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SBOROVÉ NOVINY
AKTUALITY ZE ŽIVOTA NAŠEHO SBORU

Co jsi ztratil, můžeš
získat zpět!

Rozdílné role muže a ženy

SLOVO NA KAŽDÝ DEN

LUMÍR FOLVARČNÝ

Zatímco David a jeho muži bojovali,
Amálekovci jim zničili domy a zajali jejich
rodiny. Davidova armáda nejprve naříkala. Pak
se vojáci obrátili o pomoc k Davidovi. Nakonec
David hledal Boží tvář a ptal se: ‚„Mám
pronásledovat tu hordu? Dostihnu ji?‘ On mu
řekl: ‚Pronásleduj! Jistě dostihneš a jistě
všechny vysvobodíš‘“ (1. Samuelova 30:8).

V únoru jsme si připomínali Národní týden
manželství s touhou povzbudit jednotlivé páry
k prohlubování vzájemného vztahu. Při této
příležitosti je vhodné podívat se co Písmo
hovoří o roli ženy a muže.
Role ženy. Gen 2, 18: Učiním pomoc
jemu rovnou. Pomocnice má pozitivní
význam. Židovský text o ženě jako pomocnici
říká: „udělám mu pomoc pro doplnění. Slovo
pomoc (ezer) se ve starozákonních knihách
používalo pouze ve vztahu k Bohu, kromě
toho je jedinou výjimkou žena jako pomoc pro
muže. Bůh je naše útočiště i síla, ve všelikém
soužení pomoc vždycky hotová. Žalm 46, 12
Rovnocennost ženy a muže. V textu je žena
označována jako „pomoc jemu rovná“. To
znamená, že je rovnocenná. Muž a žena
dostali úkoly, na kterých měli společně
pracovat. Židé často zdůrazňují, že žena
nebyla stvořena z hlavy, aby muži vládla, ani
ne z paty, aby mu byla podrobena, ale z místa
blízkého srdci, aby byla tím nejbližším
člověkem. Galatským 3:28 Není už rozdíl mezi
židem a pohanem(e), otrokem a svobodným,
mužem a ženou.
Žena jako matka. Člověk svou ženu
pojmenoval Eva (to je Živa), protože se stala
matkou všech živých. Gen 3, 20. Nepřítel má
snahu zastavit Boží vůli u žen a proto útočí na
ženu jako matku. Používá k tomu zraňující
slova, odmítnutí, nedostatek lásky, zklamání,
atd. Mnoho žen špatné zkušenosti znechutily a
nechtějí vstoupit do role matky.
Role muže. Hospodin Bůh postavil člověka do
zahrady v Edenu, aby ji obdělával … Gen.
2:15. Pečovatel - úkol muže je vyjádřen slovy:
„aby ji obdělával“. Člověk může obdělávat
pole, pěstovat brambory, sadit ovocné stromy
a těšit se ze získané úrody. Práce na poli a
v sadu přináší zdroj obživy. Obdělávání je
tvořivá a tvůrčí práce. Je důležité si toho
všimnout jako znamení mužnosti. V praxi
vidíme muže tvořit v množství technických
oborů. Ve Starém zákoně vidíme, že to byli
muži, kdo se starali o rodinu materiálně. I přes
všechny těžkosti Bible mužům říká, že mají
svou rodinu zaopatřovat.

Všimni si čtyř důležitých bodů:
1) Satan bude útočit na tvé blízké, aby se k tobě
dostal. Může to být těžký útok, například tvůj
muž přijde o práci nebo si tvá žena najde v prsu
bulku. Nebo to může být něco menšího jako
třeba drobné napětí v rodině nebo nedostatek
vaší vzájemné pozornosti. Musíš být stále
ostražitý a rozpoznávat satanovy útoky, aby ses
proti nim mohl bránit.
2) Měj k lidem lásku, ale opírej se jedině o
Boha. Lidé, kteří jeden den bojovali Davidovi po
boku, se další den obrátili proti němu. Proto
musíš sílu, strategické postupy i řešení hledat u
Boha, ne jinde.
3) Mluv sám se sebou a s Hospodinem správně.
„David však našel posilu v Hospodinu, svém
Bohu“ (1. Samuelova 30:6). Jestli chceš
propadnout malomyslnosti, mluv o své situaci s
lidmi. Jestli chceš povzbuzení, mluv s tím, kdo
tvou situaci může změnit, s Pánem. Bible říká:
„Uzdravený (povznášející, pozitivní, inspirující)
jazyk je stromem života…“ (Přísloví 15:4, ČSP).
Nauč se tedy mluvit správně.
4) Co jsi ztratil, můžeš získat zpět. Bůh
Davidovi řekl: „Usiluj … dostihneš … získáš
vše zpět.“ (1. Samuelova 30:8, přel. z angl.). A
co Bůh tehdy udělal pro Davida a jeho muže,
udělá i pro tebe, pokud ho budeš hledat.

To znamená, že muž by měl pracovat a
vydělávat prostředky na živobytí. Kdo se
nestará o své blízké, a zvláště o vlastní rodinu,
zapřel víru a je horší než nevěřící. 1. Tim. 5:8.
Ochránce (chrání a střeží). Hospodin Bůh
postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji …
střežil. Gen. 2:15. Muž střeží svou rodinu před
útoky a nebezpečím. Zkušení muži vám
řeknou, že střežit materiální hodnoty je
mnohdy lehčí než ty duchovní. Muži, kteří jsou
otci, mají nezastupitelnou roli chránit své děti a
rodinu před zlem, hříchem a zákeřným světem.
Mohli bychom říci, že jde o kněžskou službu.
Milující muži. I muž potřebuje k životu lásku.
Pro ženatého muže je zdrojem lásky jeho
manželka. Od ní lásku přijímá a má potřebu ji
lásku dávat. Muži jsou většinou považování za
osoby, bez citových potřeb. Nejen
psychologové potvrzují, že opak je pravdou.
Muži jsou lehce zranitelní. Chlapci, kterým se
nedostalo lásky v dětství, jsou většinou citově
nevyrovnaní, což má dopady na jejich život.
Věřící muž přijímá lásku od nebeského Otce,
aby ji mohl předat své ženě a dětem. Muž vede
svou rodinu s láskou. Kristus je mu v této
službě příkladem. Muži, milujte své ženy, jako
si Kristus zamiloval církev a sám se za ni
obětoval. Efez. 5:25. Kristus svou církev
miluje bezpodmínečně. Stejnou lásku má muž
prokazovat ženě a svým dětem.
Muž poddaný Kristu. Komu se mají muži
poddat? No přece Kristu. Chci, abyste věděli,
že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy
její muž a hlavou Krista Bůh. 1 Kor. 11:3. Máli být muž dobrým manželem, otcem, knězem a
služebníkem Božím, musí být jeho život
odevzdán Kristu.
Muž i žena mají být podobní Bohu –
být obrazem Božím. Bůh stvořil člověka, aby
byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem
Božím. Genesis 1:27. Být stvořen k Božímu
obrazu a Jeho podobě znamená, že jsme byli
stvořeni tak, abychom odráželi nebo
připomínali Boha. Není to lehký úkol, ale
dostali jsme pomocníka Ducha svatého, který
nám v tom pomáhá.

V TOMTO VYDÁNÍ
O TÝDNU MANŽELSTVÍ
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Zimní výlet na vrchol Gírová

Všem březnovým oslavencům
přejeme jen to nejlepší, Boží
pokoj a požehnání!

PETR ROKOSZ
V sobotu 19. února se skupina třinácti lidí +
jeden pes, kteří rádi trápí svá těla pohybem při
horských turistických výšlapech, podnikla
výstup od hotelu Grůň v Mostech u Jablunkova
na vrchol Gírová (je to nejvyšší hora české části
Jablunkovského
mezihoří,
která
má
nadmořskou výšku 840 metrů). Organizátor a
vedoucí výpravy Marek Slusarz avízoval, že
trasa bude nenáročnou procházkou. Ukázalo se
však, že vzhledem ke stavu terénu (zmrzlý sníh
- ledovka, tající sníh, hluboký sníh, bláto,
občasné nárazy silného větru, ostré sluneční
světlo) byla tato procházka pro některé
nepřipravené a nevybavené poněkud náročná.
Musím ale napsat, že přesto byl výlet krásný!!!
Byli jsme spolu, dýchali jsme čistý horský
vzduch, povídali jsme si, kochali se krajinou,
vtipkovali jsme, hovořili ale i od duchovních
tématech. Protože chata Gírová pod horou je
zavřená a není možno se v ní občerstvit,
posvačili jsme venku a potom vyrazili po
zasněženém svahu na vrchol. Odtud jsme měli
krásný výhled do údolí a dokonce jsme viděli
na některé vrcholy slovenské Malé Fatry. Plán
společně pojíst po zpátečním sestupu v hotelu
Grůň se zkomplikoval - místa u stolů byla
obsazená a na uvolnění se muselo dlouho čekat.
Nevím jak oběd nakonec přátelé z naší
turistické skupiny zvládli, ale já jsem si koupil
v bistru párek v rohlíku a volným krokem jsem
došel na vlak do Bohumína. Oběd, který mi
připravila moje milovaná žena Monika jsem si
vychutnal v teple domova. To bylo taky krásné!

NADCHÁZEJÍCÍ AKCE
Konference pro muže MOUDRÝ SPRÁVCE
30. 4. 2022 / City House Brno
Konference pro pracovníky s dětmi a mládeží
Homosexualita a gender
26. 3. 2022 / Modlitebna AC Kolín

KONTAKTY
Po cestě nahoru

Za Panelárnou 2481/2, 73506 Karviná
Tel.: + 420 596 318 745
E-mail: ackarvina@volny.cz
Web: www.ackarvina.cz
FB: AC Karviná
Číslo účtu: 2200929323/2010
Sborové noviny vycházejí jako měsíčník
a jsou distribuovány zdarma. K dostání jsou
v budově sboru nebo online na našem webu.
Jakékoliv příspěvky vždy vítáme. Články,
recenze, slovo povzbuzení, svědectví a jiné
můžete předávat osobně pověřené osobě
anebo zaslat na uvedené adresy. Příspěvky
procházejí korekcí redaktora.

Vrcholové foto

Aktuality sledujte na našem FB
Starší nedělní bohoslužby jsou ke
shlédnutí na našem YouTube kanále

Ohlédnutí za týdnem
manželství
TEREZA ROKOSZOVÁ
Ve dnech od 14. do 21. února probíhal celonárodní Týden manželství.
Každoročně různé církve, spolky, neziskové organizace ad. pořádají pro
manželské páry pestrý program. Letos ani náš sbor nezahálel a v tomto
týdnu jsme pro manžele připravili přednášku a speciální nedělní
shromáždění. V pátek jsme se sešli v literárním salónku knihovny,
abychom si poslechli přednášku o komunikaci v manželství od kazatele
Zdeňka Kašpárka. Slovo bylo inspirující a velmi povzbudivá byla
závěrečná talkshow s manžely Kašpárkovými. Sdíleli totiž s námi svůj
příběh, kdy si procházeli krizí – Zdeněk hodně sloužil a Stáňu to se
čtyřmi dětmi docela drtilo, začali se oddalovat a stáli na prahu rozvodu.
Nakonec se po mnohých modlitbách, odpuštění a uzdravení dali zpět
dohromady a žijí ve spokojeném manželství.
Nedělní shromáždění odstartovali manželé Průdkovi soutěží s těžkými
otázkami. Mohli jsme pozorovat, jak to ve shromáždění ztichlo, když
každý usilovně přemýšlel. Výherci, manželé Slusarzovi obdrželi poukaz
do kavárny. Následovalo Jakubovo slovo o lásce a shromáždění završila
Barča Průdková, která připravila talkshow se dvěmi páry. Byla to velmi
příjemná neděle, a ta dobrá káva a zákusek určitě taky.
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