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...do každé rodiny

Sborové noviny
Pravidelný měsíčník sboru Apoštolské církve v Karviné
ÚVODNÍK

SPRÁVNÝ SMĚR
Milý bratře,
sestro, chtěl bych se s
vámi sdílet o našem
vztahu ke světu. Je
nám vzdálený nebo
blízký? Je nám blízké, příjemné to co je
nám známé, to v čem
přebýváme, to s čím
máme co do činění. A
naopak: bojíme se toho, co neznáme.
Hříšník, který žil bez Boha ve světě, který měl milost poznat Boží milost a narodil
se do Božího království, opustil světský
život ve smyslu duchovním, aby se přimkl k
Bohu, k Boží rodině, do církve.
Na začátku té cesty je všechno úžasné,
pozná milé sourozence, kteří se mu věnují,
pozná společná shromáždění, prožívá mnoho nového, plno příjemných vjemů, má odpuštění hříchů, příslib věčného života... můžeme to připodobnit k zázračnému vyjití
Izraele z otroctví Egypta.
Musíme si uvědomit, že Izraelité kromě
otroctví a útlaku poznali i mnoho dobrého.
Genesis 47:6 a 27 nám ukazuje, že v Egyptě
byly také věci příjemné. Izraelité osídlili tu
nejlepší zemi Gošen, začalo jich přibývat a
rostli v sílu, bylo to období vzkvétání, krásných chvil, zakládali rodiny, kupovali nové
pozemky a měli se dobře přes dlouhou dobu.
Pak přišlo období, kdy se jich nový faraon
začal obávat a proto použil útlaku, kterým
byla těžká práce, nařízení plánovaného rození dětí, kdy se měli zabíjet nově narození
chlapci proto, aby se Izrael nerozrůstal. Proto izraelský národ úpěl k Hospodinu a Bůh
je vyvedl z Egypta. Byl to Boží plán, který
by se uskutečnil i tehdy kdyby se jim v
Egyptě vedlo dobře. Bůh chtěl vyvést svůj
lid z Egypta do zaslíbené země, kterou přislíbil jejich praotcům.
I my jsme opustili tento svět jen ne
kvůli tomu, že se nám v něm nedařilo,
nebo protože jsme trpěli. Znovuzrozený
člověk opustil svět a jeho lákadla, kvůli
samotnému Bohu, kvůli spasení, které pro
nás Pán Ježíš vydobyl na kříži, abychom
směli žít v Boží blízkosti, v Jeho milosti.
Jde o to, že mám opustit tento svět i kdyby mi v něm bylo nevím jak dobře. Mám
opustit tento svět, protože mým údělem je
být blízko Boha, žít s Bohem, v Jeho království.
Izraelité byli vyvedeni z Egypta nadpřirozeným způsobem na poušť a tam se setkali s
řádem, na který nebyli vůbec navyknutí.

Bůh začal tento národ formovat. Dal jim
své právo a dobrá nařízení co a jak mají
dělat. Bůh se úžasně staral o svůj lid, ale ta
přikázání vyžadovala poslušnost lidu vůči
Bohu. Před tím lid Izraele pracoval těžce na
výrobě cihel, ale po práci měl volno a dělali
si co chtěli. První nebo třetí, šestý nebo sedmý den, vše bylo jedno. Ale teď nastal řád.
Když někdo šel sbírat dříví v den sabatu, tak
ho ukamenovali. A to začalo být pro Izraelity nepříjemné. A právě tehdy na poušti se
začali ve svých myšlenkách vracet do Egypta. Takže vidíme, že vyšli z Egypta ve smyslu teritoriálním, ale ne ve smyslu mentálním.
Egypt měli stále v sobě. Proč se chtěli vrátit
do otroctví? Co je k tomu vedlo? Chtěli se
vrátit z jednoho prostého důvodu. Egypt byl
jejich srdcím blíž než Bůh. V kritických
momentech si začali idealizovat svůj úděl v
Egyptě, zapomněli na ty špatné chvíle, které
prožívali v otroctví a vzpomínali jenom ty
věci příjemné a dobré a bylo jim to bližší
než Bůh, než Jeho slovo, než ta perspektiva
zaslíbené země – Božího království, do kterého směřovali. Jak úžasný je Bůh i v těchto
chvílích, kdy se Jeho lid od něho odvrátil,
kdy si udělali svého boha – zlaté tele. Bůh je
ale přesto neopustil a dál je vedl a staral se o
ně (Nehemjáš 9:9 ).
Jak můžeme tuto situaci aplikovat do
našeho křesťanského života? Je přirozené,
že určité hodnoty tohoto světa jsou nám
blízké, protože jsme v okolnostech tohoto
světa vyrůstali. Egypt představuje svět a je
to symbolický duchovní význam života v
hříchu bez Boha. 1 Janův 5:19, 2:15-17
Každý z nás má nějaké přirozené spojení
se světem, protože každý z nás jsme žili
nějaký čas ve světě bez Boha, podle žádosti
svého těla. Takže „Egypt“ je místem, do
kterého přirozeně směřujeme. Můžeme vidět
z Božího slova, že i někteří z Božích lidí
takto v kritických situacích postupovali. Je
to symbolika a je třeba to takto chápat.
Např. Abraham v čase hladu nebo Jákob
poslal své syny, když pochybělo chleba,
Izraelité zde hledali útočiště v době babylonského pronásledování. Člověk jedná v
tomto ohledu přirozeně, že se chce vrátit do
„Egypta“. Ale Boží směr vedení směřuje
ven z „Egypta“. V tom smyslu je také symbolicky pobyt Pána Ježíše, když byl malým
dítětem a museli spolu s Josefem a Marií
utéci do Egypta před pronásledováním, tak
aby se naplnilo slovo z úst proroka: „z
Egypta jsem povolal svého syna“ (Matouš
2:15). Boží slovo nás varuje před hledáním

řešení svých problémů v „Egyptě“ Izajáš
31:1 Běda těm, kdo sestupují pro pomoc do
Egypta, na koně spoléhají, doufají ve vozy,
že jich je mnoho, v jízdu, že je velmi zdatná; ale ke Svatému Izraele nevzhlížejí, nedotazují se Hospodina.
Jeremjáš 42:15 -19
Je zřejmé, že vůlí Boží je, aby věřící když
se dostane do problémů, nehledal východisko ve světě. Když přicházejí krizové situace,
zklamání, křivdy a nepochopení, tehdy přicházejí myšlenky – jenom na chvíli se vrátit
zpět do světa „Jó, to byly časy, všechno bylo
nějak jednodušší, bez problémů, bez závazků...“. Právě tehdy, je třeba následovat Pána!
Neobracet se zpět! Proto se musíme snažit
vytěsnit vlivy světa z našeho života. Tak
jako to Bůh přikázal Izraelitům, když měli
obsadit kenaanskou zemi. Měli vymýtit národy, které tam žily, proto aby se s nimi
nespolčili a nestáhli je zpátky do hříchu a
obětování jiným bohům.
Někdy jsme v mylné představě, že když
uvěříme v Pána Ježíše, všechno se vyřeší,
hned budeme v blahobytu a vše bude ideální. To je velký omyl a ten, kdo si takové
růžové brýle nasadí, zažije mnohá zklamání.
Náš křesťanský život se podobá cestě, kterou musel projít Izrael, než došel a dobyl
zaslíbenou zemi. Musíme prožít období
pouště, kdy nás Bůh bude formovat, budeme
muset ze svého života odstranit všechny
modly, všechno, co by nás svádělo k hříchu,
nemůžeme dělat žádné kompromisy ze světem, nemůžeme se vrátit zpět do Egypta, do
světa.
Proto je důležité, abychom přebývali
společně jako křesťané, abychom se navzájem povzbuzovali, ale také napomínali
a byli na sebe otevření. Je třeba dávat
pozor na tenké provázky, které nás mohou pojit se světem, když jsme je úplně
neodřízli při našem znovuzrození. .
Co dělat v případě, když se nám svět stává blízkým? Je jenom jedna cesta a to skrze pokání. Naše místo je u Boha!!! Jsme
povoláni k tomu abychom žili s Ním v Božím království. I kdyby nevím jak lákavý a
příjemný byl svět a Bůh se nám zdál
vzdálený, tak máme se vším úsilím jít za
Bohem.
Udržme si správný směr na cestě za naším milovaným Spasitelem – Pánem Ježíšem Kristem.

TOMÁŠ MICHALEK
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SVĚDECTVÍ

PŘÁNÍ
Milí přátelé,
chci vám napsat jednu
moji zkušenost s Pán em .
Byl i
jsm e
s pěveckým sborem na
soustředění a byla tam
s námi jedna paní, která
pro pěvecký sbor hodně
dělá. Tak jsme se rozhodli, že jí uděláme
takový menší dárek. Každý, kdo chtěl,
měl na papír formátu A4 napsat nějaké
poděkování za to, co pro nás dělá a jednotlivé listy se potom svážou jako kniha.
Dlouho jsem nevěděla, co jí vlastně napíšu, všichni už měli hotové listy a mě
stále nic originálního nenapadalo. A pak
přišel nápad na čistý papír nalepit doprostřed obálku a do té obálky něco vložit, aby to nečetli všichni, kdo to budou
dávat dohromady. A vložila jsem tam jen
záložku s citátem z Písma a odevzdala to
holkám ke svázání. A potom jsem jen tak
přemýšlela a nějak mi přišlo na mysl napsat jí příběh o stopách v písku. O tom, že
v těžkých chvílích ji Bůh neopouští, ale

naopak ji nese. Tak jsem napsala příběh a
dopsala přání, že ji přeji, aby na ten příběh pamatovala anebo kdyby tomu příběhu nevěřila, tak ať aspoň nezapomene na
to, že tady bude vždycky někdo, kdo věří
tomu, že i ji Bůh nese v těch těžkých životních chvílích. A pak jsem to šla dodat
ještě do té mé obálky. Měli jsme jí to předat až večer po koncertě a já jsem několik
hodin váhala, zda nejít a nevzít to zpátky.
Měla jsem najednou strach z toho, co
kdyby to někdo četl (obálka nebyla zalepená), z toho, že bych potom byla pro
ostatní fanatikem, bála jsem se posměšků
a opravdu to raději chtěla vzít zpět a napsat něco "normálního". Ale neudělala
jsem to a večer když jsme zpívali na koncertě, tak jsme jí předali svázanou knihu a
já jsem stále nechápala, proč jsem psala
něco o Bohu, když jsem měla jen poděkovat za to, co dělá pro pěvecký sbor. Velmi
nám děkovala a potom řekla něco, co mě
moc překvapilo: "Víte, když vidím, kolik
mám přátel, tak já už nechci umřít. Já
jsem chtěla už dávno umřít. " Po koncertě

jsem došla na pokoj, sedla na postel a
rozplakala jsem se. V tu chvíli mi bylo
jasné, že jsem jí měla právě tohle napsat,
že tohle pro ni měl Bůh přichystané a mě
si takto použil. Nemohla jsem ten lístek z
obálky vytáhnout, protože bych tím zapřela Krista před lidmi, a to jen kvůli strachu z posměšků. Neudělala jsem to a Pán
ten strach více než dokonale překryl radostí. Moc ráda bych vám popsala tu radost, ale to nejde, protože každé slovo je
málo výstižné. Tohle musí každý prožít
sám a potom porozumí.
Přeji vám všem, abyste opravdově
toužili nechat se vést. Ono to nebude vůbec snadné, přijdou horší zkoušky než
pokušení vyndat lístek z obálky, ale Pán
ví, jak na koho, takže začíná od maličkých věcí. Ale je potřeba se Pánu otevírat
právě v těch maličkých věcech, jinak nebude mít prostor činit skrze nás velké
věci. Nepřeji vám nic jiného než, abyste
toužili po Pánu.
VERONIKA ZEMANOVÁ

SVĚDECTVÍ

MLÁDEŽNICKÝ POBYT
23.5. jsme jeli na
již 2. mládežnický pobyt v Komorní Lhotce.
V pátek v 16:00, kdy
byli skoro všichni znaveni dalším náročným
školním týdnem, jsme
měli sraz u NON –
STOPU. Bylo nás 14. Pak jsme vyjeli
vstříc Komorní Lhotce. Jakmile jsme přijeli, příjemně nás překvapily změny, které
se tu provedly za tu dobu, co jsme tu nebyli. Než jsme se všichni zabydleli, byl
večer a před námi bylo slovo o moci a
darech Ducha Svatého. Slovo bylo rozděleno mezi nás mladé. Střídali jsme se po
trojicích.
V sobotu jsme
šli na procházku do
nejbližšího obchodu.
Tak jsme se zásobili
cukrem ještě na další
měsíc. Po obědě jsme
na programu měli
VÝŠLAPEK. Ten se
ale změnil na túru,

kterou polovina lidí
Čína s arašídy)
vzdala. Hráli jsme i kuTahle víkenželky. Nikdo nepřišel
dovka byla ještě lepší,
k větší újmě na zdraví.
než ta předešlá. Nejen
Večer bylo slovo na
že jsme mohli strávit
téma Evangelizace a
společné chvíle, že
typy lidí, se kterými se
jsme si užili tolik zábamůžeme setkat. Pak
vy, ale i po duchovní
přišlo to, na co jsme
stránce byl tenhle počekali. Večer, kdy jsme
byt obohacující.
se mohli ztišit a v tichosti očekávat na
Doufám, že se tenhle zvyk, jezdit
Ducha svatého. Ta chvíle byla tolik po- do Komorní Lhotky, stane naší tradicí a
žehnaná… Mnoho z nás bylo pokřtěno už se moc těšíme na 3. pobyt.
Duchem Svatým.
V neděli jsme se už pomalu balili.
Někteří se rozhodli, že by mohli uspřádat
turnaj v PING – PONGU a jiní radši volili
hru na Robina Hooda a
proháněli se s lukem po
lesích ( Nikomu se nic
nestalo). Jarek nám po
celou dobu vařil výborné obědy. Např. : Chinnesse Kung Pao ala
Arashides ( překlad :
BARBORA SLUSARZOVÁ
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AKCE & OZNÁMENÍ
KALENDÁŘ AKCÍ NA ČERVEN 2008
Neděle
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

1.6.08
3.6.08
4.6.08
5.6.08
6.6.08

Neděle
Úterý
Čtvrtek
Pátek
Neděle
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Neděle
Úterý
Čtvrtek
Pátek
Neděle

8.6.08
10.6.08
12.6.08
13.6.08
15.6.08
17.6.08
18.6.08
19.6.08
20.6.08
22.6.08
24.6.08
26.6.08
27.6.08
29.6.08

9:00
17:00
9:30
18:00
16:00
16:00
9:30
17:00
18:00
16:00
9:00
17:00
9:30
18:00
16:00
9:00
17:00
18:00
16:00
9:00

hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin

Evangelizace v Karviné - červenec 2008

Nedělní shromáždění
Biblická hodina
Setkání maminek
Sborová modlitba
Mládež
Setkání pracovníku s dětmi
Nedělní shromáždění
Domácí skupinky
Sborová modlitba
Mládež
Nedělní shromáždění
Biblická hodina
Setkání maminek
Sborová modlitba
Mládež
Nedělní shromáždění host Dán
Domácí skupinky
Sborová modlitba
Mládež
Nedělní shromáždění

Út
St
Čt
Pá
So
Ne

1.7.
2.7.
3.7.
4.7.
5.7.
6.7.

Po 7.7.
Út 8.7.
St 9.7.
Čt 10.7.
Pá 11.7.
So 12.7.
Ne 13.7.

Modlitby ve sboru a ve městě - 18.00 hod.
Evangelizace venku - KA 2 Průkopník
Dětská evangelizace - venku
Grilování u Olše 18:00 hod. - Mládež
Grilování na stavbě 17:00 hod. - Dospělí
Dopolední Bohoslužba - 9:00 hod.
Odpolední evangelizační shromáždění - 17:00 hod
(evangelizační slovo, modlitby za nemocné)
Evangelizace - Náměstí KA 1
Evangelizace - Náměstí KA 1
Evangelizace venku - KA 2 Průkopník
Domov důchodců
Práce v Parku - Mládež
Dětmarovice (koncert, mládežnická akce, atd.)
Evangelizační shromáždění dle oznámení

BOD OBRATU
TEEN CHALLENGE – INTERNATIONAL
Výcvikový seminář bodu obratu
7. 6. 2008 V K-CENTRU
AC ČESKÝ TĚŠÍN (ul.Slovenská 3)
9:00 -10:30
Spoluzávislost, práce se skupinou – interaktivní seminář
Marek Novotný
10:45 -16:00
Práce s Biblickým textem (pracovní dílna) Petr Král
10:45 -16:00
Komunikace – „To jsem Já“ (pracovní dílna) Karel Nyerges
10:45 -16:00
Sebepoznání – Co se skrývá za našimi úsměvy (p.d.) Karel
Nyerges
16:00 -17:00
Diskuse a výstupy ze setkání
Konferenční poplatek činí 90,- Kč je určen na pokrytí nákladů, bude vybírán v den konání.

NAROZENINY
děti

Balogová Rachelka

dospělí

9.6.2003

Harakalová Soňa
Balasová Edeltruda
Brůnová Jaroslava
Bojčuková Gizela

9.6.1957
16.6.1937
18.6.1966
23.6.1938

VŠEM OSLAVENCŮM PŘEJEME MNOHO BOŽÍHO POŽEHNÁNÍ
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MODLITBY A PŘÍMLUVY
SBOR
Modlitby za nemocné - děti
- BOJČUKOVÁ Eva - cukrovka
- FOLVARČNÁ Iveta - skolióza
- FOLVARČNÁ Sára - ekzém
- LEDVOŇOVÁ Johanka - astma
- LEDVOŇ Natanek - astma, alergická rýma a ekzém
- SLUSARZOVÁ Barbora - skolióza
Modlitby za nemocné - dospělí
- NIŽNÍK Miroslav - uzdravení, po
operaci játry a žlučníku
- BALÁŽ Mirek - páteř
- BÍLKOVÁ Maria - páteř, klouby,
tělesné posilnění
- BOJČUKOVÁ Iveta - uzdravení
- BOREJ Jaroslav - páteř, tělesné posilnění
- DOHNALOVÁ Růžena - vysoký tlak,
žaludek (Bohumín)
- DULAVOVÁ Libuše - celkové posilnění na těle
- FLAJŠINGROVÁ Marie - celkové
posílení na těle, za sílu pro všechny,
kteří o Marušku pečují
- GEMBICKÁ Anna - páteř, astma
- GEMROTOVÁ Květoslava - tělesné
posilnění, zdraví
- HARAKAL Petřík - celkové tělesné
uzdravení
- CHMELKOVÁ Růžena - celkové
posilnění (kolena, artróza, štítná žláza, žaludek, cévy, cholesterol,…)
- CHOBOTOVÁ Renáta - úplné psychické uzdravení (Bohumín)
- MLADĚNKOVÁ Slávka - průdušky
- NAVRÁTILOVÁ Anna - celkové
posílení na těle
- OCHODKOVÁ Eva - vysoký tlak
- ŘEŽÁBEK Jan - tělesné posilnění
- SLUSARZOVÁ Renáta - časté bolesti hlavy
- STŘAPCOVÁ Bohumila - posilnění
od Pána

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

EVANGELIZACE
- služba v domově důchodců
- požehnání pro služebníky z evangelizačních týmu
- evangelizační skupinka v Karviné 6
- zapojení sboru do světové misie
- projekt zakládání nových sborů v
naší oblasti (ochotní služebníci)

Těhotné maminky
- PODZIMKOVÁ Beáta - rizikové těhotenství
Potřeby sboru
- věrnost nových bratří a sester v následování Ježíše
- děti v našem sboru - ochrana ve škole, duchovní požehnání
- čerstvé vanutí Ducha svatého
- prosby o povolání dalších služebníků
- moudrost pro vedoucí sboru
- návrat zatoulaných oveček
- BOJDA Jindra - duchovní obnovení
Sborový dům
- moudrost v rekonstrukci
- dokončení dalších místnosti v letošním roce
- financování, splátky půjček
Naši milí mimo Karvinou
- FOJTÍKOVI - Boží vedení pro celou
rodinu (Frankfurt)
- OSLADILOVÁ Miluše - srdce, celkové posilnění (Šumperk)
- HOLÍKOVÁ Dana - moudrost v rozhodování co dál v životě (Jihlava)
- HVOLKOVI - slouží v Orlové
- JURASOVÁ Martina - duchovní
obnovení (Praha)
- PEČENKA Honza - vede Royal Rangers v Jihlavě
- SPRINGEROVI - (Havířov)
- ZVÍŘECÍ Pavel a Táňa - za požehnání těhotenství, bydlí v Písečné
(Jeseníky)

-

CÍRKEV
biskup MOLDAN Martin - moudrost
k vedení církve
emeritní biskup BUBIK Rudolf s
manželkou - zdraví a požehnání
MOTYKA Pavel , pastor AC Oldřichovice - zotavení po operaci
CICHÝ Stanislav, senior oblasti –
moudrost pro vedení oblasti
VOŠMT - vedení školy, dostatek financí na chod školy, 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
- za práci evangelizační skupinky v
Karviné 6
- za další provedené stavební práce
- za požehnání při financování stavby
- za nový byt M. a A. Navrátilové
- za ochotné a vytrvalé služebníky
- za hojnou účast na nedělních bohoslužbách
- za pokoj v naší zemi

SBOROVÉ NOVINY
pravidelný měsíčník sboru Apoštolské církve v Karviné, číslo 6, ročník 15

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. 6. 2008

