam, a hovoriť o Božej láske. „Verím,
že Boh používa každého človeka podľa jeho daru a ja som rád, že
mňa používa, aby som pracoval s ľuďmi. Môžem pritom využiť to,
že som hudobník a študoval som pedagogiku,“ hovorí.
V roku 2000 sa s Innou zosobášili už ako vojaci Armády spásy
a odcestovali na štyri roky slúžiť do Fínska. Tam absolvovali
dôstojnícku školu a získali hodnosť kapitánov. Nasledovalo
pôsobenie v Krnove, kde viedli zbor a komunitné centrum.
Potom slúžili v Moskve na ústredí Armády spásy pre päť bývalých krajín Sovietskeho zväzu a neskôr pracovali – najmä s rómskou komunitou – v Rumunsku, kde sa im narodil najmladší syn.
V januári tohto roku sa dozvedeli, že ich ďalšou zastávkou bude
Bratislava.

Vojaci a dobrovoľníci
V malom kuchynskom kútiku, kde sa vie sotva otočiť, vysoký
prešedivelý chlap práve zlieva vodu z cestovín. Vedľa, v obrovskom hrnci, na ktorý ledva dočiahne, mieša nižšia žena mrazenú
zeleninu. Muž sa predstaví ako Vojtech Sirkovský, koordinátor
denného centra. Trikrát do týždňa sa venuje ľuďom, ktorí
prichádzajú do sídla misijnej stanice, ak potrebujú pomoc
duchovnú či materiálnu. Niekto sa chce len pozhovárať, iným
treba pomôcť s vybavovaním dokladov a hľadaním práce
– s tým pomáha najmä sociálna pracovníčka Sandra Deáková.
Pán Vojtech sa usiluje bezdomovcom vyplniť zmysluplne čas,
zajtra sa s nimi napríklad chystá zbierať do lesoparku materiál
na adventné vence a teší sa, že po dohode s petržalským miestnym úradom chodí s niekoľkými ľuďmi na brigádu pri čistení
Chorvátskeho ramena. Žena, ktorá stojí vedľa neho pri veľkom
hrnci, tu na rozdiel od pána Vojtecha nie je zamestnaná. Pani
Janka je jeho manželka a pomáha ako dobrovoľníčka. Je už na
dôchodku, varenie ju baví, a tak sa ujala každú stredu prípravy
večere. Pravidlom je aj koláč, ktorý vždy doma upečie.
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Pri dokončovaní večere jej dnes pomáha aj dobrovoľníčka Danka.
Tiež nie je vojačkou Armády spásy, ale to nie je podmienka
k tomu, aby v tejto kresťanskej organizácii pracovala. Danka
je učiteľka a pomoc bezdomovcom považuje za zaujímavú
a užitočnú dobrovoľnícku činnosť.

Bez domova
Do miestnosti sa začínajú schádzať návštevníci. Väčšina nie celkom zodpovedá vžitému obrazu bezdomovca – sú čistí, slušne
oblečení, a viacerí hovoria o tom, že si zarábajú príležitostnými brigádami, zberom železa či predajom časopisu Nota bene.
Až na to, že prespávajú v nocľahárni, kde si nemôžu nechávať
osobné veci, preto celý svoj majetok nosia so sebou v batohoch.
O Armáde spásy sa dozvedajú od známych, ale aj z priamych
stretnutí s členmi organizácie, ktorí navštevujú bezdomovcov
aj v teréne.
Jedinú ženu medzi nimi – Katku, ktorá, ktorá prišla i s priateľom
Paľom, pani Janka poteší informáciou, že sa pre ňu črtá možnosť
práce. Mohla by upratovať v novostavbe, ale podmienkou je
spoľahlivosť. Katka sa dušuje – to je predsa samozrejmé, o prácu
veľmi stojí. Chodí sem už dávnejšie a tvrdí, že spomedzi zariadení
pre bezdomovcov, ktoré pozná, je tu najlepšia atmosféra.
Pristaví sa pri nás žena v uniforme vojačky. Je to pani Zdenka,
ktorá si na prácu v Armáde spásy nachádza čas popri dvoch
zamestnaniach – je referentkou v úrade, kde po večeroch aj
upratuje. Kolegovia sa na jej dobrovoľnú činnosť pozerajú rôzne – jedni sa čudujú, iní jej pomáhajú tým, že prinášajú obnosené šatstvo, obuv a iné potrebné veci pre bezdomovcov.
„Keby mi niekto ešte pred dvomi rokmi povedal, že budem
pracovať s bezdomovcami, vysmiala by som sa mu. Veď ja som sa

ich bála a vyhýbala sa im! Teraz je to pravý opak,“ hovorí vrúcne.
Minulý rok tu s nimi s manželom trávili aj Štedrý večer. Jedlo,
ktoré sa nezjedlo, potom roznášali po večeri bezdomovcom
„do terénu“.
K Armáde spásy sa Zdenka dostala cez svojho vtedajšieho
priateľa Mirka. Je hudobník, hrával v kresťanských orchestroch
a známy ho pozval, aby hral na stretnutiach Armády spásy.
Zdenka popri ňom začala prichádzať ako dobrovoľníčka, obaja
sa stali vojakmi a vlani sa tu zosobášili. Svedkami im pri tom
boli dvaja bezdomovci. Treba pripomenúť, že Armáda spásy nie
je na Slovensku registrovaná ako cirkev a sobáš bol skôr symbolickým aktom, preto manželia museli absolvovať aj platný
civilný obrad.

Pokrm pre dušu aj telo
Prvú polhodinu bohoslužby Vitalij, Zdenka a Mirko hrali a spievali. Kto vedel, pridal sa. Potom sa slova ujal Vojtech, ktorý
vyrozprával dva príbehy o alkoholikoch s tragickým koncom.
V miestnosti panovalo ticho, na záver bolo počuť posmrkávanie,
niektorí chlapi si utierali slzy. Možno mysleli na rodiny, na
svoje nevydarené osudy, do ktorých zasiahol alkohol... Potom
pán Vojtech kamarátsky a neformálne hovoril o tom, k čomu
vedie alkohol, priznal sa, že sám má s tým skúsenosť. Nabádal
k zamysleniu nad vlastným správaním a za všetkých sa pomodlil.
Zhromaždenie ukončil Vitalij pripomenutím, že podľa
evanjelia sa alkoholik do kráľovstva nebeského nedostane.
Rozhodnutie je na vás...
Tesne pred koncom zhromaždenia prichádza zopár ľudí, ktorých sem zjavne prilákala blížiaca sa večera. Cítiť z nich alkohol, ale nik ich neposiela preč. Jedla je dosť pre všetkých, každý
dostane so sebou aj peceň chleba od súkromnej pekárne, ktorá
sem pravidelne dodáva nepredaný tovar.
Zlatý klinec programu prichádza na záver: pán Vojtech otvorí dvere do malého skladu s odevmi a obuvou. Chlapi sa stavajú do radu
a postupne si vyberajú kusy oblečenia. Dopyt je po teplých veciach, zišlo by sa viac obuvi.
Vďační, sýti, vyparádení chlapi sa rozchádzajú do tmy – do
nocľahární, záhradných chatiek, jeden bude spať pod mostom...
Vďaka ľuďom, ktorí im venujú svoj čas, majú za sebou jeden
z lepších dní svojho nevydareného života, možno aj obohatený
o kúsok nádeje...
ĽUDMILA GRODOVSKÁ, Foto. Martin Rinčo a archív V. Ch.
Převzato ze slovenského časopisu Slovenka
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Buďte věrní

Znovu, jako každý rok, se chystáme nejen v Armádě spásy
oslavit narození Ježíše Krista. Znovu, jako každý rok, promýšlíme a plánujeme, jak tyto svátky prožijeme v rodinách,
s přáteli, jak vyzdobíme naše zařízení, naše sbory, jaký program připravíme pro klienty, pro členy sborů. Ve všech
azylových domech jsme v pohotovosti stran přípravy na
zimu – abychom mohli v mrazivých nocích ochránit spoustu
dalších lidí, kteří se nám do standardní kapacity nevejdou.
V posledním roce jsme v Armádě spásy prošli obrovskými
změnami. Bylo to, stále je a ještě to určitě nějakou dobu
bude náročné období. Ale právě taková období, a to podle
mne platí v kterékoliv oblasti života, nejen v té pracovní,
skutečně prověří každého člověka – jeho sílu, odhodlání,
charakter, vůli, a také jeho věrnost. Tato slova jsem v poslední době zachytil jen tak mimoděk od svého kolegy Tomáše
Surovky, a ta mne inspirovala k těmto několika řádkům.
Co znamená být věrní ve vztahu s partnerem, to si umíme představit úplně všichni. Ale dojde-li na slovo věrnost v kontextu
služby – Bohu, lidem, potřebným – může být výklad složitější.
Co znamená být věrný ve službě? Že budu dělat to, co vidím
jako nejlepší? Že budu bez řečí plnit, co po mně chce ředitel
nebo vedoucí sboru? Někdy to může znít jako dilema, že?
V Armádě spásy to bylo, stále je a ještě určitě nějakou dobu
bude náročné období. Procházíme řadou důležitých změn,
a ty se všechny dějí za pochodu. A někdy můžeme mít pocit,
že nám změny či problémy vůbec přerůstají přes hlavu. Možná se poctivě ptáme, jak můžu já pomoci, aby to bylo lepší?

Myslím si, že právě ono být věrný je nejlepší recept. Nést
věrně dál svou odpovědnost za konkrétní práci, být v ní
poctivý a sám k sobě upřímný v tom, že nemusím zachránit
celý svět, od toho je tu někdo jiný. A ten, počítám, věrný
zůstává.
Chci moc poděkovat všem kolegům v Armádě spásy, ať už
pracujete jako účetní, v administrativě či v přímé péči – děkuji
za vaši věrnost ve službě.
Nesmírně si toho vážím.
Přeji všem požehnané adventní období.
Jan František Krupa
národní ředitel sociálních služeb

„Až zazní hlas zvonu.....“
Kotlíkové zvonění
Blíží se čas vánoc a tím i čas provoněný vanilkou, skořicí......
každý se může nadechnout a ucítit tu svojí, vlastní vůni spojenou s vánocemi. V Armádě spásy patří k vánočnímu času
červený kotlík a zvoneček, který se rozezní na mnoha místech již první prosincový týden a můžete ho slyšet po celou
adventní dobu. Zvonek Vás zve k tomu, abyste se na chvíli
zastavili a podělili se i Vy o kousek té vánoční vůně s námi.
Můžete přispět do vánočního kotlíku a tím podpořit činnost
Armády spásy. Pomůžete mimo jiné i k tomu, aby vánoce
pro naše klienty v Armádě spásy byly i díky Vám veselejší.
Na některých místech bude vánoční sbírka spojená s prodejem výrobků našich klientů. Konkrétní informace najdete na
webových stránkách www.armadaspasy.cz. Děkujeme.
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Poslouchejte!
Poslouchejte! říká John Mitchinson
Posloucháte vždycky to, co vám lidé říkají? Nebo někdy
„vypnete“? Mně se to někdy stává, a pak mám špatné
svědomí. Když mi někdo něco dlouze vypráví, přestanu se
často koncentrovat a začnu myslet na něco jiného, třeba
na dort nebo na svůj oblíbený televizní program nebo na
to, jakou nadpřirozenou moc bych chtěl mít. Chtěl bych
umět létat a navštívit svou sestru v Austrálii, kdykoliv bych
chtěl. Nebo bych mohl... Už se mi to stalo zas! Zase jsem se
nesoustředil a začal jsem myslet na něco jiného.
V dnešním komiksu vidíme, že měl Pán Bůh velmi vzrušující
zprávu: narodil se jeho jediný Syn a Bůh chtěl, aby se o tom
lidé dozvěděli. Pro lidi to bylo příliš důležité, tak nechtěl,

aby si toho nevšimli nebo aby mysleli na, na čem příliš
nezáleží. Museli poslouchat, protože toto dítě přišlo, aby
změnilo svět. Bůh se proto rozhodl, že to oznámí pastýřům
opravdu velkolepým způsobem. Řekne jim to anděl, kterého bude doprovázet spousta dalších andělů a celá krajina
se rozzáří odleskem Boží slávy. I pro mě by bylo těžké si
toho nevšimnout.
V životě je spousta věcí nebo událostí, které nám brání,
abychom mysleli na to, co je opravdu důležité. Snažte se
o letošních Vánocích o to, aby vás zářící světla, ozdoby
a dárky neodvedly tak, že by vám ušla ta úžasná zpráva,
že Ježíš přišel na naši zem, aby se stal vaším přítelem.

Dobrý a věrný Bůh................................Přečtěte si v Bibli Lukáše 2,1–20
MARIE A JOSEF MUSELI CESTOVAT DO BETLÉMA, ABY SE TAM DALI ZAPSAT
MARIE, UŽ TO
NENÍ DALEKO!

KDYŽ TAM PŘIŠLI, MARII SE NARODILO VE CHLÉVĚ DĚŤÁTKO
JE DOKONALÝ!

DÁME MU
JMÉNO JEŽÍŠ

PÁNI!

MEZITÍM NA NEDLAKÝCH KOPCÍCH...

NAJEDNOU...

CHLAPI, TO JE DNES TICHÁ
NOC, CO?

NEBOJTE SE!
mám pro vás
radostnou zprávu

ANDĚL JIM POVĚDĚL O NOVĚ NAROZENÉM DĚŤÁTKU

SLÁVA
NA VÝSOSTECH
BOHU!

VÍME, ŽE BUDE
SPASITELEM SVĚTA.

TO BYLO ÚŽASNÉ!

POJĎME TO
děťátko najít!

MUSÍME JÍT A ŘÍCT
TO VŠEM!

„Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou
radost, která bude pro všechen lid.
Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán,
v městě Davidově. Toto vám bude znamením:
Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí.“
Lukáš 2, 10–12

časopis Armády spásy

Neuvěřitelné!

Zakladatel: William Booth
Generál: André Cox
Národní velitel: Major Teunis T. Scholtens
Mezinárodní ústředí Armády spásy: Londýn
Ústředí Armády spásy České republiky:
Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 5,
www.armadaspasy.cz
e-mail: attie_vanwagtendonk@czh.salvationarmy.org
tel.: (+420) 251 106 424

Je to neuvěřitelné, Pane,
nad jakékoli pochopení,
že bys byl ochotný ztotožnit se
s lidským rodem.
Existuje něco, co nás doporučuje?
Ty znáš ten dlouhý příběh
našich zlých vášní,
tak to nemusím rozebírat;
a ty sis zvolil stát se jedním z nás,
narodit se ve chlévě prostým rodičům.
Neuvěřitelné!
Někdo by mohl namítnout, žes' nevěděl,
jak špatně jsme na tom byli před tím, než jsi přišel,
Ale brzy jsi to zjistil.
Přesto ses rád nazýval Syn člověka.
Cožpak ses nestyděl veřejně se spojovat s lidmi
když jsi věděl, jací jsme?
Přesto jsi to dělal, a to vědomě.
Někdy letmo zahlédnu,
co tě to muselo stát,
to ponížení,
to dobrovolně přijaté omezení,
když jsi sestoupil na naši úroveň –
ty, zdroj všeho života, omezený v pohybu
i moci;
ty, nesmrtelný a věčný, spoutal ses řetězy času;
ty, mohutný oceán, ochotný žít jako jedna
kapička;
ty, Pán všeho, stal ses vesnickým tesařem;
ty, bez hříchu, jsi zemřel za naše hříchy.
Neuvěřitelné, ale pravdivé!
Děkuji ti, Pane, žes' to udělal –
pro mne,
pro nás všechny.
Děkuji!
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Armáda spásy

Armáda spásy jako mezinárodní hnutí je součástí
všeobecné křesťanské církve. Její poselství je založeno
na Bibli. Její služba je motivována láskou k Bohu.
Jejím posláním je kázat evangelium, dobrou zprávu
o Ježíši Kristu, a v jeho jménu naplňovat lidské potřeby
bez jakékoli diskriminace.
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