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úvodník
svědectví
napsali

Z naděje se radujte,
v soužení buďte trpěliví,
v modlitbách vytrvalí.
Římanům 12:12

evangelizace
akce a oznámení

Máme čas dotazovat se na Hospodina?

úvodník

Rozsívejte si pro spravedlnost, sklízejte pro milosrdenství, zorejte svůj úhor.
Je čas dotázat se Hospodina. Až přijde, svlaží vás spravedlností. (Ozeáš 10:12)
Toto slovo, ve kterém se mluví o čase, mě vedlo k zamyšlení, zda máme čas dotazovat se
Hospodina? Čas rozsívat pro spravedlnost - pracovat na Božím díle? Každý z nás vnímá čas
po svém. Koloběh našeho nového života v Kristu se točí od znovuzrození, kdy jsme krmeni
"mlékem", přes období, kdy jsme staršími sourozenci v církvi vyučováni a vedeni k zodpovědnosti vůči Bohu až do období zralosti, které se vyznačuje důvěrou a láskou k Bohu, ke Kristu,
k lidem. To je ideální stav, ale jaká je realita? Jak to probíhá v našich životech?
Pozoruji, jakoby čas, místo aby zpomalil, tak nabírá na
dynamice. Mění se čas? Co určuje naše vnímání času?
Jak čas využíváme? Proč nám čas jakoby schází, kdy
často slyšíme – víš, já bych chtěl, ale... zrovna nemůžu... nemám čas.
Myslím si, že naše vnímání času je určováno prioritami, které si v životě stanovíme. Jsem přesvědčen, že i
kdybychom měli den o hodinu nebo dvě delší, že bychom i tak slyšeli stejná slova. Žijeme v tomto světě a
jsme účastni denodenně různých situací, které určitým
způsobem působí a ovlivňují naše jednání, chování,
rozhodování a někdy se také stává, že padáme pod
tíhou těch všech okolností, jsme unavení a na službu
Pánu už nezbývá příliš mnoho místa ani času. Možná,
že někdo takto vnímá svůj život a omluví to tím, že si
řekne, kdysi to bylo snadnější, nebylo tolik povinností,
rodina, to byla jiná doba... Ano, člověk prochází různým životním obdobím a mnohdy mění uhel pohledu a
také mění priority ve svém životě, ale musíme být bdělí, abychom si udržovali a pěstovali vztah s Bohem!
Mění se snad vztah Boha Otce k nám lidem? Jeho láska, milost, plán záchrany skrze Pána Ježíše Krista?
Mění se snad podstata nebo míra hříchu? Bude snad
Bůh jednat s námi jinak, když nám přibude několik let
„chození“ s Pánem, anebo nás snad „zachrání“ naše
služba?
Boží uhel pohledu se nikdy nezmění, protože On je
stále stejný: včera, dnes i zítra! Je v nás naléhavá touha po tom, aby Bůh jednal v této době, v tomto čase s
lidmi, kteří jsou a žijí kolem nás? Věřím, že Pán nás
dal do správné doby a do správného času i přes všechny ty okolnosti, které v lidech vyvolávají napětí, nespokojenost a reptání. Pokud jsme odevzdali svůj život
Pánu a nechali se Jím proměnit, pokud jsme pochopili
míru Ježíšova objetí na golgotském kříži, dostáváme
Ducha pravdy, který nám otvírá moudrost Božího slo-

va, který nás také posilní, povzbudí, ale také napomene a usměrní, abychom žili posvěcený život ve službě
Pánu.
Úvodní slovo z Ozeáše 10:12 nás vybízí k činnosti i k
očekávání na Jeho spravedlnost. Máme rozsévat, sklízet a zaorávat. Činnosti, na které už možná v dnešní
době supermarketů, obchodních sítí a nakupování
přes internet mnozí zapomněli. Není to pouhý konzumní výběr toho, co se mi líbí nebo co je zrovna moderní, ale je to něco, co závisí na naší práci, úsilí a nasazení. Když nezaseju, nebudu mít co sklízet. Když
nesklidím tak nebude zrno na novou setbu. Když neobdělám úhor a nebudu se o něho starat a pečovat, tak
nebude vhodná půda pro zasévání. Pak ani nelze očekávat vláhu Boží spravedlnosti.
Věřím, že i nyní je čas příhodný pro to, abychom začali
obdělávat půdu modlitbami za naše město, za nespasené rodiny, je čas zasévat Boží evangelium do srdcí
mnohých lidí, je čas sklízet to, co je zaseto a čemu Bůh
dal dozrát a co je připraveno ke sklizni, abychom mohli znovu zasévat. Vraťme se zpátky k práci na Boží vinici, neočekávejme, že to za nás někdo udělá. Toužíme
po Boží spravedlnosti? Pokud ano, je to na nás abychom správně pochopili čas – dobu, ve které žijeme,
však i tento čas jednou skončí a přijde jiný čas, kdy si
možná řekneme, proč jsem nenaplnil Boží sýpky vrchovatě, a kdy už bude pozdě něco měnit?
Věřím, že i nyní je čas příhodný, nyní je den spásy.
(2 Korintským 6:2)

Tomáš Michalek

-1-

Alianční týden modliteb 2011

napsali

Jako každým rokem jsme se i letos zapojili v rámci Aliančního týdne
do společných modliteb, které proběhly v našem městě od 9. do 16.
ledna 2011. Cílem těchto setkání je společné volání v modlitbách
k Bohu, přimlouvání za náš národ, města, sbory.
Tématem tentokrát bylo:
Sedm posledních slov Ježíše Krista na kříži.
Na setkáních vždy bylo slovo zamyšlení ke konkrétnímu tématu pro
daný den, společný zpěv chval, díkuvzdání a modlitby. Každý
z účastníků mohl vyjádřit vděčnost Bohu zapojením se ve společných modlitbách. Zazněly zde slova povzbuzení, útěchy ale také
byly často chvíle sebezpytování, dotazování se na Boží vůli pro každodenní chození s Pánem. I když vedením každého setkání se zhostil jiný sbor, jedno bylo společné – touha po tom, aby Pán zasáhl
náš národ v celém spektru lidí, ať už to jsou děti, mládež, střední a
starší generace, ať to jsou politici a lidé ve vedeních měst, naši spolupracovníci v zaměstnáních, ve školách i ve sborech.

Slova, která vyřkl náš Pán Ježíš Kristus na kříži jsou
plná milosti a lásky k nám lidem ale především odevzdanosti Bohu Otci. Je dobré když necháme Boží
slovo promlouvat a působit v našich životech.

1. ODPUŠTĚNÍ: Naše odpuštění, resp. odpouštění, je přední podmínkou skutečného duchovního života i proto, že když neodpouštíme,
nedosahujeme na odpuštění svých hříchů. Pokud jsme odpustili,
odpouští nám Bůh. Když nebudeme odpouštět, stane se náš duchovní život náboženskou pózou nebo prázdnotou.
Lukáš 23:34

2. MILOST: Pán Ježíš má moc dát novou budoucnost i těm, kdo jsou na
dně zoufalství a beznaděje.
3. VZTAH S BOHEM: Zde, uprostřed nepředstavitelné bolesti, Ježíš
ukazuje, jakému druhu vztahů svou smrtí a obětí dal vzniknout.
Svou obětí umožnil, abychom byli adoptováni do Boží rodiny a nazývali stvořitele vesmíru „Abba“ neboli „tatínku“. To proměňuje nejen
náš vztah s Otcem, ale i mezi námi navzájem.
4. PROČ? Mimo jiné také proto, abychom znovu prožili cenu našeho
přijetí u Boha.
5. ŽÍZNÍM! Bůh nás vyzývá zůstat otevřenými k bídě a utrpení světa
kolem nás. Vyzývá nás k pláči s plačícími. Nepopírá zoufalství. Stvořil nás pro lepší svět, než v jakém žijeme, a naše srdce i těla žízní po
Ráji, který hlídají andělé s plamenným mečem.
6. JE DOKONÁNO! Pro Ježíše samotného tento výrok vyjádřil splnění
mise, pro kterou přišel. Přinesl skutečnou svobodu z největšího lidského zajetí: z hříchu. A navíc, po jeho výrocích se roztrhla opona
na místě, které navždy symbolizovalo oddělenost Boha od lidí. Hříšní lidé se nemohli přiblížit ke svatému Bohu, ale skrze Krista se Bůh
přiblížil k lidem. Později to shrnul Ježíšův bratr Jakub krásně:
„Přibližte se k Bohu a On se přiblíží k vám.“ Ježíšův výrok je výkřik
vítězství.

7. ODEVZDÁNÍ SE: Vydat svého ducha Bohu znamená udělat rozhodnutí. Už jsi toto rozhodnutí udělal? Pokud ano, tak Mu děkuj za to,
že tvůj duch je s Ním a pros za ty, kdo toto rozhodnutí ještě neudělali. A pokud jsi Bohu svého ducha ještě nedal, tak to můžeš učinit
dnes. Přijď k Němu v pokání a předej Mu vedení nad svým životem.

Ježíš řekl:
„Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí.“
Lukáš 23:43

Ježíš mu odpověděl: „Amen, pravím ti, dnes
budeš se mnou v ráji.“
Jan 19:26-27

Když Ježíš spatřil matku a vedle ní učedníka,
kterého miloval, řekl matce: „Ženo, hle, tvůj
syn!“ Potom řekl tomu učedníkovi: „Hle, tvá
matka!“
Marek 15:34

O třetí hodině zvolal Ježíš mocným hlasem:
"Eloi, Eloi, lema sabachtani?", což přeloženo
znamená: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mne
opustil?“
Jan 19:28

Ježíš věděl, že vše je již dokonáno; a proto, aby
se až do konce naplnilo Písmo, řekl: „Žízním.“
Jan 19:30

Když Ježíš okusil octa, řekl: „Dokonáno jest.“
Lukáš 23:46

A Ježíš zvolal mocným hlasem: „Otče, do tvých
rukou odevzdávám svého ducha.“

(citáty s průvodní brožůrky: 7 posledních slov Ježíše Krista na kříži, celá publikace na: www.ea.cz/atm2011)

zpracoval Tomáš Michalek

ČEA – Česká evangelikální aliance
ČEA si klade za cíl pomáhat jednotlivým křesťanům, křesťanským vedoucím, místním sborům a křesťanským organizacím, aby byli nositeli proměny svého okolí (Mt
13:31-33) a viditelným světlem, které svítí před lidmi (Mt 5:16).
motto: “Inspirovat evangelikální křesťany ke sdílení evangelia, službě a spolupráci, být jejich hlasem v dnešní společnosti.”
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Exit klub

napsali

Rád bych se s vámi sdílel o Exit klubu, který u
nás ve sboru funguje místo mládeže. Klub navazuje na evangelizační akci – Exit Tour, která
trvala od 22. - 27.11.2010. Akce měla své pořadatelé z různých křesťanských organizací a
zapojili se do ní i místní církve (AC, CB,
SCEAV, KS). O Exit Touru byl již ve sborových
novinách (12/2010) napsán článek. Dálé se po
této "evangelizační invazi do škol" rozjely pro
oslovené studenty v místních církvích evangelizační kluby. Křesťanské sbory mají křesťanský outdoor, SCEAV má studenské bohoslužby, CB má hudební klub Fusion a nízkoprahový klub Fontána.
U nás se rozjel Exit Klub místo mládeže.
Tento klub je určený pro nevěřicí lidi, ale je do
něj zapojená celá naše mládež. Jeho náplní
jsou hry, sledovaní dílu křesťanského pořadu
Exit 316 a následná diskuze k dílu s krátkým
čtením z Bible. Taky semtam pozveme hosta,
který po diskuzi mluví na dané témata. Zatím
to byli Marek Slusarz na téma "samota", Josef
Ledvoň na téma "smrt" a Petr Rokosz na téma
"závislost". Začali jsme loni v prosinci hned po
Exit Touru. První akcí byla Pizza párty (ta je u
nás velmi osvědčená). Přišlo asi 10 nových lidí
a stavil se na chvíli i jeden pár z ulice, s kterým jsme taky mohli mluvit o Bohu. Hráli jsme
hry, zkoukli díl exitu a následně diskutovali.
Překvapivě se do diskuze zapojili i noví nevěřicí lidé. Po určité době na exit přicházeli průměrně 2-3 noví lidé. Ostatní většina přešla do
evangelizačního hudebního klubu Fusion v CB.
Je dobré vědět, že dálé chodí mezi křesťany.
Narazově však příjde i 8 nových lidí (i s lidmi,
které známe již délé). Byli už ale i Exit setkání,
kde nebyl žádný nevěřicí člověk. Tehdy jsme si
více četli a modlili se za nevěřicí. Jedna dívčina řekla svědectví. Jednou jsme sledovali díl
exitu na téma "rodiče", v diskuzi se otevřela,
že její vtah k rodičům není zrovna nejlepší.
Příští setkání řekla, že se za její vztah k rodičům modlila a následně se zlepšil.
Pro ty, kteří chtějí vědět jak to bude z mládeži,
mohu napsat, že mládež dále oficiálně funguje.
Scházíme se jako skupinky. Máme klučičí skupinku, dívčí skupinku, ale chceme se scházet i
společně jako klasická mládež.
V únoru plánujeme chatu. Prosím vás o modlitby, protože to bude průlomová akce, kde chceme novým lidem říct jasné evangelium a udělat pro ně výzvu. Sami zvažujeme jak to bude
dále, kdy přejdeme s Exitu na klasickou mládež. Celý tento klub stojí také na vaších modlitbách. Prosím vás vytrvejte v prosbách za
mládež.
Jakub Koziel

Poděkování dětem

napsali

V sobotu 8. ledna v budově našeho sboru bylo pro děti, které se účastnily představení "Jonáš" připraveno pěkné odpoledne, které bylo poděkováním za jejich píli a úsilí. Všichni dětští herci se naposledy vrátili do
svých rolí tím, že si oblékli kostýmy a byli fotografováni, aby se na ně jen
tak nezapomnělo. Pak se krásné kostýmy uložily a čekají, co že se pro ně
vymyslí příště? Říká se, že bez práce nejsou koláče, takže za tu dobře
odvedenou práci čekalo na děti – herce, ale i na ostatní, kdo se na muzikálu podíleli, bohaté sladké i slané občerstvení.
Další odměnou byla velká porce zábavy, ale i ponaučení, o které se postarali manželé Rokoszovi s několika pomocníky. Do dnešní doby převedli 3 biblické příběhy a jejich perfektní herecké výkony zaujaly a pobavily
všechny zúčastněné diváky. Scénky byly proloženy soutěžemi a hrami,
které si pro děti připravily Esterka s Karolínou.
Po veselých dětských tvářích, na kterých bylo vidět radost a smích, šlo
usoudit, že odpoledne se podařilo.
Irena Kovaříková

Důvěřuj Bohu v každém čase

svědectví

V neděli 16.1. mě velmi oslovilo slovo bratra Jindry Koziela, o statečném
postoji víry izraelských mladíků Šadraka, Mešaka, Abedneho, kteří se v
babilonském zajetí vzepřeli královu rozkazu a nepoklonili se modle, byť
jim za to hrozil strašný trest: vhození do pece.
Jak bych se zachovala v takové situaci na to ani nemám odvahu pomyslet, ale v mysli se mi vybavoval ten jejich příběh a přemýšlela jsem o nedělním kázání víc než obvykle, dokonce jsem měla příležitost pár krát
sdílet to slovo s blízkými. To byla pouhá teorie, ale během několika dnů
jsem byla vyzkoušená, jak to je s mou vírou v praxi.
Důvěřuji Bohu v každém čase?
Ve škole se každý den zvětšoval počet nemocných dětí i dospělých. V
takové situaci se téma zdraví stalo hlavním námětem rozhovorů. Všechny spěly k jednomu závěru, že situace je tak zlá, že člověk ani nemůže jít
k lékaři, zůstat doma na nemocenské se léčit, protože si to z finančního
hlediska nemůže dovolit. Z čeho by zaplatil byt a všechny jiné potřebné
věci? Přichytila jsem se , že jsem se "přiklonila" k těmto negativním postojům a připojila jsem se k reptání. Měla jsem za to, že to je realita
dnešní doby a souhlasila jsem s těmi názory a pak najednou onemocněly
obě dcery a příští den jsem se už cítila nemocná taky, ale doufala jsem,
že to s pomocí sirupů, medu, vitamínů a čajů překonáme. Nestalo se tak,
situace se zhoršovala ze dne na den a začali pokašlávat i kluci. Přitom mi
došlo, že svým reptáním jsem nekritizovala vládu, dobu, ve které žijeme,
ale, že svými výroky zarmucuji Boha. Kde je má důvěra k Tatínkovi, že se
o nás postará i v čase nemoci i v čase finanční tísně?
Opět jsem si uvědomila svoji slabost, ale zároveň nesmírnou Boží moc a
moc Jeho slova. Byla jsem Bohu vděčná, že mě upamatoval, pomohl mi
přehodnotit ujeté názory. Šla jsem tedy k doktorce, která mi předepsala
léky a upozornila mě, že to musím opravdu vyležet a nepracovat, aby
nedošlo ke komplikacím.
Taky jsem pochopila, že i když žijeme v jiné době, jsme podobně jako
Šadrak, Mešak, Abednego, vystaveni tlakům poklonit se modle - přiklonit
se k světským pravdám, módě, zvykům.
Dej mi Otče, prosím, moudrost , sílu a odvahu ať v příští zkoušce obstojím.
Na webových stránkách našeho sboru lze vyslechnout kázání Důvěřuj Bohu v každém čase
http://download.ackarvina.cz/audio/Kazani_2011/2011_01_16_kazani_96.mp3

Jolanta Michalková
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Co je to evangelium

evangelizace

V minulém čísle jsme psali o osobním svědectví, o tom, že každý křesťan má být
připravený vydat svědectví o naději jakou máme v Bohu. V dnešním článku se
zaměříme na evangelium (z řečtiny – radostná zvěst). Co to vůbec evangelium je?
Její základ je velice prostý a jednoduchý.
Jeho obsah lze shrnout do čtyř bodů:

1.

Lidský hřích

Biblické slovo, které do češtiny překládáme jako „hřích“, lze přeložit přibližně jako „minutí se cílem“. Zatímco slovo „hřích“ má pro mnoho nevěřících
jakýsi poněkud směšný a zastaralý náboženský podtext, tohle zní mnohem
jasněji. Člověk se míjí cíle, který pro
něj Bůh má. A Boží cíl pro člověka je
úžasný. Můžeme se o něm dočíst hned
v úvodních kapitolách Bible. Jsme stvořeni, abychom panovali nad celou zemí. Jsme mistrovským Božím dílem,
které stvořil ke své radosti. Ale to
všechno bylo narušeno prvotní neposlušností člověka, který podlehl satanovým lžím a zneužil svobodu, kterou
dostal. Člověk se vědomě rozhodl proti
Bohu a tím odevzdal satanu vládu nad
sebou i nad světem. Původní dokonalé
stvoření bylo poškozeno hříchem. A
skrze hřích přišla do lidského života
smrt, nejen tělesná, ale i věčná smrt,
věčný pobyt na místě, kde bude pláč a
skřípění zubů (Mt 8:12). Skrze hřích
přišly nemoci, skrze hřích přišly války,
skrze hřích jsme ztratili původní čistotu a neporušenost. Stvoření je porušeno a je psáno, že zhřešil každý člověk
(Řím 3:23). Každý, bez výjimky. A to je
zvěst, která jde hodně na tělo. Zatímco
prohlášení „lidé jsou hříšní“vám odkývá nejspíš každý, s prohlášením „já
jsem hříšný“ mají mnozí problémy.
Zvláště náboženství a samospravedliví
lidé si to mnohdy odmítají přiznat. Ale
hřích není jen vražda nebo znásilnění.
V Božích očích je hříchem třeba i závist nebo sobectví. Žádný člověk nedo-

2.

Ježíš zemřel za naše hříchy

Narodil se v Betlémě Josefovi a Marii.
Jeho narození provázelo mnoho nadpřirozených znamení, ale pak prakticky
až do svých 30 let vyrůstal jako každý
jiný mladík. Vyučil se tesařem, poctivě
pracoval, a jen Josef a Marie znali tajemství jeho zrození. Že Ježíš není jen
lidským synem, ale je počat z Ducha
svatého. Že je Bůh, který na sebe vzal
dobrovolně lidskou přirozenost. Uchovávali to tajemství ve svém srdci a oče-
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káže sám ze své síly dostat Božím požadavkům a nehřešit. Proto byl dán
Zákon,
aby
člověka
usvědčoval
z hříchu a znovu a znovu mu ukazoval,
že sám prostě nemá šanci si pomoci.
Přesto ale Bůh člověka nezavrhl. Protože Bůh, to je především obrovská láska. Jenomže stejně jako absolutní láska
je Bůh i absolutní spravedlnost. Nemohl nad lidským hříchem zavřít oči a
dělat, že se nic nestalo. To by porušil
základní principy, na kterých je zbudován celý vesmír. Celý vesmír povstal
skrze Boží Slovo, a kdyby Bůh jeho
hodnotu nějakým způsobem devalvoval, nemohl by svět prostě dál existovat.
Proto, kdekoli se ve Starém Zákoně
dočtete o hříchu, najdete i další dvě
věci. Oběť a krev. Za hřích musí být
zaplaceno. Ve starém Izraeli, na kterém Bůh demonstroval své jednání, to
byla krev zvířat. Kdykoli Izraelita zhřešil, muselo být zabito zvíře a jeho krev
být prolita na oltáři. Teprve pak byl
ten, kdo zhřešil, znovu čistý a mohl se
ukázat před Bohem. Jenomže tohle
bylo jen napravování následků. Příčina
stále zůstávala, a proto každý člověk
zhřešil a znovu musel přinášet stále
nové oběti. Zároveň však s přibývajícími staletími stále sílí Boží náznaky, že tohle není konečné řešení. Že je
to jen předobraz něčeho, co přijde.
Něčeho, co bude definitivní a co navždy s hříchem skoncuje.
A Bůh – jako vždy – dodržel slovo.

kávali, co se stane. Znali mnoho proroctví o Mesiáši – vykupiteli, který spasí Izrael. Slyšeli i proroctví Simeona a
Anny (Luk 2). Čekali a doufali.
Asi ve 30 letech vystoupil Ježíš na veřejnost. Nechal se pokřtít ve vodě a
vzápětí na něj sestoupil Duch svatý.
Odolal pokušením na poušti a vrátil se
v moci Ducha. Po tři roky procházel
zemí a kázal, že se přiblížilo Boží království. Uzdravoval nemocné a křísil

CÍL ZVĚSTOVÁNÍ
Základním
cílem
zvěstování
evangelia je, aby člověk poznal
svůj hřích jako prvotní, největší
problém svého života, činil pokání (to neznamená roztrhnout si
šaty, kvílet a sypat si popel na
hlavu, ale naprosto rozumové
rozhodnutí, že chci opustit hřích
a obrátit se čelem vzad na své
dosavadní cestě od Boha) a vírou
přijal Ježíše Krista jako svého
Spasitele a Pána. Výsledkem toho je přijetí za Boží dítě (J 1:12),
odpuštění všeho hříchu (Sk
10:43) a jistota věčného života
s Bohem (1J 5:13). Ale naše spasení v sobě zahrnuje daleko víc.
Pán Ježíš nepředstavitelně trpěl
proto, abychom mohli vstoupit do
plnosti Božích požehnání.
Ukážeme si některé z nich: Byly
to však naše nemoci, jež nesl,
naše bolesti na sebe vzal, ale
domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen.
Jenže on byl proklán pro naši
nevěrnost, zmučen pro naši
nepravost. Trestání snášel pro
náš pokoj, jeho jizvami jsme
uzdraveni (Iz 53:4-5).
Ano – proto Ježíšovo bičování,
proto i jeho jizvy. Trpěl za všechny naše nemoci, abychom my byli
zdraví. Tělesně, duševně i duchovně. Jsme tedy uzdraveni i ze
všech svázaností, ze všech depresí. Ježíš prožil na kříži i odmítnutí
od Boha – abychom my byli
uzdraveni z každého odmítnutí
od lidí. Trpěl samotu, abychom
my mohli prožívat obecenství
s Bohem i lidmi. Trpěl chudobu,
zimu a hlad, abychom my si nemuseli dělat starosti o své hmotné zabezpečení.
A tak lidé víry docházejí požehnání spolu s věřícím Abrahamem (Gal 3:9). Jsme Boží
požehnaní. Vztahuje na nás veškeré požehnání, které Bůh zaslíbil Abrahamovi. Pokud budeme
chodit po Božích cestách, můžeme si směle přivlastnit i veškeré
požehnání z 5. Moj 27:1-14.
Toho, který nepoznal hřích,
kvůli nám ztotožnil s hříchem,

Co je to evangelium
abychom v něm dosáhli Boží
spravedlnosti (2 Kor 5:21).
Jsme daleko víc, než jen hříšníci,
kterým bylo odpuštěno. Jsme
Boží spravedlnost – tedy naprostý opak hříchu. Tak nás teď vidí
Bůh.
Víme, že všecko napomáhá k
dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle
jeho rozhodnutí (Řím 8:28).
Cokoliv se mi přihodilo a ještě
přihodí od chvíle nového narození, všechno je mi k dobrému.
Všechno mi prospívá a za všech
okolností mohu děkovat. Nic mi
nemůže uškodit – žádná okolnost,
žádná zkouška – pokud dokážu
trvat na tomto Božím zaslíbení.
Navíc Bůh výslovně slibuje, že na
mě nedopustí zkoušku, která by
byla nad moje síly (1. Kor 10:13).
Hle, dal jsem vám moc šlapat
po hadech a štírech a po veškeré síle nepřítele, takže vám
v ničem neuškodí (Luk 10:19).
Mám plnou autoritu nad satanem
a jeho veškerými duchovními
služebníky. Mohu vymítat démony a rozvazovat ty, které satan
svázal.
Ty, kdo uvěří, budou provázet
tato znamení: Ve jménu mém
budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky; budou brát
hady do ruky, a vypijí-li něco
smrtícího, nic se jim nestane;
na choré budou vzkládat ruce
a uzdraví je (Mk 16:17). Mohu
vzkládat ruce na nemocné a modlit se s nimi za uzdravení
z jakékoliv nemoci.
Má-li kdo z vás nedostatek
moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez
výčitek, a bude mu dána (Jk
1:5). Bůh mi zaslibuje i všechnu
potřebnou moudrost, kterou kdy
budu potřebovat. Navíc říká, že
zmoudřím čtením Božího slova.
A dalo by se tak pokračovat ještě
dlouho. Myslím, že jsme ještě ani
neobjevili všechna zaslíbení, která nám Bůh v Písmu dal. Pokud
budeme zvěstovat takové evangelium, pak bude opravdu radostnou zvěstí pro každého člověka.

evangelizace
mrtvé. Utišoval bouře a sytil zástupy.
Jeho moc byla nesmírná a učedníci,
které vyvolil, to viděli. Zástupy v něm
viděly toho, který obnoví Izraeli jeho
slávu a znovu vybuduje říši. Ale Ježíš
znovu a znovu opakoval něco, čemu
nerozuměli a co odmítali pochopit. „Já
jsem nepřišel panovat, ale trpět a zemřít“. A ta nepochopitelná věc se nakonec opravdu stala. Ježíš byl nespravedlivě obviněn, surově týrán a nakonec
zabit jedním z nejrafinovanějších mučení, jaké si kdy lidé vymysleli – ukřižováním. A po celou dobu neotevřel ústa
na svou obhajobu. Šel pokorně jako
beránek na porážku. Pokořil se způsobem, jaký si nedokážeme představit.
Těsně před smrtí z kříže zvolal: “Je
dokonáno.“ A měl pravdu. Pak zemřel.
Jeho učedníci ho pohřbili a ke hrobu
přivalili velký kámen.
Bylo dokázáno to, na co náznakem ukazovaly všechny oběti zvířat Starého
zákona. On byl ten beránek bez vady a
bez poskvrny, vyhlédnutý ještě před
stvořením světa, o kterém mluvili pro-
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roci dávno před jeho příchodem. Jen
on mohl přinést dostatečné výkupné za
lidský hřích. To největší na jeho pozemském životě nebyly zázraky a znamení. Nebyl jen velký prorok a učitel.
To největší bylo to, že naplnil Zákon.
On to dokázal. Neprovinil se proti jedinému Božímu přikázání. On skutečně
nezhřešil ani myšlenkou. Byl dokonalý,
protože byl dokonalý člověk a dokonalý
Bůh. A jeho krev byla dostatečným
výkupným. Od prvních stránek Bible je
krev v Božích očích čímsi zvláštním a
nesmírně cenným. Za každou prolitou
krev volal Bůh k odpovědnosti. A čím
spíše je zvláštní krev Pána Ježíše. Její
jediná kapka prolitá na Golgotě má
moc překrýt všechny lidské hříchy.
Ježíš zemřel pro naše ospravedlnění
(Řím 5:9). Pro tvé ospravedlnění. Je
zaplaceno za všechny naše hříchy (Žd
9:28, 1Kor 15:3). Nikdo už pro ně nebude odsouzen. Zbývá jen jediný hřích,
za který není zaplaceno – odmítnutí
obětí Pána Ježíše Krista (J 16:9).

Třetího dne vstal z mrtvých dle Písem

1. Kor 15:14: a jestliže Kristus nebyl
vzkříšen, pak je naše zvěst klamná, a
klamná je i vaše víra
1. Kor 15:17: Nebyl-li však Kristus
vzkříšen, je vaše víra marná, ještě jste
ve svých hříších.

Pokud
nezdůrazníme
Kristovo
zmrtvýchvstání, jak chceme, aby lidé
uvěřili v živého Ježíše? Vždyť jsme jim
předtím sami řekli, že zemřel. Až Kristovým vzkříšením je naše spasení dokonáno, vždyť je psáno, že Řím 4:25:
jenž byl vydán pro naše přestoupení a
vzkříšen pro naše ospravedlnění. Až

jeho vzkříšením jsme se stali Boží spravedlností (2. Kor 5:21). Za spravedlivou věc umřelo v lidském historii hodně lidí, ale z mrtvých vstal jediný Ježíš.
Jen On triumfoval nad smrtí.
Proč právě On? Právě pro to, o čem
jsme mluvili v minulém bodě – Ježíš
nikdy nezhřešil. Bůh řekl, že mzdou
hříchu je smrt (Řím 6:23), a satan měl
proto právní nárok na každého hříšného člověka. Ale v Ježíšově případě šlápl
vedle. Neměl na Něj prostě právo. Ano
smrt ani peklo Jej nemohly udržet ve
své moci. Ježíš vstal z mrtvých a ukázal
se postupně několika stům lidí. Ti obzvláště nevěřící Tomášové si na něj

mohli i sáhnout. Důležité je i to, že
vstal z mrtvých „podle Písem“. Ve Sk
2:31 se Petr v této souvislosti odvolává
na Ž 16:10, další proroctví můžeme
najít v Oz 6:2 nebo Iz 53:10-12.
Myslím, že po vědomí osobního hříchu
je tohle další prubířský kámen pro přijetí evangelia. To, že Kristus vstal
z mrtvých, se nedá rozumově vysvětlit
– to se dá jen přijmout vírou. Obejít se
to nedá. Není možné vést člověka
k obrácení a vynechat zmrtvýchvstání.
Kristovo vzkříšení je také nejlepším
zaslíbením, že Bůh jednou vzkřísí i nás.
Ať už se dočkáme druhého příchodu
Pána Ježíše nebo zemřeme dříve, můžeme se těšit, že:
Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z
mrtvých, pak také víme, že Bůh ty, kdo
zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu
s ním k životu. Toto vám říkáme podle
slova Páně: My živí, kteří se dočkáme
příchodu Páně, zesnulé nepředejdeme.
Zazní povel, hlas archanděla a zvuk
Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe,
a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou
nejdříve; potom my živí, kteří se toho
dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A
pak už navždy budeme s Pánem.
1. Tes 4:14-17
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Co je to evangelium
4.

evangelizace
Toto spasení si přivlastňujeme vírou

Ef 2:8-9 Milostí tedy jste spaseni
skrze víru. Spasení není z vás, je to
Boží dar; není z vašich skutků, takže
se nikdo nemůže chlubit.
Ga 2:16
Víme však, že člověk se
nestává spravedlivým před Bohem na
základě skutků přikázaných zákonem,
nýbrž vírou v Krista Ježíše. I my jsme
uvěřili v Ježíše Krista, abychom došli
spravedlnosti z víry v Krista, a ne ze
skutků zákona. Vždyť ze skutků zákona nebude nikdo ospravedlněn.

Spasení si nemůžeme ničím zasloužit. Můžeme jenom natáhnout ruku a
přijmout ho. Není jiná cesta než skrze osobní víru. Tohle rozhodnutí může udělat každý člověk jen sám za
sebe a zcela svobodně a bez nátlaku.
Pojďme se teď zabývat otázkou vlastního přijetí Pána Ježíše. Řím 10:9-10:
Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána
a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh
vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.
Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení. Vidíte, že
jsou tu dvě různé věci: vnitřní a vnější. Tou vnitřní částí je uvěřit ve svém
srdci, že Bůh vzkřísil Ježíše
z mrtvých. Ta vnější, aktivní část je
vyznat svými ústy Ježíše jako Pána.
Pokud je někdo mým pánem, tak přijímám jeho vládu nad všemi oblastmi
svého života. Už nepatřím sobě, patřím svému pánu. On bude od této
chvíle rozhodovat o mém dalším životě. To je hodně odvážné rozhodnutí a
dá se udělat jen tehdy, pokud jsem
nejdřív poznal povahu svého budoucího pána. Že je plný lásky a porozumění. Že touží po mém životě ne pro
panování, ale aby mi mohl být blízko
a aby mi bylo dobře.
Jr 7:23
Přikázal jsem jim jedině
toto: »Poslouchejte mě a budu vám
Bohem a vy budete mým lidem, choďte po všech cestách, jak jsem vám
přikázal, a povede se vám dobře.«

Pokud někdo příjme Ježíše jako svého Pána a nepozná jeho povahu, bude žít život ve strachu a v obavách.
Na druhé straně, kdo tuhle aktivní
část zcela jednoznačně neudělá, kdo
bezpodmínečně nevydá Bohu každou
oblast svého života, odsuzuje se
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k stálému životu duchovního novorozeněte. I roky po obrácení se bude
živit mlékem a z pevné stravy pokročilejšího učení bude mít zažívací potíže. Bude žít v trvalé nezávaznosti a
nezávislosti a tím bude bránit Bohu,
aby ho uvedl do požehnání, které pro
něj má. A nakonec může skončit jako
to
semeno
zaseté mezi trní
z podobenství o rozsévači. Nevydané
oblasti života v něm úplně zadusí
nový život.
V zásadě se v této fázi můžeme setkat se dvěma chybami. Tu první uvádění lidí pod zákon.“Budeš spasen,
když uvěříš a přestaneš dělat to a to
a začneš dělat to a to“. Pozor! Ke
svému spasení nikdo nemůže nic
přidat. I ten největší hříšník je spasen jen a jen tím, že uvěří. Budeme
se ve službě setkávat s lidmi, kteří
přicházejí ze skutečně otřesných poměrů a vězí hluboko v těch nejošklivějších hříších. Překonejte pokušení
říkat jim, čeho všeho by měli nechat,
než uvěří. Bez nového života, který
se v nich narodí, k tomu stejně nebudou mít sílu. A křesťanský život by se
nikdy neměl stát břemenem, kdy člověk zarmouceně sčítá, co všechno
teď už nesmí. Měl by být radostí
z toho, od času všeho má už svobodu.
Pokud to tak není je někde chyba.
Druhá chyba souvisí s již zmiňovaným přijetím Ježíše jako pána. Ne
vždy dostatečně zdůrazňujeme, co to
znamená. Můžeme vidět rozpor mezi
někdy mnoha zvednutýma rukama
při evangelizacích a několika málo
jedinci, kteří pak skutečně začnou žít
s Bohem. Pokud zvěstujeme evangelium stylem: „Když teď uvěříte
v Ježíše, budete uzdraveni, vyřeší se
všechny vaše problémy, začnete žít
nový život plný radosti…“, tak se na
takovou výzvu pochopitelně přihlásí
skoro každý. Ale to není plné evangelium. Ježíš řekl také:
Lk 14:26-33 Kdo přichází ke mně
a nedovede se zříci svého otce a matky, své ženy a dětí, svých bratrů a
sester, ano i sám sebe, nemůže být
mým učedníkem. Kdo nenese svůj kříž
a nejde za mnou, nemůže být mým
učedníkem.

Chce-li někdo z vás stavět věž, což si
napřed nesedne a nespočítá náklad,
má-li dost na dokončení stavby? Jinak
- až položí základ a nebude moci dokončit - vysmějí se mu všichni, kteří to
uvidí. To je ten člověk, řeknou, který
začal stavět, ale nemohl dokončit.
Nebo má-li nějaký král táhnout do
boje, aby se střetl s jiným králem, což
nezasedne nejprve k poradě, zda se
může s deseti tisíci postavit tomu, kdo
táhne s dvaceti tisíci? Nemůže-li, vyšle poselstvo, dokud je protivník ještě
daleko, a žádá o podmínky míru. Tak
ani žádný z vás, kdo se nerozloučí se
vším, co má, nemůže být mým učedníkem.

A to už je rozhodnutí, které je potřeba pořádně si rozmyslet. Kdo nespočítá náklad, brzy spláče nad výdělkem. Nesení kříže je ukřižování mého já – mých plánů, mých pocitů, jakéhokoliv nároku na můj život. Tak
jako se Ježíš plně vydal mně, vydávám se teď já jemu. Pokud budeme
zvěstovat takové plné evangelium,
neuvidíte možná tolik zvednutých
rukou. Ale ovoce, které zůstane, bude trvalé.
Co se stane s člověkem v okamžiku,
kdy vyzná ústy Ježíše jako Pána a
v srdci uvěří v jeho zmrtvýchvstání?
J 3:5-6
Ježíš odpověděl: "Amen,
amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo
z vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího. Co se narodilo z těla, je
tělo, co se narodilo z Ducha, je duch .

Bůh původně stvořil člověka jako
trojjedinou bytost. Z prachu země
stvořil tělo a vdechl do něj ducha.
Jejich spojením pak vznikla duše.
V okamžiku prvního hříchu zemřel
v člověku právě jeho duch – ta část
čisté Boží podstaty v něm. To co mu
umožňovalo obecenství s Bohem.
Jakýsi vysílač a přijímač naladěný na
Boží frekvenci. A právě tento duch je
obnoven v okamžiku nového narození. To on nám svědčí o tom, že jsme
Boží děti. On - pokud mu k tomu dáme svolení – začne proměňovat naši
duši i tělo.
Co je to evangelium čerpáno ze zvláštního vydání Života víry 2 "Roztáhněte sítě - jak zvěstovat evangelium“

Oblastní setkání sborů

napsali

Všem oslavencům
Přejeme mnoho
Božího požehnání

Jako každý rok i letos jsme se 9. ledna 2011 shromáždili na Slezské univerzitě v Karviné. Deset okolních sborů Apoštolské církve ze severomoravské oblasti povstalo a společně chválilo našeho Pána Ježíše Krista. V minulých letech jsem neviděla tak hojnou účast. Ve spodní části auly jsme pracně hledali volné místo
k sezení a na balkoně to bylo podobné.
Shromáždění vedl pastor sboru z Kopřivnice Jiří Kostelník. S
chválící skupinou z jejich sboru jsme mohli přicházet až před
trůn Beránka. Pastor sboru Oldřichovice Pavel Motyka měl krátké slovo povzbuzení a gratulace k 70. výročí narození emeritního biskupa Rudolfa Bubika a jeho manželky Marušky.
V krátkých prezentacích se představila práce Nadačního fondu
Nehemie (pomoc trpícím). Představení práce v Etiopii Jimma.
Prosba k zapojení se do sponzorování dalších 50 etiopských dětí. Více na www.nehemia.cz. O misii v ČR mezi cizinci hovořil
bratr „Ondřej“ a modlitbu za založení nových sborů vedl pastor
Bohuslav Sikora z Ostravy.
Hlavním řečníkem byl host z Anglie, pastor David Shearman,
který se s námi sdílel na téma: „Pohled z jiné perspektivy“. Vidět pohledem věčnosti. Všichni jsme pod tlakem, svět nás tlačí,
důležité je mít potěšení teď, musím si užít teď, je jedno, zda se
zadlužím, jestli zůstanu morálně čistý. Někdo potom prožívá
následky hříchu a špíny. Bůh by chtěl před nás položit výzvu,
abychom měli jinou perspektivu. Přemýšleli jsme také nad Žalmy. Boží mužové prožívali to, co žalmy popisují. Pomáhají i nám
vyjadřovat naše každodenní emoce, když jsme nadšení, máme se
radovat, když jsme v depresi, máme složit svoji naději v Boha,
když se cítíme opuštěni a zranění, tak si můžeme připomínat, že
Hospodin je náš Pastýř. Když se podíváme ze správné perspektivy, najednou uvidíme všechno úplně jinak. Potřebujeme Boží
blízkost. Důležité verše: Žalm 73,25 Koho bych měl na nebesích? A na zemi v nikom kromě TEBE nemám zalíbení. Židům
8,1 Z toho, co bylo řečeno, plyne: máme velekněze, který usedl
po pravici Božího trůnu.
Ten nejvyšší Velekněz už dokončil své dílo. Pokud porozumíme
tomuto, můžeme s Ním usednout na trůnu. V těch všech starostech, těžkostech, problémech, ve všem tom starání se o rodinu,
a sborových povinnostech. Potřebujeme si připomínat, že jsme
posazení s nejlepším Pastýřem, s nejvyšším veleknězem, který
už dokonal své dílo a tebe pozývá, aby ses posadil spolu s ním
k dokončenému dílu. Je důležité, abychom byli zapojeni v Božím
díle. Jak žijeme život Krista? V lidských skutcích se Bohu nezalíbíme. Nesnažme se žít z naší síly. Máme víru v dokonané dílo?
Žijeme životem ve vzkříšení? Všechno, co bylo potřeba vykonat,
už Pán Ježíš vykonal. On je počátek a ten, který vše ukončuje. V
Židům kap. 4 je psáno, že Boží lid má vstoupit do odpočinutí. Co
je tím myšleno? Není to o úsilí dělat Boží dílo, ale o spolupráci
s Nim. Jak by to prakticky mohlo vypadat pro každého z nás?
Hodně se modlit? To určitě. Příklad z Ezechiele 37 - promlouváme k „suchým kostem“, slyší slovo Hospodinovo. Prorokujeme,
aby přišel Boží dech a vanutí Ducha svatého. Není to tak, že my
způsobíme vítězství, ale máme vstoupit do Jeho vítězství.
V závěru jsme byli osloveni výzvou obnovení vztahu s Pánem,
ochoty vstoupit nově do Božích skutků, které jsou pro nás připravené. Dívat se z Boží perspektivy.
Vždy je dobré, když jsme znovu osloveni Božím slovem. Bylo
milé vidět po delší době bratry a sestry z okolních sborů. Radost
nám působila velká účast a uvědomovali jsme si, že Jeho milost
ještě stále trvá pro bloudící ovečky. Využijme čas milosti.
Ilona Folvarčná

24. 2. 1998 Slusarzová
Klárka

26. 2. 1999 Rokoszová
Evička

3. 2. 1990 Kozielová
Ester

4. 2. 1940 Dohnalová
Rosalie

9. 2. 1973 Kovařík
Petr

16. 2. 1954 Konečná
Anna

20. 2. 1936 Chmelková
Růžena

20. 2. 1984 Weberová
Vendula

JEŽÍŠ

DVD

Toto dílo, natočené podle
skutečných událostí zaznamenaných v Lukášově evangeliu, je nejen realistické a
historicky věrné, ale jak
ukazují ohlasy diváků po
celém světě, tento výjimečný
příběh je stále živý a má co
říci i člověku v dnešní době.
Filmovalo se přímo v Izraeli,
na místech popsaných v
Bibli. Celkem 45 herců a
více než 5000 komparzistů
bylo vybráno z oblasti Středního Východu. Týmy specialistů velmi důkladně studovaly dobové oblečení, architekturu, zvyky a jídla, díky čemuž se film Ježíš mohl stát nejvěrnějším filmovým zpracováním Kristova života.
prodej a půjčovna knih AC Karviná
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Internetové rádio
Stanice celodenního vysílání
křesťanské rozhlasové misie
TWR-CZ a TWR-Slovakia.
www.radio7.cz

Záchrana z Kábulu

kniha

Během tří srpnových dnů v roce 2001 bylo afgánským
radikálním talibanským režimem zadrženo osm mezinárodních humanitárních pracovníků. Osm mužů a žen humanitární organizace Shelter Now – čtyři Němci, dva
Australané a dvě Američanky – strávilo následujících 103
dní v krutých podmínkách vězení, aniž tušili, zda budou
propuštění nebo odsouzeni k smrti. Byli obviněni ze šíření křesťanství ve fanaticky muslimském národě. Po jedenáctém září se stali rukojmími ve smrtící politické hře,
kterou talibanští podmanitelé skrytě plánovali odvrátit
hrozící americké útoky.
Utrpení, zoufalé modlitby, naděje, panika při leteckém
bombardování a nakonec riskantní záchrana americkými speciálními jednotkami
v naprosté tmě, jak je vylíčili sami humanitární pracovníci.
Tento příběh odkrývá temný svět Talibanu: úmyslné pohrávání si s lidmi, vyčerpávající výslechy, strádání v době zajetí. Ukazuje také inspirující nezlomnost lidského
ducha jak v případě humanitárních pracovníků, tak jejich afgánských spoluvězňů.
Objevují v sobě i v jiných nevyčerpatelné zdroje víry, odvahy a naděje.
Shelter Now (Přístřeší nyní) je mezinárodní humanitární organizace založená
v roce 1983 se sídlem v Německu. Pracuje v Afgánistánu, Pákistánu, staví domy,
nemocnice a školy v uprchlických táborech, buduje a opravuje zavlažovací systémy
a denně distribuuje jídlo tisícům uprchlíků. Od roku 1988 pracuje v Afgánistánu a
pomáhá při jeho obnově.
prodej a půjčovna knih AC Karviná

adresa:

Apoštolská církev, Sborové noviny,
735 06 Karviná - Nové Město
tel.:
+420 596 318 745
e-mail: ackarvina@volny.cz
web:
www.ackarvina.cz
Bankovní spojení na sbor : 105 101 764 / 0300
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Pravidelný měsíčník sboru Apoštolské církve v Karviné.
Číslo 02, ročník 18.
SBN vychází pro potřebu AC v Karviné a jsou distribuovány zdarma.
Jakékoliv příspěvky, ať už finanční, či materiální, vždy vítáme! Vaše příspěvky jako jsou články, recenze,
povzbuzení a svědectví můžete předávat osobně v kanceláři sboru anebo zasílat na uvedené adresy.
Na schválení vyučujících příspěvků mají vyhrazené právo starší sboru a pastor.
Uzávěrka příjmu příspěvků do dalšího čísla SBN: 23. 02. 2011

