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

narozeniny
oznámení

Zbožný život

úvodník

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. Máte-li tyto vlastnosti a rozhojňují-li se ve vás, nezůstanete v poznání našeho Pána Ježíše Krista nečinní a bez ovoce.
2 Petrův 1:3-8

Žijeme ve zvláštní době, kdy vidíme, jak se lidé vzdalují Božím normám a pravdám. Lidé v domnělé svobodě mají pocit, že můžou
dělat všechno, co se jim zalíbí, spravedlnost se poměřuje podle síly peněz a ne podle pravdy. Uvědomuji si, že Písmo nás na tento
stav upozorňuje, a že před koncem světa toto bude mít vzestupnou tendenci. Přesná je i charakteristika toho, že svět se žene svou
zvrácenou touhou do záhuby. Mnozí lidé si ani neuvědomují, že je možné žít jinak, a mnozí ani nechtějí změnit dosavadní způsob
života.
Pro nás je důležité, abychom pochopili tuto dobu proto, abychom mohli lidem ukázat na mnohem větší hodnoty, než dává
pozlátko tohoto světa. Plně si uvědomuji, že nebýt Boží milosti,
kdo ví, do čeho bych se v životě zapletl. Svodů a nástrah je plno
a s rozvolněnou morálkou jich stále více přibývá. Stav je alarmující! Lidé kolem nás potřebují záchranu! Jak často také slyšíme, že ti, kteří se rozhodli jít za Pánem Ježíšem, se po nějaké
době vzdálili nebo se vrátili zpátky do nevázaností tohoto světa.
Někdy se ozývá stará přirozenost a svádí k tomu, abychom se
jenom poohlédli, vždyť to přece nikdo nevidí.
Myslím, že náš duchovní stav nám mnohdy ukazuje na to, jak
jsme na tom ve vztahu s Pánem. Ptejme se, jestli opravdu stále
trvá naše vyznání víry? Jestli se to nestalo nějakým zvykem,
součástí „nového života“ s názvem křesťanství? Tento vztah je
také měřítkem pro naši službu lidem, kteří jsou kolem nás. Pán
Ježíš obětoval svůj život proto, abychom mohli mít svobodný
přístup k Bohu Otci. Všichni, kteří jsme byli pokřtěni v Krista,
jsme byli pokřtěni i v Jeho smrt. Je to jediná cesta, jak se můžeme dostat k Otci. Zemřít své lidské přirozenosti a v Ježíši povstat s přirozeností Boží. 2 Korintským 5:17 Kdo je v Kristu, je
nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!
Římanům 6:5-13 Jestliže jsme s ním sjednoceni, protože máme
účast na jeho smrti, jistě budeme mít účast i na jeho
zmrtvýchvstání. Víme přece, že starý člověk v nás byl spolu s
ním ukřižován, aby tělo ovládané hříchem bylo zbaveno moci a
my už hříchu neotročili. Vždyť ten, kdo zemřel, je vysvobozen z
moci hříchu. Jestliže jsme spolu s Kristem zemřeli, věříme, že
spolu s ním budeme také žít. Vždyť víme, že Kristus, když byl
vzkříšen z mrtvých, už neumírá, smrt nad ním už nepanuje. Když zemřel, zemřel hříchu jednou provždy, když nyní žije,
žije Bohu. Tak i vy počítejte s tím, že jste mrtvi hříchu, ale živi
Bohu v Kristu Ježíši. 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.

Tato slova nám ukazují na to, abychom si dávali pozor na to,
jestli jednáme podle staré, tělesné přirozenosti, nebo podle té
nové Boží.
V úvodním textu se píše, že všecko, čeho je třeba k zbožnému
životu, darovala nám jeho božská moc, když jsme poznali toho,
který nás povolal. Je tady napsáno slovo „povolal“. Není tady
slovo „oslovil“. Někdy to vypadá, jako by křesťané byli osloveni
a ne povoláni. Povolat znamená vybrat pro nějaký úkol. V armádě povolávají brance proto, aby mohli se vycvičit a být použiti
pro obranu vlasti. Fotbalový trenér povolává hráče například do
národního týmu, aby mohli reprezentovat zemi na nějaké soutěži. Být povolán znamená, že někdo je za prvé - ochotný jít, za
druhé - je ochotný nechat se vést jiným proto, aby společně
dosáhli určitého záměru nebo cíle; a za za třetí – je vytrvalý a
možná i přes některé neúspěchy pokračuje ve stejném nasazení
dál, i když nebude možná nejlepší. Boží povolání znamená odvrátit se od hříchu, nechat se formovat Duchem svatým skrze
Písmo, vytrvale jít k cíli: dočasnému – zjevovat prakticky Boží
milosrdenství lidem kolem nás, nést poselství evangelia a věčnému - mít život věčný s Pánem. Věřím, že k tomu také slouží
obecenství – církev, kde si můžeme společně sloužit navzájem
dary Ducha ke společnému prospěchu.
1 Korintským 12:7 Každému je dán zvláštní projev Ducha ke
společnému prospěchu.
Sportovci, aby dosáhli lepších výkonů, se také musí plně nasadit do procesu cvičení. Mnohdy jde o úplnou změnu života, kdy
se všechno podřizuje určitému záměru. Všechny myšlenky směřují k jednomu cíli. Všechno nepodstatné jde bokem, protože cíl
je konkrétní a jasný. Ví, že bez mnohého odříkání, námahy a
vytrvalosti, a přes mnohé zkušenosti s neúspěchy by tento cíl
nedosáhli. Nám přece nejde o nějaký pomíjivý vavřín slávy,
nejde nám o sportovní výkony měřené délkou, časem anebo
výškou. Jde nám o záchranu bez Boha „ztracených existencí“?
Co je naším cílem a kolik jsme proto ochotni obětovat?
Proto, abychom my sami obstáli v této době, ale i proto, abychom přinesli naději mnohým lidem kolem nás, potřebujeme žít
zbožný život. Být povolán Bohem je pro nás výsadou.
Tomáš Michalek
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Návštěva z Izraele na univerzitě

napsali

Karviná pokrytá čistým sněhem nás zvala v neděli 15. ledna na společné shromáždění moravskoslezských sborů. Sešli jsme
se jako obvykle na Slezské univerzitě v Karviné. Mnozí se již těšili, že budou společně oslavovat našeho drahého Spasitele.
Z plakátů jsme se dozvěděli, že slovem bude sloužit pastor Avi Mizrachi z Izraele.
Na počátku bohoslužby se ujali chval hudebníci z AC Třinec.
Poté jsme shlédli prezentaci o činnosti nadačního fondu Nehemia a práci Teen Challenge v Izraeli. Je pozoruhodné, že
pro rozvoj práce Teen Challenge v Izraeli byl vybrán český
ředitel Petr Ministr.

Avi nám vyprávěl, jak 14. května 1948 po vyhlášení nezávislosti státu Izrael, sousední státy vyhlásily válku. Začaly bombardovat Tel Aviv, měli veškeré vojenské vybavení, mohli
Izrael smést do moře. Bůh, ale Izrael zachoval. On naplňuje
své slovo.

Následovalo představení bratra Aviho pastorem Bohuslavem
Wojnarem, který se s ním již několik let osobně zná. Avi se
ujal slova a četl

Vzpomínal na svého otce, který se narodil v Bulharsku
v Sofii. Během 2. světové války jako kluk musel utéct s bratry do lesů před nacisty, tam nějakou dobu žili. Když válka
skončila, tak se jako mladý muž v roce 1947 rozhodl vrátit
do Palestiny. Dostal se na loď a plul do zaslíbené země. Tehdy byla Palestina pod britskou správou a židům nebylo dovoleno vrátit se do země. Jeho otec se dostal na loď do Tel Avivu, ale britští vojáci všechny židy zajali a poslali je na Kypr,
kde byli rok v táboře. 14. května 1948 byl vyhlášen nově
vzniklý stát Izrael, který poslal loď na Kypr a přivezl lidi
z tábora do Izraele. Avi řekl: „Můj otec, jako mladý muž dostal hned uniformu a šel bojovat, zanedlouho se setkal
s mou matkou, do které se zamiloval. Po svatbě se narodila
sestra, já a bratr. Byli jsme vychováváni v tradiční židovské
rodině.“

Žalm 90, 1-2,4,12
Panovníku, u tebe jsme měli domov v každém pokolení!
Než se hory zrodily, než vznikl svět a země, od věků na
věky jsi ty, Bože. Tisíc let je ve tvých očích jako včerejšek, jenž minul, jako jedna noční hlídka. Nauč nás počítat
naše dny, ať získáme moudrost srdce. Vrať se, Hospodine! Ještě dlouho se chceš hněvat? Měj se svými služebníky soucit.

V Izraeli v roce 1948 žilo kolem 600 000 židů a z toho možná 10 znovuzrozených věřících. V dnešní době je již
6 500 000 židů v Izraeli. Máme 200 sborů s mesiánskými
židy, ve kterých je více než 10 000 věřících.

Ezechiel 36,25-28

Ezechiel 36, 17- 19, 22-24.
"Lidský synu, když izraelský dům sídlil na své půdě,
poskvrnili ji svou cestou a svými skutky. Jejich cesta
přede mnou byla jako ženská nečistota. Vylil jsem na
ně své rozhořčení za krev, kterou na zemi prolévali, a
za to, že ji poskvrnili svými hnusnými modlami. Rozptýlil jsem je mezi pronárody, jsou roztroušeni po zemích,
soudil jsem je podle jejich cest a skutků. Řekni proto
izraelskému domu: Toto praví Panovník Hospodin: Nečiním to kvůli vám, izraelský dome, nýbrž kvůli svému
svatému jménu, které jste znesvěcovali mezi pronárody, kamkoli jste přišli. Opět posvětím své veliké jméno,
znesvěcené mezi pronárody, jméno, které jste vy uprostřed nich znesvětili. I poznají pronárody, že já jsem
Hospodin, je výrok Panovníka Hospodina, až na vás
ukáži před jejich očima svou svatost. Vezmu vás z pronárodů, shromáždím vás ze všech zemí a přivedu vás
do vaší země.
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Pokropím vás čistou vodou a budete očištěni; očistím vás
ode všech vašich nečistot a ode všech vašich hnusných
model. A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám
vám srdce z masa. Vložím vám do nitra svého ducha; učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje
řády a jednat podle nich. Pak budete sídlit v zemi, kterou
jsem dal vašim otcům, budete mým lidem a já vám budu
Bohem.

Po střední škole nastoupil do armády a tři roky sloužil u letectva Izraele. Našetřil si peníze a odcestoval do USA. Byl
ztracen v hříchu a jeho obrovským snem bylo jít na každou
diskotéku, do každé hospody, kterou najde a jet do Las Vegas vydělávat peníze. Ale Bůh měl jiný plán pro jeho život.
První neděli, co přiletěl do USA, šel navštívit svou sestru,
která se vdala na Floridu. Jeho sestra v té době již byla znovuzrozená a tak Aviho pozvala do sboru. Zarazilo ho to:
„Copak ona neví, že my židé nechodíme do křesťanského
sboru?“ Nedala se odradit a přemluvila jej, ať se jde jen podívat. Vzal si svou hebrejskou bibli a šel do baptistického

sboru. Byl plný své izraelské pýchy a chtěl křesťanům dokázat, jak málo bibli rozumí. Říkal si: „Já rozumím originálnímu textu v hebrejštině a uctívám Boha Izraele.“ Najednou
byl dost překvapen, když lidé začali uctívat Boha. Byl to šok.
Říkal si: „Kde jsou ti mrtví křesťané?“ Viděl, jak uctívají
Boha, stál tam a žárlil na ně. Svou chválou ho vyprovokovali. Usmívali se, byli šťastní a on si myslel, že shromáždění
bude mrtvé, nudné a prázdné.
Po chválách vystoupil pastor a řekl, že Bůh je láska, dobrotivý Otec, který miluje lidi. Pomyslel si: „O čem to mluví, co je
to za hloupost? My přece známe Boha vesmíru.“ Představoval si, že Bůh stojí někde v rohu, má velký bič a pokaždé,
když udělá něco špatně, tak dostane ránu. Znal Boha, který
trestá. Nevěděl, že Bůh je milující Otec, toužící po vztahu.
Porozuměl, že jeho hříchy ho oddělují od Boha a to je důvod,
proč přišel Boží Syn jako beránek, který na sebe vzal hříchy
světa. On zaplatil za nás, vstal z mrtvých a je živ. Když toto
poselství poprvé slyšel jako žid, něco se s ním stalo a začal
uvnitř plakat. Po ukončení shromáždění byl první, kdo utekl
a chtěl pryč od Boha.
Za nějakou dobu byl zase pozván, aby přišel na biblické studium. Byli tam mladí lidé, spousta sportovních aktivit a her,
velmi dobrý oběd a studium bible. Mluvilo se o Bohu, jako o
milujícím Otci, jeho plánu pro náš život, a také o tom, co nás
odděluje od svatého Boha. A nakonec přišla i výzva k pokání
a přijetí Spasitele do svého života. Avi říká: „Slyšel jsem

Víkendovka mládeže

znovu toto stejné poselství. Odešel jsem a zavřel se do svého
pokoje, kde jsem přemýšlel o pravdě, kterou jsem slyšel.
Znal jsem všechny příběhy ze Starého zákona, ale neznal
jsem Hospodina osobně. Čím více jsem o tom přemýšlel, tím
více jsem plakal a uvědomil jsem si, že klečím a volám
k Bohu: „Abba Otče, odpusť mi moje hříchy“. Prosil jsem
Ježíše, aby vešel do mého života. On naprosto proměnil moje
srdce. Během pár měsíců jsem byl spasen, pokřtěn vodou,
naplněn Duchem svatým a oženil jsem se. Po šesti měsících
jsem byl zpátky v Izraeli a nikdy jsem nepotřeboval jet do
Las Vegas. Bůh naplnil můj život, když jsem se setkal s Ježíšem. S manželkou máme čtyři dcery. Jsem tady jen skrze
Jeho milost a Jemu vzdávám všechnu slávu, čest, protože On
je hoden veškeré naší chvály.“
Matouš 23,37- 39 Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš
proroky a kamenuješ ty, kdo byli k tobě posláni; kolikrát
jsem chtěl shromáždit tvé děti, tak jako kvočna shromažďuje kuřátka pod svá křídla, a nechtěli jste! Hle, váš dům
se vám ponechává pustý. Neboť vám pravím, že mě neuzříte od nynějška až do chvíle, kdy řeknete:
`Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově. ´

Pán Ježíš se vrací zpět pro svou nevěstu, pro svou církev,
jsme připraveni?
Ilona Folvarčná

napsali

Dne 20. – 22.1.2012 se uskutečnilo setkání mládežníků na oblíbené chatě v Komorní Lhotce. Téma, o kterém jsme se měli
možnost společně bavit bylo „Spočti své náklady a dostavěj!“. Toto téma je velmi obsáhlé, narazili jsme na zajímavé informace, ale k mnohým zajímavostem a detailům jsme se ani nestihli dostat.
První večer jsme přemýšleli nad cíly v našich životech. Líbila se mi myšlenka, že Bůh ví o našich cílech, a pokud je to
jeho vůle a je to pro nás dobré, tak nám pomáhá naše cíle
realizovat v praktickém životě. Navazující téma bylo o nákladech, které musíme vynaložit a zvážit k tomu, abychom
mohli realizovat naše vize v životě. Z tohoto tématu jsme si
odnesli to, že je dobré dokončovat a dopracovávat cíle, které si v životě lidé stanoví. Tato myšlenka mě navedla k příkladu o autě, které by bylo ve firmě vyrobeno bez kol.
Toto auto by bylo nepoužitelné, kdyby se k autu nedodala
kola. Vyrobené auto už i s koly však může fungovat a je připravené plnit mnohé potřeby.
Mezi další části zamyšlení byl cíl, ke kterému chceme
v životě dojít. Moc mě zaujal obrázek, který byl k tomuto
tématu příhodný. Na obrázku byla vyobrazena poušť, na níž
byly mnohé kopce a mnohé strže a až v dálce za nimi byl
znázorněn cíl. Vyjadřovalo to, že ne vždy je cesta za naším
cílem snadná a jednoduchá.

Po tomto povídání byl čas se zamyslet nad tím, jaké překážky máme v našich životech, které se můžou zdát velké a
neřešitelné z našeho pohledu, ale u Boha je všechno možné,
proto se nemusíme bát, že jsme na naše těžkosti sami, ale
Bůh je vždy s námi a pokud v něj doufáme, tak nám pomáhá.
Pak probíhaly rozhovory, kde jsme přemýšleli nad tím, jaký
cíl a smysl máme každý sám ve svých osobních životech a
jakým způsobem za ním jdeme.
Ráno bylo pomalé probouzení, po kterém následovalo krátké
zamyšlení nad určitými verši z Bible. Dopolední program byl
herní, tudíž odpočinkový. O víkendu bylo krásné počasí a
tak jsme se také vydali na odpolední procházku do okolních
kopců nadýchat se horského vzduchu, kterého je v Karviné
nedostatek. Během cesty byla příležitost povídat si o těch
tématech, o kterých se mluvilo na chatě. Po výšlapu jsme se
vrátili unaveni, ale spokojeni. Těšili jsme se, až usedneme
k plápolajícímu praskajícímu krbu vydávajícího teplo, které
se během vycházky do hor vytratilo. Nedělní den byl skvělý
v dopoledním užívání sněhu a tvoření „nedobytných“ tvrzí
ze sněhu. Odpoledne již bylo horší, neboť byl čas loučení a
odpočinkový víkend končil velmi rychle.
Jsem moc vděčný Bohu, že nám dal tu příležitost strávit víkend s mladými lidmi; a taky, že jsme se mohli něco zajímavého, nového dozvědět a už teď se těším na další společné
shledání.
Daniel Kožina
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Alianční týden modliteb 2011

napsali

Česká evangelikální aliance pořádá vždy v prvním měsíci nového roku týdenní společná setkání církví na místní úrovni
pod názvem „Alianční týden modliteb“.Průvodním tématem tentokrát bylo slovo o Kálebovi, jednom z průlomových Božích
služebníků, kteří výrazně zasáhli v dějinách Izraele a svým postojem a příkladem ovlivnil mnohé další generace. Tématem
pro tato setkání bylo slovo, které vystihuje Kálebův postoj a charakter, tedy to, že byl jiného ducha.
Zmínka je o tom v Numeri (4. Mojžíšově) 14:24 kde se píše:
„Jen svého služebníka Káleba, protože byl jiného du
cha a cele se mi oddal, uvedu do země, do níž vstoupil, a jeho potomstvo ji obsadí.“
Proč byl nazván, že byl jiného ducha? Když dvanáct zvědů
přichází k Mojžíši se zprávou o průzkumu zaslíbené země,
tak deset z nich říkalo, že sice ano, země je nádherná a
krásná, ano – země vydává nádherné plody a ovoce,
„jenomže lid, který v té zemi sídlí, je mocný a města jsou
opevněná a nesmírně veliká. Dokonce jsme tam viděli potomky Anákovy. Na jihu země sídlí Amálek, na pohoří jsou
usazeni Chetejci, Jebúsejci a Emorejci, při moři a podél Jordánu Kenaanci." Numeri 13:28-29
Jenom Jozue a Káleb viděli situaci jinak. Měli zkušenost,
osobní zkušenost a vztah s Bohem – měli jiného ducha. Věděli, že jestli jim Bůh tuto zemi zaslíbil, tak je do této země
také uvede a dá jim ji, i když se vyskytnou nějaké překážky
na cestě k cíli. Lidé místo toho, aby vzhlíželi k onomu Božímu zaslíbení a očekávali na Boží zásah, jak se už mnohokrát
na cestě z Egypta mohli osobně přesvědčit, raději uvěřili
všem těm pomluvám a zhaněním této země a dokonce si
chtěli sami ustanovit nového náčelníka a pak se vrátit zpátky do Egypta.
Doba, ve které nyní žijeme, nám také „naděluje“ mnoho důvodů k reptání, pomlouvání a skepsi. Stále slyšíme zprávy o
ekonomické krizi, lidé přicházejí o práci, všechno se zdražuje, sociální podpora se snižuje, ve zprávách slyšíme o korupčních aférách, manželství se rozvádějí, morální úpadek
společnosti se čím dál tím více prohlubuje a ve výčtu bychom mohli dále a dále pokračovat. Trochu mi to připomíná
reptání Izraelců. Ale Káleb byl jiného ducha. A také církev
Ježíše Krista má jiného Ducha.
Ducha poznání a pravdy. Pán Ježíš říká:
Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání; a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi navěky - Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává
a ve vás bude. (Jan 14:15-17).
Máme Ducha, kterého tento svět nemůže přijmout.
Po tom, co se lid vzbouřil, se při stanu setkávání všem Izraelcům ukázala Hospodinova sláva. Bůh chce skoncovat se
svým lidem, ale na vroucí přímluvu Mojžíše, jim toto
přestoupení prominul, ale pokolení, které reptalo a mluvilo
proti, bude chodit po poušti 40 let, za každý den průzkumu
jeden rok a na této poušti také zemřou. Až další pokolení,
které bude připravené a odhodlané, vejde do Bohem zaslíbené země.
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Před Jozuem a Kálebem byl nový úkol, připravit novou generaci, která bude oproštěna od stále se vracejících myšlenek
na Egypt, a bude toužebně vyhlížet den, kdy do zaslíbené
země vstoupí.
Vrátím se ještě k té situaci, kdy se zvědové vrátili a podávali
zprávu o tom, jak vypadá „nová země“. Káleb za svůj postoj
– byl jiného ducha – měl být svými blízkými ukamenován,
protože nechtěl změnit své přesvědčení a šel jakoby proti
proudu, proti duchu té pospolitosti. I my jdeme proti proudu
ducha tohoto světa. To, co bylo rozhodující, byl živý vztah
s Hospodinem, který proměňoval Kálebův charakter. Taktéž
to můžeme říct o Mojžíšovi, Petrovi, Pavlovi a dalších Božích
mužích. Čím více se přiblížili Bohu, tím více byli proměňováni.
Galatským 2:20 nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život,
který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne
zamiloval a vydal sebe samého za mne.
Když budeme žít po způsobu lidí, budeme strháváni
k reptání a budeme jednat tak, jak diktuje tento svět. Ozeáš
6:7 Oni však po způsobu lidí přestoupili smlouvu, ve všem
se vůči mně zachovali věrolomně. Nebuďme věrolomní – to
znamená, abychom nezlomili anebo nezapřeli víru. Neposouvejme mezníky území, které již bylo vybojované. Nepřenášej dávné mezníky, které zasadili tvoji otcové. Přísloví
22:28
Být jiného ducha je podstatou křesťanství. Pán Ježíš přišel
na tento svět, aby zaplatil za každého z nás cenu vykoupení.
Tou cenou byla jeho smrt. Pokud jsme přijali Pána Ježíše za
svého Spasitele, zemřeli jsme spolu s ním a také spolu s ním
jsme vzkříšeni k novému životu. Mocné je to slovo: „Ale v
Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdálení, stali blízkými pro
Kristovu prolitou krev.“ (Efezským 2: 13) A také „Žijte v
Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána.“ (Koloským 2:6)
Žijme v Kristu Ježíši, v něm. On nám dal jiného Ducha. Ducha svatého.
Jsme přeneseni ze tmy do světla. Ty dva světy se diametrálně liší a nelze je nijak spojit. Nelze sloužit dvěma pánům.
Ať ve vás tedy zůstává to, co jste slyšeli od počátku. Zůstane
-li ve vás, co jste slyšeli od počátku, zůstanete i vy v Synu i
Otci. A to je zaslíbení, které on nám dal: život věčný. (1 Janův 2:24-25)
Tomáš Michalek
Další informace ohledně aktivit České evangelikální aliance a také témata a modlitby k Aliančnímu modlitebnímu týdnu 2012 najdete na
www.ea.cz.

5. Základy následování Ježíše
V minulé lekci jsme uvažovali o znacích pravého následování a
zabývali se tím, jak se spasení projeví v životě. Dále budeme
hovořit i několik velmi důležitých pravdách následování.
V srdci mnoha spasených je přání, aby se opravdu líbili Kristu
a dělali mu svým životem radost. Ale brzy zjistíme, jak málo se
nám to vlastní silou daří. Uvědomíme si: dřívější vina nás už
netíží, ale přesto nás chce naše stará hříšná povaha se svou
zlou podstatou stále znovu srážet k zemi. Mnohé opravdové
Boží děti byly tak zataženy do zoufalého boje. Dokonce i
apoštol Pavel znal tento boj, našel však potom klíč
k vítěznému křesťanskému životu.
Přečti si Římanům 7:24 a napište zde výrok apoštola Pavla:
Římanům 7:24 Jak ubohý jsem to člověk! Kdo mě vysvobodí z
tohoto těla smrti?
otázka 1:

_ ___ ____ ____ ____ ____ ____ ___ ____ __

Mnohý čtenář by si mohl myslet, že apoštol zde hovoří o době
svého obrácení. Přesto při pozorném čtení 7. kapitoly poznáváme, že k tomuto boji došlo až později, kdy již byl připraven
žít Bohu. Ve verši 21-23 říká mimo jiné: „…Když chci činit
dobro, mám v dosahu jen zlo. Ve své nejvnitřnější bytosti s
radostí souhlasím se zákonem Božím; když však mám jednat,
pozoruji, že jiný zákon vede boj proti zákonu, kterému se podřizuje má mysl, a činí mě zajatcem zákona hříchu, kterému se
podřizují mé údy.“
To však nebyl v jeho životě v žádném případě trvalý stav, protože o několik veršů dále podává zprávu o vítězné svobodě
skrze moc Ducha Božího.
Přečti si Římanům 8:1-2 a odpověz na základě tohoto verše
tuto otázku:
Co osvobodí křesťana od vlády staré přirozenosti?
otázka 2:

_ ___ ____ ____ ____ ____ ____ ___ ____ __

Římanům 8:1-2 Nyní však není žádného odsouzení pro ty,
kteří jsou v Kristu Ježíši, neboť zákon Ducha, který vede k
životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti.
To může být pro mnohé poněkud nesrozumitelné. Jestliže čteme další verše 8. kapitoly, můžeme najít tuto formulaci:
Vítězství nad hříchem a nad starou přirozeností je nám darováno Bohem a jeho Duchem.
Je velmi důležité, abychom se naučili tomuto tajemství rozumět, aby náš život mohl být vítězný, radostný a aby mohl být
požehnáním.

1. Co rozumí Bible „starou přirozeností“
K označení „staré přirozenosti“ používá Bible různá slova:
„tělo“, „zákon hříchu“, „starý člověk“. Tím se míní hříchem
zkažená přirozenost naši bytosti. Nejde při tom jen o vykonané skutky, nýbrž o celkový vnitřní postoj k bližním i k sobě
samým.
Než jsme přijali Ježíše jako svého Spasitele, poznali jsme svou
vinu. Před naším vnitřním zrakem se objevily skutky, slova a
myšlenky, které nás v našem svědomí obviňovaly. UvědomujeZÁKLADY NÁSLEDOVÁNÍ JEŽÍŠE

Biblický kurs / Kroky do nového života
me si, že jsme si zasloužili Boží hněv. Čím více Božího světla
na nás padlo, tím zřetelněji jsme poznali, že zatracení nám
přivodily nejenom naše hříšné skutky, nýbrž že celá přirozenost – náš vnitřní člověk – je prohnilá a zkažená. I kdyby nám
byly odpuštěny všechny minulé hříchy, nemohli bychom nikdy
pohlédnout na Boha, kdyby spasení neočistilo skrz naskrz také
našeho vnitřního člověka a nedalo nám vítězství nad naší hříšnou přirozeností. To je ale nejhlubší záměr Boží! Toto plné
spasení je zcela zahrnuto v oběti, kterou pro nás vykonal Kristus.
Budeme si tedy pamatovat: nepotřebujeme jen odpuštění spáchaných hříchů, nýbrž také vysvobození, spasení od staré hříšné přirozenosti! Celý náš vnitřní člověk potřebuje být nově
stvořen. Proto říká Ježíš v Janovi 3:6-7: „Co se narodilo z těla,
je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti
řekl: Musíte se narodit znovu.“ Naše stará zkažená přirozenost nepotřebuje odpouštění, ale patří jí smrt, aby se mohla
plně rozvinout přirozenost nová. Stará se stala nepotřebnou.
Chyba, které se mnoho lidí dopouští, spočívá v tom, že se křečovitě namáhají vylepšit starou přirozenost místo toho, aby ji
ochotně nechali zemřít. Bible říká: „Odplata za hřích je
smrt…“ (Římanům 6:23).
Musíme si dobře zapamatovat: všechny pokusy o vylepšení
jsou odsouzeny ke ztroskotání. Jenom život v nové, Bohem
dané přirozenosti, nás činí schopnými sloužit Bohu.

2. Důležitý krok
Bible nám ukazuje, že každý, kdo je připraven zasadit své
hříšné přirozenosti smrtelnou ránu, přijímá od Boha nový život s novou přirozenosti smrtelnou ránu, přijímá od Boha nový
život s novou přirozeností. Tělo se svými chtíči, pýchou, závistí, hrabivostí, nečistotou atd. je před Boží tváří umrtveno, a
my dostáváme sílu k novému životu a k novému jednání od
Boha. Ve Skutcích 2:38 je uveden důležitý výrok Bible:
„Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého.“ Zde narážíme na velmi důležitý krok po obrácení: křest!
Ježíš Kristus říká v Markovi 16:15-16: A řekl jim: "Jděte do
celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a
přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.“
Naštěstí se ve všech stoletích vždy vyskytli lidé, kteří následovali Ježíše opravdově a důsledně. Křest je vědomým veřejným
krokem, kterým člověk vyjadřuje, že jeho starý život je
s Kristem pohřben a že vírou se stal novým stvořením.

3. Význam biblického křtu
V první řadě by křest měl následovat bezpodmínečně po obrácení. Bible říká v 1. Petrově 3:21 „To je předobraz křtu, který
nyní zachraňuje vás. Nejde v něm zajisté o odstranění tělesné
špíny, nýbrž o dobré svědomí, k němuž se před Bohem zavazujeme - na základě vzkříšení Ježíše Krista…“ V obou uvedených
verších (Skutky 2:38 a Marek 16:16) vidíme, jak těsně souvisí
křest s pokáním, vírou a spasením! Lidé, kteří se tomuto kroku – který je plný požehnání – uzavřou, budou sotva moci vést
vítězný život.
Lekce 5
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Nejhlubší význam křtu spočívá ve vnitřním sjednocení
s Ježíšem Kristem.
Při svém obrácení jsme se poznali jako hříšníci, přišli jsme se
svou vinou a špatnou přirozeností ke Kristu. Poznali jsme ho
ve víře jako toho, který pro náš hřích visel na kříži na Golgotě.
Poznali jsme, že tento potupný kříž byl vlastně místem pro
nás. Plni radosti jsme poznali z Božího Slova, že tam visel Ježíš místo nás. Tomu, kdo věří, počítá Bůh Ježíšovu oběť tak,
jako by tam visel hříšník sám. Porozuměli jsme, že Ježíšovou
smrtí byl požadavek zákona a soudu plně vyrovnán. Bible nám
dále říká, že Ježíš byl pohřben a třetího dne vstal z mrtvých.
Zatímco význam obrácení spočívá ve vnitřním sjednocení
s utrpením, druhý krok – křest – znamená sjednocení
s Kristem v jeho smrti, pohřbu a vzkříšení. K tomu nechť znovu promluví Bible: „Vy všichni jste přece skrze víru syny Božími v Kristu Ježíši. Neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v
Krista, také jste Krista oblékli.“ Galatským 3:26-27
Zde hovoří Slovo Boží, že křtem výslovně „oblékáme“ Krista,
tj. dostáváme jeho přirozenost, jeho povaha poté, co jsme pohřbili starého člověka. „V něm jste obřezáni obřízkou, která
není udělána lidskou rukou; obřízka Kristova je odložením
celého nevykoupeného těla. S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni vírou v Boha, jenž ho svou
mocí vzkřísil z mrtvých.“ (Koloským 2:11-12)
Jak v tomto verši, tak ve verši následujícím mluví Boží Slovo o
pohřbu. Tento symbol nebo pojem „pohřeb“ znázorňuje smysl
křtu. Jako při skutečném pohřbu je mrtvola nějakého člověka
položena do země, a tím pro okolní svět již neexistuje, právě
tak jsou při křtu náš starý, hříšný život a přirozenost
„pohřbeny“, aby jednou provždy byly před Bohem odstraněny.
„Hříchu jsme přece zemřeli – jak bychom v něm mohli dále
žít? Nevíte snad, že všichni, kteří jsme pokřtěni v Kristu Ježíše, byli jsme pokřtěni v jeho smrt? Byli jsme tedy křtem spolu
s ním pohřbeni ve smrt, abychom – jako Kristus byl vzkříšen
z mrtvých slavnou mocí svého Otce – i my vstoupili na cestu
nového života.“ (Římanům 6:2-4)
Není to nádherný dar Boží? Smíme s naším Pánem
a Spasitelem srůst, aby nebeský Otec viděl pak v nás svého
jediného Syna. K tomu ještě oba následující verše z Římanům
6: „Jestliže jsme s ním sjednoceni, protože máme účast na
jeho smrti, jistě budeme mít účast i na jeho zmrtvýchvstání. Víme přece, že starý člověk v nás byl spolu s ním ukřižován, aby tělo ovládané hříchem bylo zbaveno moci a my už
hříchu neotročili.“
Lidé, kteří jednou pochopili smysl křtu, nespočinou, dokud
tento úžasný krok nevykonají. Můžeme dosvědčit: naše minulost, náš starý život je před Bohem smazán, jsme nové stvoření!

A takto se to stává vždy znovu a znovu. Nejdříve musí být
zvěstováno poselství. Člověk se musí rozhodnout a teprve potom může být pokřtěn. Jiný křest Nový zákon nezná.
Přečtěte si tato místa z Bible:
Skutky 8:35-39, 9:17-19, 10:44-48, 16:30-34, 19:1-7 a všimněte si, že křest vždy následoval hned po obrácení. Dlouhá doba
po osvědčení se je Novému zákonu cizí.
Biblický křest může být vykonán jenom na lidech, kteří se vědomě rozhodli pro Pána Ježíše, tedy nikdy ne na malých dětech. Žel, do učení a praxe církví a některých sborů se vloudil
tragický a ve svých důsledcích těžký omyl. Z Bible známe jenom křest těch, kteří věří.
Co se týče vlastního provádění křtu, byli křtěnci ponořování
tím, kdo křest prováděl, do tekoucích vod (řeky nebo jezera) –
viz Skutky 8:38.
Slovo „křtít“ bylo doslova překládáno jako „potopit“. Pochopení významu křtu dostačuje samo k tomu, aby nám ukázalo,
že pokřtěn může být jen ten, kdo se zřekl svého hříchu a své
staré přirozenosti.
Už jsi udělal krok biblického křtu?
Rád bych tě k tomu ze srdce povzbudil.
V závěru některé další otázky:
Mají všichni lidé špatnou přirozenost?
otázka 3:
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NE

(podtrhni, co platí)

Který krok patří ke spasení?
otázka 4:

_ ___ ____ ____ ____ ____ ____ ___ ____ __

Co je nejhlubším významem křtu?
otázka 5:

_ ___ ____ ____ ____ ____ ____ ___ ____ __

Co křtu předchází?
otázka 6:

_ ___ ____ ____ ____ ____ ____ ___ ____ __

S čím se věřící při křtu sjednocuje?
otázka 7:

_ ___ ____ ____ ____ ____ ____ ___ ____ __

Odpovědi na otázky
lekce 4: PRAVÉ NÁSLEDOVÁNÍ
otázka 1:

Nevrací se k činnostem a smýšlení, které měl před
odevzdáním svého života Kristu.

otázka 2:

Andělé jsou posláni k tomu, aby sloužili lidem
proto, aby ti mohli dojít spasení.

otázka 3:

Ježíšovo spasení způsobí to, že jsme vysvobození
zetmy života v hříchu do Božího království. V něm
máme vykoupení a odpuštění hříchů.

otázka 4:

Nikdo nás nemůže z Božích rukou vyrvat, protože
Otec Bůh je nade všecky.

otázka 5:

Jsme vyzývání k tomu, abychom milovali své nepřátelé a modlili se za ty, kteří nás pronásledují.

otázka 6:

Pavel se cítí být jejich dlužníkem.

4. Jak se provádí biblický křest?
Kdekoliv se v Bibli v Novém zákoně mluví o křtu, vykonává se
u lidí, kteří již slyšeli poselství evangelia, uvěřili mu, a potom
se z vlastního rozhodnutí a vůle dali pokřtít. Ve Skutcích 2
čteme, že Petr promluvil o Letnicích ke shromážděnému lidu
kázání, které je zasáhlo do srdce. Někteří jeho poselství odmítali, jiní je následovali. Ve verši 41 pak čteme: „Ti, kteří přijali
jeho slovo, byli pokřtěni.“ Jsou to tedy lidé, kteří předtím uvěřili v Krista.
Dále ve Skutcích 8 čteme: „Ale když uvěřili Filipově zvěsti o
Božím království a o Ježíši Kristu, dávali se pokřtít muži i ženy.“ (Skutky 8:12)

ANO /
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Láska Boží

Všem oslavencům
přejeme mnoho
Božího požehnání

Láska Boží je jako perla čistá
na zlo a nenávist není tady místa.
Na koho svou ruku sám Pán Ježíš vložil
ten láskou zahořel, zrození své prožil.
Teď jsme děti Boží, křičíme z plných plic,
davy lidí kolem kráčí, však neslyší nic.
Jdem dál tou cestou plnou cizích lidí,
jestlipak v nás Tvoje děti vidí.
Křičíme uvnitř, však ústa jsou zavřená
a kolem lidí jdou a mají srdce kamenná.

22. 2. 1998 Miker
Eugen (Karolek)

Pane! Otevři naše ústa,
ať slovo Tvé z nich proudem se valí,

24. 2. 1998 Slusarzová
Klárka

26. 2. 1999 Rokoszová

ať slyší je velcí i malí

Evička

a srdce tvrdá jako kamení,
slovem Tvým se v život promění.
Helena Kudrnová

3. 2. 1990 Vítová
Ester

4. 2. 1940 Dohnalová
Rosalie

Na cestě domů

hudba

4. 2. 1957 Makulová
Anna

Koncem roku 2011 jsme dokončili
naše nové CD „NA CESTĚ DOMŮ“,
které obsahuje 12 hudebně různorodých skladeb.

9. 2. 1973 Kovařík
Petr

16. 2. 1954 Konečná

Na nahrávce jsou použité hudební
nástroje, které máme k dispozici.
Samozřejmě největší prostor mají
kytary: akustická i elektrické, ale
také housle, které jsou nahrávané
v několika hudebních stopách,
takže ve výsledku je slyšet např.
houslové trio. Podobně jsou zaznamenány i vokály.

20. 2. 1936 Chmelková
Růžena

20. 2. 1984 Weberová
Vendula

Práce na tomto CD trvala s přestávkami víc než pět let. Všechny
písně vypovídají o našem každodenním zápase o víru. Nejedná se
o chvály určené pro sborový účel, výpovědi jednotlivých písní
však skrze osobní vyznání, odevzdávají Pánu čest a slávu.
Jsme si vědomí svých slabostí a ryzí radost nalézáme pouze v
Něm, v našem Spasiteli. Jemu chceme poděkovat za to, že se nás
ujal a že nás vede k sobě - Domů, i když jsme někdy jako ty malé
děti, které se vytrhnou tátovi z ruky a běží si za svým.
Doufáme, že posluchačům, kteří si toto CD poslechnou, se budou
naše písně líbit a budou jim motivací k důvěrnému vztahu s Ním.

Hospodin je tvůj ochránce,
Hospodin je ti stínem po pravici.
Ve dne tě nezasáhne slunce
ani za noci měsíc.
Hospodin tě chrání
ode všeho zlého,
on chrání tvůj život.
Hospodin bude chránit
tvé vycházení a vcházení
nyní i navěky.

CD je možné zakoupit v prodeji knih.

Žalmy 121: 5-8
Tomáš a Jolanta Michalkovi (TAJM)

taj@volny.cz
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adresa: Apoštolská církev, Sborové noviny,
Pravidelný měsíčník sboru Apoštolské církve v Karviné.
číslo 2, ročník 19
Za Panelárnou 2481/2, 735 06 Karviná 6
SBN vychází pro potřebu AC v Karviné a jsou distribuovány zdarma.
tel.: +420 596 318 745
Jakékoliv příspěvky, ať už finanční, či materiální, vždy vítáme! Vaše příspěvky jako jsou články, recenze, povzbuzení
e-mail: ackarvina@volny.cz
a svědectví můžete předávat osobně v kanceláři sboru anebo zasílat na uvedené adresy. Na schválení vyučujících
web: www.ackarvina.cz
příspěvků mají vyhrazené právo starší sboru a pastor. Uzávěrka příjmu příspěvků do dalšího čísla SBN: 29. 02. 2012.
BS: 105 101 764 / 0300
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