červenec-srpen 2019
„…ale přijmete moc Ducha Svatého
přicházejícího na vás a budete mi svědky
v Jeruzalémě, v celém Judsku i v Samaří
a až do posledních končin země.“
Skutky 1:8
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Milí bratři a milé sestry,
léto je v plném proudu a minulý měsíc jsme
si připomněli Letnice - vylití Ducha svatého. Rád
bych se s vámi podělit o krátkou úvahu na toto
téma.
Pán Ježíš, než odešel k svému Otci, tak učedníkům řekl
něco podstatného: „…ale přijmete moc Ducha Svatého přicházejícího na vás a budete mi svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku
i v Samaří a až do posledních končin země.“ (Sk 1,8) V textu vidíme
dva důležité důrazy – „přijmete“ a „budete mi svědky“. Bez přijetí
Ducha svatého je těžké být dobrým svědkem Ježíše Krista.
Kdo je svědek? V právní terminologii je svědek osoba, která
podává věrohodnou výpověď o nějaké závažné věci. Svědek vypovídá o něčem, co sám viděl, slyšel a zažil. Náš úkol tedy je, abychom
svědčili lidem o záchraně skrze oběť Pána Ježíše Krista, kterou jsme
sami zakusili. Nemusíme být nutně odborníky na teologii a umět
odpovědět na každou otázku. Především máme mít ochotu svědčit
o naší zkušenosti s Pánem Ježíšem. Možná znáte verše z evangelia
Lukáše: Řekl jim: „Tak je psáno: Kristus bude trpět a třetího dne
vstane z mrtvých; v jeho jménu se bude zvěstovat pokání na odpuštění hříchů všem národům, počínajíc Jeruzalémem. Vy jste toho svědky. Hle, sesílám na vás, co slíbil můj Otec; zůstaňte
ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti.“ (Lukáš 24:46
-49) Vidíme, že i učednici byli nazváni svědky toho, co Pán činil
a bude činit. Svědkem by mohl být Duch svatý, ale není. Pokud studujeme osobu Ducha svatého, zjistíme něco zajímavého. Má jedinečnou vlastnost - nerad mluví o sobě. Pomáhá nám porozumět dílu Ježíše Krista a zároveň nás zmocňuje ke službě, která oslavuje
Krista.
Přijmout Ducha svatého. Přijetí moci Ducha svatého jinak řečeno - být naplněn Duchem svatým. Učedníci měli čekat
na to, až budou zmocněni nadpřirozenou mocí z výsosti. Ve Skutcích vidíme, jak bedlivě kladli na tuto zkušenost důraz. Krátce před
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svým odchodem dal Ježíš příkaz svým učedníkům. Když s nimi byl
u stolu, nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma: „Čekejte, až se
splní Otcovo zaslíbení, o němž jste ode mne slyšeli. Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem svatým, až uplyne těchto
několik dní." (Sk 1,4-5) Učedníci uposlechli a výsledkem byly letnice, které prožili v Jeruzalémě, kdy na všechny shromážděné učedníky sestoupil Duch svatý a vyzbrojil je mocí ke kázání evangelia
a službě. Učedníci neobdrželi jen odvahu a novou dynamiku
ve službě Bohu, ale také se, počínaje letnicemi, začaly ve vznikající
církvi projevovat dary Ducha svatého, které vyjmenovává apoštol
Pavel v 1.Kor. 12,8-12. Apoštol Pavel si počínal úplně stejně jako
apoštolové žijící v Jeruzalémě. Na křtu Duchem mu velice záleželo:
Pavel prošel hornatým vnitrozemím a dorazil do Efezu, kde nalezl
nějaké učedníky. Zeptal se jich: „Přijali jste Ducha svatého, když
jste uvěřili?“ „Nikdy jsme o Duchu svatém ani neslyšeli,“ řekli mu
na to. „Jak jste tedy byli pokřtěni?“ ptal se. „Janovým křtem,“ odpověděli. Pavel jim řekl: „Jan svým křtem vedl lidi k pokání a vyzýval je k víře v toho, který měl přijít po něm – v Ježíše.“ Když to
uslyšeli, dali se pokřtít ve jménu Pána Ježíše. Když pak na ně Pavel položil ruce, sestoupil na ně Duch svatý, takže začali mluvit
v jiných jazycích a prorokovat. (Skutky 19,1-6) Na této situaci se
do dnešního dne nic nezměnilo. Bohu velice záleží na tom, abys i ty
byl vyzbrojen mocí a dary Ducha svatého k efektivní službě Bohu.
Když si pročítáme v Bibli místa, kde se mluví o křtu Duchem
svatým, zjišťujeme, že byl provázen darem modlit se v jiných jazycích. Těmto jazykům většinou nerozumíme, pokud není k dispozici
výklad jazyků. Ve Skutcích 19,6 si všimněme, že v Efezu učedníci
při křtu v Duchu svatém mluví v jazycích, ale i prorokují. Dále
v Korneliově domě: Ještě než to Petr dořekl, Duch svatý sestoupil
na všechny, kdo poslouchali jeho řeč. Obřezaní věřící, kteří přišli
s Petrem, užasli, že dar Ducha svatého je vylit i na pohany. Slyšeli
je totiž, jak mluví v jiných jazycích a velebí Boha. (Skutky 10:4446) Tak jako apoštolové i my v dnešní době přijímáme dar jazyků
jako znamení křtu Duchem svatým. Apoštol Pavel nás vyzývá, abychom o tento dar usilovali stejně jako o všechny další dary Ducha
svatého (1.Kor. 14,1-5).
Jak mohu přijmout Ducha svatého? Jednoduše poprosit nebeského Otce. Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dě3

tem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha svatého
těm, kdo ho prosí!“ (Lukáš 11:13) Neublíží nám, pokud poprosíme
ve společenství, kde na nás mohou vzkládat ruce pomazaní služebníci. První církev měla lidi s hořícím srdcem, plné Ducha svatého.
Ale někteří z nich, původem z Kypru a z Kyrény, začali po svém
příchodu do Antiochie zvěstovat Pána Ježíše také pohanům. Moc
Boží (Ruka Páně) byla s nimi, a veliké množství lidí uvěřilo
a obrátilo se k Pánu. (Skutky 11:20-21) Jak jsme na tom dnes my?
Přeji vám Bohem požehnané léto prožité v plnosti Ducha
svatého.
LUMÍR FOLVARČNÝ

PROMISE CZ
Milí přátelé misijních kurzů,
rádi bychom Vás informovali o novinkách z kurzů Objevování
křesťanství, plánovaných letních akcích a školeních SOUL a MyLife
workshop.
Kurzy Objevování křesťanství
V roce 2018 proběhlo 31 kurzů Objevování křesťanství
a 16 kurzů Objevování učednictví (z toho 2 misijní).
Jsme Pánu Bohu vděční
za každého jednoho vedoucího, za každého jednoho hledajícího člověka zapojeného
do Vašich sborů a za každého, kdo se rozhodne vydat
svůj život Ježíši.
Děkujeme Pánu Bohu za to, že jsme na jaře letošního roku vydali videa ke kurzu SOUL a měli jsme možnost tento kurz prezentovat na setkáních vedoucích mládeže v Praze, ve Valašském
Meziříčí, v Českém Těšíně, v Polsku a na konferenci v Kroměříži.
Na prezentace budou navazovat školení pro vedoucí tohoto kurzu
pro mládež. V případě vašeho zájmu nám napište.
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Aktuálně pracujeme na novém zkráceném vydání kurzu Objevování křesťanství s novými videi a sedmi kapitolami. Děkujeme
vám za Vaše modlitby a finanční podporu, bez které bychom nebyli
schopni pokračovat ve vydávání nových materiálů. Nadále prosíme
o podporu vydání nového kurzu Objevování křesťanství.
Plánované letní akce:
·
tuto sobotu 22. června pořádáme Impuls festival v Českém
Těšíně. Impuls festival je akcí povzbuzující nastupující generaci
k následování Ježíše Krista na plno a poslušnosti jeho výzvě „jít
a činit učedníky“. Vyučování je nově spojeno s praxí, kdy účastníci
následně prakticky slouží lidem ve městě, kde se akce koná.
(již proběhlo-pozn. red. SN)

·
Od 15. července do 16. července bude náš tým
na XcamPu ve Smilovicích u Třince.
·
v sobotu 24. srpna nás můžete najít v prezentačním stánku
na festivalu United ve Vsetíně.
Připravte se na kurzy po prázdninách:
·
v sobotu 31. srpna od 9:00 se koná dopolední školení
pro vedoucí Objevování křesťanství pro mládež SOUL v Brně
na Kounicově 272/15 (Modlitebna CB Kounicova) Další data budou
k dispozici na našich stránkách.
·
Průběžně jsou organizována školení ke kurzu MyLife
workshop.
Připojte se k nám v přímluvných modlitbách za všechny plánované kurzy na podzim. Zájemcům o zapojení do modliteb zašleme více informací.
Děkujeme za Vaši přízeň a přejeme příjemné a požehnané
prožití letních dnů
Tým PROMISE CZ
https://email.seznam.cz/www.promisecz.org
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V BOŽÍ ŠKOLE
Tak je před námi čas prázdnin a dovolených, ale také čas různých táborů, festivalů a duchovního soustředění. Kéž nám Pán Ježíš dá svou milost, abychom si odpočinuli a zároveň načerpali nové
síly a povzbuzení u Jeho nohou v obecenství s Ním. Ta vedra, která
nyní prožíváme jsou vyčerpávající a svádí nás k reptání, nervozitě
a nespokojenosti. Jsou však také příležitostí učit se trpělivosti
a chvále v každé situaci. Jako jsme se těšili v zimním období na sluníčko a teplo, jako jsme děkovali, když nám na jaře Pán dal déšť,
tak nyní vyhlížíme čas, kdy úmorná vedra skončí.
Učme se stále a v každé situaci hledět na Ježíše a od Něj čerpat milost, moudrost, pokoj a sílu k překonání všeho, co nám každý
den života přinese. Máme zaslíbení, že On s námi stále bude a můžeme Mu věřit. On je věrný! Dokud jsme na této zemi, jsme stále
v Boží škole a máme neustále možnost učit se z každé situace a Bůh
je trpělivý a milující učitel a Otec, který své děti znovu a znovu pozvedá, když upadnou, ošetřuje naše zranění, povzbuzuje a vede stále dál, aby nás dovedl do cíle.
Nikdy nezapomínejme, jak velmi nás Bůh miluje. Když za nás
dal Svého Syna Ježíše Krista, aby za nás vzal na sebe náš trest, jak
by nám spolu s Ním nedal všechno? Dal nám svého svatého Ducha,
aby byl s námi, učil a vedl nás, povzbuzoval, posiloval a oživoval
nám Boží slovo. Dal své úžasné Slovo – Bibli, Slovo, tak bohaté
a rozmanité, Slovo, které je proudem živé a občerstvující vody.
Světlem svítícím v temnotách. Kladivem bořícím kamenné hradby.
Mastí pro náš zrak a lékem na každé zranění a ránu, kterou v životě
utržíme. O Božím slovu, o Duchu svatém, který nám je oživuje
a zjevuje a o Ježíši Kristu by se dalo ještě mnohé napsat, ale žádná
lidská slova plně nevyjádří bohatství,
které v něm máme. A nic nám nemůže
nahradit naše osobní obecenství a čas
strávený s Pánem. To je místo našeho
učení a růstu. Přeji nám všem mnoho
úspěšných dní a let v Boží škole.
Váš v Kristu bráška Jan Řežábek ml.
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číslo 7 - 8, ročník 26

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: 28. 8. 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
7

