10/2012

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

Vzchopte se a nebojte se!

úvodník
Slavnosti - anketa
kázání
pro povzbuzení
napsali
narozeniny
oznámení

úvodník

Hned nato přiměl Ježíš učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh, než propustí zástupy. Když je propustil, vystoupil na horu, aby se o samotě modlil. Když nastal večer, byl tam sám.
Loď byla daleko od země a vlny ji zmáhaly, protože vítr vál proti ní. K ránu šel k nim, kráčeje po moři.
Když ho učedníci viděli kráčet po moři, vyděsili se, že je to přízrak, a křičeli strachem.
Ježíš na ně hned promluvil a řekl jim: "Vzchopte se, já jsem to, nebojte se!"
Petr mu odpověděl: "Pane, jsi-li to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodách!" A on řekl: "Pojď!" Petr
vystoupil z lodi, vykročil na vodu a šel k Ježíšovi. Ale když viděl, jaký je vítr, přepadl ho strach, začal
tonout a vykřikl: "Pane, zachraň mne!" Ježíš hned vztáhl ruku, uchopil ho a řekl mu: "Ty malověrný,
proč jsi pochyboval?"
Když vstoupil na loď, vítr se utišil. Ti, kdo byli na lodi, klaněli se mu a říkali: "Jistě jsi Boží Syn." ( Matouš 14:22-33)
V tomto příběhu čteme o tom, jak Pán Ježíš, po té co učinil
zázrak a nasytil tisíce lidí dvěma rybami a pěti chleby, poslal učedníky, aby se přeplavili na druhý břeh Tiberiadského
jezera.

nou nezmizí, ale my poznáváme, že Pán Ježíš je s námi. On
se nám dává poznat a ukazuje nám, že je poblíž, že to není
nějaký přízrak, a my najednou přestáváme křičet. Už nás to
neděsí…

Abychom tento příběh lépe pochopili, zkusme se vžít do života učedníků. Prožili náročný den, a ještě je čekala plavba
loďkou skrz jezero. Počasí nebylo příznivé a my si čteme, že
byli zmoženi veslováním. Měli toho plné zuby, vždyť už se
blížilo ráno a voda se stále ne a ne uklidnit. Do toho všeho
jde jejich směrem po vlnách nějaká bytost… tady se píše, že
křičeli strachem. Představme si, jak 12 dospělých chlapů,
křičí strachem. To musel být opravdu šok. Ne jenom nějaká
obava. Možná se nám zdá jejich reakce neadekvátní, ale
zamysleme se, jak bychom reagovali my v jejich situaci?

Podívejme se na Petra. Když rozpoznává Ježíše, říká, že půjde za ním ven z loďky. Jeho víra je posílena, odvažuje se
udělat nemožnou věc. Vypadá to, jako naprosté šílenství.
Kolem zuří bouře, na obloze se míhají blesky, duní hromy,
skučí vítr, všude kolem tma… pojď…

Možná vás napadá otázka, proč je tam Ježíš poslal. Copak to
nevěděl, že tam bude bouře? Že to prostě nezvládnou? On
věděl přesně, kde se nacházejí. Bez ohledu na denní dobu a
počasí. V tomto příběhu můžeme vidět, že Bůh může zachovat každého člověka ve všech jeho životních bouřkách, těžkostech i zkouškách našeho života. On ví, v jaké situaci se
nacházíš, co prožíváš.
Jestli ti někdo řekl, že když se staneš křesťanem, tak tvůj
život bude jako plavba na klidném jezeře, tak ti neříkal pravdu. V Božím slově si nic takového nečteme. Podívejme se na
životy křesťanů v knize Skutků, čím mnozí prošli, od pronásledování, přes mučení až po smrt. Podívejme se na život
Pána Ježíše… a co učedníci, tady na té loďce? To moc na
klidnou plavbu nevypadalo…
Třeba i ty procházíš nějakou bouří ve svém životě. Ať už je
to oblast zdraví, rodiny, financí, vztahů, či něčeho podobného. Každý den se kolem nás dějí věci, které nás děsí a tento
strach nás oslabuje a my přestáváme bojovat. Problémem
však není jen to, že se bojíme, ale taky, jak reagujeme, v té
konkrétní životní bouři, kterou procházíme, Ježíš volá na své
učedníky, nebojte se, to jsem já. Neutišuje napřed bouři, ale
dává se jím poznat. To je důležitá skutečnost, která se často
děje i v našem životě. Těžkosti, kterými procházíme, najed-

Jestli nevystoupíš z lodě, nikdy nezažiješ zázrak chození po
vodě. Ano, možná není nejvhodnější čas, vítr vane více, než
bys chtěl, vlny se vzdouvají více než je zdrávo, ale ty víš, že
je ten čas udělat krok a vystoupit z loďky. Z toho relativně
bezpečného místa, kde jsi alespoň trochu v bezpečí… překročím bok lodě, nebo to nechám na jindy? Až bude příhodnější čas, lepší podmínky, lepší nálada, lepší…okolnosti…
myslíš, že budou?
Pokud nevystoupíš z lodě, nikdy nebudeš mít příležitost naučit se, jak chodit po vodě. Především, když procházíme bouřkami, můžeme se naučit, poznávat jak mocný a velký je náš
Bůh. On tě provede i tou největší bouří, jaká tě může ve
tvém životě potkat. Spolehni se na Něj, jako na toho, kdo
vztahuje svoji ruku, když se topíš. On nedopustí, aby ses
utopil. Petr byl jistě dobrý plavec, jako zkušený rybář nebyl
ve vodě poprvé a jeho práce vyžadovala, občas vlézt do vody. V této situaci však nespoléhá na své plavecké schopnosti
ani na blízkou loďku, které by se mohl přichytit. Jeho jediné
volání je: Pane, zachraň mne! Ježíš byl pro něj zachránce.
Na co, nebo na koho spoléháme my, když se topíme, když
nám voda sahá k nosu?
Tak se i my posilujme a povzbuzujme tím, že Pán Ježíš je
s námi a ví, čím procházíme, co prožíváme. On nám podá
svojí ruku, když se budeme topit v těžkostech. Spolehněme
se na Něj a věřme, že On zjeví v naší slabosti svoji moc.
Pán buď s vámi.
Marek Slusarz
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Slavnosti Apoštolské církve – ANKETA
Ve dnech od 27. do 30 září 2012 proběhly na slezské univerzitě v Karviné Slavnosti Apoštolské církve. Čtyři dny s pestrým programem seminářů, kázání a chval, ale také osobních
setkání a nových přátelství. Hlavní dění celé Slavnosti se odehrávalo v prostorách slezské
univerzity. Byly zde také prezentace různých aktivit naší církve a to jak formou prezentací
ve velkém sále nebo stolků s propagačními materiály v hlavní chodbě. Pamatovalo se také
na děti, které měly v průběhu hlavních kázání, jak dopoledne tak i večer, svůj program
plný soutěží a her a to v tělocvičně školy na Pramenech, která je vzdálená od univerzity
cca 0,5 km. Počasí nám přálo a tak se v sobotu mohla uskutečnit také „modlitba za Karvinou“ na prostranství před univerzitou.
Níže jsou uvedené některé názory, postřehy a připomínky těch, kteří se zúčastnili Slavností
na některém ze seminářů nebo večerních Bohoslužbách a laskavě odpověděli na anketu.
křtu Duchem Svatým mě zaujal z důvodu, že jsem
chtěla vědět, jak vést děti, nebo lidi, kteří věří v Boha
ke křtu v Duchu. Byla řeč o duchovních darech a o
daru jazyků. Bratr s námi sdílel mnoho svých zkušeností. Nakonec vyzval všechny přítomné, kteří dar
jazyků mají, aby se hlasitě modlili, a ty kteří po tom
daru touží, aby se poddali v modlitbě Pánu. Myslím, že
to byla dobrá výzva, jen škoda, že čas už kvapil, a to
některé zřejmě omezovalo.Seminář Ivo Sysaly byl v
počtu návštěvnosti skromnější, a však významem byl
veliký. Po úvodu o stavu opuštěných dětí v ČR, o
ústavní péči i o náhradní rodinné péči se ujala slova
ředitelka dětského domova z Havířova a vysvětlila
význam a přínos hostitelské péče pro děti z Dětských
domovů. V druhé části velitel přední hlídky Royal Rangers z Havířova br. Michal Hřebíček vyprávěl o svých
zkušenostech s hostitelskou péčí. Rozhodli se s manželkou, že ke svým dvěma synům přizvou na občasné
návštěvy chlapce z DD. Vyprávění bratra všechny přítomné dojímalo k slzám.

1) Co tě na Slavnostech oslovilo?
(kázání, semináře, chvály,…)



Neztuhlost, otevřenost, pestrost. Prorocké a hluboké
slovo - poselství bratra z Nového Zélandu (nejen anděl, ale Boží přítomnost. Půjdeme cestou, kterou jsme
ještě nešli…). Pak bratr z Číny: podobně prorocké slovo o „nové“ cestě… A především Boží přítomnost, která byla patrná na onom místě.





Kázání i chvály.



Na Slavnostech mě oslovilo kázání bratra Yuna z Číny.
Slovo Boží dosvědčil vlastní zkušeností a to je mocné
svědectví, pro lidi, kteří nevěří, že i dnes koná Bůh
zázraky.



Kázání, semináře, chvály, rozhovory se známýma…
Nejvíc mě oslovilo svým obsahem poslední večerní
kázání br. z Nového Zélandu spolu s nedělním kázáním br. Yuna.

Taky mě velice zaujala myšlenka, že lidé v Číně ctí
člověka (Mao tse Tunga) jako by byl Bohem, a však
lidé na západě uctívají Boha jako by byl člověkem,
který nic nezmůže. Bratr Yun ve svém kázání zazpíval
své modlitby, kterými volal k Bohu, když byl ve vezení,
bylo v těch písních znát bázeň Boží. Je úžasné vidět na
vlastní oči člověka, kterého Pán vysvobodil z vězení
podobně jako apoštola Petra.

3) Jak hodnotíš časové rozvržení Slavnosti?
(doba a délka seminářů, večerních kázání, programu pro děti, noční program mládeže,…)




Kázání časově rozvrženo vhodně.

2) Byl(a) jsi na seminářích? Jestli ano, tak na jakých? Jak je hodnotíš? Byly pro tebe přínosné?




Nebyl jsem celou dobu, ale myslím, že to bylo dobré.






Časové rozvržení slavnosti jsem vnímal jako dobré za
předpokladu, že bude skutečně i dodržené.



Co se týče časového rozvrhu, tak si myslím, že by bylo
možné několik úprav. Např. kromě organizovaného
programu pro děti, by bylo dobré napříště třeba zajistit hernu, ve které by děti měly k dispozici stolní hry,
stavebnice, puzzle a taky možnost sledovat nějaké
křesťanské pohádky a filmy. Například seminář o tvořivém uctívání, by byl pro děti velmi přitažlivý. Možná,
že by mohly některé semináře být určené přímo dětem
ve věku od 7 do 12 let.
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Ne, z časových důvodů jsem nebyl.
Ano. Na Martinovi Pencovi (Odbor mládeže AC) a
VOŠMT (Biblická škola AC). Martinovo slovo se mi
moc líbilo a určitě bylo pro mně přínosné.
Byla jsem na 3 seminářích a určitě by mě zajímala i
jiná témata, ale některé semináře se přetáhly i přes
krátkou přestávku, po té jsem už zůstala v hale a využila čas na rozhovory se sourozenci v Kristu, což bylo
velkým plusem slavností. Velkou radost jsem měla ze
setkání se spolužačkou, se kterou jsem se neviděla 25
let a která se stala mou sestrou v Kristu. To bylo krásné překvapení. Seminář s Michaelem Livengoodem o

Byla jsem pouze na večerních shromážděních. Myslím
si, že byla dobře vyvážená.(chvály, slovo…).
Myslím, že to bylo všechno fajn, dost času na vše co
bylo třeba i na vykládání s kamarády…jen bych rozšířila program pro mladé.

4) Bylo něco, co jsi osobně prožil(a) ve vztahu
s Bohem?
(uzdravení duchovní, tělesné, povzbuzení, posilnění, nasměrování, potvrzení, napomenutí,…)



Vnitřní zmocnění a povzbuzení; napomenutí, výzva.
Určitě naplnění Duchem…



Velmi mě oslovilo, že bychom měli více toužit po Boží
přítomnosti. To bych chtěla ve svém životě změnit.



Ano určitá nasměrování v životě, to že mám více znát
Krista osobně.




Myslím, že to bylo všechno fajn, dost času na vše co
bylo třeba i na vykládání s kamarády…jen bych rozšířila program pro mladé.
Sobotní modlitba před Univerzitou byla pro mě vrcholným zážitkem celých slavností. Za magistrát města
Karviná vystoupila p. Smužová, která představila situaci ve městě a přednesla potřeby - náměty k modlitbám: vysokou nezaměstnanost, sociální situaci rodin,
alkoholismus, nevzdělanost, málo pracovních příležitostí, agresivitu, narkomanii a jiné. Za každou potřebu
se modlili pastoři blízkých okolních sborů. Věřím, že to
mělo pro situaci v našem městě zásadní význam a že
Pán Bůh bude jednat, aby se oslavil v slabostech, které žádný člověk nedokáže překonat a tak bude Jeho
sláva zjevná.

5) Bylo něco, co ti na Slavnosti vadilo, nebo tě zklamalo?






Osobně – nic mě nezklamalo… snad nezvyk na
„světelné efekty“ u chval…



Na Slavnostech mě zklamaly některé projevy služebníků. Atmosféra blikajících světel při bohoslužbách působila ve smyslu světské disco show. Koncert a bohoslužba se od sebe liší a nelze je zaměňovat!

Prezentace nebyly vždy vhodně podané. VOŠMT, nebo
odbor mládeže se prezentovaly nedostatečným způsobem. Forma převýšila obsah.

7) Co ti na Slavnostech chybělo?







Myslím, že by bylo vhodné dát jistý prostor ihned ke
svědectvím. Třeba druhý den. Co kdo prožil, co ho
oslovilo, svědectví o dotyku Božím, proroctví, svědectví o uzdravení. Třeba jen 2 minutové – pár lidí… ?
Nevím.
Více programu pro mladé.
Jsem přesvědčená, že takové slavnosti by nemusely
být jen uvnitř budov, ale že by mohly být prezentovány
na veřejnosti. Zejména hudební skupiny by mohly
oslovit svými vystoupeními na náměstí, nebo na podobných místech, kde se hudební koncerty běžně konají.

8) Jel(a) by jsi na příští Slavnost? V jaké periodě by
Slavnosti mohly probíhat?
(1 rok, 2 roky, 3 roky)






Co 2 roky… ?



Na příští slavnost bych jel, pokud by místo konání nebylo příliš daleko a byly by tam témata, která by mě
zajímala. Co se týče periody, napadá mě varianta co
dva roky s tím, že by byla jeden rok v Čechách zaměřená především pro věřící z Čech a druhý rok na Moravě zaměřená zase především pro věřící z Moravy.

Ne.
Kapela REJ (během výzvy hráli velice nahlas, to se fakt
nehodilo! Měli prostě jen chválit,… jo a bez kouře a
divných efektů navíc!)

ná akce, přestože jsem je nějak detailně neprocházel.



Asi co 2 nebo 3 roky.
Jel bych, spíše co 3 roky.
Určitě bych jela na další. Slavnosti by mohly být každý
rok.

I když se jedná o akci finančně náročnou, tak by bylo
dobré, aby se konala každým rokem.

Rádi bychom znali i Váš názor nebo postřehy. Pokud jste na
Slavnosti byli, napište odpovědi na otázky, které jsou napsané v článku a odevzdejte do kanceláře sboru.
Předem velice děkujeme.

6) Jak hodnotíš prezentaci církevních aktivit?

anketu zpracoval Tomáš Michalek

(Ať formou prezentací ve velkém sále, nebo stolků v chodbě. Byly informace dostačující? Bylo něco, co tě zaujalo? Byly zde materiály, které ti
pomůžou ve tvé osobní službě, nebo službě ve sboru? Máš o nějaké materiály zájem?)







Materiálů dostatek. Zakoupil jsem si i duchovní literaturu. Prezentace velmi vhodné…
Prezentace se mi líbily. Dozvěděla jsem se další informace o různých službách, které mě osobně už dříve
oslovily (např. pekárna v Severní Korei).
Ano uvažuji o dálkovém studiu na biblické škole, myslím, že to bylo dostačující. Oslovila mne i Nehemie.
Nestudovala jsem, nemám ponětí. Ale myslím, že to
tam vypadalo barevně, což je plus!
Prezentace církevních aktivit je určitě dobrá a podnětfoto: Benjamin Wojnar
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Bezpečné místo v životě

kázání

V dnešním slovu bych se chtěl zmínit o tom, co je bezpečným místem pro křesťana. Je dobré když si budeme umět na
tuto otázku odpovědět, protože často slyšíme různé odpovědi. Někteří mají za bezpečné místo rodinu a rodinné zázemí, jiní zase mají pevnou oporu v rodičích. Pro některé to jsou různé autority. Pro někoho zase bezpečným místem je
plná peněženka. Tak či onak, každý potřebuje úkryt před problémy a těžkostmi.
Pro nás, pro křesťany je tím úkrytem přebývání ve vztahu
s Bohem. Své břímě a starosti můžeme „odhodit“ na Ježíše
nejen v naději, ale také ve víře, že On nám pomůže.
Žalmista v žalmu 91, verších 1 až 10 píše:
Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného. Říkám o Hospodinu: "Mé útočiště, má pevná tvrz je
můj Bůh, v nějž doufám." Vysvobodí tě z osidla lovce, ze
zhoubného moru. Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost. Nelekej
se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne, moru, jenž se plíží
temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne. Byť jich po
tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe
nestihne nic takového. Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne svévolníky. Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov, nestane se ti nic zlého, pohroma se k
tvému stanu nepřiblíží.
Nádherná zkušenost někoho, kdo se plně přimkl
k Hospodinu. Toho, kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí. To ukazuje na důvěrný vztah.

Jaké jsou aspekty Boží ochrany?

ani nepočítáme. Proto je důležité to, že o bezpečí nestačí
jenom vědět, ale máme do něho vstupovat. Bůh pro své - pro
ty, kteří mu plně důvěřují, udělá vše, aby to bylo pro ně
k prospěchu. Pokud prožíváš těžkosti, nebo procházíš ve
svém životě nesnadným obdobím, ale s důvěrou se obracíš
na Něho, tak pamatuj, že On je v tom s tebou.
Římanům 8:28 Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm,
kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí.

Požehnání v rodině (zaslíbení)
Bůh nás vychovává svůj skrze přikázání a uvádí na cestu, po
které máme jít. Dává zaslíbení, že pokud se budeme držet
Božích norem, Jeho pokoj a spravedlnost a také požehnání
v rodině nás bude provázet.
Izajáš 48:17-19 Toto praví Hospodin, tvůj vykupitel, Svatý
Izraele: "Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Já tě vyučuji tomu, co
je ku prospěchu, uvádím tě na cestu, po níž půjdeš. Jen kdybys dal pozor na má přikázání, byl by tvůj pokoj jako řeka a
tvá spravedlnost jako mořské vlny, tvého potomstva by bylo
jako písku a těch, kteří vzejdou z tvého lůna, jako jeho zrnek; nebylo by vyťato a zahlazeno přede mnou jeho jméno."

Tak především je to ujištění, že On je Nejvyšší.
On je větší než jakákoliv hrozba, které máme čelit. I kdyby
nevím co, bylo nevím jak velké, jedině On má jméno Nejvyšší. Nic není nad Něho. Proto máme mít důvěru v Něho. Jeho
nemůže nic překonat.
Za druhé, je to fakt, že On je Všemocný. To zdůrazňuje Jeho moc a sílu v konfrontaci s nepřítelem. Na Něho nikdo
nemá. On je ve své podstatě suverénní (tzn. nezávislý, svrchovaný, dokonalý, absolutní, povznesený, přezíravý).
Za třetí, je to Hospodin – ten, který je Pánem, ale také je
tím, kdo se o své, postará.
Za čtvrté, Můj Bůh. Dovede navázat důvěrný a intimní
vztah s těmi, kdo mu důvěřují.

Jak tedy vejít do Božího úkrytu?
Především si musíme uvědomit, že Bůh k úkrytu nikoho nenutí. Je to rozhodnutí, které každý musí udělat sám. Pokud
chceme do úkrytu vejít, tak je tady jediná možnost - skrze
dveře, kterými je Ježíš Kristus.
Jan 10:9 Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu.
Někdy se stává, že víme, co máme dělat, ale neděláme. Víme, kde je úkryt, ale nevstupujeme do něho. Buď je to pohodlností, anebo nevěrou, že Bůh může pomoci a vůbec s tím
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Co jsou Jeho přikázání?
Připomeňme si „Desatero“, které Bůh dal svému lidu:
Exodus 20:1-17

Jaké jsou důsledky neposlušnosti?
Jako příklad nám může posloužit příběh izraelitů, který je
zapsán ve 4. Mojžíšově (Numeri), 13. a 14. kapitole. Je to
příběh o tom, jak celý národ měl vejít do zaslíbené země.
Bůh promluvil k Mojžíšovi, aby poslal zvědy do této země, a
aby přinesli zprávu, jak to tam vypadá. Když se po čtyřiceti
dnech vrátili a ukázali nádherné ovoce, které tato země poskytuje a i přes tvrzení, že opravdu tato země oplývá mlékem a medem, deset z dvanácti zvědů začalo reptat a obrátili lid od Božího záměru, aby vešli do této země. Bylo jim vylíčeno, že země je plná obrů, kteří je smetou jako kobylky.
Pouze Kaléb a Jozue měli jiného ducha a řekli, že „jestliže
nám Hospodin bude přát, uvede nás do této země a dá nám
ji“. To znamená, že plně důvěřovali Bohu, že cesta, kterou
jim zvolil je správná i přes to, že se z lidského hlediska jeví
jako nesnadná. Ale oni upřeli svůj pohled na Hospodina a
důvěřovali Jeho zaslíbení. Ostatní lid je chtěl kamenovat.
Neviděli to, co Bůh pro ně udělá. Jejich nevěra a reptání se
obrátily proti nim. Nikdo z nich do zaslíbené země nikdy
nevešel a bloudili po poušti 40 let, až všichni zemřeli. Nedosáhli cíle, který jim Bůh ukázal.

Bůh vyhlásil všechna tato přikázání:
1. "Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z
egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného
boha mimo mne.
2. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí.
Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující.
Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má
přikázání zachovávají.
3. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval.
4. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest
dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale
sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého BoNenechme se vyvézt z míry tímto světem. V Bohu máme
místo bezpečné. Máme jiného ducha, proto máme být svědectvím pro tento svět, a ne se nechat strhnout proudem
světských názorů a úvah. Bůh je přece Nejvyšší. On je nad
vším. Svěřme se plně do Jeho rukou.

Pozor na to, kdy se vkrádá
lhostejnost!
Určitá lhostejnost, netečnost a nevěrnost vůči Božím přikázáním, nás může přivézt k tomu, že sejdeme z té cesty, kterou Bůh pro nás připravil, a vzdálíme se, odpadneme, od
Božího úkrytu.
Židům 3:12 Dejte si pozor, bratří, aby někdo z vás neměl
srdce zlé a nevěrné, takže by odpadl od živého Boha.

Posbírat klasy

ha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a
tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách. V šesti
dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno,
co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý.
5. Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi,
kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.
6. Nezabiješ.
7. Nesesmilníš.
8. Nepokradeš.
9. Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví.
10. Nebudeš dychtit po domě svého bližního. Nebudeš
dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku ani
po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu,
vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu."

I dnešní doba má mnohé „obry“, kteří nás chtějí zničit. Budou více provokovat, budou více viditelní a budou nás zastrašovat proto, aby mnohé svedli, odklonili naše srdce od
Božího zaslíbení, že On je stále ve všem s námi.
O obrech Jozue s Kálebem říkali (Numeri 14:9):
Nechtějte se přece bouřit proti Hospodinu. Nebojte se lidu
té země. Sníme je jako chleba. Jejich ochrana od nich odstoupila, kdežto s námi je Hospodin. Nebojte se jich!"
Pokud nebudeme zlehčovat Boží přikázání, budeme mít pevné místo v Bohu!
volný přepis podle poznámek z kázání Jindřicha Koziela
09. 09. 2012

napsali

Na čtvrteční modlitbě jsem měla vidění. Viděla jsem pole pod Boží mocí, v takovém světle jako v Boží záři. Vyrostlé, zdravé
klasy padaly pod Boží mocí, jako by je sám Bůh sekal. Ty klasy ležely pěkně připravené vedle sebe, a jako kdyby Bůh říkal:
„Jděte a posbírejte je.“
Myslím, že Bůh mi tím chtěl zjevit, abychom šli na Boží pole. Boží pole je všude
tam, kde jsou nespasení lidé, kde není
Boží sbor. Vně sboru je to pole, na kterém Bůh chce, abychom pracovali jako
Boží služebníci. To, že jsem viděla, jak
padaly ty klasy, to znamenalo, že On už
to své dílo dokonal. Tím, že na kříži svolal
„Dokonáno jest“, tím dokončil tu práci, že
už je posečeno. Na nás je, abychom šli a
sesbírali to, co On připravil. To znamená,

že máme jít mezi lidi a říct jim evangelium o tom, že jejich hříchy byly odpuštěny, a že Bůh dokonal své dílo tím, že
porazil ďábla. Máme se modlit za to,
aby Bůh vyslal své služebníky na svou
žeň.
Posbírat klasy. Bůh sám to zrní očistí a
připraví k tomu, aby mohlo být semleto
na mouku, ze které se upeče chutný
chléb. K tomu použije Boží slovo.
Monika Balogová
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Jaký je BŮH?

pro povzbuzení

Bůh je počátkem vší existence a všeho poznání. Je nejvyšším Bohem, El Šadaj, to znamená je Bůh, který je víc než dost, Bůh
úplného zaopatření. On je věčné JÁ JSEM, počátek i konec.
Různá jména pro Boha v Bibli ukazují na různé aspekty jeho charakteru. Podívejme se na některá místa v Písmu:
Bůh Nejvyšší (Genesis 14:18-24)

A šálemský král Malkísedek přinesl chléb a víno; byl totiž knězem Boha Nejvyššího. Požehnal mu: "Požehnán buď Abram Bohu Nejvyššímu, jemuž patří nebesa i země. Požehnán buď sám
Bůh Nejvyšší, jenž ti vydal do rukou tvé protivníky." Tehdy mu
dal Abram desátek ze všeho. Pak řekl Abramovi král Sodomy:
"Dej mi lidi, a jmění si nech." Abram však sodomskému králi
odvětil: "Pozdvihl jsem ruku k přísaze Hospodinu, Bohu Nejvyššímu, jemuž patří nebesa i země, že z ničeho, co je tvé, nevezmu nitku ani řemínek k opánkům, abys neřekl: »Já jsem učinil
Abrama bohatým.
Bůh Všemohoucí (Genesis 17:1)

Když bylo Abramovi devětadevadesát let, ukázal se mu Hospodin a řekl: "Já jsem Bůh všemohoucí, choď stále přede mnou,
buď bezúhonný!
(Genesis 49:25) …z rukou Boha tvého otce. Kéž pomáhá tobě,
kéž ti Všemohoucí žehná shora hojným požehnáním nebes, hojným požehnáním tůně propastné, jež odpočívá dole, hojným
požehnáním prsů, požehnáním lůna.
(Žalmy 91:1) Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve
stínu Všemocného.
JSEM, KTERÝ JSEM

(Exodus 3:14)

Bůh řekl Mojžíšovi: "JSEM, KTERÝ JSEM." A pokračoval: "Řekni
Izraelcům toto: JSEM posílá mě k vám."
Hospodin vidí (Genesis 22:13-14)

Abraham se rozhlédl a vidí, že vzadu je beran, který uvízl svými
rohy v houští. Šel tedy, vzal berana a obětoval jej v zápalnou
oběť místo svého syna. Tomu místu dal Abraham jméno
"Hospodin vidí". Dosud se tu říká: "Na hoře Hospodinově se
uvidí."
Hospodin uzdravuje (Exodus 15:26)

Řekl: "Jestliže opravdu budeš poslouchat Hospodina, svého
Boha, dělat, co je v jeho očích správné, naslouchat jeho přikázáním a dbát na všechna jeho nařízení, nepostihnu tě žádnou nemocí, kterou jsem postihl Egypt. Neboť já jsem Hospodin, já tě
uzdravuji."
Hospodin je pokoj

(Soudců 6:24)

I vybudoval tam Gedeón Hospodinu oltář a nazval jej:
"Hospodin je pokoj." Je v abíezerské Ofře až dodnes.
Hospodin - naše spravedlnost (Jeremjáš 33:16)

V oněch dnech dojde Judsko spásy, Jeruzalém bude přebývat v
bezpečí a takto jej nazvou: »Hospodin - naše spravedlnost.«
Bůh je neomezený

(Jeremjáš 32:17) "Ach, Panovníku Hospodine, hle, ty jsi učinil
nebesa i zemi svou velikou mocí a svou vztaženou paží. Tobě
není nic nemožného.
(Matouš 19:26) Ježíš na ně pohleděl a řekl: "U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všecko."

(Žalmy 139:1-6) Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. Víš o
mně, ať sedím nebo vstanu, zdálky je ti jasné, co chci dělat. Sleduješ mou stezku i místo, kde ležím, všechny moje cesty
jsou ti známy. Ještě nemám slovo na jazyku, a ty, Hospodine,
víš už všechno. Sevřel jsi mě zezadu i zpředu, svou dlaň jsi položil na mě. Nad mé chápání jsou tyto divy, jsou nedostupné,
nestačím na to.
(Žalmy 139:7-10) Kam odejdu před tvým duchem, kam

-6-

uprchnu před tvou tváří? Zamířím-li k nebi, jsi tam, a když si
ustelu v podsvětí, také tam budeš. I kdybych vzlétl na křídlech
jitřní záře, chtěl přebývat při nejzazším moři, tvoje ruka mě tam
doprovodí, tvá pravice se mě chopí.
(Jeremjáš 23:24) Může se někdo skrýt ve skrýších a já ho
neuvidím? je výrok Hospodinův. Nenaplňuji snad nebe i zemi?
je výrok Hospodinův."

(Přísloví 15:3) Oči Hospodinovy jsou na každém místě, pozorně sledují zlé i dobré.
(Matouš 10:30)
hlavě.

U vás pak jsou spočteny i všechny vlasy na

(Jób 34:21) Na cesty každého jsou upřeny jeho oči, on každý
krok vidí.
(2 Paralip. 6:18) Ale může Bůh opravdu sídlit s člověkem na
zemi, když nebesa, ba ani nebesa nebes tě nemohou pojmout,
natož tento dům, který jsem vybudoval?

(Žalmy 9:8) Hospodin však bude trůnit věčně, soudnou stolici má připravenu.
(Žalmy 47:8-9) Vždyť Bůh je Král nad celou zemí, zpívejte
žalmy k poučení. Bůh kraluje nad všemi pronárody, Bůh sedí na
svém svatém trůnu.
(Izajáš 66:1) Toto praví Hospodin: "Mým trůnem jsou nebesa
a podnoží mých nohou země. Kdepak je ten dům, který mi chcete vybudovat? Kdepak je místo mého odpočinutí?
(Žalmy 102:28)
léta.

Ale ty jsi stále týž a bez konce jsou tvoje

(Jakubův 1:17) `Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování´ je shůry, sestupuje od Otce nebeských světel. U něho není
proměny ani střídání světla a stínu.
Po těchto verších můžeš s důvěrou říci, že jsi schopen/na
důvěřovat Bohu v každé oblasti svého životá?
Jeho bezmeznost je ukázána ve skutečnosti, že pro Něj není nic
těžké, že jej nic nemůže přemoci. On ví všechno a nikdo se před
ním nemůže ukrýt, protože před Ním není nic skryto. Je všudypřítomný a vždy ochotný nám pomoci. Je vyvýšený nade
všechny věci i lidi. Je pevný, neproměnný a vždy věrný.
Je osobností s emocemi, inteligencí, schopnosti komunikace a je
schopen podle svých rozhodnutí také jednat, Bůh je hoden
chvály a uctívání, protože je svatý, spravedlivý a pravdivý, plný
milosrdenství a lásky.

(1 Janův 4:8) Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je
láska.
(Jan 3:16) Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného
Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

(1 Petrův 2:4) Přicházejte tedy k němu, kameni živému, jenž
od lidí byl zavržen, ale před Bohem je `vyvolený a vzácný´.

(Galatským 4:9)
Nyní jste však Boha poznali; lépe řečeno:
byli jste od Boha poznáni. Jak to, že se zase navracíte k těm
bezmocným a ubohým mocnostem a chcete se jim dát znovu do
otroctví?

(Židům 1:1-2) Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh
k otcům ústy proroků; v tomto posledním čase k nám promluvil
ve svém Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož
stvořil i věky.

(1 Petrův 1:16)

Vždyť je psáno: `Svatí buďte, neboť já jsem svatý.´

(Deuteronomium 4:31) Vždyť Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh milosrdný,
nenechá tě klesnout a nepřipustí tvou zkázu, nezapomene na smlouvu s
tvými otci, kterou jim stvrdil přísahou.

Všem oslavencům
přejeme mnoho
Božího požehnání

(Lukáš 6:36) Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec.

(1 Janův 1:8-10) Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a
pravda v nás není. Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Říkáme
-li, že jsme nezhřešili, děláme z něho lháře a jeho slovo v nás není.
Bůh je Duch, proto ho musíme uctívat v duchu a v pravdě. Bůh je
také světlo, které nás vysvobodilo z království temnoty a přeneslo
nás do království svého Syna, pokud věříme v Ježíše Krista svého
Spasitele.
(Jan 4:24)
pravdě."

Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v

(1 Janův 1:5)
A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji oznamujeme: že Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy.
(Koloským 1:13) On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království
svého milovaného Syna.
(převzato z knihy „Získávání učedníků“ - Malcolm a Suzane Whiteovi)

Mládežnická „Alfa Zero“

napsali

Tak jsme pojmenovali náš mládežnický evangelizační projekt. Co to znamená? Alfa znamená počátek/začátek a Zero je nula, takže
v přeneseném významu to znamená: „Začni od nuly!“. Tento projekt je
určen našim nevěřícím a hledajícím kamarádům, kteří by klasickou mládež duchovně „nepobrali“. Projekt navazuje na klasickou Alfu, ale nejde
přímo podle její oficiální směrnice. Tedy je upraven podle nás, i když
jako pomůcky používáme učebnici Alfy a máme nachystáno pouze občerstvení (ne hlavní jídlo, jak je to u klasické Alfy).
Jako mládež jsme se vždy snažili věnovat nevěřícím a zvát je na mládežnické akce – tedy jiné, než klasická mládež. Asi od roku 2006 jsme měli
pravidelně nějakou pizza párty se zamyšlením či bojovku s táborákem a
slovem. Od roku 2008 jsme začali pozývat své kamarády na chaty
v Komorní Lhotce. Koncem roku 2010 fungovala mládež jako Exit klub
až do léta 2011. Kromě toho jsme měli nárazové evangelizační mládeže,
přednášky, výlety a akce. Začátkem roku 2012 jsme chtěli začít dělat
„večery se zamyšlením a občerstvením“.
Zpočátku jsme chtěli, aby se akce jmenovaly „Alfa večery“, ale většině
tento název přišel divný. Tibor Gembický ml. přišel s návrhem „Alfa Zero“, který se ujal až do dnes. První „Alfa“ začala v březnu a zamyšlení
měl Pepa na téma: „O co v životě jde?“ Další v pořadí měl Honza Rokosz
na téma: „Kdo je Ježíš?“ Pak jsem měl já téma: „Proč Ježíš zemřel?“
Mezi tím bylo opět několik evangelizačních a mládežnických akcí, dokonce i filmový večer, kterého se někteří „alfoví“ zúčastnili. V létě jsme
měli zvláštní zkušenost. Když jsme šli do parku hrát sportovní hry a pozývat lidi na akci „Večer s Ukrajinou“, narazili jsme na mládež Svědků
Jehovových. Hráli jsme s nimi frisbee a mohli jsme jim vydat svědectví o
Kristu. (Nezůstalo jen u toho. Honza, Karolína a já, jsme si domluvili
schůzku, se dvěma jejich mládežníky a vydali jsme jim jasné evangelium.)
Celkem pravidelně začali chodit kamarádi Marka Suknarovského nejdříve Adam, později Robin. Součastně chodili různě kamarádi od
mládežníků. Nikdo se však „neuchytil“.
Nyní bude „Alfa“ na téma „Bible“ a věřím, že Bůh bude jednat.
Prosíme proto i touto formou, abyste se za tento projekt modlili.
VŠE ZALEŽÍ I NA VAŠICH MODLITBÁCH.
Za mládež napsal Jakub Koziel

7.10.2004 Kovařík
Martínek

12.10.2004 Balažová
Martínka

16.10.1974 Čapčík
Roman

19.10.2010 Čapčíková
Valentínka

9.10.1992 Rokosz
Jan

15.10.1937 Meisnerová
Stanislava

20.10.1955 Šimková
Věrka

25.10.1988 Vít

Tomáš

29.10.1977 Podzimek
Jiří

On nás zachránil
ne pro spravedlivé skutky,
které my jsme konali,
nýbrž ze svého slitování;
zachránil nás obmytím,
jímž jsme se znovu zrodili
k novému životu
skrze Ducha svatého.
Bohatě na nás vylil svého Ducha
skrze Ježíše Krista,
našeho Spasitele,
abychom ospravedlněni
jeho milostí
měli podíl na věčném životě,
k němuž se upíná naše naděje.
Titovi 3:5-7
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adresa: Apoštolská církev, Sborové noviny,
Pravidelný měsíčník sboru Apoštolské církve v Karviné. číslo 10, ročník 19
Za Panelárnou 2481/2, 735 06 Karviná 6
SBN vychází pro potřebu AC v Karviné a jsou distribuovány zdarma.
tel.: +420 596 318 745
Jakékoliv příspěvky, ať už finanční, či materiální, vždy vítáme! Vaše příspěvky jako jsou články, recenze, povzbuzení
e-mail: ackarvina@volny.cz
a svědectví můžete předávat osobně v kanceláři sboru anebo zasílat na uvedené adresy. Na schválení vyučujících
web: www.ackarvina.cz
příspěvků mají vyhrazené právo starší sboru a pastor. Uzávěrka příjmu příspěvků do dalšího čísla SBN: 31. 10. 2012.
BS: 105 101 764 / 0300
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