2/2010

Sborové noviny
Pravidelný měsíčník sboru Apoštolské církve v Karviné

ÚVODNÍK

MÍT SVOBODU, NEBO NESVOBODU?
Cesty člověka jsou
Hospodinu zřejmé,
on sleduje všechny
jeho stopy. Svévolníka polapí jeho zločiny, bude spoután
provazy svého hříchu.
Přísloví 5:21-22
Co se člověka zmocní, tím je zotročen.
2.Petrův 2:19b

Milí bratři a milé sestry, v
těchto dnech si znovu uvědomuji, jak
je svět kolem nás studený. Všude
kolem nás panuje zima a mráz, ale co
mě daleko více vede k přemýšlení je
chlad v mezilidských vztazích. Za ta
léta co hovořím s lidmi kolem sebe,
si všímám, jak jsou někteří zraněni
z jednání lidí, a někdy i od těch nejbližších. Lidé se chovají někdy nesrozumitelně. Např., když mají milovat,
tak ubližují, a tam kde mají pomoci,
tak využívají. Proč se to děje? Moje
odpověď může být pro někoho předuchovnělá, ale je to z důvodu hříchu
v životě člověka. Hřích z lidí udělal
sobce, kteří myslí mnohdy jen na sebe. Jaká to milost, když Bůh promění
lidské srdce a člověk se najednou učí
milovat bližní a sloužit jim.
Postupně si všímám, že tak
jako se ve světě často hovoří o svobodě, tak o ni rádi hovoří i křesťané.
Nevěřící si pod pojmem svoboda často představují možnost dělat si, co
chtějí, anebo politickou svobodu. Jak
svobodě rozumí křesťané? Mají asi
dvojí úhel pohledu.
Svoboda, která přináší nesvobodu.
Mluví se o svobodě, ale nějak
není pochopena. Často se citují verše
Filipským 4:13 Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.; 1 Korintským
6:12 `Všechno je mi dovoleno´ - ano,

ale ne všechno prospívá. `Všechno je
mi dovoleno´ - ano, ale ničím se nedám zotročit. Svádí to k nezdravé
odvaze. Ti, kteří takto rozumí biblické svobodě nejsou příliš dobrými
studenty Božího slova. Při pohledu
na kontext si můžeme snadno uvědomit, co tyto verše znamenají. Tito
lidé vidí Pána Ježíše Krista jako svého mistra, kterému jde především o
blaho dané osoby. Namlouvají si, že i
oni mohou v Kristu učinit vše, po
čem jejich srdce zatouží. Údajně mohou mít vítězství v každé oblasti života, úspěch v podnikání, vliv na druhé lidi, božské zdraví, neustálou radost, naprostou jistotu svého spasení
a někteří dokonce mají svobodu kouřit „neškodné“ cigarety. Křesťanství
nejraději praktikují bez závazku a
zodpovědnosti. Nedivme se! Vždyť
přeci mají onu „biblickou svobodu“.
Je mi to opravdu líto, když vidím, jak
si nepřítel s povrchními křesťany pohrává a poskytuje jim svůj výklad
Biblického textu. Mluví se zde o svobodě, ale v podstatě se jedná o nesvobodu, silněji řečeno otroctví. Proč?
No proto, že lidské „já“ je pořád
v centru a na prvním místě. Modlitby
typu „Bože dej mi“ to jen potvrzují.
Bezmezná služba druhým není moc
populární. Rád bych zde připomněl
jeden verš: Galatským 5:13 Vy jste
byli povoláni ke svobodě, bratří. Jen
nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni
druhým.
Svoboda od hříchu.
Nádherná pravda a výsada Božích dětí, které pochopili, že Kristus
nám přinesl svobodu nehřešit. Jedná
se tedy o svobodu od hříchu. Římanům 6:22 Avšak nyní, když jste byli
osvobozeni od hříchu a stali se služebníky Božími, máte z toho užitek,
totiž posvěcení, a čeká vás život věčný. Osvobození od hříchu nám dává

plnou svobodu rozhodnout se komu,
nebo čemu chceme sloužit. Pán Ježíš
chce, abychom se rozhodli sloužit
Jemu. Pokud to svobodně učiníme,
dobrovolně se zříkáme své svobody.
Zavazujeme se ke službě Kristu. Přichází vděčnost a radost z toho, že
můžeme sloužit někomu, kdo nás má
rád. Svou lásku nám dokázal ve své
smrti. Římanům 8:1-2 Nyní však není
žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v
Kristu Ježíši, neboť zákon Ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti.
Co říci závěrem? Díky Bohu,
že v církvi najdeme duchovní služebníky, kteří novým lidem ukazují proč
mají některé duchovní problémy. Odkrývají hříchy druhých a upozorňují,
jaké následky si v životě nesou. Mapují provazy hříchu, kterými je spoutal nepřítel, a vedou je ke svobodě.
Zde si dovolím jednu myšlenku. Co
když nepřítel oklamal a spoutal nějakou lží i tzv. pravověrné křesťany?
Položil bych několik otázek, nad kterými se můžeme před Pánem zamyslet. Nemáme nějakou falešnou představu, že nám je zaslíben život bez
starostí? Co oblast materialismu?
Chceme vlastnit, nebo spravovat, co
nám Bůh svěřil? Netoužíme po úspěchu v životě víc, než je biblické? Může Bůh opravdu mluvit do našeho
života a měnit zásadní věci? Těšíš se
na svůj nebeský domov? Micheáš
6:8 Člověče, bylo ti oznámeno, co je
dobré a co od tebe Hospodin žádá:
jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se
svým Bohem.
Přeji Vám hojné Boží požehnání na cestě za Pánem a život ve svobodě, kterou nám získal Kristus.

LUMÍR FOLVARČNÝ
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SVĚDECTVÍ

KŘESŤANÉ A MODERNÍ HUDBA
Rád bych vzpomenul jednu myšlenku,
která mě oslovila, když
kázal Pepa Ledvoň.
Říkal, že my lidé
máme sklon si „vyjet
koleje“, pokračovat
v nich a nikdy z nich
nevybočit. Jinými slovy
– neradi jdeme do nových věcí, nejsme otevření pro změny. Lidstvo jako takové, nemá
rádo změny. Vzpomeňme na G. Bruna,
který přišel s myšlenkou, že Země ani Slunce nejsou středem vesmíru; a to byla obrovská změna pro tamější dobové klima – odnesl to životem a byl upálen jako kacíř.
Nebo Ježíš, přišel s novými věcmi, už to
nebylo oko za oko a zub za zub, ale říkal,
abychom milovali své nepřátele. Reakce
Židů, kteří měli zajeté koleje zákona, byla:
ukřižování Krista.
Stejně tak v hudbě to nejvíce odnesli
průkopníci. Doba, kdy ROCK znamenal pro
církev ďábelskou hudbu a kdy kolovaly
pověry, že pouštěním rock&rollových desek
pozpátku uslyšíme texty ze satanské bible je
dávno pryč. V této době žil Larry Norman,
který jako první donesl do církve rock. Už
jako malý chlapec měl úžasné hudební
nadání a od pěti let hrál jako samouk na
klavír. V době, kdy na scénu nastoupil Elvis
Presley, také Larry hrál rock&roll, ale s tím
rozdílem, že v něm kázal Krista. Křesťanům
se zdála Larryho hudba moc rock&rollová a
fanouškům rock&rollu moc křesťanská, ale
Larry na své hudbě trval. Věřil, že hudba
pochází od Boha a že jen rozum lidí se
může snažit ji změnit na něco, co je hříšné.
Později se stal velmi oblíbeným umělcem.
Kvůli jeho biblickým textům přišel o
nahrávací společnost, ale nepřestal koncertovat a na jednom koncertě byl zázračně

uzdraven ze své nemoci (poškození mozku).
Stal se pro církev velmi uznávanou osobností, získal mnoho cen a prodal mnoho alb,
ale co víc – získal mnoho lidí pro Krista.
McCartney z Beatles řekl o Larrym: „Mohl
být nejvýznamnějším umělcem 70. let, kdyby
si nevybral Krista.“
Podobně na tom byla dnes největší křesťanská rocková legenda PETRA. Když měla
první evangelizační koncert, tak se bratři
z jejich sboru na druhém konci města modlili za to, aby se koncert nekonal, protože
tehdy věřili, že je rocková hudba od ďábla.
Dnes je skupina Petra nedílnou součástí
křesťanské hudby a jedna z neoblíbenějších
křesťanských kapel své doby. Svědčí o tom
milióny prodaných alb, desítky cen Dove a
několik cen Grammy, což je nejvyšší hudební ocenění.
V dnešní době křesťané hrají všechny hudební styly: od gospelové a jazzové
hudby, přes taneční a hip hopovou hudbu až
po ty nejtvrdší styly metalu. Mnoho křesťanských kapel se dostalo i mimo křesťanský trh a také do hudebních televizních hitparád a světových rádií (např. kapely a interpreti jako Dc talk, P.O.D., Mary Mary,
Stacie Orrico, U2, WWMT, Jars of Clay,
Anberlin, Underoath, Rebecca St. James,
Amy Grant a spousta dalších).
Mnoho známých osobností se hlásí
k víře v Krista, jako například Denis Lacho
z Československé superstar, který chodí do
AC Bratislava, také Ewa Farna se nestydí
za to, že je evangelička. Sama říká:
„Scházíme se spolu, čteme z Bible a povídáme si o Bohu, o našich věcech.“ A uvěřil
a přijal Krista také Láďa Křížek, všestranný
hudební umělec známý z kapel Kreyson ,
Citron a Damiens.
Křesťanská hudba je mým koníčkem
už od mala, proto jsem na toto téma vypra-

coval prezentaci, na které jsem pracoval
přes půl roku. Kromě zajímavostí a postřehů
z křesťanské hudby, obsahuje taky mnoho
svědectví o Bohu a celá je opřená o evangelium, proto dá-li Pán, rád bych touto prezentaci posloužil nejen křesťanům (nahlédnout
do světa křesťanské hudby), ale také skrze
tuto hudbu, která se odkazuje na Krista přinesl poselství evangelia nevěřícím lidem.
Na nový rok jsem pro mládež vytáhl verš z
1 Korintským 16:13-14: Buďte bdělí, stůjte
pevně ve víře, buďte stateční a silní! Všecko
nechť se mezi vámi děje v lásce.
Nejvíc mě oslovilo povzbuzení, abychom
byli bdělí. Určitě máme být bdělí a očekávat
na příchod Pána. Ale tento pojem konkrétně
pro mládež v poslední době vnímám, abychom byli otevření na Pána – na to, co nám
chce říct. A také bychom měli být otevření
na druhé lidi a přinášet jim evangelium.
Buďme otevření na nové věci. Nemyslím už jen na nové styly hudby, ale především na nové věci, které chce Pán. Na
věci, které je třeba změnit v našich životech,
zaběhnuté koleje a stereotyp. I když je to
někdy těžké vyjet z kolejí, je to třeba; a
mnohdy zjistíme, že má pro nás Pán úplně
nové věci. Buďme na něj otevření.
Rád bych sem tam do Sborovek
napsal něco málo o křesťanské hudbě. Věřím, že to bude nejen zajímavostí, ale především povzbuzením pro vás.
JAKUB KOZIEL

NAROZENINY
Slusarzová Klárka
Rokoszová Evička

24.2.1998
26.2.1999

Kozielová Ester
Dohnalová Rosalie
Kovařík Petr
Konečná Anna
Chmelková Růžena
Weberová Vendula

VŠEM OSLAVENCŮM PŘEJEME
MNOHO BOŽÍHO POŽEHNÁNÍ

3.2.1990
4.2.1940
9.2.1973
16.2.1954
20.2.1936
20.2.1984
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AKCE A OZNÁMENÍ
PŘIPRAVUJEME

KALENDÁŘ AKCÍ NA ÚNOR 2010
Pondělí
Úterý
Čtvrtek
Pátek
Neděle
Úterý
Čtvrtek
Pátek
Neděle
Pondělí
Úterý
Čtvrtek
Pátek
Neděle
Úterý
Čtvrtek
Pátek
Neděle

1.2.10
2.2.10
4.2.10
5.2.10
7.2.10
9.2.10
11.2.10
12.2.10
14.2.10
15.2.10
16.2.10
18.2.10
19.2.10
21.2.10
23.2.10
25.2.10
26.2.10
28.2.10

17:00 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.
16:00 hod.
9:00 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.
16:00 hod.
9:00 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.
16:00 hod.
9:00 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.
16:00 hod.
9:00 hod.

Setkání starších sboru
Domácí skupinky - dle oznámení
Sborová modlitba
Mládež
Nedělní shromáždění
Biblická hodina - Škola Krista
Sborová modlitba
Mládež
Nedělní shromáždění, VP
Setkání starších sboru
Domácí skupinky - dle oznámení
Sborová modlitba
Mládež
Nedělní shromáždění
Biblická hodina - Škola Krista
Sborová modlitba
Mládež
Nedělní shromáždění, VP

AC dětem
pořádá
seminář pracovníků s dětmi
Datum konání: 16. a 17. dubna 2010
Místo konání: ve sborovém domě AC 1
v Olomouci, U Podjezdu 12. (Konečná
tramvaje 4 a 5, směr Pavlovičky.)

POBYT NA CHATĚ
BĚHEM
JARNÍCH PRÁZDNIN
od čtvrtka 4. 3.
do soboty 6. 3. 2010
Místo jako obvykle: Velká Lhota u Rožnova
pod Radhoštěm.
Budeme mít čas na obecenství s Bohem
a také budování společenství mezi sebou.
Vařit si budeme sami, doprava vlastní.

bližší info ve sboru

Nadační fond Nehemia ve spolupráci s
Apoštolskou církví vyhlašuje sbírku
na pomoc postiženým na Haiti.
Mnozí z Vás již jistě zaregistrovali aktuální události týkající se ostrova Haiti.
12. ledna postihl tento malý ostrov v Karibském
moři ničivé zemětřesení, které bylo nejsilnější za
posledních 200 let.
Podle posledních odhadů zemětřesení zasáhlo
život třech milionů obyvatel. Počty mrtvých se
pohybují řádově ve statisících. Ulice jsou posety
mrtvými těly a mnoha zraněným se vůbec nedostá-

ubytování na karimatce (modlitebna) za 70,- Kč
na ubytovně za 200,- Kč
oběd za 70,- Kč
registrace – 100,- Kč
Přihlášky posílejte nejpozději do 1. dubna
bližší informace v kanceláří sboru

6. ročník soutěže biblických znalostí

„O POKLAD KRÁLE KRÁLŮ“
První kolo soutěže se bude konat 28. 2. 2010 (přibližně v tomto
termínu) a druhé – celostátní kolo bude 27. 3. 2010 v Kolíně
a v Olomouci. Soutěžit budou všechny věkové kategorie.
7- 8 let Kategorie A: Josef, Skutky 1 - 12, zpaměti Přísloví 3, 1 - 10
9-10 let Kategorie B: Josef, Skutky 1 - 12, zpaměti Přísloví 3, 1 – 10
11-12 let Kategorie C: Josef, Skutky 1 - 12, zpaměti Přísloví 3, 1 - 10 + Žalm 8
13-15 let Kategorie D: Josef, Skutky 1 - 12, zpaměti Přísloví 3, 1 - 10 + Žalm 8
16-20 let Kategorie E: Josef, Přísloví 3 - celé, 1. a 2. Petrův dopis
(Josef, Gn 35, 22 – 29, Gn 37, Gn 39 – 48 , část 50.kapitoly.)

vá pomoci. Lidé nemají nejen léky, ale ani vodu a
jídlo.
Většina postižených přišla o všechno a přespávají
na ulicích uprostřed sutin a mrtvých těl. Mnoho
lidí je stále uvězněno v troskách budov a z důvodu
nedostatku záchranářů je pro ně jen malá naděje na
záchranu.
Celou situaci navíc komplikuje hrozící epidemie
malárie a spalniček.
Finanční prostředky odešlete, prosím na účet
N.f. Nehemia 100 113 352/0300, v.s. 7300
s poznámkou Haiti.
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MODLITBY A PŘÍMLUVY
SBOR

-

Modlitby za nemocné - děti
-

-

BALÁŽOVÁ Martinka - řeč
BOJČUKOVÁ Eva - cukrovka, návrat
ke Kristu
FOLVARČNÁ Iveta - skolióza
FOLVARČNÁ Sára - ekzém, bolesti
hlavy
KOVAŘÍK Martinek a Tomášek dlouhodobě nemocní (teploty, rýma,
kašel, zánět spojivek, bolavé ucho)
KRUCINA Marek - uzdravení
LEDVOŇOVÁ Johanka - astma
LEDVOŇ Natan - astma, alergická
rýma a ekzém
SLUSARZOVÁ Barbora - skolióza

Modlitby za nemocné - dospělí
-

BÍLKOVÁ Maria - celkové uzdravení
BALÁŽ Mirek - páteř
BOJČUKOVÁ Iveta - pevné zdraví
DOHNALOVÁ Růžena - vysoký tlak,
žaludek (Bohumín)
DORUŠINCOVÁ Karin - Diabetes
Insipidus (podvěsek mozkový)
GEMBICKÁ Anna - páteř, astma
GEMROTOVÁ Květoslava - tělesné
posilnění, zdraví
HARAKAL Petřík - celkové tělesné
uzdravení
CHMELKOVÁ Růžena - celkové posilnění (artróza, cévy, cholesterol)
CHOBOTOVÁ Renáta - úplné psychické uzdravení
MLADĚNKOVÁ Slávka - astma
NAVRÁTILOVÁ Anna - celkové posílení na těle
OCHODKOVÁ Eva - vysoký tlak,
celkové posilnění
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
- WALDHAUSEROVÁ Eva - pevné
zdraví
Potřeby sboru
- posilnění syna Petra od E. Waldhauserové
- maminka I. Kovaříkové - ozařování,
duchovní posilu
- děti v našem sboru - ochrana a Boží
požehnání ve škole
- čerstvé vanutí Ducha svatého
- Boží milost pro časy ekonomické krize
a propouštění (moudrost pro ty, kterých se krize nějak dotýká)
- prosby za služebníky sboru
- návrat zatoulaných oveček
- skupinka v Bohumíně
- práce pro nezaměstnané
Sborový dům
- finance na dokončení modlitebny a
splátky půjček
Naši milí mimo Karvinou
- FOJTÍKOVI - Boží vedení pro celou
rodinu (Frankfurt n. M.)
- OSLADILOVÁ Miluše - uzdravení
střevní flory, srdce (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 - (Jeseníky)
- KOZIEL Roman - (Hustopeče)

-

EVANGELIZACE
služba v Domově důchodců
evangelizační skupinka Karviná 6
služba na ubytovně Průkopník
služebníci s evangelizačním zápalem
zapojení sboru do světové misie

-

CÍRKEV
biskup MOLDAN Martin - moudrost k
vedení církve
emeritní biskup Rudolf BUBIK s manželkou - zdraví a požehnání
MOTYKA Pavel, pastor AC Oldřichovice - pooperační zotavení
CICHÝ Stanislav, senior oblasti moudrost pro vedení oblasti
projekt zakládání nových sborů v naší
oblasti
VOŠMT - vedení školy, dostatek financí na chod školy, noví studenti
TEEN CHALLENGE - pracovníci,
finance

-

MĚSTO
milost k pokání pro lidi v Karviné
požehnání pro vedení města
přímluvy za ostatní církve

-

NÁROD
prezident, vláda, poslanci, senátoři
vztahy stát - církev
volby do PS

-

MISIE
projekty Nehemie
služba V. BEDNÁŘE na Ukrajině
ostatní misionáři z AC

-

-

DĚNÍ VE SVĚTĚ
Izrael, Irák, Irán, Afghánistán
milost ke spasení pro muslimy,
buddhisty, hinduisty, ateisty, a další
DĚKUJEME PÁNU
za požehnané shromáždění na Slezské
univerzitě
za koberec do nové modlitebny
za uspokojivý stav sestry Žofie Trzyniecké
za sbírku na Haiti
za finanční dary na stavbu během ledna 2010
za nové lidi, kteří přicházejí do sboru
za bratry a sestry ze sboru, kteří již
roky věrně následují Pána Ježíše
za ochotné a vytrvalé služebníky
za pokoj v naší zemi

SBOROVÉ NOVINY
pravidelný měsíčník sboru Apoštolské církve v Karviné, číslo 2, ročník 17

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: 21. 2. 2010

