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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

Opustit sítě

úvodník

Ihned opustili sítě a šli za ním (Marek 1,18).
Ano, právě toto jasné a radikální rozhodnutí učinili budoucí dva učedníci Pána Ježíše, Šimon
a jeho bratr Ondřej. Ale proč toto rozhodnutí učinili? Z jakého důvodu a k čemu? Dříve totiž,
než se odhodlali k tomuto rozhodnutí, je povolal sám Ježíš a oslovil je: „Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.“ Tito muži, byli totiž rybáři.
Jejich dosavadní život se točil především okolo ryb,
rybolovu, sítí, vody, lodí, počasí a obchodu. Rybolov
byl zdrojem jejich obživy. Ryby, ryby, ryby! Ovšem najednou do této každodenní rutiny vstupuje mocný Boží
Syn a obrací jejich myšlení a cíle směrem ke ztraceným lidem okolo nich. Už ne „ryby, ryby, ryby“, ale
„lidi, lidi, lidi“. Budete rybáři lidí! Váš další život se
zaměří na lidi, na pomoc lidem, na naslouchání a povídání, na soucítění a povzbuzování, na jejich záchranu
z beznaděje, prázdnoty a temnoty. Oním oslovením
„rybáři lidí“ chtěl náš Pán jasně poukázat, o co
v našem životě jde především. Že to nejsou naše věci,
naše práce, peníze, užívání si, hmotné statky, zájmy a
záliby; ale lidé. Nyní, se budete zajímat o ně a pomůžete jim nalézt spasení.
Pán Ježíš tuto pravdu zřetelně vyjádřil také zde:
„Přistoupil k němu jeden ze zákoníků… zeptal se ho: Které přikázání je první ze všech? - Ježíš odpověděl: První je toto… miluj Hospodina, Boha svého, z celého
svého srdce, z celé své mysli a z celé své síly!´ Druhé
pak je toto: `Miluj bližního svého jako sám sebe!´ Většího přikázání nad tato dvě není. – “ Marek 12,28-31.
Ano, milovat Boha a milovat lidi! Nic většího, nic důležitějšího, žádná jiná priorita není… A právě v oné chvíli, kdy si toto tito dva muži uvědomili, ihned opustili
sítě! Porozuměli, že pokud se chtějí zaměřit v životě
celým srdcem na lidi kolem sebe, získat je do Božího
království a zachránit je tak před věčnou temnotou,
pak musejí vše nedůležité opustit. Jaké „sítě“ a jaké
„ryby“ brzdí mnohdy nás od toho, abychom se soustředěně a s opravdovou láskou zajímali o lidi kolem nás?
Nebo je tomu tak, že lidi vlastně přehlížíme, vnímáme
jen svou práci, peníze, dům, auto, únavu, studijní výsledky, školu, starosti, církevní zvyky a pravidla?

Fenomén dneška, tzv. „Facebook“, je webovou komunikační sítí mezi lidmi celého světa. K dnešku již má
přes 500.000.000 uživatelů. Lidé tam mohou spolu
komunikovat, sdílet své pocity, stěžovat si, vyjadřovat
své postoje. Jako každý podobný fenomén, má jistě svá
pozitiva, ale také negativa. Proč to má ale takový
úspěch? Odpověď je vcelku jednoduchá: lidé prostě
touží po tom, být spolu, být s lidmi, sdílet se. Lidé jakoby skrytě hledají „rybáře lidí“. „Tak už mě najděte“,
„pomozte mi už někdo“. A možná to vše prozrazuje, že
netouží jen být s lidmi, ale i s Bohem. Jejich internetové povzdechy do kyberprostoru: „Je mi smutno“, „jsem
sám“, „jsem zklamaný“, jsou bídnou a mylnou náhražkou opravdových modliteb, které by měly směřovat
k Bohu! Ale kdo jim to vše poví? Kdo jim poukáže na
opravdový zdroj radosti v životě? Kdo jim jen poukáže
na Toho, který jediný může smazat jejich viny? Kdo z
nás se jim bude opravdu věnovat a trávit s nimi čas?
Kdo z nás opravdu konečně „zanechá sítí“ a půjde
k nim? Slyšíš také ten naléhavý hlas v těchto časech?
„Vtom jsem uslyšel hlas Panovníka: - Koho pošlu a kdo
nám půjde? - I řekl jsem: - Hle, zde jsem, pošli mne! - “
Izajáš 6,8.
Pokud tedy je možné nás povzbudit, pak tak činím i
dnes: opusť ty pozemské sítě, opusť nesprávné vazby,
opusť to zaměření na pozemské ryby, opusť vlastně
vše, co tě odvádí od toho nejkrásnějšího poslání
v našem životě; totiž být RYBÁŘEM LIDÍ.
Josef Ledvoň
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1 Janův 1:9

Jestliže doznáváme své hříchy,
on je tak věrný a spravedlivý,
že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.
Koloským 1:9-23

... abyste plně, se vší moudrostí a duchovním pochopením
poznali jeho vůli. Tak budete
svým životem dělat Pánu čest a
stále se mu líbit, ve všem ponesete ovoce dobrých skutků,
budete růst v poznání Boha, a
z moci jeho božské slávy nabudete síly k trpělivosti a radostné vytrvalosti; a budete děkovat Otci, který vás připravil k
účasti na dědictví svatých ve
světle. On nás vysvobodil z
moci tmy a přenesl do království svého milovaného Syna. V
něm máme vykoupení a odpuštění hříchů: On je obraz Boha
neviditelného, prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo
stvořeno všechno na nebi i na
zemi - svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i
panstva, vlády a mocnosti - a
všechno je stvořeno skrze něho
a pro něho. On předchází
všechno, všechno v něm spočívá, on jest hlavou těla - totiž
církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých - takže je to on,
jenž má prvenství ve všem.
Plnost sama se rozhodla v něm
přebývat, aby skrze něho a v
něm bylo smířeno všechno, co
jest, jak na zemi, tak v nebesích - protože smíření přinesla
jeho oběť na kříži. I vás, kteří
jste dříve byli odcizeni a nepřátelští Bohu svým smýšlením
i zlými skutky, nyní s ním smířil, když ve svém pozemském
těle podstoupil smrt, aby vás
před Boží tvář přivedl svaté,
neposkvrněné a bez úhony —
pokud ovšem pevně zakotveni
setrváte ve víře a nedáte se
odtrhnout od naděje evangelia,
jež jste slyšeli.
Jakubův 5:16
Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni.
Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého.
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Vysvobozen z otroctví hříchu

svědectví

Vyrůstal jsem v katolické rodině a rodiče mne vedli k víře v Boha. Obřadům jsem nerozuměl a po celou dobu mne toto náboženství nenaplňovalo ani pokojem ani radostí.
S přibývajícím věkem ve mně stále víc rostl odpor.
Život v naší rodině byl velmi smutný, protože otec často pil. Měl k tomu důvod. Se sousedem byli jedinými vlastníky koňských potahů ve vesnici. Rád vypomáhal ostatním sousedům a při práci měl vždycky možnost si vypít. Celá rodina trpěla, protože na nás neměl čas a my děti jsme toho zneužívaly. Matka byla velký dobrák a já jako kluk jsem její
dobroty využíval. Začal jsem si dělat, co se mi zlíbilo. Jak málo stačilo, abych byl ještě
horší!
V jedenácti letech jsem se rodičům vzepřel a šel si svou cestou. Ve dvanácti jsem se seznámil se staršími kamarády, kteří už kouřili. Chtěl jsem jim dokázat, že jsem na jejich
úrovni a začal jsem také. Po třech letech jsem začal pít ve větší míře alkohol. Byli jsme
mladí, sami jsme nevydělávali, proto jsme se spokojili s nejpodřadnějším vínem nebo
kořalkou.
Když se vracel tatínek z fušek domů, kradl jsem mu peníze, abych si mohl koupit alkohol
a cigarety. Byl tak opilý, že ani nevěděl, kolik vydělal. Byl jsem člověk, který se nechal
strhnout kdejakou špatností. Brzy jsem měl problémy i s policií. S kamarády jsem pravidelně navštěvoval hospodu. Život bez nich a bez alkoholu a cigaret jsem si nedokázal
představit. Aniž bych si to uvědomoval, stal jsem se otrokem těchto věcí.
I když jsem ve škole neměl dobrý prospěch, absolvoval jsem odborné učiliště. Po vyučení
jsem nastoupil na pracoviště, kde mne poznali jako člověka propadlého alkoholu. Teď
jsem měl dost peněz, a tak jsem pil ještě více. Ve vesnici mne měli za jednoho
z nejhorších a nebylo divu.
Po roce a půl jsem na svém pracovišti poprvé uslyšel svědectví o Pánu Ježíši Kristu. Vydával ho kluk, který předtím žil podobným způsobem jako já. Řekl mi, že ho Ježíš změnil
a také, že znovuzrození mohu přijmout kdekoliv. Viděl jsem v jeho životě velikou změnu.
Občas mi něco přečetl z Bible. Toto slovo na mne začalo působit. Najednou jsem uviděl,
jak jsem hříšný a falešný. Zatoužil jsem po jiném životě, ale neměl jsem k tomu sílu.
Po nějakém čase se stalo, že jsem prožíval obrovský strach, co bude se mnou, až zemřu.
Břímě hříchu bylo velké. Když jsem se jednou večer vrátil z hospody domů, padla na
mne taková bázeň, že jsem se před Bohem schoval pod peřinu. V hospodě před kamarády jsem něco znamenal, ale když jsem byl sám, velmi mne tížil pocit viny.
Spolupracovník, který mi svědčil, vyprávěl, že Ježíš zemřel za jeho hříchy a on že přijal
Ježíše jako osobního Spasitele. Záviděl jsem mu jeho šťastný život.
Jednou ve večerních hodinách na mne opět dolehla má vina a hřích. Tehdy jsem poklekl
a zavolal: „Bože, jestli existuješ, tak mi pomoz z mého trápení. Zjev se mi, abych poznal,
že žiješ!“ To byl nejkrásnější den mého života. Prožil jsem odpuštění hříchů a osvobození
od pocitu viny. Byl jsem šťastný, radoval jsem se, prostě jsem prožíval přítomnost Boží.
Pochopil jsem, co to je znovuzrození. Najednou jsem měl jistou, že mne Bůh vyslyšel a
přijal mne jako jednoho ze svých milovaných.
Na pracovišti jsem ihned vydával svědectví o svém znovuzrození. Změnu v mém životě
potvrdil i spolupracovník, který mi svědčil. Řekl mi, že hned při vstupu do dílny uviděl
na mně úžasnou změnu.
Od té doby Ježíše Krista následuji a mohu říci, že se můj život velice změnil. Pochopil
jsem, že se Bohu nelíbí, když kouřím a piji alkohol. Prosil jsem Pána Ježíše, aby tyto věci
ode mne odňal. Sám jsem nemohl přestat kouřit. Asi třetí den nato jsem si uvědomil, že
jsem celý den nekouřil. Chtěl jsem si zapálit cigaretu a v tom mi Pán Ježíš ukázal, že bez
toho lze žít. Vzal jsem celý balík cigaret a rozmačkal jej. Byl to Ježíš, který mi dal sílu to
vše překonat, i když přišlo pokušení. Vždy jsem věděl, ke komu mám jít, a Pán mne pokaždé posilnil, až jsem byl úplně volný. S alkoholem to bylo podobné. Vím, že to byl Ježíš, který mne učinil volným.
Chtěl bych každému říci, kde najde pomoc. Ježíš je ta cesta, pravda i život.
Jindřich Koziel

Bojovat - znamená chci, ne musím

2 Petrův 1:2-8

První boj – cigarety
Pán Ježíš mi ukázal, že bez toho lze žít, ale na druhé straně chtěl vidět zápas s touto
věcí, že ji nenávidím. Chtěl také vidět to rozhodnutí přestat kouřit. To rozhodnutí začalo
rozmačkáním krabičky cigaret a pak následoval boj. Pokušení přicházelo a věděl jsem,
že sám bych to nezvládl, ale to co jsem dělal, bylo, že jsem klekl na kolena a modlil jsem
se: „Pane Ježíši, teď přišla na mne ta žádost, to pokušení, prosím, vysvoboď mne!“ Ze
začátku jsem klekal co půl hodiny, večer co hodinu, následující den už to bylo jenom 4-5
krát; až po asi třech dnech přišlo to vítězství. Od té doby jsem si už nezapálil.

Druhý boj – alkohol
Když jsem uvěřil, tak jsem chtěl vydávat svědectví mým kamarádům, se kterými jsem byl
v partě; a tak jsem šel s nimi do hospody v dobré víře, že jim budu svědčit, a první co
jsem si objednal, byla kofola. Pak mě ale přesvědčovali, že si nemusím dát pivo, ať si
dám jenom 2 dcl vína… a už to začalo. Pak jsem si objednal i pivo a byl jsem zase v tom.
Cítil jsem, že jsem zklamal, prohrál boj. Musím říct, že v té době mi velice pomohlo,
když jsem se seznámil s jedním bratrem, který byl z Karviné, a ten pro mě začal jezdit
domů, a společně jsme pak jezdili na shromáždění, která se tenkrát střídala různě po
domech v Žukově, Albrechticích, Českém Těšíně. Pro mě bylo důležité, že jsem nezůstal
sám, ale že jsem měl obecenství, kde na mě působilo slovo Boží, které upevňovalo moji
víru.

Třetí, nejtěžší boj – kamarádi
Větší pouto než cigarety a alkohol byli kamarádi. Parta, se kterou jsem byl každý den,
sdíleli jsme společně život, všechno jsme společně probírali, o všem jsme mluvili, znali
jsme se navzájem, a měli jsme se svým způsobem rádi. To bylo „lano“, které mě pořád
tahalo zpátky do světa. Jednou ale přišel průlom, vítězství. Stalo se to, když za mnou
přijel kamarád na opušťák z vojny, a samozřejmě jsme šli spolu do hospody pohovořit.
Tehdy jsem obstál v boji s alkoholem a také jsem měl možnost vydávat svědectví. Kamarádi mé svědectví jakoby i tolerovali, ale také zpochybňovali. Vyšli jsme ven, a dali se
cestou domů, až jsme přišli k rozcestí. Tam místo rozloučení mě začali přemlouvat, ať
s nimi zajdu ještě do jedné hospody, která je jen kousek, že jsme ještě všechno
„neprobrali“. Já jsem jasně věděl, jak Duch Boží říká – ne, nechoď tam. A to byl boj. Slyšel jsem dvě strany a musel jsem se rozhodnout. Bylo to opravdu rozcestí mého života.
Po chvilce jsem řekl tomu kamarádovi, že s nimi nepůjdu. Najednou se vše změnilo. Kamarádi mi začali nadávat a slovně napadat. Teprve teď, s odstupem času vidím, že to byl
ďábelský plán jak mě srazit, stáhnout zpátky. Šel jsem svou cestou domů a těch 150 metrů, které jsem měl od rozcestí domů, jsem skákal radostí, protože jsem uviděl, že Pán
mi dal toto vítězství, když jsem ho poslechl.

Milost a pokoj ať se vám rozhojní poznáním Boha a Ježíše,
našeho Pána. Všecko, čeho je
třeba k zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc,
když jsme poznali toho, který
nás povolal vlastní slávou a
mocnými činy. Tím nám daroval vzácná a převeliká zaslíbení, abyste se tak stali účastnými božské přirozenosti a unikli
zhoubě, do níž svět žene jeho
zvrácená touha. Proto také
vynaložte všecku snahu na to,
abyste ke své víře připojili
ctnost, k ctnosti poznání, k
poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti trpělivost, k trpělivosti zbožnost, ke zbožnosti
bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku. Máteli tyto vlastnosti a rozhojňují-li
se ve vás, nezůstanete v poznání našeho Pána Ježíše Krista
nečinní a bez ovoce.
Efezským 4:29-32
Z vašich úst ať nevyjde ani
jedno špatné slovo, ale vždy
jen dobré, které by pomohlo,
kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost. A nezarmucujte svatého Ducha Božího, jehož pečeť nesete pro den
vykoupení. Ať je vám vzdálena
všechna tvrdost, zloba, hněv,
křik, utrhání a s tím i každá
špatnost; buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v
Kristu odpustil vám.

Jak bojovat?
Pak jsem si uvědomil, že když jsem se oddělil od této party, už nejsem dost silný na to,
abych jim chodil do hospody zvěstovat evangelium. Pochopil jsem, že se musím oddělit
od světa a přiblížit se k Bohu, potom ten zlý ode mne odejde.

Koloským 3:16

Po znovuzrození vstupujeme do duchovního boje se svou starou přirozeností, zvyky, závislostmi a ten boj pokračuje až do konce života. Může se stát, že jsme někdy slabí a
padáme. A právě tehdy musíme bojovat o to intenzivněji a s větší odhodlaností, a když to
Bůh vidí tak potom nám pomůže. Nemůžeme čekat, že to přijde samo, musíme bojovat.

Nechť ve vás přebývá slovo
Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s
vděčností v srdci oslavujte
Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává Duch.

Motivace k boji

Koloským 2:6-7

Věděl jsem, že jsem hříšný, ale nevěděl jsem jak se tohoto břemena zbavit. Když jsem
četl Boží slovo, pochopil jsem, jak jsem bez Boha ztracený. Uvědomil jsem si, že nechci
hřích a závislosti ve svém novém, znovuzrozeném životě, že nechci Boha zklamat, protože jsem poznal Jeho dobrotu, milost, spásu a odpuštění hříchů. Prožil jsem tíhu hříchu,
to že můj život byl špatný. Z Boží milosti jsem poznal odpuštění a vykoupení z těchto
hříchů skrze oběť Pána Ježíše Krista.

Žijte v Kristu Ježíši, když jste
ho přijali jako Pána. V něm
zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte
víry, jak jste v ní byli vyučeni,
znovu a znovu vzdávejte díky.

Jk 4:7 Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.

Židům 12:4 Ještě jste se až do krve nevzepřeli v boji proti hříchu..
Jindřich Koziel
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Pokání

evangelizace

Od lednového čísla Sborových novin, v rubrice evangelizace, publikujeme články, které jsou zaměřeny na zvěstování evangelia. Psali jsme o tom, jak vydávat osobní svědectví, minule byl článek o tom, co to je evangelium (radostná zvěst), co
evangeliem lidem zvěstujeme. Dnes bychom se chtěli zaměřit na téma POKÁNÍ. Našim posláním je zvěstovat lidem Boží
pravdy, a právě pokání je stěžejní a velice důležité, bez něhož nelze začít nový život. Pokání je jako základová deska, na
které stavíme vztah s Bohem.
je slovo, kterému mnozí nerozumí, má určitou náboženskou příchuť a člověk si pod ním nic nepředstaví. Přesto je obtížné
v češtině najít slovo, které by ho
nahradilo v celé šíři jeho biblického významu. Přitom je pokání
nejdůležitější čin z naší strany
na cestě k Bohu.
To, co v češtině překládáme jako pokání, má již ve
Starém zákoně několik významů a není to překlad
jednoho slova. Často jsou slova překládána jako
pokání ve spojitosti s půstem, s lítostí, s obětí.
V Novém zákoně je slovem pokání překládán výraz
metanoia a metanoien. Nejedná se jen o změnu
smýšlení a cítění a lítost nad hříchem, ale o celkovou změnu života. Jedná se o obrat od hříchu
k spravedlnosti, od spoléhání na cokoli nebo kohokoli k spoléhání na Boha. Pokání není samoúčelné,
jeho cílem je odpuštění a Boží blízkost.
Pokání můžeme rozumět ve dvou významech:
Pokání ze základního hříchu nevěry
v Pána Ježíše Krista, jak o tom čteme v Janovi
v 16. kapitole. Je zde uvedeno, že usvědčit člověka je jeden z nejdůležitějších úkolů svatého Ducha. Každý, kdo činí pokání z tohoto hříchu, je
vykoupen k věčnému životu.
Pokání z jednotlivých hříchů, které u sebe
vidíme. Tyto hříchy už byly vneseny na kříž Pána
Ježíše Krista a je za ně zaplaceno od chvíle, kdy
Pán Ježíš řekl: „Dokonáno jest!“ Jeho vzkříšením
jsme z nich ospravedlněni.
Činit pokání z těchto jednotlivých hříchů bez pokání
z nevěry v Pána Ježíše Krista však nemůže přinést
život. Současně setrvávání v těchto hříších po přijetí Pána Ježíše Krista dusí nový život, zarmucuje svatého Ducha a je zdrojem problémů, proto potřebujeme dobře porozumět biblickému pojmu pokání jak
pro své životy, tak pro úspěšnost naší služby.
Pokání je jednoznačně milost a dává ji Bůh. My sami nemůžeme pokání vypůsobit, ale bylo nám dáno
skrze Boží slovo a Duchem svatým - ukazují na
hřích a vedou nás k vysvobození. Krev Ježíše Krista
je dostatečná na každý hřích (Židům 9. a 10. kapitola). Současně jsme však my vyzýváni k činění pokání, tedy k vědomému rozhodnutí.
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Podívejme se do Písma na dva příklady pokání:
První je v prorokovi Jonášovi ve třetí kapitole.
Jonáš chodí po Ninive a volá: "Ještě čtyřicet dní, a Ninive bude
vyvráceno." (Jonáš 3:4). Jonáš splnil Boží úkol, zvěstoval Boží slovo,
v tomto případě to bylo slovo soudu. I my máme zvěstovat Boží slovo. Nemáme si vymýšlet nějaké strašení lidí, ale zvěstovat to, co
říká Bůh. Podívejme se na reakci Ninivských: „I uvěřili ninivští
muži Bohu, vyhlásili půst a oblékli si žíněné suknice od největšího až po nejmenšího. Když to slovo proniklo k ninivskému králi,
vstal ze svého trůnu, odložil svůj plášť, zahalil se do žíněné suknice a sedl si do popela. Potom dal v Ninive rozhlásit: "Podle vůle
krále a jeho mocných rádců! Lidé ani zvířata, skot ani brav ať nic
neokusí, ať se nepasou a nepijí vodu. Ať se zahalí do žíněné suknice, lidé i zvířata, a naléhavě ať volají k Bohu. Každý ať se odvrátí od své zlé cesty a od násilí, které mu lpí na rukou. Kdo ví,
možná že se Bůh v lítosti obrátí a odvrátí od svého planoucího
hněvu a nezahyneme."( Jonáš 3:5-9).

Ninivští uvěřili Bohu. Uvěřili, že to, co říká, je pravda. Ninive si zaslouží být zničeno. Oni ale nezůstali u toho poznání, ale nahlas projevili svou lítost nad svým životem skrze půst a žíněný oděv. Udělal
to i král a nařídil:
Přiodějte se žíněmi. Litujte svých hříchů. To nejsou nějaké vady na
našem jinak příkladném životě, ale je to stav našich životů.
Volejte k Bohu. Je třeba vyznat hřích. Volat horlivě a naléhavě.
Odvraťte se od své cesty. Už nedělejme to, co jsme dělali. Dejme
pozor na to, abychom opustili všechny hříchy, některých se člověk
totiž nechce vzdát, protože jsou mu příjemné. Pamatujme, mzdou
hříchu je smrt (Římanům 6:23).
V devátém verši říká král zvláštní věc: „Kdo ví, možná že se Bůh v
lítosti obrátí a odvrátí od svého planoucího hněvu a nezahyneme." Byl to pohanský král a přesto činil pokání, i když si nebyl vůbec jistý, zda bude zachráněn.
Bůh viděl jeho jednání a odpustil. Bůh se raduje z těch, kteří činí
skutečné pokání.
I viděl Bůh, jak si počínají, že se odvracejí od své zlé cesty, a litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil. - A neučinil tak. (v. 10)

Pokání

evangelizace

Podívejme se ještě do Nového zákona, abychom tam uviděli stejný
pohled na pokání. Děje se někdy takový omyl, že se lidé domnívají,
že Bůh jedná jinak ve Starém zákoně a v Novém zákoně, ale On je
ve své lásce a touze spasit člověka stále stejný.
V Lukášovi v 15. kapitole je příběh o marnotratném synovi.
Šel a uchytil se u jednoho občana té země; ten ho poslal na pole
pást vepře. A byl by si chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali
vepři, ale ani ty nedostával. Tu šel do sebe a řekl: `Jak mnoho
nádeníků u mého otce má chleba nazbyt, a já tu hynu hladem!
Vstanu, půjdu ke svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti
nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem; přijmi
mne jako jednoho ze svých nádeníků.´ I vstal a šel ke svému otci.
Když byl ještě daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu,
objal ho a políbil. Syn mu řekl: `Otče, zhřešil jsem proti nebi i
vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem.´ (Lukáš
15:15-21).

Syn je ve velice zuboženém stavu. Do takového stavu nás dostává
hřích. Uzná to a ví, že u Otce se i ten nejposlednější má lépe. To
může poznat nevěřící při slyšení evangelia nebo věřící na základě
své zkušenosti s Bohem. Syn se rozhodne přijít k Otci a vyznat Mu
hřích. Uznat svůj stav – nejsem hoden. Nechce zpátky své postavení.
On ví, že není hoden přijetí. Pokud si někdo myslí, že má na něco
před Bohem nárok, nevidí svůj skutečný stav. Syn nezůstane jen u
rozhodnutí a jde k Otci. Otec ho radostně vítá, ale ani to ho neodradí od vyznání – nejsem hoden nazývat se tvým synem. Bůh se raduje, když k němu přicházíme. To nás však neopravňuje si přijetí nárokovat.
Zvěstujme takového Boha, jaký skutečně je, Boha zjeveného v Bibli
a nezkresleného náboženskými představami. Potom budou lidé činit
pokání, které přinese změnu v jejich životech. Máme lidem pomáhat
na jejich cestě k Bohu. Pokud se jim však snažíme nějak „ulehčit“
pokání, je to medvědí služba. Bez pokání do našeho života nepřijde
vysvobození.
Někdy bývá zdrojem problémů v novém životě nějaký nevyznaný
hřích nebo svázanost ze starého života. Je proto dobré udělat
s každým nově uvěřivším tzv. „generální zpověď“. Židům 6:1 … Nevracejme se k základním článkům o pokání z mrtvých skutků.
V Jakubovi 5:16 čteme o důležitosti vzájemného vyznání hříchů.
Obecně lze říct, že zvláště závažně působí v životě člověka hříchy, o
kterých je ve Starém zákoně psáno, že se Hospodinu hnusí a je za
ně stanoven trest smrti.
V zásadě se tyto hříchy dají zařadit do jedné z těchto tří skupin:

neúcta k autoritám – vzpoura, násilí, lež (rodiče, učitelé, nadřízení,…) 1 S 15:23, Ž 5:5-7, Př 3:32, Př 12:22
smilstvo – veškerý mimomanželský styk, homosexualita, pornografie,… 3. Moj 18
okultismus – ctění jiných bohů, styk s mrtvými, věštění, pronikání do nadpřirozeného světa jinak než biblickým způsobem. 5 Moj
18, Iz 8:19-20. Zde je třeba jasného pojmenování a zřeknutí se
hříchu.
Zamysleme se, zda není v našem životě nějaký problém s pokáním.
Prosme Ducha svatého o usvědčení, pokud nemám jistotu.
Pokání čerpáno ze zvláštního vydání Života víry 2 - "Roztáhněte sítě - jak zvěstovat evangelium“
zpracoval - Tomáš Michalek

Pomùcka
* vysvětlíme

člověku, proč je pokání potřebné
(myslíme celoživotní pokání, ne pokání před
obrácením, které už ten, komu sloužíme, udělal)

* vedeme

s ním rozhovor (můžeme zapsat hříchy
na papír)

* vysvětlíme

mu, že když Bůh odpustí hříchy, nemáme právo ani my, ani ten, kdo je vyznal, je
připomínat, protože ani Bůh je nikdy nepřipomene

* vedeme

k vyznání hříchů

* jako

Boží služebníci odpustíme na modlitbě člověku na zemi to, co mu Bůh odpustil v nebi
(satan nemůže útočit pochybnostmi)

* projdeme

to, co jsme sepsali, a rozvážeme člověka z duchovních vazeb

* je-li

třeba, prosíme za uzavření přístupových
cest, za vnitřní uzdravení

* (zničíme

papír s poznámkami)

* žehnáme

člověku
Exodus 20:1-17

Bůh vyhlásil všechna tato přikázání:
"Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha
mimo mne.
Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře

na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já
jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám
vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch,
kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům
pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.
Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin

nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval.
Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní

budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý
den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš
dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani
tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host,
který žije v tvých branách. V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý.
Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi,
kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.
Nezabiješ.
Nesesmilníš.
Nepokradeš.
Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví.
Nebudeš dychtit po domě svého bližního. Nebudeš
dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku ani po
jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec
po ničem, co patří tvému bližnímu."
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Jak jsem přestala kouřit

Boží dotek

Byla jsem poměrně velký a dlouholetý kuřák. Když
jsem byla mladá, tak se mi kouření líbilo, protože
jsem se cítila tak nějak zajímavě. Byla jsem přece
moderní žena! Ale pak jsem uvěřila v Ježíše Krista,
to jsem měla asi 46-47 roků. Brzy jsem poznala, že
musím přestat, ale nějak to nešlo. K tomu, abych
skončila s kouřením, jsem měla nejméně dva důvody: milovala jsem Ježíše a také: nechtěla jsem být
nemocná. Taktéž už mě bolely průdušky a plíce.
Bála jsem se rakoviny, protože mých 22 cigaret
denně (na noční dokonce i více), to už bylo moc.
Tak například, ráno v půl páté jsem začala den s
cigaretou a kávou, jen co jsem se probudila, pak v
koupelně
druhá
cigaretka
při
make-upu
(malování); a to ještě nebylo 5 hodin ráno! No a
tak nějak podobně to šlo dále po celý den. Pak se
v práci jednou stalo, že na úseku, kde jsem v té
době pracovala, se nesmělo kouřit. To nás přebral
soukromník a měl svá pravidla, ale když jsem s
ním uzavřela novou pracovní smlouvu, tak jsem
psala do dotazníku „nekuřák“ - a tak začal ještě
silnější zápas s kouřením. Bylo to velmi obtížné.
Byla jsem tehdy na jedné skupince a přiznala jsem
před lidmi, že mám problém s kouřením. Ti se za
mě modlili všichni a povzbudili mě především tím,
když mi řekli, že přece tak malá cigareta a je silnější než ty??? Tato slova na mě mocně zapůsobila. V té době jsem chodila k evangelíkům. Ještě ten
večer, po skupince, jsem šla na noční směnu; a to
bez cigaret!!! Bylo to těžké, ale Pán stál při mně a
dal mi sílu. Tak nějak skončilo moje cigaretové
opojení. Bohu dík! V té době můj manžel ještě nevydal život Panu Ježíši a komentoval to slovy, že
„toto nemá obdoby - dostala život věčný a ještě
chce dlouho žít!“

Podzimní víkend v Komorní Lhotce byl opravdu vydařený. Prožili jsme plno
radostí, her, výletů, pohody, ale také ztišení, modliteb a chval.

Chci tímto svědectvím povzbudit i tebe, pokud
vedeš boj v této oblasti. Jestli Pán dal tuto sílu
mně, dá ji i tobě, obrátíš-li se s důvěrou na Něj.
S pozdravem MARANA THA (Pane, přijď!)
Maria Bílková

svědectví

Za chatou se vinul pořádný sráz, který končil horským potůčkem. Nás
všechny dorosťáky pořádně přitahoval, tak jsme ho šli prozkoumat. Prohrabávali jsme se hromadami napadaného listí, kořeny stromů, drápali se, šplhali a pomáhali jeden druhému, jak jen to šlo. Zpátky to šlo velmi rychle.
Jen jsme ten sešup museli dole ubrzdit, abychom neskončili v ledovém potůčku. Je pravda, že někteří měli v teniskách „rybník“…asi jim nefungovaly
„brzdy“.
Jednou, když se už stmívalo a pořád jsme ještě byli na svahu, se to stalo. Ani
nevím jak, ale v kotrmelcích jsem se řítila ze srázu dolů. Snažila jsem se
zachytit větviček keřů, kořenu stromů, jen abych se nějak zastavila. Cítila
jsem náraz kolene, ale nakonec to odnesly jen pořádně špinavé kalhoty a
škrábance na nohou. Zdálo se, že bude vše v pořádku. Za pár dnů ale koleno
začalo zlobit. Později se bolest stupňovala a já musela navštívit lékaře. Ortoped mi dal chladivé masti a nohu do ortézy, aby se koleno zklidnilo. Potěšilo
mě, že se vyhnu tělocviku, ale častá bolest mi připomínala, že není něco
v pořádku. Při dalších kontrolách se zjistilo, že mám utržený meniskus a
čeká mě operace.
Hodně jsme se za to modlili doma, ve sboru, na modlitebních, ale bolesti
nepřestávaly. 12. ledna letošního roku přišel den operace a já pořád doufala, že se tomu nějak vyhnu. Po všech přípravách jsem ležela na operačním
sále a čekala, až se mi v narkóze všechno vytratí. Za pár hodin po operaci
mě sestřička pořád budila a říkala, že v čekárně už jsou rodiče, aby si mě
odvezli. Pomalu jsem si sedla, ale nebyla jsem schopna se obléct, natož odejít o berlích. Za dvě hodiny se to povedlo a sestřička mě dovedla k rodičům.
Pořád mi bylo nevolno. Sedla jsem si na nejbližší židli a jen řekla: „Tati, odnes mě do auta“. Pak jsem se už probrala v posteli u nás doma a byla ráda,
že je vše za mnou.
Příští den nás lékař informoval, že menisky v koleně mám v naprostém pořádku a neporušené. Nevěřili jsme svým uším. Říkal, že to nechápe, neboť
lékař, který nás poslal na operaci se v diagnóze neplete. Ujistil nás, že
opravdu mám menisky v pořádku, jen, že odstranili takzvané „struny“, které
v koleně mohly dělat neplechu.
Vidím v tom zázrak, Boží dotek a vyslyšené modlitby. Menisky mám zdravé
a v pořádku. Ještě docházím na rehabilitace, ale koleno je čím dál lepší.
Tímto článkem chci všem poděkovat za přímluvné modlitby a prosby, které
jste posílali do nebe před Boží trůn, za moje bolavé koleno. Bůh je moc dobrý a nikdy nás nenechá ve zkoušce samotné.
Tím Ho chci vyvýšit a vzdát mu velký DÍK.
Sára Folvarčná

Přímluvce
Stalo se to v lednu po shromáždění sborů Apoštolské církve na
univerzitě. Pastor Bohuslav Sikora vyzval bratry a sestry, aby
se připojili k modlitbám za misionáře, kteří chtějí založit nové
sbory v městech naší republiky, aby se přihlásili u svých pastorů. Když přečetl město Jablunkov, věděla jsem, že to chci udělat, chci se modlit za sestru Zuzku i za to město, protože jsem
se tam narodila a mám tam tetičky, bratrance a sestřenice.
Mocně jsem to prožila. Po příchodu domů se stalo něco, s čím
se chci sdílet. Když jsem odložila kabát, boty a šla se do kuchyně najíst, vůbec jsem nečekala, že Bůh chce něco dělat. Najednou na mě padla taková bázeň, nevím, jak to nazvat, snad tíha
zodpovědnosti. Musela jsem pokleknout a slzy se nedaly zastavit. Cítila jsem přítomnost Ducha svatého. Najednou jsem věděla, o čem mám mluvit a otázky plynuly z úst úplně samy. „Bože!
Je psáno, že přímluvce má být člověk čistý a posvěcený, …
pověz mi, jsem připravena? Bojím se, že Tě zklamu. Bez Tebe to
nezvládnu, modlit se pětkrát týdně, každý den, celý rok, ale
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moc to chci. Nauč mne, prosím, věrně se modlit za Zuzku.“ Trvalo to necelé tři dny a v tom čase mi Duch svatý ukazoval, co
se Bohu nelíbí v mém životě. Byly to věci mého já, mé povahy.
Prosila jsem, aby to změnil, v slzách jsem vyznávala, že nechci
mít vlastnosti, které se Jemu nelíbí, že Ho nechci zarmucovat.
Duch svatý česal můj charakter a také mi dal zakusit situace,
ve kterých jsem mohla vidět, jak Bohu na nás záleží, a jak nás
posouvá v posvěcení dál.
Děkuji Bohu za to, že nás tak miluje. Záleží mu na nás, vede nás
k tomu, abychom hledali Jeho na prvním místě, a proměňuje
nás.
Helena Kudrnová

A můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit
a vyhledávat mě a odvrátí se od svých zlých cest, tehdy je vyslyším
z nebes, odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi.
2. Paralipomenon 7:14

Host ve sboru

Zamýšlení

Na nedělním shromáždění, 13. února 2011, byl hostem bratr Dan
Ahlmann Kristensen, který přijal pozvání k nám do sboru spolu se
svou manželkou. Bratr Dan nám finančně pomáhal při stavbě modlitebny. Již poněkolikáté také sloužil v našem sboru slovem. Tentokrát
kladl důraz, abychom nejprve hledali Boží království, a ostatní nám
bude přidáno. Po celé kázání jsme mohli sledovat pohled na toto
téma v linii Božího slova, ale také skrze jeho osobní zkušenosti ve
vztahu s Bohem. V jeho svědectví jsme mohli slyšet, jak jej Bůh vedl
v minulém roce k úkolům, které pro něj Bůh připravil, a které mu
byly potvrzeny skrze proroctví a to, že bude sloužit evangelizačně
mezi národy. Sám přiznal, že nejdřív měl svůj lidský pohled na tuto
záležitost. V proroctví se jednalo i o tom, že má zvětšit firmu. Zdálo
se to protichůdné, protože starost o rozšíření firmy by pohltilo mnoho úsilí a času, který by měl zároveň věnovat na misii. Ano, z lidského pohledu by tomu tak opravdu mělo být, ale když jsme pod Božím
vedením, tak se věci odvíjí jiným směrem, než který očekává ve
svém smýšlení člověk. Tak to také bylo v tomto případě. Dařilo se
mu rozvíjet firmu, i když ne v takovém tempu jak si představoval, i
přesto, že v době krize to nebylo jednoduché, a právě v září, kdy byl
největší nával práce, obdržel nabídku sloužit na evangelizační kampani v Bangladéši. Přišly pochybnosti, zda má jet na tuto misii právě
v této době největšího pracovního shonu. Rozhodl se, že uposlechne
Boží výzvu, na prvním místě hledat Boží království. Odjel do Bangladéše, kde spolupracoval na velmi úspěšné evangelizační kampani. Mohl vidět, jak Bůh koná mocné zázraky, kdy lidé odevzdávali
své životy Pánu Ježíši, byli uzdraveni z nádorů a jiných nemocí. Po
návratu domů zjistil, že v době jeho nepřítomnosti se firma úspěšně
rozvíjela a jeho příjmy se znásobily. Je nutno podotknout, že bratr
Dan slouží i tímto způsobem, že vydělané peníze investuje do práce
na Božím díle. Po shromáždění jsme měli možnost s bratrem trochu
více hovořit o této misijní cestě, a můžu říct, že sloužit v této zemi –
Bangladéši – není tak jednoduché, ať se už jedná o kulturní zvyky,
stravování, nebo co se to týká cestování, kdy v úmorném vedru cestovali autem deset hodin po cestách, které zdaleka připomínaly silnice, nebo jeli vlakem, ve kterém lidé využili k sezení a spíše ke stání každé volné místečko – na schodech, na lokomotivě nebo na střeše vagónů. Těch zážitků bylo více i především co se týče kázání Božího slova, které je zde zakázáno, a přesto Bůh otevřel toto místo i
lidská srdce k přijetí Jeho slova. Zázrakem také bylo, že celá evangelizace proběhla v obrovském stanu pro pět tisíc lidí na hřišti muslimské školy. Na tomto místě byla do té doby největší konference,
na které bylo sedm set lidí, ale z očekávaných „ve víře“ tisíce lidí,
na závěrečné shromáždění přišlo sedm tisíc, z čehož přes šest tisíc
odevzdalo své životy Pánu Ježíši.

Chtěla bych připomenout, že Ježíš nás přišel vytrhnout z bahna hříchu, okultních věcí a nesnází. Uvědomme si, v čem všem jsme byli namočeni,
v různých formách hříchů. Byli jsme vyvedeni
z temnoty do světla. Tam venku jsou lidi, kteří žijí
stejně, jako jsme kdysi žili my. Ať nás Bůh naplní
svou láskou. Z pohledu Božího, miluj bližního svého.
On neříká, že je máme obviňovat anebo jim rozkazovat, ale kázat evangelium. Dejme jim základ, skálu,
na které Ježíš slíbil, že postaví svou církev. I přes
všechny potíže a nedorozumění. Jen jedno je důležité, naše spasení. Ať Bůh ochraňuje náš život
v Duchu. Za nic na světě si nenechme ukrást přízeň
Ducha Svatého. K tomu nám pomáhej Bůh všemohoucí.

Věřím, že mnozí z nás byli jeho
službou povzbuzeni; a jelikož má
před sebou další misijní plány, můžeme i my jeho službu podpořit
modlitbami.
Tomáš Michalek

bratr Dan Ahlmann Kristensen

Jeho kázání je možné stáhnout z našich webových stránek a to na adrese:
http://download.ackarvina.cz/audio/Kazani_2011/2011_02_13_kazani_96.mp3
(překladem sloužila sestra Kamila Kocurková)

napsali

Vaše sestra Monika Balogová

Rodinné odpoledne
V sobotu, 19. února, jsme měli ve sboru rodinné
setkání s promítáním záznamu z představení
„Jonáš“, které děti hrály v prosinci minulého roku.
Pro děti to bylo poprvé, co toto představení viděli
vcelku, protože při nacvičování se jednotlivé scény
zkoušely odděleně; a zase v průběhu představení
děti trpělivě čekaly na svůj nástup na scénu ve vestibulu. O to více se mohly těšit na tento záznam.
Křesla v sálu byla uspořádána do půlkruhu, jako v
kině a obraz na stěně byl v původní velikosti. Děti
reagovaly někdy s úsměvem a jindy smíchem, když
uviděly sebe nebo kamarády na „filmovém plátně“.
Po dokončení záznamu se sálem, tak jako při představení, opět nesl potlesk. Po zhlédnutí filmu ve
vestibulu bylo připraveno občerstvení. Sestry napekly sladké dobroty a buchty, po kterých se jen
zaprášilo. Dospělí měli čas si popovídat, mezitím v
sále byla pro děti přichystaná zábava.

Několik her, které připravily Esterka s Karolínou,
pomohlo dětem vybít svou energii. Při hrách na
„koš s ovocem“, „stavění živých soch“ nebo „ptačí
rodina“ děti zažily spoustu legrace.
Myslím, že je dobré, když se můžeme scházet jako
rodina a trávit společně volný čas.
Těším se na příště.
Tomáš Michalek
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Všem oslavencům
Přejeme mnoho
Božího požehnání

29. 3. 1999 Malinová
Natálka

30. 3. 2005 Vagunda
Adámek

17. 3. 1962 Fízer
Stanislav

18. 3. 1967 Bojčuková
Iveta

19. 3. 1993 Michalek (ml.)
Tomáš

27. 3. 1959 Gembická
Anna

Jonáš

DVD

30. 3. 1965 Bojčuková
Světlana

Videozáznam z inscenizace biblického příběhu proroka Jonáše,
která se konala v našem sboru, dne 19. 12. 2010 - dopoledne.

délka filmu: 46:57 min
film, výběr scén, fotografie, písně
přehrávání: DVD přehrávač, PC
prodejné: cena 50,-Kč

prodej a půjčovna knih AC Karviná

adresa:

Bůh povolal Jonáše, aby hlásal záhubu Ninivanům. Jonáš před Bohem utíká na
moře, kde ale bouře donutí
námořníky Jonáše hodit do
moře. Tak Jonáše spolkne
velká ryba, která jej po
třech dnech vyvrhne opět na
souš. Tentokrát Jonáš Božího hlasu uposlechne a vydává se do Ninive, aby tam
hlásal Boží trest. Ninivané
se však nečekaně obrátí,
Bůh si svůj trest rozmyslí a
upustí od něj. To má za následek spor mezi Bohem a
Jonášem o osud Ninivanů,
neboť Jonáš nesouhlasí s
Božím milosrdenstvím a
změnou jeho jednou provždy
vyhlášeného slova o trestu a
záhubě.

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 03, 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: 29. 03. 2011

