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Ať je známa na zemi tvá cesta,
mezi všemi pronárody tvoje spása!
Žalm 67:3
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ŽIVOT V DUCHU SVATÉM

úvodník

Milí bratři a milé sestry,
v minulých dnech jsme si připomínali
Letnice, událost seslání Ducha svatého na
učedníky. Tímto se naplnilo starozákonní proroctví Joele, a učedníci získali odvahu a smělost naplnit své poslání Skutky 2:15-18. Od dne
Letnic je Duch svatý stále přítomen na zemi a
tak i my můžeme mít účast na tomto požehnání. Život v plnosti Ducha svatého je pro nás připraven. Jan Křtitel
prorokoval o Kristu, že nás bude křtít Duchem svatým (Marek 1:8).
Jsme-li pokřtěni Duchem, prosme vroucně o každodenní vedení.
Křest Duchem svatým je vstupem do života v moci.
Tímto křtem jsme oživováni, a to nám umožňuje být mocnějšími
svědky Ježíše Krista, kterého Duch svatý přišel oslavit. Duch Boží
nás chce vést k modlitbám, osobnímu ztišení a rozjímáním nad Božím slovem. Tím upevňujeme náš duchovní základ na pravdě Božího slova. Matouš 7:24 A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní
je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům
na skále. I mezi Božím lidem najdeme takové, kteří staví na písku.
Formuje nás Boží slovo? Co ti, kteří nechtějí hluboce přemýšlet nad
Slovem? Myslím si, že zůstávají na povrchu. Nezralost je vede
k nastavení překroucených morálních hodnot. Uvedu příklad: Pýcha se nazve zdravé sebevědomí, chamtivost je touha po požehnání,
závist je boj za spravedlnost, ostřejší slova jsou svobodou projevu,
výchova dětí bez zásad je respekt k osobnosti dítěte a lenost je prokrastinace (nebo-li tendence odkládat plnění činností a úkolů,
zejména těch nepříjemných, na pozdější dobu). Slyšet slovo a učit
se je žít přináší růst. Nikdy není na škodu na naší duchovní cestě
sledovat, jak Duch svatý působí v životě někoho jiného. Čtěme knihy o zkušenostech Duchem naplněných křesťanů. Zároveň poznávejme hodnotu „vztahu“. Bůh žije ve vztahu – trojice. Nás stvořil
pro vzájemné společenství. Ježíš měl vztah s Otcem, ale i vztahy
s lidmi. Lidský život od dětství po stáří je o vztazích, a to ne jen
s lidmi ale i Bohem.
Oddělení od hříchu ale zapálení pro službu hříšníkům. Duch svatý nás nikdy nepovede k tolerování hříchu v našich
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životech, ale zároveň nás povede ke službě hříšným lidem. Sledujme, co říká Jan 16:8-9 On přijde a ukáže světu, v čem je hřích,
spravedlnost a soud: Hřích v tom, že ve mne nevěří. Protože je vylit na každé tělo, jedná v životech hříšníků. Jeho práce je ukázat lidem ve světě, v čem je hřích. Co to pro nás znamená? Měli bychom
dovolit Duchu svatému, aby položil břemeno za ztracené na naše
srdce. Ten kdo má evangelizační dar toto břemeno již má, ale co
ostatní? Učme se sloužit v lásce a pod vedením Ducha svatého hříšníkům. Křesťané sloužili ztraceným lidem k uzdravení a vysvobození od zlých duchů Skutky 5:16 Množství lidí z okolních měst se
scházelo do Jeruzaléma, přinášeli nemocné a trápené nečistými
duchy a ti všichni byli uzdravováni. Byli vedení láskou k lidem
a Duchem. Dělejme i my to stejné v moci Ducha.
Mít neustálou radost uprostřed složitých okolností.
První učedníci jsou pozoruhodní svou radostí v těžkých situacích.
Velerada je nechá zbičovat a oni se radují. Skutky 5:40-42 zavolali
apoštoly, poručili je zbičovat, zakázali jim mluvit ve jménu Ježíšovu a pak je propustili. A oni odcházeli z velerady s radostnou myslí, že se jim dostalo té cti, aby nesli potupu pro jeho jméno. Dále
učili den co den v chrámě i po domech a hlásali evangelium, že Ježíš je Mesiáš. Pavel a Barnabáš byli vyhnáni z Pisidské Antiochie,
ale radost neztratili (Skutky 13:52). Apoštol Pavel zažil kamenování v Lystře, mysleli si, že je mrtvý, ale Pán jej pozvednul. Neutekl
do bezpečí, vrátil se zpět do města (Skutky 14:19-20). Kam Pavel
přišel tam směle a s radostí povzbuzoval učedníky, že se nemají zaleknout utrpení - musíme skrze ně projít do Božího království
(Skutky 14:22).
Ke každodennímu životu pod vedením Ducha svatého nepotřebujeme až tak moc probuzení, ale porozumění. Nespokojme se
s málem, ale prosme o plnost života v moci Ducha.
LUMÍR FOLVARČNÝ

Bohoslužba v neděli 24. 6.
- slouží biskup Martin Moldan
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DVĚ VLAJKY

k zamyšlení

Tento příběh mi vyprávěl jistý anglický úředník. Mladý muž,
který přišel do Ameriky z Anglie a stal se americkým občanem,
po čase odešel na Kubu, která byla tehdy pod španělskou vládou.
Za nějaký čas vypukla revoluce na Kubě. Tento muž nic netušil, byl
zatčen, uvězněn a španělským vojenským soudem odsouzen k trestu smrti. Měl být zastřelen pro vyzvědačství. Když se americký konzul o tom dověděl, spojil se s anglickým konzulem a oba zjistili, že
tento muž je nevinen. Došli k španělskému velícímu úředníku
a řekli mu, že odsouzený muž není vinen. Španělský úředník však
řekl, že rozsudek podle zákona musí být vykonán. Tehdy ještě nebylo možno poslat SMS, nebo telefonicky zavolat a konzulové se nemohli rychle spojit se svými vládami, co by měli učinit pro záchranu onoho mladého muže. Učinili však ze svého podnětu něco
zvláštního. Když přišlo ráno, kdy tento muž měl být zastřelen, byla
dána rakev na vůz a odsouzenec se musel na ni posadit. Tak byl vezen ulicemi za město, kde byl vykopaný hrob. Rakev byla položena
vedle hrobu. Odsouzený muž, kterému byly zavázány oči, se
opět musel posadit na rakev. Vojáci se postavili do řady a čekali
na rozkaz velitele, aby onoho muže zastřelili. V poslední chvíli přijeli tryskem na místo popravy americký i anglický konzul. Anglický
konzul vyskočil z vozu a odsouzence ovinul anglickou vlajkou. Totéž ihned učinil také americký konzul s praporem posetými hvězdami, takže odsouzenec byl úplně zakryt vlajkami dvou velkých států.
Konzulové se obrátili ke španělskému důstojníku a pravili:"Odvažte
se střelit do těchto vlajek". Nikdo se toho neodvážil, protože za těmito vlajkami byly dva mocné státy.
Milí přátelé, bratři a sestry, Bůh dal všem těm, kteří se ho bojí, korouhev, aby ji vyzdvihli pro Jeho pravdu (Žalm 60,6). Věřící
lidé jsou pod Jeho korouhví (praporem), a proto i pod Jeho ochranou. I On říká našim nepřátelům, jako
kdysi izraelským: Nedotýkejte se pomazaných mých, a prorokům
mým nečiňte nic zlého, nebo kdo se
dotýká vás, dotýká se zřítelnice
mého oka (Žalm 105,15, Zach.2,8).
Převzato z časopisu ‚Ze slov pravdy a lásky‘
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JAK JE TO S NAŠIMI NEVYSLYŠENÝMI MODLITBAMI?
Zamyšlení a recenze na knihu Když Bůh mlčí
Určitě jste se někdy zamýšleli nad tím, proč Bůh nevyslýchá
naše modlitby. Tato otázka je nejvíce spojena s našim utrpením
a uzdravením. Najdete spoustu charismatických knih, které vám
dají „návody“ k tomu, jak být uzdraveni. Prostě se jen naučíte znát
nějaké formulky k vyznávání, určité období budete žít zvlášť posvěcený život, možná i v postech a pak „zafungují“ určité vesmírné páky, které pohnou Bohem k tomu, aby někoho uzdravil. Spoustu takových doktrín zavání spíše okultismem než opravdovou vírou, kterou měla prvotní církev!
Nejčastějšími důvody, které bývají uváděny jako odpověď,
proč Bůh nevyslýchá naše modlitby bývají: Osobní hřích, nedostatek víry, démonský útok nebo Boží zkouška. Někdy to jsou důvody
nevyslyšených modliteb, ale z daleka ne vždy! Lidem, kteří v životě
prochází těžkými věcmi, charismatická učení jako řešení dokola
omílají tyto důvody. A nejeden člověk v takové situaci skončil
na psychiatrii, protože nezafungoval ani jeden důvod.
V Bibli jasně vidíme, že křesťané nejsou vždy uzdraveni: Erastos zůstal v Korintu, Trofima jsem nechal nemocného v Milétu. (2Tm 4,20 ČSP) Pavel zde nenaznačuje žádnou Boží zkoušku,
žádný démonský útok, nedostatek víry nebo hřích Trofima. Proto
zcela jasně můžeme říci, že nevíme, proč byl Trofim nemocen. Nevěděl to ani apoštol Pavel a ani my nevíme, proč bývají křesťané nemocni.
Bible nám dává nahlédnout do Božích plánů, které má z touto
Zemi, které se však kvůli pádu tvorstva do hříchu až do druhého
příchodu Krista neuskuteční v plnosti. Žijeme v době inaugurovaného Božího království, které už je v Kristu začato, ne však završeno v plnosti. (Říká se tomu: Už, ale ještě ne.)
To, že naše situace neodpovídají vždy tabulkovým metodám
a důvodům různých učení, nám v Bibli ilustruje příběh Joba. To je
pouze jeden konkrétní příklad, kdy vidíme do duchovního zákulisí.
Takových různých podobných případů může být spousta, kdy
prostě jen „nevíme, co se to děje“. Často se křesťané dopouštějí
omylu v tom, jak chápou závěr knihy Joba. Není to o tom, že Job
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vydržel a za odměnu dostal ještě více požehnání, to je pouze bonus.
Pročtěte si závěr knihy pořádně a zjistíte, že Boží odpovědí na Jobovy otázky a poznámky jeho přátel, kteří věřili v karmu (osud), je
to, že Bůh zjevuje svou velikost. Neodpovídá proč a neříká nic o duchovním zákulisí, prostě jen říká: ‚Jsem veliký Bůh a dělám to, co
dělám a vím, proč to dělám‘. Chápu, že taková odpověď různá hnutí
víry nedokáže dostatečně uspokojit a proto vám budou tvrdit, že
Job je starozákonní příběh a my už přece žijeme v Nové smlouvě.
To však jen ukazuje na základní neznalost Božího Slova. Nový zákon mluví daleko více o utrpení, než Starý zákon. Nový zákon mluví
tolik o cestě utrpení, jako cestě křesťana, kříži, soužení, pronásledování, že se vůbec divím, že něco, jako „učení prosperity“ existuje.
To, že se máme dobře a nejsme vážně nemocni, je Boží nezasloužená přízeň, milost, která nemá nic společného s tím, jak dostatečně svatě žijeme nebo kolik máme víry.
Jedna z nejlepších knih na téma Božího mlčení je kniha
Když Bůh mlčí od zakladatele hnutí Modlitby 24/7 Pete Greiga.
Nejde cestou falešných učení, které nabízejí klíče k tomu, jak pohnout Bohem, aby fungovaly naše modlitby. Jde cestou biblického
učení o naši každodenní důvěře v Boha, kterou autor získal i na základě vážné nemoci své manželky. Vřele vám tuto knihu doporučuji!
Uvedl bych několik bodů, které autor popisuje jako možné
důvody, proč Bůh nevyslýchá naše modlitby.
Selský rozum – některé modlitby nejsou vyslyšeny, protože jsou prostě hloupé.
Protiřečí si – některé modlitby protiřečí jiným modlitbám.
Přírodní zákony – některé modlitby nejsou vyslyšeny,
protože by to poškodilo svět a životy jiných lidí.
Dosud neproměněná Země – stvoření je „podrobeno
marnosti“ a dosud nebylo zcela „vysvobozeno z otroctví
zkázy“ (Římanům 8,20-21). Život na takové Zemi je těžký.
Učení – některé modlitby nejsou vyslyšeny, jak si myslíme,
že by měly, protože naše chápání Boha není správné
a stejně tak naše očekávání od Něj.
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Bůh má lepší věci – některé modlitby nebudou vyslyšeny,
protože Bůh má pro nás něco lepšího.
Motivy – některé modlitby (dokonce i ty, které zní velmi
duchovně) nejsou vyslyšeny, protože jejich motivy jsou ve
skutečnosti sobecké.
Vztah – Bůh sám je lepší odpověď než to, oč žádáme. Bůh
chce využít to, že něco potřebujeme, aby nás vtáhl
do hlubšího vztahu s Ním.
Svobodná vůle – Bůh nebude nutit člověka k něčemu, co
on sám udělat nechce.
Vliv – modlitby fungují postupně, a ne jako neosobní ovládací mechanismus.
Satanův odpor – Boží vůli přímo odporují „duchovní síly
zla v nebeských sférách“ (Efezským 6,12). Pro úspěch je
životně důležitá vytrvalost, víra a autoritativní použití
Božího slova.
Víra – ve vyslyšení některých modliteb prostě nevěříme.
Nicméně víra roste, čím víc Boha poznáváme.
Vytrvalost – ať za některými nevyslyšenými modlitbami
stojí cokoli, potřebujeme být dále vytrvalí.
Hřích – za nevyslyšení některých našich modliteb skutečně
stojí náš hřích.
Spravedlnost – kvůli naší lhostejnosti k potřebám druhých
v našich společenstvích a taky v jiných národech nejsou
některé modlitby vyslyšeny.
Nic z uvedených možností – někdy potřebujeme důvěřovat Bohu, i když nevíme, proč se děje to, co se děje.
Já osobně myslím, že poslední důvod je ta nejsprávnější odpověď na naše nevyslyšené modlitby. Křesťané se bojí říct, že prostě
neznají důvody některých nevyslyšených modliteb. Přesto však potřebujeme Bohu věřit a modlit se, protože spoustu modliteb on slyší
a vyslýchává.
Jakub Koziel
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MALÁ ZMĚNA MŮŽE ZPŮSOBIT VELKÝ ROZDÍL
„Kdo by pohrdal dnem malých začátků? “Zacharjáš 4:10, B21
Představ si chrám, který leží v sutinách a je třeba ho od základů znovu postavit. Takové to bylo, když Zacharjáš sdílel své vize
s lidem Izraele. Někteří si mysleli, že je to neuskutečnitelné, jiní zase, že jejich osobní účast by neměla žádný význam. Proto je Zacharjáš vyzval slovy: „Kdo by pohrdal dnem malých začátků? Takoví se zaradují, až uvidí ten znamenitý kámen v ruce Zerubábelově“ (Zacharjáš 4:10, B21).
V roce 1963 představil meteorolog Massachusettského technologického institutu Edward
Lorenz hypotézu, která vešla ve známost jako
motýlí efekt. Předpokládal, že nepatrná událost,
jako například třepetání motýlích křídel v Brazílii, může teoreticky natolik změnit proudění
větru, že to ve výsledku způsobí tornádo v Texasu. Lorenz dospěl k jednoduchému, ale hlubokému závěru: „Miniaturní změny na vstupu mohou vyvolat obrovské rozdíly na výstupu.“
Tento jednoduchý objev ti může změnit život. Může radikálně
proměnit tvé duchovní, emocionální, vztahové či finanční předpoklady a plány. Může změnit atmosféru ve tvé organizaci nebo
ve tvém manželství. Jedno rozhodnutí. Jedna změna. Jeden risk.
Jeden nápad. To je vše, co potřebuješ. Nemusíš dělat sto změn najednou, protože tak bys svou energii vydělil stem a měl jen jednoprocentní šanci na úspěch. Ty se ale potřebuješ stoprocentně zaměřit na jednu změnu. Vyžádá si to maximální úsilí. Pravděpodobně
to bude nejtěžší věc, jakou jsi kdy udělal. Nicméně tato jediná změna má potenciál způsobit ve tvém životě stoprocentní rozdíl!
Zdroj: www.spkd.cz
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Kontakt na registraci do 10.07.2018 :
Tereza Bubiková - tereza.bubikova@gmail.com, 739 584 133
Přes registrační systém pouze účastníky 10-15 let.
Ostatní na Kristfest Young vítáme, zvláště vedoucí dorostů a pracovníky
s dětmi. Napište nám na mail sabera@hotmail.cz .
Registrace do 10.07.2018
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číslo 6, ročník 25
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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: 27. 6. 2018
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

