leden 2020

On sám vše dělá včas a krásně
a lidem vložil věčnost do srdce,
člověk však nevystihne Boží dílo od počátku až do konce.
Kazatel 3:11 (B21)
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ROK PROMĚNY

úvodník

S každým novým rokem před námi stojí otázka: Jak s tímto
rokem naložím? Věřím, že nejsem sám, kdo si tuto
otázku už někdy v životě položil. Pro mnohé lidi
může být vyhlídka do budoucnosti vcelku nepříjemná, někdy děsivá. Nikdo z lidí totiž nedohlédne
dál, než za současnou chvíli, přestože v skrytu takovou touhu máme. Toužíme po jistotách a nemáme moc rádi, když se pouštíme do věcí, kde neznáme výsledek. Proto jsem vděčný našemu Bohu, že
nám, kteří jsme se mu vydali, zaslibuje, že nás nikdy neopustí a nikdy se nás nezřekne.
Přesto je každý rok něčím výjimečný. Věřím, že ten následující
může být rokem proměny. Záměrně používám slovo „proměna“.
Jsou i další výrazy, které mají podobný význam (např. změna, náprava), nicméně působí, jakoby se chtělo říct: „Všechno je špatně.
Nic nefunguje a my to nenecháme jen tak!“ To ale není úplně pravda. Ano, je třeba přiznat, že je dost věcí, které se v dnešní době pokazily – korupční kauzy, násilí ve společnosti, negativní vliv internetu a sociálních sítí atd. Mnoho věcí ale zůstalo neporušených
a některé se dokonce zlepšily (úroveň zdravotnictví, možnost svobodně cestovat, možnosti sdílení evangelia).
I křesťané obě strany vnímají a nechtějí zůstat nečinní.
V Anglii začátkem roku začíná modlitební hnutí, které touží vidět
otevřené dveře pro hlásání evangelia (Kol. 4:3) ve všech jeho podobách. Modlitby nazvali Prayer 2020. Každý se může v roce 2020,
dvacátý den v měsíci, přesně ve 20:20 modlit dvacet minut. Toto je
pouze jeden z příkladů, jak jako Kristovi následovníci můžeme přinést proměnu do oblastí, které nejsou v pořádku.
Nejpodstatnější pro proměnu je ale především začít sám u sebe. Bez toho není možné napravit celek. Pokud například nefungují
vztahy v rodině, měl by se každý člen zamyslet, jakou atmosféru doma vytváří, jak se chová. Jak děti, tak rodiče. Jestli jeden proti druhému něco máme, je důležité to tomu druhému říct, prosit za odpouštění nebo odpustit. Odpouštění totiž rovná vztahy a přináší pokoj a lásku. Stejně bychom mohli pokračovat v církvi, v zaměstnání,
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v politice, ve školách. Takto viděl situaci ve společnosti už Jan
Amos Komenský, který zemřel před 350. lety a jehož výročí si
v roce 2020 připomínáme. I tehdy existovali špatní vládcové, zlí
učitelé nebo pokrytečtí duchovní. Přestože nestihl jeho zásadní knihu Obecná porada o nápravě věcí lidských dokončit, její odkaz je
stále živý a aktuální.
Musíme si ovšem přiznat, že začít proměnu vyžaduje překonat
určité nepohodlí a někdy i strach. Zkuste si vzpomenout, jak může
být nepříjemné zajít za svým nadřízeným a říct mu, co máte na srdci. Stejně tak se mnohdy musíme naučit odpouštět těm, kteří nás
v minulosti zranili. I v církvi se to může stát. Když Ježíš chodil
po zemi, přinášel proměnu do lidských životů. Ti, kteří se jím proměnit nechali, se přes svou počáteční neschopnost a nedokonalost
stali vzory a pilíři tehdejší církve. Stačí se podívat na apoštola Petra.
Chtěl bych nakonec změnit otázku, kterou jsem pokládal
na začátku: Jak v tomto roce naložíš s proměnou? Pokud se začneš
Ježíše ptát, jak ty sám můžeš proměnit své okolí, vztahy nebo sebe,
věřím, že dostaneš odpověď. Mnohdy jde o drobné věci, které můžeš začít dnes. Nejsou omezené věkem nebo pohlavím. Je to o naší
důvěře k Ježíši a o zmocnění Duchem Svatým. Velmi toužím
po tom, aby každý mohl prožívat rok 2020 ve světle verše
z Římanům 12:2: A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž
proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.
Honza Rokosz

VERŠ PRO SBOR NA ROK 2020
Musíme konat skutky toho,
který mě poslal, dokud je den.
Přichází noc,
kdy nikdo nebude moci pracovat.
Jan 9:4
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MODLITEBNÍ DOPIS BRATRA BISKUPA 2020
Neboť nikdo nemůže položit jiný základ nežli ten, který je
již položen, a tím je Ježíš Kristus.
1 Kor 3,11
Drazí bratři a sestry ve sborech Apoštolské církve,
modlitebně-postní řetěz na počátku každého
roku provází naši církev již mnoho let. Znamená
společné soustředěné modlitební úsilí, jímž chceme do každého roku vstoupit a zároveň je také něčím, co nás spojuje. Jako možná jedinou aktivitu,
jíž se všechny sbory účastní, jej můžeme přirovnat k budování hradeb okolo města. Z Bible víme, jak důležitou roli pro starověké
město hradby znamenaly.
Letošní verš odkazuje na základy víry. Církev je stavbou, která
je projektována, aby přežila tisíciletí, a tak je důležité, aby její základ byl správně položen. Je to trochu paradox, protože církev se
skládá ze slabých a často chybujících lidí. Tím více je zřetelné, že
její životaschopnost se odvíjí od samotného Ježíše – On je jejím základem, její hlavou a je v církvi neviditelně přítomen.
Proto tématem letošního modlitebně-postního řetězu, stejně jako
tématem celého roku, je Kristus jako základ církve i každého
života.
Modlit se budeme ve třech okruzích. Tím prvním je Zdravá
církev. Není v našich silách zachovat zdravou církev, jediná možnost je, abychom naslouchali prorockému Duchu v církvi. Potřebujeme „slyšet, co Duch praví církvi“. Modleme se proto za vedoucí
v církvi na všech úrovních, modleme se za směřování církve. Modleme se, aby nám Pán dával ochotné a poslušné srdce. Modleme se,
abychom byli církví žijící z moci Ducha svatého. Buďme citliví
na to, zda je opravdu Pán Ježíš základem našeho života ve všech
aspektech. Pokud zjistíme, že tomu tak není, buďme ochotní věci
napravit.
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Součástí zdravé církve je i mladá generace. Modlete se za mládež v církvi, za mládežnické projekty, ale i za Biblickou školu. Cílem
je, aby mladá generace vyrostla ve vyzrálé Boží služebníky.
Druhým okruhem modliteb je společnost. Podle 1 Tim 2,1-4
se chceme modlit za všechny lidi ve společnosti, kteří mají vliv.
Myslíme nejen politiky, ale například i učitele a všechny, kteří
ovlivňují myšlení společnosti.
Protože jsme součástí EU, myslíme i na Evropské představitele. Modlíme se, aby političtí vůdcové měli moudrost v klíčových
rozhodováních – imigrační politika, genderové otázky, rodinná politika, otázky změny klimatu. Volejme k Bohu, aby rozhodování
mohli činili kompetentní lidé. Směr, jakým se společnost ubírá, není dobrý.
Nezapomínejme rovněž na dobré vztahy v rámci komunity,
kde žijeme. Máme být, pokud je to možné, „všemu lidu milí“ (Sk
2,47).
Třetím okruhem modliteb je šíření evangelia. Naše církev
byla již od svých nejstarších počátků evangelizačně velmi horlivá.
Nesení dobré zprávy je tedy součástí naší DNA. Modlete se za organizace v rámci církve, které se zaměřují na sdílení evangelia specifickými způsoby (např. Teen Challenge, Royal Rangers a ostatní).
Modleme se za náš národ, za probuzení.
Modleme se rovněž za naše misionáře ve světě. Myslete
zejména na ty, které podporuje Váš sbor, modlit se můžete
i za všechny ostatní. Seznam misijních projektů naleznete
www.nehemia.cz.
Zcela na závěr bych Vám chtěl popřát hojnost Božího požehnání, a to v osobních životech, v zaměstnání i ve službě našemu Pánu.
Martin Moldan, biskup
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SETKÁNÍ NAŠICH SENIORŮ
Dne 4. 12. se u nás ve sboru uskutečnilo tzv. setkání 60+.
Na tomto setkání nám mohla Helenka K. ukázat svůj talent ve skládání poezie a textů pro rapovou hudbu. Zarapovala nám několik
svých textů, které mají opravdu hluboký příběh. Helenka doufá, že
jednou budou texty zhudebněny jejím synem. Na to se moc těšíme!
Po Helenčině vystoupení jsme si zahráli dvě hry Bingo a psané příběhy, u kterých jsme se hodně nasmáli. Dále nás Lumír oslovil
krátkým zamyšlením a nakonec nemohlo chybět zpívání chval
s Pavlem. Celou párty 60+ jsme završili společným focením ve fotokoutku a samozřejmě výborným občerstvením našich sester. Celé
setkání probíhalo v příjemné a přátelské atmosféře. Těšíme se
na příště.
Napsala Tereza Rokoszová

6

SLOVO PRO KAŽDÝ DEN
Rozjímej nad Božím slovem
„… nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci.“ Žalm 1:2
Když půjdeš dál za prosté čtení Bible a uděláš si čas pro každodenní rozjímání o jejích pravdách, začneš myslet Božím způsobem a tvůj život se změní k lepšímu.
Petr byl hodně závislý na Ježíšových slovech, proto řekl:
„Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života“ (Jan
6:68). A Jób prohlásil: „Slov jeho úst jsem si cenil více než svého
denního chleba“ (Jób 23:12, přel. z angl.). Polož si otázku: Kdy sis
naposledy odepřel jídlo, abys mohl trávit čas rozjímáním nad Písmem? Když medituješ o Božím slovu, rozvíjíš způsob uvažování,
který ti umožňuje povznést se nad tvé obavy. „Tak tomu bude
s mým slovem … Nenavrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná,
co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal“ (Izajáš 55:11).
Pochopil jsi to? Boží slovo uskuteční ve tvém životě Boží záměry!
Proto s tebou bude satan bojovat, aby sis na četbu Bible nenašel
čas. Pravda je taková, že čas nemůžeš najít, musíš si ho udělat! Prorok Izajáš řekl: „Každého jitra mne probouzí a učí mne rozumět
své vůli“ (Izajáš 50:4, přel. z angl.). Ve světě, který často postrádá
jakékoli závazky, Bůh zaslibuje: „Nevzdám to s tebou. Budu na tobě
dál pracovat, dokud nebudeš mít jasné vnímání, silnou víru a vyváženost v duchovním životě. Když rozjímáš o mých zásadách, začínáš
se pohybovat novým směrem. A když se to stane, začne se ti v životě
dařit.“ Takže ode dneška rozjímej nad Božím slovem.
Jak pohnout svou horou
„… kdokoli by řekl této hoře: ‚Zvedni se a vrhni se do moře,‘ … stane se mu to.“
Marek 11:23, B21
Ježíš řekl: „… kdokoli by řekl této hoře: ‚Zvedni se a vrhni se
do moře,‘ a nepochyboval by v srdci, ale věřil by, že se děje to, co
říká, stane se mu to. Proto vám říkám: Věřte, že všechno, o co
při modlitbě prosíte, jste dostali, a budete to mít“ (Marek 11:23-24,
B21). Ježíš ale během své služby žádné fyzické hory nepřemístil, tak
o čem tu mluví? O životních problémech! A všimni si velice důležité
věci – pouze jednou říká, že potřebujeme „mít víru“, ale třikrát
mluví o potřebě „promlouvat“ jeho Slovo. Proč? Protože pokud ne7

máš dostatek víry, abys pohnul svými ústy, otevřel je a začal vyznávat Boží slovo, pak nebudeš mít ani dostatek víry, abys pohnul horou! Bible říká: „Tedy víra z slyšení, slyšení pak skrze slovo Boží“ (Římanům 10:17, BK).
Když vyznáváš Boží slovo, stane se něco úžasného. Vnímají ho
tvé uši, proniká do tvé mysli, zaměření tvých myšlenek se mění
a narůstá v tobě to, na co Bůh reaguje – víra. Když v tomto postoji
víry vytrváš, nepohneš se a budeš stále vyznávat Boží slovo, hora
ve tvém životě se začne hýbat. Dokud budeš stále vyznávat jen to,
co si myslíš a cítíš ve své přirozené mysli, hora se nepohne a zůstane stát. Když se však postavíš na Boží zaslíbení a prohlásíš: „Možná
nevím jak a kdy, ale vím, že ve jménu Ježíš ustoupíš,“ tvá hora se
pohne!
www.spkd.cz

POZVÁNÍ NA SEMINÁŘ
Milí bratři a milé sestřičky,
dostali jsme malý dárek z projektu e-bezpečí. Konečně se našel volný termín, kdy nám přijde lektor popovídat o světě, ve kterém vyrůstají naše děti. Správně hádáte – bude řeč o sociálních sítích (a nejenom o nich), kde jsou děti jako doma.
Takže nejdříve to důležité: Termín: 22.2. 2020
(Ten termín určitě nejde zapomenout. Jenom začínat nebudeme ve 2, ale už v 9:00 a seminář bude končit kolem 15-té hodiny.)
Přednáška bude součástí semináře, další program bude diskuze
na toto téma a dále pak nabídka materiálů pro pracovníky s dětmi.

Místo konání: Sborový dům AC Olomouc 2, Štítného 10.
Pokud neznáte projekt e-bezpečí, pak se o něm mnoho dozvíte
z těchto stránek http://www.e-bezpeci.cz/
Z úvodní stránky cituji:
Základní informace o projektu
Projekt E-Bezpečí je celorepublikový certifikovaný projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu
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spojenou rizikovým chováním na internetu a souvisejícími fenomény. V posledních letech se projekt také věnuje pozitivnímu využívání IT ve vzdělávání a běžném životě. Projekt E-Bezpečí je
realizován Centrem prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého ve spolupráci s dalšími organizacemi.
Projekt E-Bezpečí se specializuje zejména na:
a) kyberšikanu a sexting (různé formy vydírání, vyhrožování,
poškozování obětí s pomocí informačních a komunikačních
technologií),
b) kybergrooming (komunikace s neznámými uživateli internetu vedoucí k osobní schůzce),
c)
kyberstalking a stalking (nebezpečné pronásledování
s použitím ICT),
d) rizika sociálních sítí (zejména sítě Facebook),
e) hoax, spam a fake news,
f)
online závislosti (netolismus, nomofobie),
g) fenomén youtubering,
h)
zneužití osobních údajů v prostředí elektronických
médií.
Základním východiskem činnosti projektu je terénní práce
s nejrůznějšími cílovými skupinami, přednášková činnost,
preventivní vzdělávací akce apod. Přednášky/besedy mapují jak
konkrétní nebezpečné jevy, tak možnosti prevence a obrany proti
útočníkům. Představa o problematice je vytvářena na základě modelových situací i skutečných kauz. Besedy jsou multimediální, jsou
doprovázeny prezentací a videoukázkami.
Těším se na setkání s vámi.
Dana Navrátilová
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Svítání
Je noc.
Na víčka usedl mi spánek
a někdo něžně pohladil mou tvář.
Začal mi číst a z otevřených stránek
vdechl do mého nitra
víru do příštího jitra.
Už svítá a On s každým úsvitem
každičké ráno
vždy se stejnou láskou mě vítá.

Helena Kudrnová
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číslo 1, 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: 29. 1. 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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