květen 2018

Petr jim odpověděl: "Obraťte se a každý z vás ať přijme
křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů,
a dostanete dar Ducha svatého.
Skutky apoštolské 2: 38



Úvodník: Udržuj živou lásku k Bohu



Modlete se: Maturita 2018



Povzbuzení: Bůh není lhář



Báseň: Prchavost okamžiku



Ohlédnutí: Setkání s hosty



Narozeniny a oznámení

UDRŽUJ ŽIVOU LÁSKU K BOHU

úvodník

... a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých. Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
Matouš 24: 12, 13
Asi před deseti lety se ke mně dostala zpráva, že
Holandsko se stane zemí, kde budou legalizované
lehké drogy (marihuana). Tehdy mě napadlo, co to
asi přinese. Pár týdnů na to jsem četl článek, kde bylo
Holandsko nazváno drogovou zemí. V té souvislosti jsem si vzpomněl na verš, že se rozmůže nepravost a vychladne láska mnohých.
Nemyslím jen kvůli drogám, ale jako křesťané žijeme ve světě plném špatností a určitým způsobem to na nás působí. O to víc potřebujeme udržovat živou lásku k Bohu, aby na nás svět neměl špatný
vliv.
Možná si myslíme, že na nás až tak nepůsobí. Docela jsem byl
překvapen, co s křesťany dokážou udělat volby. Kolik zlosti až nenávisti dokážou projevit kvůli nesouhlasu s politickými názory
svých bratří v Kristu. Vychladne láska mnohých. My nemáme dovolit, aby nás tyto události negativně ovlivňovaly.
Můžeme být vyčerpaní, frustrovaní, protože se za něco dlouho
modlíme a nevidíme výsledky, necítíme se přijímáni. Naše láska
k Bohu může chladnout. To, co ti chci říct je, že Pán Bůh se ve své
lásce k nám nemění! Stále tě stejně mocně miluje. Nás mohou
ovlivňovat různé události, naše láska různě kolísá, může vychladnout. Ale Boží láska je stále stejně opravdová. Nikdy nevychladne.
I tehdy, když selžeme, nám ukazuje cestu a vede nás k pokání. Bůh
se nám dal poznat v Ježíši Kristu, skrze jistotu spasení můžeme zakoušet Jeho lásku. Nejen pro sebe, ale skrze náš život i mezi vyprahlý lid. Myslím, že je to problém mnoha věřících, i když máme
spoustu informací o Boží lásce po mnoho let, jsme vyprahlí - živoříme. Bůh nechce abychom živořili, chce abychom Jeho lásku prožívali v plnosti. Nespokoj se se svým vyprahlým stavem, neříkej si, že
se to časem změní, usiluj o nové naplnění hned teď.
1. Korintským 13: 3 - 7 A kdybych rozdal všecko, co
mám, ano kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku
bych neměl, nic mi to neprospěje. Láska je trpělivá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska ne2

jedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale
vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Boží láska
není jen o zamilovaném citu, je více o vůli a činu.
Těší mě zprávy o lékařích, kteří opustí své pohodlí, dobré místo, a jdou do zemí, kde jsou těžké podmínky, mezi sirotky, vážně
nemocné. Věděli, že je Bůh volá, Boží láska je vedla k praktickým
činům. Toužili se dělit s tím, co prožili. Boží láska nás vede ke službě druhým. Je tak silná, že jsme ochotni opouštět mnohé věci, měnit své životní priority, abychom naplnili Boží touhu v našem životě.
Potřebujeme dotek Božího Ducha. Když jsme slabí, zoufalí,
přichází ďábel se svými myšlenkami. Přemýšlíme a trápíme se, začínáme pochybovat o tom, jestli Bohu na nás záleží. Kristus svou
lásku k nám dokázal praktickým činem, když se za nás obětoval.
Pán Bůh nás miluje cele. I od nás očekává, že ho budeme milovat celým svým srdcem, duší i myslí. Pak jsme ochotni přijímat
dobré zprávy, ale i napomenutí, protože se Mu chceme líbit. Jeho
láska vyhání strach, dává jistotu pro den soudu, dává jarní mízu našemu životu.
Boží láska v našem životě dává nevěřícím znamení, že Bůh není náboženství, že je živý. Naše trpělivost, pravdivost, laskavost zůstává jako láska v lidech okolo nás. Ovlivňujeme je svými životy. Ne
ze své síly, vůle, ale Pán Bůh způsobí, že neseme ovoce Jeho lásky.
Jindřich Koziel

MATURITA 2018

modlete se

Už vypuklo období maturit a i naše mládežníky letos čeká tato
životní etapa. Prosíme proto o modlitby. Ať mohou v pokoji, v Boží
blízkosti a Jeho vedení prožívat celý čas maturit. Ať Pán vede jejich
další nasměrování v životě a ať vše zdárně zvládnou. Modleme se
za Evu Rokoszovou, Evu Tomisovou, Tondu Balona, Sáru Vagundovou a Sáru Cupalovou.
„Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost
nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám
napřímí tvé stezky.“ Přísloví 3,5-6
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BŮH NENÍ LHÁŘ

povzbuzení

Dne 21. května uplyne 35. let od chvíle, kdy jsem z Boží milosti uvěřil a začal můj duchovní život. Ani v časech své největší duchovní krize, která trvala několik let, jsem nikdy nepochyboval
o tom, že Bůh je a že On je dobrý a dokonalý. Spíše jsem měl problém unést svůj život, to jaký jsem a jaký je můj zdravotní stav. Je
těžké vidět, jak se můj zdravotní stav zhoršuje a rodiče stárnou
a slábnou, já jsem těžší a slabší, péče o mne je pro rodiče a další členy náročnější. Dříve pro mne byla má víra v Boha a důvěra Jemu
mnohem důležitější než mé zdraví, spasení bylo důležitější než
zdraví. Ale když jsem se dostal do té dlouhé duchovní krize a viděl,
jak je pro mé blízké stále těžší se o mne starat, začal jsem svou bezmoc nenávidět. Vím, že i dnes Bůh uzdravuje, o Bohu jsem nikdy
nepochyboval. Ale sebe jsem viděl jako problém, jako těžký balvan,
který ostatní zatěžuje. Ztratil jsem chuť do života a rezignoval jsem
na to, abych se o něco snažil nebo chtěl někomu psát, sdílet se, říkal
jsem si, že nemám právo někomu něco říkat, psát, radit, když to
sám nežiji.
Stále jsem ještě poslouchal kázání, zajímal se o různé konference a křesťanské akce, skrze internet byl ve spojení se sborem
a jeho vedením, trochu to pomáhalo a má láska k Pánu zcela neuhasla. Znám Jeho věrnost, která zůstává i tehdy, když my jsme nevěrní a ztrácíme se ve svých bolestech a trápeních. Znám Boží péči
o každého člověka a tedy i o mne, pamatuji a pamatoval jsem si, jak
se o mne staral, když jsem ještě neměl svůj sbor, jak za mnou posílal své děti z různých společenství. Vím dobře, že všechny věci
(a události) v našich životech napomáhají k dobrému těm, kdo milují Pána. Vím, že naše životy má pevně ve svých rukou náš nebeský
Otec a nikdo a nic je nikdy z Jeho milostivých rukou nevytrhne.
Bůh není lhář. Neřekl, že když uvěříme, že náš život bude lehký jako peříčko, že všechny problémy, těžkosti, starosti, bolesti
a nemoci hned zmizí. To spíše naopak. Ale řekl, že nás nikdy neopustí, On nás přes to všechno převede a dovede nás do svého království. A vím a vyznávám, že je to pravda a skutečnost. On je s námi ve všem, ať to už vidíme nebo nevidíme.
Tak mne převedl přes dlouhou krizi a já Jej ze srdce mohu
vždy znovu chválit a děkovat Mu bez ohledu na to, v jaké situaci se
zrovna nyní nacházím. Není důležité to, jaký nebo kdo jsem já
4

(nebo vy), důležité je to, kým a kdo je ON.
Mé srdce a duch Jej chválí, děkuje a zpívá Mu stále nové písně, jejichž slova mi Duch svatý dává. Dělám to bez ohledu na to,
v jaké situaci či náladě zrovna jsem. Mohu to dělat, protože vím
na 100%, že On je hoden naší chvály, díků činění a Jemu patří veškerá sláva. Ale to není má zásluha, je to Boží milost, kterou mi dává. Pán je nejen se mnou, je s každým z vás, ať to vnímáte nebo nevnímáte. Na Něm můžete svůj život postavit. On je vždy větší než
naše problémy. Všechny problémy celého světa jsou ničím ve srovnání s Jeho velikostí a mocí. Pozvedněte
své hlavy a svá srdce k Bohu a připomínejte si vše, co pro vás ve vašich životech
udělal a vaše srdce naplní vděčnost, radost a chvála, která začne přetékat vašimi
ústy a vaše víra a důvěra poroste a v každé situaci budete naplněni chválou.
Jan Řežábek ml.
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Prchavost okamžiku
Helena Kudrnová

Rozednívá se.
Je tu nové ráno.
Děkuji Bohu za to, že můžu být účastná toho dění,
kdy tmavá noc se mění v rozednění.
Bože můj milovaný,
je pro mě vzácný každý den, Tebou darovaný.
Když ranní šálek kávy zahřeje mé nitro,
já vděčná jsem Ti za nové jitro.
Hodiny nad kredencí neúprosně a neúnavně odečítají čas:
tik-tak, tik-tak.
Vůně kávy a tikot hodin.
Jak dlouho ještě? Kolik probuzení jsi mi ještě daroval, Pane?
Vůně kávy vyprchala a ráno se rozvinulo v den.
Slunce změnilo jinovatku, která v noci pokryla louky,
v kapičky perel, co třpytí se teď v trávě.
Vše je tak pomíjivé, koloběh života vše stále mění,
jen Ty, Pane náš, jsi stále stejný.
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Ó lásko překrásná, prosím, abys v nás nezhasla.
Ó lásko bezmezná, jak opuštěn, kdo tě nezná.
Dej lidu tvému, ó Králi náš, hůl Mojžíše,
co úderem v skálu, vody života uvolnila.
Dej touhu milovat Tě tak,
aby duše vzlétla ti naproti, až tam do oblak.
Dej znovu slyšet lásku Tvou ve větvích stromů,
co sklání se před Tebou
a v jejích korunách hnízdí ptáci.
Zpívají tak, až bolest se ztrácí.
Dej vidět očím zemdleným, co dopřál jsi sluchu.
Sílu nám dej i moc, chodit v Tvém Duchu.
Pomoz nám Pane,
abychom čas s Tebou pro nás určený, využili pro Tebe.
Abychom, až jednou už neuslyšíme tikot hodin,
mohli uslyšet Tvůj hlas, který řekne: „služebníku věrný“.
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SETKÁNÍ S HOSTY

ohlédnutí

V měsíci dubnu k nám opět zavítali manželé Kozicovi. Původem
jsou oba z Československa, poté emigrovali do USA, kde prožili misijní
povolání a začali sloužit v Česku a na Slovensku. Jejich nadšení a nasazení pro Pána je vždy velkým povzbuzením. Jana Kozicová nám sloužila
na sesterském setkání, které se konalo v sobotu 14. 4. I přes menší účast
to byl příjemně strávený čas. Jana mluvila o důležitosti odpuštění. Sám
Pán Ježíš nás nabádá: „odpouštějte jedni druhým“ (Koloským 3,13). Pokud nechceme odpustit, ubližujeme hlavně sami sobě. Jana zmiňovala, že
neodpuštění můžeme prožívat nejen k lidem, ale také k institucím, vládám (její manžel dlouhou dobu nemohl odpustit komunistické straně
všechna příkoří, která činila, až mu Pán ukázal, že musí odpustit) či dokonce Bohu (vyčítáme Bohu věci, které se staly a dáváme mu je za vinu).
Měli jsme také prostor pro chvály, modlitby a sdílení. Děkuji všem sestrám, které setkání připravili a těším se na další.
Karolína Kozielová
V neděli 15. 4. proběhlo bratrské setkání s Peterem Kozicem. Začínalo ve tři hodiny odpoledne. Bratr Peter Kozic popisoval, jak to chodí
v jejich sboru při bratrských setkáních. Dále nás vedl k zamyšlení, každý
se mohl zapojit a něco říci. Setkání končilo vzájemnou modlitbou. Poté
proběhlo grilování, které již bylo otevřeno pro celý sbor.
Jirka Ochodek
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CO JE NA OBRÁZKU?

(nejen:-) pro děti

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………….

………………………………………….

Skutky 2: 1-13

Lukáš 24: 50-53

Opět něco pro vás, děti:-) Obrázky si můžete vybarvit a podle odkazu se ujistit, že jste správně poznaly, co na obrázcích je. Rodiče
menším dětem rádi pomůžou:-)
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číslo 5, ročník 26

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: 23. 5. 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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