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úvodník
k zamýšlení
napsali

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

evangelizace
akce a oznámení

Následky špatných rozhodnutí

úvodník

Pro nerozvážné vedení padá lid, kdežto v množství rádců je záchrana. Přísloví 11:14

Není to příliš dobrá zpráva, ale i křesťané si v životě nesou následky svých špatných rozhodnutí. Chodit
po cestách Božích se učíme, a občas šlápneme vedle. Sejití z cesty nám může přivodit nepříjemné trápení.
Kdo si prošel nějakou těžkou životní zkušeností a volal k Bohu o pomoc, ví o tom své. V soužení většinou
prosíme: „Bože pomoz mi.“ Takový postoj je biblický a naprosto správný. Žalm 107:13 A když ve svém
soužení úpěli k Hospodinu, zachránil je z tísně. O vyslyšených i nevyslyšených modlitbách už toho bylo
napsáno mnoho, a tak se chci podívat trochu jiným směrem. Co když nám Bůh na naše trápení neodpovídá? Často přichází únava a u někoho dokonce duchovní stagnace. Jakub 1:6 Nechť však prosí s důvěrou a
nic nepochybuje. Kdo pochybuje, je podoben mořské vlně, hnané a zmítané vichřicí.
Při celkovém pohledu na těžkosti v životě si musíme všimnout, že častou příčinou lidského trápení je špatné nebo
nemoudré rozhodnutí. Z příběhu Jonáše se můžeme poučit.
Nechtěl Boha poslouchat, tak před ním raději utíká do Taršíše - Jonáš 1,3. Učinil rozhodnutí, a někdo by mohl namítnout, že se přece mohl rozhodnout, jak chtěl. Odpověděl
bych asi toto: „Slyšet Boha a neposlechnout je nemoudré.“
Boží požehnání to nikomu nepřinese. Jaký byl následek jeho
špatného rozhodnutí? No přece nebezpečná plavba v bouři a
k tomu třídenní pobyt v útrobách veliké ryby. Co následuje?
Tři dny strávené v modlitbě, postu a tmě. Něco z této modlitby máme zaznamenáno. Jonáš 2:8 Když jsem byl v duši
tak skleslý, Hospodina jsem si připomínal; má modlitba vešla k tobě ve tvůj svatý chrám. Pěkná modlitba, na kterou
Bůh odpověděl. Kam se chci tímto příběhem dostat? Kdyby
Jonáš neudělal špatné rozhodnutí, nikdy by nemusel prožívat tuto úzkost a ohrožení života. Poučme se z toho. Nepřítel s námi někdy nemá příliš velkou práci, jednoduše využije
naše chyby v rozhodování. Člověk někdy volí špatně. Nemoudré půjčky nám mohou zkomplikovat život. Hádky a
spory s lidmi kolem nás také. A co úraz, který si přivodíme
vlastní vinou, nebo manželské neshody, které plynou
z neochoty pečovat o vztah s životním partnerem? Někdy
nechceme přijmout radu autorit nebo zkušených služebníků.
Ozeáš 4:6 Můj lid zajde, protože odmítá poznání. Ten kdo
se rozhodne nerespektovat radu Písma ohledně volby životního partnera, si možná připravuje bohatý modlitební život
nebo stavy úzkosti. 2 Kor.6:14 Nedejte se zapřáhnout do
cizího jha spolu s nevěřícími! Co má společného spravedlnost s nepravostí? Raději vezměme vážně tuto radu Kol.4:5 Jednejte moudře ve styku s okolním světem a využijte čas vám svěřený. Jak na to?
Potřebujeme moudrost. Moudrý člověk činí moudrá rozhodnutí. Proč se o moudrost nemodlit, když jsme k tomu
vybízeni? Jakub 1:5 Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať
prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a
bude mu dána. Trochu moudrosti lze získat i od jiných.
V církevním společenství si můžeme sloužit navzájem a předávat své zkušenosti. Lze se poučit z chyb druhých.

Bázeň Boží - Přísloví 1:7 Počátek poznání (moudrosti) je
bázeň před Hospodinem, moudrostí a kázní pohrdají pošetilci. Jedno ze znamení opravdového obrácení je bázeň Boží v
srdci člověka. Jde o respekt vůči Bohu, ale také o posvěcení,
které si nezahrává s hříchem. Udržovat své srdce v bázni
Boží stojí určité úsilí. Nebudeme-li to činit, vkrade se vlažnost a odpadlictví. Potom už není daleko k tomu, že člověk
dělá špatná rozhodnutí.
Chození v Duchu svatém – Jan 14:26 Ale Přímluvce, Duch
svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl. Duch svatý
s námi chce hovořit o našem povolání a životním směřování.
Znát Boží vůli pro život je poloviční vítězství. Dělat potom
moudrá rozhodnutí není těžké. Ap. Pavel předpovídá ztroskotání, ale současně ukazuje cestu jak dál - Sk.27:10 Mužové, vidím, že plavba bude nejen spojena s nebezpečím a velkou škodou pro náklad a loď, nýbrž ohrozí i naše životy.
Sk.27:22 Ale teď vás vyzývám, abyste neztráceli naději, neboť nikdo z vás nepřijde o život, jenom loď vezme za své.
Josef řeší hlad v Egyptě – vykládá sen faraonovi, a předkládá plán záchrany pro Egypt, aby neumřeli hlady. 1. Moj.
kap. 41.
Poslušnost Písmu – odložme nespokojenost se svou životní
úrovní. Ve stresu a trápení se dělají špatná rozhodnutí. Petrův 5:7 Všechnu `svou starost vložte na něj´, neboť mu na
vás záleží. Mat. 6:33 Hledejte především jeho království a
spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.
Závěrem připomenu, že sloužíme dobrému Bohu, který nám
pomáhá, i když děláme špatná rozhodnutí.
Žalmy 103:8 Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý,
nejvýš milosrdný; Žalm 103:10 Nenakládá s námi podle
našich hříchů, neodplácí nám dle našich nepravostí. Dovolím si zde jednu větu: „Naše trápení je někdy cena, kterou
platíme za špatné rozhodnutí“. Ten, kdo nemusí řešit vlastní
složité problémy, může v pokoji sloužit druhým.
Přeji vám hojnost Božího požehnání, které obdržíte jako důsledek moudrých rozhodnutí v životě.
Lumír Folvarčný
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Křest v Duchu svatém
Bible se nezabývá vysvětlováním problémů. Gordický uzel* přetíná mečem zkušenosti. Křest v Duchu je skutečnost. Kněz
může při svátostném obřadu prohlásit, že kandidát přijímá Ducha svatého, ale není to zcela totéž jako vichr, oheň a jazyky
z 2. kapitoly Skutků!
Když se počátkem minulého století objevili na scéně první křesťané pokřtění v Duchu, narazili na odpor. Tehdy se objevila
nová teorie: O Letnicích byla pokřtěna v Duchu celá církev, a to jednou provždy. Taková „křestní“ hypotéza ale nikomu srdce nezapalovala. V biblických dobách byli učedníci křtěni v Duchu i po Letnicích – v Samaří, v Efezu, v Cesareji…

Křest v Duchu je ponoření do Ducha

Křtitelem v Duchu je Ježíš

Duch Boží jednající moc – jsme-li do něj ponořeni, mělo by
se to nějak projevit! Je třeba velmi zvláštní víry (či lehkověrnosti), máme-li věřit, že přijatá požehnání nijak necítíme a
nevidíme jejich účinky. Přesto mnozí zastávají učení, že když
se obrátíme ke Kristu a přijmeme spásu, přijali jsme již vše,
co jsme mohli – v jednom jediném souhrnném duchovním
balíčku. Máme pak ale problém vysvětlit, proč se Třetí osoba objevuje na scéně až později. Vždyť tak se to v praxi děje
– a naše teologie musí odpovídat této skutečnosti.

Pokud církev káže Krista, musí až do skonání věků kázat i
to, že křtí v Duchu. Ježíš, který nekřtí Duchem svatým a
ohněm, není biblický. Nikdo nemá právo kázat jiného Ježíše. Biblický Ježíš, který křtí v Duchu svatém, je tentýž, včera, dnes i na věky (Židům 13:8). Je to věrný Bůh – věrný
sám sobě, věrný nám i svým zaslíbením.

Křest v Duchu svatém ukazuje na Ježíše
Bůh poslal Jana Křtitele, aby ohlásil Přicházejícího. Nikdo
ale netušil, o kom to Jan mluví. Jan ho tehdy musel popsat –
jinak by ho lidé nepoznali. Řekl: To je ten, který křtí
v Duchu svatém (Jan 1:33). Poznávacím znamením bude
to, že bude křtít v Duchu svatém. To nečiní nikdo jiný. Jen
Ježíš křtí Duchem svatým a ohněm. Nikdo jiný nemůže udělit či předat Ducha svatého. Je to výsadní právo samotného
Boha. Je tomu tak z toho důvodu, že křest není pouze přicházející moc, ale je to sám Bůh, Duch svatý. Nikdo nemůže
dát Boha, jako by to byl nějaký předmět.

S lidmi se dnes děje něco pozitivního. Jsou zde všechna biblická znamení toho, co Ježíš zaslíbil. Existuje pro to jediné
vysvětlení: Ježíš je věrný svému Slovu a křtí v Duchu svatém. Jde o něco, co nelze popřít. Prostě se to děje.
My sami jsme svědkové. Říkáme: „On mě zachránil, on mě
pokřtil, on mě uzdravil! Je se mnou.“ Tím jsme důkazy Ježíšovy věrnosti.
Když apoštoly vlekli před shromáždění nadutých náboženských představitelů, bylo na nich znát, že na nich spočinul
Duch svatý. Jejich neochvějné svědectví i jejich důvěra vyvolala údiv.
Duch je víc než jakési vzedmutí věřících duší. Projeví se
však i na řeči našeho těla – poznamená naši osobnost, naše
způsoby, hlas, oči. Projeví se ovocem Ducha a postoji, které
by lidé sami od sebe nečekali. Na druhé straně nic neodpuzuje tolik jako předstírání svatouškovství.
Ježíš od svých učedníků očekává, že budou svědky, ne však,
že povedou spory. Mají být svědky jeho vzkříšení. Jejich
životodárné poselství skutečně proměňuje lidské životy.
Pokud bychom ovšem svou zvěst předkládali k věření
s chladným a lhostejným srdcem, ničeho bychom nedosáhli.
Učedníci hlásali své poselství jako důležitou a slavnou skutečnost. Byli to lidé vášniví, nikoli lhostejní. Byli to svědkové, plni nadšení z toho, co hlásali; sami byli příkladem své
zvěsti – plní nového života. Ježíš jim řekl, aby neodcházeli
z Jeruzaléma: Čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení, o
němž jste ode mne slyšeli. Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem svatým, až uplyne těchto několik dní. Dostanete sílu Ducha svatého, který na vás
sestoupí, a budete mi svědky (Skutky 1:4-5, 8). Ježíši na
tom, který měl přijít – na Duchu svatém – velmi záleželo.
Co Duch Páně s učedníky udělal? Zapálil je, aby hořeli jako
pochodně. Duch byl – a dosud je – klíčem k účinnému svědectví. Ježíš řekl: Beze mě nemůžete učinit nic (Jan
15:5). Potřebujeme být spojeni s vinným kmenem, z nějž
čerpáme život. Život z Ducha je tajemstvím nových učedníků. Bez Ducha svatého můžeme učinit ledacos; nic z toho
nebude mít trvalý účinek. Proto je příchod Ducha svatého
tak důležitý.
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Neodcházejte z Jeruzaléma, ale čekejte, až se splní
Otcovo zaslíbení (Skutky 1:4). Kristus vystoupil na nebesa
a požádal Otce, aby slnil své zaslíbení a poslal Ducha svatého. Ten skutečně do deseti dnů přišel. A nepřišel nijak potichu. Svůj příchod oznámil skrze 120 učedníků. Projevil se
skrze shromážděné věřící, kteří mluvili v jazycích a prorokovali. Pro učedníky a apoštoly to byl úžasný den. Duch svatý
je Duch lásky Otcovy i Synovy: Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán
(Římanům 5:5). Tato láska naplnila věřící a začala skrze ně
působit. Stali se tím, co z nich učinil Duch. Tento křest byl
pro ně jako pro jednotlivce, ne „pro celou církev“. I jiní –
jako třeba dům Kornéliův – přijali Ducha sami za sebe.
V Novém zákoně nenajdeme nic, co by naznačovalo, že nepotřebujeme totéž, co měli apoštolé. Oni nikdy neříkali, že
to, co mají, je jen pro ně. Naopak, Petr říká zcela jasně: Dostanete dar Ducha svatého. Neboť to zaslíbení platí
vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán, náš Bůh (Skutky 2:28-39).
Učedníci potřebovali, aby je Duch svatý zmocnil. Bylo nutné, aby kázali evangelium v Duchu svatém a aby Nejvyšší
jejich kázání potvrzoval. Jsme snad lepší než oni? Můžeme
konat Boží dílo bez zmocnění, kterého se dostalo jim? Nepochybně potřebujeme vše, co nám Bůh může dát – a svět potřebuje lidi, kteří budou takto Bohem vystrojeni.
Dnes asi půlmiliarda lidí toto vystrojení zná a raduje se
z něj. Snad nás překvapí, uvědomíme-li si, že Ježíš opustil
tento svět, aby mohl přijít Duch svatý. Když neodejdu,
Přímluvce k vám nepřijde (Jan 16:7). Duch svatý k nám
přichází tajemně, leč skutečně.
Po vzkříšení se otřesení a vystrašení učedníci skrývali, neboť se báli, co by se jim mohlo stát. Rozhodně potřebovali
křest a vystrojení mocí z výsosti – a my jsme na tom stejně.
A Bůh nám dá, co potřebujeme: Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v
Kristu Ježíši (Filipským 4:19). Svět se nezměnil – není tomu tak, že bychom dnes už Ducha svatého nepotřebovali.
Nemáme nic, co by mohlo moc Ducha nahradit – žádnou
metodu, žádný plán, žádný jiný přístup. Je to Duch, který
vykoná Boží dílo. Svět stále potřebuje záchranu, potřebuje
být přesvědčen – a to je bez Ducha nemožné.
Duch svatý není pocit bázně, vznášející se kolem starých
náboženských nemovitostí. Duch svatý se může projevit
pouze skrze duchem naplněné lidi. Věřícím je řečeno: Naplňujte se Duchem (Efezským 5:18). Bůh by nám to řekl,
kdybychom se mohli bez Ducha obejít. Ježíš nás vyzval, abychom prosili o Ducha; abychom hledali a tloukli – a slíbil, že
Otec dá Ducha těm, kteří ho prosí (Lukáš 11:9-13). To znamená, že jen tak mezi řečí poprosíme. Potřebujeme být vůči
Bohu neustále otevření – musíme prosit, hledat, tlouct! Bůh
odmění ty, kdo jsou připraveni přijmout jeho požehnání. Dal
nám své Slovo – a my musíme uchopit jeho zaslíbení.
Máme-li být naplněni, musíme učinit to, k čemu nás vyzývá
Ježíš: Prosit. To neznamená, že jen tak ledabyle poprosíme.
Prosby, tlučení a hledání se musí stát našim životním stylem. Duch svatý přichází, kdy se mu zlíbí – přichází ovšem
k těm, kdo jsou připraveni. Ducha svatého nedostaneme

jako čokoládu z automatu – zmáčkneš tlačítko a už ji máš.
Na druhé straně Bůh neočekává, že budeme neustále prosit
a prosit a nikdy nic nedostaneme. Kdo hledá, nalézá
(Lukáš 11:10). Lidé poznají, když přijde to, co hledali. Křest
v Duchu svatém přijímáme vírou, jeho dokladem jsou ale
znamení, která ho doprovázejí.

Mluvení v jazycích
Mluví v jazycích všichni ti, kteří přijímají Ducha svatého?
Obecnou odpovědí je jednoznačné „ano“ – či spíše bylo by,
kdyby všechno na světě bylo dokonalé. Bůh není svázán pravidly. Dělá to, co může udělat – podle naší víry. Říci, že lidé
mohou být pokřtění v Duchu bez jazyků, příliš neodpovídá
Novému zákonu. Ve všech případech je totiž zřejmé, že pokřtění v Duchu jazyky mluvili. Pokud se lidé ovšem jazyků
bojí, pokud přijali učení, jež je zmátlo, či existují-li jiné –
pravděpodobně podvědomé – příčiny, může být Duch svatý
uhašován. Pak nedělá to, coby normálně dělal – mám na
mysli znamení. Někteří věří, že přijmou Ducha svatého; nevěří však, že přijmou i znamení. Dostane se jim tedy podle
jejich víry. Klíčovou otázkou pro tyto lidi pak je, podle čeho
si mohou být jistí, že byli naplněni Duchem, není-li zde znamení, totiž nemluví-li v jazycích? Je velmi důležité, abychom
měli jistotu, že jsme byli naplněni Duchem - vždyť máme
vyjít a čelit bezbožnému světu. V jistotě, že jsme naplněni,
můžeme vykročit: Víme, že Duch je s námi. Učedníci tuto
jistotu měli. Obejdeme se bez ní? Oni věděli, že Duch je
s nimi, a proto vyšli, všude kázali; a Pán s nimi působil a
jejich slovo potvrzoval znameními (Marek 16:20). Službu
Ducha svatého doprovázejí znamení – pokud věříme. Mluvit
jazyky nezačneme, pokud to nezkusíme. Mluvit v jazycích se
ovšem nemůžete „naučit“. Není na to nějaká technika, nějaká metoda – či dokonce nějaká služba. Duch svatý nepřichází z vůle člověka; přijde-li, jde o svrchované Boží jednání.
Dar Ducha není nějaké přirozené obdarování – je to Bůh
sám, je to Duch. Není to moc či oheň – je to osoba. Je příliš
úžasný na to, abychom si mysleli, že ho můžeme rozdávat
v nějaké namýšlené sebejistotě. Můžeme si ovšem navzájem
pomáhat modlitbou a vzkládáním rukou, stejně jako to činili
apoštolové v Samaří či Pavel v Efezu. Musíme být pokorní a
otevření. Tak se to naučil Petr v domě Kornéliově – zatímco
ještě mluvil, Duch padl na všechny přítomné.
Nezapomínejte, že do našich životů nevstupuje pouze moc,
ale sám Všemohoucí Bůh v osobě Ducha svatého. Nově se
mu v modlitbě vydejte a očekávejte, že Bůh naplní svá zaslíbení.
Dnes padá oheň podobně, jako padl na věřící v 2. kapitole
Skutků. I dnes je vůlí Otcovou, aby ohnivé jazyky spočinuly
na hlavách všech znovuzrozených křesťanů.
Bůh vám požehnej!
Reinhard Bonnke
* Rozetnout gordický uzel je rčení, které vyjadřuje složitou, spletitou situaci, kterou lze vyřešit
rozhodným jednoduchým způsobem.
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Proč bych měl být křesťanem?

k zamýšlení

Před nedávnem se mi opět dostala do rukou knížka Waldemara Sardaczuka -“Být křesťanem, ano prosím - ale biblicky!“.
V této knize autor jasně a výstižně definuje co ještě není být křesťanem, a co to je být křesťanem. Na základě Ježíšových
příběhů a podobenství se sdílí se svými myšlenkami a vykresluje stav lidských srdcí ve vztahu k Bohu a k lidem. Vybral jsem
jednu kapitolu, ve které odpovídá na otázku: Proč bych měl být křesťanem?
Jde ti ta otázka do srdce? Proč být křesťanem, když je to spojeno s tolika těžkostmi, takže ztrácíme i vlastní samostatnost?
Proč být křesťanem, když se musíme stále ptát nějakého
pána, co máme dělat a co ne? Copak se máme vydat do takové závislosti? To jsou dobré otázky!

„Proč bych měl být křesťanem?“ zní naše otázka. Odpovídám si takto: „Jsem křesťanem z vděčnosti ke svému
zachránci!“ On, Kristus, zemřel za mě – žiji pro něho. Být
vděčný zachránci života znamená jeho záchranu přijmout a
žít pro něho.

Chci vám odpovědět, a tak povím další zážitek z Berlína.
Byli jsme tam na prázdninách. Večer bývaly bohoslužby ve
stanu. Jednoho večera, když už jsme končili, šel kolem nějaký mladý zvědavý Berlíňan. „Co se tu děje – pivní stan, a
už je prázdno? Nebo je tu cirkus?“ – „Ne,“ vysvětlili jsme,
„je to misijní stan, máme zde bohoslužby!“ Tu se rozesmál:
“Člověče, kdo ještě dneska věří v pánbíčka?“ „Například
já,“ odpověděl jsem. Tu ožil: „Přestaň s pánem bohem,
něco takového vůbec neexistuje; kdepak, to pro mne není!“ Tak a podobně se posmíval. „Kamaráde,“ namítl jsem,
„máš rád zajímavé příběhy, můžu ti jeden vyprávět?“ – „No
tak ven s tím!“ řekl. Začal jsem: „Dejme tomu, že půjdeš
na procházku kolem jednoho vašeho jezera. Tu se náhle
ozve výkřik! Jasně slyšíš, jak někdo volá: „Pomoc, pomoc!“
Tak jak tě vidím, asi nebudeš dlouho uvažovat, ale skočíš
do vody, abys tonoucího zachránil. Při tom dopadneš tak
nešťastně, že se vážně zraníš, ale z posledních sil se ti podaří toho muže zachránit…“ Mladý Berlíňan pozorně naslouchal. Pokračoval jsem: „Zachránil jsi ho tedy
s nasazením vlastního života. Ten chlap se oklepe, vzpamatuje se, setřese si z šosů řasy, a aniž by se ohlédl, jde si
svou cestou. Co by sis o takovém člověku myslel?“ Berlíňan spontánně zvolal:“Chlape, to by byl prasák!“ – Ten
prasák jsi ty!“ odvětil jsem klidně. Nikterak mi neskočil po
krku, a já jsem pokračoval: „Reaguješ správně. Ten, kdo se
takhle chová k svému zachránci, je opravdu horší než dobytek! A co ty – co jsi zrovna říkal o Ježíši a jak se k němu
chováš? Ježíš skutečně nasadil svůj život, aby nás zachránil ze zkázy a z věčného zatracení. Abychom nemuseli trpět pekelná muka, vytrpěl Ježíš hanebnou a krutou smrt
na kříži!“ Aniž bych byl rušen, pokračoval jsem. „Ježíšova
záda byla zbrázděna strašným bičováním, jeho hlava rozbodána trnovou korunou. To musely být nevýslovné bolesti. Ale teď to teprve začalo! Na krvavá rozdrásaná záda mu
položili hrubý těžký kříž. V poledním žáru a za výsměchu
nepřátel, když na něho plivali a sprostě mu nadávali, musel se vléci z města na vrch Golgatu. Když tam přišel, strhli mu šaty z těla a položili ho na římský mučednický nástroj - na kříž. Silnými údery kladiva probili velkými hřeby
jeho ruce a nohy. Fantazie nestačí k tomu, abychom si dokázali představit jeho bolesti, když bylo jeho přibité tělo
vyzdviženo a kříž zaražen do země.“

To je však jedna strana odpovědi. Dále je třeba říci: Ježíš po
své potupné smrti na kříži nezůstal v hrobě. Přestože byl
vstup do hrobu zatarasen obrovským kamenem, uzavřen
římskou pečetí a střežen vojenskou hlídkou, Bůh Otec vzkřísil Ježíše třetího dne z mrtvých! Kristus vstal z mrtvých
v těle! Římští strážcové byli vyděšeni. Truchlící pozůstalí,
kteří vůbec s jeho vzkříšením nepočítali, ho viděli. Čtyřicet
dní se svým učedníkům ukazoval s neklamnými důkazy svého vzkříšení. Jednou se shromáždilo více než 500 mužů,
kteří ho viděli. To však nebyla letmá setkání ani krátká zjevení. Ne, Ježíš je navštívil, i když dveře byly zamčeny; mluvil s nimi a ukázal jim své rány. Jeden z nich směl dokonce
vložit svou ruku do rány v jeho boku. S jinými jedl rybu,
lámal chléb a doprovázel je na delší cestě.

„A to všechno,“ končil jsem, vzal Ježíš na sebe, ačkoliv byl
nevinný a ani jeho nejhorší protivníci ho nemohli obvinit
z žádného hříchu. Proč to udělal? Udělal to proto, aby zachránil ztracené lidstvo – také tebe!“

Jsem křesťanem také proto, že mne Kristus zachránil
před peklem, věčným ohněm a zahynutím.

Tiše a zaraženě tam stál můj Berlíňan. Z bojovného mluvky
se stal posluchač…
W. S.
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Skutečně, Ježíš po smrti žije!
To znamená, že Ježíš Kristus je Pánem nad smrtí, je silnější
než moc smrti! Je Pánem nade vším!
Proč bych měl být křesťanem?
Kristus je Pánem nad životem i smrtí, a já s ním chci žít
v přátelství. Ano, smíme se stát přáteli tohoto Pána Ježíše,
když mu budeme důvěřovat. Všechnu slávu a moc, která mu
je dána na nebi i na zemi, používá náš Pán Ježíš Kristus
k ochraně a podpoře svých následovníků. Přátelství
s Ježíšem znamená mít pomocníka, který láskyplně a mocně
zastupuje naše zájmy.
Ale nesmím zamlčet ani skutečnost, že bez Krista je každý
člověk věčně ztracený! Peklo není výchovným trikem na
zastrašení malých dětí. Peklo není žádným vynálezem farářů a církví. Naopak, mnozí teologové dokonce věčné zatracení popírají a nedovedou je spojit s Boží láskou. Ten však,
kdo si trochu srovná v hlavě, pozná nevýslovný Boží žal pro
naše hříchy. Cožpak to není hřích, který ničí život? A cožpak Bůh nedal vše, aby nás z něj zachránil? Nenabízí nám
v Kristu odpuštění? Nezvolil si snad člověk, který odmítl
spásu nabídnutou na kříži, sám své pekelné zatracení?
Nikdo nemluvil tak dramaticky o pekle jako Ježíš. Nikdo nás
nenapomíná tak naléhavě jako on, abychom vcházeli úzkou
bránou obrácení, protože jiná záchrana neexistuje. Ano,
Kristus jde dokonce tak daleko, že radí, že je lépe ztratit
ruku nebo oko, jsou-li příčinou k hříchu, než zahynout.

Waldemar Sardaczuk
zpracoval - Tomáš Michalek

Opravdový význam Velikonoc

napsali

„Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa“. – Jan 1,29
„… neboť byl obětován náš velikonoční beránek, Kristus.“ - 1. Korintským 5,7
Na Velikonoce lidé pohlížejí různě. Jedni si připomínají smrt a především zmrtvýchvstání Pána Ježíše Krista, jiní zase během tohoto svátku dodržují jisté tradice, jako např. malování vajíček, pletení karabáčů, vypráskání dívek či pokládání sladkého beránka na stůl. A zase další vidí v tomto svátku jen příležitost navštívit blízké, odpočinout si, anebo, což je mnohem
smutnější, si prostě popít. Ovšem opravdový význam Velikonoc lidem mnohdy uniká.
Původ tohoto svátku sahá hluboko do historie izraelského
lidu. Izraelité byli po mnoho let ujařmenými otroky
v egyptské zemi. Mojžíš však, jenž byl Bohem povolán vyvést
tento lid zpět do země zaslíbení, bojoval před faraonem za
propuštění izraelského lidu, ale marně. Bůh tedy nakonec
sesílá na Egypt 10 nepříjemných ran, aby pokořil faraonovo
srdce. Ani 9 ran faraona neoblomilo, ale 10. rána jej zlomila
nadobro, poněvadž během této rány zemřel i jeho vlastní
syn. Právě tato poslední rána, pobití prvorozených, je pro
velikonoční příběh klíčová. Právě tu noc, kdy procházel Bůh
egyptskou zemí a pobíjel vše prvorozené, hrozila tato smrt i
v izraelských rodinách. Avšak Bůh svůj lid předem varoval a
upozornil je, jak se před touto ranou zachránit. Měli si vybrat
zdravého beránka bez jakékoli vady. Pak jej obětovali, přičemž mu nesměla být zlomena ani kost a jeho krví měli potřít
veřeje, nadpraží svých domů. A tu rodinu, ten dům, kde Bůh
spatří onu krev beránka, Bůh jednoduše mine a nikdo nezemře. Ono slovo „mine“, „pominutí“ se hebrejsky řekne
„pesach“. Tento významný svátek slaví Židé dodnes. Je to
připomínka onoho „minutí“ a následného vyjití Izraelitů
z egyptské země.
Nyní se podíváme na Velikonoce za života Pána Ježíše. Je dobře známé, že
Jan Křtitel, když spatřil Pána Ježíše, o Něm prohlásil: „Toto je Beránek Boží, který snímá hřích světa.“ Tak nádherným způsobem poukázal na spojitost s oním obětovaným beránkem během izraelských velikonočních svátků
a obětí Pána Ježíše Krista za naše hříchy na kříži. Když se pak blížila hodina smrti našeho Pána, tak Pán Ježíš, právě během velikonočních svátků
v Izraeli, ustanovuje tzv. Večeři Páně. Máme si nyní připomínat skrze chléb
a víno oběť Pána Ježíše. Podobně jako beránek pesachu měl být i bez vady,
byl i Pán Ježíš bez vady, bez hříchu. Taktéž neměla být zlámána ani jedna
kost, a tak se také stalo i u našeho Pána. Byl to také beránek, jehož krev se
stala ochranou před Božím trestem. A dnes každý člověk, který přijme oběť
Pána Ježíše, uvěří celým srdcem, že Kristus pro něj prolil svou krev, tak je
pak jakoby obrazně touto krví „označen“. A krev Pána Ježíše, je před Bohem znamením pro to, aby takto „označeného“ člověka navždy minul Boží
trest za jeho hříchy. Jak nádherné to poselství! Jak nádherné evangelium!
Jak úžasné vysvobození od Božího trestu!
Dovol mi tedy nyní položit ti pár velmi závažných otázek: Nachází se ono
znamení krve Pána Ježíše i na tvém osobním životě? Mine i tebe Boží trest?
Máš tu jistotu? Jinak řečeno: Přijal jsi Pána Ježíše jako svého Zachránce?
Uvěřil jsi tomu, že Ježíš zemřel na tvém místě a také vstal z mrtvých? Pokud je tvá odpověď „ano“, pak ti mohu říci, že jsi pochopil opravdový smysl
Velikonoc. Ano, Velikonoce jsou dnes především připomenutím
zmrtvýchvstání Pána Ježíše, náš Pán žije! Ovšem bez porozumění tomu, co
předcházelo a jaká hloubka se skrývá v oběti našeho Pána, bychom Velikonoce nepochopili v celé šíři nádhery Božího díla vysvobození.

A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíš
Krista.
Jan 17:3

Já jsem první i poslední, ten živý; byl jsem mrtev
- a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu.
Zjevení Janovo 1:17-18

Kéž nám Bůh všem dá milost, radovat se z poselství o vysvobození skrze
smrt Pána Ježíše a také z toho, že náš Pán byl v oné podivuhodné
„velkonoci“ vzkříšen z mrtvých a žije. Halelujah!
Josef Ledvoň
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Průkopník

evangelizace

Začátkem března se opět rozjela evangelizační odpoledne na
ubytovně Průkopník (Karviná 2 – Máj). Celá příprava těchto setkání začala nejdříve tím, že se kulturní místnost, která nám
byla přidělena, musela kompletně vyklidit. Odvezlo se několik
přívěsů starých rozbitých skříní a nepotřebného nábytku, místnost se vyčistila a dala do pořádku. Přivezlo se několik židlí, aby
pozvaní lidé nemuseli stát a tak vše bylo připraveno. Jelikož už
v minulých letech se na tuto ubytovnu jezdilo evangelizovat a
udržovaly se kontakty s obyvateli, proto se už mnozí těšili na to,
kdy zase přijedeme a budeme moci společně zpívat písně a
chvály a také osobně s nimi mluvit. Největší radost mají děti,
protože těch tady přijde vždy nejvíce a jsou nadšené z toho, že
jim někdo věnuje pozornost a čas. Proto se tato setkání rozdělila
na dvě části, kdy v první máme společné chvály, na kterých jsou
přítomní jak děti tak i dospělí, a v druhé části je pro děti připravený program her, zatímco dospělí si můžou v klidu sednout do
vedlejší společné kuchyňky, kde mluvíme svědectví, Boží slovo,
odpovídáme na otázky a také dáváme výzvu a prostor pro osobní
modlitby.

Boží hlas

k zamýšlení

1 Samuelova 15:1 Nyní tedy poslechni Hospodinova slova.
Hlasem a slovy vyjadřujeme své myšlenky, stanoviska, záměry
a podobně. Promlouvané slovo prozrazuje, co je v člověku, čím
se zaměstnával. Potkáváme se s lidmi veselými, smutnými,
nebo lehkomyslnými a každý hovoří jinak a o něčem jiném. V
Bibli zase máme zaznamenáno, co a jak chtěl říci člověku Bůh.
On hovořil vždy s láskou a to častokrát a rozličnými způsoby.
Hledal cestu k lidskému srdci a v osobě Pána Ježíše ji našel.
Jak hovoří Bůh? Jako mocný a důstojný (Žalm 29) nebo tak, jak
jej slyšel Eliáš: hlasem tichým a temným. Právě tento hlas Eliáše oslavil a určil další směr jeho života. Ztišení je potřebné pro
náš život, neboť „v utišení se a v doufání bude síla vaše“ (Iz
30:15).
Zvoní-li telefon v hlučném prostředí, lze jej přeslechnout. Stejně tak Boží hlas. Slyšíme jej jen tehdy, jsme-li vnitřně ztišeni.
Bůh pak k nám promlouvá ve svém slově, skrze své služebníky
nebo prostřednictvím událostí. Bůh nyní již nehovoří k lidem
přímo „jakoby zahřmělo“ nebo v nějakých zvláštních úkazech.
Nám patří Písmo, z něhož máme slyšet ten tichý hlas, který
určuje další směr našeho života.
převzato z „Cestou životem—1990“ - autor ing. P. Šimik

Co je probuzení

Situace lidí
na Průkopníku není jednoduchá, potýkají se
s finančními problémy, nezaměstnaností , také zde jsou lidé
nemocní, zoufalí, ale hlavní je to, že tito všichni lidé potřebují
slyšet dobrou zprávu o záchraně, o naději o novém životě, který
nám vydobyl Pán Ježíš Kristus.
Možná, že by ses chtěl zapojit a přidat se, ale nevíš jak? Jsou
potřební lidé, kteří by se mohli v době setkáni s dospělými věnovat dětem – není to vždy jednoduché, protože dětí je hodně a
každý chce urvat pozornost pro sebe. Sestry a bratři, kteří zde
slouží, už mají určité zkušenosti jak s dětmi pracovat, ale budou
vděční za každého ochotného, který se přihlásí pomoct v této
práci. Potřebujeme také materiální pomoc jako np.: bonbóny
nebo sladkosti jako odměny pro děti, psací potřeby, sešity,…

To co potřebujeme nejvíce, jsou ale přímluvci za tuto práci. Přimlouvat se za to, aby Bůh otvíral lidská srdce – uvědomujeme si,
že to není naše dílo, ale chceme být nástroji v Jeho rukách. Přimlouvat se za moudrost a vedení v rozhovorech, svědectvích,
zmocnění k modlitbám. Toužíme po darech Ducha svatého, aby
se mohla manifestovat sláva Jeho jména, kdy Bůh bude proměňovat lidské životy. Chceme proto vzdát chválu našemu Pánu za
tuto možnost jít a zvěstovat evangelium těmto potřebným.
Pokud se chceš jakýmkoliv způsobem podílet na této práci, kontaktuj bratra Alberta Baloga nebo kancelář sboru.
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Tomáš Michalek

Probuzení předpokládá, že církev je v úpadku. Probuzení samo
znamená oživení církve, při němž se hříšníci obracejí k Bohu.
Probuzení není možné bez poznání hříchu. Odpadlí věřící se
nemohou jen taj probudit a začít sloužit Pánu bez hlubokého
obvinění v srdci. Zdroje hříchu musí být zničeny. V opravdovém probuzení jsou věřící vždy velmi obviňováni. Vidí své hříchy v takovém světle, že je často otřesena i jejich jistota spasení. Probuzení tedy není nic jiného než obnovení poslušnosti
vůči Bohu. Podobá se prvnímu obrácení hříšníka. Začíná ve
skutečném pokání, zlomeném srdci, sklonění se do prachu
před Bohem v opravdové pokoře a opuštění hříchů.
Víra Božích dětí je obnovena. Ve stavu nevěrnosti jsou slepí a
lhostejní ke zkáze hříšníků. Jejich srdce je jako z kamene. Pravdy Božího slova vidí jen jako ve snu. Připouštějí sice pravdivost
Božího slova, ale jejich nevěra jim brání uvést je v praxi. Jakmile u nich nastane probuzení, končí tento neurčitý stav „vidím
lidi jako stromy“ a vidí vše v jasném světle, které v jejich srdcích obnoví Boží lásku. Začne je trápit, že druzí Boha nemilují,
a začnou je horlivě zachraňovat. Jsou naplnění neukojitelnou
touhou po spáse hříšníků. Budou úzkostlivě zápasit za obrácení
svých přátel, příbuzných i nepřátel. Nejenže je budou vyzývat,
aby se odevzdali Pánu, ale na modlitbách je budou Pánu předkládat a s mnohými slzami jim budou vyprošovat milost.
Probuzení zlomí moc, kterou měl nad věřícími svět a hřích.
Když se církev probudí a obnoví, následuje obrácení hříšníků,
často těch nejbeznadějnějších ubožáků, opilců a ateistů.
Charles G. Finney— „O probuzeních“

Zjevení Janovo 3:1-3 ... "Vím o tvých skutcích - podle jména
jsi živ, ale jsi mrtev. Probuď se a posilni to, co ještě zůstává
a je už na vymření! Neboť shledávám, že tvým skutkům
mnoho chybí před Bohem; rozpomeň se tedy, jak jsi mé slovo přijal a slyšel, zachovávej je a čiň pokání. Nebudeš-li
bdít, přijdu tak, jako přichází zloděj, a nebudeš vědět, v
kterou hodinu na tebe přijdu.

Všem oslavencům
přejeme mnoho
Božího požehnání

4. 4. 2006 Krucina
Daniel

8. 4. 1995 Rokoszová
Barbora

10. 4. 2006 Pechová
Nela

17. 4. 1994 Kožina
Daniel

19. 4. 1994 Bojčuková
Eva

1. 4. 1976 Podzimková
Beáta

Modlitba
Milovaný Duchu Boží
Čas bez tebe, je čas prázdnoty
kdy jsem tu já a nejsi ty.
Čas bez tebe, je čas bez nebe.
Jak zvon bez zvuku, jak prázdný džbán
je tělo mé, když nejsi jeho pán.
Tak moc mi chybíš, že neumím to snést.
Tak moc mi chybíš, chci se jen tebou nechat vést.
Zmeškaný čas, už nelze vrátit,
však tebe, už nikdy nechci ztratit.
Dej zvonu zvuk, a džbán naplň tebou,
nauč mne lásku dát tam, kde lidská srdce zebou.
Čas bez tebe, je čas prázdnoty,
prosím, buď Pánem mého času ty.
Nauč mě v Ježíši spočinout i růst,
skrze modlitby vroucí, pokoru a půst.
Až své já ztratím, naleznu Tebe
blízko ti budu, uvidím nebe.

3. 4. 1946 Řežábková
Marie

5. 4. 1973 Weber
Martin

8. 4. 1967 Suknarovský
Alexandr

10. 4. 1963 Kostková
Katarina

12. 4. 1990 Kozielová
Karolína

14. 4. 1973 Vagunda
Luboš

18. 4. 1970 Slusarz
Marek

Svítání
Je noc, na víčka usedl mi spánek
a někdo něžně pohladil mou tvář.
Začal mi číst, a z otevřených stránek,
vdechl do mého nitra,
víru do příštího jitra.
Už svítá, a On s každým úsvitem
každičké ráno,
vždy ze stejnou láskou mě vítá.
Helena Kudrnová

18. 4. 1965 Michalková
Jolanta

21. 4. 1965 Dorušincová
Karin

Milost a pokoj ať se vám
rozhojní poznáním Boha
a Ježíše, našeho Pána.
2 Petrův 1:2
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Duchovní boj

kniha

Kniha duchovní boj není odborným pojednáním, autor zde nevystupuje jako teolog ale
jako praktik. Jde tedy o vyprávění - biblické pasáže vztahující se k hlavnímu tématu. Autor ilustruje mnohými příběhy, které prožil, nebo mu byly známy. Je to osobní svědectví
člověka, jemuž duchovní boj byl celoživotním mottem.
Kniha jako celek je v první řadě svědectvím člověka, jehož život byl (a stále je) bojem.
Rudolf Bubik je mužem, který se nebojí jít do střetu, je mužem, který se řídí Boží bázní,
nikoli strachem z lidí. V tom je pro každého z nás velkým příkladem.
Kniha varuje před mnohými nebezpečími, jejichž význam dnešní mladé generaci může
zůstat skryt. Jde o oblast okultismu, obecně o pronikání mocností tmy do reálného života
nejrůznějšími formami. Zde se můžeme učit opatrnosti. Duchovní rozeznání pro křesťanský život je stejně důležitý jako imunitní systém pro život tělesný.
Nakonec kniha povzbuzuje čtenáře k životu oddanému modlitbě a službě Bohu. Jak autor
píše v poslední kapitole, … duchovní boj je prakticky součástí našeho běžného života v
těle, ovšem musíme si uvědomovat, že naše zbraně nejsou z tohoto těla.
Duchovní boj tedy není nějakou zvláštní, oddělenou kategorií křesťanova života, ale tvoří
jeho součást.
(text z předmluvy Martina Moldana, biskupa AC, ke knize )
prodej a půjčovna knih AC Karviná

Enrichmnet Journal, Czech Edition
Je editovaná, upravená verze časopisu Enrichmnet
Journal vydávaného americkými Assemblies of God.
Enrichmnet Journal, Czech Edition podává pomocnou
ruku českým pastorům a služebníkům tím, že jim poskytuje články obsahující zamyšlení nad soudobými
aktuálními tématy v letničním světě.
http://enrichmentjournal.ag.org/International/Czech/index.cfm

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 04, 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: 27. 04. 2011

