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

narozeniny
oznámení

Žijte v Kristu Ježíši

úvodník

Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy,
pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky.
Koloským 2:6-7
Když jsme přijali Ježíše Krista do našeho srdce a učinili jej Pánem nad naším životem, udělali jsme
rozhodnutí, které změnilo náš dosavadní život. Rozhodnutí, které mění nejen náš život, ale může měnit také životy lidí kolem nás.
První verš nám ukazuje na důležitost našeho rozhodnutí. Je
to určitý závazek nebo smlouva, pro kterou se dobrovolně
rozhodneme. Jaké jsou pohnutky pro to, že ho chceme měnit. O pomoc voláme tehdy, když vidíme, že vlastní silou
určité věci nedokážeme udělat. Nemáme na to sílu, odvahu.
Někdy chybí prostředky. Měli bychom si uvědomit, že pomoc, kterou dává Bůh, není jenom nějakou „sousedskou
výpomocí“, nebo půjčkou v krizové situaci našeho života.
Nezasahuje jenom do uzdravení těla, ale především našeho
ducha, kterého máme v sobě. To je podstata rozhodnutí.
Přijít k podstatě věci – obnovit vztah se svým Stvořitelem. K
Bohu se nemůže dostat nic nečistého. To znamená, že člověk nemůže ve své podstatě, protože je poskvrněný
hříchem, přijít k Bohu. Pokud si uvědomíme tuto skutečnost,
tak hledáme cestu a prostředek, jak bychom mohli k cíli
dojít. Pokud známe cíl, potom už nebývá těžké najít cestu. V
tomto případě je prostředkem golgotský kříž a cestou je Pán
Ježíš Kristus. Když si uvědomíme, že jediná cesta k Bohu je
skrze kříž, potom teprve můžeme vidět, jakou cenu Bůh zaplatil. Pro lásku k nám lidem dal to nejcennější, co měl obětoval svého Syna.
Odloučení od Boha znamená věčnou smrt. Není to jenom
smrt našeho těla, kterou tady na zemi podstoupíme, kdy
naše tělo zemře, protože orgány v našem těle přestanou
pracovat. Jedná se o život věčný. Našeho ducha nezakopeme
spolu s tělem do země. Duch odchází, „vrací se do své země“, jak je psáno v žalmu 146. Mnozí lidé si to vůbec neuvědomují, a když se to dozví, tak to s opovržením ignorují jako
by se jich to vůbec netýkalo – „to přece není pro ně“.
Tato alarmující zpráva je ale pro každého člověka!
K tomu, abychom se navrátili zpátky, je jen jedna cesta –
přijmout vykoupení, které Pán Ježíš Kristus dokonal na golgotském kříži. Cena již byla zaplacená.
Někdy lidé reagují na výzvu pro přijetí Pána Ježíše z toho
důvodu, že jsou trápení nějakou nemocí, nebo procházejí
těžkým obdobím svého života a tehdy je tzv. každá rada dobrá. Záhy, když se Bůh dotkne a uzdraví tělo nebo se situace
stabilizuje, tak jej zase „nepotřebují“. Někdy se nestane nic,
a tak řeknou – vždyť to nefunguje. Ve své podstatě jsou v
rozporu s tím, proč potřebují najít cestu k Bohu.
Co bychom měli z toho, že by naše tělo bylo uzdraveno, ale

nebyli bychom shledáni čistými v den, kdy se každý z nás
postaví před Božím spravedlivým soudem? Co kdybychom
měli uznání v lidských očích, ale Bůh by nám řekl, neznám
vás, odejděte ode mě? Co kdybychom náš život prožili v plnosti a užili si ho se všemi našimi dobrými a „chvályhodnými“ skutky, ale naše srdce by bylo prázdné, protože
Kristus v něm nepřebývá? Schází nám obecenství s Kristem.
Ne proto, že na něj chceme „uvrhnout“ seznam našich požadavků a proseb, ale proto, že chceme, aby k nám mohl mluvit své slovo a ukázat na cestu, po které chce, abychom šli.
Proč jej chceme následovat? První učedníci uslyšeli tuto
větu: následuj mě. Proč se rozhodli opustit to, co doposud
ve svém životě měli? Je to možná spousta otázek, ale je důležité, abychom na ně uměli odpovědět. Pokud si na ně odpovíme upřímně, tak zjistíme, jaký je stav našeho srdce, jestli
je to opravdu i nadále naše životní rozhodnutí, nebo počáteční nadšení někde vyprchalo, a teď žijeme ze zvyku určitým naučeným náboženským životem.
Jako kluk jsem měl rád labyrinty - obrázky, do kterých se
měla vykreslit cesta od jednoho bodu do cíle, nebo se mělo
najít cestu z labyrintu ven. Když se podíváme na obrázek na
papíře, tak z toho pohledu obsáhneme zrakem všechny možné cesty, a po krátkém uvažování není těžké najít to správné
řešení. Někdy, u těch složitých, se člověk trochu potrápil a
párkrát najel do slepé uličky a musel hledat jinou cestu. Na
papíře je to snadné. Co kdybychom ale byli v tom labyrintu
reálně – úzké uličky, které připadají všechny stejné, jenom
se točí buď doprava, nebo doleva. Vysoké zdi, přes které
člověk nevidí cíl a čím vším musí ještě projít. Někdy je to tak
i v našem životě. Rozhodujeme se podle našeho uvážení.
Jdeme doprava, doleva, občas jsme ve slepé uličce, někdy
chodíme dokola a nevíme, jak z toho ven. Kdybychom tak
měli nákres celého labyrintu a věděli, kde se přesně zrovna
nacházíme, tak by potom nebylo obtížné najít tu správnou
cestu. Potřebujeme mapu. A zase Bůh nenechává člověka
bez východiska. Dal nám Boží slovo - mapu, kterou potřebujeme. Můžeme přečíst Bibli, ale nemusíme chápat souvislosti. Potřebujeme ještě průvodce. Tím je Duch svatý. Podívejme se na situaci, kdy byl Pán Ježíš na této zemi. V Janově
evangeliu je psáno, že Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi
námi. Spatřili jsme Jeho slávu. Slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. (Jan 1:14)
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Učedníci chodili s Pánem Ježíšem tři roky a učili se mnohým
pravdám, které Ježíš vyučoval. Nakonec, když Ježíše zatkli,
protože Jidáš, jeden z jeho učedníků, ho pro pár stříbrných
mincí zradil, se rozutekli. Petr, který byl vždy horlivý, ho
dokonce zapřel, protože šlo o jeho život. Později, po ukřižování Ježíše se učedníci shromáždili na jednom místě. Truchlili a třásli se strachy, co bude dál. Někteří to vzdali, protože
se nenaplnily jejich touhy a očekávání, které do Ježíše vložili. Byli zklamaní. Nepochopili podstatu toho, o co v tom
všem Bohu šlo. Takhle to přece vůbec nemělo být. Když se
jim zmrtvýchvstalý Ježíš zjevil, i nadále celé té situaci nerozuměli. Teprve když byl seslán Duch svatý, průvodce Božím
Slovem, teprve potom učedníci uviděli a porozuměli, o čem
všem Ježíš celou tu dobu mluvil a jaké bylo jeho poslání.
Najednou vidíme odvahu a smělost s jakou učedníci hlásali
evangelium, tu radostnou zprávu, která se netýkala pouze
jednoho zaslíbeného národa, ale všech lidí na celém světě.
Tato zpráva se týká tebe i mě a lidí kolem nás.

věčný život. Pamatujme na to, že i učedníci, když vyšli do
světa naplněni Duchem svatým, aby hlásali evangelium, procházeli nemocemi, utrpením, soužením nebo bolestí, ale
také radostí a požehnáním. Stali se nástroji v Božích rukou
a zmocnění Duchem svatým kázali evangelium v moci, pokud zůstávali v Jeho Slovu a nechali se vést Duchem. Nebyla
to lidská moc, ale moc v autoritě Ježíše Krista. Nešlo jim ani
tak o své životy, ale o životy lidí, které jim Bůh do cesty poslal.
I v našich životech budeme procházet nebo procházíme
spletitým labyrintem a možná mnohým situacím nebudeme
hned rozumět. Bůh má ale pro každého východisko. Každý
bude mít jiný postup, ale pro každého je stejný cíl – život
věčný v Boží přítomnosti.
Ježíš říká: Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází
k Otci než skrze mne.
Tomáš Michalek

Proto potřebujeme zapustit kořeny a postavit základ jen a
jen na Kristu. Ne na našich představách a touhách. Pevně se
držet víry, kterou vedeni Duchem svatým stále posilujeme
Slovem Božím. Vzdávat díkuvzdání za Boží milost, spasení a

Boží velikost a Jeho vlastnosti
Bůh je našim Stvořitelem a my jsme součástí Jeho stvoření
(Genesis 1:1, Žalm 24:1). Bůh řekl, že stvořil člověka ke svému obrazu. Člověk stojí na nejvyšším stupni stvoření a má
nad ním vládu (Genesis 1:26-28). Stvoření bylo poskvrněno
„pádem“, ovšem stále nese pečeť Jeho díla (Genesis 3:17-18;
Řím. 1:19-20). Když pozorujeme nekonečnost, složitost, krásu a řád stvoření, můžeme vidět alespoň částečně, jak úžasný a velký je Bůh.
Naše omezené poznání
Není v lidské moci a schopnostech obsáhnout Boha v celé
šíři nebo vystihnout jeho dokonalost.
Jób 11:7 Můžeš postihnout Boží hlubiny? Meze Všemohoucího pochopit?
Kdyby bylo možné najít Boha lidským rozumem, pak
by byl příliš malý na to, aby byl Bohem.
Poznat můžeme jedině to, co se Bůh rozhodl o sobě zjevit.
Jedna z Božích vlastností nebo charakteristik je „světlo“, což
znamená, že On sám zjevuje informace o sobě samém.
Izajáš 60:19 Slunce už ti nebude světlem ve dne, nebude ti
svítit ani záře měsíce - Hospodin bude tvým věčným světlem, tvůj Bůh ti bude ke slávě!
Skutečnost, že Bůh se nám zjevuje, není dobré ignorovat,
protože by se nám mohlo stát, že duchovně zabloudíme.
Poznání Boha má také svůj duchovní rozměr.
Duchovní moudrost je dostupná každému a není závislá na
lidské inteligenci ani šikovnosti, neboť není výsledkem akademického vzdělávání. Bůh se dává poznat těm, kteří ho
hledají (Přísloví 8,17). Na druhou stranu je nutné podotknout, že i když je naše poznání Boha omezené a částečné (1. Kor. 13,9-12), prohlubuje se studiem Božího slova.
Bible s Bohem počítá. Nedokazuje Ho.
Žalmy 139:7-8 Kam odejdu před tvým duchem, kam uprchnu před tvou tváří? Zamířím-li k nebi, jsi tam, a když si uste-
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vyučování
lu v podsvětí, také tam budeš. Tyto verše Bible neusilují o
to, aby dokázaly Boží existenci. Naopak, Bible předpokládá
Jeho existenci a popisuje množství vlastností, kterými se
vykazuje.
Vlastnosti si můžeme rozdělit do dvou základních skupin.
V první skupině jsou jedinečné vlastnosti Boží. V druhé morální.
Každé z Božích jmen ve Starém zákoně nám zjevuje něco z
Božího charakteru. Bůh je tím, kým je díky své nadpřirozené
povaze (podstatě).
1. Bůh je věčný. Jahve Olam – Věčný Bůh
Izajáš 40:28 Cožpak nevíš? Cožpak jsi neslyšel? Hospodin,
Bůh věčný, stvořitel končin země, není zemdlený, není znavený, jeho rozumnost vystihnout nelze.
To znamená, že nemá hranice a nemůže být ničím omezen, a
to ani časem a prostorem. Je věčný, protože není časově
omezen. Je příčinou času, ale neovlivněn plynutím času.
Stejně jako čas, i prostor jsou veličiny, které byly stvořeny
skrze Ježíše (Jan 1,3). Bůh je nekonečný ve vztahu k prostoru (Žalm 139,7; Iz. 66,1). Bůh je věčný, což znamená, že je
bez začátku a bez konce své existence. Je nesmrtelný, nekonečný (Deuteronomium 33:27; Žalm 90:2, 1. Timoteovi
1:17).
2. Bůh je všemohoucí. Jahve Šaddai – Všemocný Bůh
Genesis 17:1 Když bylo Abramovi devětadevadesát let, ukázal se mu Hospodin a řekl: "Já jsem Bůh všemohoucí, choď
stále přede mnou, buď bezúhonný!
Bůh není ohraničen ve své moci. Je všemocný. Jeho veškerou moc lze vidět ve stvoření ex nihilo - latinsky doslova „z
ničeho“ (Genesis 1,1 a Židům 11,3). Dále vidíme projevy
Boží moci nad přírodními silami, jako např. Ježíšovo chození
po vodě (Mat. 14,26), narození Izáka (Genesis 18), rány se-

slané na Egypt (Exodus 7-12). Bůh má nejvyšší autoritu nad
všemi věcmi a nad vším stvořením.
3. Bůh je všudypřítomný. Je přítomný všude ve stejný čas
a ve stejné míře. My se měníme, ale on se nikdy nemění. My
můžeme být na jednom místě v určitý čas, ale Bůh je přítomen všude. Existuje mimo vesmír. Žalm 139:7-8 Kam odejdu před tvým duchem, kam uprchnu před tvou tváří? Zamířím-li k nebi, jsi tam, a když si ustelu v podsvětí,
také tam budeš.
4. Bůh je vševědoucí. Jahve Roi – Mocný Bůh, který všechno vidí (Genesis 16:13)
Bůh je vševědoucí, což znamená, že zná minulost, přítomnost i budoucnost, ví dokonce, co si myslíme v každé chvíli.
Zná všechny věci. Bůh vidí dějiny v kontextu. Bůh zná člověka dokonale. Nikdo nezná sám sebe dokonale (Žalm 33,1315). Bůh zná i naše srdce a naše myšlenky (Žalm 139,1-4;
Přísloví 15,3). Bůh zná všechno, co již reálně existuje. Tato
znalost zahrnuje všechno živé i neživé stvoření (Ž 147,4).
Bůh zná rodící se galaxie ve vesmíru.
Ježíš věděl, že by města Týrus a Sidón činila pokání, kdyby
viděla zázraky v Betsaidě a Chorazině (Mat. 11,21). Věděl
také, že by města Sodoma a Gomora činila pokání, kdyby
viděla zázraky, které se staly v Kafarnaum (Mat. 11,23). A
nakonec Bůh zná budoucnost. Bůh věděl, že přijde perský
král Kýros, věděl o příchodu Krista (Micheáš 5,1), a jeho
ukřižování rukou bezbožníků (Sk. 2,23; 3,18). Boží znalosti
budoucnosti říkáme „předzvědění“.
5. Bůh je dokonalý a svatý. Dokonalost je charakteristická
pouze pro sféru duchovní. Bůh je zcela bez hříchu. Což znamená, že je oddělený od vší nemravnosti a Jeho hněv je namířen proti hříchu.
V 1. Korintským 15,44-49 čteme, že i konec stvoření je duchovní. Svatost jako Boží morální vlastnost můžeme vidět v
jeho jednáních a postojích.
Písmo obvykle uvádí oheň spolu s Boží svatostí. Bůh je popsán jako vše spalující oheň (Izajáš 6:3; Exodus 3:2-5; Židům 12:29).
V druhé části si uvedeme Boží morální vlastnosti
jako je dobrota, láska, milosrdnost, trpělivost a další, které
jsou podobné s lidskými.
Bůh je milující. Největším Božím motivem ve vztahu
k člověku je láska. Kristova smrt je nejvyšším projevem a
zjevením Boží lásky. Oblíbeným slovem apoštola Jana je slovo láska. (1. Jan. 3,1.). Skutečná láska však není možná bez
pravdy. Položme si otázku: Jak přemýšlíme či nepřemýšlíme
o Bohu? Vnímáme Boha jako skrytého, nedostupného a
vzdáleného? Nebo vidíme Boha, jako někoho, s kým můžeme
mít důvěrný a smysluplný vztah? Jako stvořené bytosti, a
tudíž omezené, stěží dostatečně pochopíme, jaký Bůh skutečně je. I proto přišel Ježíš – aby nám „ukázal Otce“ (Jan 14,9) a přivedl nás do jeho blízkosti. On je obrazem
neviditelného Boha, … Kol. 1,15. Jen si vzpomeňme na nejeden dotek Boží lásky ve svém životě.
Bůh je neměnný, což znamená, že se jej netýkají
žádné změny. Bůh je absolutně spolehlivý a důvěryhodný
(Malachiáš 3:6; Numeri 23:19).

Bůh je nepostižitelný, není možno jej dokonale probádat a pochopit (Izajáš 40:28; Žalm 145:3; Římanům 11:33
-34).
Bůh je spravedlivý. Všichni jsme si před Ním rovni,
žádného neupřednostňuje (Deuteronomium 32:4). Bůh je
spravedlivý, což znamená, že neodpustí žádný špatný skutek; pro Jeho spravedlnost a právo museli být naše hříchy
vloženy na Ježíšova ramena a Ježíš musel projít Božím soudem, aby naše hříchy byly odpuštěny (Exodus 9:27; Matouš
27:45-46; Římanům 5:21).
Bůh je jediný, což znamená, že není jiného Boha, ale
také to, že On je jediná bytost, která dovede uspokojit nejhlubší tužby a potřeby našeho srdce a jedině On je hoden
našeho uctívání a oddanosti (Deuteronomium 6:4).
Bůh je svrchovaný, je suverénní a nic z Jeho stvoření, vědomě nebo podvědomě nemůže zmařit Jeho záměry
(Žalm 93:1). Bůh je duch, znamená to, že je neviditelný (Jan
1:18; 4:24).
Bůh je trojjediný, existuje ve třech osobách, které
jsou stejné ve své podstatě, moci i slávě. Všimněte si, že v
první z následujících citovaných pasáží Písma, výraz
„jméno“ je v jednotném čísle, i když se jedná o tři osoby –
„Otec, Syn a Svatý Duch“ (Matouš 28:19; Marek 1:9-11).
Bůh je pravda, je v dokonalém souladu se vším, čím
je, a zůstane stejným, neporušeným a není u něj lži (Žalm
117:2; Jan 14,6).
Bůh je milostivý – Kdyby nebylo Boží milosti, zbylé
Boží vlastnosti by vylučovaly jakýkoliv přístup člověka k Bohu. Naštěstí tomu tak není, neboť On touží znát každého z
nás osobně (Exodus 34:6; 1. Petrův 1:3; Jan 3:16).
Příběh o Jonášovi názorně ilustruje mnohé z Božích
jedinečných i morálních vlastností. Bůh řekl Jonášovi o potřebě pokání a jistotě trestu, který bude následovat v případě neposlušnosti: „Vstaň, jdi do Ninive, toho velikého města,
a volej proti němu, neboť zlo, které páchají, vystoupilo před
mou tvář.“ (1,2) Když Bůh někoho oslovuje, čeká trpělivě na
jeho odpověď. A jaká je ta Jonášova?: „To není moje práce!“
Jonáš místo toho, aby poslechl, raději utíká. Jonáš se učí
metodou pokus - omyl. Byl to ale marný pokus a Jonáš rychle zjišťuje, že se nikdy a nikde nemůže skrýt před všudypřítomnosti a vševědoucnosti Všemohoucího.
Někdy v naší sobeckosti, netrpělivosti nebo unáhlenosti bychom nejraději zanevřeli na všechny kolem nás a
přivolali soud na svět. Avšak dobrý, soucitný, laskavý, spravedlivý a věrný Bůh otevírá dveře předivné milosti dokořán,
protože ještě stále trvá „den spásy a čas milosti“.
Nepřestávejme Boha hledat.
Budete mě hledat a najdete mě, když mě budete hledat celým srdcem. Jeremjáš 29:13
Lumír Folvarčný

Bůh je nesrovnatelný, což znamená, že žádný není
jako On v díle i v bytí; není mu rovného, a On je dokonalý (2.
Samuelova 7:22; Žalm 86:8; Izajáš 40:25; Matouš 5:48).
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Jak ke mně Bůh promluvil

napsali

Rád bych se podělil s tím, co jsem prožil. Už delší dobu mě lákalo přečíst si deuterokanonické knihy Bible. Tyto knihy jsou
např. součástí katolické Bible a jsou nazývány též jako apokryfy. Deuterokanonické knihy nebyly uznány luteránskými a
evangelickými církvemi jako součást naší „běžné Bible“.
O uzavření a ucelení Bible se rozhodovalo na Tridentském
koncilu, který řešil různé otázky a reformy katolické církve,
byl svolán r. 1525 a trval až do r. 1563. Martin Luther, který
se snažil reformovat katolickou církev, se těchto sněmů taky
několikrát zúčastnil. Navrhoval, aby apokryfy nebyly započteny do biblického kanónu. (Zajímavé je, že se zvažovaly i
takové známé listy, jako je list Jakubův nebo 2. list Petrův,
zda je zařadit do Bible – Bůh nad tím musel bdít). Nicméně
Luther neuspěl a katolická církev uznala apokryfy jako součást plnohodnotného Božího slova. (Luteráni mohli zasedat
na těchto sněmech, podávat návrhy, ne však hlasovat.)
M. Luther se o apokryfech vyjádřil, že nejsou autoritativní
Boží slovo, nicméně je dobré je číst – tento jeho výrok mě
zaujal. (Bral je nejspíš jako historické knihy, které nijak neškodí Božímu slovu, ale nejde na nich stavět. Se stejným
postojem jsem si je chtěl přečíst i já). Stáhl jsem si je
v počítači do Theophila a jeden večer jsem začal krátkým
příběhem, jak údajně biblický Daniel usmrtil jakéhosi draka.
Aniž bych o tom jakkoliv přemýšlel, šel jsem v klidu spát.
V noci mě však vzbudil hrůzostrašný sen. Zdálo se mi o nějakém prostředí, kde pracovaly různé uklízečky. Jedny byly
mladé, hezké, pracovité, pilné, čestné, bezelstné – řekl bych
až svaté. Druhé byly takové nevzhledné, starší, zavalitější a
nenáviděly ty mladé. Hatily jim jejich práci a trýznily je. Stál
jsem u toho a viděl jsem, jak se z těch nevzhledných stávají
obludy, démoni. V tom jsem se probudil. Určitě víte jaké to
je, když se probudíte ze zlého snu. Měl jsem velký nepokoj,
ale věděl jsem, že ke mně Bůh skrze tento sen mluví. Hned
jsem věděl, jak se říká, „která bije“. Pořád mi v té chvíli přicházelo to slovo: „Nevíte, že trocha kvasu všechno těsto
prokvasí?“ (1 Kor. 5:6) Přišel mi výklad: Ty čisté, pracovité
uklízečky jsou Boží Slovo (knihy Bible), které dobře koná
své poslání. Ty hrůzné uklízečky jsou apokryfy, které to Slovo hatí.
Možná si řeknete, že je to přehnané, a že záleží, jaký k tomu
budeme mít postoj. Myslím si, že jsem měl dobrý postoj,
chtěl jsem si je přečíst ne jako Boží slovo, ale jen jako historické knihy. Přesto mi Bůh ukázal, že je to špatné a zastavil
mě v tom. Chvíli jsem s tou myšlenkou bojoval, ale až jsem
se plně rozhodl, že tyto knihy nebudu číst, přišel teprve pokoj a já jsem usnul.

Někdy se v křesťanských kruzích takové věci neřeší. Nerozdělují se věci (literatura, filmy a další věci), které zasahují
lidské srdce – duši, na křesťanské a světské. Já však věřím
tomu, že tyto věci (ať už se k nim stavíme jakkoli) mohou
duchovně ovlivňovat naše životy. V Bibli se píše: „Ničeho
nečistého se nedotýkejte, a já vás přijmu.“ Toto by křesťané
v dnešní době měli znovu začít řešit, někdy je dobré rozdělovat věci na čisté a nečisté, svaté a nesvaté. Pokud to nebudeme rozdělovat, jak máme jistotu, že budeme poslušní Božímu Slovu, konkrétně zmiňovanému verši? (2 Kor. 6:17)
Na tomto konkrétním případě jsem se přesvědčil, že apokryfy nejsou jen historické knihy. Ale jsou to nečisté věci, za
kterými stojí nečisté mocnosti. Můj dědeček, který byl kdysi
katolík (než uvěřil), řekl, že to zlo, které drží katolíky
v bludu, jsou právě ony deuterokanonické knihy. Pokud se
jich plně nezřeknou, nikdy nepoznají plnou pravdu a plné
spasení. Vždyť právě na základě těchto knih věří v očistec, a
tím klamou sami sebe. Není totiž střední cesta. Jediná cesta
je skrze Krista, proto se jí držme a nedělejme kompromisy
se světskými věcmi. I když tento názor dnes není
v křesťanské módě, často za některými věcmi, které tak rádi
čteme, díváme se na ně a používáme je (aniž bychom je viděli), stojí temné duchovní síly, které mohou lapit naši duši.
Jak řekl jednou na kázání Lumír: „Duch je znovuzrozený, ale
duše není znovuzrozená a je třeba ji obnovovat.“

Na závěr bych Vás chtěl povzbudit, abychom někdy zkusili
zkoumat věci, než si je pustíme do svého života a budeme si
je ospravedlňovat. Zkusme se na to nejdřív zeptat Pána.
Všecko zkoumejte, dobrého se držte. (1 Tesalonickým 5:21)

Jakub Koziel

Knihy Bible
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8. Tajemství nového života
Narodí-li se zdravé dítě, je jeho tělo úplné. Přesto uplyne
mnoho měsíců, než se naučí správně používat svých údů.
V křesťanském životě je to podobné. Jestliže nám dá Bůh
nový život, podobáme se nově narozenému dítěti, které je
sice úplné, ale než začne s jistotou ovládat své údy, udělá
ještě hodně „kolísavých“ kroků.
V této lekci se budeme zabývat některými tajemstvími nového života, která nám mohou pomoci.

1. Dvě přirozenosti dítěte Božího
Každý znovuzrozený křesťan prožije, že v jeho nitru jsou dva
zákony. Ačkoli křtem jsme odevzdali starého člověka smrti,
snaží se často staré sklony, touhy a hříchy opět získat nadvládu. Na druhé straně stojí naše nová přirozenost, která za
žádných okolností nepovoluje hříchu. Tak v nás vzniká určitý boj. O tom mluví Bible v Galatským 5:17: „Touhy lidské
přirozenosti směřují proti Duchu Božímu a Boží Duch proti
nim. Jde tu o naprostý protiklad, takže děláme to, co dělat
nechceme.“ Vidíme, že zde potřebujeme získat jasno. Již v 5.
lekci jsme se zabývali starou přirozeností a poznali jsme, že
je nezpůsobilá k životu, který by se líbil Bohu.
Zde je ještě jednou krátký přehled:
a)

Stará přirozenost

Starou přirozeností nemyslí Bible jen určité hříšné skutky,
nýbrž náš celý život, který máme od narození. Proto říká
Ježíš: „Co se narodilo z těla, je tělo…“ (Jan 3:6). Slovo „tělo“
je označením pro starou přirozenost a Bible o tom říká:
Řím 8:7-8:
Jan 6:63:
Řím 7:18:

„… ti, kteří jsou v těle, nemohou se líbit Bohu.“
„… tělo nic neprospívá.“
„Vím totiž, že ve mně, tj. v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro.“

Z toho jednoznačně vyplývá, že i naše dobré snažení, usilování a zápas se v zásadě nemohou Bohu líbit. Proto říká Ježíš: „Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu
a v pravdě.“ (Jan 4:24)
Pro starou přirozenost zná Bible tato označení, která vyjadřují zároveň jejich podstatu.
1. Kor 2:14:
Ef 4:22:
Mat15:19:
Řím 8:7:
b)

„Tělesný člověk…!
„ podle starého člověka…“
„Neboť ze srdce vycházejí zlá myšlení…!“
„… opatrnost těla je Bohu nepřátelská…“

Nová přirozenost

Život, který v nás Bůh zplodí, nazývá Bible „duchem“
(Jan 3:6): „… co se narodilo z Ducha, je duch.“
S touto přirozeností se Bohu nejenom líbíme, ale můžeme
mu jí také skutečně sloužit. Jako je třeba držet starou přirozenost vírou ve smrti, právě tak je nyní zapotřebí ve víře
kráčet novým životem (Římanům 6:1-14). Pro novou přirozenost známe z Bible různé názvy, které vyjadřují její podstatu:
„duch“
Jan 3:6
„Božská přirozenost“
2. Petrův 1:4
„nový člověk“
Efezským 4:22-24

TAJEMSTVÍ NOVÉHO ŽIVOTA

Biblický kurs / Kroky do nového života
O nové přirozenosti nyní vidíme:
že je „duchem“ v protikladu k „tělu“
že je „Božská“ v protikladu k „zemské“
že je „nová“ v protikladu ke „staré“

2. Život a chození v Duchu
Jaký dar v sobě jako znovuzrození křesťané nosíme! Teď jde
o to chodit každodenně v tomto novém životě – v radosti i
žalu, v časech požehnání, pokušení a pochybností. Bible to
nazývá „chození v Duchu“ a „životem v Duchu“ (Římanům
8:4; Galatským 5:16,25).
Život v Duchu je jedinou možností jak udržet starou přirozenost ve smrti a plně rozvinout přirozenost novou.
Jak ale prakticky vypadá život v Duchu a co se tím míní?
Nejdříve si připomeňme, že se nás snaží ovládnout dvě přirozenosti.
Přečtěte si Galatským 5:17:
Touhy lidské přirozenosti směřují proti Duchu Božímu, a
Boží Duch proti nim. Jde tu o naprostý protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete.
Satan a démonické síly se snaží vlákat nás do hříchu. Duch
Boží usiluje, aby nás zachoval v obecenství s Kristem. Teď
jde o to, abychom ve všech přímých a nepřímých pokušeních každodenního života utíkali k Ježíši a v něm ztratili svůj
život. Bible říká: „Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je
staré, pominulo, hle, je tu nové.“ (Korintským 5:17)
Naše vnitřní spojení s Ježíšem rozhoduje nakonec o našem
duchovním růstu nebo o našem pádu. V Janovi 15 objasňuje
Ježíš toto obecenství snadno srozumitelným podobenstvím.
Mluví o vinném kmenu a ratolestech, které přinášejí plody.
Ve verši 5 říká: „Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo
zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť beze
mne nemůže činit nic.“
Poněvadž dnes již Ježíš nepřebývá tělesně na této zemi a
spojení s ním v nás koná Duch svatý, znamenají slova „život
a chození v Duchu“ jednak život chození v nové, Bohem darované přirozenosti, a za druhé život a chození pod vedením
a vládou svatého Ducha.
K tomu čteme v Galatským 5:18: „Dáte-li se však vést Božím
Duchem, nejste už pod zákonem.“

3. Pokušení
Od okamžiku znovuzrození jsme vyrváni ze spárů satana a
nepatříme již do oblasti jeho moci (Koloským 1:13). To však
neznamená, že by nás už nepokoušel: Bible nám ukazuje, že
pokoušel i samého Ježíše (Matouš 4:1-11, Židům 4:15).
a) Z čeho vzniká pokušení?
Kdo prochází zkouškou, ať neříká, že ho pokouší Pán. Bůh
nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší. „Každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben vlastní žádostivostí. Žádostivost pak počne a porodí hřích, a dokonaný
hřích plodí smrt.“ (Jakub 1:13-15)
Pokušení spočívá tedy v tom, že satan prostřednictvím našich pěti smyslů, myšlenek, fantazie, vzpomínek a našeptávání apeluje na naši starou přirozenost a snaží se nás vlákat
do hříchu. Jakmile k tomuto lákání řekneme své vnitřní ano,
zrodí se v nás hřích.
b) Jak dosáhneme vítězství nad pokušením?
Na tuto otázku jsme už dali z části odpověď ve shora uvedeném odstavci: „Život v chození v Duchu.“ K tomu uvádíme
Lekce 8
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ještě několik pokynů. Bible říká: „… neboť kdo se narodil
z Boha, přemáhá svět. A to vítězství, které přemohlo svět, je
naše víra.“ (1. Janův 5:4) Dále čteme: „Vy však jste z Boha,
děti, a zvítězili jste nad falešnými proroky, protože ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě.“ (1. Janův
4:4)
V tom je tajemství vítězství! Vítězství nad pokušením je tedy
v první řadě otázkou víry. Držím-li se pevně toho, že moc
hříchu a také moc starého člověka je ve mně zlomena a že
jsem od Boha obdržel novou přirozenost, která nehřeší –
pak mám vítězství. Jestliže však nepřijmeme skutečnost plného spasení, pak v pokušení znovu a znovu padáme.
V Efezským 6:10-18 nám ukazuje Bible naše duchovní zbraně, které musíme nasadit proti satanu a jeho vojsku. Zde je
uvedeno v 16. verši: „Stůjte… vždycky se štítem víry, jimž
byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého.“

otázka 1: Jakou úlohu má stará přirozenost v životě věřící-

ho?
_____________________________
otázka 2: Uveďte z Bible tři označení pro starou přirozenost

a uveďte, kde se nacházejí!
_____________________________
_____________________________
_____________________________
otázka 3: Můžeme se Bohu líbit nebo mu sloužit se svou

4. Praktické pokyny

starou přirozeností?

Vítězný křesťanský život závisí v rozhodující míře na tom,
jakou péči věnujeme novému životu v nás. Proto se ještě
jednou vracíme k těmto nezastupitelným předpokladům.
a) Čtěte pravidelně a systematicky Bibli. To znamená:
vytvořte si denní návyk přečíst jednu nebo více kapitol
z Bible. Postupujte kapitolu za kapitolou a knihu po knize.
Začnete např. evangeliem Jana, potom Marka, Matouše a
Lukáše, Skutky a nakonec celý Nový zákon, pak Starý zákon.
b) Dělejte si při tom poznámky a zaveďte si malý sešitek,
do kterého si zapíšete věci, které vás v životě zvlášť oslovily.
Malé studium Bible, které si dělá člověk sám, se může stát
velkým požehnáním, např. téma: Jak se choval Ježíš vůči
hříšníkům, nemocným nebo svým nepřátelům?
c) Připojte se k živému biblickému sboru! To je pro váš
duchovní život mimořádně důležité! První křesťané se nemodlili jen v komůrce, nýbrž pěstovali živé vzájemné obecenství (Skutky 2:42). Znaky opravdového sboru ukážeme
v následující lekci.
d) Jakou radost to znamená pro Boha, jestliže s ním
pěstujete živé obecenství skrze modlitbu. Denní, dokonce stálá modlitba (Efezským 6:18) naplňuje náš život Boží
blízkostí a požehnáním. Ve Filipským 4:1-9 čteme o různých
druzích modlitby: modlitba, žádost, díkuvzdání. Dalším druhem modlitby je uctívání a tiché spočívání v přítomnosti
Boží. To je pro Ducha Božího zvláštní příležitost mluvit
k nám a působit na nás. Mějte stálé spojení s Bohem i v tom
případě, kdyby se vám vaše modlitba zdála zvlášť slabá.
Přesto dosahuje k Božímu srdci. Pro náš soukromý modlitební život je modlení v „nových jazycích“ (Marek 16:17;
Skutky 2:4; 1. Korintským 14: 14-15) zvlášť důležité, protože
souží k našemu vnitřnímu růstu (1. Korintským 14:2-4).
e) Trvejte na skutečnosti plného spasení. Denně děkujte Pánu, že vás osvobodil z moci satana (Koloským 1:11-13)
a že Ježíš Kristus skrze Ducha svatého přebývá ve vašem
srdci (Efezským 3:16).
f) Nesnažte se proto sloužit Bohu vlastní silou, nýbrž
proste Ducha svatého, aby ve vás a skrze vás působil On.
Tak dojdete vítězství a nová přirozenost dosáhne plného
rozvinutí.
g) Počítejte vědomě s působením Ducha svatého
(Matouš 10:20). Dávejte pozor na jeho působení a na jeho
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napomenutí! Při modlitbě, při čtení Bible, při zvěstování a
v rozhovoru s vašimi bližními vám chce Duch svatý přijít na
pomoc. Očekávejte vědomě jeho působení a dejte mu ve
svém srdci plný prostor!

Lekce 8

otázka 4: Uveďte tři označení Bible pro novou přirozenost a

uveďte biblické verše, ve kterých se nacházejí!
_____________________________
_____________________________
_____________________________
otázka 5: Uveďte místo v Bibli, které nám ukazuje, že se

smíme považovat za mrtvé hříchu, ale živé pro
Boha v Kristu Ježíši!
_____________________________
otázka 6: Které podobenství používá Ježíš, když nás vyzývá,

abychom zůstávali v něm?
_____________________________
otázka 7a: Může být Boží dítě ještě pokoušeno?
_____________________________
otázka 7b: Je pokušení hříchem?
_____________________________

Odpovědi na otázky
lekce 7: NAPLNĚNÍ DUCHEM SVATÝM
otázka 1:

Skutky apoštolské 1:5 Jan křtil vodou, vy však
budete pokřtěni Duchem svatým, až uplyne těchto
několik dní."

otázka 2:

Duchem svatým může být naplněn jen ten, kdo
činil pokání a ve víře se vydal Pánu Ježíši.

otázka 3:

Jan 14:17 Ducha pravdy, kterého svět nemůže
přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej
znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude.

otázka 4:

a) Přijít do těsného obecenství s Kristem a být jim
samotným veden.
b) Svědčit o záchraně v Kristu.

otázka 5:

Naplnění Duchem svatým je bezpodmínečně nutné
pro každého kdo chce konat nějakou službu
v království Božím!

otázka 6:

Skutky apoštolské 5:32 My jsme svědkové toho
všeho a s námi Duch svatý, kterého Bůh dal těm,
kdo ho poslouchají."

otázka 7:

a) Přijmout Ježíše Krista jako Pána a Spasitele
b) Odřeknout se všech zjevných a tajných hříchů
c) Dát se pokřtít ve jméno Otce i Syna i Ducha
svatého.

TAJEMSTVÍ NOVÉHO ŽIVOTA

Zakládání sborů

napsali

Koncem dubna, ve dnech 26. až 28., jsme měli možnost pořádat spolu
s bohumínským sborem v naší modlitebně semináře na téma zakládání
sborů. Posloužili nám bratři ze zahraničí: James Ros z Německa a ze
Slovenska bratři Štefan Horn a Miro Tóth (sbor Devleskero Kher
z Košic). Tématem konference byla:
Důležitost strategie a vize při zakládání sborů
Po dobu deseti seminářů a dvou večerů jsme byli ponořeni do Božího
slova, kde bratři na různých příkladech ukazovali na nutnost směřování sboru v určité vizi, kterou sbor přijal. Zabývali se určitými problémy,
kterými sbor může procházet. Vize a strategie nejsou jenom nějakými
vojenskými pojmy, ale můžeme je reálně uplatnit také pro růst sboru.
Důležitost vize je neoddělitelně spojená s jednotou uvnitř vedení sboru
a také představuje transparentní sdílení vize jednotlivým „pracovním“
skupinám i jednotlivým členům. Pokud má sbor společnou strategii,
všechno se přizpůsobuje tomuto záměru. Samozřejmě, pokud by to byly
jen nějaké lidské ambice nebo záměry, pak by mohly sklouznout do
nějaké zájmové skupiny nebo spolku. Ve všem je důležité vedení Duchem svatým. Společné nasměrování a ochota zapojení všech členů
sboru vytváří obrovský potenciál, co se týče působení sboru. Každý máme své blízké, sousedy. Poznáváme jejich problémy, kulturu, prostě
všechno, co můžeme využít pro to, abychom je mohli oslovit. Nejde plánovat věci jako přes kopírák, tzn., že někde to tak funguje, tak to stejně
bude fungovat i u nás. Nejde vzít manuál a řídit se podle něj, protože
každé místo je specifické. Proto jsme byli vyzváni k tomu, abychom se
modlili a prosili o Boží zásah v této problematice. Důležité je také to, co
jsme pro to ochotni udělat my. Jsou to konkrétní výzvy pro každého
z nás. Jestli jsou kolem nás lidé, které můžeme oslovit, co pro to můžeme udělat? Jak to můžeme udělat? Kdy to můžeme udělat? To jsou základní otázky při tvoření strategie, kdy si položíme určité konkrétní
cíle, ale také jak k tomu dojít a jaké prostředky k tomu můžeme použít.
Myslím, že pro mnohé z nás to byla přínosná inspirace.
Mluvilo se také o multikulturních sborech, což je v našem regionu velice aktuální otázka. Je důležité, aby se zachovala určitá kultura daných
skupin lidí ve společenství, protože nás to může vzájemně obohatit.
Vytváří to více situací pro komunikaci s okolím, ve kterém se nacházíme. Je ale podstatné, aby se skupiny mezi sebou vzájemně doplňovaly a
ne „bojovaly“ o určitá práva, protože „my jsme na to tak zvyklí a vy
nám nerozumíte“. Naše „občanství“, tím že jsme přijali Boží normy,
není z tohoto světa. V Kristu jsme nová stvoření.
Galatským 3:26-29 Vy všichni jste přece skrze víru syny Božími v Kristu Ježíši. Neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Kristu, také jste
Krista oblékli. Není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši.
Poukazujme na to, co nás spojuje, a ne co nás dělí.
Měli jsme také možnost pracovat ve skupinkách a společně diskutovat
o principech vize pro jednotlivé sbory. Společný čas jsme mohli trávit o
přestávkách a také u jídla, které pro nás připravily sestřičky. Všem,
kteří se na této konferenci jakýmkoli způsobem podíleli, děkujeme.
Škoda jen, že celková účast, i účast našeho sboru byla tak malá.
Případní zájemci o nahrávky ze seminářů, kontaktujte kancelář sboru.
Nahrávky jsou ve formátu mp3 a vejdou se na 1 CD.
Tomáš Michalek

Všem oslavencům
přejeme mnoho
Božího požehnání

2. 5. 2003 Baláž
Michal

6. 5. 1998 Balog
Marek

9. 5. 1996 Vagunda
Adrian

19. 5. 2002 Koziel
Lukáš

23. 5. 2008 Balog
Lukáš

8. 5. 1962 Meisner
Tomáš

9. 5. 1936 Mladěnková
Jaroslava

10. 5. 1960 Ochodek
Lech

12. 5. 1993 Suknarovský
Michal

15. 5. 1993 Kostková
Pavla

16. 5. 1992 Folvarčná
Iveta

16. 5. 1943 Řežábek
Jan

28. 5. 1988 Vaněk
Jaromír

30. 5. 1941 Suraničová
Irena

Dobrořeč, má duše, Hospodinu,
celé nitro mé,
jeho svatému jménu!
Žalm 103:1
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adresa: Apoštolská církev, Sborové noviny,
číslo 5, 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: 30. 05. 2012.
BS: 105 101 764 / 0300
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