leden 2018
Biblický verš pro sbor na rok 2018:

Vejděte těsnou branou;
prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby;
a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí.
Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu,
a málokdo ji nalézá.
Matouš 7:13-14
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Nebojte se



Biblické verše na rok 2018



Narozeniny a oznámení

MODLITEBNÍ DOPIS BRATRA BISKUPA 2018
Ježíš jim řekl: „Můj pokrm jest, abych činil vůli toho, který mě poslal, a dokonal jeho dílo.
(Jan 4,34)
Milí bratři a sestry,
Rok 2017 utekl jako voda a už zde máme rok 2018. Dovolte,
abych Vám popřál Boží požehnání do Vašich životů i služby a zároveň poděkoval za vše, co vše pro Pána děláte. Vážím si toho.
Modlitebně – postní řetěz na počátku každého roku vidím jako důležitý hned z několika důvodů: společnou modlitbou vyjadřujeme vzájemnou jednotu. Ačkoli tělo Kristovo je v naší zemi mnohem větší, než reprezentuje jen naše církev, jsme jeho důležitou
součástí. Věříme také v sílu společné modlitby, proto se minimálně
jednou v roce takto propojíme. Rovněž si chceme vyprosit požehnání pro rok, který je před námi. Hospodin řekl Abrahamovi „Hle, já
jsem s tebou a budu tě střežit všude, kam půjdeš“ (Gn 28,15). My
jsme dědici Abrahamova požehnání, vstupujme tedy do něj i v roce
2018.
Naše církev vždy kladla důraz na učednictví. Chceme být podobní Ježíši. K tomu nás vyzývá i bib-lický text v úvodu. Jediný verš
vystihne pouhý zlomek Kristova bohatství – zde je kladen důraz
na vydání se službě. Ukazuje nám Ježíše jako služebníka. Zatímco
jeho učedníci sháněli oběd (na tom nebylo nic špatného), Ježíš se
věnoval službě ztraceným. Nejde o to, abychom Ježíše napodobovali doslova (pravidelná strava je jistě důležitá), příběh ukazuje spíše
na priority. Jsou momenty v životě, kdy se prokazuje, co je skutečně v každém z nás. Ježíšovo srdce bylo plné služby svému Otci.
Současně platí, že každá změna musí začít v srdci a mysli. Srdce
dobrého služebníka (Mt 25,21) je tedy něčím, co nás bude během
těchto modliteb provázet jako vzor.
Modleme se tedy za Boží přítomnost a Boží moc v církvi,
aby se lidská srdce mohla měnit k ob-razu Ježíše.
Modleme se také za to, aby Pán žně vyslal dělníky
na svou žeň (Luk 10,2). Na Celocírkevní konferenci v listopadu
jsem jako jednu z priorit zdůraznil zakládání nových sborů –
aby se tak stalo, potřebujeme ty, které Pán Bůh vyšle. Děkujme Pá2

nu za všechny služebníky v církvi – naše církev z velké části
stojí na dobrovolnické práci (v budoucnu bude důraz na dobrovolnictví stále větší). Kéž Bůh žehná všechny, kteří mu slouží!
Ve svém referátu na konferenci jsem rovněž mluvil o církvi
jako o třetím prostoru (místo, kde lidé po své rodině a zaměstnání tráví nejvíce času). Modleme se za zdravou církev, která bude pro lidi přitažlivá a kam budou rádi chodit. Apoštolu Pavlovi záleželo na tom, aby křesťané byli zdraví ve víře, lásce a trpělivosti
(Tt2,2). Budujme církev, do které budou lidé rádi přicházet.
Modleme se dále také za všechny složky a služby naší
církve (děti a mládež, Biblická škola, Teen Challenge, služba ženám, misie a naši misionáři, Royal Rangers, Nová generace, Nehemie a další). Modlete se, aby služba všech těchto složek přinášela
evangelium naděje a budovala církev.
Pamatujme také na důležité události v roce – patrně nejvýznamnější jsou prezidentské volby v lednu. Tento rok také bude
naše republika slavit 100 let své existence – jaký lepší dárek,
než Boží navštívení bychom jí mohli přát!
Modlete se dále, jak Vás Duch svatý povede.
Martin Moldan, biskup AC

NEBOJTE SE

zamyšlení

Na konci minulého článku, který jsem napsal do Sborových novin
po dlouhé době, jsem se zmínil o tom, že mladí lidé patří mezi ty, které mi
Bůh klade na srdce a že o tom napíši někdy příště. Protože jsem se dozvěděl, že můj článek některé členy sboru povzbudil a také náš pastor mi řekl, že zatím do nového čísla Sborových novin nemá žádný článek od někoho jiného z členů sboru a že mohu napsat další. S Boží pomocí se tedy pokusím něco napsat. Kéž mi Pán dá svá slova do mysli, abych je mohl napsat a bylo to k Jeho slávě a vám k užitku, aby vám to dalo to, co si
pro vás Pán Ježíš přeje a co naplní vaši potřebu.
Mladí lidé byli vždy trochu víc kladeni na mé srdce jako téma mých
modliteb. Neříkám však, že bych byl nějaký velký a vytrvalý bojovník
na modlitbách za mládež, ale občas jsem se za ně modlil. Vždy jsem v nich
však viděl budoucnost nejen našeho sboru. Myslím, že na jednom z posledních seminářů BTC o zakládání sborů bylo řečeno, že budoucnosti
sborů jsou lidé nevěřící, tedy lidé mimo církev, kteří se s živým Kristem
dosud nesetkali. Musel jsem uznat, že na tom něco je, že je to pravdivý
výrok a můj pohled se v této věci změnil. Mládež je stále pro sbor důleži3

tá, životně důležitá, zrovna tak jako další oblasti služby, které ve sboru
jsou a které jsou pro sbor potřebné.
Je-li budoucností sboru evangelizace a zakládání nových sborů je
nutné k tomu, aby mohla být naše zem zasažena evangeliem, kde na to
vzít lidi (služebníky), když už teď není dost služebníků ve sboru? Stále
platí slovo našeho Pána: „Žeň je mnohá, ale dělníků málo. Proste proto
Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň.“ (Luk 10,2) Modlete se za to, ať
Pán vyšle další lidi. Buďte ochotni nechat se Pánem vyslat (zapojit)
do nějaké služby, modlete se za někoho, kdo už v té službě je, nabídněte
mu svou pomoc a podporu, sledujte a učte se. Pán pro vás má svůj úkol!
Nebojte se! On na vás nikdy nevloží víc než byste mohli unést. Dá-li vám
nějaký úkol, neopustí vás, povede vás, vybaví vším co k tomu budete potřebovat. Pokud se vám zdá, že na ten úkol nemáte dost schopností, sil či
času, že je to víc, než můžete unést a zvládnout, Pán jen chce, abyste se
k Němu o to více přiblížili, hledali Jej, Jeho vůli a to, co vám chce ke splnění úkolu dát. Zde platí slovo: „Toto je slovo Hospodinovo k Zerubábelovi: Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů. Čím
jsi ty, veliká horo, před Zerubábelem? Rovinou.“ (Zach 4,6.7) Myslím, že
se smělou vírou zde můžeme dát místo Zerubábelova jména to své! Vždy
to totiž bude dílo Boží, kde my jsme jen nástrojem v Boží ruce a spolupracovníky na Jeho díle. A i my sami jsme Jeho dílem. Jsme-li při plnění
úkolu, který nám Pán dal, plně závislí na Něm a Duchu svatém, pak On
vše vede bezpečně k cíli, zabezpečuje vše potřebné včas, a my při plnění
úkolu nejsme unaveni, ale naopak posíleni a občerstveni. "K výšině zvedněte zraky a hleďte: Kdo stvořil toto všechno?" Ten, který v plném počtu
vyvádí zástupy hvězd a všechny volá jménem; má obrovskou sílu a úžasnou moc, nechybí mu ani jedna. Proč říkáš, Jákobe, proč, Izraeli, mluvíš
takto: "Má cesta je Hospodinu skryta, můj Bůh přehlíží mé právo"? Cožpak nevíš? Cožpak jsi neslyšel? Hospodin, Bůh věčný, stvořitel končin země, není zemdlený, není znavený, jeho rozumnost vystihnout nelze.
On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému. Mladíci jsou
zemdlení a unavení, jinoši se potácejí, klopýtají. Ale ti, kdo skládají naději
v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez únavy,
jdou bez umdlení. (Iz 40,26-31)
Vím, že všichni máte mnoho různých povinností a sil a času na další
úkoly vám moc nezbývá. Ale nejste na to nikdy sami. Bůh nám ve svém
slově v Bibli dává vše potřebné a touží po obecenství s námi. Chce nám
zjevit své záměry s našimi životy a dávat se nám stále víc poznat. Čím víc
Jej budeme znát, tím víc Mu budeme důvěřovat, budeme stát na Jeho slově navzdory okolnostem našich životů a naše důvěra v Něj bude neotřesitelná! Pán vám všem žehnej na cestě s Ním a nebojte se, záleží Mu na vás!
Jan Řežábek ml.
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Vedení sboru vám přeje
požehnaný rok 2018.
Ať Vás Bůh posiluje
a zmocňuje.

Hospodin bude věrnou jistotou
tvé budoucnosti,
klenotnicí spásy,
moudrosti a poznání,
jejímž pokladem
je bázeň před Hospodinem.
Izajáš 33:6

Biblické verše na rok 2018
Chvály
Galatským 6:2 Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův.
Mládež
2. Petrův 1:3-4 Všecko, čeho je třeba k zbožnému životu, darovala nám
jeho božská moc, když jsme poznali toho, který nás povolal vlastní slávou a mocnými činy. Tím nám daroval vzácná a převeliká zaslíbení, abyste se tak stali účastnými božské přirozenosti a unikli zhoubě, do níž svět
žene jeho zvrácená touha.
Dorost
Žalm 27:1 Davidův. Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se
bál? Hospodin je záštita mého života, z koho bych měl strach?
Royal Rangers
Židům 12:14 Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří
Pána.
Nedělní školka
Žalm 46:2-3 Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi
osvědčená. Proto se bát nebudeme, byť se převrátila země a základy hor
se pohnuly v srdci moří.
5

Více informací je
na http://acmuzi.webnode.cz/.
Na konferenci je nutné se předem registrovat
na https://www.acregistrace.cz/.
Můžete také vytvořit hromadnou přihlášku za celý
sbor.

"NA POČÁTKU BYLO SLOVO..."
Srdečně Vás zveme na naši další plánovanou akci,
modlitebně-postní setkání pro ženy.
Chceme se zaměřit na čtení Písma a povzbudit se
v jeho aplikaci do života.
Umíme číst Bibli?
Víme, co to znamená nasytit se Božím slovem?
Dokážeme meditovat nad slovy z Písma,
aniž bychom jim dávali magický přesah?

Celé setkání proběhne 21. 1. 2017
v AC Kolín.
Vstup zdarma. Těšíme se na vás!

http://www.evanet.estranky.cz/clanky/akce/
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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: 24. 1. 2018
číslo 1, ročník 25
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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