LISTOPAD 2021 // ČÍSLO 11 // ROČNÍK 28

SBOROVÉ NOVINY
AKTUALITY ZE ŽIVOTA NAŠEHO SBORU

Sloupek básní
Helenky Kudrnové
DUŠE MÁ
Moje duše není smutná z toho co se děje. Raduje
se z toho, co přijde.
Vždyť smysl našeho života není v tomto životě,
ale v životě, který přijde.
Vytržení je o touze nade všechny touhy.
Bože můj! Lásko má nádherná a nevšední,
k sobě mě prosím pozvedni!
Láska a porozumění s Božím slovem v souznění,
kéž ve mně zůstává a není k utišení.
MILÝ MŮJ

Podobenství o rozsévači

Je mi tak krásně!
Ve Tvé blízkosti zmizely opratě, co řídily mé
starosti.

JINDŘICH KOZIEL

Teď se cítím jako nádoba plná vody čiré.

Pán Ježíš vypráví příběh o rozsévači (Lukáš 8,
4-15), který vyšel zasít semeno a pak vysvětluje
toto podobenství svým učedníkům. Chtěl bych
se pozastavit nad tou čtvrtou skupinou, jež je
semeno, které padlo do dobré půdy a jsou ním
lidé, kteří když uslyší slovo, zachovávají je
v dobrém a upřímném srdci. S vytrvalostí pak
přinášejí hojnou úrodu.

Jako holubice a její křídla bílé.
Jako strom ztepilý, co je plný síly.
Jako větřík, co rozpustil mi vlasy a ony rozevláté
ve slunci září.
Ty vlasy jsou jako zlaté a srdce mé je plné
láskou tvou ováté!

Nevím, co vy prožíváte, když tato slova čtete.
Ve mně toto podobenství vypůsobuje to, abych
byl ve svém životě ostražitý, aby starosti,
povinnosti a blahobyt nepohlcovaly moje
myšlení a cíle. Aby nebyl můj duchovní život
oslaben, nebo úplně pozastaven. Toto je pro mě
výzva.
Slovo Boží je živé, ono není spoutané. Vírou ho
uvolňujeme a tak přinášíme úrodu. To, co vidím
je, že mnozí křesťané v dnešní době jen
přežívají ze dne na den, protože jsou často
oklamaní strachem. Důležité je, aby víra v Boží
slovo nás zmocňovala k takovému životu, který
přináší ovoce. Mnozí z nás žijeme
v obviňování, že jsme neužiteční a Boží slovo
nám ukazuje, že Pán tiše a neustále čeká, kdy
s jeho zmocněním vykročíme, kdy se na něho
otevřeme a začneme mu věřit. Toto zmocnění
přijde vždy, kdy uděláme krok víry. My
musíme v moc Božího slova uvěřit, ať už se
děje kolem nás cokoli.

Apoštol Pavel ve svém 2. listu k Timoteovi 4, 917 píše, že ho mnozí opustili, zradili nebo odešli
do světa. Pavel říká, že pro evangelium snáší
utrpení a pouta jako zločinec. Boží slovo se před
žádnou překážkou ať už lidskou nebo duchovní
nezastaví.
Jednou v životě jsem měl opravdu silný zážitek,
kdy jsem svědčil člověku, který se zajímal o
budhismus. Říkal jsem mu, že Pán Ježíš je tou
cestou, pravdou a životem a on mi v té době
oponoval. Ten den měl jít na noční směnu a
k večeru si šel ještě lehnout. Když chtěl vstát,
zjistil, že se nemůže ani pohnout, jako by byl
připoutaný provazy. Pak si vzpomněl, na to
slovo, že ve jménu Ježíš je moc a vyslovil toto
jméno. Něco se prolomilo a mohl vstát
z postele. Ráno po noční směně na mně čekal a
vyprávěl mi, co prožil. V krátké době odevzdal
svůj život Pánu.
Ďábel ví, že Boží slovo nespoutá a tak se snaží
působit
strachem
na
křesťany,
aby
neuplatňovali slovo ve víře ve svých životech.
A proto dělejme kroky víry, aby slovo, které
jsme přijali rostlo v nás a přinášelo úrodu.

V TOMTO VYDÁNÍ
ZÁŽITKY Z VÝLETU

UDÁLOSTI ZE SBORU

PŘEHLED AKCÍ
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Výlet na Súlovské skály
LUCKA GEMBICKÁ

Tento výlet se začal plánovat už minulý rok v létě,
kdy jsem se účastnila společného výletu do Tater,
který byl také úžasný. Jak to tak bývá, při povídání,
začalo se v úvahách plánovat, kde by se dalo také
vyrazit na výlet. Marek navrhl Súlovské skály, ale
ideálně na podzim, protože to tam bývá
nejkrásnější. Naše nadšení a plány však překazilo
zavření hranic z důvodu opatření proti šíření
coronaviru. Pro mě velké zklamání, ale co se dalo
dělat. Útěchou nám byl výlet do Lomné.
Přešel rok, blížil se podzim a znovu jsme začali
plánovat cestu na Slovensko. S horšící se situací
jsme doufali, že se nebude opakovat stejná situace
jako vloni. Předpověď počasí vypadala příznivě,
podzim začal hrát všemi barvami a blížil se den
našeho výletu.
Po 7hod ranní jsme vyrazili z Karviné a kolem 9hod
jsme vycházeli na naši trasu. Začali jsme obdivovat
nádheru podzimu, první skály a výhledy. Nesměly
chybět svačinky a pitný režim (někteří doplňují
častěji, jiní už přešlapují na místě, kdy budeme dál
pokračovat) a potkáváme první turisty, které
využíváme k vyfocení naší skupinky.
Nejdelší zastávkou byly pozůstatky hradu, kde jsme
zdolávali úzké průchody a průlezy a následně další
výšiny skal s nádherným rozhledem. Slunce, mraky
a barevné listy násobily radost z pohledu na krajinu
a cítili jsme, jako by nás někdo hladil po duši.
Následně jsme pokračovali dále po trase a jako
vždy jsme se mohli vzájemně sdílet s tím, co
prožíváme, jak se máme, co je u koho z nás nového
atd.
Některé části trasy se měnily na skluzavku z listí,
jiné zase na opičí dráhu, kdy musíte přelézat
stromy, žebříky a jiné přírodní překážky. Nám se
však toto líbilo a bylo to zpestřením tohoto výletu.
Všichni jsme se v pořádku vrátili k výchozímu
bodu, mírně unavení, ale nadšení a s dalšími plány
na výlety. Je to čas, kdy nejen děláme něco pro své
zdraví, ale také se vzájemně můžeme sdílet a
poznávat, tedy budovat vztahy.
Od svého dětství mám ráda přírodu a nyní je pro
mne místem odpočinku a skvělým vyvážením od
celodenní práce u kancelářského stolu a notebooku.

SBOROVÉ
NOVINY
Všem listopadovým oslavencům
přejeme jen to nejlepší a Boží
požehnání!!!
PLÁNOVANÉ AKCE
VÝROČÍ 30 let od založení našeho sboru
proběhne v neděli 21. 11. od 9:30
Srdečně vás zveme na slavnostní
shromáždění a oběd s kávou! Předpokládaný
konec 14:30
Prosím nahlaste počet osob (Lumírovi F.)
zůstávajících na oběd. Děkujeme
V sobotu 13. 11. od 17:00 proběhne v našem
sboru v sále přednáška O pornografii (lektor
z org.Covenant Eyes). Přijít může kdokoli.

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!
Rodině Pohlotkových přejeme upřímnou
soustrast!

Nedávné události
Hosté na našem shromáždění
V polovině října nás přijeli navštívit manželé Pospíšilovi, kteří slouží v malém sboru v Bučovicích. Pastorem je zde Jiří Pospíšil, který nám v neděli
vylíčil, jak je Pán Bůh s manželkou vyslal do Bučovic, kde jim začalo růst společenství skrze „vztahovou službu“. Vztahovou službou je míněno to, že
začali pořádat akce pro místní komunitu nevěřících. Na příklad založili kulinářské večery, kdy se jednou týdně sejde zhruba 15 nevěřících lidí u nich
v budově a společně vaří, povídají si a jí. Další aktivitou je tzv. fight klub pro muže, kteří pracují na své fyzické, psychické i duchovní stránce a
navzájem se podporují. Na dalším shromáždění jsme přivítali hosty z Teen Challenge, kteří nám zároveň posloužili slovem a osobním svědectvím.
Náš sbor pravidelně podporuje organizaci Teen Challenge a jejich zařízení pro muže a ženy. Děkujeme, že nás přijedou každý rok navštívit s
aktualizacemi a příběhy uzdravení.

Novinky z NF Nehemia o situaci v Afgánistánu
Celý Afghánistán má nyní novou vládu, která je v rukou Tálibánu. Jsme rádi, že i přes zcela nepříznivé okolnosti v zemi se nám daří udržet v chodu
alespoň některé z našich 40 projektů, zatímco jiné byly pozastaveny. Nyní čekáme, které z nich budeme schopni opět otevřít. Nová vláda slíbila
neziskovým organizacím, že ve své práci budou moci nadále pokračovat. Uvidíme, zda dodrží svá slova. Již v minulosti jsme ve spolupráci s bývalou
tálibánskou vládou zrealizovali mnoho našich stěžejních projektů. Jsme si jisti, že naše dosavadní práce v Afghánistánu nebyla marná. Za celou dobu
našeho působení jsme pomohli mnoha tisícům Afghánců. Podařilo se nám zajistit potravinovou pomoc potřebným, tisíce dětí mají přístup ke vzdělání.
Otevřeli jsme několik zubních klinik a půl milionu Afghánců žije v domech, které jsme jim pomohli postavit. V neposlední řadě se nám podařilo zajistit
pro stovky tisíc lidí přístup k pitné vodě. Naším cílem jsou především samotní Afghánci, kterým se snažíme pomáhat v jejich potřebách, a to tím
nejlepším dostupným způsobem. Budeme vděční, když při nás budete i nadále stát.
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