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úvodník
napsali
vyučování

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

narozeniny
oznámení

Ovoce pyšného srdce

úvodník

Řekl sis: »Hle, pobil jsem Edómce.« Proto se tvé srdce tak vypíná, toužíš po slávě. Teď však seď
doma. Proč si zahráváš se zlem? Abys padl ty i Juda s tebou?" Ale Amasjáš neposlechl. Bylo to od Boha, že je vydá do rukou Jóašovi, protože se dotazovali bohů Edómu. – 2. Paralipomenon 25:19
Bázeň před Hospodinem znamená nenávidět zlo; nenávidím povýšenost, pýchu, cestu zlou, proradná
ústa. - Přísloví 8:13
Na mnoha místech Písma nám Pán ukazuje, jakým zákeřným
nepřítelem se lidem může stát pýcha, pyšné srdce, povýšenost a vypínání se. V Přísloví máme zaznamenáno, že je to
právě Moudrost, která doslova nenávidí pýchu. Kdo je ona
Moudrost? V 1. Kor. 1:24 se dočteme, že sám Kristus je
moudrostí od Boha! Kristus sám je tedy také ten, který pýchu nemůže vystát. Boží slovo nás také jasně učí, že ona
pýcha vychází z našeho srdce. Čteme tak v Markovi 7:22. A
v Jakubovi 4:6 se říká: „Bůh se staví pyšným, ale pokorným
dává milost.“
To nejdůležitější v našem životě ovšem je, co je pýcha, jaké
jsou její projevy, ovoce v praktickém životě. Pýcha je dle
všeho jednou z největších a nejpevnějších bariér duchovního
růstu! Izajáš 10:12 nás varuje, že pýcha s sebou přináší Boží
hněv: „Až Panovník přivede ke konci celé své dílo na hoře
Sijónu a v Jeruzalémě, řekne: "Ztrestám asyrského krále
pro ovoce jeho pyšného srdce, i to, co je v jeho povýšených očích proslavené…“
Jak ji tedy rozpoznat? Jak pýchu účinně demaskovat
v našem životě a v životech jiných? Jak se pýcha projevuje?
Uveďme si tedy nyní některé z typických projevů pýchy:

 Pýcha vidí spíše omyly a pády jiných, neztotožňuje se
s druhými v jejich slabostech, neřekne: Taky jsem se toho mohl dopustit. Nebýt Boží milosti, udělal bych to také… Pýcha naopak říká: Je to možné? On zhřešil! Podobně však právě jedná onen žalobce bratří, satan. Tak nějak zareagovali jednou učedníci: Oheň na ně s nebe! Ale
Pán Ježíš je pokáral: „Nevíte, jakého jste ducha.“
 Pýcha nepřizná chybu či osobní odpovědnost. Neřekne:
Chybil jsem, je to má vina. Odpustíš mi? Pýcha spíše reaguje jako Adam po hříchu před Bohem: To já ne, to Eva!
 Pýcha ráda druhé obviňuje, mluví o nich, kritizuje, vysvětluje, proč právě ti druzí nemají pravdu.
 Pýcha vede k tvrdosti, aroganci, soběstačnosti a nezávislosti: Nepotřebuji tě… Boží slovo nás ale učí, že trojitá

nit se teprve nepřetrhne. Máme spolupracovat a vážit si
druhých.

 Pyšné srdce se snaží vypadat lépe spíše před lidmi než
před Bohem. Podobně jako Pilát…
 Pýše více záleží na tom, aby vítězila např. ve sporech a
v diskuzích; na tom, co má, než na přátelství. Písmo nám
ale ukazuje vzácnější cestu, cestu lásky!
 Pýcha působí, že se považujeme za duchovnější, než ti
druzí okolo nás.
 Pýcha přivádí k nevděku: Já si přece zasluhuji více, něco
lepšího.
 Pýcha ignoruje druhé, přehlíží je a snižuje. Pavel nás
však naopak učí, že nemáme přehlížet nikoho, od uklízečky, přes kuchařku až po toho nejmenšího v našem
okolí. Pavel píše: Pozdravujte Epaineta, 1. obráceného
v Asii. Nezapomněl ani na něj. A v pozdravech zmiňuje
mnohá konkrétní jména; viz. Řím. 16:5.
 Pýcha se trápí, když není středem pozornosti…
 Pýcha rozděluje lidi: Já to vidím tak… a já to vidím tak!
Korintským Pavel ukazuje na tyto postoje, které tam měli: Já jsem Pavlův, já Apollův… A vyzývá je ke svornosti a
pokoře.
 Pýcha tvrdí, že lze dosáhnout takové duchovní úrovně, že
jsme od pýchy navždy osvobozeni: Jsem bohat, mám vše,
nic nepotřebuji… Tak je to nějak napsáno ve Zjevení,
když Pán hovoří k laodicejskému sboru…
Pokud jsme tedy nalezli v našem srdci jisté podobné postoje,
pak je načase s tím jednat, přijít před Pána a prosit Jej o
pomoc a proměnu našich pýchou zasažených srdcí. Kéž nám
všem dá Bůh sílu i moudrost proměnit naše srdce v srdce
pokorné a poddajné.
Josef Ledvoň
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Nyní je čas příhodný, nyní je den spásy!

napsali

Nastala doba prázdnin. Děti mají před sebou dva měsíce volna. Také mnozí z nás v tomto čase budou vybírat dovolené, abychom mohli načerpat nové síly do zbytku roku. A právě i tento čas můžeme využít na rozhovory s přáteli, známými, sousedy
nebo s lidmi, které potkáme někde na dovolené. Modleme se za tyto chvíle, abychom mohli říci svá svědectví a osobní zkušenosti, které prožíváme s Bohem. Věřím, že nyní je čas příhodný, nyní je den spásy! (2 Korintským 6:2) Pokud my se přiznáme k Bohu i On se k nám přizná.
Kéž bychom měli pro další čísla Sborových
novin nová svědectví o Božím působení. Chtěl
bych Vás vybídnout k tomu, aby jste si zapisovali své zkušenosti a prožitky s Pánem,
věřím že pro mnohé, kteří je budou číst to
bude povzbuzením a také naše víra tím bude
zbudována.
Možná Vám v rozhovorech pomůže následující shrnutí evangelia (dobré zprávy) a určité
důrazy při vedení ke Kristu. Pamatujme však
na to, že to co lidi osloví, je náš zájem o člověka a osobní svědectví o životě s Pánem.
Máme velkou výsadu, protože tím, že jsme z
milosti Boží mohli přijmout odpuštění hříchu
a učinili Ježíše našim Pánem, můžeme dát
lidem něco, co tento svět nikdy dát nemůže –
Boží lásku, pokoj a především smíření s Otcem. Prosme proto Ducha svatého ať slovo,
které budeme mluvit je živé a v moci. I nám,
každému z nás bylo kdysi zvěstované slovo o
záchraně, lásce a milosti Boží. To co jsme
přijali, předávejme dál.
Možná, že si říkáš, že nejsi na to připraven.
Čti Boží slovo a hledej na modlitbách sílu u
Pána a ne vy svých schopnostech. V Písmu
vidíme, že mnozí Boží mužové a ženy neměli
„nadpřirozené schopnosti“, kdy by si řekli,
tak, teď jsem na tento úkol připravený, teď
můžu jít. Právě naopak. Mnozí se vymlouvali
- já? Proč zrovna já? Bůh se ale dívá do srdce. Neumíš, nebo nevíš jak na to, ale ve tvém
srdci je touha sloužit evangeliem druhým
lidem?
Žij s Pánem - 24 hodin denně. Čti Boží slovo pros Ducha svatého, aby ti dal porozumění
při četbě. Modli se - využij možnosti společných modliteb ve sboru nebo na skupinkách
a sdílej svůj život s ostatními věřícími. Společně tvoříme jedno tělo, jehož hlavou je Ježíš
Kristus. To nám také ukazuje na to, že naše
mysl má být proměněná mysli Kristovou.
Ve 2 Timoteovi 3:16-17 je psáno, že:
„Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je
dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k
výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl
náležitě připraven ke každému dobrému činu.“
Jsi-li Boží dítě, Boží
slovo Tě připraví ke
každému
dobrému
činu. Ať nás Pán naplní Duchem odvahy a
smělosti.
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Tomáš Michalek

Při rozhovorech s lidmi
nám musí být známy tyto zásady:




sit o odpuštění. Je-li nám
opravdu líto, že jsme se dopustili zlého, odpustí nám.
(Protože On zná naše srdce, ví,
je-li naše lítost opravdová, Ví,
jestli máme úmysl už nikdy ten
hřích neopakovat). Když o to
prosíme, pomůže nám to, co se
Jemu líbí.

Bůh je svatý a také laskavý a
milující. Do jeho přítomnosti
nemůže vejít žádný hřích.
Na rozdíl od Boha, my jsme
hříšníci. Naše srdce jsou plná
špatnosti. Všichni lidé na světě
zhřešili a jsou daleko od slávy
Boží. ¨

Římanům 3:23 všichni zhřešili a jsou
daleko od Boží slávy;











Rosteme:
 čtením Božího slova
 modlitbou k Němu
 chozením do shromáždění
 a tím, že o Něm svědčíme

Římanům 6:23
Mzdou hříchu je
smrt, ale darem Boží milosti je život
věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Pán Ježíš Kristus, Boží Syn,
převzal náš trest a zemřel
místo nás.

Přivádíte-li někoho ke
Kristu, vždy zdůrazněte
těchto pět věcí:

1 Petrův 2:24 On `na svém těle vzal
naše hříchy´ na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti.

Chceme-li, můžeme tomu uvěřit a přijmout Pána Ježíše jako
svého Spasitele. Můžeme říci“ano“ nebo „ne“. Bůh nás
učinil zodpovědným za volbu.

Jan 3:18 Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného
Syna Božího.

Když Ho přijmeme, dostaneme úžasný dar, věčný život.
Současně obdržíme Ducha svatého, aby v nás přebýval a pomáhal nám.

Jan 3:16 Neboť Bůh tak miloval svět,
že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale
měl život věčný.









Ihned smíme z Božího slova
vědět, že jsme se narodili znovu a že nám byly odpuštěny
hříchy.

1 Janův 5:11-12 A to je to svědectví:
Bůh nám dal věčný život, a ten život
je v jeho Synu. Kdo má Syna, má
život; kdo nemá Syna Božího, nemá
život.

Když uděláme něco špatného
po tom, co jsme přijali Pána
Ježíše, musíme ho hned pro-

Bůh chce, aby Jeho děti rostly.

2 Petrův 3:18 Kéž rostete v milosti a
v poznání našeho Pána a Spasitele
Ježíše Krista.

Hřích musí být potrestán.
Sami se svého hříchu nezbavíme. Mzdou hříchu je smrt. Bůh
musí držet slovo.



1 Janův 1:9 Jestliže doznáváme své
hříchy, on je tak věrný a spravedlivý,
že nám hříchy odpouští a očišťuje nás
od každé nepravosti.



ukažte, že potřebuje Spasitele
– všichni jsou hříšníci

Římanům 3:23 všichni zhřešili a jsou
daleko od Boží slávy;

seznamte ho s cestou spasení:
Pánem Ježíšem Kristem Izajáš
53:6 Všichni jsme bloudili jako ovce,
každý z nás se dal svou cestou, jej
však Hospodin postihl pro nepravost
nás všech.

vyzvěte ho, aby přijal Pána
Ježíše jako Spasitele

Jan 1:12 Těm pak, kteří ho přijali a
věří v jeho jméno, dal moc stát se
Božími dětmi.

ukažte mu verše o jistotě, které si smí přivlastnit

Jan 3:36 Kdo věří v Syna, má život
věčný. Kdo Syna odmítá, neuzří život,
ale hněv Boží na něm zůstává.
Jan 5:24 Amen, amen, pravím vám,
kdo slyší mé slovo a věří tomu, který
mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do
života.

povzbuzujte ho k duchovnímu
růstu

2 Petrův 3:18 Kéž rostete v milosti a
v poznání našeho Pána a Spasitele
Ježíše Krista.

Dobrý den,
Chtěla bych se Vám představit.
Jmenuji se Lucinka Morawiecová
a budu ráda, když se spolu seznámíme.
PA, PA

Nový chodník a další práce kolem budovy

napsali

Před naší budovou je nově udělaný chodník s nájezdovou šikminou pro bezbariérový přístup u hlavního vchodu. Je to součást další etapy výstavby, která by měla být zakončená doděláním parkoviště a přístupové cesty od příjezdové brány k budově.
Již před měsícem jsme udělali výkopové práce na příjezdu
směrem k zadnímu parkovišti, kdy jsme odvezli asi 12 náklaďáků stávající zeminy, která z větší části tvořila rozdrcená
sutina, hlína a uježděný štěrk. Tento podklad zabraňoval
dešťové vodě, aby prosakávala do podloží a tak voda zůstávala v loužích anebo vymílala potůčky povrch a tvořila žlaby.
I toto nás vedlo k rozhodnutí, že letos připravíme tuto část
příjezdu pro následnou pokládku zamkové dlažby. Vykopanou část jsme zavezli drcenou hlušinou, která vodu propouští a tvoří kvalitní podklad.

Jelikož výškové body ve vrchní a spodní části parkoviště
tvoří značnou šikminu, rozhodli jsme se, že uděláme lemovací chodník a to od hlavního vchodu, až po panelové parkoviště za kanceláři, který by jednak snížil výškové rozdíly a také
usnadnil přístup k budově. Jsme si vědomí toho, že struska,
která je nyní na parkovišti není příjemná pro chůzi, obzvlášť
v botách na podpatcích. Zvolili jsme variantu chodníku z
červených kostek, aby bylo jasně zřejmé, že se jedná o bezpečnou zónu pro chodce. Parkoviště bude v úrovni o 10 cm
níž a bude se svažovat směrem ke kanálu, který je již připravený v dolní části parkoviště. Nájezdová šikmina usnadní

vozíčkářům vstup hlavním vchodem přímo z parkoviště.

Jak se říká „s jídlem roste chuť“ a nejlepší by bylo, kdybychom parkoviště mohli udělat celé. To ale z větší části záleží
na financích. Co to obnáší? Co se týče podkladu - je třeba
navézt „hrubou“ strusku jako, potom jemnější, která se vytvaruje do konečné podoby. Vše bude třeba důkladně
„zažehlit“. Na konec štěrkopískový podklad pro finální pokládku dlažebních kostek. Takže jednou položkou je podkladový materiál a druhou - dlažební kostky. Kdybychom to
přenesli na metry, tak parkoviště tvoří cca 275 m 2 a příjezdová cesta cca 150 m2, tzn. něco kolem 425 m2 plochy. Kdybychom počítali cenu za kostky, při předpokladu cca 180,-/
m2 , tak bychom byli s cenou kolem 80.000,- Kč, plus k tomu
je třeba připočítat cenu za podkladový materiál. Vše si děláme sami, takže odpadají náklady na stavební firmu.
Máme v plánu letos, pokud bude dostatek financí, udělat
alespoň pás parkoviště o šířce cca 6 m (cca 80m 2), tzn. propojit nově udělaný nájezd ze spodní části parkoviště po celé
šířce.
Tomáš Michalek
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Ach to studium!

svědectví

Je to neuvěřitelné, jak rychle stárnu. Začínám si uvědomovat, že čas kolem plyne čím dál rychleji. Přednedávnem jsem chodila na základní školu, čooooveče celých devět let. :D Potom na střední další čtyři roky uběhly jako voda a teď už je tu vysoká. Pro ty co neví, tak jen oznamuju, že chodím na Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu do Ostravy. Na ekonomické fakultě studuji program s názvem „Ekonomika a management“.
Když jsem se loni s radostí dozvěděla, že mě přijali na školu,
byla jsem moc šťastná. Vím, že je to škola s dlouholetou tradicí a moc dobrými pedagogy. Doufám, že mi pomůže získat
dostatečné znalosti a zkušenosti, které využiji v budoucím
zaměstnání.
V září jsem nastoupila do prvního ročníku, všechny prváky
rozdělili do studijních skupin po třiceti. Upřímně řečeno
nejsem zrovna moc seznamovací typ. V novém prostředí je
pro mě všechno komplikovanější. Ale díky Pánu jsem měla
ve skupině dva kamarády ze střední školy. Anooo, vyslyšená
modlitba! Byla to velmi dobrá zpráva pro mě, nemusela
jsem ve volných hodinách chodit na kebab, čínské nudle a
pizzu sama. :D
Další problém byl v tom, že jsem si musela zvolit nějaký
sport v rámci tělesné výchovy. Jak říkám, jsem antisportovní
typ, ale když už si musím vybrat, tak nejraději mám tzv.
„gaučing“. Možná ho někdo znáte. :D Po namáhavém výběru
jsem si zvolila badminton, bylo to asi nejmenší zlo z uvedené
nabídky. Ale co se stalo? :D Na první hodině nás učitel nechal hrát celé dvě hodiny v kuse. Další den jsem se ani nemohla posadit na zadek, jak mě bolel. Nedoporučuju nikomu, raději vsaďte na gaučing, tím si neublížíte. :D Postupem
času jsem si samozřejmě na badminton zvykla. Sice se mi
stalo, že jsem někoho málem přizabila raketou, nebo jsem
zbortila celou síť k zemi. :D Na poslední hodině mi učitel
dokonce řekl, že mě opravdu má rád, ale že na sporty jsem
„poleno“, ať se raději věnuju něčemu jinému. :D To bylo teda povzbuzení! No jak se říká, „přes překážky ke hvězdám“,
nesmím se vzdávat! Kdo ví? Třeba jednou vyhraju medaili.
:D Popravdě jsem vděčná, že rok tělocviku mám za sebou a
že už nikdy nebude jako povinný předmět.
Co se týká samotného studia, tak můžu říct, že to opravdu
není jednoduché. Vím o spoustě lidí, kteří odešli, protože
nezvládali nával stresu a nutnost učit se neuvěřitelné kvanta
učiva za krátkou dobu. Já sama jsem se bála, jestli zůstanu
studentkou nadále. První ročník je třídící. Z naší školy od-

chází nebo je vyhozena zhruba větší polovina prváků.

Juchůůů, mě nevyhodili . J Je to velký zázrak pro mě samotnou. Díky Pánu, zdůrazňuji „díky Pánu, jsem zvládla i všechny zkoušky. Některé jsou tak těžké, že je udělají jen 4% studentů z celku. Když je neudělají, tak musí dělat opravy a
když ani toto nepomůže, tak pokud mají neukončeno více
předmětů, automaticky jejich studium končí.
Oficiálně mohu říct, že po zvládnutí čtrnácti zápočtů a deseti zkoušek během obou semestrů, je první rok úspěšně za
mnou. Haleluja! :D
Děkuji moc Pánu za sílu při studiu, trpělivost s některými ne
moc příjemnými učiteli a pevné nervy. Děkuji i Vám všem,
kteří jste na mě pamatovali v modlitbách. J

Iveta Folvarčná

"Přesně takhle vypadám druhý den
po probdělé noci pod hromadou učiva."

sdělení
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V půjčovně bude video z přednášky
bratra Pavla Kábrta na téma:
„Vznik země a původ člověka“,
která se konala 16. 06. 2012 v našem
sboru.



Nahrávají se biblické hodiny, které
probíhají co 14 dní v našem sboru. Po
domluvě možno zapůjčit.



Domácí skupinky ani biblické hodiny
přes prázdniny nebudou.



Modlitební shromáždění je každý čtvrtek v 17:00 hodin.

10. Druhý příchod Ježíše Krista
Před námi leží největší událost světových dějin, která se
nesmírně přiblížila. Jestliže kdy byla některá generace
oprávněna očekávat druhý příchod Ježíše Krista, pak jsme to
my. Znamení času ukazují zřetelně, že Ježíšův příchod je
blízký. Žel, že zde panuje hodně nejasností a zmatku. Budeme tedy prosit Boha o jeho vedení a moudrost, abychom
viděli ve správném světle, co k tomu říká Bůh.

1. Krátký přehled
Bible nám říká: Ježíš přijde znovu! Při svém příštím příchodu se ukáže jen těm, kteří jsou jeho, aby je vzal k sobě. Nejpozději poté, co Ježíš vezme své, přijde na zemi strašný čas,
ve kterém mocně vystoupí antikrist, bude svádět lidi a uvádět je do bídy. Soudy a katastrofy budou otřásat lidstvem, a
pak přijde Ježíš v moci a slávě se svými a s velkým zástupem
andělů na tuto zemi, aby byl korunován zas Krále králů a
Pána pánů.

2. Dvě etapy druhého příchodu Krista
Bible nás učí, že druhý příchod Ježíše Krista proběhne ve
dvou fázích. V první se Ježíš zjeví, aby své vzal k sobě. Přitom ještě nepřijde na svět! To označuje Bible jako příchod
Páně (2. Tesalonickým 2,1).
Dojde k němu tak neočekávaně a náhle pro svět a dokonce
pro mnohé věřící, že Ježíš říká, že přijde jako zloděj v noci
(Matouš 24:42-44). Při tomto zjevení ho uvidí jen ti, kteří ho
očekávají! To je nanejvýš důležitá skutečnost (Židům 9:28;
Matouš 24:36-44; Marek 13:28-37; 1. Tesalonickým 5:1-11).
Je velice důležité, abychom byli na Ježíšův příchod připraveni.
Přečtěte si podobenství o pěti moudrých a pěti bláznivých
pannách a tragických důsledcích pro ty, které nebyly připraveny (Matouš 25:1-13).
O způsobu této první etapy druhého příchodu Ježíše čteme
v 1. Tesalonickým 4:15-17. Prosíme, abyste si teď tyto verše
přečetli!
Souhrnně můžeme o vytržení říct toto:
a) Ježíš se při svém opětném příchodu zjeví jenom svým.
b) Uvidí ho a budou jim vytrženi jen ti, kdo na něho čekají a
jsou opravdu připraveni.
c) Nejdříve budou probuzeni opravdu znovuzrození, kteří
již zemřeli, a potom budou vytrženi společně s žijícími
Božími dětmi vzhůru k Pánu, aby byli provždy s ním.
Určitou dobu po vytržení dojde k druhému příchodu Krista
na zemi.
Nejdříve přehled:
Druhá fáze druhého příchodu Krista spočívá v tom, že Kristus bude zjeven celému světu. Se všemi těmi, kteří byli vytrženi, a se svými anděly se pak objeví Ježíš s velkou mocí a
slávou na oblacích (Matouš 24:30). Tam ho uvidí každý. Ježíš přijde na tuto zemi a dovede bitvu u Armageddonu
DRUHÝ PŘÍCHOD JEŽÍŠE KRISTA
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k vítěznému konci. Potom slavně vstoupí do Jeruzaléma, kde
ho budou korunovat ti, kdo jsou jeho, za Krále králů a Pana
pánů. Touto fází druhého příchodu Ježíše Krista se budeme
zabývat na konci této lekce.
Z biblického pohledu známe tedy:
a) vytržení věřících a
b) druhý příchod Ježíše s těmi, kdo jsou jeho, na tuto zemi.
Vytržení bude probíhat v tajnosti, druhý příchod Ježíše Krista na tuto zemi bude viditelný všem.
Vytržení proběhne náhle, druhý příchod Krista na tuto zemi
se bude naplňovat pomalu.
Při vytržení přijde Kristus pro ty, kteří jsou jeho, při druhém
příchodu přijde s těmi, kdo jsou jeho.
Při vytržení se vezme Ježíš z tohoto nespravedlivého světa
své, při svém příchodu přijde se svými, aby tomuto světu
vládl.

3. Velké pohromy
Nejpozději po vytržení a pak poté, co přijde Ježíš s těmi, kdo
jsou jeho, dojde na zemi k velkým pohromám. (Přesný začátek těchto pohrom – zda už před vytržením nebo po něm –
není zcela jasný.) Lidé všech dob procházeli pohromami,
válkami a nepokoje si vyžádaly krev tisíců obětí, ale přesto
nám Bible ukazuje, že soudy, které postihnou lidstvo
v tomto čase běd, budou nesmírně těžké a trestající.
Proto nás Ježíš volá k plné bdělosti, abychom byli při jeho
zjevení připraveni k vytržení, a tak těmto soudům unikli.
Doslova říká:
„Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout
všemu tomu, co se bude dít, a mohli stanout před Synem
člověka.“ (Lukáš 21:36; 1. Tesalonickým 5:9). Po hodině
vytržení zaplaví lidstvo hřích a moc zla jako potopa. Až do té
doby zadržovaly moc temnosti ještě modlitby věřících a působení Ducha svatého (2. Tesalonickým 2:7).
Vystoupení antikrista
Potom vystoupí osoba, kterou Bible nazývá antikristem.
Uprostřed nejvyšší bídy se prodere svými zvláštními schopnostmi na politické a sociální úrovni dopředu a předloží lidstvu úžasná řešení. Už dnes vidíme bídy a konflikty, které
skrytě nebo otevřeně volají po nadčlověku, který by vzal
tyto obrovské problémy do ruky, sjednotil a vedl lidstvo.
Mezi konflikty, které volají po takovém řešení, patří: politický chaos, hrozící atomová válka, nerovné sociální poměry,
hlad a populační exploze.
Ale lidstvo, místo aby hledalo pomoc od Boha, odvrací se od
něho každým dnem stále více a dozrává tak ke svedení antikristem. Když antikrist vystoupí, bude sotva rozpoznán jako
Syn zkázy, protože dokáže světu zabezpečit zdánlivý mír a
blahobyt. Brzy se však projeví jako svůdce, když se za spolupůsobení falešného proroka vzbouří proti Bohu, a nakonec
se dokonce usadí v chrámu a dá se lidstvem uctívat jako
Bůh (2. Tesalonickým 2:3-4 a 8-12; Zjevení 13:1-15).
Lekce 10
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Falešný prorok
Bible nám ukazuje, že po boku antikrista vystoupí falešný
prorok, aby pomocí zázraků a znamení lidstvo duchovně
svedl. Jestliže historie státnického vedení antikristova lidi
oslovila a zaujala jejich intelekt, jejich srdce pro satanovu
vládu získá svými zázraky falešný prorok (Zjevení 13:11-18).

Milý čtenáři,
přeji ti z celého srdce, abys byl také vytržen. Žij tak, abys
byl připraven na tento slavný den a na všechno to, co pro
tebe Bůh připravil v Kristu dnes, zítra a pro celou budoucnost.

Erich Theis

otázka 1: Založí Ježíš při svém příštím zjevení své království

Znamení zla

na této zemi?

V tomto časovém období antikrista se naplní to, co nám říká
Bible ve Zjevení Janovo 13:16-18: A nutí všechny, malé i
veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé
ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat,
kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té
šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest. Lidé, kteří se ještě po vytržení věřících budou znovu snažit přiblížit se k Bohu, budou muset procházet dobou
nesmírných zkoušek. Boží slovo říká, že přijetí znaku nebo
čísla šelmy přivodí jistou zhoubu. Přijetí tohoto čísla znamená sloužit antikristu, a tím nakonec satanu, a odmítnou Ježíše Krista (Zjevení 14:10-11). Už dnes vidíme, jak se svět
začíná pro tento krok organizačně připravovat.
Ti, kdo pohromy překonají
Bible nám ukazuje, že navzdory těmto velikým pokušením a
bědám je někteří překonají. Ale buď budou zabiti nebo musí
projít velkými konflikty. O tom čteme ve Zjevení 7:14.
Bitva u Armageddonu
a Ježíšův druhý příchod na zemi
Tato země viděla mnoho válek. Ale přesto nástup k bitvě o
Armageddon (Zjevení 16:12-16) převýší všechno, co tu dosud bylo. Antikrist, který přivedl pod svou vládu všechny
národy, vytáhne do boje s obrovským vojskem a s nejmodernějšími zbraněmi, aby zničil Izrael, Bohem vyvolený národ. Izrael, který se mezitím od antikrista oddělil, upadne do
největší tísně, jakou kdy zažil, a začne ze vší síly volat po
Mesiáši. Uprostřed této bezvýchodné situace se zjeví
v oblacích Ježíš doprovázený těmi, kdo jsou jeho, a zástupem svých andělů a dechem svých úst a svým zjevením antikrista zničí (2. Tesalonickým 2:8; Zjevení 19:17-21). Zatímco
zraky všech ještě žijících lidí budou obráceny k němu, sestoupí Ježíš Kristus se svými na zemi a jeho noha stane na
Olivové hoře, která se v tom okamžiku rozdělí v údolí. Ježíš
pak bude kráčet tímto údolím a vejde do Jeruzaléma, aby byl
korunován jako Král králů a Pán pánů! Potom osídlí se svými tuto zemi na 1000 let a bude panovat (Zjevení 20:1-6), než
dojde k velkému konečnému soudu všech lidí, kteří kdy žili.
Přečtete si Zjevení 20:1-15.
Až bude tento konečný soud naplněn, stvoří Bůh nové nebe
a novou zemi. Tam už nebudou žádné slzy, ani smrt, ani
strast. Tuto velikou naději popisuje Zjevení 21:1-7.

Ano / Ne

Uveďte pro to dvě místa z Bible.

_____________________________
otázka 2: Jak se nazývá 1. etapa druhého příchodu Ježíše

Krista?

_____________________________
otázka 3: Koho se bude týkat zjevení Ježíše v oblacích?
_____________________________
otázka 4: Co následuje po vytržení?
_____________________________
otázka 5: Kterých dvou nástrojů použije především satan,

aby lidstvo zcela odvrátil od Krista?

a)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
b)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
otázka 6: Kdo bude konečným vítězem?
_____________________________
otázka 7: Co musíš dělat, abys byl při vytržení vzat?
a)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
b)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
c)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Odpovědi na otázky
lekce 9: ÚKOLY KŘESŤANA

otázka 1: a) Zodpovědnost za sebe
b) Zodpovědnost za jiné kolem nás, kteří ještě nepoznali Pána Ježíše Krista.
otázka 2: Kristovo tělo.
otázka 3: 1 Korintským 12:27 Vy jste tělo Kristovo, a každý z
vás je jedním z jeho údů.
otázka 4: Ano, místní sbor je potřebný. Společně, jako sbor, se
máme podílet na společenství, které máme s Otcem
a s jeho Synem. Společné vyučování ve slově Božím
a povzbuzování ve víře. Hlásání Krista a přivádění k
němu lidi.
otázka 5: Aby byl sbor požehnaný, závisí na jednotlivých
údech – členech sboru.
otázka 6: a) věřící udržuje intenzivní vztah s Bohem
b) věřící prosí o duchovní dary od Boha ke vzdělání
ostatních
c) věřící je naplněný vroucí láskou k Bohu, ke spolukřesťanům a k nespaseným
d) věřící má touhu získávat lidi pro Krista
otázka 7: Abychom sloužili Bohu i bližním lidem, potřebujeme
lásku.
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Lekce 10
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Spolehni se!

svědectví

Letos v květnu jsem ukončila tříleté studium na vysoké škole v Ostravě a studovala jsem obor Dějiny umění. Díky Bohu jsem mohla
zvládnout všechny zkoušky, napsat bakalářskou práci a přede mnou byly už jen státnice a obhajoba bakalářské práce. Ty se konaly
22. května. Vše co se událo v tomto čase je pro mě obrovské svědectví Božího vedení a proto se o to chci s Vámi podělit.
S mou bakalářskou prací byly ke konci problémy, a tak se zdálo, že si budu muset státnice odložit o rok. Na jednu stranu
jsem to přijala s tím, že na to budu mít aspoň více času, ale na
druhou stranu mi to bylo líto. Přišla ale možnost, od mé vedoucí
práce, že mi dá týden, abych všechno dala do pořádku a že
bych mohla dělat státnice ještě tento rok v květnu. Byla už jsem
velmi unavená z toho všeho, ale řekla jsem si, že vidím tuto
možnost jako šanci od Boha a tak jsem týden pracovala, aby
bylo vše v pořádku. Bylo to opravdu vyčerpávající, ale podařilo
se a já s týdenním zpožděním bakalářskou práci odevzdala. Teď
mě ale čekaly těžší chvíle – státnice. Měla jsem tři státnicové
okruhy – české umění, světové umění a historiografii, památkovou péči. U každého okruhu 30 otázek. Kdo se aspoň trochu
orientuje v umění, tak ví, jak je například světové barokní sochařství obšírné, a já to měla jako jednu otázku. Ze začátku
jsem si vše rozvrhla a můj učební plán byl takový, že jsem se
učila každý den po dobu dvou týdnu od rána do večera. Byla
jsem z toho opravdu vyčerpaná, ale největší rána přišla, když
jsem dostala posudek mé bakalářské práce. Vedoucí práce mi
pořádně „vyčinila“ (musím však říct, že zaslouženě. Vím, že
bych potřebovala ještě nějaký čas, aby to bylo kvalitnější). I
přesto mě to strašně mrzelo a neměla jsem vůbec chuť se dál
učit. Celé dny jsem probrečela a nevěděla jsem jak to zvládnu
obhájit a ještě udělat státnice.
Byla jsem opravdu psychicky velmi vyčerpaná a i tělesně. Občas jsem měla strach, abych z toho nezkolabovala. Rozum mi
říkal, ať se tak nestresuju, vždyť nejde o tak hodně, ale tělo a
mysl neposlouchali. Nebyla jsem schopna nic jíst. Na sílu a kvůli Jakubovi jsem se přinutila sníst aspoň čtvrt krajíce suchého
chleba za celý den. Vím, že byl Jakub ze mě nešťastný, ale já
jsem prostě nemohla.
Posílení jsem vždy načerpala na shromáždění. Po tom týdnu
učení (kdy jsem nechodila ani na mládež), bylo pro mě shromáždění úžasným časem a chodila jsem na něho plna očekávání
a touhy o posilnění od Pána. 20. května – dva dny před státnicemi v našem sboru kázal Dan Kristensen. Ke konci svého kázání

mluvil o strachu, který se někdy usídlí v našem srdci a velmi
nás trápí. To ke mě velmi silně promluvilo. Poznala jsem, že i
mě se v srdci usadil obrovský strach a že mě ovládá. Šla jsem
se proto modlit po shromáždění a díky Pánu jsem se cítila o
mnoho, mnoho lépe!!!
V úterý ráno (před státnicemi) jsem si začala všechno opakovat.
Všech 90 otázek jsem se ale nenaučila, a věděla jsem, že se je
už naučit nezvládnu, ale odevzdala jsem to Pánu a řekla mu, že
on ví co neumím a ať vede všechny otázky, které bych si mohla
vytáhnout.
Při opakování jsem ale zjišťovala, že ty otázky, které jsem uměla a učila jsem se na ně před dvěma týdny už prostě neumím.
Nemohla jsem to pochopit. Nikdy předtím se mi to nestalo. Dívala jsem se na ně a prostě jsem je neuměla. Přišla jsem za Jakubem a řekla jsem mu, že to asi nezvládnu a že si to přeložím
na další rok. Už jsem ani nemohla plakat a tak jsem se na něho
jen rezignovaně dívala a on věděl jak jsem na tom a souhlasil.
Řekl ale, ať se za to ještě modlíme. Tak jsme se ráno modlili a já
jsem řekla a cítila jsem, že Pán je opravdu se mnou a že když
vykročím ve víře a půjdu tam s tím, že Pán mě přes to může
nadpřirozeně přenést, tak to zvládnu. Nic jiného mi opravdu
nezbývalo. Musela jsem se plně spolehnout na Pána. Během
mého studia jsem se nikdy tak na Pána nespolehla. Protože
jsem se vždycky naučila a modlila se jen za otázky a za učitele.
Ale teď to bylo něco jiného...
Mám toho ještě mnoho na srdci co bych tady mohla napsat, ale
zakončím tím, že Pán byl se mnou a pro mnohé modlitby i lidí
z mládeže, mé rodiny a manžela mě tím vším provedl a já jsem
mohla obhájit svou bakalářskou práci a udělat státnice. Vím, že
byl při mě a i teď, měsíc po státnicích mám slzy v očích, když si
na to všechno vzpomenu. Pán mě neopustil a zázračně mi dal
projít tímto velmi těžkým obdobím. Bakalářský titul vnímám
jako Jeho dar a ne pro mé vědomosti ale z Jeho milosti! Proto
spoléhejme se na Pána. On nás nikdy neopustí.
Karolina Kozielová

Taky bych se rád podělil, jak jsem to vnímal já - tento velký den pro nás oba. Jednak jsem byl zapojený do postního řetězce, který
byl v rámci mládeží na Slezsku, kdy jsem se vždycky jeden den v týdnu modlil za probuzení. V tom týdnu, kdy Karolína dělala státnicové zkoušky jsem už byl na nějaký den zapsaný, přesto jsem se rozhodl, že budu kromě toho držet půst taky za Karolínu, v ten
den, kdy měla zkoušky.
Karolína byla dle mého názoru pilný student, vždycky zkoušky zvládala (až na latinu, s kterou trochu zápasila), teď jsem však
vnímal, že opravdu není ve své kůži a není
zcela připravena. V srdci jsem byl velmi
rozrušen, protože vím, jak Karolína celé tři
roky „dřela“ a taky jsem přesvědčen, že
přístup na této katedře je mnohdy laxní,
povrchní a nesprávný. Kvůli tomu, že manželčina oponentka neměla na Karolínu čas,
měla Karolína týden na to, aby opravila celou bakalářskou práci a dva týdny na to, aby
se naučila 90 státnicových otázek.
Snažil jsem se Karolínu povzbuzovat, vzal
jsem si volno a jel s ní s modlitbami a půstem do Ostravy. (Věřím, že modlitby mají
mnohem větší váhu s půstem, je-li správný.)
Mezi tím, kdy Karolína čekala na to, kdy
bude dělat státnice a obhajovat bakalářskou
práci, chodil jsem po Ostravě a modlil jsem
se.)

Zažil jsem jeden z prvních mých duchovních
zápasů. Nemám problém postit se celý den,
ani když jsem třeba někde venku. Když jsem
se však v jednu chvíli modlil, pocítil jsem
obrovské břemeno, jako kdyby mi někdo
položil na záda balvan a mě to nutilo jít na
kolena. Cítil jsem v tu chvíli, že nesu Karolínu na modlitbách. (Několikrát jsem se za ní
zastavil na katedru.) Po mnoha hodinách
zápasů, mi Karolína zavolala, že to má za
sebou a že to zvládla. Díky Bohu za to všechno.
Chci povzbudit i vás, nebojte se vykročit do
modlitebního a duchovního boje, protože
„s námi je jich víc, než s nimi“ a „větší je
ten, který je v nás, než ten, který je ve světě“.
Jakub Koziel
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Co bude o prázdninách?

oznámení

Chtěli bychom upozornit na některé akce, které se budou konat během
prázdnin, pořádané našim sborem.

Všem oslavencům
přejeme mnoho
Božího požehnání

Evangelizace
Evangelizačně se bude chodit na Průkopník - více informací u bratra Alberta Baloga.
Sborový tábor




V měsíci srpnu budeme pořádat 3,5 denní tábor pro děti z našeho sboru
– a to v termínu od 08. 08. - 11. 08. 2012 (středa dopoledne / sobota
dopoledne)
Děti, které jsou přihlášené by měly zaplatit cenu do 31. 07. 2012 (děti
do 7 let 310,- Kč; děti nad 7 let 400,- Kč)

Odpoledne pro DĚTI





Ve spolupráci s Royal Rangers budeme pořádat odpoledne pro děti v
sobotu, 25. 08. 2012 v Areálu na lodičkách v Karviné.
Můžete se těšit na různé atrakce jako np.: lanová dráha, luky, kuše,
foukačky a jiné atrakce.Vstup zdarma.
Pozvěte své sousedy a známé!

1. 7. 2011 Morawiecová
Lucie

1. 7. 1999 Vagundová
Sára

11. 7. 2007 Asztalos
Daniel

16. 7. 2008 Podzimková
Lucie

2. 7. 1974 Ledvoňová
Michaela

7. 7. 1951 Střapcová
Bohumila

9. 7. 1966 Koziel
Jindřich

21. 7. 1946 Navrátilová
Anna

28. 7. 1957 Ochodková
Eva

30. 7. 1971 Michalek
Tomáš

Filmy ve sboru
Chtěli bychom také promítat některé křesťanské filmy. Více informací bude
na nástěnce ve vestibulu.

Ať se zaradují všichni,
kdo se k tobě utíkají;
věčně budou plesat,
když je budeš chránit,
jásotem tě budou oslavovat ti,
kdo milují tvé jméno.
Žalmy 5:12

adresa: Apoštolská církev, Sborové noviny,
číslo 7, 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: 31. 07. 2012.
BS: 105 101 764 / 0300
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