březen 2018
„Hle, můj služebník bude mít úspěch, zvedne se,
povznese a vysoko se vyvýší.
Jak mnozí strnuli úděsem nad tebou!
Jeho vzezření bylo tak znetvořené,
že nebyl podoben člověku, jeho vzhled takový,
že nebyl podoben lidem.
Avšak on pokropí mnohé pronárody krví,
před ním si králové zakryjí ústa, protože spatří,
co jim nebylo vyprávěno,
porozumějí tomu, o čem neslyšeli.“
Izajáš 52:13-15



Úvodník: Boží Slovo proměňuje náš život



Několik otázek



Nést ovoce a sdílet ovoce



Narozeniny a oznámení

BOŽÍ SLOVO PROMĚŇUJE NÁŠ ŽIVOT

úvodník

Již samotný název „Boží slovo“ nám ukazuje
podstatu. Slovo, které řekl Bůh. Bible je opravdu
slovem, které řekl Bůh, není to jen nějaká knížka
v luxusní vazbě, ani nějaká relikvie, která by měla
ležet uzavřená v hermetické vitríně. Bůh chce,
abychom ji znali, neboť je to zjevená Boží vůle
pro každého z nás. Je to mapa, jak se pohybovat
v tomto světě, je to návod, jak žít v tomto světě.
Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli
dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha,
kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Není
tvora, který by se před ním mohl skrýt. Nahé a odhalené
je všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho
odpovídat. Židům 4:12-13
Lidé mají různé postoje k Božímu slovu, někteří kladný, ale
většinou je jejich postoj negativní. To využívají mnozí k tomu, aby
svojí kritikou mohli zvýšit popularitu svých knih, či jiných příspěvků, nebo získat sympatie podobně smýšlejících lidí. Tak i mnoho
těch, kteří nemají vlastní zkušenost nebo pravdivé informace, podlehnou záplavě lživých rádoby vědeckých objevů. Proto můžeme
vidět, zvláště v dnešní době, snahu se vézt na vlně protibiblických
prohlášení a stanovisek. Proč? Jeden z mnoha důvodů je ten, že Boží slovo proniká, rozsuzuje a odkrývá. To lidé nechtějí.
Jaký je náš postoj k Božímu slovu? Jak s ním zacházíme ve svém životě? Nakolik jsme mu dali prostor, aby
mohlo pronikat, rozsuzovat a odkrývat věci v našem životě? To jsou důležité otázky pro každého z nás. Ptejme se sami sebe,
a to i na to, zdali chceme změnu v naších životech v této oblasti.
Možná jsou mezi námi lidé, kteří nemají v této oblasti problém, nebo se jím zdá, že věnují Božímu slovu dostatek času. Myslím, že
každý z nás se může posunout ještě dále a dnešek může být dnem
rozhodnutí, že dáme více ze svého času ke čtení Božího slova.
Boží slovo by mělo být pokrmem pro naši duši. Nevím jak
vy, ale zjistil jsem, že když dám více času Božímu slovu, více
toho stihnu. Mám více energie. Je to podobné jako s jídlem.
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Když se nenajím, jsem slabý, podrážděný, vše mi trvá déle. Podobně i naše duše strádá, když ji nenasytíme Božím slovem.
Dnes jsme obklopeni informacemi ze všech stran. Nepamatuji takovou dostupnost informaci. Před dvaceti lety, když
chtěl člověk něco zjistit, musel si koupit noviny nebo zajít
do knihovny, před deseti lety už mu stačilo zapnout počítač
a po chvíli hledání našel, co potřeboval. Dnes stačí sáhnout
do kapsy a vytáhnout mobilní telefon… Tisíce a miliony lidí hltají informace prostřednictví internetu nebo televize, ale jejich
hlad trvá.
Mé přání je, aby nás tento úvodník inspiroval k tomu,
abychom nebyli křesťané, kteří ve svém životě zanedbávají Boží slovo. Naše duše může být přesycena informacemi všeho
druhu, ale pokud chybí ta, která dává život, nemůžeme očekávat, že budeme žít život v plnosti. Jan 6, 63 Co dává život,
je Duch, tělo samo nic neznamená. Slova, která jsem
k vám mluvil, jsou Duch a jsou život.
Očekávejme, že Bůh k nám bude skrze své slovo promlouvat
a to promění naše životy. Ať je naše srdce připravené a očekávající
na tuto proměnu. Bůh vám žehnej.
Marek Slusarz
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NĚKOLIK OTÁZEK

k zamyšlení

Je tu čas pro nový článek do našich Sborových novin a já jsem
opět několik dní přemýšlel, co napsat. Ve svém počítači mám dva
rozepsané články, které jsem v minulých dvou měsících nedokončil.
Asi ještě nedozrál jejich čas a nebo se mi dost dobře nepodařilo vyjádřit myšlenky, které byly na mém srdci. Myšlenky, které přijímám při svých ranních chvilkách na modlitbách, při tichých
chválách a uctívání. Nemám takové chvilky každé ráno, ale snažím
se svůj den začít chválou Pána a ztišením v modlitbě.
Poslední měsíce jsem dost vzpomínal na začátek svého křesťanského života, který začal v Církvi bratrské v Praze. Tak mi Pán
připomněl, že mám být za co vděčný nejen Jemu, ale i lidem z toho
sboru, kde jsem uvěřil. Po celá ta léta si před Velikonocemi a Vánocemi píši s jednou starší sestrou z toho sboru. Poslední dopis, který
jsem ji napsal, byl takový vzpomínkový, psal jsem tam o mnohých
lidech, které si Pán použil v tom krátkém čase, kdy jsem tam mohl
chodit. Ta sestra mi nikdy nezapomněla na Vánoce poslat nějaký
malý dárek, a psala mi i ze svých cest do zahraničí, kam jezdí jako
průvodkyně s cestovní kanceláří. Teď v únoru mi přišlo parte, tato
věrná sestra z velkým otevřeným srdcem pro mnohé lidi zemřela.
Byla už jediná s kým jsem z toho sboru byl v kontaktu. Tak jsem napsal takovou vzpomínku na tuto sestru, kým pro mne a mou rodinu
byla, a poslal to do toho sboru CB v Soukenické ulici v Praze.
Také jsem koncem ledna vzpomínal na naši sestru Slávku Mladěnkovou, je to už pět let co odešla k Pánu. Čas tak rychle letí a já
se ptám: „Pane, kdo nastoupí do Tvého díla na jejich místo.“
Ten pražský sbor je mým rodným sborem, asi čtyři roky byl
naším sborem český sbor CB v Havířově, nyní je mým trvalým duchovním domovem AC Karviná. Zde už zůstanu, i když duchovní
stravu, kromě Bible, některých křesťanských knih a občasného poslechu záznamu kázání z našeho sboru, přijímám hlavně skrze přímé přenosy bohoslužeb AC Košice na internetu. Pak také ze svých
chvilek s Pánem.
Ale mnoho času ve svém křesťanském životě jsem mimo přímé
osobní obecenství s Božím lidem na shromážděních. Je to hlavně
kvůli mému zdravotnímu stavu. Vidím však velkou výhodu v tom,
když se lidé mohou zúčastňovat pravidelně na shromážděních sboru. Vždy se tam naplní slib našeho Pána z Matouše 18,20: „Neboť
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kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já
uprostřed nich."
Mám několik otázek, na které si před Pánem musí každý
upřímně odpovědět sám. „Proč chodím (případně nechodím)
do církve (shromáždění, sboru)? Proč do AC? Je AC Karviná můj
duchovní domov, má duchovní rodina? Chodím tam kvůli Ježíši
Kristu, kvůli svým přátelům, které tam mám, proto, abych vyslechl
a zazpíval si pěkné chvály, kvůli kázání Slova Božího? Sloužím proto, aby mne bylo vidět? Nebo z lásky k Pánu?
Pán vám všem žehnej nejen při odpovědích na tyto otázky,
které vám pomohou na cestě s Kristem dál až do cíle!
Jan Řežábek ml.

NÉST OVOCE A SDÍLET OVOCE
„A tak je poznáte po jejich ovoci.“

k zamyšlení
Matouš 7:20

Když mluvíme o ovoci Ducha svatého, mluvíme o těchto devíti charakterových vlastnostech: „Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti
tomu se zákon neobrací“ (Galatským 5:22-23). To není ovoce, kterým bychom se měli „předvádět“. Je určeno k tomu, abychom ho sdíleli s ostatními, jinak takové ovoce není o nic lepší než to, které vůbec nevyrostlo.
Přestav si, že jedeš po silnici, podél které je tržiště, a ty chceš koupit
čerstvou zeleninu. Vidíš doma vypěstovaná rajčata, dýni, okurky a různé
druhy paprik – všechno, co potřebuješ, a ještě něco navíc. Když si ale začneš vybírat, farmář, který vlastní stánek, řekne: „Promiňte, ale tato zelenina není na prodej. Já ji prostě jenom rád pěstuji a rád se na ni dívám, dokud neshnije. Potom ji vyhodím.“ Cože? Něco tak absurdního jsi asi ještě
nikdy neslyšel a zřejmě už neuslyšíš. Farmáři i spotřebitelé přeci vědí, že
vypěstovaná zelenina je určená k jídlu. Jistě, je krásné se na ni dívat, ale
Bůh měl v plánu poskytnout lidem výživu a zdraví.
Pokud všechno, co děláme, je, že chodíme do církve a kážeme o ovoci, analyzujeme ovoce a zkoumáme jednotlivé druhy, pak děláme velkou
chybu. Nestačí ovoce nést, musíme ho sdílet s druhými, aby mohli být požehnaní a aby se jich dotklo Boží království. Pavel napsal: „Jsme přece jeho
dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které
nám Bůh připravil“ (Efezským 2:10). Nést ovoce a sdílet ovoce jsou dvě
strany jedné duchovní mince.
Převzato: Slovo pro každý den (www.spkd.cz)
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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.

číslo 3, ročník 25

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: 28. 3. 2018
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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