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Jak jsme na ostravském sídlišti našly poklad

Jana Horáková (19), KS Ostrava

S naší mládeží jsme měly na srdci jít evangelizovat. Od mládežníků z Prahy jsme zasle-
chly o způsobu evangelizace, kterému se říká hledání pokladů, ale tehdy jsme si to ještě nedo-
kázaly představit. 

Při modlitbách nám Bůh řekl, že by to mělo být na sídlišti, kde máme sbor, že to má být
způsobem hledání pokladů a hlavně že není na co čekat. 

Jeden den v únoru jsme se tedy sešly. Byly jsme 4 holky - Jitka, Lucka, Světlana a já.
Postupně jsme se modlily za jednotlivé indicie. Když nám něco přišlo na mysl, zapsaly jsme si
to – např. 3 pruhy Adidas, kudrnaté vlasy, 3 auta, chatrč, a Bůh nám ukázal také přímo místo
a modlitební potřebu - kotník. Potom jsme všechny body prošly společně a zjistily jsme, že se
mnohé věci shodují. Venku už ale byla tma a říkaly jsme si, jestli není pozdě, a tak jsme se
ještě modlily za ujištění, jestli opravdu máme vyjít. Bůh nám znovu potvrdil zhruba místo kam
máme jít.

Nějakou dobu jsme  okolo toho místa  bloudily, ale nakonec nás Hospodin zastavil u 3
aut, zaparkovaných u zahrady s chatrčí. V tu chvíli procházel kolem kluk, o kterém Jitka vědě-
la, že to je on. Nikdo ale nic nedělal a až když jsme si všimly jeho bot Adidas s třemi pruhy a
kudrnatých vlasů, vyběhly jsme za ním. První otázka kterou jsme mu položily byla, jestli někdy
přemýšlel nad tím, zda je Bůh. Odpověď byla negativní, ale to nás neodradilo. 

Ukázaly jsme mu na papíře indicie a modlitební potřeby, které jsme si při modlitbách
napsaly. Když viděl napsanou modlitební potřebu ohledně kotníku, řekl, že má nohu po operaci
a že na tom něco bude a není náhoda, že jsme ho potkaly.

Řekly jsme mu evangelium, daly mu Bibli a vedoucí se ho ptala, jestli chce přijmout
Ježíše do svého života, ale nejdřív nevěděl. Potom jsme mu řekly biblické základy a modlily se
za jeho kotník. Po 2 hodinách konverzace přijal Ježíše do svého života a říkal, že vnímal pří-
tomnost Boha ve svém srdci a my jsme to vnímaly úplně stejně.

Jmenuje se Kamil, chodí od té doby do naší církve a je pokřtěný Duchem svatým i vo-
dou.

___________________________________________________________________________

Poznámka redakce:
Hledání pokladu  je jedna z možností, jak evangelizovat na ulicích. Nejdřív si každý  jednotlivý účastník
zapíše na papír (mapa pokladu) svá slova poznání k získání potřebných vodítek k nalezení pokladu.
Kategorie vodítek jsou nebo mohou být: místo, jméno osoby, vzhled, osobní problém, něco neobvyklého.
Potom se vytvoří menší týmy, členi týmu si vzájemně přečtou svá vodítka a jdou za stálého srovnávání
svých map hledat poklad. 
Hledání pokladu je nadpřirozená evangelizace prostřednictvím nadpřirozených setkání.  Biblické principy,
návod  a  osobní  svědectví  podává  Kevin  Dedmon  z  církve  Bethel  v  Reddingu  ve  své  knize  Hledání
největšího pokladu, kterou v českém překladu vydalo v r. 2013 vydavatelství JUDA (www.juda.cz/shop).

Na www.go-east-mission.net vychází v červenci 2014.
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