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ZAMYŠLENÍ

Co stavíme na pevném základě?
JAKUB KOZIEL

Buď ochoten se
změnit
SLOVO PRO KAŽDÝ DEN
„Kdyby byli moudří,

jednali by prozíravě,
pochopili by, jak skončí.“
5. Mojžíšova
32:29
Jestli nejsi ochoten se měnit, budeš od nynějška
za pětadvacet let sice starší, ale jinak stejný jako
dnes, kromě toho, že už budeš mít méně času i
možností. Bible říká: „Kdyby byli moudří, jednali
by prozíravě, pochopili by, jak skončí“
Jak získáš ochotu ke změně? Když si uvědomíš,
že ke změně dojde, ať se ti to líbí nebo ne.
Pomůže ti to se připravit. Jeden spisovatel napsal:
„Na zítřku je jisté jenom to, že bude jiný než
dnešek. Pokud o tom pochybuješ, zamysli se nad
tímhle: Můj děda měl farmu, mí rodiče zahradu a
já mám otvírák na konzervy! Svět je jiný, než byl
před dvaceti lety, a za dalších dvacet let bude zase
jiný. Dobrou zprávou ale je, že se mění tak rychle,
že se nemůžeš pořád mýlit, i kdyby ses o to
snažil!“
Rozdíl mezi tím, kým jsi dnes, a kým budeš za
pětadvacet let, závisí do značné míry na třech
věcech: na knihách, které čteš, na vztazích, které
buduješ, a na čase, který trávíš s Bohem. Chceš
být moudrý? Bible říká: „… moudrost dává
Hospodin, poznání i rozumnost pochází z jeho
úst“ (Přísloví 2:6). Chceš být šťastný? „Blaze
člověku, jenž našel moudrost, člověku, jenž došel
rozumnosti“ (Přísloví 3:13). Chceš prožívat v
životě naplnění? „… buďte pevní, nedejte se
zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně; vždyť
víte, že vaše práce není v Pánu marná“ (1.
Korintským 15:58).

Podle milosti Boží, která mi byla dána, jako
rozumný stavitel jsem položil základ a druhý na
něm staví. Každý ať dává pozor, jak na něm
staví. Nikdo totiž nemůže položit jiný základ než
ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus.
Zda někdo na tomto základu staví ze zlata,
stříbra, drahého kamení, či ze dřeva, trávy,
slámy – dílo každého vyjde najevo. Ukáže je
onen den, neboť se zjeví v ohni; a oheň
vyzkouší, jaké je dílo každého člověka. Když
jeho dílo vydrží, dostane odměnu. Když mu dílo
shoří, utrpí škodu; sám bude sice zachráněn,
ale projde ohněm. (1Kor 3,10-15 ČEP)
Tato biblická pasáž je úchvatná, přesto
nebývá příliš vyhledávaná. Skýtá možná více
otázek než odpovědí: Nestačí, že už je položen
pevný základ – Ježíš? Co víc k němu můžeme
přidat, co víc stavět? A není psáno, že na skále
je zbudovaná církev a brány pekel ji
nepřemohou? Nemáme vše potřebné v církvi?
A není zbytečné mluvit o tom, že jeden staví ze
zlata a druhý ze dřeva? Nedělá to zbytečné
rozdíly mezi lidmi a nevede to k vychloubání?
Ano Kristus je naprosto dostatečný,
přesto věřím, že tato pasáž v Písmu není
napsána jen „zbůhdarma“. Ano církev je pevně
zbudována, ale tvoří ji jednotlivci – a to jsi ty.
Nestačí si říct, já budu chodit do církve a církev
bude Bohu sloužit a modlit se. Pokud se modlíš
ty, modlí se církev. Pokud Bohu sloužíš ty, dělá
to církev. Církev není duchovní slovo, které
samo za sebe něco dělá. Církev jsi ty a já. Je to
o nás všech, není to o pár hyperaktivních
jedincích, kteří budou dělat všechno a vlastně
nic pořádně. Každý z nás musí najít své
obdarování, rozvíjet jej a dělit se o něj s
ostatními.
Pořád můžeme na něčem pracovat, něco
rozvíjet a stejně nám vždy zbydou nějaké
rezervy. Důležité je vědět, k čemu nás Bůh
volá, abychom rozumně nakládali s energií a
časem, který nám byl svěřen. Ano, Kristus je
tvůj základ, ale jak na něm stavíš? (1Kor 3,12)
Kde v Kristově těle je tvé místo? Z jakého
stavíš „materiálu“? Už teď můžeme revidovat
svůj život. Co teprve až jej budeme revidovat
na věčnosti s Pánem.

Náš křesťanský život nebude srovnáván
s nějakým jiným křesťanem, ale bude
posuzován ve smyslu: „Jaké byly naše možnosti
a jak jsme s nimi naložili“. (To je hlavní
význam citované pasáže.) Až uvidíme ten rozdíl
mezi našimi možnostmi a jejich uskutečněním,
Bůh nás neodsoudí, ale bude hodnotit naše dílo
a postoje. Ten proces bude bolestně očistný –
projdeme ohněm (1Kor 3,15).
Není to „skutkaření“? Nepodporuje to
ideu očistce? Ať nás tento text provokuje
jakkoli, je to pouze Pavlova výzva k tomu,
abychom neustále měli před očima Krista jako
základ našeho života a vůči Ježíši zhodnotili
naše životní priority.
Pevně doufám, že nikdo z nás si věčný
život s Pánem nepředstavuje jako něco
nudného. (Plutí na mráčku a brnkání na harfu.)
Přesto si mnoho křesťanů neuvědomuje, že
věčný život navazuje na náš současný život, na
naše životní příběhy, na naši službu. (A to je
možná jeden z důvodů proč se někteří o nic moc
nesnaží.) Něco z toho, co krásného pro Pána
děláme už teď, bude oceněno a bude to mít
určitý význam. Možná to bude i nějakým
způsobem pokračovat. Ten, kdo Boha chválí na
housle, v tom možná bude pokračovat na nový
nástroj, který nikdy neviděl. Zahradník bude
možná okopávat rostliny, z kterých se mu bude
tajit dech. A mohli bychom pokračovat. Kdo ví,
co všechno nás čeká v budoucím věku (tento
pojem často Ježíš používal). Určitě to ale
nebude věčná nuda, právě naopak.
Bůh nevymaže to, co jsi pro něj v tomto
životě dělal. Naopak pročistí to ohněm v něco
daleko nádhernějšího, co bude mít věčný
význam. Neláká vás na tom začít pracovat?

V TOMTO VYDÁNÍ
ROZHOVOR
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Jak pokračuje Honzova práce na KAMu
Asi všichni víme, že Honza Rokosz pátým rokem
pracuje v org. Křesťanská akademie mladých
(KAM). KAM buduje mladé vedoucí a tvoří
evangelizační a misijní programy, aby zasáhli
mladou generaci v naší republice. Honza pracoval
předchozí čtyři roky na projektu Komenský 2020,
který byl již ukončen. Nicméně Jan na KAMu
zůstává a trochu mění působiště. Více o Honzově
práci a programech KAMu se dočtete v rozhovoru
přímo s ním.
Jaké nové programy KAM v poslední době pro práci s mládeží připravil?
Nově vznikla služba pro vedoucí chval – jmenuje se to Worship.ko. Lidé se mohou vzdělávat
v rámci seminářů, vede to Jéňa Pospíšil. Dále je nový program QUEST (výprava), který zahrnuje
to, že lidé z církve mohou zvát mladé na tzv. larpové hry (výpravné, dobrodružné hry v přírodě
s převleky např. za rytíře). Tento program je např. vhodný pro zakládání dorostu v daném sboru. No
a já s Miriam Paszovou zakládáme nový program Duchovní dědictví. Do něj spadá práce na školách
v podobě přednášek o Husovi, Komenském, Vánocích, Velikonocích a o Bibli.
Jaké starší úspěšné programy běží dál?
Fusion – služba, kde se sdílí evangelium skrze hudební kroužek. Exit tour, program Edge – to je
sportovní služba, kde se hraje hlavně Ultimate Frisbee, ale je tam zahrnut také Gaming – setkávání
se ve skupinkách na online hrách. A dále to jsou letní velké akce jako English campy, evangelizační
Ignite týdny. A poslední oblast je Škola pro život, která se věnuje hlavně křesťanským učitelům a
lektorům.
Jak bude pokračovat projekt Komenský, na kterém jsi pracoval čtyři roky?
Tak ta hlavní změna bude v tom, že projekt poběží dál, ale nebude tolik zaměřený na veřejnost a
církve, ale především na školy. To znamená, že se bude školám a jednotlivým třídám nabízet celý
projektový den pod vedením lektora. Školy se nakonec budou moci zapojit se svými projekty do
soutěže.
Vím, že teď máš od září v práci nějaké změny. Jak bude teď vypadat tvá náplň práce?
Můj vedoucí je teď Michal Soukup, který má na starosti práci v regionech, co se týče podpory
vedoucích mládeží. To bude moje hlavní náplň, že se stanu takovým mentorem pro vedoucí. A další
půlka mé práce bude právě to duchovní dědictví, v rámci kterého chceme podpořit mladé vedoucí,
aby se stali lektory a tvořili tak most mezi církví a školou.
Máš osobní vizi, ať v práci nebo v církvi pro tento školní rok?
Pro skupinu „Mladí dospělí“ v našem sboru je moje vize povzbudit je k tomu, aby hledali, co po
nich Bůh chce, aby hledali své povolání, směr. A v práci to je budování vztahů. Na to se těším, že
už nebudu tolik sedět u počítače, ale opravdu budu s lidmi budovat vztahy, ať už s těma vedoucíma
nebo se školami. A doufám, že se to povede vybudovat takovou síť vztahů.

SBOROVÉ
NOVINY
Všem říjnovým oslavencům
přejeme jen to nejlepší a Boží
požehnání!

PLÁNOVANÉ AKCE
Výlet na skály do Súlova 23. 10.
Kontakt: Marek Slusarz

Večer chval 23. 10. od 18:00 AC Třinec
Konference pro ženy 23. 10. v Kolíně
Pobyt pro nezadané 27. - 31. 10.
Penzion Hájenja / Horní Dušnice

Encounter konference 2021
28. - 30. 10. / Brno

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

Nedělní bohoslužby začínají
pravidelně v 9:30!

Sborová vaječina vol.2
TEREZA ROKOSZOVÁ
Letos v pátek dne 1. října se konal druhý ročník naší sborové
vaječiny. Oheň pod kotlíkem se rozhořel přesně v 17 hodin, díky
Honzo! Prostor za budovou se pomalu začal plnit členy sboru, ale
také hosty (napočítali jsme 30 účastníků včetně dětí). Bylo krásné
páteční odpoledne, na venkovní posezení ideální.
Během čekání na vaječinu jste mohli pozorovat, že se utvořily zcela
přirozeně takové čtyři frakce. První: Povídálci – takto jsou označeni
lidé, kteří rádi posedávají u stolu a nezastavitelně klábosí se všemi
kolem. Druhá skupinka: Hráčky – na tomto ročníku vaječiny jsme
totiž s některými ženami zahájily zápas ve venkovní hře Mölky
(příště hru musíme dohrát). Třetí frakce: Dříči a vaječňáci – tato
skupinka se skládala z mužů, kde každý měl něco na starost. Jeden
rozbíjel vajíčka, druhý rozfoukával oheň, třetí držel kotlík, čtvrtý
míchal, pátý se díval atd. No a poslední frakci zaujímají samozřejmě
děti.
Letos, i jako minule se dělaly dvě várky vaječiny a musím vám říct,
že ta kotlíková snědená ve skvělé společnosti, je prostě nejlepší.
Takže pokud jste tento ročník nestihli, nenechte si ujít ten další!
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