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Milovaní, teď jsme Boží děti, ale ještě se neukázalo,
co budeme. Víme však, že až se ukáže, budeme
podobní jemu, neboť ho uvidíme tak, jak je.
1.Jan 3:2 B21
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NAŠE VÍRA A BOŽÍ MOC

úvodník

Dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí
je připraveno pro vás v nebesích a Boží moc
vás skrze víru střeží ke spasení, které bude
odhaleno v posledním čase. Z toho se radujte,
i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek. (1 Petrův 1:4-6)
Milí bratří a milé sestry,
pomalu se nám rozvolňují opatření, která byla nastavena během karantény, a my se po několika týdnech znovu můžeme setkávat na společných bohoslužbách. Mnozí si uvědomujeme, jak nám
během nouzového stavu scházelo vzájemné společenství. Nečekané
události nás někdy překvapí, zároveň nám pomohou vážit si běžných věcí života. Pandemie koronaviru nám prakticky ukázala, že
můžeme mít pokoj i v čase nepokoje. Nemusíme žít ve strachu
a obavách. Víme komu jsme uvěřili a kam směřujeme. Jak úžasnou
naději máme. Jsme Boží děti, jednou budeme podobní Pánu Ježíši,
ale plnost je před námi trochu zastřená. (1.Jan. 3,2)
Úvodní verš nás povzbuzuje v tom, že jsme Boží mocí
střeženi ke spasení. Je Boží moc přítomná v našich životech? Pokud
ano, náš vztah s Bohem dostává dynamický rozměr. Na každý den
máme tolik praktických příležitostí, ve kterých se může Boží moc
projevovat. Předkládáme Pánu v modlitbě své starosti, a radujeme
se, když odpovídá, uzdravuje nemocné, posiluje a mnohdy odvážně
vede do nových věcí. Potřebujeme-li moudrost, prosme o ni. Schází
-li někomu z vás moudrost, ať žádá Boha, a ten mu ji dá – je přece
štědrý ke všem a bez výhrad! Ať ale žádá ve víře a bez pochybností. Kdo pochybuje, podobá se totiž mořské vlně, větrem bičované a hnané sem a tam. Ať nikdo takový nečeká, že od Pána něco
dostane – člověk s dvojakou myslí je totiž ve všem nestálý. (Jakub
1:5-8 B21) O přijetí moudrosti máme prosit ve víře. Bez pochybnosti. Z toho plyne, že přijmout Boží zaslíbení nejde bez víry.
Duch svatý je zdrojem Boží moci. Jeden z prvních mocných služebníku v rodící se církvi byl Štěpán – muž plný víry a Ducha svatého. Zvolili Štěpána, který byl plný víry a Ducha
svatého. (Skutky 6:5) Štěpán věřil, že může sloužit v moci Boží
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a Duch svatý si ho začal mocně používat. Štěpán byl obdařen Boží
milostí a mocí a činil mezi lidem veliké divy a znamení. (Skutky
6:8) Buďme hladoví po službě v moci. Víra nás propojuje se službou v moci Ducha. Modleme se s vírou a očekávejme naplnění Božích zaslíbení. Ke všem zaslíbením Božím, kolik jich jen jest, bylo
v něm řečeno ‚Ano‘. (2 Korintským 1:20)
V evangeliu podle Marka 5:25-34 čteme o ženě, která byla
dvanáct let nemocná. Víra jí pomohla přijmout uzdravení.
Pán Ježíš její víru ocenil. Podle tehdejší praxe byla nečistá
a neměla se stýkat s lidmi. Byla chudá a styděla se za svou situaci.
Tato žena se nechovala příliš zdvořile. Šla tajně zezadu a dotkla se
Pána Ježíše. Byla zoufalá, ale měla víru, že ji bude pomoženo.
Ve víře se rozhodla k odvážnému kroku a dotkla se Ježíše. To se Pánu líbilo.
Sára vírou přijímá Boží moc k mateřství. Sára věřila, a proto
přijala od Boha moc, aby se stala matkou, ačkoliv už překročila
svůj čas; pevně věřila tomu, kdo jí dal zaslíbení. (Židům 11:11)
Jednat ve víře neznamená, že se vždy zaslíbení dočkáme. Pisatel listu Židům nám ukazuje i na služebníky, kteří měli
víru, ale odpověď nepřišla. Jiní zakusili výsměch a bičování, ba
i okovy a žalář. Byli kamenováni, mučeni, řezáni pilou, umírali
pod ostřím meče. Chodili v ovčích a kozích kůžích, trpěli nouzi, zakoušeli útisk a soužení. Svět jich nebyl hoden, bloudili po pouštích
a horách, skrývali se v jeskyních a roklinách země. A ti všichni,
ačkoliv osvědčili svou víru, nedočkali se splnění toho, co bylo zaslíbeno, neboť Bůh, který zamýšlel pro nás něco lepšího, nechtěl, aby
dosáhli cíle bez nás. Židům (11:36-40) Naše víra nesleduje jen pozemské cíle, ale hledí k věčnosti.
Pokud odpověď nepřichází, nenechme se zaskočit.
Není potřeba malomyslnět. Jednoduše chvalme Pána. Zůstávejme v oslavování našeho Spasitele, vyvyšujme Jeho jméno, které
je nad každé jméno. I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel
brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat k chvále Boha, který je má spása. Panovník Hospodin je moje síla. (Abakuk 3:17-19)
LUMÍR FOLVARČNÝ
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DUCHOVNÍ DARY - VÝLET

svědectví

Se svým mladším bratrem jsem byl o prázdninách na výletě
u jezera. Stan jsme si postavili na skále, která se tyčí nad jezerem.
Nedaleko od nás si postavil stan mladý manželský pár. Byli to Němci, kteří byli na svatební cestě. Pocházeli z ateistických rodin a divili
se, když v naší výbavě uviděli Bibli.
Pokoušeli jsme se s nimi domluvit, ale marně. Naše němčina
byla velmi slabá. Byli jsme zklamaní, protože jsme se těšili, že si
s nimi povykládáme a řekneme jim evangelium.
Když jsme šli večer spát, bratr řekl: „V Bibli je napsáno, že
Duch Svatý dává duchovní dary. Jedním z nich je i schopnost hovořit cizím jazykem. Pojď se se mnou modlit, aby nám Bůh dal tento
dar. Rád bych s tím Němcem hovořil o Pánu Ježíši.“ Jeho nápad
jsem zavrhl. Nevěřil jsem tomu. Myslel jsem si, že pro Boha nejsme
tak důležití, aby nás obdaroval takovou schopností.
Modlil se sám. Já tomu jaksi nedokázal uvěřit. Zalezl jsem
do spacáku a usnul. Bratr se ještě chvíli modlil. Když jsem se ráno
vzbudil, mladí Němci s mým bratrem spolu chystali snídani.
Ke svému překvapení jsem slyšel, jak si spolu povídají. Vylezl jsem
ze stanu, pozdravil jsem je a šel se umýt. Když jsem se vrátil, můj
bratr jim s Biblí v ruce něco vysvětloval. Němci řekli, že už delší čas
hledali někoho, kdo by je víc seznámil s Ježíšem, ale ve svém okolí
nikoho takového nenalezli. Po svatbě se vydali na společnou dovolenou a ani netušili, jak se dostali až na toto místo...
To vše mi řekl bratr později, protože já jsem jim nerozuměl
ani slovo.

Řekl jim: Běžte do celého světa a hlásejte evangelium všemu stvoření… Ty kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém
budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky… Marek 16:15-17
(Převzato z portálu Dobré ranko. Zpracování - M.K.)
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ÚŽASNÝ BŮH

svědectví

Asi před dvěma měsíci mě kouslo klíště do nohy v místě kolene. Na tom by nebylo nic zajímavého, stává se to nyní často hodně
lidem, klíšťata jsou přemnožená. Udělala jsem to, co by udělal každý - vytáhla jsem ho a vydesinfikovala si ránu. Tím jsem věc považovala za uzavřenou. Nicméně asi za dva měsíce jsem ráno vstala
a málem jsem upadla. V místě, kde bylo kdysi klíště, na mě zírala
velká červená skvrna velikosti otevřené ruky. Měla jsem teplotu
a nemohla jsem se na nohu postavit. Po telefonické dohodě s paní
doktorkou mě k ní manžel zavezl autem, jelikož jsem byla naprosto
nepohyblivá.
Paní doktorka jakmile uviděla skvrnu vykřikla a řekla, že si
mám zajet do Havířova na infekční oddělení. Tam však nepříjímali
z důvodu covid-19, tak mi paní doktorka z Havířova po telefonu
naordinovala antibiotika s tím, že se asi jedná o boreliózu.
Zhruba po třech dnech braní antibiotik mi skvrna začala temně fialovět. Byla jsem sama doma, manžel byl v práci a já nevěděla,
co mám dělat. Skvrna se začala zvětšovat a já se nemohla ani postavit. Měla jsem obavu, že se může jednat o otravu krve, taky mě
napadaly myšlenky, že bych o tu nohu mohla i přijít. Na pohotovost
bych nedošla, ani po schodech do taxíku bych to nedala. Jediná
možnost - modlit se a volat k Bohu. Celé odpoledne jsem úpěnlivě
volala k Pánu Ježíši, znovu jsem činila pokání a z hloubi srdce prosila o uzdravení. Tak zoufale jsem se ještě v životě nemodlila, i když
jsem také procházela velmi těžkými věcmi. A opět mohu potvrdit,
že máme nejúžasnějšího Pána, který nás nenechá ani neopustí. Přiznal se k mým modlitbám. Večer, když jsem se podívala na nohu
byla skvrna již růžová, bolest menší, a já už mohla ,i když s těžkostí,
chodit. Fialová barva zmizela. Sláva Pánu.
Lékaři léčí, ale Pán Bůh uzdravuje. Díky mu za to.
M.K.
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SLOVO PRO KAŽDÝ DEN
NEPŘESTÁVEJ A POKRAČUJ!
„…buďte pevní, nedejte se zviklat…“ 1. Korintským 15:58
Když máš chuť něčeho nechat, tak „nepřestávej a pokračuj“
a objevíš to, čemu běžci říkají „druhý dech“. To je ta síla, která je
pohání k cíli a dělá z nich vítěze. Proto Bible říká: „Blahoslavený
člověk, který obstojí (vytrvá) ve zkoušce…“ (Jakub 1:12)
Slyšel jsi někdy o Thomasi Starzlovi? Začal se zajímat
o transplantaci orgánů, když byl nemocničním lékařem lékařské
fakulty. V roce 1958 voperoval nová játra psům, jejichž játra byla
odňata, ale všichni zahynuli během dvou dnů po operaci. O rok
později našel způsob, jak stabilizovat oběh a psi žili týden. V březnu
1963 představil první lidský transplantát jater, ale jeho pacient vykrvácel k smrti. Toto selhání a epidemie žloutenky, která se v 60.
letech rozšířila po světě přes střediska umělých transplantátů, způsobily, že jeho program transplantace jater musel být ukončen. Ale
on odmítl přestat.
V roce 1968 Starzl hlásil výsledky nových pokusů s transplantáty. Všech sedm dětí, kterých se to týkalo, přežilo, i když čtyři zemřely během šesti měsíců; to byl povzbudivý výsledek, ale ne
hvězdný. Do roku 1975 byly ve světě ponechány pouze dva programy transplantace jater. Dvacet tři let poté, co Starzl a jeho tým začali, získali úspěch: devatenáct z dvaadvaceti pacientů žilo po dlouhou dobu. Starzl byl kritizován, dokonce lékařskými organizacemi.
Ale vytrval. A my bychom měli být rádi, že vytrval. Dnes jsou ve
světě běžně prováděny transplantace jater a lidé, kteří neměli žádnou naději, žijí šťastně.
Takže ať je tvoje povolání jakékoliv, „buď pevný, nedej se
zviklat“.
(Převzato z www.spkd.cz)
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DUCHOVNÍ
SOUSTŘEDĚNÍ AC
PROBĚHNE 16. - 18. 7. 2020 VŽDY V 19:00
ONLINE NA YOUTUBE KANÁLE DS AC.
(https://youtu.be/ycXspD5saE0)
Téma: Budování křesťanských vztahů
Chvály: kapela Awaken worship
Slovo: Martin Moldan, Pavel Bubík, Radek Smetana

VĚTŠINA AKCÍ JE ZRUŠENA,
NĚKTERÉ BUDOU ONLINE NA INTERNETU.
Na internetu (https://mpk.apostolskacirkev.cz)
naleznete skvělý - Magazín praktické letniční
teologie.

číslo 7 - 8, 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: 26. 8. 2020
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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