
…Protože jsi zachoval mé slovo a vytrval, zachovám tě i já v hodině zkoušky, která přijde na celý svět 

a prověří obyvatele země… Zj.3:10 

Moc ve Filadelfské církvi byla nepatrná, ale důraz zde položený je na slova: „zachoval jsi mé slovo!“ 

Asi je jednodušší zachovávat Boží slovo, když se vše daří, moc Boží se projevuje zcela zjevným způso-

bem, všechny překážky jsou odstraněny a veškeré problémy vyřešeny. Ale co když to tak není? Ve 

Filadelfii to tak určitě nebylo, ale Ježíš je chválí, otevírá před nimi dveře, zvětšuje jejich autoritu, ale 

především jim zaslibuje zachování, ochranu, pomoc v hodině zkoušky, která se blíží.  

04/2014 
úvodník 

slovo 

napsali 

oznámení 

Zachovávejme Jeho slovo! 

Tady se mi připomínají dva příběhy, které Pán Ježíš řekl 

svým učedníkům. Oba jsou zapsány v Matouši 7. kap. Mys-

lím, že celá tato i předešlá kapitola souvisí s listem do Fila-

delfie. Ježíš zde hovoří o naších činech a postojích. Jak by-

chom měli jednat v každodenním životě. Mluví o tom, že 

Nebeský Otec ví o tom, co je v našich srdcích, jaké jsou naše 

postoje a motivy. Prostě o tom, co je skryto.  

Vím o tvých skutcích…  

Chtěl bych, abychom toto slovo mohli vzít i do svých osob-

ních životů. Bůh ví o našich skutcích. Toto není zapsáno pro-

to, abychom se mohli svými skutky chlubit, poukazovat na 

ně, jak jsme dobří a zakládat si na tom, že díky tomu může-

me počítat s Boží shovívavostí.  

Nemylme se! Bůh nikdy nebude tolerovat naše hříchy, dělat, 

že je nevidí, a přitom si pečlivě zaznamenávat naše „dobré 

skutky“. Pozor na tento tragický omyl některých křesťanů. 

Možná se to může zdát až neskutečné, ale někteří si myslí, 

že mohou lhát, podvádět, krást, cizoložit, závidět a nenávi-

dět, s tím, že to stačí jednou za čas vyznat Bohu, který je 

přece láska, On mi odpustí, On ví přece o mých dobrých 

skutcích. Zapomínáme však na to, že On ví i o těch zlých… 

budou dveře před námi otevřené nebo zavřené?  

Proste, hledejte, tlučte!  

To jsou Ježíšovy výzvy pro nás. To nám spíše ukazuje na po-

stoj našeho srdce, na naše nasazení, na to, co je uvnitř, než 

na to, co je navenek. Naše skutky jsou většinou jen přiroze-

ným důsledkem naších postojů a názorů. Naše prosby, hle-

dání Božího království a bouchání na Nebeské dveře ukazu-

je na to, co je uvnitř, co je ve skrytu. Ježíš nám jasně říká, že 

z bodláčí nikdy nebudeme sklízet fíky, stejně jako z trní 

hrozny… 

Skutky Filadelfských tloukli na Nebeské dveře a Ježíš jim je 

otevřel… otevřel dveře, které nikdo nemůže zavřít.  

Pojďme se podívat na tato dvě podobenství.  

Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do království ne-

beského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Mnozí 

mi řeknou v onen den: ‚Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu 

neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve 

tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?‘ A tehdy jim 

prohlásím: ‚Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se 

dopouštíte nepravosti.‘ A tak každý, kdo slyší tato má slova 

a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil 

svůj dům na skále. Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla 

se vichřice, a vrhly se na ten dům; ale nepadl, neboť měl 

základy na skále. Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní 

je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům 

na písku. A spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichři-

ce, a obořily se na ten dům; a padl, a jeho pád byl veliký.“  

Mt.7:21-27 

Zde můžeme jasně vidět postoj Pána Ježíše k lidem, kteří 

neplní, nebo nezachovávají Jeho slovo.  

Můžeme mít dokonce moc, dělat zázraky, dům 

našeho života může vypadat hezky, ale pokud to 

nebude postaveno na Božím slově, lásce a po-

slušnosti, neobstojíme.  

 
Věřím, že nikdo z nás v onen den nechce padnout ani slyšet 

odmítnutí. Proto je zde tato výzva, abychom se nedopouštěli 

nepravosti a plnili, zachovávali Jeho slovo. 

Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem. V 

tomto poznáme, že jsme z pravdy, a tak před ním upokojíme 

své srdce, ať nás srdce obviňuje z čehokoliv; neboť Bůh je 

větší než naše srdce a zná všecko! Moji milí, jestliže nás 

srdce neobviňuje, máme svobodný přístup k Bohu; oč by-

chom ho žádali, dostáváme od něho, protože zachováváme 

jeho přikázání a činíme, co se mu líbí. A to je jeho přikázání: 

věřit jménu jeho Syna Ježíše Krista a navzájem se milovat, 

jak nám přikázal. Kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v 

Bohu a Bůh v něm; že v nás zůstává, poznáváme podle toho, 

že nám dal svého Ducha. 1J3:18-24 

Kéž nám dá Pán srdce zachovávající Jeho slovo a milost k 

tomu, abychom v onen den mohli obstát jako milující a po-

slušné děti Boží.  

Marek Slusarz   
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Ježíš jim řekl:  
Já jsem chléb života;  
kdo přichází ke mně,  
nikdy nebude hladovět,  
a kdo věří ve mně,  
nikdy nebude žíznit. Jan 6:35   

úvodník 
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Kdybych se vás zeptal, co moc krve znamená, možná byste 

odpověděli: „Znamená to, že moje hříchy jsou prominuty – 

že jsem osvobozený z otroctví nepravosti – že všechny moje 

hříchy jsou přikryty.“ Ale, mimo odpuštění, co pro tebe zna-

mená krev Ježíše? Dovedeš mně, své rodině, spolupracovní-

kovi vysvětlit cenu a moc krve Ježíše? Chci vám poskytnout 

plnější porozumění drahocennosti Ježíšovy krve – a jak může 

učinit nádherné změny ve tvém životě! 

Většina křesťanů ví o krvi, kterou za nás prolil Ježíš. Když 

Kristus pozvedl pohár o posledním Hodu beránka, řekl: 

„…Tento kalich je ta nová smlouva v mé krvi, která se prolé-

vá za vás“ (Lukáš 22:20).  

Připomínáme si Jeho oběť pokaždé, když máme večeři Páně. 

Ale tohle je limit znalostí, které má většina křesťanů 

o Ježíšově krvi. Víme jen o krvi, která je prolévána – a ne 

o pokropení touto krví! První biblická zmínka o pokropení 

krví je v Exodu 12:22. Izraelitům bylo přikázáno, aby vzali 

svazek yzopu, ponořili ho do krve zabitého beránka a potřeli 

s ní překlad nade dveřmi a veřeje předních dveří. Když té 

noci přišel anděl smrti a viděl krev na veřejích dveří, minul 

ten dům. Prosím, rozumějte – pokud krev zůstala v nádobě, 

byla bez účinku; byla to pouze krev, která byla prolitá. Krev 

měla moc zachránit, jen když byla z nádoby vyzdvižena 

a natřena! 

Proč nemohli Izraelci prostě položit nádobu s krví na práh 

a říct: „Nezáleží na tom, co s ní uděláme. Konec konců, krev 

je krev“? Co kdyby dali nádobu na plátnem pokrytý stůl ne-

bo podstavec mezi dveře? 

Řeknu vám, co by se stalo: anděl smrti by na ten dům ude-

řil! Krev měla být z nádoby vyzdvižena a namazána na dve-

ře, aby se naplnil smysl její ochrany. Tato krev ve 

12. kapitole Exodu je modelem Kristovy krve. Krev, která 

tekla na Golgotě, nebyla promarněna – nevsákla se do země 

a neztratila se. Ne, tato vzácná krev byla shromážděna 

v nebeské fontáně. Existuje evangelizační píseň, která říká: 

„Je tam fontána plná krve a hříšníci ponoření v tom proudu 

se zbavují vší své viny a hanby…“ Ale tahle představa není 

duchovní; nepotápíme se do krve ani v ní neplaveme.  

Ne – jsme jí pokropeni!  

Jestliže je Kristus Pánem tvého života, potom tvoje veřeje – 

tvoje srdce – je pokropeno Jeho krví. A toto pokropení není 

jen pro odpuštění – ale také pro ochranu! 

Když jsi pokropen, jsi zcela pod ochranou Kristovy krve, 

proti všem ničivým silám Satana. Když jeho armáda uvidí 

Kristovu krev na veřejích tvých dveří, musí tě minout. Ne-

mohou se tě dotknout – protože se nemohou dotknout niko-

ho, kdo je pokropený Kristovou krví! Takže vidíte, že draho-

cennost krve se musí týkat něčeho ještě většího než jen od-

puštění. Ježíšova krev nezůstala v nádobě – ale byla vyzdvi-

žena a natřena na vaše srdce. A čeká, aby pokropila veřeje 

srdcí po celém světě. 

Pokropení krví je zmíněno také v Exodu 24:1–11. V této pa-

sáži uzavřel Bůh smlouvu s Izraelem. Slíbil: „Budete-li po-

slouchat Moje slova, budu vaším Bohem a vy budete Mým 

lidem.“ Poté, co Mojžíš přečetl lidem zákon, lidé odpověděli: 

„Rozumíme – a poslechneme.“ Souhlasili se smlouvou 

s Hospodinem. 

Teď musela být smlouva zpečetěna – potvrzena a uznána 

platnou – a to se mohlo stát jen tím, že nad ní byla prolita 

krev. Epištola Židům nám říká, že Mojžíš „…vzal krev…

a pokropil jak samotnou knihu, tak i všechen lid“ (Židům 

9:19). Prolitá krev zápalných obětí byla zadržena v nádobě. 

Mojžíš polovinou této krve pokropil oltář. Potom vzal yzop, 

namočil do nádoby a pokropil krví dvanáct sloupů 

(představujících dvanáct kmenů Izraele). Nakonec Mojžíš 

ponořil yzop do nádoby a pokropil krví lid. Tato krev, pokrý-

vající lid, zpečetila smlouvu! 

Z této pasáže je jasné, že pokropení krví poskytlo Izraelcům 

plný přístup k Bohu, s radostí. Při této příležitosti to nemělo 

nic společného s odpuštěním a prominutím hříchu – ale spíš 

se společenstvím. Teď byli posvěceni, očištěni – hodni být 

v Boží přítomnosti. Potom Mojžíš, Áron, Nábad, Abihu 

a sedmdesát starších vystoupilo na horu, aby se setkali 

s Bohem. A Hospodin se jim ukázal, sestoupil jakoby na safí-

rovém dláždění. Tito muži před sebou viděli prostřený stůl – 

a Písmo říká, že v klidu, beze strachu ze soudu, seděli v Boží 

přítomnosti a jedli a pili: 

„Na knížata pak synů Izraelských nevztáhl ruky své, ačkoli 

  Vzácná krev Ježíše 
kázání 

Davida Wilkersona 
z 15. dubna 1996 

Bez jakýchkoliv pochybností je krev Ježíše Krista nejvzácnějším darem, který dal náš nebeský Otec své církvi. Ale jen málo 

křesťanů chápe její cenu a moc. Křesťané často zpívají o moci krve. Opravdu, vždyť hymnou letniční církve je: „Je v ní moc, 

moc, zázračná moc v drahé krvi Beránka.“ Ale většina věřících zřídka vstoupí do moci této krve. My prostě nechápeme veli-

ký význam této krve. Například: neustále se „odvoláváme na krev“ jako nějakou mystickou formuli ochrany. Ale jen málo 

křesťanů dokáže vysvětlit její velikou nádheru, slávu a výhody. 

V Písmu se mluví o krvi dvojím způsobem: 
krev prolitá a pokropení krví! 1. 
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viděli Boha, a potom jedli i pili“ (Exodus 24:11). 

To je prostě úžasné! Tito muži mohli jíst a pít přímo 

v přítomnosti Boha – zatímco krátce předtím se strachovali 

o své životy. Bylo to kvůli pokropení krví – a oni porozuměli, 

že v ní je bezpečí, moc a ochrana. Nebáli se! 

Milovaní – dnes jsme v nové smlouvě s Ježíšem Kristem – 

smlouvě zpečetěné Jeho krví. A rovněž dnes, když je naše 

duše pokropená Jeho vzácnou krví, je to za účelem společen-

ství. Byl ti dán přístup k Němu, aniž by tě nějaký hřích odsu-

zoval. Máš s Bohem svobodně rozmlouvat a radovat se 

z Jeho společnosti! 

Jedno z nejdůležitějších pokropení činil nejvyšší kněz. Jed-

nou za rok vcházel do svatyně svatých, kde prováděl obřad 

vykoupení, což znamenalo „usmíření.“ Tento obřad byl ur-

čen k smazání lidských hříchů, aby byli lidé usmířeni a měli 

opět společenství s nebeským Otcem. Kněz vnášel do svaty-

ně svatých v obou hrstech kadidlo, kadidelnici plnou řeřavé-

ho uhlí z oltáře, a nádobu s krví zabitého dobytčete. Ve sva-

tyni svatých byla archa, na ní zlatý příkrov. To byla slitovni-

ce, kde „seděl“ Bůh; byla to Jeho skutečná přítomnost. Na 

každé straně slitovnice byli cherubíni s rozepjatými křídly, 

kterými zastiňovali slitovnici. Poté, co kněz očistil sám sebe 

v obřadu, který byl vypracován do všech detailů, vcházel do 

svatyně svatých s velikou úctou a bázní. Položil kadidlo na 

oheň a hned odtud začala stoupat vůně a kouř. (To předsta-

vuje Kristovy modlitby, přímluvy za Jeho lid. Ježíš vždy sedí 

po Boží pravici a přimlouvá se za svaté.) 

Potom kněz ponořil prst do krve a sedmkrát stříknul na sli-

tovnici. 

„Potom vezma krve volka toho, pokropí prstem svým na sli-

tovnici k východu; tolikéž před slitovnicí kropiti bude sedm-

krát krví tou prstem svým“ (Leviticus 16:14). 

Když byla Boží slitovnice pokropena krví, bylo odpuštění 

všech hříchů dokončeno a všechny minulé hříchy byly při-

kryty. Když nejvyšší kněz vyšel, poznal lid, že Bůh oběť při-

jal a že hříchy jim byly prominuty. Izrael o tom nikdy nepo-

chyboval. 

Písmo o tom říká: 

„Když nám získal věčné vykoupení, vstoupil jednou provždy 

do nejsvětější svatyně, a to ne s krví kozlů a telat, ale se 

svou vlastní krví“ (Židům 9:12). 

„Čím spíše krev Krista…očistí vaše svědomí od mrtvých 

skutků ke službě živému Bohu?“ (Židům 9:14). 

„…aby se nyní objevil před Boží tváří za nás“ (Židům 9:24). 

Ježíš vzal svou vlastní krev do nebe za nás! A ona tam není 

ponechána jen na památku. Je tam, aby pokropila všechny, 

kdo vírou přijdou k Bohu! 

 

Je tragické, že tolik věřících se neraduje z moci a účinnosti 

krve Ježíše. Písmo jasně říká – je pro nás důležité vědět, jak 

jsou naše srdce pokropena krví. Je to učiněno dvěma způso-

by: 

 Jsme krví pokropení skrze Ducha svatého, který 

v nás přebývá. 

Ježíš nás pokropí svou krví, když vírou přijímáme jeho 

dokonané dílo na Kalvárii. To není fyzické pokropení, spíš 

jde o právoplatnou, zákonnou, duchovní transakci. Pokro-

pí krví naše srdce jako odpověď na naši víru. A dokud 

skutečně neuvěříme v moc Jeho oběti na Kalvárii, nemů-

že krev Ježíše přinést v našich duších žádný efekt! 

„…jehož Bůh určil za nástroj smíření skrze víru v jeho 

krev…“ (Římanům 3:25). 

Církve na celém světě se pravidelně zúčastňují večeře 

Páně. Přesto nás Pavel varuje, abychom „nepili 

[z poháru] nehodně.“ To neznamená jen pouhou účast na 

večeři Páně poté, co jsme nějakým způsobem selhali; 

víme, že když činíme pokání z našeho hříchu, Ježíš nám 

odpustí a očistí nás od veškeré nepravosti. 

Ne – věřím, že Pavel říká, abychom správně rozlišovali 

Kristovo tělo. Mluví o tom, že přistupujeme k Pánovu 

stolu, pijeme z poháru symbolicky Jeho krev – a přesto 

nevěříme v moc této krve! To nemá nic společného 

s vírou, že nás Kristova krev v Božích očích ospravedlnila 

a posvětila – ale se zůstáváním v odsouzení a strachu. 

Mnoho věřících je vyloučeno z nádherného zážitku 

u Pánova stolu, protože nepřistupovali ke krvi ve víře. 

Pavel říká: „Není divu, že je mezi vámi tolik nemocných. 

Jste stále slabí, protože nevěříte v naprosté vítězství 

Kristovy krve!“ 

Takoví křesťané vlastně říkají: „Vím, že je nádherné být 

ospravedlněný krví Ježíše Krista. Ale stále mám problém 

věřit, že mě Pán považuje za spravedlivého. Konec kon-

ců, stále ještě jsem nedospěl. Stále bojuji.“ 

Milovaní, opravdovým důkazem víry je klid a pokoj! 

Jestliže věříš celým svým srdcem, přináší to klid tvému 

svědomí a duši. A když přicházíš k večeři Páně a piješ 

z poháru, můžeš říci: „Věřím, že jsem spasený, je mi od-

puštěno, protože věřím v krev Ježíše. Věřím v ní!“ 

 Jsme pokropeni krví Ježíše Krista skrze kázání Du-

cha svatého. 

Když slyšíš, jak je v kázání Ducha svatého vyvyšován 

Kristus a Jeho krev, můžeš vědět, že je to kropení krví! 

Když Filip kázal evangelium eunuchovi, srdce toho muže 

Milovaní, my máme také nejvyššího 

kněze – Ježíše, našeho Pána. A On je 

naším nejvyšším knězem nejen jednou 

za rok, ale stále – až do konce světa! 

Ježíš vzal svou vlastní krev ke skutečné 

slitovnici – do Boží přítomnosti, nejsvě-

tější svatyně – a předložil ji k odpuštění 

všech hříchů, všech věřících, všech 

dob. To bylo definitivní pokropení! 

Jak je srdce pokropeno krví Ježíše? 2. 
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bylo uchváceno Slovem. Okamžitě prosil, aby byl po-

křtěn. Filip mu řekl: „Jestliže věříš z celého srdce, je to 

možné“ (Skutky 8:37). 

Rovněž pokaždé, když do svého srdce přijímáš Duchem 

svatým pomazané kázání a voláš: „Pane, dej mi celou 

svou pravdu,“ jsi vírou pokropen Kristovou krví! V tuto 

chvíli si možná říkáte: „Jak mohu vědět, že je moje srdce 

pokropeno krví?“ Zde jsou tři způsoby, jak můžeš poznat, 

zda jsi pokropen krví: 

1.  Jestli jsi teď ochotný chodit ve světle a dovolit Du-

chu svatému, aby odhalil veškerou tmu, která je 

v tobě, můžeš vědět, že jsi pokropený. 

„Chodíme-li však ve světle, jako on je ve světle, máme 

společenství mezi sebou a krev Ježíše Krista, jeho Syna, 

nás očišťuje od veškerého hříchu“ (1. Jan 1:7). 

Jan tu jasně mluví o někom, kdo je zamilován do Slova, 

nemá strach z pokárání – kdo říká: „Pane, posviť svým 

Duchem svatým do každé štěrbiny mého srdce. Chci 

chodit ve světle.“ Jestliže miluješ světlo, je to jisté zna-

mení, že jsi pokropený! 

2.  Jestliže používáš moc a autoritu Kristovy krve, když 

jsi pod útokem nepřítele, můžeš vědět, že jsi po-

kropený. 

Když jsou ti, kdo nejsou pokropeni, v potížích, volají své-

mu nejlepšímu příteli nebo poradci, nebo se utápějí ve 

strachu a výčitkách. Ale ti, kdo jsou pokropeni, se oka-

mžitě postaví na moc v krvi Ježíše! 

V křesťanských kruzích slyšíme často frázi „obhájení 

krví.“ Ale to není termín z Písma. Slovo obhajovat tu 

znamená „spor“ což naznačuje škemrání, úpěnlivou 

prosbu. A to je obranný styl. 

Věřím, že náš postoj musí být silnější než tohle. My jsme 

válečníci – krví vykoupení, krví spasení, víc než vítězi 

skrze krev Ježíše Krista! My nejsme v soudní síni 

s ďáblem, nevedeme soudní případ. Ne – my jsme vítězo-

vé! Ježíš pro nás zvítězil, Jeho krev zvítězila. A já věřím, 

že naším bojovým pokřikem by mělo být: „Provolávám 

vítězství krve Ježíše! Jsem krví omytý, krví vykoupený, 

krví ospravedlněný, krví ochráněný. A já prohlašuji ví-

tězství krve Ježíše!“ 

3.  Jestliže jsi si tak jistý očišťující, ospravedlňující 

mocí krve, že tě tvoje svědomí už neodsuzuje, mů-

žeš vědět, že jsi pokropený. 

Tvoje svědomí činí zlé dílo, pokud tě nepobízí 

k poslušnosti evangeliu. Činí zle, když tě zbytečně odsu-

zuje, obviňuje tě, neustále ti připomíná, jak jsi zklamal 

Boha, a vyvolává tím v tobě deprese a strach. 

Ale když máš naprostý pokoj a plně se opíráš 

o očišťující, ospravedlňující moc krve Ježíše – když pře-

vezmeš vedení nad svým svědomím v Duchu svatém – 

tvoje svědomí už není tvým žalobcem, ale spíš dělá svou 

práci pořádně. Když ďábel povstane s odporným obvině-

ním, tvoje svědomí bude provolávat vítězství krve! 

„A proto přistupme s opravdovým srdcem, v plné jistotě 

víry, se srdcem očištěným od špatného svědomí 

a s tělem omytým čistou vodou“ (Židům 10:22). 

Klidné, očištěné svědomí je znamením pokropení krví 

Ježíše! 

 

 Ježíšova krev nás vykoupila z hříchu a moci temno-

ty. 

„V něm máme skrze jeho krev vykoupení…“ (Efezským 

1:7). 

Už nejsme pod odsouzením nebo strachem! 

Mnoho lidí je vykoupeno a ospravedlněno krví Ježíše – 

ale nevědí to, protože žijí ve strachu a odsouzení. Dali 

svou víru Pánu – ale nevstoupili do té slávy, že jsou 

ospravedlnění krví. Jsou jako muž, který měl veliký dluh 

a nemohl ho zaplatit. Mužův bohatý šéf účet zaplatil, 

aniž by to svému zaměstnanci řekl – potom si ho zavolal, 

aby mu řekl dobrou zprávu. Muž se posadí, v rukou fasci-

kl dluhů a prochází stránky, seznam směnek, které na-

hromadil. Myslí si: „Nikdy nebudu schopen to všechno 

zaplatit. Uvrhnou mě do vězení!“ Když šéf vidí výraz 

strachu v mužově tváři, je zmaten. Říká: „Promiňte, podí-

val jste se na první stránku?“ Muž listuje zpátky k první 

stránce, kde čte: „V plné výši splaceno.“ 

Mnoho křesťanů je jako tento muž. Nevědí, že jejich hří-

chy byly odstraněny, v plné výši zaplaceny! Musíme ví-

rou vstoupit do tohoto poznání, abychom měli ten uži-

tek – kterým je pokoj s Bohem! 

 Ježíšova krev vykoupila celou Boží církev. 

„…abyste pásli Boží církev, kterou získal svou vlastní 

krví“ (Skutky 20:28). 

Kristova církev není na prodej! Zapomeňte na myšlenku, 

že Satan porazí Jeho církev. Nelomte rukama 

a nebědujte: „Ach ne, církev jde do pekla.“ Ne – jde do 

nebe! Proč? Je krví vykoupena pro věčnost! 

 Ježíšova krev strhává všechny zdi. 

„Ale nyní, v Kristu Ježíši, jste vy, kteří jste kdysi byli da-

lecí, učiněni blízkými skrze Kristovu krev. Vždyť on je 

náš pokoj; on, který učinil z obojího jedno a zbořil zeď 

rozdělení“ (Efezským 2:13–14). 

V Times Square Church to má veliký význam. Uctívá zde 

více než sedmdesát národností, ale naše církev nemá 

žádné zdi, žádná vlastenectví. Všichni jsme jedno 

v Kristu – krví pokropená církev. Opravdu, ti, kteří jsou 

krví pokropení, již nemají žádné zdi. Všechny spadly! 

 Ježíšova krev nás posvěcuje. 

„…krev Ježíše Krista, jeho Syna, nás očišťuje od veškeré-

ho hříchu“ (1. Jan 1:7). 

To by mělo na vaší tváři vyvolat veliký úsměv. Jste posvě-

cení – pokropením očištěni! To je stálá činnost Ducha 

svatého. 

 Kristova krev přemáhá Satana a zahání ho na útěk. 

„Ale oni nad ním zvítězili díky krvi Beránka a díky slovu 

svého svědectví, a nemilovali své duše až 

Jaké výhody plynou z Ježíšovy krve,  
když je tvoje srdce pokropené? 3. 
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k smrti“ (Zjevení 12:11). 

Co je slovo svědectví? Je to prostě toto: „Věřím v krev! 

Dosvědčuji panující, přemáhající moc Ježíšovy krve – 

a provolávám její úplné vítězství!“ 

Jestli chceš přemoci ďábla, stůj na krvi – a vyhlašuj její 

moc! 

 Ježíšova krev nám umožňuje vstup do svatyně sva-

tých – k našemu nebeskému Otci – bez výčitek. 

„Máme tedy, bratři, smělou důvěru k vstoupení do nej-

světější svatyně skrze Ježíšovu krev“ (Židům 10:19). 

Máme k našemu Otci přistupovat směle – beze strachu! 

 

Jsme tímto pokropením nějak zavázáni? Ano – a velice mno-

ho! Jestliže jsme pokropeni krví Ježíše, jsou nám přikázány 

dvě věci: 

1.  Máme chodit v klidu – a už žádné pochybování! 

Když Mojžíš pokropil krví hříšné Izraelce, oni už nikdy 

nepochybovali, že jim bylo odpuštěno a že je Bůh přijal. 

Důvěřovali tomuto pokropení! 

Dnes nejsme pokropeni krví býků, kozlů nebo ovcí – ale 

krví Krista, Božího beránka. A přesto máme víc pochyb-

ností, víc strachu než tamti Izraelci! 

Martin Luther řekl, že je to rouhání, když si bereme zpět 

všechny hříchy, které byly vloženy na Krista. Souhlasím! 

Je naprostá svatokrádež topit se ve strachu, vině, odsou-

zení – říkat: „Bible říká, že jsem vírou očištěný, osprave-

dlněný a chráněný před mocí Satana – ale nedokážu uvě-

řit, že je tak skvělá věc možná!“ 

2.  Máme Boha chválit s vděčným srdcem – nikdy ne-

pochybovat! 

Je nám přikázáno, abychom Bohu s velikými chválami 

děkovali za krev Ježíše: 

 „…chlubíme se také Bohem skrze našeho Pána, Ježíše 

Krista, skrze něhož jsme nyní přijali smíře-

ní“ (Římanům 5:11). 

 „Radujte se v Hospodinu, jásejte spravedliví, vesele 

prozpěvujte všichni upřímní!“ (Žalm 32:11). 

 „Blahoslavený lid, kterýž zná zvuk tvůj…“ (Žalm 

89:15). 

 „Velice se budu radovati v Hospodinu, a plésati bude 

duše má v Bohu mém; nebo mne oblékl v roucho spa-

sení, a pláštěm spravedlnosti přioděl mne…“ (Izaiáš 

61:10). 

Provolávej vítězství krve Ježíše ve svém životě. A začni Ho 

hned teď chválit za zaslíbení toho velikého dne vykoupení, 

který je před námi. 

Amen! 

Co Bůh očekává od nás, když jsme byli 
pokropeni krví Ježíše? 4. 

 

Všem oslavencům  
přejeme mnoho  

Božího požehnání 

 

4. 4. 2006 Krucina  
Daniel 

8. 4. 1995 Rokoszová  
Barbora 

1. 4. 1976 

Řežábková  
Marie 

Weber  
Martin 

Suknarovský  
Alexandr 

3. 4. 1946 

5. 4. 1973 

8. 4. 1967 

10. 4. 1963 Kostková  
Katarina 

12. 4. 1990 Kozielová  
Karolína 

Podzimková  
Beáta 

14. 4. 1973 

Slusarz  
Marek 

18. 4. 1970 

Vagunda  
Luboš 

10. 4. 2006 Pechová  
Nela 

17. 4. 1994 Kožina  
Daniel 

21. 4. 1965 Dorušincová  
Karin 

Milost a pokoj  

ať se vám rozhojní  

poznáním Boha  

a Ježíše, našeho Pána. 
 

2 Petrův 1:2    



Modlitby pro DUBEN 2014 

1.   Pronásledovaní křesťané v Iráku 

Stálé pronásledování křesťanů v Iráku již probíhá po 

staletí. Po pádu Saddáma Husajna se paradoxně pro-

následování církve ještě více umocnilo větším vlivem 

radikálů. Počet křesťanů je stále nižší. Mnozí utekli 

za bezpečím do Sýrie, kde dnes zažívají ještě větší 

pronásledování jak od rebelů, tak z vládní strany. 

Cílem je zcela vymýtit křesťanství z Iráku. Podle 

zpráv je každý druhý den nějaký křesťan zabit, une-

sen, nebo zneužit. 

Modleme se: 

 za místní ortodoxní křesťany i muslimské konverti-

ty, 

 za finanční zabezpečení křesťanských rodin, 

 za pronásledovatele křesťanů a jejich obrácení, 

 za misijní projekty. 

 

2. Nezasažený národ Kurdů v Iráku, Sýrii, Íránu 

Kurdové, kterých je 25 milionů, představují nejpočet-

nější národ na světě bez vlastního státu. Žijí v odleh-

lých oblastech dnešního Turecka, Sýrie, Iráku a Írá-

nu. Kurdové jsou utlačováni a stávají se často obětmi 

diskriminace a útoků. V dějinách několikrát proběhla 

genocida jak ze strany Turků, tak i ze strany Iráku 

pod vedením Saddáma Husajna. 

Modleme se: 

 za zasažení Kurdů evangeliem, 

 za projekt vyučování pro vedoucí podzemní církve 

(Nehemia stojí u zrodu biblické školy a vyučování 

pro místní vedoucí církve), 

 vyprošujme Boží požehnání pro tento biblický ná-

rod. 

 

3.   Prosme Pána žně za misijně nastavenou mládež, 

aby našel ochotná a zapálená srdce pro misii 

mezi mladou generací 

Modleme se: 

 za mládeže organizující krátkodobé misijní výjezdy, 

 za KristFest a předání misijní výzvy, aby Pán žně 

vypudil mladé lidi na misijní žeň. 

- 6 - 

Nadační fond Nehemia  
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První den začínal večerním programem, na kterém bylo slo-

vo o tom, jak přicházet do Jeho přítomnosti. Pak násle-

doval koncert skupiny RESET. Druhý den dopoledne byl čas 

pro osobní ztišení. Byl to dobrý čas pro hledání Jeho pří-

tomnosti, prohloubení vztahu s Ním a také pro nové ode-

vzdání se do služby Bohu. Odpoledne byly dva bloky různě 

zaměřených seminářů, například jak sloužit Bohu po celý 

rok, o vztazích, okultismu. Také byly připraveny různé spor-

tovní aktivity. Večer bylo slovo „Jak přinášet Jeho přítom-

nost do světa“. Poté skvělé představení Frýdlantských dra-

matiků, kteří s vtipem ukazují na to, že máme naději v Bohu. 

Na závěr koncert skupiny Forgiven. Třetí den byly poslední 

semináře a závěrečný program, kde bylo slovo o uctívání v 

Jeho přítomnosti. 

Celkově si myslím, že to byl výborný čas na obnovení vztahu 

s Bohem, povzbuzení k životu s Ním. Také jsem se mohl vi-

dět s přáteli, se kterými se nemám možnost vidět často. V 

létě Impuls pokračuje třemi misijními týdny. Více informací 

se můžete dozvědět na webu www.impulsweb.cz. Určitě 

bych tuto akci doporučil všem mládežníkům. 

Verše, které zazněly v průběhu festivalu, a které pro mě 

byly povzbuzením:  

„Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věří-

me v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává 

a Bůh v něm. V tom jeho láska k nám dosáhla cíle, že máme 

plnou jistotu pro den soudu – neboť jaký je on, takoví jsme i 

my v tomto světě. Láska nezná strach; dokonalá láska 

strach zahání, vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, ne-

došel dokonalosti v lásce.“ (1. Janův list 4:16-18) 

 

Jirka Ochodek 

Impuls Festival se konal ve dnech 28. 2. - 2. 3. 2014 ve třineckém DDM. Jeli jsme s Natem Ledvoněm vlakem. Letošní téma 

bylo "V Jeho přítomnosti" a smyslem festivalu mělo být, mimo jiné, prohloubení vztahu s Bohem. Festivalu se, podobně jako 

minulý rok, zúčastnili také křesťané ze zahraničí, například z Norska. 

Na biblických setkáních je už od podzimu je na programu 

čtení Markova evangelia. I když si doma přečtu kapitolu, 

která je na řadě, vždy mě překvapí, že se dozvím něco 

nového, na co bych doma sama nepřišla. Tak tomu bylo i 

na poslední biblické.  

Četli jsme 12. kapitolu. Jsou v ní popsané  spory, které 

vedli s Pánem Ježíšem farizeové a zákoníci. Spor o křest 

Janův, spor o vzkříšení, spor o daň císaři. Odpovědi Pána 

Ježíše na tyto otázky, vzbudily u zúčastněných obdiv.  

Na tento fakt zareagoval bratr Pavel Š. Poznamenal, že 

tak , jako musel kněz prohlédnout každého obětního be-

ránka, zda nemá nějakou vadu, tak stejně musel být pro-

zkoumán a prověřen náš Spasitel. A nikdo na něm nena-

šel žádné vady!   

„Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa. (Jan 1, 29)  

Pokud o Velikonocích narazíte na symbol beránka, tak ať 

se vám vybaví v paměti tato slova, že náš Spasitel byl bez 

vady, bez viny a proto Otec přijal Jeho oběť.   

radostné Velikonoce     
vám přeje vaše sestra Jola 

AUDIO nahrávky z dvoudenního 

semináře na téma - VIZE.  

Vyučující Stefan Horn.  

Celkem 12 souborů ze seminářů 

+ slovo Mira Tótha z večerního 

shromáždění. Ke stažení na: 

http://ulozto.cz/xHbQ8p5o/vize-

2014-audio-rar 

heslo: vize2014  

15. března 2014 proběhlo společné odpoledne pro všechny, 

kteří účinkovali nebo se nějakým způsobem zapojili do Vá-

nočního představení Andělé.  

Přichystané byly různé soutěže, hry a také pizza, na které si 

všechny děti pochutnaly. Závěrem byl promítnut sestříhaný 

videozáznam z odpoledního vystoupení.   

DVD s filmem, na kterém najdete také foto prezentaci i pís-

ně, které zazněly v představení, je možno zakoupit u prodeje 

knih.    

Cena: 50,- / ks 

http://ulozto.cz/xHbQ8p5o/vize-2014-audio-rar
http://ulozto.cz/xHbQ8p5o/vize-2014-audio-rar
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Jakékoliv příspěvky vždy vítáme! Články, recenze, slovo povzbuzení, svědectví a jiné můžete předávat 
osobně v kanceláři sboru anebo zasílat na uvedené adresy. Na schválení vyučujících příspěvků mají 
vyhrazené právo starší sboru a pastor. Uzávěrka příjmu příspěvků do dalšího čísla SBN:   30. 04. 2014 

adresa: 
 

tel.:  
e-mail: 

web: 
BS:  

Apoštolská církev, Sborové noviny,  
Za Panelárnou 2481/2, 735 06  Karviná 6 
+420 596 318 745 
ackarvina@volny.cz 
www.ackarvina.cz 
105 101 764 / 0300 

Pravidelný měsíčník sboru Apoštolské církve v Karviné. 
SBN vychází pro potřebu AC v Karviné a jsou distribuovány zdarma. 

číslo 04, ročník 21 

mailto:ackarvina@volny.cz
http://www.ackarvina.cz

