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SBOROVÉ NOVINY
AKTUALITY ZE ŽIVOTA NAŠEHO SBORU

Svědectví
PAVLA SUKNAROVSKÁ

V Božích rukou
Už to bude 3 roky zpátky, co jsem skončila, ale
nedokončila vysokou školu. Škola při práci je
vždycky časově náročnější. Nebudu lhát, mnohdy
je to na úkor spousty jiného. Někdy člověk není
na shromáždění, na modlitbách, po nocích se učí
a na čas s Bohem není takový prostor, jako býval.
V takovou chvíli u mě vyvstává otázka, zda
vůbec můžu Boha o něco žádat… K tomuto se
váže více než jeden příběh, kdy mi Bůh
neskutečně požehnal. Když jsem jednou dělala
opravu zkoušky z pokročilé podnikové ekonomie
(dalo by se říct, že to jsou takové slovní úlohy se
vzorečky a k tomu plno počítání), byla jsem na to
doslova našprtaná. A i když jsem neskutečný
stresař, ze zkoušky jsem měla dobrý pocit. Byla
jsem si jistá, že jsem zkoušku zvládla, jen jsem si
nebyla jistá známkou. A pak přišel ten šok.
Výsledek byl takový, že mi chyběly 2 body,
abych měla za 3 (horší známku mít nemůžete).
Nechápala jsem to. Byla jsem si tak moc jistá,
proto jsem se rozhodla napsat učiteli e-mail
s prosbou, zda mohu test vidět osobně. Žádost
byla kladně vyslyšena a já jsem ještě ten den zašla
za učitelem. Cestou jsem se modlila a říkala
Bohu, že to nechávám v jeho rukou. Ve škole mi
pan učitel předložil test, kde mi ukázal, že jsem
udělala chyby doslova z nepozornosti. Spočítala
jsem příklady dobře, ale zapomněla jsem, že se
po mě chce, abych odpovídala ve větách.
V takovou chvíli můžete mít číslo dobře, ale
chybí věta, čili 0 bodů. Každopádně mi na mysl
vyvstala otázka, kterou jsem také položila, a to
tedy kolik bodů nakonec mám. Učitel začal
počítat a zjistil, že mi nezapočítal bod. Tak jsem
mu řekla, že děkuju za jeho čas, že tedy budu
muset ještě na 2. opravu zkoušky. A on mi
najednou říká, že mám dost bodů, načež s ním
nesouhlasím, že mi chybí prostě jeden bod.
Zmatený se díval do svého PC, aby si ověřil, jestli
mám pravdu já nebo on. A výsledek? BŮH je
úžasný. Zkoušku jsem měla, a za to, že jsem měla
ještě kuráž se dohadovat, mi pan učitel přihodil
další bod. Ze zkoušky jsem oficiálně odešla
s výsledkem za 2. Tento zážitek je pro mě
zázrakem doteď!

Proč se modlíme?
LUMÍR FOLVARČNÝ
Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší,
kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí.
A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme,
pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od
něho. 1 Jan. 5:14-15.
Většina sborů vstupuje do nového roku
s modlitebními řetězy a posty. Chtějí si vyprosit
Boží požehnání do nadcházejícího roku a hledat
Boží vedení. V našem sboru to činíme velmi
podobně. Hledáme tvář Boží a prosíme o
požehnání do dalšího roku. V Karviné již
mnoho let společně s dalšími sbory
organizujeme počátkem roku Alianční týden
modliteb. I letos proběhl ve dnech 10.-14. ledna
2022. Považuji to za milost a Boží požehnání,
že se můžeme společně scházet k modlitbám.
Jak tato aktivita vlastně vznikla? „Alianční
týden modliteb“ je celosvětově rozšířená
akce evangelikálních církví, zaměřená na
společné modlitby napříč různými církvemi.
Tato
společná iniciativa
vznikla
při
vzniku Evangelické aliance v Anglii v r. 1846 a
poprvé byla realizována v roce 1861. Alianční
týden modliteb se koná zpravidla ve druhém
týdnu ledna.
Místní
protestantské
sbory
organizují
sérií
vzájemných
setkání,
zaměřených na myšlenku sjednocení v
modlitbě. Ve městech se většinou konají
setkání každý den, vždy v jiné církvi.
Modlitbu někteří přirovnávají k dýchání.
Člověk dýchá, aniž by se musel k tomu nějak
motivovat. Pokud sportuje nebo vykonává
těžkou práci, musí se naučit pracovat s dechem.

Každý kdo zná svého Pána se rád modlí. Je to
způsob, jak prohlubovat vztah s Kristem a
zůstávat v Jeho blízkosti. Pokud křesťan necítí
touhu po modlitbě, tak s ním něco není
v pořádku.
Modlíme se proto, že nám to Bůh říká: O nic
nemějte starost, ale za všechno se modlete. O
své potřeby proste s vděčností Boha. Filipským
4:6 (B21).
Bůh slibuje, že naše modlitby nejsou marné,
dokonce ani tehdy, když hned nedostaneme to,
oč žádáme. Raději, když se modlíš, vejdi do
svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému
Otci, který je vskrytu. Tvůj Otec, který vidí
vskrytu, tě odmění. Matouš 6:6 (B21).
Modlíme se, abychom ostatní duchovně posílili.
Za všech okolností se modlete v Duchu; proto
vždy vytrvale bděte a v každé své modlitbě a
prosbě se modlete za všechny svaté. Efeským
6:18 (B21).
Modlíme se, když stojíme před závažným
rozhodnutím: V těch dnech pak vystoupil na
horu, aby se modlil. Celou noc strávil v
modlitbě k Bohu a když se rozednilo, zavolal své
učedníky. Vybral z nich dvanáct a nazval je
apoštoly. Lukáš 6:12-13 (B21).
Na modlitbu bychom neměli nahlížet jako na
prostředek k uskutečnění naší vůle, ale Boží.
Nikdy neuvidíme výsledek našich modliteb,
pokud se nebudeme modlit. V Písmu máme
zaslíbeno, že vroucí modlitba spravedlivého
zmůže mnohé. Jakub 5:16.
Pán Ježíš byl přesvědčen, že modlitba stojí za
námahu. I my bychom se toho měli držet. On
sám se modlil, aby zůstával v Otcově vůli, oč
více to potřebujeme my? Marek 1:35.
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Náš otec Abraham: Židovské kořeny
křesťanské víry

SBOROVÉ
NOVINY
Všem únorovým oslavencům
přejeme jen to nejlepší, Boží
pokoj a požehnání!

JAKUB KOZIEL
Už několikrát ve Sborových novinách proběhla rubrika
s doporučováním různých křesťanských knih. Také bych chtěl přispět
„svou troškou do mlýna“. Už v minulém díle zazněla věta „pokud by
existovala povinná četba pro křesťana“… A v tomto díle bych určitě
chtěl do této „povinné“ četby zařadit jednu knihu, která se v mé
knihovničce stala klenotem. Byla to jedna z knih, která mě v životě při
mých studiích silně ovlivnila. Přečetl jsem si ji na doporučení pastora
KC Těšín Bohuše Wojnara, jehož kázání k této tématice mě rovněž
formovaly.
Marvin R. Wilson (autor knihy) je profesorem biblických a
teologických studií na Gordon College ve Wenhamu ve státě
Massachusetts. Je vůdčím představitelem v dialogu mezi křesťany a
židy, spolupracoval na řadě knih a napsal mnoho článků na téma
křesťansko-židovských vztahů.
Ačkoli křesťanství je hluboce zakořeněno v hebrejské půdě, mnozí křesťané mají
nedostatečné informace o bohatém hebrejském dědictví církve. Tato kniha vymezuje vztahy mezi
judaismem a křesťanstvím, mezi Starou a Novou smlouvou a vyzývá křesťany, aby prozkoumali své
hebrejské kořeny a nechali se tak inspirovat k biblicky autentičtějšímu životnímu stylu.
NECHÁPEJTE TO ŠPATNĚ! Tady nejde o žádný fanklub pro Židy, kdy se na různých
konferencích mává izraelskou vlajkou a v pozadí hoří sedmiramenný židovský svícen. Tady se jedná
o tvou identitu! Téměř všichni pisatelé Bible, první křesťané a církev byla veskrze židovská – se
vším, co to znamená. Židovští křesťané dále obřezávali/obřezávají své děti, dále slavili/slaví
židovské svátky atd. Lišili se od ostatních Židů tím, že uctívali Mesiáše – Boha, který přišel v těle,
jehož oběť finálně naplnila rituální krvavé oběti Staré smlouvy.
Teprve později se otevřelo téma obřízky a dodržování některých zákonů – ovšem nikoli pro
křesťanské Židy, ale pro křesťany z pohanů. To, co se v Novém zákoně řeší ohledně obřízky a
dodržování zákonů je to, že když my pohané uvěříme, nemusíme se stát nejdříve Židy, abychom se
stali křesťany.
Nikde se tam však nepíše, aby mesiánští Židé opustili své židovství. Někdy se to chápe jinak
na základě verše z Koloským 3,11: Potom už není Řek a Žid, obřezaný a neobřezaný … ale všechno
a ve všech Kristus. Ve stejně logice ale můžeme říct, že v Kristu: …není ani žena … ani muž. (1Kor
11,11) Znamená to, že žena přestane mít ženské dispozice, ženskou sexualitu a menstruační cyklus,
protože v Kristu už není muž ani žena? Nebo stejně tak muž přestane být mužem, se vším, co je
s tím spojeno? (Možná tak v šílených genderových ideologiích, ale ne v realitě!) Staneme se v Kristu
bezpohlavní neidentifikovatelné osobnosti? Nikoli! Muž zůstane mužem a žena zůstane ženou – se
vším, co je s tím spojeno – a to v Kristu. Stejně tak Žid, když se stane křesťanem neztratí svou
židovskou identitu s věcmi, které jsou s ní spojeny. A i my pohané, když se staneme křesťany,
nepřijdeme o svůj pohanský původ (například o ozdobený stromeček na Vánoce, že?) 😊 Ale jsme
všichni jedním Božím lidem – v Kristu Mesiáši!
Svou vírou jsme naroubováni jako planá oliva na tu ušlechtilou. Církev tuto pravdu naprosto
nepochopila a fatálně selhala. To ne my bereme na milost Židy, ale oni vzali na milost nás
pohany. O dějinách antisemitismu v církvi pojednává kniha Máme ruce od krve, kterou napsal
Michael L. Brown. Je to velmi smutné čtení.
Počítáte s tím, že Bůh-Syn je Židem? Židovský mesiáš Ježíš je plně Bohem a plně člověkem.
Nyní má vzkříšené hmotné tělo (jak sám řekl „z masa a kostí“), které bylo/je obřezáno. Věděli jste
to?
A dále se zeptám, proč apoštol Pavel, poté co se stal křesťanem, nechal obřezat Timotea?
Proč se před veleradou přiznává k farizejskému vyznání? Proč z jedné misijní cesty spěchal, aby
mohl být na židovské svátky v Jeruzalémě? Proč před Jeruzalémskou křesťansko-židovskou církvi
v čele s Jakubem podstoupil židovský rituální očistný obřad?

PLÁNOVANÉ AKCE
Konference OTEVŘENÉ NEBE
Sobota 5. 2. 2022 celý den ve třech blocích
Řečník Jakub Kamińsky bude večer od 17:00
do 19:30
MY LIFE WORKSHOP kurz
Každý čtvrtek od 19:00 online přes ZOOM
První den kurzu začíná 17. 2.
TÝDEN MANŽELSTVÍ
Přednáška Zdeňka Kašpárka na téma:
Komunikace v manželství/Jak překonat krizi
V pátek 18. 2. od 17:00
V literárním salónku Regionální knihovny
(Karviná Mizerov)

KONTAKTY
Za Panelárnou 2481/2, 73506 Karviná
Tel.: + 420 596 318 745
E-mail: ackarvina@volny.cz
Web: www.ackarvina.cz
FB: AC Karviná
Číslo účtu: 2200929323/2010
Sborové noviny vycházejí jako měsíčník
a jsou distribuovány zdarma. K dostání jsou
v budově sboru nebo online na našem webu.
Jakékoliv příspěvky vždy vítáme. Články,
recenze, slovo povzbuzení, svědectví a jiné
můžete předávat osobně pověřené osobě
anebo zaslat na uvedené adresy. Příspěvky
procházejí korekcí redaktora.
Aktuality sledujte na našem FB
Starší nedělní bohoslužby jsou ke
shlédnutí na našem YouTube kanále

Bratři a sestry máme určité nedostatky v našem chápání Nového zákona. Je mnohem více
židovský, než jste si doposud mysleli. Pokud se o tom chcete dozvědět více, pak si přečtěte tuto
skvělou studii. Naše kořeny jsou židovské.
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