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Hospodinovo poučení, synu, neodmítej,
když tě napravuje, nezoufej;
Hospodin kárá, koho miluje,
jak otec syna, jehož má v oblibě.
Přísloví 3:21 B21
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Narozeniny a oznámení

PŘEDÁME ŠTAFETU VÍRY?

úvodník

Milí bratři a milé sestry,
letošní podzim byl nadmíru teplý, ale nyní se
již hlásí o slovo chladné počasí. Během roku se
v naší zemi střídají čtyři roční období, a mohli bychom říci, že jedno období ustupuje, aby uvolnilo
prostor pro druhé. Velmi podobné je to v životě.
Jedna generace ustupuje, aby její místo a zodpovědnost převzala
nastupující generace. Toto cyklické období sebou přináší zodpovědnost učit další generace chodit s Bohem a předat pravdy evangelia.
Pěkně nám tuto myšlenku popisuje Žalm 78:4-8: Budeme vyprávět budoucímu pokolení o Hospodinových chvályhodných činech,
o mocných skutcích a divech, jež konal. Stanovil svědectví v Jákobovi, vydal zákon v Izraeli a přikázal našim otcům, aby s tím seznamovali své syny, aby o tom vědělo budoucí pokolení, synové,
kteří se zrodí. Ti budou dále vyprávět svým synům, aby složili důvěru v Boha a na Boží skutky nezapomínali, aby zachovávali jeho
přikázání, a nebyli jako jejich otcové, to umíněné, vzdorné pokolení, pokolení nestálého srdce, jehož duch nezůstal věrný Bohu.
Tajemství víry můžeme předávat nejen biologickým dětem
a vnoučatům, ale také učedníkům, naším duchovním dětem.
Apoštol Pavel nám ukazuje příklad jeho vztahu ke křesťanům
v Tesalonice – otec a děti. Víte, že jsme se k jednomu každému
z vás chovali jako otec ke svým dětem; napomínali jsme vás, povzbuzovali a zapřísahali, abyste svým životem dělali čest Bohu.
(1.Tesalonickým 2:11-12 B21) Jak to můžeme dělat?
UČIT DĚTI ŽÍT S BOHEM A VŠTĚPOVAT JIM BOŽÍ
PRAVDY
Tato má slova si vložte do srdce a do své duše, přivažte si je
jako znamení na ruku a ať jsou jako pásek na čele mezi vašima
očima. Budete jim vyučovat své syny a rozmlouvat o nich, ať budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, ať budeš uléhat nebo vstávat.
Napíšeš je na veřeje svého domu a na své brány, abyste na zemi,
o které Hospodin přísahal vašim otcům, že jim ji dá, dlouho žili vy
i vaši synové. (5. Moj. 11:18-21)
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Běžně se tomu říká „výchova“ (Efeským 6:4). Dnešní výchova je někdy vzdálená biblickému modelu. Často se klade důraz
na respektování svobody dítěte, jeho osobnost, k ničemu nenutit,
být tolerantní a hlavně nemanipulovat. Chtělo by se říci, že svoboda
se stává určitou modlou dnešní doby. Jako rodiče investujeme
do vzdělání svých dětí. Chceme, aby se uplatnily, našly dobrou práci a vydělaly dostatek pro spokojený život. Mějme tedy na paměti
i jejich duchovní budoucnost a věčnost našich potomků. Podvolujte
se jeho výchově; Bůh s vámi jedná jako se svými syny. Byl by to
vůbec syn, kdyby ho otec nevychovával? (Židům 12:7)
PŘIPOMÍNAT BOŽÍ JEDNÁNÍ V MINULOSTI I DNES
Vyprávějme si doma skutečné příběhy ze života věřících lidí
i života církve. Děkujme za vyslyšené modlitby a prosby. Čtěme
společně křesťanské knihy, sdílejme se nad nimi. Radujme se
ze společných bohoslužeb. Svou velkou roli, zde může hrát i děda
s babičkou. Často jejich vyprávění a vzpomínky na Boží vedení
a ochranu zaujmou mladší generaci. Dívejme se, jak Pavel ukazuje
Timoteovi příklad v rodině: Připomínám si tvou upřímnou víru,
kterou měla už tvá babička Lóis a tvá matka Euniké a kterou máš,
jak jsem přesvědčen, i ty. (2 Timoteovi 1:5)
BÝT PŘÍKLADEM
Náš život s Bohem není jen soubor morálních hodnot, sbírka
biblických pravd. Jde o Boží jednání v našich životech a celé rodině.
Co od nás děti slyší? Jak žijeme, co vidí? Vždy mě potěší, když dětí
hovoří o duchovním životě svých rodičů. V rodině si společně povídejme o Božím jednání, modleme se a čtěme Písmo. Další důležitou
věcí jsou naše reakce a chování během všedního dne. Děti sledují
s jakou vírou a nadějí zvládáme životní těžkosti, jak reagujeme
na konflikt a na zranění. Jak odpouštíme, jak upevňujeme bratrskou lásku. Podle atmosféry v rodině budou děti poznávat Pána Ježíše.
MODLIT SE
Pán Ježíš se modlil za děti, i když se to učedníkům nelíbilo.
(Marek 10:13-16). Udržujme modlitebního ducha ve své rodině.
Žehnejme svým dětem. Dobrá křesťanská rada zní: „Když jsou děti
malé, mluv s nimi o Bohu. Když jsou děti velké, mluv s Bohem
o svých dětech.“
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Dá-li nám Bůh milost pozorovat život svých dospělých dětí
a vnoučat, co uvidíme? Budou důvěřovat Bohu? Ponesou dál štafetu víry? Budeme na ně hrdí? Tento úkol, předat štafetu ívry, za nás
nikdo neudělá. Nedělní besídka a církev nám může pomoci, ale
zodpovědnost je na nás - rodičích. Není to snadné, jde o duchovní
boj. My však můžeme plně důvěřovat Bohu, že nám pomůže. Přeji
vám požehnání a moudrost od našeho Krále.
LUMÍR FOLVARČNÝ

HLEDAJÍCÍ BŮH
Hledím na prázdnou stránku s modlitbou, aby mi Pán dal Své
slovo, Své poselství pro mé bratry a sestry v Kristu. Něco, co pro ně
bude povzbuzením či útěchou od Něj. Dělám to proto, že nelze
od Boha jenom přijímat. Je potřeba také z toho, co od Pána přijímáme, dát i jiným. Sdílet se tím pro Jeho slávu a užitek a růst náš
a těch, se kterými se sdílíme. Zdrojem všeho dobrého a všeho, co
kdy v životě budeme potřebovat, je náš Bůh, který nám vše dal
v Kristu.
Náš Bůh je mocný, věrný a milující. Je to Bůh stále hledající
obecenství a blízký osobní vztah se svým stvořením, s každým
z nás. Je dobrý Otec, který se stále stará o všechny Své děti. Dal
nám svobodu a stále nás pozývá do obecenství s Ním a trpělivě
na nás čeká. Jednou však čas milosti nebo náš pozemský život
skončí. Pak bude pozdě na to přijmout spasení nebo naplnit svou
úlohu, kterou nám zde na zemi Bůh dal. Máme tedy svobodu, ale
zároveň také zodpovědnost za svá rozhodnutí.
Jsme povoláni být Jeho svědky ve svém okolí, jsme Jeho světlem a solí. Máme hořet Jeho svatým ohněm. Pán chce, abychom
Mu my odevzdali všechna svá břemena, starosti a hříchy. Chce nám
dát Své odpočinutí, svůj pokoj a radost, plný (naplněný) život
s
Ním. Chce, abychom byli s Ním a stále se učili od Něj. Abychom se
nechali stále vést Jím a Jeho Duchem Svatým. Také chce, abychom
Mu otevřeli plně svá srdce a své životy. Zároveň nám chce dát poznat hlubiny Svého srdce, Jeho hlubokou a nekonečnou lásku ke
ztraceným. Jeho bolest, když Jej lidé odmítají, odvracejí se
od
Něj, jdou si svou vlastní cestou nebo se snaží naplnit Jeho požadavky ze svých vlastních sil.
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Nelze nikdy naplnit Boží požadavky ze svých vlastních sil!
Proto nám byl dán Duch Svatý: Ne mocí, ani silou, nýbrž Duchem
mým, praví Hospodin zástupů. (Zach 4,6)
Před víc než deseti lety, když se můj zdravotní stav dál zhoršoval a viděl jsem i své stárnoucí a slábnoucí rodiče, jsem uvěřil satanově lži a viděl jsem se jako neunesitelné celoživotní břemeno, začal jsem svůj život nenávidět, přestože jsem věřil v dobrotu Boží
a miloval Jej z celého srdce. Nechtěl jsem žít dál a záviděl jsem těm,
kteří zemřeli. Ale před asi dva a půl rokem mi Bůh dal milost a duchovní restart. Tělesně se můj život nezlepšil a rodičům přibylo let
a ubylo sil. Ale Pán změnil můj pohled. Vyznávám s apoštolem
Pavlem: ...volal (jsem) k Pánu, aby mne toho zbavil, ale on mi řekl:
"Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla."
A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mně spočinula moc
Kristova. Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný.“ (2. Kor 12,8-10) Nespoléhám na sebe, ale na Boží milost
a s vděčností v srdci Jej chválím každý den bez ohledu na pocity nebo situaci, ve které zrovna jsme. Není to má zásluha, jen Boží milost, kterou má i pro vás.
Pán chce, abychom spočinuli v Něm a chodili stále s Ním stejně jako Enoch. On nás nikdy neopustí a půjde s námi skrze vše, co
život přinese. Já na vás nechci vložit břemeno většího úsilí zalíbit se
Bohu skrze náš vlastní výkon, protože to ani Pán po vás nechce. On
chce vás, On chce nás!
Pán vám všem mocně žehnej milostí, pokojem, radostí a vším,
co pro vás má a co potřebujete. Radujte se v Pánu vždycky, znovu
říkám, radujte se! Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je
blízko. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě
děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující
každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. Čemu jste se u mne naučili, co
jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte. A Bůh pokoje bude s vámi.
(Filipským 4,4-9)
Váš v Kristu Ježíši bráška Jan Řežábek ml.
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Modlitba
Milovaný Duchu Boží.
Čas bez tebe, je čas prázdnoty,
kdy jsem tu já a nejsi ty.
Čas bez tebe, je čas bez nebe.
Jak zvon bez zvuku, jak prázdný džbán,
je tělo mé, když nejsi jeho Pán.
Tak moc mi chybíš, že neumím to snést.
Tak moc mi chybíš, chci se jen tebou nechat vést.
Zmeškaný čas už nelze vrátit,
však tebe už nikdy nechci ztratit.
Dej zvonu zvuk a džbán naplň tebou,
nauč mne lásku dát tam, kde lidská srdce zebou.
Čas bez tebe je čas prázdnoty,
prosím, buď Pánem mého času ty.
Nauč mě v Ježíši spočinout i růst
skrze modlitby vroucí, pokoru i půst.
Až své já ztratím, naleznu Tebe,
blízko ti budu, uvidím nebe.

Helena Kudrnová
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číslo 11, 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: 27. 11. 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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