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NABRAT SÍLU A JÍT DÁL
`P os iln ět e
proto
své
zemdlené ruce
i klesající kolena´
a
`vykročte jistým krokem´,
aby to, co je
chromé, docela
nezchromlo, ale naopak se uzdravilo.
Židům 12:12-13
I vy tedy trpělivě čekejte, posilněte
svá srdce, vždyť příchod Páně je blízko.
Jakub 5:8

Milí bratři a milé sestry. Chci
se s vámi podělit o jeden malý postřeh, kterého jsem si v Písmu
všiml. Co to je? Střídání určitých
období v našem životě. Věříme, že
Bůh je dobrý, a nelze to popřít. Na
druhé straně čteme o Božích služebnících, kteří procházeli těžkými dny. Křesťané někdy předpokládají, že v průběhu našeho křesťanského života bude vše jednodušší a radostnější. Opak je někdy
pravdou. Život v opravdovém vydání Bohu nebude nikdy snadný.
Jistě máte zkušenost, že se střídají
dny pokoje a klidu s dny plnými
zmatku a těžkostí. Prožíváte to
také tak? Ano. Většina křesťanů to
tak zakouší. Slyšel jsem svědectví
těch, kteří měli obrovskou radost a
sdíleli se o tom, jak Bůh odpovídá
na jejich modlitby a velmi jim
žehná. Po nějakém čase jsem stejné lidi viděl se slzami v očích a
s otázkou na rtech: „Bože, proč to
potkalo mě?“ Vydávali svědectví o
tom, jak je Bůh provádí těžkostmi
a zkouší jejich víru. Rádi bychom
prožívali nebe na zemi, ale to na

nás čeká až dobojujeme boj, dokončíme běh a zachováme víru.
2.Tim.4,6.
Dovolím si vyslovit svůj pohled na období, která se prolínají.
Prožíváme-li dny, ve kterých nám
je dobře, tak nejde ani tak o to,
abychom si je užívali, ale uvědomme si, že nám jsou Bohem
darovány k nabrání síly do dalších
dnů. Podívejme se na Izrael. Když
putovali pouští a oblak se pohnul,
šli dál také Izraelci. 4.Moj.9,1718. Chodili pouští a pustinou a
najednou je oblak přivedl do Élimu, kde bylo dvanáct vodních pramenů a sedmdesát palem. Snad si
dovedeme představit, co se asi dělo. Vše bylo najednou jiné. Útrapy
skončily. Lid se radoval: „Máme
dostatek vody! Je tady stín pod
palmami. Ó, jak požehnané místo
k životu!“ Někteří si mohli myslet
- tohle je naše zaslíbená země. Lid
možná chtěl oslavovat, že již došli
do cíle. Za několik dní se však oblak zvedá a jde dál. Izraelcům se
rozplynuly sny a neochotně se
zvedají na cestu. Oblak je vede na
poušť Sín. Zde je nedostatek stravy a Izraelci začínají znovu reptat.
Bůh má své způsoby, jak nás vyzkoušet a odkrýt postoje našeho
srdce. 5.Moj.8:2 Připomínej si
celou tu cestu, kterou tě Hospodin,
tvůj Bůh, vodil po čtyřicet let na
poušti, aby tě pokořil a vyzkoušel
a poznal, co je v tvém srdci, zda
budeš dbát na jeho přikázání, či
nikoli.
Jak je tomu v novozákonní
době? Mají následovníci Ježíše
jednoduchý život ve vítězství
s přemírou Božího požehnání?

Myslím si, že nám to NZ neříká.
Sledujme tento příběh apoštola
Pavla a Silase. Na své druhé misijní cestě přišli do Makedonie
Sk.16, 12, kde v městě Filipis uvěřila obchodnice Lýdie a prosí je:
"Jste-li přesvědčeni, že jsem uvěřila v Pána, vejděte do mého domu a buďte mými hosty"; a my
jsme její naléhavé pozvání přijali.
Sk.16,15. Není to úžasné požehnání! Služebníci jdou na misii, lidé
se obrací a potom je zvou domů,
aby je hostili. Máme zde mnoho
důvodů k radosti. Co však následuje v tomto příběhu? Když Pavel
později vyžene jednoho věšteckého ducha, následuje bičování a
vězení. Zde již není tolik důvodů
k radosti, ale Pavel se Silasem
přesto oslavují Boha. Vidíte ten
přechod z radosti k těžkostem.
Období, kdy zakoušíme Boží požehnání a radosti nám mají být
posilou pro těžké časy.
V Luk. 10,38 čteme o návštěvě
Pána Ježíše v domě Marty a Marie. Dostalo se mu tady milého
přijetí a pohostinství. Čteme: Ježíš
Martu, její sestru i Lazara miloval. Jan 11,5. Tady mohl odpočívat a nabírat nové síly. Snad každý
se cítí dobře, když je mezi svými
blízkými. Za chvíli se Pán Ježíš
nachází v jiné situaci. Vyhnal zlého ducha z němého člověka a byl
obviněn, že to činí ve jménu knížete démonů. Luk.11,14-16. Není
to příliš povzbudivé hodnocení
služby a radosti to moc nepřinese.
Přeji Vám mnoho Božího požehnání a moudrosti do dnů, které
jsou před námi.
LUMÍR FOLVARČNÝ
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SVĚDECTVÍ

RODINNÝ POBYT VE VELKÉ LHOTĚ
Na počátku
jarních prázdnin
jsme se opět
mnozí vypravili
do
malebného
prostředí Valašska, strávit zde
společně prodloužený víkend.
Ačkoli počasí v Karviné zimním
radovánkám vůbec nenasvědčovalo,
děti neváhaly a přivezly si s sebou
boby, lopaty a jiná „sněhová vozítka“. K dovádění jim kupodivu stačil i
ten ani ne dvoucentimetrový poprašek sněhu, vhod přišel určitě i pingpongový stůl, někteří si i vyjeli zaplavat do nedalekého aquaparku.

Nejen během sportovních aktivit
jsme měli dostatek času na vzájemné
sdílení, večery jsme využili ke společnému rozjímání nad Božím slovem, konkrétně si bratři Marek
s Lumírem připravili téma „Charakter
služebníka“. Mnozí byli tímto slovem
zasaženi, rozvinula se i zajímavá diskuze. Velmi zajímavým a přínosným
pro všechny bylo vyprávění bratra
Vaška Bednáře z havířovského sboru
o práci s dětmi na Ukrajině, zpestřeném promítáním filmů a fotek přímo
z tamních dětských domovů a ulic,
kde mnohé děti žijí. Životní osudy
těchto dětí pohnuly určitě srdcem
každého z nás.

Po celý víkend jsme mohli být
hýčkáni péčí našich věrných kuchařek – sester Aničky, Evičky a Miládky, které nám nejen výborně vařily,
ale i pekly a smažily nejrůznější sladké dobroty. Víkend utekl jako voda a
my se rozjeli do svých domovů. Už
teď se těšíme na další pobyt.
M ÍŠA LEDVOŇOVÁ

OZNÁMENÍ
VRAŤTE VYPŮJČENÉ KNIHY DO SBOROVÉ PŮJČOVNY
název knihy

autor knihy

Dvakrát udělená milost, Místo doživotí návrat do života
Plavčík Jean
Žena si přeje, aby ji muž rozuměl
Příprava na dospívání
Výchova dětí
Už brzy
Dinosauři - fascinující stvoření …a co k tomu říká Bible
Příručka pro vedoucí skupinek
Pošli a pomáhej
Na cestě za probuzením
Smrt - konečná stanice Stárnutí Eutanazie Co se stane..
Jak bychom měli reagovat?Povzbuzení církve k lásce vůči homosexuálům
Normální křesťanská víra
Homeopatie - clusterová a anthroposofická medicína
Boží otcovské srdce
Adamovo mlčení
Mučen pro Krista
Návštěvníci z mlčící planety
Nejdůležitější příběh všech dob Pro děti
New Zealand anglicky, obrázková publikace
Osvobození ducha
Paprsky světla z temné Afriky
Poslední bitva Boj světla s temnotou na konci věků
Strážce meče, Příběhy ze země Athropos
Stručný anglicko - český slovník teolog. Terminologie
Teď, když patříš Jemu, První kroky na cestě křesťana
The New Testament, anglicky "Nový zákon"
Utíkej, malý, utíkej
V jeho síle
Víra
Začni se ptát
Pravdivě o proroctví, Vše o proroctví
Bloudicí oslové

Harold Morris
Eva a Pavel Dolejší
James Dobson
James Dobson
Eva a Pavel Dolejší
J.Dohnal, S.Kuttruf
Stephen Hill
Linda Smithová

Jiří Heřt a kolektiv
Floyd McClung
Richard Wurmbrand
C.S. Lewis

Watchman Nee
J.R. Gschwend
Rick Joyner
John White
Eva Eckertová
David Shibley
Nicky Cruz
Gwen Wilkersonová
Watschman Nee
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AKCE & OZNÁMENÍ
KALENDÁŘ AKCÍ NA BŘEZEN 2008
Neděle
Úterý
Čtvrtek
Pátek
Neděle
Pondělí
Úterý
Čtvrtek
Pátek
Neděle
Úterý
Čtvrtek
Pátek
Neděle
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Neděle

2.3.08
4.3.08
6.3.08
7.3.08
9.3.08
10.3.08
11.3.08
13.3.08
14.3.08
16.3.08
18.3.08
20.3.08
21.3.08
23.3.08
25.3.08
26.3.08
27.3.08
28.3.08
30.3.08

9:00 hodin
17:00 hodin
17:00 hodin
16:00 hodin
9:00 hodin
9:30 hodin
17:00 hodin
17:00 hodin
16:00 hodin
9:00 hodin
17:00 hodin
17:00 hodin
16:00 hodin
9:00 hodin
17:00 hodin
9:30 hodin
17:00 hodin
9:00 hodin
17:00 hodin

4. ročník soutěže biblických znalostí

Nedělní shromáždění
Biblická hodina
Sborová modlitba
Mládež
Nedělní shromáždění
Setkání maminek
Domácí skupinky
Sborová modlitba
Mládež
Nedělní shromáždění
Biblická hodina
Sborová modlitba
Mládež
Nedělní shromáždění
Domácí skupinky
Setkání maminek
Sborová modlitba
Mládež
Nedělní shromáždění

O POKLAD KRÁLE KRÁLŮ
1. KOLO: 9. BŘEZNA 2008 (změna)
kategorie A
7 – 8 let
Marek (MOHOU I MLADŠÍ)
kategorie B
9 – 10 let
Marek + Nehemjáš
kategorie C
11 – 12 let Marek + Nehemjáš + Efezským
kategorie D
13 – 15 let Marek + Nehemjáš + Efezským
kategorie E
16 – 20 let Marek + Nehemjáš + Efezským

Žena, život a duchovní boj

… aneb jak obstát ve světě viditelném i neviditelném

☺28. – 29. březen 2008☺Kolín, V Zídkách 402☺
Cítíte se někdy, že svůj život nezvládáte? Prožíváte zmatek a frustraci
a nevíte, jak dál? Nevíte si rady, kdy máte duchovně bojovat či se jen
učit trpělivosti a sebeovládání? Kde vlastně začíná a kde končí duchovní boj? Toto a ještě více se dozvíte na jarní konferenci sester
v Kolíně.
Témata seminářů:
Martin Moldan:
Duch, duše a tělo – naše bitevní pole
Olga Moldanová:
Jak se bránit útokům v oblasti mysli; Boží moc
Lída Pohanková:
Duchovní boj od „A“ do „Z“
Dáša Pospíšilová:
Život z víry
Martin Moldan:
Zakončení konference
Přihlášky zasílejte do 15.3.08

Informace u I.Folvarčné

NEZAPOMEŇTE SI SEŘÍDIT
LETNÍ ČAS

30.3.2008
02:00

03:00

NAROZENINY
dospělí

Borejová Alena
Zemanová Veronika
Bojčuková Iveta
Gembická Anna
Bojčuková Světluše

děti

9.3.1954
10.3.1988
18.3.1967
27.3.1959
30.3.1965

Štěpaník Gabrielek
Michalek Tomáš
Jarošková Markétka
Malinová Natálka
Vagunda Adámek

14.3.1999
19.3.1993
20.3.1994
29.3.1999
30.3.2005

VŠEM OSLAVENCŮM PŘEJEME
MNOHO BOŽÍHO POŽEHNÁNÍ
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MODLITBY A PŘÍMLUVY
SBOR
Modlitby za nemocné - děti
- FOLVARČNÁ Iveta - skolióza
- FOLVARČNÁ Sára - ekzém
- HARAKAL Petřík - celkové tělesné
uzdravení
- JAROŠKOVÁ Markétka - zrak
- LEDVOŇOVÁ Johanka - astma
- LEDVOŇ Natanek - astma, alergická
rýma a ekzém
- SLUSARZOVÁ Barbora - skolióza
- VAGUNDA Adámek - časté nemoci

-

nemocný manžel
ŠŤEPANIKOVÁ Zlatka - oči, astma,
vysoký tlak
TRZYNIECKÁ Žofie - posilnění
TUREČKOVÁ Lenka - roztroušená
skleróza
WALDHAUSEROVÁ Eva - tlak

Těhotné maminky
- PODZIMKOVÁ Beáta - rizikové těhotenství

Potřeby sboru
- Daniel (vnuk Blaženy Pechové) - úplné uzdravení nálezu v hlavičce
Modlitby za nemocné - dospělí
- věrnost nově pokřtěných v následová- BALÁŽ Mirek - páteř
ní Ježíše
- BÍLKOVÁ Maria - páteř, klouby, - děti v našem sboru - ochrana ve škotělesné posilnění
le, duchovní požehnání
- BOJČUKOVÁ Iveta - plné uzdrave- - čerstvé vanutí Ducha svatého
ní, nález na noze (kosti)
- Boží povolání pro další služebník
- BOREJ Jaroslav - páteř, tělesné po(hudebníky, pracovníky s dětmi,…)
silnění
- moudrost pro vedoucí sboru
- DOHNALOVÁ Růžena - vysoký tlak,
- návrat zatoulaných oveček
žaludek (Bohumín)
- JAROŠKOVÁ Monika - za Boží
- DULAVOVÁ Libuše - celkové posilmoudrost, novou práci, podnájem
nění organismu
- BOJDA Jindra - duchovní obnovení
- FLAJŠINGROVÁ Marie - celkové
posílení organismu, za sílu pro všech- Sborový dům
- moudrost v rekonstrukci
ny, kteří o Marušku pečují
- GEMBICKÁ Anna - páteř, astma
- možnost dokončit další místnosti v
letošním roce
- GEMROTOVÁ Květoslava - tělesné
- financování
posilnění, zdraví
- CHMELKOVÁ Růžena - celkové Naši milí mimo Karvinou
posilnění (kolena, artróza, štítná žlá- - FOJTÍKOVI Vláďa a Dagmar - Boží
za, žaludek, cévy, cholesterol,….)
vedení pro celou rodinu (Frankfurt)
- CHOBOTOVÁ Renáta - úplné psy- - HOLÍKOVÁ Dana - moudrost v rozchické uzdravení (Bohumín)
hodování co dál v životě (Jihlava)
- MLADĚNKOVÁ Slávka - průdušky
- HVOLKOVI - slouží v Orlové
- NAVRÁTILOVÁ Anna - celkové - JURASOVÁ Martina - duchovní obposílení organismu
novení (Praha)
- OCHODKOVÁ Eva - vysoký tlak
- PEČENKA Honza - vede Royal Ran- ŘEŽÁBEK Jan - tělesné posilnění
gers v Jihlavě
- SLUSARZOVÁ Renáta - časté boles- - SPRINGEROVI - (Havířov)
ti hlavy
- ZVÍŘECÍ Pavel a Táňa - za požehná- STŘAPCOVÁ Bohumila - slabosti
ní těhotenství, bydlí v Písečné
(Jeseníky)
- SZVETKOVÁ Marie - průdušky,

EVANGELIZACE
- požehnání pro služebníky z evangelizačních týmu
- za rozdávání letáčku (film Ježíš)
- zapojení sboru do světové misie
- projekt zakládání nových sborů v
naší oblasti (ochotní služebníci)
-

CÍRKEV
biskup Rudolf BUBIK s manželkou
a vedení církve - zdraví a moudrost
MOLDAN Martin (budoucí biskup)
plnost ducha a moudrosti
MOTYKA Pavel , pastor AC Oldřichovice - zotavení po další operaci
CICHÝ Stanislav, senior oblasti –
moudrost pro vedení oblasti
VOŠMT - vedení školy, dostatek
financí na chod, noví studenti
MĚSTO

- milost k pokání pro lidi v Karviné
- požehnání pro vedení města
NÁROD
- prezident
- vláda, poslanci, senátoři
- vztahy stát - církev
MISIE
- Nehemie
- služba V. BEDNÁŘE na Ukrajině
DĚNÍ VE SVĚTĚ
- Izrael, pokoj pro Jeruzalém
- Irák, Irán, Afghánistán
- milost ke spasení pro muslimy
DĚKUJEME PÁNU
- Denis (vnuk od B.Střapcové) chodí
už po delší době do školy
- za provedené práce na stavbě s pomoci bratří z AC Hustopeče
- za zvolení prezidenta
- za požehnaný pobyt ve Velké Lhotě
- za dary a nové půjčky na stavbu
- za ochotné a vytrvalé služebníky
- za pokoj v naší zemi
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Bankovní spojení na sbor : 105 101 764 / 0300

Adresa: Apoštolská církev, Sborové noviny, Rudé armády 1950, 733 01 Karviná - Hranice, tel.: 596 318 745, e-mail: ackarvina@volny.cz,
navštivte nás na internetových stránkách sboru AC Karviná: www.ackarvina.cz
Sborové noviny vychází pro potřebu AC v Karviné a jsou distribuovány zdarma. Jakékoliv příspěvky, ať už finanční, či materiální, vždy vítáme! Vaše příspěvky
jako jsou články, recenze, povzbuzení a svědectví můžete předávat osobně v kanceláři sboru a nebo zasílat na výše uvedené adresy – tedy na internetovou a poštovní. Na schválení vyučujících příspěvků mají vyhrazené právo starší sboru a pastor.
Uzávěrka příjmu příspěvků do dalšího čísla SN: 25.3. 2008

