březen 2019

Neboť to je vůle mého Otce, aby každý,
kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný;
a já jej vzkřísím v poslední den.
Jan 6:4


Úvodník: Vírou získáš víc než drobky



Jak se můžeš vrátit k Bohu?



Ne všechno, co cítíš, je správné



Bůh žehná těm, kteří se s ním denně setkávají



Jak se stát podobným Kristu



Narozeniny a oznámení

VÍROU ZÍSKÁŠ VÍC NEŽ DROBKY

úvodník

Ježíš odtud odešel až do okolí Týru a Sidónu. A hle, jedna kananejská žena z těch končin vyšla a volala: „Smiluj
se nade mnou, Pane, Synu Davidův! Má dcera je zle posedlá.“ Ale on jí neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci
přistoupili a žádali ho: „Zbav se jí, vždyť za námi křičí!“
On odpověděl: „Jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z lidu izraelského.“ Ale ona přistoupila, klaněla se mu
a řekla: „Pane, pomoz mi!“ On jí odpověděl: „Nesluší se
vzít chléb dětem a hodit jej psům.“ A ona řekla: „Ovšem,
Pane, jenže i psi se živí z drobtů, které spadnou ze stolu
jejich pánů.“ Tu jí Ježíš řekl: „Ženo, tvá víra je veliká;
staň se ti tak, jak chceš.“ A od té hodiny byla její dcera
zdráva. Matouš 15:21-28
Ježíš odchází do okolí pohanských měst, Týr
a Sidón. Je to asi 60 km na severozápad od Galilejského jezera. V Bibli je to jediné místo, které hovoří
o tom, že Ježíš během své služby překročil hranice
Izraele. Byla to pohanská krajina, která se často spojuje s nechvalně známou královnou Jezábel. Marek v 7. kapitole je
trochu podrobnější a píše, že Ježíš nechtěl, aby někdo věděl, kde je.
Pravděpodobně si potřeboval odpočinout nebo potřeboval být sám
se svými učedníky. Právě tento pohanský kraj mu v tom mohl pomoci. Tam mohl mít od zástupu klid. Pobyt v této krajině byl pro
židy nepřijatelný, znečišťující. Takže zákoníky nebo farizeje tam určitě nepotká.
Přesto dochází k setkání, které jistě nebylo souhrou náhod
a okamžiků. Věřím, že se jednalo o setkání určené a připravené Nebeským Otcem. Všichni ten příběh dobře známe. Vzpomínám si, že
vždy, když jsem tento příběh četl, jsem měl smíšené pocity. Jako by
mi to nezapadalo do mých představ o Ježíši. Prostě těžké místo,
které nakonec dobře skončí. Jedním z důvodů, proč tento příběh
nechápeme, může být náš přístup ke studiu Božího slova, nezájem
o pochopení kontextu, dobového pozadí, nebo ochota přehodnotit
své názory a stereotypní myšlení.
Zaměřme však naši pozornost na tuto ženu, jejíž jméno ne2

známe. Víme však, že je pohankou, která je pravděpodobně vdovou,
nebo opuštěnou ženou. Tyto okolnosti ji degradovaly na samé dno
společenského žebříčku v Izraeli. Navíc měla dceru, která byla posedlá. Asi si nedokážeme ani představit, co se odehrávalo u nich doma. Máme v Bibli pár příkladů, které ukazují, jak démon ničí život
člověka, viz. chlapec, kterého démon házel do ohně aj. V Nové
smlouvě nenajdeme mnoho lidí, kteří byli v zoufalejší situaci. Naděje téměř nulová. Ale je tady ještě Ježíš. Tady už pomůže jedině
Ježíš. Syn Davidův, to je titul pro mesiáše. Toto byl její postoj
a možná i proto tato žena takto Ježíše oslovuje a prosí o milost. Není to obyčejná prosba. Je to křik, zoufalý křik. Ale Ježíš neodpovídá… Zažili jsme to někdy? Bůh někdy neodpovídá na naše volání.
Proč Ježíš mlčí? V tomto konkrétním případě možná proto, že chce
vyzkoušet její víru? Nebo něco naučit učedníky? Nebo je za tím ještě něco jiného? Těžko říct, ale příběh graduje. Už je to nepříjemné
i učedníkům. ‚Pane, zbav se jí! Vždyť za námi křičí!‘ Vzpomeňme
na Bartimea, slepého žebráka, který nepřestával křičet. Mnozí ho
okřikovali, ať je zticha, ale Ježíš se zastavil a zavolal ho. ‚Synu Davidův!!! Mesiáši!‘ Oba ho uznávají jako mesiáše, zachránce Izraele.
Tady je však reakce jiná. Ježíš nic neříká, a učedníci chtějí, aby situaci řešil… slovo zde použité (zbav se jí) je řecky spíše ve smyslu vyhov jí, vyřeš její situaci. Možná jim bylo ženy líto, nebo už nemohli
poslouchat její nářek. Ježíš jim odpovídá, že je poslán jen ke ztraceným ovcím z lidu Izraelského. A ženě říká: ‚Nesluší se vzít chléb dětem a hodit jej psům.‘ To je drsné slovo. Co to Pán Ježíš říká? On je
nazval psy? Opravdu, pohané byli židy označování jako špinaví psi.
Pes byl nečisté zvíře, které se živilo mršinami a zbytky, co lidé vyhodili. Zde je opět použito jemnější slovo a to štěně. To znamená
trošku něco jiného, než toulavý špinavý pes. Každopádně to ale nebyla lichotka. Většina lidí by se urazila a odešla. Možná to znáte,
jsou lidé, kteří se urážejí, když slyší pravdu, nebo jim neřeknete to,
co by chtěli slyšet. Ale ti, kteří jsou pokorní a touží po milosti, přemýšlejí jinak. Žena pohotově zareagovala na Ježíšovu odpověď, pokořila se a přijala fakt, že navzdory všemu i drobek požehnání bude
stačit. Tato žena svoji velkou vírou pohnula Božím srdcem a získala
svobodu pro svou dceru. Ježíš ocenil její víru. Řekl, že je veliká. Toto ocenění se nedostalo nikomu. Jen setník slyšel, že takovou víru,
jakou má on, nemá nikdo v Izraeli. Ale hned kousek za hranicemi,
žije žena, jejíž víra je veliká! Jistě větší, než malé semínko hořčice.
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Bez ohledu na svůj původ, společenský status, či okolnosti, můžeme zakusit více než drobky z Pánova stolu. Pokud ovšem věříme.
Farizeové a zákonici nerozpoznali, kým je Ježíš. Nepoznali to ani
mnozí z Nazaretu. Ale tato cizinka se projevila jako žena velké víry,
která věděla, že On je ten jediný, který může pomoci jejímu dítěti.
Kéž je tento příběh povzbuzením, inspirací a výzvou pro nás
k vytrvalosti ve víře a v modlitbách jak za naše blízké tak i za naše
osobní problémy.
Marek Slusarz

DENNÍ ÚVAHA NAD BOŽÍM SLOVEM - RICK WAREN
JAK SE MŮŽEŠ VRÁTIT K BOHU?
„Pokud mne chcete najít a myslíte to opravdu vážně,
a pokud o to stojíte víc než o cokoli jiného, pak vás zcela
určitě nezklamu“ (Jeremjáš 29,13 – podle autorem zvoleného
překladu The Message).
Nevím, kde dneska jsi. Třeba daleko od Boha. Možná jsi léta
nebyl v kostele – nebo snad jen dva tři měsíce. Možná máš za sebou jeden z takových těch týdnů, kdy tě trýznila myšlenka:
„Opravdu nevnímám, že by Bůh byl v mém životě přítomen.“ A přitom všichni tolik prahneme po Boží blízkosti.
Jak se k němu můžeš vrátit? Zde je cesta k duchovní proměně,
která tě přivede zpět k Bohu: je třeba tří kroků.
1. Přiznej si, že máš dosavadního života plné zuby.
Dokud ti nedojde, že tě tvůj dosavadní způsob života neuspokojuje, nic se nestane. Teprve až budeš schopen říci: „Tohle se mi
nelíbí. Pořád samá únava a zátěž, věčná frustrace, která mě vyčerpává. Neustále jsem přepracovaný, a už to neunesu. A unavuje mě
i to, že vnímám, jak jsem daleko od Boha.“
Proč tě Bůh nechává dospět do tohohle bodu? Protože tě sice
má rád takového, jaký jsi, ale na druhé straně tě má příliš rád na to,
než aby tě nechal v tomhle stavu. Nechce, abys svůj život promarnil.
U Jeremjáše 29,13 nám Bůh říká: „Pokud mne chcete najít
a myslíte to opravdu vážně, a pokud o to stojíte víc než o cokoli ji4

ného, pak vás zcela určitě nezklamu“ (Jeremjáš 29,13 – podle autorem zvoleného překladu The Message).
2. Přiznej se k svému hříchu.
Izajáš 59,2 říká: „Problém je v tom, že vás vaše hříchy oddělily
od Boha. To kvůli nim se od vás odvrátil“ (podle autorem zvoleného
překladu The Living Bible – TLB).
Stalo se ti někdy, že ses modlil a přitom ti bylo, jako by Bůh byl
vzdálen milióny kilometrů – nebo jako by se mezi tebou a Bohem
tyčila zeď?
Odkud se tohle bere? Tvoje hříchy tě oddělily od Boha. Když si ale
připadáš od něj daleko, tak hádej: kdo z vás dvou se tedy vzdálil tomu druhému? Bůh byl a je stále tady. Miluje tě bezpodmínečnou
láskou a čeká, že si svůj hřích přiznáš – a pak s ním budeš zase
schopen mít správný vztah.
3. Vzdej se nadvlády
V 2. listě Korintským 3,18 Bible říká: „Všichni vyzařujeme Pánovu
slávu a on nás proměňuje, abychom byli jako on. Tato proměna
v našem nitru je zdrojem stále větší slávy – a ta pochází od Boha,
který je Duch“ (podle autorem zvoleného překladu New Century
Version – NCV).
Opravdová proměna nastává, když se tvé srdce přestane soustředit
na sebe a soustředí se na Boha. Už jsi k tomu dospěl?
K takové změně nedojde přes noc. Po celý tvůj život na tobě bude
Bůh pracovat. Aby však ten proces vůbec začal, musíš se rozhodnout pro pokání a pro to, že budeš „s ohledem na Boží milosrdenství přinášet své [tělo] jako živou oběť“ (Římanům 12,1, podle autorem zvoleného překladu New International Version – NIV).
Bůh touží být ti nablízku – a slibuje, že pokud jej budeme vážně
hledat, nezklameme se!
Otázky k zamyšlení
 Proč je někdy těžké vzdát se věcí, které pro tebe znamenají zátěž?
 Jak otevírá vyznání hříchu dveře k tomu, abys duchovně rostl
a přiblížil se Ježíši?


Co to znamená být živou obětí?
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NE VŠECHNO, CO CÍTÍŠ, JE SPRÁVNÉ
„Nechat se vést lidskou přirozeností znamená nalézt
smrt; nechat se vést Duchem znamená nalézt život a pokoj … Ti, kteří poslouchají svou lidskou přirozenost, se
nemohou líbit Bohu“ (Římanům8,6.8 – podle autorem zvoleného překladu Good News Translation – GNT).
Klíčem k pokojné mysli je naučit se hospodařit se svými emocemi. Povím ti čtyři důležité biblické důvody, proč je třeba, aby ses
naučil se se svými pocity vypořádat.
Protože emoce jsou často nespolehlivé.
Tvůj instinkt je často mylný. Intuice chybná. Emoce tě zavedou do slepé uličky. Nemůžeš dopustit, abys závisel na všelijakých
svých pocitech!
Přísloví 14,12 praví: „Některá cesta se zdá být správná, ale
nakonec vede k smrti“ (podle autorem zvoleného překladu New International Version – NIV). Nesmíš přijímat vše, co cítíš, protože
ne vše, co cítíš, je autentické, a ne všechno tě povede správným
směrem.
Protože se nechceš stát obětí manipulace.
Nebudeš-li své emoce ovládat, ovládnou ony tebe. Budou
s tebou mávat tvé nálady – a pokud se budeš pořád řídit pocity, začnou tě jiní využívat. Nejhoršími ze satanových oblíbených nástrojů
jsou negativní emoce. Zneužije tvého strachu, vzteku i starostí a vyvolá v tvém životě zmatek.
V 1. Petrově listě 5,8 Bible říká: „Buďte střízliví! Buďte bdělí!
Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá, koho by pohltil.“
Protože se chceš líbit Bohu.
Vládnou-li ve tvém životě emoce, nemůže v něm vládnout
Bůh. Zakládáš-li svá rozhodnutí na tom, jak se cítíš, pak sis
ze svých pocitů udělal boha – a pak ve tvém životě nemůže Bohem
být Bůh.
List Římanům 8,6.8 praví:„Nechat se vést lidskou přirozeností znamená nalézt smrt; nechat se vést Duchem znamená nalézt
život a pokoj … Ti, kteří poslouchají svou lidskou přirozenost, se
nemohou líbit Bohu“ (GNT).
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4. Protože chceš v životě uspět.
Plno studií ukazuje, že pokud jde o úspěch, je tvůj emocionální kvocient daleko důležitější než inteligenční. Kolik znáš lidí, co
řekli něco v zlosti a pokazili si tím reputaci? Nebo jim utekla možnost zaměstnání, protože se nedokázali ovládnout?
V Příslovích 5,23 Bible říká:„[Lidé] upadají do záhuby a hynou – pro svou nemoudrost a pro nedostatek sebeovládání.“
Rozhodneš-li se následovat Ježíše, zahrnuje toto rozhodnutí i tvé
emoce. Řekneš-li tedy „Dávám srdce Ježíši“, odevzdáváš mu tím
své emoce, aby s nimi mohl hospodařit on. Ježíš chce být Pánem
nejen toho, co si myslíš nebo co děláš, nýbrž i toho, co cítíš. Chce
být Pánem tvých emocí.
„Proto i vy ve zbývajícím čase života nebuďte oddáni lidským
vášním [emocím], ale vůli Boží“ (1 Pt 4,2).
Otázky k zamyšlení
* Do jaké míry zakládáš svá rozhodnutí na pocitech? Jak můžeš vědět, zda je „pocit“ správný nebo nesprávný?
* Proč je důležité učit se naslouchat Duchu svatému? Jak to děláš?
* Co z oblasti emocí dnes potřebuješ podřídit Bohu?
BŮH ŽEHNÁ TĚM, KTEŘÍ SE S NÍM DENNĚ SETKÁVAJÍ

„Blaze člověku, který mě poslouchá, bdí u mých dveří den
ze dne“ (Přísloví 8:34).
Víš o něčem, co můžeš dělat denně a co zaručeně povede k Božímu požehnání?
Věnuj čas společenství s ním.
Bůh žehná těm, kteří se s ním denně setkávají
Bible říká: „Blaze člověku, který mě poslouchá, bdí u mých
dveří den ze dne“ (Přísloví 8:34).
Není třeba s Bohem trávit denně celé hodiny, ale pět, deset
nebo patnáct minut ano. Poznamenej si to do kalendáře a věnuj tomu závazku čas, jaký si zasluhuje.
Co budeš v té každodenní chvíli věnované Bohu dělat? Klidně
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seď a nech jej k sobě mluvit. Čti jeho slovo. Čti úvahy, jako je tato.
Modli se za to, co prožíváš ty i lidé, na nichž ti záleží. Povídej si
s Bohem, jako by sis povídal s přítelem – vždyť jeho přítelem doopravdy jsi!
Důležitější než cokoli jiného je však naslouchat – aby k tobě
Bůh mohl mluvit.
Je jedno, zda trávíš s Bohem čas dopoledne, odpoledne nebo
večer. Hlavně to dělej – ať se ti to stane celoživotním návykem.
A Bůh tvé závazné rozhodnutí požehná!
Otázky k zamyšlení
• Jaký účinek pravidelného času tráveného s Bohem (či nedostatku takového obecenství) pozoruješ ve svém životě?
• Která denní doba se ti pro ztišení osvědčila jako nejlepší – dopolední, odpolední nebo večerní? Proč?
• Co ti brání učinit si z denní chvíle s Bohem pravidelnou součást
života?
Překlad: Ivana Kultová , Foto: Youtube
Denní úvaha nad Božím slovem © 2018 Rick Warren. Všechna práva vyhrazena. Použito se svolením.

Zdroj: www.krestandnes.cz
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JAK SE STÁT PODOBNÝM KRISTU
„… žije ve mně Kristus.“

k zamyšlení

Galatským 2:20

Kdyby ses mohl změnit vlastním úsilím, nepotřeboval bys Pána. A navíc, jakákoliv snaha získat nebo zasloužit si jeho milost tě
diskvalifikuje. Jak to? Protože se snažíš být zdrojem vlastní spásy,
vlastního významu či vlastní síly. Pokud chceš vědět, co Boha
opravdu znepokojuje, pak je to právě tohle!
Ptáš se, jak se tedy můžeš stát podobným Kristu? Zemři svému „já“ a dovol Kristu, aby v tobě žil on! Přemýšlej chvilku o těchto
verších z Písma: „Ti, kteří si myslí, že to dokáží vlastním úsilím, budou nakonec posedlí měřením svého morálního svalstva, ale nikdy
se nedostanou k tomu, aby to realizovali ve vlastním životě … Pokud se ve vašem životě usídlil sám Bůh, budete už sotva schopni
myslet více na sebe než na něj. Nikdo, kdo Boha nepřijal, nebude
ovšem vědět, o čem to mluvím. Ale vy, kteří jste ho přijali a v nichž
má svůj příbytek – i když ještě prožíváte všechna omezení způsobená hříchem – poznáváte z vlastní zkušenosti život podle Božích zásad. Je přirozené, že když sám živý a přítomný Bůh, který vzkřísil
Ježíše z mrtvých, vejde do vašeho života, učiní ve vašem životě totéž, co učinil s Ježíšem, totiž že vás živé přivede k sobě“ (Římanům
8:5-11, přel. z angl.).
Jak můžeš projevit, že
v tobě žije a pracuje Kristus?
Tím, že když se na tebe druzí
podívají, uvidí jeho. Když ti
budou naslouchat, uslyší jeho. A když budou chodit
s tebou, budou následovat
jeho. Zajímá tě, jak dlouho to
potrvá, než se staneš podobným Kristu? Děje se to den
po dni v průběhu celého tvého života.
Slovo pro každý den
www.spdk.cz

Marie
Plotěná
9

10

číslo 3, 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: 27. 3. 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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