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

Nejen předvánoční úklid

úvodník
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oznámení

úvodník

Drazí a milí sourozenci,
Vánoce jsou za dveřmi, konec roku se neúprosně blíží a je tady poslední číslo sborových novin s datem
2012. Před Vánocemi děláme mnohé přípravy a k nim patří zejména „generální úklid“ našich domovů.
Gruntujeme i místa, která se při zběžném úklidu přehlížejí, protože „na oko“ to vypadá dobře. Když však np.
poodsuneme skříně, tak jsme najednou překvapeni kolik je za ní nepořádku a špíny. Někdy najdeme věci, o
kterých jsme zapomněli, že jsme je někdy hledali. A co teprve při takovém malování, kdy je třeba všechno
vyklidit. Najednou zjistíme, kolik zbytečností doma máme, a které vůbec nepotřebujeme a jenom zabírají
místo.
V našich srdcích je to podobné. Někdy si nastřádáme tolik zbytečných věcí, postojů, zvyků, názorů a přesvědčení, která naše
srdce zavalí a usadí se v něm jako smetí a prach. Často se jenom tak, na rychlo „pouklízí“ a nějakou dobu se dýchá lépe.
Ale na hloubkový úklid, kdy se zbavíme všeho, nemáme dostatek síly. „Vždyť to je přece ta moje oblíbená věc, a to se určitě
někdy bude hodit, a tohle ne, to je tak hezké…“ mohli bychom
dlouho pokračovat.

Někteří si říkají - "vždyť přece stačí, že budu slušně žít." Tuto
slušnost si každý vykládá po svém. V dnešní společnosti je často
normální lhát, krást, podvádět,...a často můžeme slyšet - „vždyť
to tak všichni dělají, tak přece mi to ten bůh odpustí. Přece je
napsáno, tam v té bibli, že bůh je láska, nebo ne?“

Lidské srdce potřebuje očistit, je porušené hříchem a potřebuje
provézt změnu podle Božích měřítek, ne těch lidských. Bůh je
svatý a nic nečistého před Ním neobstojí. Touží ale po tom, aby
se se všichni lidé, jako Jeho děti, mohli k Němu přiblížit a vrátit
se do Jeho náruče. Jedině Pán Ježíš v nás nám zaručuje to, že
můžeme přijít před Jeho tvář. Pokud Ho přijmeme, získáme
odpuštění hříchů a zbavíme se tak přebytečné zátěže, která je
v našem životě. Pak následuje pravidelná „údržba“ skrze Boží
slovo, díky kterému poznáváme Boha, jaký je a co se mu líbí.
Poznáváme Jeho milost, ale i to, co je Bohu odporné, co nesnese
a nebude tolerovat.

Ale také:

Jan 14:23 …kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj
Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho
příbytek.
Ježíš nepřichází jako filosof, myslitel nebo náboženský vůdce.
Ježíš přichází jako Boží Syn, jako Mesiáš – Spasitel, který položil svůj života za nás jak výkupné, aby odhalil a odzbrojil všechny síly zlé a slavil mocné vítězství nad smrtí tzn. hříchem.
Římanům 6:23 Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je
život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.
Mnozí chápou smrt jako konec pozemského života, ale ve skutečnosti smrt znamená – věčné odloučení od Boží přítomnosti.
Naše dočasné, pozemské tělo sice umírá, ale náš duch bude žít
věčně. Kde? To záleží na tom, zda oběť Pána Ježíše Krista přijmeme nebo odmítneme.
Někteří lidé se tomu diví - "vždyť přece Bůh je láska a miluje
lidi, tak je přece jasné, že všichni jdeme do nebe, na věčné odpočinutí." Když někdo slavný zemře, tak v médiích slyšíme, že
odešel do svého nebe. Tak np. herci mají své herecké nebe,
muzikanti mají své hudební. To by ale znamenalo, že každá
profese má své nebe – hasiči, šoféři, prodavačky, dělníci, politici,… a ze svých nebí se na nás dívají a užívají si to. Je to nesmysl a hlavně lež, ale lidé na to rádi skočí.

V Bibli je psáno, Jan 3:16 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal
svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale
měl život věčný.
Římanům 3:10-11 Nikdo není spravedlivý, není ani jeden, nikdo
není rozumný, není, kdo by hledal Boha;
1 Korintským 6:9-10 Což nevíte, že nespravedliví nebudou mít
účast v Božím království? Nemylte se: Ani smilníci, ani modláři,
ani cizoložníci, ani nemravní, ani zvrácení, ani zloději, ani lakomci, opilci, utrhači, lupiči nebudou mít účast v Božím království.
Pokud jsme učinili Ježíše Krista našim Pánem, stali jsme se
účastníky Boží smlouvy. Jsme sobě navzájem zavázáni a musíme dodržovat podmínky smlouvy. I ve světě přece platí, že pokud se smlouva nedodrží byť jen v jednom bodě, je neplatná.
Bůh svou část smlouvy stále zachovává a je věrný.
Ta smlouva je přece pro nás tak vzácná. Činí nás dědici nebeského království. Chtěl bych se ale zeptat - dodržujeme podmínky smlouvy? Je vyvěšená na zdi našich srdcí, na čestném místě
nebo leží někde zaprášená a zapomenutá? Pamatujme na to, že
Bůh jí má stále na zřeteli.
Pokud my tuto smlouvu bereme vážně, tak dáváme prostor Bohu, aby si v našem srdci udělal příbytek. To znamená, že odstraní staré, nepoužitelné věci, názory, smýšlení, celou naši
lidskou přirozenost a vloží do nás svou, Boží.
Tehdy se v nás začnou projevovat ovoce Ducha svatého: láska,
radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a
sebeovládání.
Proto i v tomto předvánočním čase dejme prostor Bohu jednat v
našem srdci.
Požehnané Vánoce přeje
Tomáš Michalek
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Zprávy o pronásledování křesťanů
SEVERNÍ KOREA
Korejská lidově-demokratická republika
(Severní Korea) je na prvním místě přehledu zemí na světě, kde se křesťanům žije
nejhůře.
Kolem Kim Song-ila (dřívější transkripce
Kim Ir Sen), zakladatele země, vzniklo bizarní kvazináboženství ve stalinistickém
vyzývavě komunistickém stylu. Každý, kdo
věří v „jiného Boha“, je automaticky perzekvován. Proto se musí 200 až 400 000
křesťanů v této zemi skrývat hluboko v
podzemí. Vezmeme-li jako celkový počet
křesťanů to nižší číslo, pak nejméně neuvěřitelných 25 procent strádá v pracovních
táborech, neboť odmítli přijmout kult Kim
Song-ila.
Protikřesťanská kampaň jde tak daleko, že
dokonce dnes narození občané Severní
Koreje, jejichž prarodiče byli křesťany, nedostanou příležitost zastávat lepší zaměstnání. Ironií je, že matka Kim Song-ila byla
diakonkou presbyteriánské církve. Kult
Kim Song-ila se stal neudržitelným. Hosté,
kteří letos navštívili hlavní město Pchjongjang, viděli transparenty s nápisy „Věčný
otec je stále s námi.“
V dubnu 2012 slibuje vláda „impozantní“
oslavu stého výročí narození Kim Song-ila oslavu, kterou si tento zbídačený národ
nemůže dovolit. OSN odhaduje, že zhruba
polovina z více než 20 milionů obyvatel je
podvyživená a zemí se opět plíží hladomor.
Existují důvěryhodné zprávy, že tisíce osob
se živí trávou a kůrou stromů.
Kim Song-il zemřel v roce 1994 a jeho syn
a následovník Kim Čong-il zemřel náhle 17.
12. 2011 ve věku 69 let na srdeční infarkt.
Předtím však podnikl kroky, aby zajistil
svého nástupce. Na podzim roku 2010 byl
jeho nejmladší syn Kim Čong-un ve věku 27
let ohlášen jako nástupce svého otce a na
jaře 2011 byl na sjezdu Korejské strany
práce jmenován čtyřhvězdičkovým generálem. Důvěryhodné zprávy uvádějí, že tento
mladý muž je skutečným vůdcem země a že
to pravděpodobně je pro křesťany ještě
horší zpráva. Je citován jeho výrok, že potřebuje, aby přežilo pouze 30 % obyvatelstva země. Údajně byl rovněž za vysláním
sta zvláštních špionů do Číny, aby infiltrovali křesťanské organizace, jež se snaží
pomáhat uprchlíkům. Podle zpráv byl těmito špiony v srpnu zavražděn v čínském
Dangdongu jihokorejský křesťanský misionář.
Severní Korea má silně zbídačelou ekonomiku a je v žalostné ekonomické situaci.
Každý je odkázán na černý trh, aby mohl
přežít. Z toho důvodu se režim uchází o
zahraniční pomoc a bude často vytvářet
lživé „kosmetické“ úpravy, aby jí dosáhl.
Jako
součást
této
strategie
byly
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pro modlitby

zpracováno podle buletinu OPEN DOORS

v Pchjongjangu otevřeny čtyři kostely - dva
protestantské, jeden katolický a jeden pravoslavný. Neexistuje však přesvědčivý důkaz, že jsou něco víc než jen součást prohlídkové trasy pro cizince. Přesto režim v
Severní Koreji tak zoufale potřebuje pomoc, že v zemi smějí pracovat různé křesťanské nevládní organizace.
Polovina populace žije v severních dvou
pětinách země sousedících s Čínou. V této
oblasti jsou soustředěna naleziště surovin
jako uhlí, ropa a wolfram. Právě tady existují ve značných počtech sítě domácích
církví založené na rodinách. Mnoho rodin
má dovoleno navštěvovat Čínu, aby získaly
od příbuzných potravu. Tento přísun obživy
je však neustále pronásledovaný úřady.
Existují zprávy o mnoha uvězněných
v průběhu hodnoceného období, jenže kvůli
utajení, jež musí křesťané dodržovat, aby
chránili své aktivity, je nemožné nebo nemoudré informovat o skutečném rozsahu
statistiky.
Je nutné říci, že podmínky křesťanů se v
hodnoceném období nezlepšily a Severní
Korea zůstává státem, v němž se praktikování křesťanské víry setkává s největší mírou nepřátelství. Situace se pravděpodobně
nezlepší ani v roce 2012, neboť Kim Čongun se pokouší konsolidovat svou moc. Nelze s určitostí říci, že tak učiní. Většina severokorejských pozorovatelů věří, že nejdůležitější síla v oblasti -Čína -zabrání kolapsu režimu.
V následné nejistotě zůstává křesťanství
hluboce ilegální, přesto však mohutnou
vírou pro předvídatelnou budoucnost.

Najde se pro Ježíše místo?

k svědectví
zamýšlení

Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu. Tento první
majetkový soupis se konal, když Sýrii spravoval Quirinius. Všichni se šli dát zapsat, každý do svého města. Také Josef
se vydal z Galileje, města Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a
rodu Davidova, aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě. Když tam byli, naplnily se dny a
přišla její hodina. I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou.
Evangelium Lukáše 2:1-7

Mocný a vznešený císař August a také jeho místodržitel
Quirinius vystupují v té velké události pouze jako statisti,
kteří určují čas, jaký Bůh zvolil pro příchod Ježíše Krista.
Tito vládci ani v nejmenším netušili, že jsou určeni pro
uskutečnění nejdůležitějšího Božího plánu. Jejich nařízeni
ke sčítání lidu bylo tak absolutní a nekompromisní, že
přimělo těhotnou ženu k dlouhé a namáhavé cestě. Skrze
toto nařízení se přičinili k naplnění Malachiášova proroctví o narození Božího Syna v ubohém, Davidově městečku, Betlémě. Davidovo město, skrze svůj název, bylo
předurčeno pro tuto událost. Betlém v hebrejštině znamená „dům chleba“. Několik desítek let později Ježíš řekne: „Já jsem chléb života.“ (Jan 6:48) Lidé, kteří Jozefa a
Marii do svého domu nepřijali, si všemohoucí Bůh použil
pro realizaci svého plánu.
Lukáš 2:7 I porodila svého prvorozeného syna, zavinula
jej do plenek a položila do jeslí…
Jeden z biblických komentářů objasňuje slovo jesle jako
místo, kde zvířata přicházejí pro svůj pokrm.
Jak výstižné. Člověk, který se skrze své touhy a chtíče tak
lehce snižuje na úroveň zvířete, může znovu nabýt svou
důstojnost a získat nový, skutečný život, jenom skrze Ježíše Krista – chléb života.
V době narození Ježíše, byla mnohá slavnější města než
byl Betlém, ale Bohu se zalíbilo, aby se Jeho Syn narodil
právě zde. Však naší vinou je to, že se musel narodit ve
stáji. To, že těhotná žena se svým manželem nemohli najít lepší místo než studené a tvrdé zvířecí jesle, nám rozhodně nepřináší příliš mnoho chvály. Přišel k nám očekávaný Mesiáš, a co jsme udělali my lidé? Neměli jsme pro
Něho volné místo ani v soukromých a ani ve veřejných

prostorech. Vykázali jsme Ho za městské zdi, ke zvířatům, do jeslí. To, že ležel na slámě poukazuje na zatvrzelost, lhostejnost a necitlivosti lidského srdce. V čase vánočním, v některých koledách, zpíváme o tom, že leží
v jesličkách. Zní to tak roztomile, ale měli bychom se
z tohoto důvodu spíš stydět.
Můžeme se sice vymlouvat, že jsme tam nebyli, že to
udělali tehdy žijící obyvatelé Betléma, že my bychom se
chovali jinak. Takto mluvíme ústy, ale co mluví naše činy? Kdyby nám někdo večer zazvonil na zvonek, muž s
ženou v pokročilém těhotenství a prosili by o místo na
noc, pro ně a pro to třetí, které se má narodit, tak nevíme, jestli by to neskončilo stejně jako tehdy. Jakby to
dopadlo dnes, kdyby šli po naší ulici od domu k domu,
zvonili, klepali a prosili?
Kolik by bylo místa pro Jozefa, Marii a Ježíše v našem
domě zjistíme podle toho, kolik prostoru věnujeme ve
svém životě Ježíši dnes. Přiznejme si upřímně, že je ho
málo. Naše srdce naplňuje starost o naše blízké, různá
trápení a touhy. Pro Ježíše už moc prostoru nezbývá. Práce, zábava a odpočinek a potom zase práce. Na modlitbu,
Boží slovo, návštěvu shromáždění už nezbývá čas. A tak
se stále znovu opakuje skutečnost, že pro Ježíše, stejně,
jako tehdy v Betlémě, schází místo.
Zjevení Janovo 3:20 Hle, stojím přede dveřmi a tluču;
zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a
budu s ním večeřet a on se mnou.

přeloženo z polského rozhlasového pořadu„Głos ewangelia”
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Kým je náš Spasitel?

napsali

Proč je poselství staré 2000 let stále aktuální?
Proč hlavní hrdina tohoto poselství - Ježíš neměl být jedním z mnoha, ale pouze jediným spasitelem?
A proč právě jenom skrze něho měl Bůh zachránit lidi?
Kým je náš Spasitel?
Boží slovo nás na mnoha místech učí, že Ježíš nezačal svou
existenci památnou betlémskou nocí, kdy se narodil z Marie,
ani tehdy když byl počatý z Ducha svatého. Boží slovo mluví
jasně, že Ježíš Kristus byl od pradávna, od počátku.

Je smutné, že v povědomí většiny společnosti zůstává Ježíš
jako malé dítě v jesličkách, tak jak se to zpívá v koledách.
Vystihuje to jeden příběh o indiánském náčelníkovi, který
takto pochopil evangelium.

V Janově evangeliu čteme:
Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl
Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně
a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a život
byl světlo lidí. (Jan 1:1-4)
Z toho vyplývá, že Ježíš měl přímou účast na tvoření světa.
To znamená, že existoval už dříve, než bylo cokoliv stvořené. Jeho narození v Betlémě vypovídá o tom, že ačkoliv existoval od věčnosti u Boha, byl poslán na zem jako člověk.
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. On, odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese všecko svým mocným slovem. Když dokonal očištění od hříchů,
usedl po pravici Božího majestátu na výsostech.
(Židům 1:1-3)
Kdyby neexistoval před narozením, pak by nebyl Stvořitelem. O tom apoštol Pavel píše v listu filipským:
Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka,
stal se jedním z lidí. (Filipským 2:6-7)
Na mnohých místech Božího slova vidíme, že Ježíš existoval
před tím, než přišel na zem v těle. Ježíš, coby narozený člověk se nestává Bohem, právě naopak. Věčný Boží Syn, přijal
podobu člověka, aby nás smířil s Bohem Otcem. V omezeném lidském těle si stále uvědomoval svojí věčnou existenci
jako Boží Syn. V Janově evangeliu, v 17. kapitole je napsáno,
když se Ježíš modlil:
A nyní ty, Otče, oslav mne svou slávou, kterou jsem měl u
tebe, dříve, než byl svět. (Jan 17:5)
Na jiném místě je psáno:
Otče, chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam,
kde jsem já; ať hledí na mou slávu, kterou jsi mi dal, neboť
jsi mě miloval již před založením světa. (Jan 17:24)
Sám Bůh mluví o svém Synu, Ježíši Kristu toto:
„Tvůj trůn, Bože, je na věky věků a žezlo práva je žezlem
tvého království, Miluješ spravedlnost a nenávidíš nepravost, proto pomazal tě, Bože, Bůh tvůj olejem radosti nad
všechny tvé druhy.“ A dále: „Ty, Pane, jsi na počátku založil
zemi, i nebesa jsou dílem tvých rukou. Ona pominou, ty
však zůstáváš; nebesa zvetšejí jako oděv, svineš je jako
plášť a jako šat se změní, ty však jsi stále týž a tvá léta nikdy
neustanou.“(Židům 1:8-12)
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Před soubojem s jiným kmenem se modlil takto „Bože, prosíme tě, abys k nám přišel a pomohl nám
v tomto boji. Prosíme, neposílej ale nám sem svého
syna, protože boj, to není nic pro malé děti.“

Lidé od věků měli touhu dotýkat se Boha. Klaněli se stromům, zvířatům, dělali si bůžky. V narození Ježíše se setkává
dokonalé Božství s plným člověčenstvím.
U Cesareje, v Izraeli, je místo, kde stojí dva oltáře - dva kulty. Jeden oltář je zasvěcený řeckému bohu, Panovi. Lidé ho
ztvárňovali jako z poloviny lidskou a z poloviny zvířecí postavu. Věřili, že tento bůžek se chce lidem velice připodobnit a zalíbit. Druhý oltář zasvětili kultu císaře, to znamená
člověka, který o sobě prohlašoval, že je bohem. Takže na
jedné straně božstvo, které chtělo být jako člověk, a
na druhé člověk, který se vydával za boha. Někteří tvrdí, že
právě tady, mezi těmi dvěma oltáři, Ježíš učedníkům položil
tuto otázku:
A za koho mne pokládáte vy? Petr mu odpověděl: "Ty jsi
Mesiáš."(Marek 8:29)

Ježíš - Bůh, který přišel na svět, když byl počat v lůně panny Marie Duchem svatým, se stal služebníkem lidí. Z Ducha
svatého pochází Jeho plné Božství, z těla Marie Jeho člověčenství.
Ježíš se nikdy nestyděl mluvit o svém Božském původu.
Když se ho ptal Filip: "Pane, ukaž nám Otce, a víc nepotřebujeme!" Ježíš mu odpověděl: "Tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě neznáš? Kdo vidí mne, vidí Otce. Jak tedy můžeš
říkat: Ukaž nám Otce?“ (Jan 14:8-9)

V dějinách se objevovali různí proroci a náboženští vůdcové.
Svou filosofii anebo jiným způsob života chtěli k sobě přitáhnout zástupy následovníků. Musíme si tedy položit otázku:

Proč přišel Ježíš na tento svět?
Co bylo jeho cílem?

Věčný Boží Syn odložil své Božství a chválu, a přišel ne jenom proto, aby nám ukázal jiný způsob života, ale proto, aby
zemřel za naše hříchy. A to Ho odlišuje od ostatních proroků
a náboženských vůdců. Je pravdou, že On ukázal úplně jiný
styl života, ale bez Jeho smrti na kříži a zmrtvýchvstání by
to byla pouze další filosofie, která nemění lidská srdce a ani
hříšnou podstatu člověka. Smrt na kříži a Jeho
zmrtvýchvstání dává neopakovatelnou a jedinečnou hodnotu.
Abychom to správně pochopili, je třeba zdůraznit dvě Boží
vlastnosti.
Za prvé náš Bůh je spravedlivý.



Odrazem této spravedlnosti je deset přikázání. Trestem za přestoupení je smrt, protože to vyžaduje Boží
spravedlnost.

Ale z druhé strany je milosrdný.



Nechce ztrestat viníka, ale chce mu odpustit.



V Ježíši Kristu se setkává Boží spravedlnost s Božím
milosrdenstvím.

Vždyť i Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu. Byl usmrcen v těle, ale obživen Duchem. (1 Petrův 3:18)

V jednom kmeni se začaly ztrácet slepice, zdroj obživy.
Nastal hlad a proto vydal náčelník kmene nařízení, že
ten kdo bude přistižen při krádeži, bude potrestán bičováním. Netrvalo dlouho a zloděje chytili. Ukázalo se,
že to byla náčelníkova matka. Pro náčelníka, který sám
ustanovil toto právo a musel ho dodržet nastala těžká
chvíle, vždyť svou matku velice milovat a ctil. Přikázal,
aby ženu přivázali ke kůlu a určil člověka, který provede trest. Když se ten napřáhl k první ráně, náčelník
přistoupil ke své mamince, objal ji svým ramenem a
tak bolestné rány dopadaly místo na matčiny, na jeho
záda.
Přesně to samé udělal Pán Ježíš Kristus. My jsme měli být
potrestání a zasloužili jsme smrt, ale na Jeho tělo jsou naložené všechny hříchy světa. On nás ochránil a všechny rány,
které měly dolehnout na nás, padly na Něho.

Jak tedy zareaguji na tuto zprávu?
Co můžu udělat?
Boží slovo říká:
Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se
Božími dětmi. (Jan 1:12)
A ve Skutcích 4:12 je psáno:
V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména,
zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni.

Všechny hříchy, od Adama až po poslední, který bude spáchaný, byly vložené na bezhříšného Ježíše a tímto byla splněná podmínka zákona i trestu.

Zde je příběh, který nám dokreslí tuto situaci.

Mějme toto Boží slovo na paměti a buďme připravení přinést
je těm, kteří dosud Ježíše, Spasitele do svých srdcí nepřijali.
Na světě byl, svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali.
(Jan 1:10-11)
přeloženo z kázání Krzysztofa Zaręby

Žil jednou spisovatel, který každé Vánoce jezdil se svoji
rodinou, na vánoční bohoslužbu. Když opět nastal tento
sváteční čas, tak své rodině sdělil, že zůstává doma. Manželce a malé dcerce řekl, že nemíní poslouchat znovu tu
naivní pohádku o tom, že Bůh se narodil jako člověk. Řekl
také, že tolik roků to předstíral, ale dnes už toho má dost a
nikam nepojede. Zraněná rodina odjela na vánoční bohoslužbu sama. On se pohodlně usadil do křesla, vytáhl psací
stroj a pokoušel se něco psát. Doma bylo teplo a tak chtěl
vyvětrat. Přes pootevřené okno do místnosti vletěl malý
ptáček. Poletoval si po místnosti, sedal na skříně, ale za
chvíli chtěl vyletět ven. Cestu zpátky však nemohl najít.
Pokoušel se všude možně, narážel do stěn i do oken, ale
nic to nepomohlo. Tehdy ten spisovatel popřemýšlel, jak by
mu mohl pomoct dostat se ven. Napadla ho myšlenka, že
zhasne všechna světla v místnosti a rozsvítí lampu venku,
pře oknem. Tím dá znamení kudy, může ptáček vyletět

ven. Když to udělal, tak zjistil, že ptáček toto znamení vůbec nepochopil a stále létá v místnosti. Pokoušel se i jinými způsoby dostat ho ven, ale bezúspěšně. Začal znovu
přemýšlet o tom, jak by mohl ty všechny informace, které
má, co se týče cesty ven, sdělit tomu malému ptáčkovi tak,
aby to pochopil. Po chvíli ho napadla skvělá myšlenka, že
nejlepší by bylo, kdyby se mohl proměnit v ten samý druh
ptáčka, přiletět k němu a ukázat mu kudy je možné se dostat ven.
Najednou poklekl se slzami v očích na kolena, protože si
uvědomil, že přesně to samé udělal Pán Ježíš, když se narodil jako člověk na tento svět, aby přivedl lidi zpátky do
Otcovy náruče.
Nasedl rychle do auta a jel za rodinou. Poprvé ve svém
životě si uvědomil, jak Bůh má lidi rád a co všechno byl
ochoten pro ně podstoupit.

Zdravíme přátele a známé v AC Karviná!
Jelikož jsme se poslední dobou na bohoslužbách neukázali,
dlužíme Vám poděkování za Vaše modlitby a zároveň trochu
objasnili situaci kolem dění tady u nás – v Odrách.
Jak jistě někteří víte, v r. 2009 jsme se po delší době rozhodli vrátit ze zeleného ostrova, z Irska. Definitivně jsme tak
uzavřeli jednu kapitolu a přestěhovali se do prozatímního
maličkého bytu ve Fulneku, patřící Martinově mamince,
protože náš byt v Odrách měl ještě smluvenou nájemnici,
kterou jsme nechtěli předčasně vystěhovat. A zároveň jsme
byli rádi, že oněch šest měsíců po příjezdu ze světa strávíme
v blízkosti rodiny, kterou ve Fulneku oba máme. Následující
rok v červnu jsme se tedy stěhovali znovu.
Průběžně jsme se modlili za lidi, se kterými by bylo možné
trávit čas, tedy alespoň pár věřících. Modlitby byly vyslyšeny a někdo by to mohl označit za náhodu, ale všechna sláva
patří samozřejmě Hospodinu Bohu. Martin totiž jednou potkal svého přítele Mirka, kterého zná již delší dobu. Slovo
dalo slovo, jak se říká, a Mirek se svěřil, že zná jistou Alenku, která trpí stejnou nemocí jako Martin (roztroušená
skleróza) a navíc je členka AC sboru ve Valašském Meziříčí!
Neváhali jsme ji proto zkontaktovat a navštívili jsme spolu
s ní a jejím manželem naši první skupinku v Česku. Tak jsme
poznali další bratry a sestry, celkem 6. Jaké překvapení pak
bylo, když jsme zjistili, že i oni se modlili za nějaký manželský pár v Odrách, kterým jsme měli být právě my.

napsali

Co se týče Martinova onemocnění, dostal povzbuzení od jiné
sestry ze sboru v Třebíči, která byla z té samé nemoci po 4
letech zcela uzdravena. A tak se i my modlíme a věříme
v lepší zítřky. Přesto je to nemoc nevyzpytatelná a jeho
zdravotní stav se nijak nezlepšuje. To je ostatně také hlavní
důvod toho, že nyní využíváme ochoty naší církevní rodiny
tady v Odrách a jezdíme s nimi do sboru do Valašského Meziříčí. Navíc s naším malým Davídkem nám dává někdy (jako
ještě ne příliš zkušeným rodičům) zabrat cestování.
Nakonec tedy ještě jednou děkujeme – především Rokoszovým - za Vaše přímluvy, za to, že můžeme poslouchat kázání
i přes internet a číst sborové noviny.
Za celou rodinu Weberů
Vendula Weberová

Další část našich životů nám přinesl náš malý Davídek, kterého jsme přivedli na svět 24. 6. 2011. I když každodenní
starost o našeho malého neposedu je náročná a i když Martin nemůže příliš pomáhat, bereme jej jako obrovské požehnání, protože jsme si dítě velmi přáli a pozorovat jak se mění doslova ze dne na den je pro nás každodenní „zábava“.

Věrný Bůh
Prvních 18 let mého života, jsem neznala Krista. Nechodila
jsem do kostela, nemodlila jsem se, ani nečetla Bibli.
Pak mě jednou věřící kamarádka pozvala na brigádu - novostavbu kostela. Divím se rodičům, že mě pustili. Byla to
kuriózní záležitost - výstavba modlitebny v socialistické bezbožné společnosti?
Všechno bylo pro mě nové. Jako z jiné planety. Poslouchala
jsem biblické příběhy, svědectví, modlitby, kázání, vyučování... a pak se to stalo. Ježíš Kristus se „narodil“ i v mém srdci.
Byl to začátek, nepatrné semínko víry. Nevěděla jsem, do
čeho jdu. Nikdo nevěřil, že mi to vydrží déle než pár měsíců.
Moje zkušenost s Pánem však trvá už skoro 30 let.
Co všechno se událo za ta léta? Co bych chtěla vyzvednout?
Na prvním místě, chci poděkovat Pánu, že On je věrný!

napsali
Že mě nepotkala zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný:
nedopustil a nedopustí, abych byla podrobená zkoušce, kterou bych nemohla vydržet, nýbrž se zkouškou mi připraví i
východisko a dává mi sílu, abych mohla obstát. (1 Korintským 10:13)
Pán je věrný; On mě posiluje a chrání od zlého. (2 Tesalonickým 3:3)
Jsem-li nevěrná, On zůstává věrný, neboť nemůže zapřít
sám sebe. (2 Timoteovi 2:13)
Doznávám své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že mi
hříchy odpouští a očišťuje mě od každé nepravosti. (1 Janův
1:9)
Proto se držím neotřesitelné naděje, kterou vyznávám,
protože ten, kdo mi dal zaslíbení, je věrný. (Židům
10:23)
Jolanta Michalková
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Máme úžasnou Boží rodinu

svědectví

Ty, kdo úpěli, Hospodin slyšel, ze všech soužení je vysvobodil. Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci, zachraňuje
lidi, jejichž duch je zdeptán. Mnoho zla doléhá na spravedlivého, Hospodin ho však ze všeho vysvobodí. Ochraňuje všechny
jeho kosti, nebude mu zlomena ani jedna. Žalm 34:18-21 …takovými a mnoha jinými verši z Bible mě povzbuzovali sourozenci z církve.
Už před prázdninami jsem se dověděla, že je přede mnou
„ženská“ operace, která mě nemine, pokud se nestane zázrak. Ze začátku jsem na to neměla čas myslet, později ale
probíhaly v mé hlavě různě hrůzostrašné scénáře. Člověk
nikdy neví, co se může stát. Tělesně jsem se cítila dost vyčerpaně, a když jsem přišla z práce domů, většinou jsem si
šla odpočinout.
Konečně přišel 4. listopad, neděle, den mého nástupu do
nemocnice. Do večera probíhaly různé předoperační přípravy. Dostala jsem dvoulůžkový pokoj, kde jsem byla sama.
Využila jsem volný čas na modlitby, telefonní rozhovory a
čtení.
Brzy ráno už to šlo, jak po másle. Od 6:00 hodiny běhaly
sestřičky s tlakoměry, teploměry, injekcemi,…. Pak odjezd i
s postelí až na operační sál, připadala jsem si dost divně,
jako bych neuměla chodit . Přes to vše, jsem byla úplně
klidná - Boží pokoj naplňoval mé nitro. Těšila jsem se, že už
to „konečně“ budu mít všechno za sebou. Probuzení po narkóze nebylo zrovna příjemné, pořád ležet na zádech, napojená na všechny možné „aparáty“, kapáky, drény a samé hadičky kolem mě. Sem tam jsem dostala něco proti bolesti,
ale žádná sláva to nebyla.
Večer mě převezli z pooperační JIP na „můj“ pokoj, kde už
byla nová spolubydlící. Brzy jsme se seznámily a zjistily, že
máme mnoho společného. Mohla jsem ji hned říct, že věřím
Bohu. Viděla jsem, jak trpí bolesti a před zákrokem, který
měl být složitější než můj, se bála. Vyprošovala jsem pro ni

Boží pokoj a Jeho požehnání.
Pak už pomalinku dny ubíhaly a já nabírala nových sil,
abych alespoň obešla postel a zašla si pár metrů do koupelny. Po operaci mé spolubydlící jsem zjistila, jak v porovnání
s ní, jsem na tom dobře, a jak ona chudák hodně trpí. Modlila jsem se s ní a povzbuzovala ji, aby alespoň trochu přišla
na „jiné“ myšlenky. Myslím, že jsme prožily spolu hezkých
pár dnů. Nakonec v pátek večer byl v parku obrovský ohňostroj, který jsme mohly pozorovat z nemocničního lůžka.
Bylo to krásné zakončení nemocničního pobytu. V sobotu
dopoledne jsme se rozloučily a hurá DOMŮ.
Všechny výsledky jsou v pořádku. Jen musím být trpělivá,
než se všechno uvnitř zahojí. Velké omezení je pro mě to, že
nemohu nic těžšího zvedat, pořád musím „někoho o něco“
prosit. Cítím se mnohem lépe, než před operací. Taková
„naplněná“ novou energii,… kéž by mi to zůstalo .
Věřím ale, že to všechno, co jsem prožila a jak se cítím, není
samo sebou. Je to všechno jen DÍKY BOŽÍ MILOSTI, A JEHO
LÁSCE, díky všem modlitbám a přímluvám všech sourozenců Boží obrovské rodiny. Tímto chci poděkovat všem za
modlitby, telefonáty, smsky, návštěvy v nemocnici i doma,
dary, dobrotky a za to, že jste na mě mysleli. Bůh je dobrý a
milostivý, jen Jemu ať je za všechno chvála a čest.
Hospodin je podíl mně určený, je můj kalich; můj los držíš
pevně, Hospodine. Žalm 16:5
Ilona Folvarčná
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Všem oslavencům
přejeme mnoho
Božího požehnání

20. 12. 2008 Pecha
Tomášek

1. 12. 1937 Gattnar
Otokar

1. 12. 1971 Ledvoň
Josef

10. 12. 1945 Bílková
Maria

12. 12. 1964 Kozielová
Jana

17. 12. 1966 Rokoszová
Monika

18. 12. 1993 Krucina
Marek

22. 12. 1971 Folvarčná
Ilona

25. 12. 1949 Kucharczyková
Marcela

26. 12. 1960 Kožina
Pavel

27. 12. 1984 Harakal
Petr

27. 12. 1959 Viola
Jan

30. 12. 1975 Toráčová
Marie

O tvé spravedlnosti budou má ústa vypravovat,
každého dne svědčit o tvé spáse,
a přece nestačím všechno vypovědět.
Žalm 71:15
adresa: Apoštolská církev, Sborové noviny,
Pravidelný měsíčník sboru Apoštolské církve v Karviné. číslo 12, 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: 28. 12. 2012.
BS: 105 101 764 / 0300
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