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úvodník
napsali
vyučování

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

narozeniny
oznámení

Život v Duchu svatém

úvodník

Koncem května jsme si připomněli Letnice, a s nimi spojené vylití Ducha svatého. Téma letnic je tak
aktuální, že se u něj ještě na chvíli zastavme. S vděčností v srdci si připomínáme naplnění slov Pána
Ježíše, o seslání Zastánce (Utěšitele), který s námi bude (Jan 14,16). Nezůstali jsme na zemi jako
sirotci, ale místo Pána Ježíše přišel Duch svatý. Máme tedy výsadu nechat se Duchem svatým naplnit a vést. Chopíme se této příležitosti, nebo ji promarníme?
Apoštol Pavel nás vybízí: Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost. (Gal.
5:16). Je zde popsán boj, který se v nás odehrává po znovuzrození. Boj staré přirozenosti proti nové. Ne každý
v tomto boji vítězi. Jak tedy žít z moci Božího Ducha a chodit
v novotě života? Naše citlivost na Ducha svatého se prohlubuje čtením Božího slova, společenstvím s křesťany, společným přijímáním Památky Páně a modlitbou. Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se.
Sk. 2:42. Důležité je porozumění, že potřebujeme zapojit
svou vůli. Naše touha a ochota čerpat z Ducha svatého je
rozhodující. V poslední, velký den svátků Ježíš vystoupil a
zvolal: "Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Kdo věří
ve mne, `proud živé vody poplyne z jeho nitra´, jak praví
Písmo." To řekl o Duchu, jejž měli přijmout ti, kteří v něj
uvěřili. Jan 7:37-39. Náš Pán zde mluví o žízni. Touze napít
se. Jde o vědomou spolupráci s Duchem svatým.
Bůh má s námi jasný záměr. Jeho snaha je, abychom dosáhli plného potenciálu v Něm. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v plnosti (hojnosti). Jan 10:10. Život, o kterém
zde pán Ježíš mluví, není život v pohodlí a bez starostí. Jde o
plnost Krista v nás a schopnost naplnit Boží vůli. Znovuzrození věřící musí vysvléct starého člověka a obnovit své myšlení Duchem svatým. Nedovolit staré přirozenosti, aby nás
ovládala. V Gal. 5,19-21 je objasněno, co je chozením v těle,
ale jaké jsou důsledky tělesnosti. Ti, kteří takové věci dělají,
nebudou mít podíl na království Božím. (Gal. 5:21).
Máme žít ve svobodě od hříchu a s motivací Božího
Ducha. V souvislosti s životem v Duchu si připomeňme, že
každý máme ducha, duši a tělo. (1.Tes. 5:23). Každá naše
část má svou funkci.
Duše odráží osobnost. Je sídlem zájmu a přání. Obsahuje
myšlení, pocity, vůli, paměť. Může byt ovlivněná tělesnými
žádostmi, a plodit nevěru, zmatky, strach, zlost, ustaranost
a jiné negativní způsoby chování. Při smrti se odděluje od
těla a vnímá sama sebe (Luk 16,19-31).
Tělo je fyzický materiál, který Bůh zformoval z prachu země. Dokáže vnímat smysly - zrak, hmat, sluch, chuť, čich.

Tělo může onemocnět, zeslábnout a unavit se. Jednoho dne
zemře (Žid. 9,27). Duch a duše jsou během našeho pozemského života v těle.
Lidský duch je naše věčná, vnitřní část. Je místem pro duchovní život. Pracuje ve spojení s duší. Zkoumá, zda děláme
věci dobře nebo špatně. Je to místo, které naplňuje Duch
Svatý (Ef. 3,16). Duch má hrát vedoucí roli. Lidský duch
naplněný Duchem svatým má vést duši a tělo. Žel někteří
věřící namísto „chození v Duchu“ přenechali vedení pocitům
a žádostem.
Chození v Duchu je spojeno s bojem. Život v Duchu není
snadný. Od nepřítele přichází odpor. (Ef.6:12). My však víme, že stojíme na straně vítěze. Pán Ježíš na kříži vybojoval
naše vítězství. Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy. (1. Jan. 3:8). Kristus svou krví přemohl nepřítele. Skrze
něho smířil všechno se sebou a způsobil pokoj skrze krev
jeho kříže, aby skrze něho smířil vše jak na zemi, tak v nebesích. (Kol. 1:20).
Jak slyšíme od Boha? Jsme stvoření tak, abychom slyšeli
Boží hlas v našem duchu (Řím. 8,16) a ne skrz naši duši.
Když nechodíme v Duchu, je Boží hlas rušen naši duši – myšlenky, představy, bolesti, a těžkosti, kterým jsme vystaveni.
Jsou to rušivé elementy duše, a Boží vedení pro náš život je
oslabené nebo se celkem ztrácí. Když nedokážeme Boha
slyšet, ohrožují nás lži nepřítele. Učme se chodit v Duchu
praxi života. Každý den jsou zde příležitosti. Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej
ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky. Př.
3:5-6. Život v Duchu svatém je vidět. Poznáme jej po ovoci
Ducha (Gal. 5:22-23), odvaze svědčit (Sk. 1,8) a moci, která
je v nás (2. Kor. 4:7). Nepřítel nás chce zaměstnat starostmi
natolik, aby narušil náš vztah s Duchem svatým. Nedejme
se. Ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě. 1.
Jan. 4:4.
Přeji vám hojnost života v plnosti Ducha svatého.
Lumír Folvarčný
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Jordán v domově důchodců

napsali

V neděli 20. 5. 2012 se konalo vystoupení pěveckého souboru Jordán v jídelně domova důchodců (Nový domov v Karviné 6).
Účast seniorů byla sice skromnější než o vánočních svátcích,
ale bylo to z důvodu menší informovanosti o konání koncertu.
Zazpívali jsme písně, které zazněly již o velikonočních svátcích
v našem sboru, a pak na výslovné přání jednoho z klientů přidal Tomáš Michalek, za hojné pěvecké účasti sboru Jordán,
jednu chválu v polštině. Mezi písněmi zaznělo i milé povzbuzení a stručné svědectví bratra Tomáše, což bylo velmi kladně
přijato. Radost i slzy v očích našich posluchačů byly velkou
odměnou nám všem, kdo jsme obětovali nedělní odpoledne pro
službu potřebným lidem. S některými lidmi se již i důvěrněji
známe z dřívějších návštěv a oni se vždy těší na naše vystoupení a popovídání si s námi. Na každém ze stolů, u kterých naši
posluchači seděli, byly připraveny letáčky, které si někteří brali s sebou ke čtení na pokoji.
Po vystoupení jsme se rozdělili a šli do pokojů seniorů, jak ležících, tak i samostatně chodících. Já jsem byla ve skupince, kde
šlo 5 sester a jeden bratr, která navštívila dva samostatné pokoje. Sestřičky, které měly službu, byly k nám velmi vstřícné a

posílaly nás do pokojů, kde byly věřící
paní. Každá měla svůj pokoj a rády
nás přijaly. Povídali jsme si s nimi o
Bohu, Boží lásce a nakonec jsme zazpívali za doprovodu kytary píseň.
Obě paní byly velmi potěšené naší
návštěvou a velmi je to povzbudilo.
Měli jsme i možnost jim vysvětlit i
některé pravdy z Božího slova, které
jim nebyly až tak zcela jasné. Jsme rádi, že jsme mohli potěšit
srdce těchto mnohdy rodinou opuštěných lidí v domově důchodců.
Modleme se za ně, aby Bůh skrze písně, mluvené Boží slovo i
Ducha svatého, proměnil jejich srdce a přivedl do svého nebeského království.
Milada Kožinová

Jak jsem odstátnicovala
S Boží pomocí jsem se dostala na vysokou školu (Ostravská univerzita, obor vychovatelství), dokončila jsem první i druhý ročník
a nastal poslední třetí - státnicový. Studium mě vesměs bavilo, měli jsme zajímavé předměty. Nebylo to vždycky jednoduché,
hlavně ve zkouškovém období to byl záběr, ale s Boží pomocí se to dalo vždycky nějak překonat.
Když se končil druhý rok, začaly mi různé zdravotní problémy.
Velkou únavu a nechutenství jsem přičítala stresu ze zkouškového období. Pak se to ale vše začalo dost stupňovat. Mnoho
dní a týdnů jsem jen ležela, bylo mi velmi zle, nemohla jsem
pořádně jíst a měla jsem různé bolesti žaludku. Doktorka tomu
nepřikládala velkou váhu. Když se to tak táhlo několik měsíců,
byla jsem velmi zesláblá, neměla jsem sílu na běžné denní činnosti. Po prázdninách jsem měla nastoupit do školy. O prázdninách jsem se vdala a začali jsme s Tomášem bydlet v Brně. Do
školy jsem však měla jezdit do Ostravy. Přes týden jsem pak
bydlela u našich a o víkendech jsme byli s Tomášem. Nedokázala jsem si představit, že budu v tomto stavu jezdit do školy, a
taky do Brna.
Na začátku školního roku jsem myslela, že končím se studiem.
Bylo mi někdy tak zle, že jsem do školy ani nejela. Když jsem
jela, modlili se za mě naši i Tomáš ať to zvládnu. Hledala jsem
sílu u Pána na každý nový den. V každé chvíli jsem byla na
Něm závislá. Tehdy člověk pozná, co je to nežít z vlastních sil.
Asi po půl roce jsem byla znovu u doktorky, tehdy mi zjistili
určitou bakterii v těle. Ta mi způsobovala chronický zánět
v žaludku a od toho se odvíjelo mnoho z mých zdravotních problémů. Další měsíce jsem brala antibiotika a různé tablety.
Velkou oporou mi byla rodina s manželem, která za mě bojovala na každý den, povzbuzovali mě a všemožně mi pomáhali.
Vím, že i mnozí ze sboru a mládeže se za mě modlili a za to
děkuji.
Pomaličku se mi vracely síly. Zvládla jsem první semestr a
zkoušky i druhý semestr a zkoušky. Když už jsem občas myslela, že víc už prostě nezvládnu, byl tu Pán, který mě potáhnul a
dal mi trochu dalších sil, abych mohla jít dál. Věřím, že to bylo
období, kdy jsem se mohla mnoha věcem naučit. Že nejde žít
z vlastních sil, mnohem více člověk dokáže cítit s ostatními
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nemocnými a trápícími se, prosit za
ně upřímně, a taky jsem uviděla, jaké
mám bohatství v rodině své i té Boží,
a že mám toho nejlepšího manžela,
který se o mě postará.
Učení na státnice bylo náročné. Zase
jsem měla možnost prožívat to
s ostatními. Vzájemně jsme se modlili
a povzbuzovali. Státnice proběhly, řekla bych, dobře. Vybrala
jsem si ne úplně nejlepší otázky, ale vždycky jsem k nim něco
věděla a učitelé byli nastaveni tak, že nám chtějí pomoci, ne že
by nás chtěli drtit. Bakalářskou práci jsem také obhájila a jsem
ráda, že jsem mohla napsat něco o křesťanské organizaci Teen
Challenge. Všichni, kteří jsme ve sboru státnicovali a maturovali, jsme to zvládli. Jaká milost. Byl to opravdu velmi těžký rok
mého života. Dnes se cítím mnohem lépe!
Když jsem tak po zvládnutých státnicích čekala na vlak na nádraží a přemýšlela nad celým tím rokem, nemohla jsem uvěřit,
kolik se toho změnilo. Jak jsem vděčná Pánu, že jsem to mohla
zvládnout, kolik toho je za mnou a že se cítím mnohem lépe.
Díky Pánu za to. Nedopustí nad naše síly, i když to tak
v některých chvílích nedokážeme vidět a bolest a trápení trvá.
Jsem vděčná, že patřím našemu Spasiteli Ježíši Kristu. Ať i Vás
denně posiluje a uzdravuje.
Zeptám se Boha, skály své: Proč jsi na mě zapomněl? Proč kvůli nepřátelským útokům mám chodit ve smutku? V kostech mě
drtí výsměch nepřátel, když mi říkají: „Tvůj Bůh? Kde je?!“
Proč jsi sklíčená, duše má, Proč jsi ve mě tak ztrápená? Spolehni na Boha – ještě mu budu děkovat, on je můj Bůh, má záchrana! Žalm 42,10-12
Ester Vítová

Maturita a období spojené s ní

napsali

Maturita - zkouška, která nás má prověřit z toho, co vše jsme se naučili buď z odborných, nebo normálních předmětů. V mém případě začínala maturita praktickou zkouškou. Šest hodin u počítače s velkým
štosem papírů. Poté následovala státní část maturitní zkoušky z češtiny a matematiky, a na závěr ústní
zkouška opět z odborných předmětů a češtiny. Ze začátku jsem to nesla celkem s obavami a těžkou hlavou. Člověk když ví, že něco zanedbal, že například v účetnictví jednu či pět hodin trochu polevil
s pozornosti a chybí mu určitá kapitola učiva, kterou by měl znát, dostává strach.

Já většinou začínám panikařit a dokáže mě uklidnit jen pomyšlení, že Bůh svůj lid miluje a bojuje za nás. Je důležité si uvědomit, že On nás v tom samotné nenechá a tak to můžeme s vírou
dát do Jeho rukou. Hodně mi v tom pomohla Bible, modlitby (ať
už moje, či ostatních za mě) a půst. Prvně jsem četla knihu
Ester. Ta mě velmi povzbudila právě v tom, že Bůh svůj lid
nenechává padnout. Dále to byla kniha Job, kde jsem viděla, že
po čase, co byl Job zkoušen, ne vždy byl tak věrný, jak by měl.
Pochopila jsem, že i kdybych to nezvládla, tak to není tím, že
něco Bůh neudělal, ale že jsem na vině jedině já sama (takové
smíření sama se sebou). A nakonec kniha Žalmů, která mě
nejvíce posílila. Kterýkoli Žalm jsem četla, byla jsem více a
více silnější. A nastal den praktické zkoušky. Ráno jsem se
modlila, ať si vytáhnu číslo s dobrým zadáním (celkem jsme
měli tři). Věděla jsem, co mi jde a díky Pánu, když jsem si šla
losovat, vytáhla jsem si velmi požehnaně. Navíc učitelé byli
velmi hodní, za což jsem se taky modlila.
Následovala tedy státní část. Test z češtiny mi dopadl velmi
dobře, ovšem matika to byl horor. Když jsem dostala zadání
s příklady, zděsila jsem se, ale nakonec jsem to zvládla. Ústní
část proběhla tak napůl skvěle. Mým prvním předmětem byla
ekonomika. Než mě zavolala profesorka na potítko, modlila
jsem se, ať netahám otázky z druhé poloviny tedy od čísla 16
až po 24, protože zbytek jsem uměla perfektně. Jenže já si vytáhla otázku číslo 20 s názvem Finanční trh. Tuhle otázku, nebo spíše učivo jsme brali v hodinách finančnictví. Učitel byl
moc hodný, takže když někdo nebyl vyspaný, tak to v této hodině mohl dohnat. Což jsem sice nedělala, ale připravovala jsem
se vždy na jiné předměty.
Na potítku tedy propukla panika, neboť když mám okno a mám
mluvit, koktám a řečním tzv. o ničem. Díky Pánu za profesorky.
Byly opravdu velmi shovívavé a dokonce mi přísedící napomáhala. V účetnictví mi to bylo jedno, ať vytáhnu cokoli, dokážu o
tom účtovat třeba celou hodinu. Otázka mi padla velice dobře
a děkovala jsem Bohu za ni. 15 minut mi uběhlo jako nic. Ne-

nechala jsem profesorku domluvit a
proúčtovala jsem 3 tabule.
Nakonec čeština. Profesoři z této
sekce nebyli ani příjemní ani hodní. Oba dva navíc učili kromě
češtiny také dějepis, takže jsem úplně nevěděla, co je může
napadnout. Vybrala jsem si Bohumila Hrabala „Ostře sledované vlaky“. Knihy, které jsme měli povinné, jsem četla všechny,
takže v tom nebyl až takový problém. Opět na potítku přišel
čas, kdy mě napadalo, že skoro nic nevím o autorovi a jeho
době. Zacpala jsem si prsty uši, abych nebyla rušena od zkoušení člověka přede mnou a modlila se. Na cvičný papír jsem
pak napsala, na co jsem si vzpomněla a při zkoušení to stačilo.
Češtinu jsem zatím zvládla a měla klid. Odešla jsem ze třídy,
poděkovala Bohu a oddychla si.

Odpověděl: "Nemožné u lidí je u Boha možné." Lukáš 18:27

v tom všem jsem se usilovně modlil.
Učil jsem se spoléhat na Hospodina a
navíc se za mě několikrát během týdne modlila celá moje rodina. Takže
když došlo na den, kdy jsem měl maturovat, byl jsem opravdu v klidu a
bez stresu a navíc jsem si vylosoval ty
nejlepší možné otázky. Chvála Pánu!

Jak mnozí víte, úspěšně jsem složil maturitu a to dokonce velice úspěšně, poněvadž jsem ze všech čtyř předmětů dostal výbornou. Chci ale napsat, jak velký je to pro mne zázrak a jak
můžu vidět, že Ježíš Kristus je živý a mocný. Musím říct, že
příprava na maturitu, a to konkrétně týden před ní, pro mě
bylo jedno z nejtěžších období, které jsem kdy prožil. Měl jsem
opravdu obrovský strach a stres. Jsem vcelku dobrý student,
takže mi nikdy nedělalo problém se naučit na jakoukoliv písemku, ale když jsem se měl naučit větší množství informací,
tak jsem toho nebyl schopen. Takže když už zbýval pouze týden, uvědomil jsem si, že nemám šanci stihnout naučit se
všechny otázky! Měl jsem tak obrovský strach. Projevilo se to
tak, že jsem zhubl asi tři kila, v noci jsem špatně spal a hlavou
mi probíhaly ty nejhorší možné scénáře mého neúspěchu. Ale

Tím mi v podstatě skončila maturita. Konečný výsledek
z češtiny mi ještě chybí, neboť nemají opravené slohové práce,
ale vše dopadlo opravdu, jen díky Boha velmi dobře. Celý ten
čas má člověk možnost obracet se na Pána a On může vidět,
jak my, kteří jsme někdy nehodni, se na něj spoléháme a důvěru svou klademe v něj. Na závěr chci poděkovat všem, kteří na
nás mysleli a modlili se za nás maturanty.

Žalm 18:29-37
Ty mi rozsvěcuješ světlo, Hospodine. Můj Bůh září do mých
temnot. S tebou proběhnu i nepřátelskou vřavou, se svým Bohem zdolám hradbu, s Bohem, jehož cesta je tak dokonalá! To,
co řekne Hospodin, je protříbené. On je štítem všech, kteří se
k němu utíkají. Kdo je Bůh krom Hospodina, kdo je skála, ne-li
Bůh náš! Bůh, který mě opásává statečností a mou cestu činí
dokonalou, ten dává mým nohám hbitost laně, na mých posvátných návrších mi dopřává stanout, učí bojovat mé ruce a mé
paže napnout bronzový luk. Podal jsi mi štít své spásy, tvoje
pravice mě podepírá, tvá mírnost mé síly rozmnožila. Dals volnost mým krokům, nohy se mi nepodvrtnou.
Pavla Kostková

Věřím, že jsem se naučil jednu věc, a
to, že musíme skládat všechnu, podotýkám všechnu naději
v Hospodina. Tehdy zasáhne a my zjistíme, že to co je nemožné
u lidí, je u Boha možné.
Ať vás Bůh provede všemi zkouškami stejně jako mne.

Honza Rokosz
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Kurzy Alfa aneb „studuji Pána Boha a Bibli nosím v kabelce“!

napsali

Kurzy Alfa v našem sboru nedávno skončily. Chtěli bychom moc a moc poděkovat všem, kteří obětovali svůj drahocenný čas
k tomu, aby pozvali na Alfu své známé či blízké, poděkovat těm, kteří ochotně navařili vynikající teplá jídla či pomáhali spoluorganizovat Alfu, jmenovitě: Leškovi Ochodkovi (vždy perfektní kuchař a číšník), Andree Vagundové, Renatě Slusarzové, Evě
Ochodkové, Iloně Folvarčné, Miladě Kožinové, Andree Šmídkové, Marii Bílkové.
Aktuálním kurzem prošlo celkem přibližně 12 lidí. Tam se
seznamovali se základy křesťanské víry, jako např. kdo je
Ježíš? Proč zemřel? Jak se modlit? Jak číst Bibli? Kdo je Duch
svatý? Církev atd. Největším povzbuzením a radostí pro nás
byly především následné diskuse. Otázek a námětů k diskusi
bylo opravdu hojně! Např. co je to vlastně evangelium? Co to
znamená odpustit? Co znamenají ta čísla v Bibli? Jak toho
Krista přijmout? Kdo může vyhánět démony? Co vy a vykládání karet a kyvadlo? Co je po smrti? Co malé děti, když zemřou? Proč je Ježíš jedinou cestou? Jaký je rozdíl mezi různými církvemi? Co ti kněží, co zneužívají děti? A další a další…
Jsme vděčni Bohu, že to byl On, kdo se svým svatým Duchem
projevoval reálně nadpřirozenými dary moudrosti, když bylo
nutno reagovat na mnohdy velmi obtížné otázky.
Měli jsme i příležitost se společně modlit a pozvat Ducha Božího do onoho středu, aby sám jednal a dotýkal se nás. Někteří se velice otevřeli, sdíleli se i o osobních věcech a byli viditelně dotčeni mocí Ducha.
A jaké byli názory, posuny, zážitky lidí samotných z Alfy?
Uveďme si některé:
„Od Alfy jsem si začala číst Bibli pravidelně, rozjímám a
modlím se… změna v mém životě je veliká! Pořád o tom přemýšlím. Jsem ještě asi 3 dny pořád doma tzv. alfová. Čtu Bibli, studuji Pána Boha a vlastně totálně měním svou životní
filosofii... Kudy chodím, tudy si s lidmi o tom povídám. Bibli
nosím v kabelce (ušila jsem si na ní krásný obal :-) Když mám
chvilku volna, tak si čtu… a jestli věřím, že Ježíš zemřel na
kříži za naše hříchy? Na toto nedokážu odpovědět. Je totiž
spousta věcí a otázek, které musím vstřebat, "nasát", pochopit a hlavně přijmout… Teď jsem ve fázi pokání... Snažím se
nějak přijmout fakt, že nemusím všemu dopodrobna rozumět,
že některé věci prostě JSOU a není potřeba hledat odpovědi
na to, PROČ to tak je… Když jste řekli, že vykládání karet a
kyvadlo je špatné, byla jsem zprvu na vás naštvaná, ale pak
se mi to jaksi rozložilo a přestala jsem s tím! Z kurzu Alfa

Letnice 2012 - univerzita Karviná
Svátek Letnic, je pro sbory naší moravskoslezské oblasti
příležitostí, ke společnému shromáždění. Letos nám posloužil bratr Per Hylgaard, který přijel společně se svoji manželkou. Je to dánský evangelista, který misijně působí na mnoha kontinentech světa. Jeho služba je pod Božím pomazáním
a jeho srdce je odhodlané sloužit tam, kde jiní nemají odvahu jezdit.
Více o jeho misijní organizaci se můžete dozvědět na stránkách:

www.gospeloutreach.dk

V sobotu odpoledne proběhly dva semináře v AC Agapé v
Českém Těšíně a v neděli sloužil na oblastním shromáždění.
Tématem bylo povzbuzení ke službě hlásání evangelia.
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jsem nadšená a chci nesmírně poděkovat, že jste mi tuto cestu ukázali... Jídlo bylo výborné!“
„Jsme naprosto spokojeni. Mohu říct, že jsme se o Vás bavili i
v práci jen kladně a chválili jsme. Máte opravdu přehled v
Bibli. Osobně jsem se nesetkal s člověkem, který ji umí tak
dobře využívat, pracovat s ní při svých odpovědích. Uvědomili
jsme si oba hlavně skutečnost, že nejdůležitější je s Bohem
žít. O věcech (kříž, převzetí hříchu Ježíšem apod.) už dávno
nepochybujeme… oceňujeme vaši duchovní a vědomostní
úroveň, která se odráží hlavně v pokoře, ve které přijímáte
všechny návrhy, připomínky, kritiku, dále pak stravu, která
byla vynikající, jako v mnohahvězdičkovém hotelu, skutečně
skvělá! A pak důraz na život s Bohem (čili praktické prožívání
jeho přítomnosti… osobně jsem z vás obou přítomnost Boha
stále vnímal. Moc vám za tyto krásné kurzy děkujeme a těšíme se na další setkání, na které se nám snad podaří přivést i
další známé.“
„Já hltám vše, co mi pomáhá v poznání Božího slova. Kurz
Alfa byl výborně připraven i výborně veden. Ocenila jsem, jak
dobře jste vysvětlili nečekané a zajímavé otázky zúčastněných. Moc se mi to líbilo, za sebe můžu říct, že pokračování v
objasňování Božího slova, v diskuzi o křesťanství, bych uvítala. Společné jídlo… bylo výborně uvařeno, naservírováno,
pozorná péče hostitelů a pomocníků, to vše tvořilo vynikající
doplněk… Děkuji vám za váš čas, a těším se na další setkání.“
Samozřejmě jsme procházeli i nepříjemnými zkušenostmi,
protivenstvím, problémy, trapasy a komplikacemi, ale Pán byl
vždy s námi a dokončil to, na co jsme my, nedokonalí lidé,
nestačili; jak je psáno: „Hospodin za mě dokončí zápas.
Hospodine, tvoje milosrdenství je věčné, neopouštěj
dílo vlastních rukou!“ Žalm 138:8
Josef Ledvoň, Marek Slusarz

napsali
Záznam z nedělního shromáždění si můžete stáhnout z našich webových stránek: www.ackarvina.cz. Kázání je uloženo v sekci audio.

9. Úkoly křesťana
Jaká je to nádherná výsada být spasen! Nic a nikdo už nás
nemůže vytrhnout z Ježíšových rukou. Jaká nádherná proměna se uskutečnila v srdci. Tu způsobila jen Boží dobrota a
láska. Dal nám svého Syna Ježíše Krista. Stal se pro nás
ukazatelem cesty do nového a šťastného života. Jeho slovo je
odpovědí na naše bědy a problémy. Lidé, kteří to prožili,
mají odpověď, ale spolu s odpovědí také zodpovědnost! Žijeme přece ve světě plném problémů. To znamená přiblížit
Ježíše Krista i jiným, kteří ještě nenašli na své těžkosti odpověď. Proto se hovoří v této lekci o nejdůležitějších úkolech
křesťana.

1. Církev Ježíše Krista
V okamžiku, kdy je člověk znovuzrozen, přijímá ho Bůh do
své velké rodiny. Stává se dítětem a tím také dědicem Božím (Jan 1:12; Galatským 3:26-29).
Jan 1:12 Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se
Božími dětmi.
Galatským 3:26-29 Vy všichni jste přece skrze víru syny Božími v
Kristu Ježíši. Neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste
Krista oblékli. Není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo a dědicové toho, co Bůh zaslíbil.

Od toho dne patří k Boží církvi (Skutky 20:28) nebo církvi
Ježíše Krista (Římanům 16:16). Je jedním z mnoha údů a
tvoří spolu se všemi věřícími jedno tělo, jehož hlavou je Ježíš
Kristus (Římanům 12:4-5; Efezským 1:22-23 a 5:23).
Skutky 20:28 - Dávejte pozor na sebe i na celé stádo, ve kterém si vás
Duch svatý ustanovil za strážce, abyste byli pastýři Boží církve, kterou
si Bůh získal krví vlastního Syna.
Římanům 16:16 - Pozdravte jedni druhé svatým políbením. Pozdravují
vás všecky církve Kristovy.
Římanům 12:4-5 Jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny
stejný úkol, tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden
druhému sloužíme jako jednotlivé údy.
Efezským 1:22-23 `Všechno podrobil pod jeho nohy´ a ustanovil jej
svrchovanou hlavou církve, která je jeho tělem, plností toho, jenž přivádí k naplnění všechno, co jest.
Efezským 5:23 protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou
církve, těla, které spasil.

Církví jsou míněni „povolaní“ (řecky „ekklesia“), muži a ženy, lidé každého jazyka a každého národa, kteří se dali povolat z života hříchu a nepřátelství vůči Bohu (Skutky 2:39;
Zjevení 7:9). Církev Ježíše Krista se projevuje nejen celosvětově, nýbrž je zřejmá i v místním sboru.
Skutky apoštolské 2:39 Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i
všem daleko široko, které si povolá Pán, náš Bůh."
Zjevení Janovo 7:9 Potom jsem viděl, hle, tak veliký zástup, že by ho
nikdo nedokázal sečíst, ze všech ras, kmenů, národů a jazyků, jak stojí
před trůnem a před tváří Beránkovou, oblečeni v bílé roucho, palmové
ratolesti v rukou.

2. Význam místního sboru
Všude tam, kde lidé skrze službu apoštolů a následovníků
Ježíše Krista docházejí k víře, vznikají místní sbory. Lidé,
kteří byli uchváceni evangeliem, začínají se ve vnitřní jednomyslnosti shromažďovat, a tak povstávají ony sbory, o kterém nám podávají zprávu listy apoštolů, Skutky i Zjevení
(Skutky 2:41-47; 5:11; Římanům 16:4; 1. Korintským 1:2;
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Zjevení 7:9). Poněvadž církev sestává z věřících různého
původu a různých povahových vlastností, může i v místním
sboru dojít k rozporům. Již z doby Nového zákona víme o
nedostatcích a někdy dokonce nešvarech, proti kterým museli apoštolové napomínat a důrazně varovat (Skutky 5:1-11;
Římanům 16:17 a 1. Korintským 1:10-13 a 3:1-4).
V podstatě mají křesťané v místním sboru plnit tři úkoly:
a) Uctívání a vzývání Boha
Sejdou-li se věřící, je jejich nejkrásnějším úkolem chválit
svého Pána a Spasitele a velebit ho. Přinášejí celou svou
lásku ve společném uctívání Pánu a Boží Duch spočívá na
svých dětech, takže nevěřící pociťuje Boží přítomnost a je
usvědčován ze svých hříchů (1. Korintským 14: 24-25). Bible
říká v 1. Janovu 1:3: „… abyste se s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a s jeho Synem Ježíšem Kristem.“ Jaký je to dar!
1 Korintským 14:24-25 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!"

b) Budování a vyzbrojování jednotlivých údů
Lidé, kteří dospěli k víře, potřebují další poučování ve slově
Božím (1. Petrův 2:2; Skutky 2:42). Zvěstováním Božího slova má růst víra a poznání (Římanům 10:17 ; Židům 5:1114). „Z toho důvodu dal Bůh do sboru různé služby a dary,
povolal některé za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia,
jiné za pastýře a učitele, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby – k budování Kristova těla, až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího, a tak dorostli
zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti.“ (Efezským
4:11-13) V tomto verši Bible čteme o „díle služby“. To nás
vede k dalšímu bodu.
c) Zvěstování a šíření evangelia
Ježíš přikázal svým učedníkům: „Jděte do celého světa a
kažte evangelium všemu stvoření.“ (Marek 16:15) Tento
příkaz platí pro sbory až do opětného příchodu Krista.
S jakou láskou a vřelou horlivostí to činili zejména první
křesťané, často až po obětování vlastního života! „Ti, kteří
se z Jeruzaléma rozprchli v důsledku pronásledování, začali
kázat evangelium všude, kam přišli.“ (Skutky 8:4) Proto je
úkolem každého biblického sboru hlásat Ježíše Krista a přivádět k němu lidi.
Marek 16:15 A řekl jim: "Jděte do celého světa a kažte evangelium
všemu stvoření.
Skutky apoštolské 8:4 Ti, kteří se z Jeruzaléma rozprchli, začali kázat evangelium všude, kam přišli.

3. Úloha věřícího ve sboru
Zda přináší místní sbor požehnání, závisí v první řadě na
postoji a chování jednotlivých údů. Proto je velmi důležité,
aby každý věřící sloužil s láskou a oddaností Kristu a zaujímal správný postoj vůči svým spolukřesťanům. Jeho správný
postoj k Pánu se projevuje takto:

Lekce 9
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a) Věřící udržuje intenzivní styk s Bohem
V Židům 12:1-2 říká Bible: „Proto i my, obklopení takovým
zástupem svědků (tj. předobrazy víry Starého zákona), odhoďme všechnu přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem
upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku, který
vede naši víru od počátku až do cíle.“ Zde se poukazuje především na dvě věci:
1) Věřící stojí ve svém životě v boji, ve kterém běží o vybojování vítězné ceny.
2) Potřebnou vytrvalost a sílu dostáváme při pohledu na
Ježíše nebo z obecenství s ním. Opěrné sloupy našeho osobního společenství s Bohem jsou čtení slova Božího a modlitba.

b) Věřící prosí o duchovní dary od Boha ke vzdělávání ostatních
Tuto velmi důležitou věc mnoho věřících sotva zná. Bible
nám ukazuje v 1. Korintským 12 a 14, jak hluboká je zodpovědnost, kterou nese věřící za jiné. Sbor není systém
„jednoho muže“, ale všichni přispívají k požehnání a vzdělávání sboru: „Což tedy bratří? Když se scházíte, jeden každý
z vás píseň má, učení má, jazyk má, zjevení má, vykládání
má, všecko to budiž ke vzdělání.“ (1. Korintským 14:26)

otázka 1: Za koho nese věřící zodpovědnost?
a)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
b)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
otázka 2: Jaký symbolický název podle našeho textu používá

Boží slovo pro sbor?

_____________________________

otázka 3: Uveďte příslušná místa z Bible!
_____________________________
otázka 4: Je místní sbor potřebný? Jestliže ano, proč?
_____________________________
otázka 5: Na kom záleží, aby byl sbor požehnaný?
_____________________________
otázka 6: Jakými charakteristickými znaky se vyznačuje pra-

vý věřící?

otázka 7: Co je správnou pohnutkou pro to, abychom sloužili

Bohu a bližnímu?

_____________________________

Bible nás vyzývá, abychom usilovali o duchovní dary, skrze
které se můžeme stát velikým požehnáním pro druhé
1 Korintským 14:1 Držte se lásky a usilujte o duchovní dary, nejvíce o dar prorocké řeči.
Jak často může slovo povzbuzení pomoci pochybujícímu,
napřímit sklíčeného a napomenutím uděleným s láskou a
něhou lze zabránit chybným krokům a strastem bratra nebo
sestry. Jaké niterné obecenství, ale zároveň hluboká zodpovědnost musí být v biblických sborech, ukazuje nám slovo
Boží v 1. Korintským 12:26: „Trpí-li jeden úd, trpí spolu
s ním všechny. A dochází-li slávy jeden úd, všechny se radují
spolu s ním.“

Odpovědi na otázky
lekce 8: TAJEMSTVÍ NOVÉHO ŽIVOTA
otázka 1:

Touhy lidské přirozenosti směřují proti Duchu Božímu a Boží Duch proti nim. Svádí křesťana ke starým
sklonům.

otázka 2:

Římanům 8:7-8:

„… ti, kteří jsou v těle, nemohou
se líbit Bohu.“

Jan 6:63:

„… tělo nic neprospívá.“

Římanům 7:18:

„Vím totiž, že ve mně, tj. v mé
lidské přirozenosti, nepřebývá
dobro.“

c) Věřícího naplňuje vroucí láska k Bohu, ke spolukřesťanům a k nespaseným lidem
Bible nám ukazuje, že pravým motivem k následování Krista
a chování k bližnímu je láska. Ne strach před peklem, ne
ješitná touha po vyniknutí a stranickost – ty nesmí být pramenem naší horlivosti a našeho jednání – nýbrž pravá,
z Ducha svatého pramenící láska. Ona je také správným
předpokladem pro opravdovou jednomyslnost bratrů a
sester a pro úspěšné získávání duší.
V 1. Janovu čteme: „Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale
opravdovým činem.“ (3:18)
Tato láska bude zřejmá právě v denním životě a vůči těm,
kteří ještě Krista nepoznali. Naším příkladem, naší pohotovostí k pomoci a naší vřelostí se jejich srdce otevírají a mnohý z nich je připraven k Ježíši. Někdo řekl: „Být spasen, dává smysl spasení.“
Touha získávat lidi pro Krista je proto dalším znakem věřícího. Buď živým svědkem Ježíše v svém životě, svých skutcích
a slovech.
Právě v dnešní době Duch Boží mocně pracuje, aby sjednotil
věřící, učinil z nich účinné svědky a připravil je pro druhý
příchod Ježíše Krista.
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a)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
b)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
c)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
d)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

otázka 3: Bohu se svou starou přirozeností nemůžeme sloužit.
otázka 4:

„duch“
„Božská přirozenost“
„nový člověk“

otázka 5:

Římanům 6:11
Tak i vy počítejte s tím, že jste mrtvi hříchu, ale živi
Bohu v Kristu Ježíši.

Jan 3:6
2. Petrův 1:4
Efezským 4:22-24

Římanům 6:23
Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je
život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.
otázka 6: Podobenství o vinném kmeni. Jan 15. kapitola
otázka 7a: Ano, může být pokoušeno.
otázka 7b: Samotné pokušení není hříchem. Záleží na tom, co
s tím uděláme. Pokud tomuto pokušení řekneme –
ano, zrodí se v nás hřích. Jakubův 1:15 Žádostivost
pak počne a porodí hřích, a dokonaný hřích plodí
smrt.

ÚKOLY KŘESŤANA

Zakončení 40 denního půstu

napsali

Jako minulý rok, i tento jsme se jako mládež zapojili do čtyřicetidenního
postního řetězce mládeží na Slezsku. Vše začalo 16. dubna a vyvrcholilo v pátek 25. května v naší modlitebně v Karviné. Každý, kdo měl touhu se zapojit, se na čtyřicet dní vzdal věci, která mu v životě zabírala
čas. Mládežníci se tak vzdali například televize, internetu, facebooku,
hraní her na PC a dalších věcí. Čas, který se tak uvolnil, mohli využít ke
čtení Božího slova či modlitbě. Dále byla možnost zapsání se na den,
kdy se bude postit od jídla.
Důvodem tohoto postního řetězce byla touha po změně. Netoužíme jen
po změně svého života, ale také abychom mohli vidět změny v životech
lidí kolem nás. Modlili jsme se za nové vylití Ducha svatého a jeho působení v lidských životech. Ať mnozí mohou být proměňování ke slávě
Boží a mohou se z lidí stávat Boží služebníci. Modlili jsme se také za
čistotu našich životů. Jak už také Jakub říkal, každá závislost či hřích,
který je v našich životech může být odstraněn, a my můžeme jít za Pánem v čistotě. I toto byl jeden z modlitebních bodů postního řetězce. I
za to jsme chtěli volat ke Kristu.
„Zdalipak půst, který já si přeji, není toto: Rozevřít okovy svévole, rozvázat jha, dát ujařmeným volnost, každé jho rozbít?“ Izajáš 58,6.
Bůh nám zde ukazuje, jaký chce půst. Věřím, že každý, který v takové
touze přicházel k Pánu v období tohoto půstu a volal, ať už ve své slabosti či síle, dostal od Pána odpověď do své situace, posilnění či vysvobození ze závislosti nebo hříchu. Nemohu mluvit za každého mládežníka, který se půstu účastnil, ale snad mluvím za většinu, když prohlásím,
že jsme mohli něco nového s Pánem prožít.
Jak už jsem na začátku zmínila. Ukončení postního řetězce se konalo
v pátek 25. května v naší modlitebně. Naší touhou bylo poděkovat Pánu, oslavit ho chválami a očekávat na jeho přítomnost a jednání. Krátkým zamyšlením nás přivítal Jakub, který nám poukázal na dva spravedlivé judské krále, kteří zničili modloslužbu a všechny posvátné kůly
a modly v Judsku. Nebylo nic zlého, co by ponechali. Ukázal nám, že i
my se máme snažit bojovat a zvítězit v síle Kristově nad modlami a závislostmi v našem životě. Poté nás ve chválách vedl Tomáš Michalek a
Slovem Božím nám posloužil náš pastor Lumír Folvarčný. Byl čas i na
osobní ztišení před Pánem, modlitby za různé potřeby a také představení práce týmu Jesus Revolution, kteří přinášejí evangelium mezi mladé
lidi. Po ukončení si každý mohl dát hrnek čaje a probrat zážitky
z půstu, celého večera nebo jsme se jen těšili z toho, že můžeme být
spolu.
Jsem vděčná Pánu za veškerou lásku, požehnání a milost, kterou dává i
nám mladým. Kéž nás tak vede a kéž můžeme znát Jeho vůli a mnohé
přivést k němu!
Karolina Kozielová

Všem oslavencům
přejeme mnoho
Božího požehnání

9. 6. 2003 Balogová
Rachelka

12. 6. 2000 Balážová
Žanetka

13. 6. 1995 Meisner
Daniel

9. 6. 1957 Harakalová
Soňa

9. 6. 1961 Fízerová
Helena

16. 6. 1937 Balasová
Edeltruda

20. 6. 1980 Gembická
Lucie

23. 6. 1938 Bojčuková
Gizela

27. 6. 1963 Balážová
Monika

Dobrořeč, má duše, Hospodinu,
celé nitro mé, jeho svatému jménu!
Dobrořeč, má duše, Hospodinu,
nezapomínej na žádné jeho dobrodiní!
On ti odpouští všechny nepravosti,
ze všech nemocí tě uzdravuje,
vykupuje ze zkázy tvůj život,
věnčí tě svým milosrdenstvím
a slitováním,
po celý tvůj věk tě sytí dobrem,
tvé mládí se obnovuje jako mládí orla.
Žalm 103:1-5
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ní do

přihláše
Termín

012
15. 06 .2

adresa: Apoštolská církev, Sborové noviny,
číslo 6, 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. 06. 2012.
BS: 105 101 764 / 0300
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