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

svědectví
oznámení

úvodník

Buďte věrní a vytrvalí
Vytrvalost a věrnost jsou určitým klíčem, k tomu abychom poznali Boha a mohli poznat Jeho záměry
v našem životě, a abychom i my mohli dojít cíle. A tak jsem si uvědomil, že mnozí křesťané právě
z důvodu nevěrnosti selhávají ve svých životech. Člověk se nad tím zamýšlí, kolik lidí slyšelo evangelium,
kolik lidí reagovalo na to poselství.
Uvědomil jsem si, že je jedna oblast, v čem bychom měli být
vytrvalí, a to je oblast spasení. My jsme dostali toto spasení
zadarmo. Dali jsme Bohu náš hřích, a On nám za něj daroval
spasení. Ale to co Bůh chce po nás je, abychom se starali o to
spasení ve svém životě, abychom ho neztratili. Ono spasení
lze ztratit. Byl jsem u toho, kdy se někteří dali křtít, kdy slibovali Bohu věrnost v dobrém i ve zlém, i přesto kdyby přišlo
pronásledování, že chtějí být Bohu věrní. A najednou přišlo
selhání. Je velmi důležité, abychom spasení budovali ve svém
životě, abychom pracovali na něm, abychom neodpadli od
živého Boha. Ani zázrak nepomůže člověku v tom, aby setrval
v Kristu. To co se neztratí je osobní vztah, který člověk buduje s Bohem, protože to je zakořeněné hluboko v srdci.

přišlo – vylití Ducha svatého, kterého jim
Ježíš zaslíbil. Vzpomeňme si, jak se mnozí z nás modlili na společných modlitbách za své nespasené rodiny, manželé,
rodiče, děti, a dnes je můžeme vidět jako sourozence v Kristu.
Někdy ty věci, za které se modlíme, přichází hned, ale někdy
opravdu Bůh chce vidět tu naši vytrvalost a to očekávání
z naší strany, a pak, přijde s odpovědí, přijde s požehnáním.
Vidíme ale také , že mnozí jsou ještě v tom procesu, kdy se za
ně modlí a tak chtějme vytrvale přicházet do modlitebního
shromáždění, chtějme se sjednotit a volat svorně pro ty věci a
pak za ně bojovat a volat. Věřím, že pokud Bůh uvidí tu vytrvalost tak začne odpovídat.

Další oblastí, která je pro nás důležitá, abychom vytrvale přebývali i v obecenství Ducha svatého. To je ten učitel, který
nás vyučuje, který nás vede, který nás napomíná na cestě
životem. Duch svatý nám ukazuje na Boží pravdy, a my když
vytrvale máme s ním obecenství tak pak je to záruka toho, že
z té cesty nesejdeme, jedině že se sami svobodně rozhodneme odejít. On je vždy tím, kdo nás chce vézt k tomu, abychom
si udrželi spasení ve svém životě, a nejen ho udrželi, ale nás
také vyzbrojuje k mnohým užitečnějším věcem a to je ke službě Bohu.

Podívejme se na List Jakubův 1:2-4

List Jakuba 5: 7-8 Buďte tedy trpěliví, bratří, až do příchodu
Páně. Pohleďte, jak rolník čeká trpělivě na drahocennou úrodu země, dokud se nedočká podzimního i jarního deště. I vy
tedy trpělivě čekejte, posilněte svá srdce, vždyť příchod Páně
je blízko. Boží slovo nám říká, že máme být trpěliví až do příchodu Páně. Mnohdy člověk může prožívat situace ve svém
životě, které možná tak nějak nechápe, a nejsou okamžitě
vyřešené. Někdy skrze to přichází do našeho srdce hořkost
anebo jiné špatné myšlenky. Myslím, že je to právě útok na
spasení a na ty věci, které jsi s Bohem prožil, a je důležité,
abychom očekávali, že Bůh v té věci bude jednat. Chci ale
zdůraznit, buďme trpěliví. Tak jako ten rolník. Je to dřina zaorat, zaset, a také potom, když se úroda sklízí. Mnohdy čekal
na déšť, který je potřebný k tomu, aby se tomu zasetému obilí
dostalo vláhy, čekal na to, protože ta dřina by byla bez toho
marná. Stejným způsobem my máme vyhlížet Boha
v situacích, ve kterých se nacházíme a víme, že jsou pro nás
těžké. Vytrvale očekávat a vědět, že Bůh je dobrý, a že On má
s tvým i s mým životem plán.
Třetí oblastí je vytrvalost v modlitbách. Je to oblast, která je
možná tak nějak nejvíc podceňována mezi křesťany, myslím
tím společné modlitby, ale přesto věřím tomu, že toto je místo, kde Bůh dává mnohé odpovědi. Ve Skutcích 1:14 můžeme
vidět, kdy apoštolové se svorně a vytrvale modlili a pak něco

Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí
rozličné zkoušky. Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra,
povede to k vytrvalosti. A vytrvalost ať je dovršena skutkem,
abyste byli dokonalí a neporušení, prosti všech nedostatků.
Kdo z nás má radost, když přicházejí rozličné zkoušky? My
někdy nerozumíme Bohu, všem těm Jeho cestám, proč určité
věci přišly na náš život. Důležité je, abychom byli věrní Kristu. Bůh se dívá na tvůj i můj život právě z toho hlediska věčnosti. Buďme vytrvalí v tom, i když Bohu někdy nerozumíme.
Bůh se na nás vždy bude dívat z té jiné perspektivy a jiné
pozice na tvůj i můj život, On vidí tvůj život, On ví, čím procházíš. Musíme si uvědomit, že se můžeme radovat, jak je
psáno: radujte se, když na vás přicházejí rozličné zkoušky,
osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti.
Další z věcí je to, abychom vytrvale očekávali na Pána, jako
jeho učedníci čekali na Ducha svatého. Bohu záleží na tom,
abychom tento čas měli, abychom vytrvali v Jeho přítomnosti.
Bible také říká, že máme usilovat o duchovní dary, v tom také
musíme být vytrvalí. Bůh čeká, že nám půjde o duchovní věci
a o věci Božího království. A pak věřím, že přijdou ty dary,
přijdou věci, které dneska nemáš ani na mysli.
1 Korintským 14:1 Držte se lásky a usilujte o duchovní dary.
Další oblasti, které jen zmíním, ale přemýšlejme o tom: buďme vytrvalí v lásce, vytrvalí v odpuštění, vytrvalí v posvěcení,
vytrvalí v manželství, vytrvalí ve zvěstování evangelia.
1. list Timoteovi 4: 15-16 Na to mysli, v tom žij, aby tvůj pokrok byl všem patrný. Dávej pozor na své jednání i na své
učení. Buď v tom vytrvalý. Tak posloužíš ke spasení nejen
sobě, ale i svým posluchačům.
Jindřich Koziel
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Boží soudy v 21. století

napsali

Čas od času mi přijde e-mailem nějaký domněle prorocký článek, předpovídající různé katastrofy, které mají být projevem
Božího soudu. Tyto předpovědi se většinou nevyplňují, což zřejmě některým lidem nevadí, takže po čase zplodí zase novou
katastrofickou předpověď. Já se však domnívám, že Boží soud již prožíváme – pouze nemá tu podobu, v jaké si někteří lidé
Boží soudy představují.
Již v osmdesátých letech jsem začal mít dojem, že Bůh bude
soudit poněkud jinak než ve starozákonních dobách. Stále
více se mi zdá, že princip, podle nějž Bůh v těchto časech
soudí, je obsažen v jednom verši z Pláče Jeremjášova:
„Ponech jim zavilé srdce, to bude tvá kletba na ně“ (3,65).
Tak zní tento verš v ekumenickém překladu; B21 a Český
studijní překlad mají „dej“ místo „ponech“, což je technicky
vzato přesnější překlad, nicméně padlému člověku Bůh nemusí zavilé srdce dávat – jeho soud spočívá už v tom, že mu
ho „ponechá“, tj. nedá mu ono srdce masité, které miluje
Boha a jeho cesty.
Soud nad Západní civilizací je v plném proudu, pouze to
nevidíme, protože nemá podobu přírodní katastrofy, nýbrž
vývoje, který je nesmírně rychlý z hlediska dějin, ale dostatečně pomalý, aby si ho mladší jednotlivec nemusel povšimnout.
Člověk vyloučil Boha ze své blízkosti – a Bůh tedy ponechává člověka jeho cestám. Před tím, než vyloučili modlitbu z
amerických škol, se na těchto školách nestřílelo. Před tím,
než se uzákonilo zabíjení nenarozených dětí, západní národy
nevymíraly. Před tím, než se začaly znevažovat a zesměšňovat veškeré autority, mládež v Anglii nerabovala obchody s
nestoudným tvrzením, že je to „spravedlivé“.
V jediné členské zemi Evropské unie se nerodí tolik dětí,
aby se národ reprodukoval. V několika zemích – včetně Německa, Rakouska, Maďarska a pobaltských zemí, umírá více
lidí, než se rodí. V Německu je to obzvlášť závažné, protože
místním Turkům se rodí dětí poměrně hodně. A teď – přes
veškeré bohatství, kterého tyto země nabyly v minulosti –
není najednou dost peněz téměř na nic. U nás klesají výdaje
na obranu, na policii (a to v době rostoucí zločinnosti), na
dopravu, na školství…
Celá naše kultura je neuroticky přesexualizovaná – a přitom
stoupá procento neplodných mužů i žen. V Německu 25 pro-

Nezměnil jsem víru?
Efezským 4:5 jeden Pán, jedna víra, jeden křest;
Velmi často, když přijímáme Ježíše Krista jako svého Pana,
tak nám lide vyčítají, že jsme změnili víru. Pak se cítíme
zrádci a viníky. Rozeberme tuto otázku. V Efezskym 4,5 je
napsáno, že víra, Bůh, křest - je jeden. Ptáte se, proč je tolik
církvi? Můj otec a matka měli 14 děti. Téměř všichni mi
bratři a sestry mají rodiny, ale každá je jiná. Mají různé zvyky, vychováni, životni osudy. Někdo žije ve městě a někdo
na vesnici. Maji různé profese a charaktery. Odlišně se oblékají, připravují jídla a vychovávají děti. Ale u nás všech je
něco společného – máme stejného otce a matku. Všichni
máme moc rádi své rodiče a oni milují nás.
Co jste pochopili? Církve jsou, byly a budou různé, jako různé rodiny. Ale u všech je něco společného - je to náš Pan
Ježíš Kristus! Je to náš duchovní Otec. Já věřím v Boha – to
znamená, že ho mám rád. Víru nelze změnit, protože Bůh je
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cent dvacetiletých mužů a 20 procent dvacetiletých žen nechce mít nikdy dítě. Tito lidé nemají žádné hodnoty, které
by toužili předat svým potomkům. V naprosté většině chtějí
žít jen pro sebe, pro svou kariéru. Čísla z naší země neznám,
ale budou patrně dost podobná.
Vy ty Boží soudy nevidíte?
Já ano. Ale vlastně vím, že je mnozí nevidí. Před pár lety
jsem měl vzácnou příležitost mluvit s několika feministkami.
Když jsem vyjádřil názor, že klesající porodnost a vymírání
národa je přímým důsledkem sexuální revoluce, velice se
tomu divily. Zdálo se mi, že byly zcela upřímné a že jim to
skutečně ani trochu nepřišlo na mysl. „Ponech jim jejich
zavilé srdce…“ Člověk si vzpomene i na slova Izajášova: „…
mají oči zalepené a nevidí, jejich srdce nevnímá“ (44,18).
Nebo nechme znovu promluvit Jeremjáše: „Oči mají, a nevidí. Uši mají, a neslyší“ (5,21). A stejně promlouvá i třetí z
velkých proroků, Ezechiel: „Lidský synu, bydlíš uprostřed
vzpurného domu. Mají oči k vidění, ale nevidí, mají uši k
slyšení, ale neslyší. Jsou dům vzpurný“ (Ez 12,2).
Je docela možné, že Bůh bude soudit podobným způsobem
jako kdysi Sodomu a nedávno New Orleans. Má na to plné
právo. Zdá se mi, že někteří křesťané čekají na soudy tohoto
typu. Já se však domnívám, že bychom měli být přemýšliví
lidé a promýšlet, jaké jsou praktické důsledky života podle
principů, jež jsou v naprostém rozporu s Božím zjevením. A
měli bychom to trpělivě vysvětlovat lidem kolem sebe – a
současně se modlit, aby Bůh dal slepým lidem prohlédnout.
Protože pokud nám Bůh jen trochu otevře oči, uvidíme na
obzoru veliké mraky. Důsledky zavilosti lidského srdce se již
valí a budou tu co nevidět.
Dan Drápal
zdroj: internet

napsali
jenom jeden. Všichni křesťané věří v jednoho Boha!
Jednou jsem slyšel, jak se moje děti hádají, máme čtyři. Nejmenší syn křičel: "Mama je moje!" Dva druzi křičeli: "Ne!
Moje!" Chtěly se už prát, v tom však druhy starší syn řekl:
"Já už to chápu, mama je všech."Jak těžké je pochopit nám,
dětem nebeského Otce. Církve (rodiny) jsou různé. Ale nebeský Otec i víra je společná, jedna! Víru nelze změnit - je
možné buď věřit v Boha, nebo nevěřit!
Když jsem se oženil, tak jsem nezměnil svoji matku, ona zůstala mamou na vždy. Máma je jedno, žena to druhé. Bůh je
jedno, Církev to druhé. Nikdy si nepleťte Boha a Církev.
Proto jsme nezměnili víru. Prostě jsme začali věřit opravdově.
Přeji vám pevnou víru v Pána Ježíše Krista.
Filip Savočka
pastor sboru „Spasení“v Kyjevě, Ukrajina

1. Cesta k záchraně

Biblický kurs / Kroky do nového života
Přečtěme si biblické verše a odpovězme na otázky:

1. Co je spasení?
Skrze hřích jsme se dostali do moci vlády ďábla. (Koloským
1:13 On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného Syna.)

Tím jsme odděleni od Boha. (Izajáš 59:1-2 Hle, Hospodinova
ruka není krátká na spasení, jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel. Jsou to právě vaše nepravosti, co vás odděluje od vašeho
Boha, vaše hříchy zahalily jeho tvář před vámi, proto neslyší.)

Náš hřích, který znamená otevřenou nebo skrytou vzpouru
vůči Bohu, nás uvádí do nepřátelského vztahu k němu.
(Římanům 5:10 Jestliže jsme my, Boží nepřátelé, byli s Bohem smířeni smrtí jeho Syna, tím spíše nás smířené zachrání
jeho život.)

Každého člověka očekává pro jeho hříchy soud. (Jan
3:19 Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé.)

Skutky apoštolské 20:20-21 Víte, že jsem vám nezamlčel
nic, co by vám bylo k prospěchu; všechno jsem vám řekl, když
jsem vás učil ve shromáždění i v rodinách. Naléhal jsem na Židy
i Řeky a vyzýval je, aby se obrátili k Bohu a uvěřili v našeho
Pána, Ježíše Krista.

Jaké dva body všude apoštol zvěstoval?
otázka 3a:

_________________________________

otázka 3b:

_________________________________

Přečteme si také.
Marek 1:15 Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte
pokání a věřte evangeliu."
Skutky apoštolské 17:30-31 Bůh však prominul lidem dobu,
kdy to ještě nemohli pochopit, a nyní zvěstuje všem, ať jsou
kdekoliv, aby této neznalosti litovali a obrátili se k němu. Neboť
ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit celý svět skrze
muže, kterého k tomu určil. Všem lidem o tom poskytl důkaz,
když jej vzkřísil z mrtvých."

Radostné poselství evangelia nám přináší zprávu o našem
Spasiteli – Ježíši Kristu. Stal se pro nás hříchem, abychom
se skrze něj směli stát spravedlivými. (2 Korintským

Mohli byste se zeptat: Co je to pokání nebo obrácení?

5:21 Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s
hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti.)

Činit pokání především neznamená, že by bylo nutno za své
hříchy pykat, protože za naše hříchy trpěl Ježíš.

Vzal naši vinu na sebe a zemřel na popravišti místo nás. Pro
jeho oběť nás může Bůh osvobodit a ospravedlnit. Ježíš říká:
Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo." (Lukáš 19:10)

Izajáš 53:4-6 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. Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal
svou cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech.

2. Jak člověk přijme spasení?
Když jsme krátce uvažovali nad tím co je spasení, uvidíme
nyní, jak může člověk spasení přijmout. Nejdříve musíme
vědět, že záchrany nebo spasení nemůžeme docílit nějakým
lidským skutkem, nýbrž že je Božím darem.
Přečtěme si biblické verše a odpovězme na otázky:
Efezským 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.
otázka 1 :

Čím nejsme spaseni?

__________________

otázka 2:

Jak přijmeme spasení?

__________________

Pro doplnění:
Římanům 3:23-24 všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy; jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v
Kristu Ježíši.
Římanům 3:28 Jsme totiž přesvědčeni, že se člověk stává
spravedlivým vírou bez skutků zákona.

Je tedy veliký omyl, jestliže si někdo myslí, že se stane křesťanem tím, že bude formálně patřit k nějakému náboženskému společenství, nebo tím, že udělá nějaký vnější skutek.
Křesťany z nás neučiní ani tradice naší země nebo rodiny.
Vidíme, že spasení přichází jedině od Boha.
Nyní si vyhledejme, jak se tento dar spasení přijímá. K tomu
nám dává Bible jasný pokyn.
CESTA K ZÁCHRANĚ

Pokání nebo obrácení znamená:
a) poznat svou vinu a hřích před Bohem
Srozumitelně to znázorňuje Ježíš v příběhu o ztraceném synu. Když šel do sebe, poznal nezvratné své celé selhání, svůj
hříšný život.
Lukáš 15:11-19 Řekl také: "Jeden člověk měl dva syny. Ten
mladší řekl otci: `Otče, dej mi díl majetku, který na mne připadá.´ On jim rozdělil své jmění. Po nemnoha dnech mladší syn
všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým
životem svůj majetek rozházel. A když už všechno utratil, nastal
v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi. 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.´

Nejen ztracený syn musel dojít k poznání svých hříchů, než
mohl být zachráněn, nýbrž každý z nás. Neboť nikdo není
bez hříchu.
b) ze srdce jich litovat a prosit Boha, aby nám je pro
Ježíše odpustil
Pravou lítost můžeme pociťovat, až si uvědomíme, že utrpení a muka, která zakusil Ježíš, byly strašným důsledkem našich hříchů. Jestliže však své hříchy vyznáme, dá nám Bůh
pro Ježíše plné odpuštění.
Lekce 1
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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.

Pokání nebo obrácení spočívá tedy v první řadě ve změně
našeho srdce. Proto činit pokání znamená změnu charakteru.
Přečtěme si biblický verš a odpovězme na otázku:
Skutky apoštolské 3:19 Proto čiňte pokání a obraťte se, aby
byly smazány vaše hříchy

Co je Boží odpovědí na opravdové pokání?
otázka 4:

__________________________________

přešel již ze smrti do života.

Římanům 5:1-2 Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze
něho jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a
chlubíme se nadějí, že dosáhneme slávy Boží.
Efezským 2:4-7 Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem,
když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni! Spolu
s ním nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu
Ježíši, aby se nadcházejícím věkům prokázalo, jak nesmírné
bohatství milosti je v jeho dobrotě k nám v Kristu Ježíši.
Efezským 2:19 Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte
právo Božího lidu a patříte k Boží rodině.

Tato a mnohá jiná místa z Písma svatého dosvědčují jasně,
že člověk může vědět, zda je spasen.

A nyní je tu druhý bod: VÍRA.
Bůh ukazuje na svého Syna Ježíše Krista a vyzývá nás, abychom v něho věřili jako ve svého Spasitele.
Přečtěme si biblický verš a odpovězme na otázku:
Jan 3:15 aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný.

Co přijímá každý, kdo po svém pokoření věří v Pána Ježíše?
otázka 5:

4.

Znamení záchrany

Jestliže přijmeš Ježíše, Bůh dává tiše a něžně sestoupit novému životu do tvého srdce.
Jan 5:24 Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří
tomu, který mě poslal, má život věčný a neopodléhá soudu, ale
přešel již ze smrti do života.
Římanům 8:16 Tak Boží Duch dosvědčuje našemu duchu, že
jsme Boží děti.

__________________________________

Pro ujištění si přečteme ještě tyto verše:
Jan 3:16 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného
Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.
Jan 3:36 Kdo věří v Syna, má život věčný. Kdo Syna odmítá,
neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává."

Věřit v Pána Ježíše znamená víc než věřit, že existuje. Pravá
víra je svěřit se bezpodmínečně Pánu Ježíši! Veřit pochází ze
slova „zaslíbit se“ mu! To znamená: věřící teď už nechce jít
svou vlastní cestou, ale po Ježíšově boku. Není víra nádherný dar? Víra znamená přijmout Ježíše do svého života!

Nyní je třeba ve víře uchopit skutečnost spasení a děkovat
za to s radostí Bohu. S čím větší vírou Pánu děkujeme, tím
větší bude naše radost.
A teď bych vám chtěl ukázat na úžasný prostředek, abyste
se ještě upevnili v jistotě darovaného spasení.
Římanům 10:8-10 Co však praví? `Blízko tebe je slovo, v
tvých ústech a ve tvém srdci´; je to slovo víry, které zvěstujeme. 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,

Samo veřejné vyznání, že jsem se odevzdal(a) Pánu Ježíši
nás přivádí k hlubší jistotě.

Přečtěme si biblické verše a odpovězme na otázku:

Matouš 10:32 Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu
se i já přiznám před svým Otcem v nebi;

Jan 1:11-13 Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc
stát se Božími dětmi. Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako
děti pozemských otců, nýbrž se narodili z Boha.

Až dosud jsme naslouchali hlasu toho zlého a žili, jak se nám
to zrovna líbilo. Člověk sem tam upadl do hříchu, a nakonec
se stal jeho otrokem. Hřích nabyl nad námi své moci.

Co přijmeme, jestliže přijímáme do svého života Ježíše?
otázka 6:

__________________________________

Kdo zakusil odpouštějící lásku Boží, nechce už žít ve špíně
hříchu, má jen jediné přání: aby patřil Ježíši a sloužil jemu.
Římanům 6:12-14 Nechť tedy hřích neovládá vaše smrtelné
tělo, tak abyste poslouchali, čeho se mu zachce; ani nepropůjčujte hříchu své tělo za nástroj nepravosti, ale jako ti, kteří byli
vyvedeni ze smrti do života, propůjčujte sami sebe a své tělo
Bohu za nástroj spravedlnosti. Hřích nad vámi už nebude panovat; vždyť nejste pod zákonem, ale pod milostí.

3.

Může člověk vědět, že je zachráněn?

Kdyby se tě někdo zeptal: „Jsi ženatý?“ a ty bys odpověděl:
„Doufám, že ano“, určitě bychom se podivili. Tak jako manželství začíná svatbou, právě tak začíná v našem nitru společenství s Kristem, činíme-li pokání, svěříme-li mu svůj život
a věříme v něj.
1 Janův 3:14 My víme, že jsme přešli ze smrti do života,
Jan 5:24 Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří
tomu, který mě poslal, má život věčný a neopodléhá soudu, ale
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Lekce 1

Ale nyní máme nového Pána a Mistra, Ježíše Krista!
Teď je jistě i tvým nejhlubším přáním sloužit jemu a jednat
podle jeho Slova. Naše láska k Pánu se projevovat i vůči
lidem. Tak jako Bůh plně odpustil všem našim bližním. Mysleme na to, že Kristus říká: „A odpusť nám naše viny, jakož i
my odpouštíme našim viníkům.“
Sami ze sebe nedokážeme vést život, který by se líbil Bohu,
ale Kristus nám k tomu daruje sílu.
A teď ještě tři nanejvýš důležité rady, jak zůstane váš nový
život zachován a bude růst:
Boží Slovo je nejzdravější a nejsilnější potravou pro nový
život ve tvém srdci. Čti si v něm denně.
K dalšímu růstu, povzbuzení a vědomí bezpečí ti má napomáhat obecenství s věřícími. Tvoje modlitba má být stálým spojením mezi tebou a tvým Otcem v nebi.
Skutky apoštolské 2:42 Vytrvale poslouchali učení apoštolů,
byli spolu, lámali chléb a modlili se.
CESTA K ZÁCHRANĚ

Biblický kurs
Na stránkách těchto Sborových novin budeme postupně
publikovat biblický kurs s názvem:

„Kroky do nového života“
V těchto tematicky zaměřených lekcích budeme probírat
biblické základy, které nám pomůžou jak v osobním životě,
tak také při zvěstování evangelia druhým lidem. Tento materiál může posloužit k vyučování na skupinkách, na domácích
ztišeních v rodinném kruhu, při vyučování nově obrácených
anebo poslouží k povzbuzení a utvrzení ve víře.

vyučování
abychom ti je, milý čtenáři, přiblížili ve srozumitelné a přehledné formě.
Prosíme, abys tato témata dobře probral, pročetl si každý z
uvedených biblických veršů a při zodpovídání otázek se
těchto biblických textů držel. (autor: Erich Theis)
Stránky tohoto kursu budou číslované o označené dle příslušné lekce a budou tisknuté vždy jedna lekce na dvojstraně, takže na konci budete moct celý kurs seřadit a založit do
složky.
Odpovědi na otázky (pro porovnání) budou vždy v následujícím čísle Sborových novin.

Postupně v deseti lekcích probereme následující témata:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Cesta k záchraně
Osoba Ježíše Krista (I)
Osoba Ježíše Krista (II)
Pravé následování
Základy následování Ježíše
Dar Ducha svatého
Naplnění Duchem svatým
Tajemství nového života
Úkoly křesťana
Druhý příchod Ježíše Krista

K předmluvě k tomuto kursu se píše:
Jan 8:31-32 "Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky.
Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými."

Žijeme v době, ve které panuje mnoho nejasností, nejistoty a
strachu. Tolik věcí je v životě sporných. Člověk hledá pravdu. Hledá jistotu. Musí mít v bouřích života pevné místo.
Ježíš Kristus je pravda. V něm nacházíme odpověď na své
otázky, jistotu pro život na zemi, pro budoucnost a věčnost.
V tomto biblickém kursu se chceme opírat výlučně o jasné
výpovědi a pokyny Písma svatého. Úlohou tohoto kursu je,

Konference ohně - Brno 2011
V sobotu, 24. 9. 2011, se v Brně uskutečnila Konference
ohně. Hlavním řečníkem měl být bratr Reinhard Bonnke a
jeho tým. Již před konferencí se proslýchalo, že Bonnke nepřijede. Naše očekávání ale nebylo upnuto na službu člověka, ale na to co Pán má pro nás skrze tuto konferenci připraveno. Byla to velká oslava našeho Pána. Řečníci, hudba a
vše co tam bylo. Sešlo se tam asi 7000 lidí z Evropy, Afriky,
Ameriky a hlavně z Česka.
Především tam byla velká Boží přítomnost, děly se tam zázraky, uzdravení mnoha lidí, měli jsme tam různá vidění, a
co bylo nejdůležitější, něco přes dvě stovky lidí přijalo Pána
jako svého Spasitele. Věřím, že nikdo, kdo na této konferenci byl, neodešel stejný, ale byl zasažený Boží mocí. Vše co se
zde odehrávalo, bych mohla shrnout do jediné věty: co oko
nevidělo, co ucho neslyšelo, co nám na rozum nepřišlo.
Hlavním řečníkem byl Daniel Kolenda - je to muž, který tomu všemu dal velkou úroveň. Vydání Bohu bylo zjevné. Mladý člověk kolem 30let, v jejich rodě je už šestou generaci

napsali
kazatelů, díky Pánu za něj, a za celý tým, také církve v Brně
spolupracovaly na přípravách, všechno klapalo, jak má být.
Mám takovou malou historku:
bratři s Bohumínského sboru tam měli Izraelskou vlajku,
různě s ní mávali. Přišel za nimi mladý muž a ptal se, proč
mají tu Izraelskou vlajku, moc ho to znervózňovalo, že je po
jednom rodiči Palestinec, a že nemá rád Židy (od malička
jsou totiž vedeni k nenávisti k Židům). A tak mu bylo sděleno, že Pan Ježíš byl Žid. Pak se toho mladíka ptali, kde se v
Aréně vzal? On na to odpověděl, že byl ve Skotsku a potkal
tam kamarádky, evangeličky. Chystaly se zrovna k odjezdu
na konferenci do Brna, tak jel s nimi. Nakonec jsme viděli,
jak po evangelizačním shromáždění šel dopředu na výzvu.
Náš Pán má různé cesty povolat člověka do jeho světla.
Maria Bílková
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Mé svědectví

svědectví

Narodila jsem se v Karviné, moji rodiče se krátce po mém narození rozvedli a svěřili mě do výchovy babičce a dědovi, založili si nové rodiny a nejevili o mě zájem, tak je tomu dodnes. Celá rodina se hlásí ke katolicismu, ale nikdo se nemodlí, nechodí do kostela, nemluví o Bohu. Přesto mě jako dítě nechali pokřtít v katolickém kostele.
Každý rok v létě k nám přijížděla z PLR na návštěvu babiččina sestra, ta do kostela chodila a sotva přišla, už měla na
stole vykládací karty a vykládala sobě i nám, co bude. V té
době jsem chodila na základní školu a velmi mě to zajímalo,
nabídla mi, že mě to naučí. Bavilo mě to z toho důvodu, že
jsem si myslela, že hovořím s Bohem, že mi Bůh odpovídá
skrze ty karty. V té době jsem byla na Gymplu, chodili za
mnou spolužačky, taky sousedky. Každá měla spoustu problémů, chtěla jsem jim pomoct, peníze jsem nikdy nebrala,
spíše mi jich bylo líto. Chtěla jsem se dozvědět víc, četla
jsem horoskopy, různé časopisy s nádechem tajemna, různé
knihy, kde jsem se mohla dozvědět více o Bohu, ale měla
jsem v tom jistou dobu úplný guláš, protože jedni uctívali
Pannu Marii, druzí zase Budhu, hodně jsem četla o Egyptu,
ti zase měli na každou věc jiného Boha. Měla jsem v tom
zmatek. Ale věřila jsem, že určitě Bůh je.
Pak přišlo období, kdy jsem se provdala, můj manžel byl z
katolické rodiny a tchýně byla velmi pobouřená, že se nechceme nechat oddat v kostele. Byla jsem těhotná a nechtěla jsem v tomto stavu obřad v kostele. Přestala jsem vykládat karty, věnovala jsem se manželovi a dětem, byla jsem
spokojená. Po sametové revoluci přišel můj muž s návrhem,
že začne podnikat, založil si firmu a se svými zaměstnanci
jezdil za prací po celé republice i do zahraničí. Velice se
zlepšila finanční situace, ale manžel byl docela často mimo
domov. Začala mě navštěvovat sousedka, která pořádala v
bytě spiritistické seance a na jednu z nich mě pozvala. Nezůstalo u jedné, navštívila jsem ji několikrát. Po těchto několika sezeních nastala v mém životě velká změna, začala jsem
se bát, neustále jsem měla pocit, že mě někdo sleduje a v
noci jsem nemohla spát, zašlo to až tak daleko, že když manžel nebyl doma, jezdila k nám babička, abych se aspoň trochu vyspala.
Přestala jsem se stýkat s tou ženou, ale strach neodešel.
Manžel o ničem nevěděl a jednou přinesl domů videokazetu,
v té době nový americký film Duch. Po shlédnutí tohoto filmu jsme si řekli,že kdyby se někomu z nás něco stalo, tak že
si dáme vědět, jak to vlastně po té smrti je. Byla docela tuhá
zima a manžel opět odjížděl do práce, tentokrát do Krnova.
Ještě než odjel, zdál se mi sen, že chodím po hřbitově a něco
hledám. Zvláštní bylo i to, že ten hřbitov byl v Karviné a my
jsme bydleli v Českém Těšíně. Vzbudila jsem se tenkrát úplně vyděšená a uklidňovala jsem se tím, že to byl jenom sen.
Manžel vstával brzo ráno a ten den mě vzbudil, že se přišel
se mnou rozloučit než odjede. Nikdy před tím to nedělal.
Domů se už nevrátil, na zpáteční cestě dostal smyk a s vážným poraněním hrudníku a plic skončil v nemocnici, kde
nakonec zemřel. Psychicky jsem byla na zhroucení, nemohla
jsem se zbavit myšlenky, že jsme si řekli, že si dáme vědět,
co je po smrti. Znovu jsem navštívila sousedku, která mi
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tvrdila, že to není žádný problém
se spojit s manželem. Měla jsem
hrozný strach, ale bylo to silnější
než já. Nevěděla jsem v té době nic
o démonech ani o Satanovi. Bibli
jsem neměla, všechny výčitky za
to, co se stalo, jsem směřovala k
Bohu.
Když mě navštívili Svědci Jehovovi
a mluvili o Bohu, pamatuji se, že
jsem je málem shodila ze schodů. Často jsem přemýšlela
nad sebevraždou, ale kvůli dětem jsem ty myšlenky odháněla, řekla jsem si, že musím žít dál, že to musím zvládnout.
Nechala jsem manžela pochovat v Karviné a po pohřbu jsem
se přestěhovala zpátky do mého rodného města. Začala
jsem pracovat na bazéně Deja jako učitelka plavání a trenérka, děti chodili do školky. Paní vedoucí se zabývala alternativní medicínou, celá její rodina se zabývala okultismem a
spiritismem.
Opět mě navštívili lidé ze Svědků Jehovových, ale dozvěděla
jsem se, že existuje Bůh i Satan a démoni, kteří se snaží lidem škodit. Došlo mi, že dělám špatné věci a že potřebuji
nějakou ochranu. Zašla jsem za babičkou a prosila jsem ji,
aby mi napsala modlitbu, která by mě mohla ochránit před
zlem. Napsala mi Otče náš a tuto modlitbu jsem se začala
modlit každý den.
Paní vedoucí nám jednoho dne oznámila, že končí na bazéně
a stěhuje se do Ostravy. Přišla jsem o zaměstnání. V noci
jsem prožila hrozný zážitek, kdy jsem se probudila, dusila
jsem se, nemohla jsem dýchat, měla jsem pocit, že na mně
leží někdo moc těžký a nemohla jsem se ani pohnout. Začala
jsem pomalu odříkávat modlitbu OTČE NÁŠ, tíha ustoupila a
sevření povolilo. Tenkrát jsem prosila Boha, jestli existuje,
aby se mi dal poznat, že to myslím naprosto vážně a aby mi
pomohl. Slzy mi stékaly po tváři.
Další den mi volala paní vedoucí, pozvala mě na návštěvu ke
svým známým - katolíkům, že se tam budeme modlit. Pamatuji se, že jsem slyšela hlavně to slůvko MODLIT SE, okamžitě jsem souhlasila. Byly to starší manželé, posadili mě do
křesla a naproti visel obraz, kde byl Ježíš Kristus na kříži.
Dozvěděla jsem se, že umřel na kříži za naše hříchy a jestli s
tím budu souhlasit, že si mám vzpomenout od dětství, co
jsem kdy udělala zlého a prosit Ježíše za odpuštění. Pomyslela jsem si tenkrát, tak to je asi Bůh, a tak jsem začala
vzpomínat a prosit za odpuštění, netrvalo dlouho, pláč jsem
nemohla udržet, vzlykala jsem, byl to neočekávaně silný
zážitek. Ale když jsem se vrátila domů, měla jsem spoustu
nezodpovězených otázek, ta hlavní byla, proč mi Bůh neodpovídá. Nebyla jsem spokojená,ale nevěděla jsem proč.

Navštívila jsem babičku, pověděla jsem jí, že volám k Bohu, ale že
Bůh mi neodpovídá, zamyslela se a řekla, víš co, modli se k Ježíši
Kristu. Dala mi pohlednici, na které byl Pán Ježíš Kristus a v náručí
držel malou ovečku. Běžela jsem celou cestu domů s nadějí, že teď
už konečně mě někdo tam v nebi uslyší.
Prosila jsem Pána Ježíše o pomoc a pověděla jsem mu, co všechno
prožívám, jak moc je to těžké a že už nemohu dál, plakala jsem a
najednou se stalo to, co jsem neznala, v mém srdci nastal úplný
klid, přestala jsem plakat, dívala jsem se na tu pohlednici a připadala jsem si jako ta ovečka v náručí Ježíše. Od té chvíle jsem po
ničem jiném netoužila, jen dozvědět se všechno o Ježíši. Bylo před
Vánocemi, dcerka se mě zeptala, jestli je něco, co bych si přála na
Vánoce. Moje odpověď zněla, jenom Bibli, ale tu pravou. Odpověď
zněla "mami, víš jak je Bible drahá". Byla jsem trochu překvapená
a zároveň smutná, zrovna jsem neměla práci, tak jsem si řekla,že
snad někdy si ji koupím. Za týden později přišla moje dcerka ze
školy, celá radostná. Nějaká organizace Gedeonská rozdávala ve
třídách Nové Zákony. A tam je všechno o Ježíši. Začala jsem číst.
Dcerka mi zatajila, že také napsala dopis na adresu uvedenou v
Novém Zákoně, ve které prosila, jestli by mi mohli přinést Bibli.
A tak mě jednoho krásného dne navštívil Zdeněk Greger z křesťanského sboru v Č.Těšíně. Tehdy konečně jsem se dozvěděla, kdo je
Ježíš Kristus a úplné evangelium, modlil se za mě i za moje děti.
Když odešel, neměla jsem klid, nevěděla jsem co mám vlastně dělat. A tak jsem znovu prosila Ježíše o pomoc, co dál. Při druhé návštěvě mi Vanda Gregerová řekla svědectví, jak ona uvěřila, bylo
mi řečeno, že si mám přečíst Římanům 10:9 a dát Pánu své srdce a
svůj život. Přečetli mi v Bibli, že okultismus, spiritismus a astrologie je Bohu ohavností. Ten den jsem poklekla na kolena, rozhodnuta, že dám Pánu Ježíši svoje srdce, svůj život a poprosím, aby mi
odpustil všechny ty ohavnosti, které jsem dělala. Ale nemohla jsem
ze sebe vydat hlásku, jako kdyby mě někdo pevně sevřel kolem
krku, slzy mi začaly padat na koberec a někde uvnitř jsem slyšela
hlas "tobě už nikdo nepomůže".

Všem oslavencům
přejeme mnoho
Božího požehnání

7. 10. 2004 Kovařík
Martínek

12. 10. 2004 Balážová
Martínka

9. 10. 1992 Rokosz
Jan

15. 10. 1937 Meisnerová
Stanislava

20. 10. 1955 Šimková
Věra

29. 10. 1977 Podzimek
Jiří

Všechno se ve mně vzepřelo, věděla jsem, že je to lež. Když jsem
vyslovila pološeptem jméno Ježíši, sevření povolilo a mohla jsem
pokračovat v modlitbě. Když jsem poprosila Pána Ježíše, aby se
stal mým Pánem a spasitelem, viděla jsem přicházet postavu zářivě
bílou, opásanou zlatým pasem a podává mi ruku. Ve svém srdci
vím, že Ježíš je můj Pán, můj Král, můj Bůh a že z Jeho rukou mě
nikdo nevytrhne, na jeho lásku se mohu vždy spolehnout. Amen.
Začala jsem chodit do církve a nechala jsem se pokřtít. Zrušila
jsem křest v katolickém kostele, protože to nebylo mé rozhodnutí.
Karin Dorušincová
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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 10, 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. 10. 2011

