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

Boží slovo jako moc ve tvém životě
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úvodník

Před více než 550-ti lety německý vynálezce Johannes Gutenberg začal používat knihtisk. Právě
první knihou byla nádherná tzv. Gutenbergova Bible, která byla dokončena roku 1455 (latinsky).
Dále pak byla Bible v průběhu dějin dodnes tištěna v počtu více než 4,7 miliardy kusů! „Bible je
bestsellerem roku, a to každoročně,“ hlásá známý americký časopis The New Yorker. Proč je
však tato kniha stále tak čtena? Jaká moudrost a moc se v ní opravdu skrývá? Jde v ní jen o krásnou literaturu, inspirující příběhy, básně, písně, či přísloví?
V Bibli samotné jsou nádherné odpovědi na to, proč je
Bible tak výjimečná. Apoštol Pavel říká: „Nyní vás svěřuji
Bohu a slovu jeho milosti, které má moc vás proměnit a
dát vám podíl mezi všemi, kdo jsou posvěceni.“ Skutky
apoštolské 20:32. Pavel zde vlastně poukazuje na skutečnost, že Slovo Boží má moc proměňovat lidské životy,
osudy lidí. Jinde si čteme: „Slovo Boží je živé, mocné a
ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i
myšlenky srdce.“ Židům 4:12. Boží slovo je slovem živým,
tzn. ne mrtvým, ne pouhou literou ke čtení. Je slovem
mocným, tzn. proměňujícím, ovlivňujícím. A nakonec také slovem ostrým, které se nedostává jen do našich uší,
či rozumu, ale putuje hlouběji a zkoumá hlubiny našich
duší, našich postojů a pocitů.
Čím je nám dále ono Boží slovo? Bible sama ukazuje na
to, že toto Slovo je jako chléb, k sycení, k pokrmu. Je kladivem, které tříští hlouposti a nemoudrost. Je světlem
pro naše nohy ve tmách, abychom jednali moudře a
s rozvahou se rozhodovali správně. Je jako voda, která
nás očišťuje od našich nepravostí. Je mlékem, které nás
vyživuje. Zrcadlem, abychom náležitě viděli, jací skutečně jsme. Je jako semínko, které v nás roste a tvoří nové
naděje, víru i lásku.
Často ve svém životě hledáme, jak nás vlastně Bůh vede.
Jedna z nejdůležitějších a nejjistějších cest, je cesta Božího slova. Bůh nás vede svým slovem. Mnohdy tápeme a
ptáme se: „Čím, z čeho žít? Čím se nechat vést? Pocity?
Okolnostmi? Zkušenostmi?“ Ale po čase zjistíme, že jedině Boží slovo je stálé, neměnné. Každým Jeho slovem
máme být živi. Sám Pán Ježíš, když se bránil satanovým
útokům na pustině, několikrát užil výrazu: „Je psáno!“
On žil Jeho slovem. Žijeme i my takto v různých životních
situacích? A říkáme: „Je přece psáno…“ Mnohokrát na
nás dolehne jistý strach, ale slovo Boží říká: „Neboj se, Já
jsem s tebou. Buď udatný, statečný, rozhodný.“ Jindy nás
může obklopit pocit méněcennosti, ale Slovo říká: „Není
žádného odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu. Hleďte, jak
velikou láskou nás Otec zahrnul.“ Možná zakusíme ne-

spravedlnost, ale Slovo nás povzbuzuje: „Já budu soudit.
Blaze žíznícím po spravedlnosti.“ A v určité dny na nás
může např. přijít nepokoj, nejistota. Pak nás Slovo ujišťuje: „Ježíš je kníže pokoje. Přivede na nás pokoj jako řeku.“
A poněvadž je tedy Boží slovo tak mocné a obohacující,
potřebujeme si nutně klást otázku: Jak si Boží slovo co
nejefektivněji číst? Jak jej studovat? Ta nejpodstatnější
doporučení jsou: čti Boží slovo denně, rozjímej nad ním,
čti jej s modlitbou, představuj si ty příběhy, podobenství.
Klaď si otázky, žij to, co ses tam naučil. Čti nahlas, uč se
verše zpaměti, vyznávej Boží zaslíbení a drž se jich. Poslouchej také různá kázání, neboj se zeptat zkušenějších,
používej třeba i biblický slovník či výkladové slovníky. A
nikdy nezapomínej, že samotné čtení není cíl, ale cílem je
vztah k živému Bohu a také k lidem ve tvém životě. Miluj
Boha a miluj bližního.
Závěrem uvedu jednu povzbuzující zkušenost s Božím
slovem bratra W. Nee (1903-1972), který roku 1924 vážně onemocněl tuberkulosou. Jeho stav se stále zhoršoval,
potil se, nemohl navíc již ani mluvit. Zdravotnice, která o
něj pečovala, plakala vždy, když ho spatřila. Byl jen uzlíčkem kostí, naprosto zubožený. Ona zdravotnice sama
řekla, že má tak 3 dny života. Bratr Nee to slyšel a řekl
si: Tak to je konec! Jeden bratr již dokonce telegrafoval
do okolních církví, že je to beznadějné a že se již nemusí
modlit. Když se ale bratr Nee modlil, dostal slovo
z Písma: „Spravedlivý z víry bude živ; vírou pevně stojíte,
chodíme vírou.“ Na podkladě moci tohoto slova vstal promočen potem a začal chodit ve víře. Sestoupil ze schodů
do pokoje, kde se za něj někteří ještě modlili a byli poté
naprosto šokováni, když jej spatřili a hodinu mlčeli údivem! Bratr Nee byl podivuhodně uzdraven mocí Božího
slova a víry, kterou vyjádřil před svým Pánem.
Boží slovo je, bratře a sestro, stejně mocné a žehnající i
dnes. Chop se jej a jednej i ve svém životě podle něj.
Josef Ledvoň
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Otevřený dopis
emeritního biskupa Rudolfa Bubika všem mladým bratřím a sestrám
Vtom jsem uslyšel hlas Panovníka: "Koho pošlu a kdo nám půjde?" I řekl jsem: "Hle, zde jsem, pošli mne!" (Iz 6,8)
Drahý bratře, drahá sestro, byl bych raději, kdybych s tebou mohl mluvit osobně. Přál bych si, abych se ti mohl dívat do očí
a říct ti, co mi už téměř od podzimu klade Duch svatý na srdce, abych sdělil vám, mladým lidem, kteří vstupujete do života.
Žijeme ve velmi zvláštní době. Všechno, co sleduji kolem
nás, je tak jiné, než bývalo. Lidé jsou čím dál víc znepokojeni situací kolem nás, hledají všemožně odpovědi na mnohé
otázky. Vidíme, jak roste zájem o různé nejen nekřesťanské
směry, ale dokonce okultní, lidé kolem nás hledají, ale kdo
jim sdělí skutečnou pravdu?

kdo ponese jeho Slovo mezi lidi ztracené v jejich hříšných
životech? Nebo se tě ptá, zda jsi ochoten či ochotna být tím,
kdo poslechne a přijme z jeho ruky tento úkol? A pokud
uslyšíš, že zve právě tebe, pak neváhej a odpověz: Zde jsem,
pošli mě. Izajáš nelitoval, já taky nelituji. Jsem Bohu vděčný,
že mě poslal. Ale teď hledá tebe.

Je tomu už více než padesát let, kdy jsem byl v podobné situaci jako ty. Je pravda, že tehdejší doba byla jiná, a přece
v mnohém tak podobná. I já jsem si kladl otázku, kudy se
bude ubírat můj život. Přijal jsem však radu svých rodičů a
dalších zkušených bratří a sester a začal hledat odpověď na
otázku, co udělat se svým začínajícím životem, v Božím slově a na kolenou. Dnes už, po tom, když ta léta uběhla, mohu
s apoštolem Pavlem říct: „Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem
dokončil, víru zachoval. (2Tm 4,7) Ale jaký byl začátek?
Duch svatý mě povzbuzoval a já volal k Bohu: Tobě chci vydat svůj mladý život, se vším, co mám i mít budu. Použij si
ho.

Současně bych chtěl odpovědět na dvě otázky, které od vás
často dostávám. První otázka zní: Když skončím tu školu,
kam půjdu do zaměstnání? Co budu dělat? Moje odpověď je
jednoduchá. Budeš postupovat v Boží škole dál. Možná tě
povede na vysokou školu, možná do zaměstnání, aby základy, které jsi dostal na biblické škole, mohly být dobroušeny,
dodělány. Postupně přijde čas, kdy si tě postaví tam, kde tě
bude potřebovat. Jednou jsem se modlil za náš národ, za
jednotlivá místa v našem národě, a když jsem se modlil za
jednu oblast, kde nejsou znovuzrození věřící, položil mi můj
drahý, nebeský Otec otázku: Jestliže ti tam zítra dám sto
znovuzrozených duší, kdo se o ně postará, komu je svěříš?
Ano, komu je svěřit? Jsi připraven vstoupit i do druhé části
Boží školy?

Při jedné příležitosti mi Bůh odpověděl, že přijímá mou nabídku a vezme si mě do své služby. Když mi představil svůj
plán, jakový má pro můj život, první moje reakce byla: Otče,
ale já nemám potřebné vzdělání. A jeho odpověď? Beru si tě
do své školy. Byla tvrdá. Tvrdý výsměch a ponižování
v dílně, kdekdo mnou opovrhoval. Později jsem zakusil podobné zážitky, jaké měl Yonggi Cho na modlitební hoře, ale
já je měl v hlubinách 800 metrů pod povrchem země, kde
jsem tenkrát pracoval. V té době mě formoval, dával mi ze
svých darů Ducha svatého a uváděl mě do tajemství Písem.
Jsem mu za to všechno vděčný.
Ano, dobíhám do konce a chtěl bych vám tuto pochodeň
předat. Vy máte jiné možnosti pro začátek, než jsem měl já.
Je tu Boží dar, který byl naší církvi dán, a to je biblická škola v Kolíně. To je místo, kde můžeš vstoupit do Boží školy
života. To je místo, kde ti Duch svatý pomocí svých služebníků položí základy, abys i ty později mohl v plnosti žít a pracovat pro něj. Abys i ty jednou mohl se ztotožnit s tím, co
řekl apoštol Pavel na konci svého života.
Ale teď se chci zamyslet nad mottem tohoto dopisu. Je tady
několik věcí. Izajáš uslyšel Boží hlas: Koho pošlu, kdo mi
půjde? A nejen to, vnímal, že Hospodin mluví osobně k němu. Pochopil, že Bůh těmito slovy vyzývá právě jeho, aby se
stal jeho vyslancem. A zareagoval: Zde jsem, pošli mě. A pak
taky šel. Modlím se o to, abys i ty teď při čtení tohoto dopisu
uslyšel Boha živého, který k tobě mluví: Koho pošlu do české země, mezi můj lid, který v ní žije? Kdo bude tak ochotný
a půjde? Milý mladý bratře, milá mladá sestro, uslyšíš-li také tento Boží hlas, zamysli se, nač se tvůj dobrý nebeský
Otec ptá. Žádá tě, abys mu pomohl či pomohla najít někoho,
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Druhá vaše otázka zněla: Ta škola je… a teď jsem slyšel různé výtky, námitky. A na to mám jednu krátkou odpověď. Ta
škola bude taková, jaký budeš ty. Co tam ty vneseš, to tam
bude. Vneseš tam Ducha modlitby, pokory, touhy po Božím
slově? Často v kázáních vzpomínám příběh jednoho muže
Jonathana Gofortha. Byl z Kanady a toužil jít na misii. Dostal
se na biblickou školu a s hrůzou zjistil, že na této biblické
škole je biblický jen nápis nad dveřmi. Ale on to nevzdal.
Začal bojovat na kolenou před Bohem. A než tu školu opustil, byla biblickou se vším všudy. Tam pracoval Duch svatý.
A proto nechoď cestou různé kritiky a poměřování, ale naopak vnes tam to, co ti On vkládá na srdce. Neboj se, bratři a
sestry z vedení školy jsou skutečnými Božími služebníky,
rádi ti pomohou, aby Duch svatý převzal vládu nad tebou,
aby tě uváděl do tajemství Písem, a ty jsi mohl po vzoru
mnoha našich předchůdců opustit školu plný moci Ducha
svatého k tomu, aby náš národ mohl být plně získán pro Ježíše Krista.
Bůh ti k tomu správnému rozhodnutí žehnej. A ještě jednou
na závěr zvaž, jestli ve slovech: Koho pošlu, kdo mi půjde?
neslyšíš: Volám tě. Půjdeš?
Váš spolubratr v Kristu Ježíši a spolupracovník na Jeho díle
emeritní biskup Rudolf Bubik

Biblická škola v Kolíně: www.vosmt.cz
den otevřených dveří: 9.-10. března 2012

Kdo mě miluje?

svědectví

Když jsem ve svých 19 létech uvěřila v Pána Ježíše, byl to v
mém životě průlom. Všechno se změnilo, i když navenek vše
zůstalo stejné. Jako nevěřící a nemající s náboženstvím žádnou zkušenost, jsem jela se svou spolužačkou o jarních
prázdninách na brigádu stavět modlitebnu. Byla tam skupina mladých, kteří se mi věnovali, a za několik dnů jsem už
měla velké pochybnosti o ateismu a nakonec jsem v první
modlitbě řekla Pánu Bohu, že pokud opravdu existuje, tak že
i já mu chci věřit.
Týden uběhl a já jsem se vracela domů s balíkem příkazů,
nařízení a zákazů. Celou cestu zpět jsem přemýšlela, jak to
doma řeknu a jak si zachovám víru.
První, co jsem po příjezdu domů udělala, bylo, že jsem usedla s rodiči v kuchyni a otevřela jsem náhodně Bibli a začala
číst první slova, která mi padla do oka: Matouš 10:37 – „Kdo
miluje otce a matku více nežli mne, není mne hoden.“ A zůstala jsem oněmělá. Na mé rodiče, které jsem velmi milovala a vážila si jich, to zapůsobilo, jakože jsem se pomátla.
Dnes se jim vůbec nedivím, ale tehdy jsem byla v srdci zmatená. Vždyť rodiče jsem od malička milovala a Pána Ježíše, o

kterém jsem se teprve před několika dny dozvěděla, jsem
vůbec neznala, nic jsem k němu necítila, v mysli jsem se
pořád k němu vracela, ale v srdci jsem měla samé pochybnosti, které jsem si vůbec nedokázala přiznat. Jako byste
měli rádi svého přítele XY a nejednou by se objevil nový člověk, kterého vůbec neznáte a od něhož byste uslyšeli větu:„Pokud miluješ XY víc než mě, nejsi mě hoden.“
Až později jsem pochopila, v jakém významu to bylo vyřčeno, a že Písmo nelze brát bez kontextu. Jan 14:15: „Milujeteli mne, budete zachovávat má přikázání;“ 21 „Kdo přijal má
přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec; i já ho budu milovat a dám mu
to poznat."
Pán Ježíš se stal mým nejdražším přítelem, vím, že jediným
vyjádřením mé lásky k němu je poslušnost a to je můj každodenní boj, kříž, o kterém je řečeno v Matouši 10:38 „Kdo
nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden.“
Jolanta Michalková

Co zmůže láska
Láska je největším argumentem křesťanství. Jsou i jiné znaky. Láska je však nejvýraznější.
V září zveřejnily švýcarské noviny „20 minuten“, které se
rozdávají zdarma, článek s titulem „Zachránce života před
smrtí pod skálou“: „Donovi Ritchiemu je 84 let. Už 50 roků
žije v bezprostřední blízkosti skály, které se říká „The Gap“.
I mimo Sydney je skála známá nejen pro nádherný výhled,
který se z ní naskýtá, ale také tím že jako magnet přitahuje
lidi unavené životem. Ročně se prý ze skály vrhá až 50 lidí a
u domovních dveří Dona Ritchieho umírají.(…) To není tomuto důchodci lhostejné. Pokaždé, když spatří dalšího kandidáta smrti, vklouzne do bot a přejde těch pár kroků ke
skále. Jeho taktika ne záchranu je taková, že se na toho životem znaveného člověka usměje a pozve ho na šálek čaje. Za
těch 50 roků uspěl u 160 lidí. Přesto se Ritchie necítí jako
hrdina. Říká smutně, že viděl skočit dolů více lidí, než kolik
se mu podařilo zachránit. Ale pokouší se o to dál.“1
Tento muž se nevrhá na ty lidi unavené životem s nějakým
křikem, varovnými cedulemi či hrozbami. Blíží se k nim
s úsměvem, pozve je na čaj a říká jim laskavá, dobrá slova.
Za všech dob a v každé situaci je láska tou nejmocnější
zbraní proti smrti a všemu, co člověk ničí. Pán Ježíš nám to
názorně ukázal: „Miloval své, kteří byli na světě, a miloval je

až do konce.“ (Jan 13:1) Ten, který nás na Golgotě zachránil, nám zanechal zřetelnou výzvu: „Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, když budete mít lásku jedni
k druhým“. (Jan 13:35)
Všichni ostatní mají nějaká poznávací znamení, symboly,
pravidla, způsob jednání, ceremonie, roucha, předpisy, budovy, ambasády. Církev Pána Ježíše má jediné poznávací
znamení: lásku, a to je daleko nejvýraznější.
Pán Ježíš před svou křížovou cestou v rozmluvě na rozloučenou kladl veliký důraz na lásku jako na to nejdůležitější.
Láska je největší a nejúčinnější argument křesťanů, má velkou moc se prosadit a přesvědčit, je to zbraň, kterou nemůže nabídnout žádné náboženství, žádná ideologie.
Láska určitě nebagatelizuje hřích, ale přijímá hříšníky, vždyť
odmítání zakoušejí lidé až dosud odjinud. Svým kolegům či
sousedům místo studených zbožných odmítavých zad ukažme přívětivou vstřícnost. Pozvěme je na šálek čaje či kávy.
To už rozehřálo nejedno ledové srdce, které zbožným napomínáním jen ještě více ledovatělo.
1

20 Minuten Online, 14. září 2010

(převzato z časopisu Volání uprostřed noci č. 01-02 2011)

Povinnost bez lásky činí člověka mrzutým,
odpovědnost bez lásky činí člověka bezohledným,
spravedlnost bez lásky činí člověka tvrdým,
pravda bez lásky činí člověka kritickým,
moudrost bez lásky činí člověka prohnaným,

ŽIVOT BEZ LÁSKY AGAPÉ
POSTRÁDÁ SMYSL !
1 Korintským 13:1-3.
(čti celou kapitolu)

přívětivost bez lásky činí člověka pokryteckým,
pořádek bez lásky činí člověka malicherným,
důstojnost bez lásky činí člověka domýšlivým,
majetek bez lásky činí člověka lakomým,
víra bez lásky činí člověka fanatickým.

Řecké slovo AGAPÉ,
vyjadřuje nejvyšší a nejušlechtilejší podobu sebeobětavé lásky,
která ve svém objektu vidí někoho neskonale cenného.
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Projekt zakládání sborů

napsali

Koncem roku 2011 skončil projekt podpory zakládání sborů skrze americkou organizaci NLI (Next Level International). Od
založení projektu uběhlo už více než 6 let. Jaký je stav v současné době? Jsou už někde funkční skupinky nebo sbory?
S jakými problémy se potýkají lidé, kteří se chopili Božího povolání a rozhodli se jít a zakládat sbory ve městech, kde je někdy téměř nulový počet evangelikálních věřících? Na tyto otázky bylo možné slyšet odpovědi na modlitebním setkání ve
Smilovicích, na Karmelu, kde se uskutečnil modlitební večer právě za tato misijní místa naší oblasti.
Připomeňme si, které města, a kteří lidé byli do projektu zařazení:
Jablunkov

Zuzka Měrková

mateřský sbor AC Třinec

Příbor

Ivan a Katka Janečkovi

mateřský sbor AC Frýdek-Místek

Nový Jičín

Jarek a Jana Bílí

mateřský sbor AC Třinec

Hlučín

Luboš a Eva Bednárkovi

mateřský sbor AC Ostrava

Opava

David a Jana Chlebusovi

mateřský sbor KC Český Těšín

Orlová

Kamila a Anna Hvolkovi

mateřský sbor AC Bohumín

Studénka

Libor a Petra Paličkovi

mateřský sbor AC Kopřivnice

Bílovec

Věrka a Pavel Adamusovi

mateřský sbor AC Havířov

Každý z účastníků měl možnost v krátkých svědectvích
představit současný stav ve městech svého působení. To, co
bylo nosným pilířem všech svědectví, byla vděčnost za milost a věrnost, kterou Bůh prokazoval v minulém období. I
když se nejedná o velké počty nově obrácených křesťanů a
založených sborů (vznikl sbor AC Orlová), přesto se podařilo
na každém místě vytvořit prostor pro následnou práci, ať už
to jsou funkční skupinky, nebo založení klubu pro děti a
mládež, navázaní nových kontaktů a možností jak následně
v těchto městech pracovat. Někdy není problém
v navazování nových vztahů a kontaktů, ale problémem je
to, že lidé nechtějí změnu ve svých životech. Jindy jsme zase
mohli slyšet o zastrašování ze strany nepřítele, který chtěl
zmařit tento zárodek Božího díla. I když někteří procházeli
těžkými boji a modlitebními zápasy, vytrvali a byli posilněni
do další práce. Tam, kde se některé možnosti zavřely, otevřely se možnosti nové a strategicky výhodnější.
To, co si všichni uvědomují, je důležitost modlitební podpory
nejen ze strany mateřských sborů, ale také modlitebních
přímluvců z jiných sborů. V mnohých svědectvích zaznělo,
že mnohé problémy byly zlomeny právě na modlitbách, kdy
v situacích, do kterých se dostali a už si nevěděli rady, průlomem byla právě přímluvná modlitba. Modlitba má moc!

Dá se to přirovnat k loďce na jezeře. Loďka je, a posádka
taky, plachta napnutá, ale potřebujeme vítr do plachet, aby
se loďka dala do pohybu. Když není vítr tak stojíme na místě. Ti horlivější a nadšení vytáhnou pádla a začínají ze své
síly pádlovat. Časem ale síly ubývá a lidé jsou vyčerpaní
uprostřed velkého jezera a mají pocit, že se nikam nepohnuli. Právě přímluvné modlitby mohou způsobit, že Boží vítr
začne vát a loďka záchrany se dá do pohybu a splní svou
misi.

Chtěl bych vás tímto vybídnout k modlitbám za tyto misionáře a také za nové možnosti a nová místa pro evangelizaci.
Možná, že časem i tvé jméno bude na výše uvedeném seznamu a Pán tě povede ke zvěstování Božího slova ve vesnicích
a městech, která ti leží na srdci. Nebraň se tomu být použitelný pro Boží dílo a ptej se, jestli i tebe chce Bůh povolat do
této služby. Možná to nebudou města nebo vesnice, ale bude to sídliště nebo tvůj dům kde bydlíš. Modli se za to a
možná ucítíš jemný vánek a Boží vítr začne vát.
Pamatujme na slovo, které nám říká:
Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve
jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po
všecky dny až do skonání tohoto věku. (Matouš 28:19-20)
Tomáš Michalek
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6. Dary Ducha svatého
V dějinách křesťanství byla vždy zřejmá touha po vnitřním
vyzbrojení a duchovní síle. Muži a ženy přicházeli ke stejnému závěru: nacházeli verše Písma svatého o Duchu svatém a
začali jej a jeho působení celým srdcem hledat.
Protože pro svůj duchovní život potřebujeme sílu, budeme
se v této lekci věnovat studiu o Duchu svatém.

Biblický kurs / Kroky do nového života
a) Duch svatý oslavuje Ježíše
Když sestoupí Duch svatý do srdce člověka, je jeho nejmilejší a největší úlohou oslovit Ježíše Krista.
Jan 16:14 On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme
ode mne.

Nikdo nezná Ježíše tak dobře jako On!

1. Kdo je Duch svatý?
Se smutkem a bázní naslouchali učedníci Ježíšovým slovům,
když mluvil o své smrti, vzkříšení a nanebevstoupení. Cítili
jak slabí a bezbranní by byli, kdyby Ježíš od nich odešel.
Proto je seznámil s osobou a působením Ducha svatého.
Nazývá ho těmito jmény:
Pomocník, Utěšitel nebo Přímluvce
Jan 14:15-16 Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání; a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s
vámi navěky.
Jan 16:7 Říkám vám však pravdu: Prospěje vám, abych odešel.
Když neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k
vám.

Duch pravdy
Jan 14:16-17 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 15:26 Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce,
Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví.
Jan 16:13 Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do
veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude
mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít.

Ukázal jim, že je nezanechá samotné. Slíbil jim Pomocníka,
Přímluvce, Utěšitele. Slíbil jim, že se za ně bude nejen
modlit, ale že jim sešle Ducha pravdy, který v nich bude
stále, dnem i nocí, až do věčnosti (Jan 14:15-16).
Popis, který Pán Ježíš dává o Duchu svatém, ukazuje jasně,
že Duch svatý není jen nějakou silou, nýbrž osobou – třetí
Boží osobou. Dále nám ukazuje Bible toto: Duch svatý je
Boží dar věřícím.
"Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista
na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého.“
Skutky apoštolské 2:38

Před svým nanebevstoupením řekl Ježíš svým učedníkům
ještě něco o příchodu Ducha svatého, a to nalezneme
v Janovi 14:26 a ve Skutcích 1:8.
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.
Skutky apoštolské 1:8 ale dostanete sílu Ducha svatého,
který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země."

2. Co je úkolem Ducha svatého?
Tato otázka nás vede k rozhodujícím, životně důležitým skutečnostem, které mají pro náš život základní význam.
DARY DUCHA SVATÉHO

1 Korintským 2:10-11 Nám však to Bůh zjevil skrze Ducha;
Duch totiž zkoumá všechno, i hlubiny Boží. Neboť kdo z lidí
zná, co je v člověku, než jeho vlastní duch? Právě tak nikdo
nepoznal, co je v Bohu, než Duch Boží.

Znovu a znovu svědčili lidé, kteří přijali Ducha svatého, že
se jim Ježíš stal mnohem reálnější osobnější. Bible říká dále
v Janovi 16:14-15: On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat,
co přijme ode mne. Všecko, co má Otec, jest mé. Proto jsem
řekl, že vám bude zvěstovat, co přijme ode mne.

To ukazuje na důležité působení Ducha svatého.
b) Duch svatý uděluje věřícím dary
V 1. Korintským 12 nacházím 9 důležitých darů, které rozděluje Duch svatý podle své vůle.
1 Korintským 12:8-11 Jednomu je skrze Ducha dáno slovo
moudrosti, druhému slovo poznání podle téhož Ducha, někomu
zase víra v témž Duchu, někomu dar uzdravování v jednom a
témž Duchu, někomu působení mocných činů, dalšímu zase
proroctví, jinému rozlišování duchů, někomu dar mluvit ve vytržení, jinému dar vykládat, co to znamená. To všechno působí
jeden a týž Duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám
chce.

Ve verši 8 čteme například o slově moudrosti a slově poznání. Přečtete si následující verše. Tam najdete ještě dalších 7
duchovních darů. Tyto dary slouží v první řadě ke vzdělání,
napomínání a potěšování dětí Božích a ke spáse neobrácených.
1 Korintským 14:24-26 Budou-li všichni mluvit prorocky a
přijde tam člověk nevěřící nebo nezasvěcený, bude vším, co
slyší, souzen a usvědčován, vyjdou najevo věci skryté v jeho
srdci, takže padne na kolena, pokoří se před Bohem a vyzná:
"Vskutku je mezi vámi Bůh!" Co z toho plyne, bratří? Když se
shromažďujete, jeden má žalm, druhý slovo naučení, jiný zjevení od Boha, ještě jiný promluví ve vytržení a další to vyloží.
Všecko ať slouží společnému růstu.

Každý věřící by měl Boha o jeho dary prosit, aby se tak mohl
stát zvláštním požehnáním pro jiné Boží děti i pro nespasené lidi.
c) Duch svatý vede k plné pravdě
Je až příliš zřejmé, kolik zmatků a bludů vzniká, jestliže se
člověk pokouší vykládat Bibli svým vlastním rozumem. Jak
obtížné by bylo i pro poctivě hledajícího člověka najít sbor
nebo církev, která učí celé pravdě, kdyby mu nepřišel na
pomoc Duch svatý. To všechno věděl Pán Ježíš napřed, a
dává nám proto svatého Ducha. Ten uvádí do veškeré pravdy.
Jan 16:13 Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do
veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude
mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít.

Nakonec to není ten či onen kazatel evangelia, pomůcka
nebo dobré spisy, které mohou uvést člověka do veškeré
pravdy, nýbrž Duch svatý! Kdo se mu a jeho působení bez
výhrady svěří, může si být jist, že je veden správně.
Čím více jsme naplňováni Duchem svatým, tím více jsme
schopni obsáhnout průvodce, chceme-li jít po stezkách, kteLekce 6
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ré neznáme, právě tak je zapotřebí následovat
v odevzdanosti a pokoře Ducha Božího, abychom vnikli do
tajemství Božích.

otázka 1:

a.
b.
c.
d.

3. Jak působí Duch svatý?
Není možné ukázat v našich krátkých lekcích na všechny
způsoby, které používá Duch Boží k tomu, aby hovořil
k lidem a působil v nich. Omezíme se tedy na tři podstatné
body.

otázka 2:

otázka 3:

Jestliže člověk činí pokání, je to výsledek Božího působení.
Duch Boží oslovil člověka hluboko v jeho srdci a pracoval na
něm Slovem Božím, rozmluvami s lidmi, prožitky, šťastnými
nebo nešťastnými příhodami, nemocemi, nouzí nebo radostí
a dobrotou přivedl člověka k přemýšlení. Působil v něm tiše
a něžně, někdy také zřetelně a mocně.
c) Duch svatý k člověku mluví

otázka 4:
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Napiš zde 9 darů Ducha svatého?

V jakém postoji má být člověk vůči Duchu svatému?
___________________________________

otázka 5:

Čeho používá nejčastěji Duch svatý k tomu, aby
promlouval k člověku?
_____________________________________

otázka 6:

Ve Skutcích čteme o tom, že Duch Boží nepůsobil jen určitými okolnostmi, nýbrž že k Ježíšovým následovníkům mluvil
zřetelně. To se stalo vnitřním oslovením. Ve Skutcích 8:29
čteme: Duch řekl Filipovi: "Běž k tomu vozu a jdi vedle něho!"
a také: Skutky apoštolské 13:2 Když konali bohoslužbu Pá-

__
__
__
__

a. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
b. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
c. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Slova, která jsem k vám mluvil, jsou Duch a jsou život. (Jan
6:63)

b) Duch svatý působí skrze události a vnitřní prožitky

___
___
___
___

Jmenuj tři úkoly Ducha svatého?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

a) Duch svatý působí skrze Slovo Boží
Martin Luther, Charles G. Finney, Billy Graham a tisíce lidí
zaslechli řeč Boží při čtení jeho slova. Bible, která byla inspirována Duchem Božím, obsahuje tedy vůli Boží pro lidi.
Proto působení Ducha svatého prožijeme nejsilnější, budeme-li se hodně zabývat Slovem Božím.
Jak mnoho lidí dospělo k opravdové víře v Pána Ježíše jen
čtením Bible! Duch Boží začal v jejich srdcích objasňovat
pravdy Bible, a tak se často z lidí popírajících Boha staly
děti Boží. Poznali se jako hříšníci. Duch Boží jim ukázal spasitelný Ježíšův čin, napomínal je k pokání a upozornil je na
cestu k životu věčnému skrze Ježíše Krista.
Ježíš říká: Co dává život, je Duch, tělo samo nic neznamená.

Jaká označení známe pro Ducha svatého?

Co působí Duch svatý v neobráceném člověku?
_____________________________________

otázka 7:

Co působí Duch svatý v životě věřícího?
_____________________________________

nu a postili se, řekl Duch svatý: "Oddělte mi Barnabáše a Saula
k dílu, k němuž jsem je povolal."

To je jedno z nejkrásnějších a největších tajemství, když
k nám Ježíš mluví skrze svého Ducha. Ježíš říká: „Moje ovce
slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný
život…“ Jan 10:27-28

Život Duchem naplněného dítěte Božího ba proto měl zůstávat stále pod vedením Ducha svatého. On sám je schopen
postavit nás, abychom bylo požehnáním pro jiné a proměnit
nás v obraz Ježíše Krista tak, aby náš život byl podobný Ježíšovi.
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Lekce 6

Odpovědi na otázky
lekce 5: ZÁKLADY NÁSLEDOVÁNÍ JEŽÍŠE
otázka 1:

Jak ubohý jsem to člověk! Kdo mě vysvobodí z
tohoto těla smrti?

otázka 2:

Zákon Ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši.

otázka 3:

ANO. (všichni lidé, kteří nejsou osvobození od své
staré přirozenosti)

otázka 4:

Krok biblického křtu.

otázka 5:

Nejhlubší význam křtu spočívá ve vnitřním sjednocení s Ježíšem Kristem.

otázka 6:

Křtu předchází bezpodmínečné obrácení.

otázka 7:

Při křtu se věřící sjednocuje s Kristem v jeho smrti, pohřbu a vzkříšení.

DARY DUCHA SVATÉHO

Nikdy tě neopustím

svědectví

Jak dobré je být ve stínu křídel Tvých, Pane.
Někdy je tíha situace, ve které se ocitneme, nad naše síly. Starosti,
nemoci, ztráta něčeho nebo někoho. Přitlačí nás to jako balvan a my se
nemůžeme pořádně nadechnout, ale jen do té chvíle, než v té směsici
myšlenek a otázek dopřejeme našemu nitru ztišení a uslyšíme zase ten
tichý hlas: „Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. Nenaložím na
tebe víc, než uneseš.“
Když mi lékař po vyšetření tlustého střeva sdělil, že pro mě nemá
dobrou zprávu, ten den jsem nechtěla nikoho vidět ani slyšet. Člověk si
to prostě potřebuje srovnat sám v sobě s Pánem. Mnozí z vás tím prošli
a ví o tom své. To je v pořádku, ale nesmíme se s tím problémem zavřít
do sebe. Máme nádhernou Boží rodinu, do které nás Pán uvedl ze své
milosti tím, že nám nabídl spasení v Ježíši Kristu. A my jsme ho přijali.
Máme nádherná zaslíbení a s vírou jdeme po cestě, kterou nás On sám
provází. Nikdy nejdeme sami! Jsme obklopeni ochranným štítem modliteb těch, kteří jdou tou stejnou cestou a kteří slyší, protože naslouchají.
Nelze slovy vyjádřit vděčnost, kterou mám v srdci, proto posílám modlitby díků za všechny, kdož vpustili Pána Ježíše do svého srdce a ve víře
Ho následují. Vždyť kdo nechá panovat Ducha nad tělem, najde svobodu.
Ani dnes ještě nemám vyhráno, co se týká nemoci ☺. Čekám na výsledky. Jsem plná naděje a vděčnosti. Děkuji Bohu i za to, že tu jsem
(v nemocnici). Mohla jsem mluvit s více lidmi a Pán tomu vždy předcházel a připravil to. Miluji ty věci Boží, do kterých nám dovolí vstoupit.
Chci vás, kteří máte starosti různého druhu, povzbudit. Nenechte se
rozhodit a poslouchejte, co Bůh říká. „Nikdy tě neopustím a nikdy se tě
nezřeknu.“ Věřme tomu a On nám dá zvítězit.
Vaše sestra Helenka Kudrnová
Poznámka redakce:
Helenka je po operaci tlustého střeva, kdy jí byl odstraněn zhoubný nádor.

Všem oslavencům
přejeme mnoho
Božího požehnání

29. 3. 1999 Malinová
Natálka

30. 3. 2005 Vagunda
Adámek

17. 3. 1962 Fízer
Stanislav

18. 3. 1967 Bojčuková
Iveta

19. 3. 1993 Michalek (ml.)
Tomáš

27. 3. 1959 Gembická
Anna

Poděkování

30. 3. 1965 Bojčuková

Když slzy zrozené z beznaděje,
padaly na ruce, co v klínu složené
prosily o milost
a ústa šeptala už dost.
Tys nenechal mně smutku napospas.
Přišel jsi a pod tvým krokem, láskou se zvlnil vzduch.
Dotknul ses mně Ty, samotný všemohoucí Bůh.
Neměla jsem nic, co bych Ti mohla dát,
jen moje slzy a srdce utrápené.
Ty přesto neřekl si ne.
Něžně přivinuls mne k sobě
a utrpení moje ztratilo se v Tobě.
Dnešek jsi můj i zítřek celý
a vzduch okolo je Tebou rozechvělý.
Zas stojím před Tebou a nemám Ti co dát.
Však vím už, že nemusím se bát
a s pohledem upřeným na nebe,
dávám Ti Pane můj – sebe.
Helena Kudrnová

Světlana

Kéž rostete v milosti
a v poznání našeho Pána
a Spasitele Ježíše Krista.
Jemu buď sláva nyní
a až do dne věčnosti.
2 Petrův 3:18

!POZOR!
ZMĚNA
ČASU
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adresa: Apoštolská církev, Sborové noviny,
číslo 3, ročník 19
Pravidelný měsíčník sboru Apoštolské církve v Karviné.
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: 28. 03. 2012.
BS: 105 101 764 / 0300
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