květen 2019

Poznávejme Hospodina,
usilujme ho poznat.
Jako jitřenka, tak jistě on vyjde.
Přijde k nám jako přívaly dešťů
a jako jarní déšť,
jenž svlažuje zemi.
Ozeáš 6:3



Úvodník: Naslouchej Bohu



Dobré zprávy z Bangladéše



Narozeniny a oznámení

NASLOUCHEJ BOHU

úvodník

Milí bratři a milé sestry.
Jistě mi dáte za pravdu, že pro nás není
vždy jednoduché rozumět Bohu. Je však dobré vědět to, že Bůh má zájem hovořit ke svému lidu srozumitelným způsobem. Dnešní doba je rychlá,
všichni chtějí vše teď hned, ale přesto si musíme
oddělit čas k naslouchání Bohu. Usilujme o nalezení dostatečného množství času k naslouchání Hospodinu. Budeme-li slyšet Boží hlas, budeme moci naplnit Boží záměr. Většinou
Bůh mluví skrze Ducha svatého. Někdy můžeme slyšet, co Pán hovoří, ale poselství nepřijmeme. Máme svobodnou vůli, můžeme se
rozhodnout. Pak si musíme uvědomit, že si poneseme následky svého rozhodnutí. Jde mi o to, aby se naplňovala Boží vůle v našich
životech, po tom toužím.
Jakým způsobem k nám Bůh mluví?
Věřím, že tiše a jemně. On sám hledá, jak k nám může mluvit. Jsou to rozmanité způsoby. Nejčastěji je to Boží slovo. Ožije
nám v srdci. Dotkne se nás. Pokud poslechneme, přinese nám požehnání. Může použít také proroctví, které nám potvrzuje to, co
s Bohem prožíváme. Na druhou stranu Bůh ke mně často mluvil
skrze manželku, děti a další lidi.
Proč k nám Bůh hovoří?
Bůh chce s námi mít obecenství. Zároveň touží skrze náš život jednat s nevěřícím světem, sousedy, spolužáky i nevěřící rodinou. Bůh k nám hovoří také proto, že nám chce žehnat, vyučovat
nás, posilovat, chránit před svodem, hříchem a také nás připravit
na setkání s Kristem.
Podívejme se na biblický příklad, jak Bůh mluvil ke králi Saulovi. Izraelští muži viděli, že se dostali do tísně a že lid je sklíčen. Lid se ukrýval v jeskyních, rozsedlinách, skalních stržích, slujích a jamách. Hebrejové přešli Jordán do země gádské a gileádské, zatímco Saul byl ještě v Gilgálu; všechen lid, který šel za ním,
byl zděšen. Čekal sedm dní do chvíle, kterou určil Samuel, ale Samuel do Gilgálu nepřicházel a lid se od Saula rozprchával. Saul
tedy řekl: „Přineste ke mně oběť zápalnou a pokojnou.“ A obětoval
zápalnou oběť. Sotva skončil obětování zápalné oběti, přišel Sa2

muel. Saul mu vyšel vstříc a pozdravil ho. Samuel se ho otázal:
„Cos to udělal?“ Saul odvětil: „Když jsem viděl, že se lid ode mne
rozprchává, neboť tys k určenému dni nepřicházel, a že se Pelištejci shromáždili v Mikmásu, řekl jsem si: Pelištejci teď sejdou proti
mně do Gilgálu a já jsem si nenaklonil Hospodina. A tak jsem se
opovážil zápalnou oběť obětovat sám.“ Samuel nato Saulovi řekl:
„Počínal sis jako pomatenec. Nedbals příkazu, který ti dal Hospodin, tvůj Bůh. Tak by byl Hospodin upevnil tvé království nad Izraelem navěky. (1. Samuelova 13:6-13) Samuel zde hovořil vážná
slova napomenutí k Saulovi: „Nedbal jsi příkazu Božího“. Chopil se
kněžské role, začal přinášet oběti a neposlechl. Bůh chtěl vyzkoušet
Saulovo srdce. Poznat jak bude jednat. Proč? Ve 13. verši se dovídáme, že Bůh chtěl upevnit jeho království. On se rozhodl špatně,
my se z tohoto selhání můžeme poučit. Přemýšlím, zda bychom
v dané situaci obstáli my. Jak bychom jednali? Pokud podobnou
zkouškou neprojdeme, nevíme, co bychom učinili. Každý z nás se
může dostat do těžké situace, a tak naslouchejme Bohu a poslechněme Ho. Slovo od Boha tě převede. Nehledejme své cesty.
Jaké mohou být překážky naslouchání?
Často to jsou hranice, které Bohu vytyčíme. Nepustíme jej
do některých oblastí života. Bůh tyto naše hranice respektuje, ale
my se tím okrádáme. On chce celé naše srdce, celý náš život, ale
i celý náš majetek. Věřme mu, Bohu na nás záleží. Nemějme obavy
a nebuďme zatvrzelí.
Položme si praktické otázky. Jak jednáme s Božím slovem?
Uplatňujeme slovo nebo jsme jen posluchači? Jak jednáme, když
k nám Bůh mluví? Často jde o duchovní boj. Když zvítězíš, přijde
radost do tvého života. Pouhý posluchač slova nikdy nenalezne Boží
pokoj. Postupně nechá otupit své svědomí. Jeho srdce tvrdne. Jak
jednáme v konkrétních případech? Někdo tě poprosí, ať jdeš s ním
navštívit nemocného. Co uděláš? I takto můžeme slyšet Boží hlas.
Umíme nést křivdu nebo napomenutí? Zapojujeme se do služby
Bohu? Přinášíme finanční oběti? Jak jednáme? Voláme k Bohu
o sílu a zmocnění? Mnohdy jsme omezeni svým pohledem na určité
dění. Ale víme, že Bůh naplňuje svá zaslíbení těm, kteří ho poslouchají. Otevřeme své srdce na Boží hlas. Poslušnost přináší požehnání. Pamatujme, že Boží milosrdenství je věčné.
Jindřich Koziel
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DOBRÉ ZPRÁVY Z BANGLADÉŠE

svědectví

Chci se s vámi jen krátce podělit o své dojmy z evangelizačního výjezdu do Bangladéše v březnu 2019.
Tato evangelizace se připravovala od jara 2018. Bratr Per Hyldgaard, který káže evangelium po celém světě, přizval i pastory
z České republiky. Po modlitbách a rozhodování jsem odletěl z ČR
do této krásné asijské země já a pastor Bohuslav z Ostravy.
Dvoudenní cestování letadly a autem na místo evangelizace
(Festivalu radosti) bylo docela únavné. I přes tuto únavu jsme se
modlili za následující dny a očekávali jsme Boží jednání. Nejen mé
srdce, ale i duch se velmi radoval, když jsme mohli během čtyř dnů
festivalu vidět mezi
lidmi hlad po Bohu
a touhu po záchraně.
Většina přítomných
odevzdávala
život
Kristu. Bůh potvrzoval své Slovo mocí
a zázračnými uzdraveními. Každý další den
přicházelo víc a víc
lidí, aby si poslechli
dobrou zprávu. Lidé
začali po modlitbách
vydávat
svědectví
o uzdravení. Desítky lidí každý den přijaly uzdravení.
Poslední den se shromáždilo asi kolem 1000 lidí. Po skončení
měli místní křesťané více než 1700 odevzdaných kartiček
s rozhodnutím pro Krista. V dubnu jsme dostali zprávu, že se již
pokřtilo 600 lidí a mnozí další jsou v kontaktu s Božím lidem. Díky
Pánu za toto nádherné dílo.
Je dobré podpírat tuto novou práci v Bangladéši i našimi
modlitbami. Prosím, připoj se v modlitbách i ty. Křesťanů v této zemi není ani jedno procento.
Lumír Folvarčný
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Evangelizační večer pod širým nebem
Lidé toužící po smíření s Bohem
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pozvánka na evangelizaci
pozvánka na semináře

Doporučené pro 25 až 55+
Uzávěrka 19. 5. 2019
www.acregistrace.cz

Dotazy:
Lumír Folvarčný 731 504 372
lumir.folvarcny@gmail.com
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číslo 5, ročník 27

SbN vycházejí jako měsíčník pro potřebu AC v Karviné a jsou distribuovány zdarma. 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: 29. 5. 2019
Apoštolská církev, Za Panelárnou 2481/2, 735 06 Karviná 6, č. tel.:+420 596 318 745
e-mail: ackarvina@volny.cz, web: www.ackarvina.cz, č. účtu 2200929323/2010
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