12/2013

úvodník
svědectví
napsali

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

slovo
oznámení

Andělské poselství

úvodník

V téže krajině byli pastýři, kteří pobývali venku a v noci drželi hlídky nad svým stádem. A hle, postavil se k nim Pánův anděl a Pánova sláva je ozářila; i zmocnil se jich veliký strach. Anděl jim řekl:
„Nebojte se. Hle, zvěstuji vám dobrou zprávu o veliké radosti, která bude pro všechen lid, že se
vám dnes narodil Zachránce, který je Kristus Pán.
Lukáš 2:8-11

Milí bratři, milé sestry,
pomalu se blíží Vánoce a z letošního roku nám toho již
mnoho nezbývá. Venku je sychravo a poletující vločky sněhu přináší někomu radost (většinou dětem) a jinému zase
starost. Někdo se na Vánoce těší, jiný razí heslo: „Den jako
den“. Nevím proč, ale některé biblické rozhodující události
se odehrály v noci. Dva největší křesťanské svátky to napovídají již svým názvem - Vánoce a Velikonoce. Slovo Vánoce nejspíš pochází z německého Weihnachten, což se dá
volně přeložit jako „Svatá noc“. Velikonoce mají původ ve
„Velké noci“.
Betlémští pastýři měli ve dne práci kolem oveček a v noci
si mohli trochu odpočinout. Střídali se pouze na hlídce.
Najednou je uprostřed noci něco budí ze spánku. Ozářila je
Boží sláva a zmocnil se jich strach. Pastýřům je ohlášen
příchod Spasitele – Ježíše Krista. Jejich zkušenost byla ojedinělá. Takovou noc nezažili, bylo to neobvyklé. Povšimněme si, že první slovo, které anděl Páně říká je: „Nebojte
se“. Není divu, že andělská návštěva vzbudila v pastýřích
strach. Dnes mnoho jiných okolností v nás probouzí obavy
a strach. Strachujeme se o naše děti, děláme si starosti o
své zdraví, jiný se trápí nad budoucností. Poselství ohlášené andělem potěšuje naše srdce. S ohlášením příchodu
Spasitele dostáváme ujištění o bezpečí. Nemusíme se už
strachovat. Příběh se odehrává v noci, a my víme, že pro
někoho noc je dobou, která vzbuzuje pocity strachu.
Zkusme si udělat noční procházku lesem. Vítr v korunách
stromů, lesní zvuky a pohyb zvěře mohou někoho pořádně
vylekat. V textu je napsáno, že kolem pastýřů se rozzářila
Boží sláva. V noci, uprostřed tmy, zazářilo světlo. Kde je
tma, tam je nejistota a obavy. Do temnoty zazářilo světlo.
Ale ne ledajaké. V temnotě zářila sláva Páně - světlo největší a nejjasnější, které žádná tma nedokáže a nemůže
pohltit. Již Izajáš nám o tom prorokuje: Lid, který chodí v
temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi
šeré smrti, zazáří světlo. Izajáš 9:1.

nalézt ztracenou cestu. V něm byl život a život byl světlo
lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. Jan 1:4-5.
Kdo je tím světlem? Je to náš Spasitel – Ježíš Kristus. On je
naším světlem. Život bez světla by byl jedno velké trápení.
Stejně tak duchovní život bez světla není nic jiného, než
otroctví hříchu.
Kristus je pro nás zjevené tajemství, které bylo skryté.
Tajemství, které po věky a po celá pokolení bylo skryto, ale
nyní je zjeveno jeho svatému lidu. Bůh jim chtěl dát poznat, jak bohatá je sláva jeho tajemství mezi pohany: Je to
Kristus mezi vámi, v něm máte naději na Boží slávu. Koloským 1:26-27
Jaké jsou důsledky zjevení Boží slávy v životě člověka?
Světlo, ale i vděčnost, láska k Bohu, radost ze záchrany,
touha sloužit Bohu a lidem. V Kristu jsou pro nás ukryté
poklady. Hledejme je! Chci, abyste povzbuzeni v srdci a
spojeni láskou hluboce pochopili a plně poznali Boží tajemství, jímž je Kristus; v něm jsou skryty všechny poklady
moudrosti a poznání. Koloským 2:2-3. Nebojme se tedy.
Bůh na nás nezapomněl. Poslal nám Zachránce, skrze kterého k nám promluvil v tomto čase. Židům 1:2.
Bible na mnoha místech mluví proti strachu. „Neboj se!“
pověděl Bůh Zachariášovi v chrámu, „Neboj se!“ řekl anděl
Marii, „Nebojte se!“ řekl Ježíš učedníkům, když kráčel po
moři, „Nebojte se!“ řekl Ježíš ženám po svém vzkříšení.
Připomenu ještě jednu zajímavost. Někdo si dal tu práci a
spočítal, kolikrát se nachází v Bibli výraz „nebojte se“. Výsledek nás překvapí. Tři sta šedesát pětkrát! Tedy tolikrát,
kolik má rok dní. Nechce nám tím Bůh něco říci? Na každý
den - nebojte se!
Přeji Vám pokojné dny, nejen vánoční.
Lumír Folvarčný

Boží slovo nám ukazuje, že člověk propadl hříchu a přes
veškerý zápas hřích nad ním vítězí. Izajáš ve svém proroctví vidí lid žijící v „zemi šeré smrti“. Ale prorokuje o naději
– do tmy zazáří světlo. Jak povzbudivé! Světlo nám pomáhá
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Dobrá zpráva

napsali

Možná, že jste se setkali se slovem „evangelium“, a nevíte přesně, co znamená. Ve své podstatě je to "dobrá zpráva". Někdo
si může říct: „Co je na tom tak zvláštního? Vždyť dobré zprávy můžeme slyšet každý den.“ Tato zpráva je ale přece odlišná,
zvláštní, jiná a není určená pouze pro některou skupinu lidí. Evangelium je zprávou pro každého člověka bez výjimky. Je
Božím poselstvím nám lidem.
Pro ilustraci použiji příklad. Když si děti hrají venku v přírodě, tak to často končí tím, že přijdou domů špinavé a upocené. V této konkrétní situaci je dobrou zprávou to, že máme
vodu, ve které se můžou děti vykoupat, a také se může vyprat zašpiněné oblečení.

Co ale dělat, když má člověk
duši zašpiněnou hříchem?
Někdo může namítnout, že nehřeší, nebo alespoň ne tak
moc. Sem tam nějaké to slovo, nebo neodpuštění, nebo zalhání, to přece není až tak závažné, vždyť jsem vlastně
„dobrý člověk“.
Představte si, že máte žízeň a chcete
se napít sklenice vody. Někdo ale do
ní dal kapku prudce jedovaté látky.
Napijete se z té sklenice? Je rozdíl
mezi tím jestli ve sklenici bude jedna
kapka nebo jedna lžička nebo polovina sklenice tohoto jedu? Jed je jed a
usmrtí hned, když vodu vypijeme. Na
koncentraci nezáleží.
Přesně tak to funguje v duchovním světě. Hřích je hříchem.
V bibli je napsáno (Nový zákon, Římanům - 6 kap., 23. verš):
„Mzdou hříchu je smrt.“ Někdo může říct, že to až tak moc
objevné není, to přece každý ví, že tady na zemi všichni zemřeme, tak proč se tím zabývat. Ano, to je ale pouze část
pravdy. Fyzické tělo zemře, ale co duše? Člověk se skládá
ze tří částí - těla, duše a ducha. Sami dobře víme, že na fyzickou smrt nemáme skoro žádný vliv a je snad jedinou jistotou, kterou tady na zemi máme. Ale o tom, co bude po fyzické smrti dál, každý člověk rozhoduje už tady na zemi sám za
sebe tím, jak odpoví na otázku: „Co uděláš s Ježíšem Kristem ve svém životě?“

Proč právě s Ježíšem?
Ježíš Kristus je totiž klíčovou postavou celé dobré zprávy evangelia. Bůh stvořil člověka proto, aby spolu měli vztah.
Neučinil ho jako nějakou věc, ale stvořil ho jako bytost, které dal vládu nad vším, co je na zemi. Dal mu také svobodu k
rozhodnutí, zda v tom vztahu s Ním setrvá a bude přebývat
v Jeho přítomnosti. Jak to dopadlo?
Člověk byl sveden ďáblem, který jako první zatoužil po moci
a slávě, a jako stvoření se vzepřel svému Stvořiteli. Bůh jej
svrhl z nebes i s třetinou andělů, kteří se postavili na jeho
stranu a stali se jeho posluhovači. Velká nenávist vůči Bohu
v něm vypůsobila touhu po odplatě tím, že svede celé lidské
pokolení ke vzdoru a vzpouře vůči Bohu. V zahradě Eden
pokoušel Evu a Adama a dnes pokouší každého z nás stále
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stejným způsobem – žádostivostí. V bibli se píše (Bible - Nový zákon, List Jakubův, kapitola 1, verše 14 a 15): „Každý,
kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí. Žádostivost pak počne a porodí hřích, a dokonaný hřích
plodí smrt.“ To je to, na čem ďábel usilovně pracuje - otupit
smysly, které Bůh do člověka vložil a udržet ho ve stavu duchovní smrti.
Bůh je spravedlivý a Jeho slovo jednou dané, vždy platí. Z
velké lásky k nám lidem dal východisko jak se do toho vztahu vrátit zpět, pokud se člověk pro to rozhodne. Všechno má
svou cenu. A stejné je to i s cestou návratu. Život má hodnotu pouze života a nelze jej nahradit ničím jiným.
Bůh projevil svou nesmírně velkou lásku k nám lidem. Požádal svého Syna, Pána Ježíše Krista, aby podstoupil to, že
sestoupí na zem v podobě člověka a přijme na sebe hříchy
celého světa a pak položí svůj život jako výkupné, za všechna přestoupení, která lidé vůči Bohu kdy udělali, abychom v
Jeho jménu mohli dojít spásy a záchrany.

„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal
svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze
něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil
ve jméno jednorozeného Syna Božího. Soud pak
je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich
skutky byly zlé. Neboť každý, kdo dělá něco
špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu,
aby jeho skutky nevyšly najevo. Kdo však činí
pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že
jeho skutky jsou vykonány v Bohu."
(Jan 3:16-21)

Ďábel, hnán svou vlastní hořkostí a nenávistí, věděl, že takto
Bůh navždy ztratí svého Syna, a tím pomsta bude dokonána.
Zapomněl na jedno. Že tím, kdo má poslední slovo je Bůh
(On je počátek i konec), a ten svého Syna vzkřísil třetího
dne z mrtvých. Jenom On má tu moc.

A to je ta dobrá zpráva
pro každého z nás!
Do situace z hlediska lidského bez východiska dal Bůh řešení. Výkupné je zaplaceno, a tak to jediné, co musíme udělat
je, rozhodnout se vrátit do Otcovy náruče. Pokud pochopíme
to, co Bůh byl ochoten pro znovuzískání vztahu s námi pod-

stoupit, dostaneme odpověď na otázku: „Co je důvodem k
návratu?“ Je to Bůh, kterému na mně záleží, protože ve mně
vidí hodnotu života svého vlastního Syna.
Pokud toto pochopíme, pak není žádná překážka k tomu,
abychom všeho nechali a spěchali „domů“. Člověk, který si
je vědomý toho, že udělal něco špatného a lituje svého chování, prosí o odpuštění tu konkrétní osobu, vůči které se
provinil. Nebo pokud máte velký dluh, který nemůžete splatit, a někdo za vás uhradí danou finanční částku, pociťujete
nesmírnou vděčnost a také úlevu, že se daný problém vyřešil, a že jste svobodní od těchto pohledávek.
Pokud tedy si uvědomujeme, že svým postojem a chováním
jsme se vzdálili Bohu, který nás miluje, a také jsme na Něho
zanevřeli skrze naše vlastní cíle, postoje, hodnoty a zájmy,
přirozeně přichází čas na pokání, kdy se člověk v plném vědomí svých přestoupení s lítostí dozná ke všem hříchům a
prosí o odpuštění. Tehdy přichází ta dobrá zpráva, že jsme
draze vykoupení, a že ve jménu našeho Vykupitele, Ježíše
Krista, můžeme přicházet až před Boží trůn. Jiné cesty není.
Jsme svobodní, zbavení tíhy hříchu svého vlastního „Já“ a
můžeme začít v tom novém vztahu formovat naše postoje,
hodnoty a myšlenky skrze Boží vedení.

Člověk bez Boha je jako zajatec v poutech svého vlastního
„já“, která mu nasadil ďábel. To on stále chce pokušením
nabourat vztah člověka s Bohem a snaží se člověka za každou cenu strhnout do temnoty. Je to „neviditelný“ boj, kde
rozhodnutí je na člověku.
Je na každém z nás, pro co se rozhodneme. Kde strávíme
věčnost? Zda se vrátíme do našeho domova, kde na nás čeká milující Otec Bůh, anebo budeme sdílet místo, kde pro
svoji pýchu a lest skončí ďábel se svými posluhovači. Bible
toto místo nazývá místem tmy, tj. místem, které je odloučené od světla Boží přítomnosti, kde bude slyšet jenom strašný
pláč a skřípění zubů. Jiné místo, mimo těchto dvou, na věčnosti totiž není.
Verš z kapitoly Římanům má pokračování a celý zní: "Mzdou
hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu
Ježíši, našem Pánu."
V Žalmu 34:9 je řečeno: „Okuste a uzříte, že Hospodin je
dobrý. Blaze muži, který se utíká k němu.“
Bůh dal člověku svobodu k tomu, aby se sám rozhodl,
kterou cestou chce jít.
Tomáš Michalek
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Slovo se stalo tělem - vtělení Krista
Cožpak nemohl Bůh zůstat transcendentní (přesahující
smyslové i rozumové možnosti) a uskutečňovat svůj věčný
záměr, aniž by potřeboval „být zjeven v těle“ (1Tim 3:16)
Zřejmě nikoli. Samotná skutečnost, že je svrchovaný, naprosto nezávislý a že ke vtělení došlo, naznačuje, že bylo
nezbytné. Přesněji řečeno, bylo nutné, protože:



Pouze ten, kdo byl Bůh i člověk, mohl dosáhnout našeho
spasení. Měl-li být Bůh a člověk smířen, musel mít Ježíš
účast na přirozenosti obou, aby je přivedl dohromady.
„Je totiž … jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš (1 Tim 2:5).
Koloským 1:21-22
I vás, kteří jste dříve byli odcizeni a nepřátelští Bohu
svým smýšlením i zlými skutky, nyní s ním smířil, když
ve svém pozemském těle podstoupil smrt, aby vás
před Boží tvář přivedl svaté, neposkvrněné a bez úhony.



Ježíš byl skutečný člověk
Ježíš jako skutečný člověk žil, pracoval a sloužil před svým
ukřižováním po třiatřicet let.



Stejně jako my vyrůstal z dětství přes chlapectví do
mužství:
Lukáš 2:40 Dítě rostlo v síle a moudrosti a milost Boží
byla s ním.



Ujal se Josefova řemesla tesaře:
Marek 6:3 Což to není ten tesař, syn Mariin a bratr Jakubův, Josefův, Judův a Šimonův?



Zakusil zkoušky a pokušení jako jiní lidé:
Lukáš 22:28 A vy jste ti, kdo se mnou v mých zkouškách
vytrvali.

Věděl co je to:



únava: Marek 4:37-38 Tu se strhla velká bouře s
vichřicí a vlny se valily na loď, že už byla skoro plná. On
však na zádi lodi na podušce spal. I probudí ho a řeknou
mu: "Mistře, tobě je jedno, že zahyneme?"



hlad:
Matouš 4:2 Postil se čtyřicet dní a čtyřicet nocí, až nakonec vyhladověl.



žízeň: Jan 4:6-7 tam byla Jákobova studna. Ježíš, unaven cestou, usedl u té studny. Bylo kolem poledne. Tu
přichází samařská žena, aby načerpala vody. Ježíš jí řekne: "Dej mi pít!"

Skrze jednoho člověka totiž vešel do světa hřích a
skrze hřích smrt; a tak smrt zasáhla všechny, protože
všichni zhřešili. Hřích byl ve světě už před zákonem,
ač se hřích nezapočítává, pokud není zákon. Smrt
však vládla od Adama až po Mojžíše i nad těmi, kdo
hřešili jiným způsobem než Adam. On je protějšek
toho, který měl přijít. S milostí tomu však není tak
jako s proviněním. Proviněním toho jediného, totiž
Adama, mnozí propadli smrti; oč spíše zahrnula mnohé Boží milost, milost darovaná v jediném člověku,
Ježíši Kristu. A s darem milosti tomu není jako s následky toho, že jeden zhřešil. Soud nad jedním proviněním vedl k odsouzení, kdežto milost po mnohých
proviněních vede k ospravedlnění. Jestliže proviněním
Adamovým smrt se zmocnila vlády skrze jednoho člověka, tím spíše ti, kteří přijímají hojnost milosti a darované spravedlnosti, budou vládnout v životě věčném
skrze jednoho jediného, Ježíše Krista. A tak tedy: Jako
jediné provinění přineslo odsouzení všem, tak i jediný
čin spravedlnosti přinesl všem ospravedlnění a život. Jako se neposlušností jednoho člověka mnozí stali
hříšníky, tak zase poslušností jednoho jediného mnozí
se stanou spravedlivými.



Jeho lidské vědění bylo ohraničeno:
Matouš 24:36 O onom dni a hodině však neví nikdo, ani
andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám.



Toužil po lidském porozumění a podpoře:

Jedině sdílením našeho lidství se mohl Kristus stát
„veleknězem, který je schopen „mít soucit s našimi slabostmi“ (Žid 4:15), a proto nám svým příkladem ukazovat, jak žít ve světě (1 Pt 2:21). Tak došlo k tomu, že
„Slovo se stalo tělem“ (Jan 1:14), a Ježíš se narodil Marii
v betlémské stáji.

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. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži.

Hříšnost padlého lidstva byla výsledkem pádu Adama,
jeho zástupce a představitele. Proto se druhý „Adam“ druhý reprezentant lidstva - musel vypořádat s hříchem
a tak znovu pozvednout lidstvo k trůnu, od něhož odpadlo. Všimněte si, jak Pavel v Ř 5:12-19 staví do protikladu „jednoho člověka“ - Adama - a „jednoho člověka,
Ježíše Krista“.
Římanům 5:12-19



slovo
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Matouš 26:36-40 Tu s nimi Ježíš přišel na místo zvané
Getsemane a řekl učedníkům: "Počkejte zatím zde, já
půjdu dál, abych se modlil." Vzal s sebou Petra a oba
syny Zebedeovy; tu na něho padl zármutek a úzkost. Tehdy jim řekl: "Má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte se mnou!" Poodešel od nich, padl tváří
k zemi a modlil se: "Otče můj, je-li možné, ať mne mine
tento kalich; avšak ne jak já chci, ale jak ty
chceš." Potom přišel k učedníkům a zastihl je v spánku.
Řekl Petrovi: "To jste nemohli jedinou hodinu bdít se
mnou?
Skutečné vtělení, k němuž došlo pomocí skutečného početí
a narození z panny, vytvořilo skutečnou osobu.
Covenant College - studijní příručka

Filipským 2:6-8

Neboj se, JÁ JSEM s tebou!

napsali

Tak znělo motto letošní konference pro ženy, která se uskutečnila ve dnech 15. - 16. 11. v konferenčním centru KAM
v Malenovicích.
Zúčastnily jsme se jí společně s Andreou Vagundovou a Luckou Gembickou, a vzhledem k tomu, jak dobře a do detailu připravená a požehnaná pro nás všechny byla, rády bychom i tímto článkem povzbudily ostatní sestry z našeho sboru, aby
příští rok neváhaly a v rámci svých možností se na konferenci také přihlásily.
Už v páteční podvečer se konferenční sál zaplnil téměř do
posledního místa sestrami z různých koutů naší republiky,
Slovenska, ale i jedním manželským párem z Austrálie.
Hlavní slovo patřilo Martě Tothové, manželce pastora Mira
Totha v Nitře. Poselství, stejně jako i konkrétní slova poznání, která tento večer zazněla, proudila z radostného a horlivého srdce této milé sestry Marty. Sdílela s námi i své mnohé životní zkušenosti s Pánem, které byly určitě pro každou
sestru velkým povzbuzením. Překvapením večera pak bylo
divadelní představení – ztvárnění starozákonního příběhu o
ženě RUT, opravdu krásně a výstižně pojaté. Večer pak volně pokračoval u kávy a čaje, nechyběly ani dobré zákusky. A
jak už to u žen bývá, povídaly si mnohé až do pozdních nočních hodin.
V sobotu se ve službě slovem vystřídaly Judka Presburgerová, manželka pastora Milana Presburgera v Nových Zámcích (a současně švagrová Marty Tothové), a Sandra Ches-

Vzdáváme Ti dík, Pane

ter, žijící se svým mužem v Austrálii. Sestra Judy s námi
sdílela své zkušenosti s Pánem, svou otevřeností a upřímností nám tak poodhalila kus svého života, a bylo víc než
povzbudivé slyšet, jak Pán mocně zasahuje nejen v životě
této milé sestry, ale v životě každé z nás. Slovo Sandry
Chester bylo rovněž požehnané, provedla nás příběhem Rut
a Noemi, jejichž životy k nám mluví dodnes.
Odpoledne nás pak čekaly zajímavé semináře a závěrečné
slovo sestry Olgy Moldanové, modlitby za aktuální potřeby,
a tečku za celou konferencí krátkým, leč výstižným slovem
učinil biskup Martin Moldan.
Všechna kázání i některé semináře byly nahrávány, a kdo
máte přístup k internetu, můžete si je poslechnout, najdete
je na adrese www.evanet.estranky.cz.
Určitě doporučujeme!
Michaela Ledvoňová

napsali

Milovaný Ježíši.
Obdaroval si nás vším, co potřebujeme k životu s Tebou.
Zapustili jsme kořeny v Tobě a smíme se v pokoře sklánět
před Tebou a Ty jsi vždy a všude s námi. Ty, nejvyšší, svatý, neposkvrněný. Ty, kolem něhož se vlní vzduch láskou,
kamkoliv vstoupíš. Odkrýváš nám písmo svaté, které nás
uvádí v pravdy tak hluboké, že se tají dech. S bázní v srdci
se ptáme, smíme vejít, jsme připravení? Zveš nás dál a
raduješ se z toho, že chceme. Dovolíš nám přebývat ve Tvé
blízkosti a vstupovat do věcí, které si připravil tady, na
zemi. Srdce nestačí děkovat za veškeré Tvé dobrodiní. Naplnění Tvým Duchem jásáme v radostném očekávání, až
znovu přijdeš, Pane. Však čas, který jsi nám daroval, máme darovat jiným.
***
Když se blížila doba, kdy Pán Ježíš Kristus měl odejít k Otci,
modlil se: Jan 17- „Po těch slovech Ježíš pozvedl oči k nebi a
řekl:…. Čti celou kapitolu a ve verši 20 je něco úžasného.
„Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo
ve mně uvěří.“
Je to pro nás! Tak vykročme! 1 list Petrův 4,10 Každý, ať
slouží…
Mnoho okolo nás, ať už v rodině, v blízkém okolí i dál, se
opírají o slepeckou hůl, kterou jim podstrčil satan a říká, jen
se opři, půjde se ti líp. A čím více se opírají, tím méně vidí.
Tma je pohlcuje. Z Boží pomoci pomozme mnohým odhodit

ty slepecké hole. Podejme ruku, která je přivede ke světlu, a
oni zatouží opřít se o toho, kdo je miluje, kdo otevře jejích
oči a oni uvidí pravdu, která je vysvobodí.
Kéž jsme z Boží milosti připravení přijímat vše, co nám toužíš dávat. Bože! Pozvedni tvou církev, učiň ji mocnou a svatou, abychom byli připravení, až přijde probuzení.
Světlo je tvůj cíl v temnotách jsi spravedlivý sám sobě.
Říkám si: Nejsem stará, však směřuji již ke stáří, a to je Boží
cesta plná moudrosti pro věčnost J.
Helena Kudrnová
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Malý vánoční kvíz pro děti (i dospělé)

napsali

Milé děti, Vánoce jsou obestřeny spoustou tajemství a také spoustou omylů. Jak je to možné? Vždyť je to jeden z nejkrásnějších dnů v roce, na který se tak těšíme. Jenže – co to jsou vlastně Vánoce a kdy se začaly slavit?
My, křesťané, si připomínáme, že se nám narodil Spasitel. Slavíme jeho narozeniny. A co nám o tom všem říká Bible? Zkuste si odpovědět na následující otázky:

1.

Je v Bibli napsáno přesné datum, kdy
se Ježíš narodil?

2.

Je tam zmínka o místu, kde se narodil?

3.

Známe jména jeho pozemských rodičů?

4.

Byl to Král králů – známe ten „palác“,
ve kterém se narodil?

5.

Máme zmínku v Bibli o tom, že k Vánocům patří vánoční stromeček?

6.

Víme z Bible něco o vánoční „hvězdě“?

7.

Jsou někde ve Starém zákoně zmínky o
tom, že se narodí Ježíš?

8.

Jsou tam zmínky i o nesmírně krutém
rozhodnutí Heroda, zabít všechny
chlapce, kterým ještě nebyly dva roky?

Tak a teď se můžete podívat na správné odpovědi:

1.

Ne. První křesťané neslavili žádný den jako památku
Ježíšova zrození. Pojem Vánoce pochází z toho, že
pohané v době, kdy jsou noci velmi dlouhé, slavili k
poctě boha Slunce tzv. veliké posvěcené svaté noci.
Církev pak dala pohanským posvátným nocím křesťanský význam. Na dobu posvátných nocí 25. prosince
ustanovila slavnost narození Krista.

2.

Ano. Proroctví o místě jeho narození najdeme ve
Starém zákoně a Nový nám toto proroctví přesně potvrzuje. Ježíš se narodil v Betlémě.
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Starý zákon: „Ty však, Betléme efratský, maličký
mezi judskými knížaty, právě z tebe mi má vzejít
ten, jenž bude Vládcem v Izraeli, jehož původ je
pradávný, ode dnů věčnosti.“ (Micheáš 5,1)



Nový zákon: Ježíš se narodil v judském Betlémě za
dnů krále Heroda. Čteme to v tomto verši: Když se
narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: „Kde je ten právě narozený král
Židů?“ (Matouš 2,1)

3.

Ano, známe. Je to Josef s Marií. (Lukáš 2, 4–11)

4.

Ano, známe. Bible nám jej popisuje takto: I porodila
svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a
položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod
střechou. (Lukáš 2,7)

5.

Vůbec ne. S vánočním stromečkem to bylo tak: Podobně jako celý způsob oslavy Vánoc mezi nevěřícími
lidmi, i vánoční stromeček má původ v pohanství.
Všichni pohané starověku spojovali kult Slunce (tj.
Bálův kult) s kultem matky, tj. Astarty nebo Ašery a s
rituálním kultem stále zelených stromů – evergreenů.
V době oslav „svatých nocí“ (zasvěcených slunečnímu
božství) pořádali pohané veselice u stále zelených
stromů. Na ně věšeli ozdoby, ovoce, pamlsky a světla.
Nejprve ve volné přírodě, později doma, protože to
bylo pohodlnější. Jedle, nebo dříve v Orientě cypřiš,
jakož i terebint, byly jako stále zelené stromy života a
zasvěceny „královně nebes Astertě“, manželce Bála.

6.

Ano. Má souvislost s veršem, který řekli mudrcové z
východu: „Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli
jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“ (Matouš 2,2)

7.

Ano. Uvedu vám tyto dva příklady:



Prorok Izajáš předpověděl, že Mesiáš bude potomkem krále Davida těmito slovy: Jeho vladařství
se rozšíří a pokoj bez konce spočine na trůně Davidově a na jeho království. Upevní a podepře je
právem a spravedlností od toho času až navěky.
Horlivost Hospodina zástupů to učiní. (Izajáš 9,6)
A Ježíš se v Davidově rodové linii skutečně narodil. Nový zákon o tom píše takto: Listina rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova.
(Matouš 1,1.6–17)



8.

Druhý příklad najdeme ve Starém zákoně opět u Izajáše:
Sám Pán vám proto dá znamení: Hle, panna počne a porodí
syna a dá mu jméno Immanuel, Bůh je s námi. (Izajáš 7,14)
V Novém zákoně říká Matouš: Porodí syna a dáš mu jméno
Ježíš, neboť on zachrání svůj lid od jejich hříchů.“ To vše se
stalo, aby se naplnilo, co Hospodin řekl ústy proroka: „Hle,
panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel,“ což
se překládá: Bůh je s námi. (Matouš 1,23)

Všem oslavencům
přejeme mnoho
Božího požehnání

Ano. Ve Starém zákoně je proroctví, které se po narození Ježíše
naplnilo.





Starý zákon: Jeremjáš 31,15: Tak praví Hospodin: „V Rámě je slyšet křik – nářek, pláč a hořké bědování. Ráchel
tam pláče nad svými dětmi, nad jejich ztrátou se nedá
utěšit!“
Nový zákon: Matouš 2,16–18: Když Herodes poznal, že
ho mudrci oklamali, nesmírně se rozhněval a dal v Betlémě a v celém okolí povraždit všechny chlapce mladší
dvou let, podle času, na který se vyptal mudrců. Tehdy se
naplnilo slovo proroka Jeremiáše: „V Rámě je slyšet křik
– naříkání a mnohé úpění. Ráchel tam pláče nad svými
dětmi, nad jejich ztrátou se nedá utěšit!“

20. 12. 2008 Pecha
Tomášek

1. 12. 1937 Gattnar
Otokar

1. 12. 1971 Ledvoň
Josef

10. 12. 1945 Bílková
Maria

Tak děti, povedlo se vám odpovědět správně na všechny otázky? A jak
vy budete slavit Vánoce? Dnes se mění celý způsob, jak jsou Vánoce
slaveny – stává se z nich maratón nákupu spousty dárků, jídla a pití a
v tom všem se zapomíná na Ježíše. Oslavte letos Vánoce tím, že si
opravdu budete připomínat tu radostnou zprávu, kterou ohlásil lidem
anděl:
Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově.
(Lukáš 2,11)
Přeji Vám, abyste každý den mohli udělat Pánu Ježíši radost. To bude
ten nejhezčí dárek, který mu můžete k narozeninám dát.
To vám přeje teta Dana.
(Dana Navrátilová, Život v Kristu, 12/2011)

12. 12. 1964 Kozielová
Jana

17. 12. 1966 Rokoszová
Monika

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

Ať jsou veselí
a radují se z tebe všichni,
kteří tě hledají; ať říkají stále:
"Hospodin je velký"
ti, kdo milují tvou spásu.
Žalmy 40:17

-7-

adresa: Apoštolská církev, Sborové noviny,
Pravidelný měsíčník sboru Apoštolské církve v Karviné.
číslo 12, ročník 20
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: 29. 12. 2013
BS: 105 101 764 / 0300
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