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Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to,
co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží.
Koloským 3:1



Úvodník: Dobrý správce nebo majitel?



Přibliž se k Bohu; Návštěvníci a obyvatelé



Pro děti: Co je na obrázku?



Báseň: Boží milost



Narozeniny a oznámení

DOBRÝ SPRÁVCE NEBO MAJITEL?

úvodník

Milí bratři a milé sestry,
poslední dobou přemýšlím nad tím, že Bůh
se dívá nejen na náš duchovní život, charakter, ale
i na naše správcovství. Jak nakládáme s Božím
požehnáním, které se projevuje např. v našem obdarování, schopnostech, zručnosti, ale i hospodaření s časem, majetkem a samozřejmě financemi.
Na začátku Písma vidíme, že lidé dostali úkol vládnout
(panovat) nad zemí. Rozumíme správně slovu „vládnout“ ? Použiji
příklad - běžně chápeme, že po volbách vzniká vláda, která spravuje
naši zemi po čtyři roky. Vládnout tedy znamená spravovat. Při pozorném čtení Písma zjistíme, že se často zabývá tématem dobrých
hospodářů. Připomeňme si některé vlastnosti, které nám pomůžou
lépe uvidět naši roli správců.
Štědrost. Pán Ježíš nás vyučuje, že nebeský Otec je dobrý
a štědrý, a my mu máme být podobní. Matouš 5:45 abyste byli
syny nebeského Otce; protože on dává svému slunci svítit na zlé
i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. K tomuto
úkolu nás Bůh postupně proměňuje a vychovává. Jak se díváme
na druhé? Hledíme se štědrostí v srdci? Matouš 6:22-23 Oko je
lampou těla. Je-li tvé oko štědré, celé tvé tělo bude jasné. Je-li však
tvé oko lakomé, celé tvé tělo bude temné. Jestliže je světlo v tobě
tmou, jak veliká bude sama tma?
Žehnání. Jako věřící jsme nebyli stvořeni jen k přijímání Božího požehnání, ale také k tomu, abychom se stali požehnáním
pro druhé. 1. Petrův 3:9 neodplácejte zlým za zlé ani urážkou
za urážku, naopak žehnejte; vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání. Žehnat druhé můžeme různými způsoby, nejen materiálně. Máme lidem sloužit vysvobozením, službou
uzdravení, kříšením mrtvých a nesením radostné zvěsti. Matouš
10:8 Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte; zadarmo jste dostali, zadarmo
dejte.
Správcovství. Máme-li správně používat Boží zdroje, potřebujeme porozumět biblickým principům Božího správcovství. Co se
z Písma dovídáme? No přece, že Bůh je majitel všeho. Žalm
2

24:1 Hospodinova je země se vším, co je na ní, svět i ti, kdo
na něm sídlí. Jsme správci Božího majetku. Ageus 2:8 Mé je stříbro, mé je zlato, je výrok Hospodina zástupů. Až jednou zemřeme,
vše tu přenecháme zase jiným správcům. Vyprošujme si moudrost
ke správě věcí nám svěřených.
Dobrota. Při stvoření v knize Genesis je slovo „dobré“ často
použito. Dobrý Bůh tvořil dobré. Ne každý dnes věří, že Bůh je dobrý. Ten kdo Pána poznal, zakusil Jeho milost a žije nový život, je
o dobrotě Boží přesvědčen. Věříme Bohu i v časech zkoušek, kdy to
„dobře vypadat“ nemusí. Co nám o Boží dobrotě říká žalmista?
Žalm 31:20 Jak veliká je tvá dobrota, kterou jsi zachoval těm,
kdo tě ctí! Dokázals ji těm, kdo v tebe doufají, všem lidem na odiv!
Žalm 145:6-7 Všichni budou mluvit o tvých mocných, bázeň
vzbuzujících skutcích, i já budu vypravovat o tvé velikosti. Budou
šířit vše, co připomíná tvoji velkou dobrotivost, budou jásat, jak
jsi spravedlivý. Bůh je dobrý. A my máme být jací? No přece jemu
podobní.
Oběti. Dávat oběť něco stojí. Při dávání můžeme mít rozporuplné pocity. Chceme dávat z radostného srdce a u toho někdy bojujeme s lakomstvím a strachem. Kolik zaséváme (dáváme), určí,
kolik budeme sklízet. Pavel sledoval oběťmi a dáváním zisk, který
se připisuje na účet dárce. Filipským 4:16-17 vždyť i do Tesaloniky víc než jednou jste mi poslali na mé potřeby. Ne že by mi šlo
o dary; jde mi o to, aby rostl zisk, který se připisuje k vašemu dobru. Není to nádherný princip?
Dovolím si připomenout princip správcovství, který vyučoval
John Wesley. Učil lidi toto: 1) Získej prací, kolik můžeš. 2) Ušetři,
kolik můžeš. 3) Pomoz druhým, jak jen můžeš. Použij své prostředky jako nástroj požehnání pro druhé. Jak nám v dnešní konzumní
době zní tato slova? Nechci nikomu říkat, aby se podle toho řídil.
Neznám plně podmínky, v jakých žili lidé za doby Johna Wesleye.
S největší pravděpodobností neměli štědrý sociální systém, jako
máme dnes my.Vidíme však jasně, že Wesley učil křesťany štědrosti. Dnes nám konzumní společnost do jisté míry diktuje: „Užij si
svého výdělku, vždyť si to zasloužíš“. Je tedy na nás jak se rozhodneme. Jak dobří správci budeme?
Přeji vám moudrost ve správcovství a vše čiňme k Boží slávě.
1. Kor. 10:31.
LUMÍR FOLVARČNÝ
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PŘIBLIŽ SE K BOHU

k zamyšlení

„Takoví lidé by neměli očekávat, že od Pána něco dostanou:
dělí svou oddanost mezi Boha a svět.“ Jakub 1:7-8, přel. z angl.
Planeta Merkur je horká, kdežto Pluto je chladný. To proto, že Merkur je blízko ke slunci a Pluto je daleko. Teplotu a klima planety určuje
její blízkost ke Slunci.
Můžeme v tom nalézt důležitý duchovní princip. Jako vykoupené
Boží dítě jsi natolik vřelý, nakolik blízko jsi u Ježíše. Možná si říkáš, že
bys byl rád Pánu blíž. Pravda je ale taková, že jsi mu tak blízko, jak blízko
mu být chceš; tak blízko, jak se rozhodneš a nakolik se ukázníš. Tvoje touha po Bohu odhaluje míru tvé vášně pro něj. Jestliže chceš s někým mít
opravdu blízký vztah, musíš být ochoten obětovat jiné věci a cele se tomu
člověku vydat.
Žalmista napsal: „Mé srdce si opakuje tvoji výzvu: ‚Hledejte mou
tvář‘ (pátrejte po mé přítomnosti a vyhledávejte ji jako svou životní potřebu). Hospodine, tvář tvou (tvou přítomnost) hledám (jako nezbytnost)“ (Žalm 27:8). Všimni si, že žalmista neřekl, abys hledal Boží dary,
ale jeho tvář! Ne dary, ale dárce darů! Když to uděláš, stane se něco úžasného: „V Hospodinu měj svoji rozkoš – on touhy tvého srdce naplní! Hospodinu svěř svoji cestu (uval veškerou svou starost na něj), doufej v něj
(opírej se o něj, spoléhej na něj, buď plný důvěry) a on to učiní“ (Žalm
37:4-5, B21).
Zdroj: Slovo pro každý den (www.spkd.cz)

NÁVŠTĚVNÍCI A OBYVATELÉ

k zamyšlení

„Zůstaňte ve mně, a já ve vás.“ Jan 15:4
Udělat dobrý čaj je umění. Můžeš namočit sáček s čajem do horké
vody, zahýbat jím nahoru dolů a vyndat ho. Nebo ho tam můžeš nechat
pořádně ponořit a potom si naplno vychutnat sílu čaje, jeho chuť a vůni.
Ježíš řekl: „Zůstaňte ve mně, a já ve vás. (Bydlete, žijte ve mně, a já
budu žít ve vás.) Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni (nemá-li s ním živoucí spojení), tak ani vy, nezůstanete-li
ve mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já
v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne (odříznuti od živého spojení
se mnou) nemůžete činit nic“ (Jan 15:4-5).
Tajemství vítězného křesťanského života nespočívá v „namočení se“
jednou týdně do Boží přítomnosti v církvi, ale v každodenním zůstávání
v ní. Proto ti dnešní zamyšlení může pomoci k duchovnímu růstu jako
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nástroj, který tě dovede ke každodennímu ponořování do Božího slova,
k rozjímání nad ním a otázkám: „Pane, co mi právě teď říkáš?“ Jestliže jsi
návštěvníkem, musíš dělat věci vlastním úsilím. Musíš čajovým sáčkem
hýbat nahoru a dolů, nabrat ho na lžičku, vytáhnout ho, omotat jeho
šňůrku kolem lžičky a tak dále. To je spousta práce, ale není to způsob
křesťanského života, jaký po tobě Bůh chce. Ne, on chce, abys byl
„obyvatelem“. Sílu a bohatost tvého duchovního života určuje „hloubka
a trvání tvého ponoření“. Dnešní slovo pro tebe tedy zní – nebuď chvilkovým návštěvníkem, buď tím, kdo je v Bohu doma, kdo je obyvatelem.
Zdroj: Slovo pro každý den (www.spkd.cz)

CO JE NA OBRÁZKU?

(nejen:-) pro děti

Milé děti, tentokrát máme i něco pro vás:-)
Obrázek si můžete vybarvit. A pokud nevíte, co na něm je (nebo
i když víte), najděte si to třeba spolu s rodiči v bibli.

že ………………………………………………………..

…………………………………………………………...,

a říká (komu)………………………………………..

Na obrázku je………………………………

Nápověda:
Matouš 28:1-7
Marek 16:1-7
Lukáš 24:1-10
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Boží milost
Kudrnová Helena
My všichni jsme z milosti Boží zrozeni byli,
Pán Ježíš touží,
abychom stále v té milosti žili.
Nemysli si však,
že milost Boží už navěky máš,
tolik jí v tobě zbude, kolik jí jiným dáš.
A proto denně prosme Ducha Svatého,
aby nás chránil od zlého.
Vždyť sami od sebe nezmůžeme nic.
Avšak i čím více sebe Bohu odevzdáme,
tím od něj dostaneme víc.
A Duch Svatý vymete z nás
zbytky starého života,
a každý uzel, který tam ještě zůstal
On bez obtíži rozmotá.
Pak cesta bude přímá
jenom rozběhnout se po ní.
Běžet stále dopředu a poznávat,
jak krásně milost Boží voní.
Nechtěj však sám po té cestě běžet,
když bratr tvůj upadne,
nenech ho u cesty ležet.
Vždyť milost nedostal jsi proto,
že zásluhy jsi mněl,
ale proto, že Pán Ježíš milosti je plný
a obdarovat nás chtěl.
A tak i my s tou milostí,
kterou nám Pán dal,
obdarujme jiné.
Podívej, vždyť všude okolo tolik lidí hyne.
6

číslo 4, 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: 25. 4. 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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