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ÚVODNÍK

BOŽÍ VŮLE V NAŠÍCH ROZHODNUTÍCH
A Štěpán začal
mluvit: "Bratří a
otcové, vyslechněte mne: Bůh
slávy se zjevil
našemu praotci
Abrahamovi ještě
v Mezopotámii, než se usadil v
Cháranu, a řekl mu: `Opusť svou
zemi a své příbuzné a jdi do země,
kterou ti ukážu.´ A tak vyšel Abraham z Chaldejské země a usadil se
v Cháranu. Když jeho otec zemřel,
vyzval jej Bůh, aby se odtud přestěhoval do této země, v které nyní
žijete.
Skutky 7:2-4
I vzal Terach svého syna Abrama
a vnuka Lota, syna Háranova, a
snachu Sáraj, ženu svého syna
Abrama, a vyšli spolu z Kaldejského Uru. Cestou do země kenaanské přišli do Cháranu a usadili se
tam.
Genesis 11:31 - 32
Toto je zajímavé místo, které nám ukazuje na to, že Abraham
se do zaslíbené země dostal o něco
později, než jsme si možná mysleli. Když se podíváme na mapu,
můžeme vidět, že Cháran není na
cestě do Kenaanu. Je více na sever. Ten, kdo měl vést, byl Abraham. My však můžeme vidět, že
toto předal svému otci, který šel
jiným směrem, než byla Boží vůle
pro Abrahama. Věřím, že v tomto
příběhu můžeme vidět poučení pro
naše životy. Neboť takto je to někdy s námi. Když k nám Bůh mluví, jsme ochotni poslechnout, ale
jen do určité míry. Snažíme se Boží vůli vtěsnat do svých představ,

plánů a cílů, které možná na první
pohled vypadají shodně.
Abraham se dostal do Cháranu. Tam se usadil. Jenže toto
nebyl Boží záměr pro jeho život.
Tím byl přece Kenaan. Toto byla
země, kterou mu Bůh ukázal. Proč
tedy Abraham nepokračoval
v cestě, do zaslíbené země? Tou
příčinou byl jeho otec Terach.
Tak někdy i my, na té naší cestě
za Pánem, se najednou zastavíme
a nejdeme dál. Rozhlédneme se
kolem a vidíme, že tam kde jsme
se dostali, to není špatné. Možná,
že časem i tady v Cháranu něco
dokážu. Ale pro Abrahama se
Cháran stal překážkou na cestě do
zaslíbené země. Co je tou překážkou v našem životě? Co způsobilo, že jsme se na té naší cestě zastavili, nebo dokonce usadili někde, kde bychom vůbec neměli
být?
Cháran bylo velmi prosperující město a Abrahamova rodina
tam velmi zbohatla a usadila se
tam. Z Božího slova víme, že Bůh
musel znova k Abrahamovi promluvit a připomenout mu, že ta
země, kde se nyní nachází, není
tou zaslíbenou. Že je na čase sbalit
si věci a vyrazit tam, kde ho Bůh
chce mít. Myslím, že to pro Abrahama nebylo jednoduché. Dát se
znovu na pochod, když v Cháranu
to vypadalo vše tak dobře a celkem se dařilo. Ale Abraham uposlechl Boží hlas a znovu se vydává
na cestu. Tentokrát jde správným
směrem a do zaslíbené země se
konečně dostává.
Tímto příběhem bych chtěl vyzvat
každého z nás, abychom se v tom

našem putování zamysleli, zda-li
cesta, kterou jdeme, nevede do
Cháranu. To je do místa, které nevypadá vůbec špatně, možná se
nám tam i bude dařit, ale je mimo
Boží vůli pro naše životy. Anebo,
zda-li jsme už do Cháranu nedošli.
Pomalu se v něm usazujeme, začínáme si dělat plány, jak si to vše
zařídíme, ale přitom vůbec nevnímáme, že toto není ta zaslíbená
země, místo, kde nás Bůh chce
mít. Nevíme, jak moc se Abraham
zabydlel v Cháranu, ale to důležité
je, že nakonec toto město opustil a
šel za Božím hlasem. Toto je výzva i pro nás, abychom ve svých
životech hledali Boží vůli pro každé naše rozhodnutí. Je důležité,
abychom zůstávali v centru Boží
vůle, stejně jako Abraham. Ještě
bych chtěl zmínit Abrahamova
synovce Lota. Věřím, že Abraham
byl pro něj vzorem, a tak se ho
držel, učil se od něj a následoval
ho. Nenaučil se však hledat Boží
vůli pro konkrétní rozhodnutí ve
svém životě a nakonec podlehl
žádosti svých očí a usadil se u Sodomy. Víme, jaké to mělo důsledky pro jeho život, i pro život jeho
rodiny. A toto je pro nás varování,
kam až nás může naše „nehledání“
Boží vůle zavést.
Ať nám dá Bůh milost
k tomu, abychom si uvědomili
důležitost každého našeho rozhodnutí a tak se rozhodli hledat a slyšet Boží slovo do naší konkrétní
situace. Jen tak můžeme naplnit
Boží vůli pro naše životy a neminout zaslíbenou zemi. Bůh vám
žehnej.
MAREK SLUSARZ
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SVĚDECTVÍ

POSLEDNÍ SLOVA BRATRA CLENDENNENA
Protože jsi zachoval mé slovo a vytrval, zachovám tě
i já v hodině
zkoušky, která přijde na celý svět a
prověří obyvatelé
země.
Zj 3,10
VZKAZ bratra Clendennena pro
církev, když mu byla stanovena
diagnóza metastáz rakoviny a zbývalo mu pár týdnů života.
Jestliže doznáváme své hříchy, on
je tak věrný a spravedlivý, že nám
hříchy odpouští a očisťuje nás od
každé nepravosti. Říkáme-li, že
jsme nezhřešili, děláme z něho
lháře a jeho slovo v nás není
1. list Janův 1,9-10
Většina z vás ví, že právě procházím jedním z nejtěžších období
mého života a jsem přesvědčen, že
v tom všem je záměr. Po nějakou
dobu jsem prosil Boha, aby mi nedovolil zemřít dříve, dokud neukážeme tomuto ubohému oklamanému pokolení Jeho moc. Cítím, že
to vše má nějakou souvislost. Důvodem, proč vše tak silně prožívám
je, že tento útok proti mě vypůsobil
modlitby po celém světě.
Přijímám telefonáty z celého
světa, z různých církví i od jednotlivců, kteří mne informují, že se
modlí, věří a postí za úplné Boží
vítězství. Upřímně věřím, že tato
modlitební setkání mohou vypůsobit poslední Boží hnutí, za které se
tak horlivě modlíme.
Pochopte, že v mém současném
zdravotním stavu, pokud Bůh neučiní zázrak, který se díky vašim
modlitbám věřím stane, může to
být poslední kontakt s vámi. Můžete si být proto jisti, že zvažuji kaž-

dé slovo. Zdůrazňuji, že mě Duch
Boží mocně přesvědčuje, že proto,
aby mohlo přijít probuzení, musí
přijít hluboké vyznání viny a pokání ze strany vyvolených. Řeka Ducha svatého musí mít možnost skrze nás proudit. Proto v nás nesmí
být nic, co by bránilo tomuto proudu Řeky Života.
Musíme přijít v pokoře před
našeho Nebeského Otce, prosit o
odpuštění a hledat jeho vedení. Víme, že v jeho Slově je napsáno:
„Běda těm, kteří nazývají zlo dobrem“, ale přesně toto jsme činili,
když jsme dovolili, aby tělesné
projevy nahradily skutečné uctívání. Musíme před Bohem vyznat, že
jsme ztratili naši duchovní rovnováhu, a převrátili naše hodnoty.
Musíme vyznat, že jsme zpochybnili absolutní pravdu Božího slova,
když jsme kázali mnoho jiných věcí.
Prohlašovali jsme lásku ke slovu Božímu, ale přitom jsme ho nebrali vážně. Arogantně jsme si přivlastnili název Letniční, tvrdíme že
máme více moci než jiní, a chybí
nám nejen síla ke svědectví ztraceným, ale rovněž ke svatému životu.
Uctívali jsme jiné bohy a nazvali
jsme to prosperitou. Učili jsme se
více od křesťanských televizních
hvězd než od jasné Hvězdy Jitřní.
Protestujeme proti perverzním
praktikám na našich ulicích, ale
nechceme si přiznat, že k těmto
zvrácenostem na našich ulicích vede právě kompromis s Božím slovem. Římanům 1,25-26
Mlčením jsme dovolili, aby povstala zvrácenost za kazatelnami i
ve volebních místnostech, a přesto
máme odvahu nazývat se svatými.
Vraždili jsme nenarozené děti tím,
že jsme mlčeli za kazatelnami. Zaprodali jsme naše hodnoty
z důvodu loajality vůči straně, na-

šim svazům, předkům či předpojatosti. Spáchali jsme hřích rasismu
t í m , ž e j s m e p ř eh l é d n u l i
zlo minulosti i současnosti. Jiní
spáchali hřích rasismu skrze neodpuštění a touze po odplatě. Zanedbali jsme chudé v honbě za cíli,
které jsme pokládali za více duchovní. Byli jsme leniví v přípravě
kázání a pomazání jsme nahrazovali hlukem. Zanedbali jsme správnou výchovu dětí a pak vinu svalujeme na ďábla. Naříkáme si, že
jsou ve škole zakázány modlitby, a
přitom většina členů církve nemá
ve svých domovech modlitební
oltář. Zneužívali jsme Boží moc a
nazvali jsme to apoštolskou službou. Ctíme ty, kteří jsou vysoce
postavení a mocní mezi lidmi, a
pohrdáme nepatrnými, kteří jsou
více svatí. Přestali jsme hovořit o
svatosti, abychom se více přiblížili
hříšným. Odvrhli jsme minulost
jako zastaralou, a přijali jsme trendy moderní církve. Naše uctívání
je vedeno více vzorem 40-ti nejnovějších gospelových písní, místo
toho, aby naše písně byly naladěny
pravdou.
Naše nadutost nás vede do temnoty, aniž si uvědomujeme skutečnou realitu i naše opovržení tím,
abychom se učili. Jiní důvěřují svému vzdělávání a zapomněli na život. Rychle odsuzujeme jiné skupiny a spoléháme na naši dokonalost
a upřednostňujeme jedinečné tradice nad jedinečné vztahy. Ztratili
jsme vizi Boha.
V důsledku toho si nejsme vědomi probíhajícího procesu destrukce. Neznáme cestu návratu do
reality, protože jsme ztratili vizi
výšin, ze kterých jsme spadli.
Spletli jsme si hluk s mocí, okázalost s pomazáním a charisma
s povoláním. Usvědčení jsme vy(Pokračování na stránce 3)
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měnili za poradenství a hřích
omlouváme tolerancí. Vygumovali
jsme z Bible realitu pekla, aby nás
měli rádi ti, které Bůh zatracuje.
Dokážeme na papír nakreslit schéma druhého příchodu Krista, ale
nikdy o něm nekážeme, nevyučujeme, ani ho neočekáváme. Chodíme
kolem hynoucích, ale každý týden
kážeme těm, kteří už to slyšeli…
Vytvořili jsme prostředí, ve kterém se zajímáme více o to, aby byly naplněny naše vlastní potřeby,
než potřeby společnosti. Máme
pastory jejichž jediným cílem je
učinit každého šťastným. Nejsou
vydáni Velikému pověření, ale tomu, aby byly čisté záchody, úhledný bulletin, a plný hrnec šťastné
večeře. Máme mladé pastory, kteří
jsou nespokojeni s tím, co udělali
ostatní, ale nemají žáden problém v
tom, co sami nedělají.
Máme pastory, spokojené
s nedostatkem růstu, a kteří to
omlouvají tím, že dělají všechno co
umí a přesto neochotné učit se.
Jsou mnozí, kteří se plazí před
křesťanskými televizními hvězdami, které z nich vytahují peníze na
limuzíny, sídla a bohatství, zatímco
evangelizace se neděje. Máme více
těch, kteří touží získat vyšší postavení, než těch, kteří hledají ztrace-
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né duše. Stále víc směřujeme ke
kompromisu a nazýváme to tolerancí. Směřujeme k neposlušností
vůči Bohu a pojmenovali jsme to
svobodou. Řídíme se pověrami a
nazýváme to vírou. Nedostatek
kázně a ztrátu sebekontroly nazýváme relaxací. Bereme na lehkou
váhu to, že se málo modlíme, a
přesvědčujeme sami sebe, že utíkáme před zákonictvím. Přesouváme
se směrem k bezbožnosti a namlouváme si, že jsme byli vysvobození.
Kvůli nespokojenosti jsme vyměnili moudrost za bezstarostnost
v domnění, že je lépe riskovat
všechno než nic. Máme misionáře,
kteří se vrací domů s obrázky scenérií jak z National Geographic,
ale nejsou tam obrázky obětí, a
rozhodně ne obrázky nových křesťanů. Jsme často lidmi, kteří mají
programy, jenž se všem líbí, rozhodnutí, jenž jsou všemi přijímaná,
plány potvrzené všemi, ale o kterých nikdo nemůže vydat svědectví, že by přinášely ovoce. Máme
vedoucí na dně a na vrcholu, kteří
dovolili aby stres a vyčerpanost
určovali jejich agendu, kteří dříve
bývali Božími ohnivými oharky.
Jsou zde někteří, v tomto velikém množství posluchačů, kteří
dovolili, aby pornografie zničila
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jejich společenství s Bohem, jejich
rodiny a jejich sbory. Ó, Bože, pomoz nám! Někteří mladí lidé
z církví páchají sexuální hříchy,
protože jejich motivace pochází
více z jejich hormonů než z Boha.
Jsou kazatelé, jejichž oči jsou
v tajnosti vedeny k pěkným tvářím
či pěkným postavám. Obnov nám,
Bože, čisté srdce a čistou mysl.
Stěžujeme si na zanedbané vztahy,
rivalitu a závist. Odpusť nám tyto
strašné hříchy. Zkoumej nás, Bože,
prozkoumej naše srdce a pohleď,
zda nejdeme cestou bezbožnosti.
Očisti nás od všeho hříchu a vysvoboď nás. Obrať naše srdce zpět
k sobě. Dej, ať jsme hodni nazývat
se svatými a mít účast na Tvé spravedlnosti.
Vzdal díky, lámal jej a řekl: "Toto
jest mé tělo, které se za vás vydává; to čiňte na mou památku." Stejně vzal po večeři i kalich a řekl:
"Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví; to čiňte, kdykoli
budete píti, na mou památku."Kdykoli tedy jíte tento chléb a
pijete tento kalich, zvěstujete smrt
Páně, dokud on nepřijde.
1.Korintským 11,24-26

B. H. CLENDENNEN

NAROZENINY
Michalek Tomáš
Malinová Natálka
Vagunda Adámek

19. 3. 1993
29. 3. 1999
30. 3. 2005

Zemanová Veronika
Fízer Stanislav
Bojčuková Iveta
Gembická Anna
Bojčuková Světlana

VŠEM OSLAVENCŮM PŘEJEME
MNOHO BOŽÍHO POŽEHNÁNÍ

10.
17.
18.
27.
30.

3.
3.
3.
3.
3.

1988
1962
1967
1959
1965
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K ZAMYŠLENÍ

PORTRÉT SYNA
Jeden zámožný muž a jeho syn
vášnivě milovali umění a sbírali
jedinečná umělecká díla. Ve své
sbírce měli vše, od Picassa až po
Rembrandta. Sedávali spolu a
vzácná díla obdivovali.
Když vypukla válka ve Vietnamu, syn musel narukovat. Byl velmi odvážný a během jedné bitvy
nasadil život za kamaráda, který
byl v boji těžce zraněn. Během záchranné akce zasáhla syna zbloudilá kulka a ten na místě zemřel.
Zpráva otce zdrtila a ztrátu jediného syna nesl velmi těžce.
Nějaký čas po pohřbu, bylo to
kolem Vánoc, se u dveří objevil
mladý muž. Nesl v náručí velký
předmět. Řekl: "Pane, neznáte mě,
ale já jsem ten voják, jemuž Váš
syn zachránil život. Byli jsme spolu v boji, já jsem byl zraněn a on
mě nesl do bezpečí. Zasáhla ho
kulka do srdce. Váš syn ten den
zachránil několik životů. Já jsem
byl poslední zachráněný. Znali
jsme se dobře a často mi vyprávěl
o vaší lásce k umění." S těmi slovy
mladý muž podal otci zabalený
rám a řekl: "nic moc to není,
nejsem zrovna velký malíř, ale
myslím si, že Váš syn by byl rád,
kdybyste tento dar přijal".
Otec rozbalil podávaný předmět a uviděl portrét svého syna,
který tento mladý muž namaloval.
Pozorně se na něj díval, a s úžasem
pozoroval, jak vystihl podobu syna. Otec byl výrazem tak překvapen, že se mu do očí vehnaly slzy.
Poděkoval mladíkovi a nabídl, že
mu za obraz rád zaplatí.
"Ne, ne, pane, dlužník jsem já.
Nikdy bych nemohl zaplatit za to,
co pro mně udělal Váš syn. Přijměte tento dar jako dík a vzpomínku."
Od té chvíle měl obraz své čestné
místo. Kdykoliv někdo přišel na
návštěvu, otec vždy vedl návštěv-

níky nejdříve k portrétu syna a teprve potom mohli obdivovat vzácnou sbírku děl slavných mistrů.
Za několik let po této události
muž zemřel. Podle poslední vůle
měla být celá sbírka prodána na
velké aukci. Sjelo se mnoho významných sběratelů a netrpělivě
čekali až uvidí vzácná díla. Měli
jedinečnou příležitost nakoupit obrazy mistrů.
Před nedočkavými účastníky
se nejdříve objevil portrét syna.
Aukcionář klepl poprvé kladívkem
a oznámil: "za okamžik začne naše
aukce. Kdo přijde s první nabídkou? Před vámi je portrét syna. Čekám na první nabídku! Kdo začne?". Nastalo rozpačité ticho. Pak
se ze zadní řady ozval muž; křikl:
"Chceme vidět mistry! Tenhle vynechte." Aukcionář však trval na
svém. "Začínáme portrétem syna.
Kdo udělá první nabídku? Kdo začne? Kdo dá sto, dvě stě?" Tentokrát se ozval rozčilený hlas: "Přišli
jsme se podívat na Van Gogha,
Rembrandta. Dejte se do pořádné
dražby! Nechte portrét syna na konec." Aukcionář pokračoval.
"Portrét syna! Nabízím portrét syna. Kdo začne, kdo chce koupit
portrét syna?" Znovu nastalo trapné ticho. Konečně se vzadu ozval
hlas. Patřil rodinnému zahradníkovi, který se na aukci přišel jen podívat. Tiše řekl: "Nabízím za portrét deset dolarů." Zahradník nepatřil mezi boháče a deset dolarů bylo
vše, co u sebe právě měl. "Máme
první nabídku. Deset dolarů, kdo
dá víc?" Z obecenstva se ozvalo,
"dejte mu to za deset, chceme mistry!". "Nabídka je deset dolarů, kdo
dá víc, nabídne někdo dvacet?" Netrpělivost rostla a dav začal vřít.
Nechceme portrét syna, chceme
mistry. Přítomní chtěli vzácnější
díla pro své sbírky a především si

slibovali dobrou investici. Další
nabídka nepřicházela a tak aukcionář zvedl kladívko se slovy:
"Poprvé, podruhé" a po krátké pauze klepl po třetí. "Prodáno za deset
dolarů!"
Muž, který seděl ve druhé řadě
zvolal: "Konečně, dejme se do
dražby!" Aukcionář však odložil
kladívko se slovy: "Pánové, je mi
líto, ale aukce je u konce". "Co bude s díly mistrů?" "Je mi líto, pánové, je po aukci". "Co bude s dalšími obrazy?"
"Je mi líto. Jsem vázán podmínkou poslední vůle. Když jsem
byl určen, abych vydražil tuto sbírku, nesměl jsem jí prozradit, dokud
nebude vydražen portrét syna. Teď
všem oznamuji, že kupec portrétu
syna získává nejen celou sbírku,
ale stává se dědicem celé pozůstalosti. Ten, kdo koupil syna, dostal
vše!"
Před dvěma tisíci lety dal Bůh
svého Syna, aby zemřel hroznou
smrtí na kříži, abychom coby dědicové Božího zaslíbení měli věčný
život. Jsi dědic nebo kupec Božího
zaslíbení? Dotkla se smrt Božího
Syna Tvého srdce?
Kdo má Syna, má život; kdo nemá
Syna Božího, ten život nemá. Toto
jsem napsal vám, kteří věříte ve
jméno Syna Božího, abyste věděli,
že máte věčný život.
(1 Janův 5:12-13)

Převzato z:
„Zápas o duši“
Červenec 2000 (č. 65)
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AKCE A OZNÁMENÍ
KALENDÁŘ AKCÍ NA BŘEZEN 2010
Pondělí
Úterý
Čtvrtek
Neděle
Úterý
Čtvrtek
Pátek
Neděle
Pondělí
Úterý
Čtvrtek
Pátek
Neděle
Úterý
Čtvrtek
Pátek
Neděle
Pondělí
Úterý

1.3.10
2.3.10
4.3.10
7.3.10
9.3.10
11.3.10
12.3.10
14.3.10
15.3.10
16.3.10
18.3.10
19.3.10
21.3.10
23.3.10
25.3.10
26.3.10
28.3.10
29.3.10
30.3.10

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

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

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

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.)
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“
Druhé – celostátní kolo bude 27. 3. 2010 v ČR 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.)
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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
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), záda
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
ŠŤEPANIKOVÁ Zlatka - oči, astma,
vysoký tlak
TRZYNIECKÁ Žofie - posilnění

- WALDHAUSEROVÁ Eva - pevné
zdraví
Potřeby sboru
- posilnění syna Petra od E. Waldhauserové
- maminka I. Kovaříkové - zázrak
uzdravení, 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
- za požehnaný pobyt na Velké Lhotě
během jarních prázdnin
Sborový dům
- Slavnostní otevření 21.3.2010
- 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 otevření nové modlitebny
za požehnaný čas ke scházení v motelu
Carbokov
za finanční dary na stavbu během února 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
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pravidelný měsíčník sboru Apoštolské církve v Karviné, číslo 3, ročník 17

Bankovní spojení na sbor : 105 101 764 / 0300

Adresa: Apoštolská církev, Sborové noviny, Za Panelárnou, 735 06 Karviná - Nové Město, 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. 3. 2010

