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SBOROVÉ NOVINY
AKTUALITY ZE ŽIVOTA NAŠEHO SBORU

Modlitební dopis pro rok 2022
Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte
mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám
přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“ (Mt 28,18-20)
Drazí bratři a sestry ve sborech Apoštolské církve, citát z Matoušova evangelia je orámován dvěma silnými
výroky: Pán Ježíš prohlašuje, že je mu dána veškerá moc a dále říká, že je s námi po všechny dny.
Jde bezesporu o jedny z nejsilnějších tvrzení křesťanské nauky.
Nesmíme však přehlédnout i to, co je uprostřed – vyzvání k učednictví.
Ano, křesťanství může pokračovat jedině tak, když jeho vyznavači vezmou výzvu k učednictví vážně.
V dějinách se výzva k učednictví častokrát podcenila, neboť byla adresována jen některým, vybraným
jedincům, zatímco většina tvořila více či méně pasivní konzumenty nedělních bohoslužeb. Má-li však
křesťanství, a tedy i naše, Apoštolská církev, přežít, potřebujeme obnovit výzvu k učednictví.
Učednictvím rozumíme takový styl života pro každého obráceného člověka, který vede k proměně
charakteru a hodnotového systému podle Ježíšova vzoru. Současně je učednictví i procesem přípravy pro
vybrané jedince, u kterých bylo rozeznáni povolání do služby vedoucích v církvi (2 Tm 2,2).
Učednictví se odehrává v církvi a my potřebujeme věnovat pozornost oběma jeho rovinám.
Svět vstupuje do třetího roku koronavirové krize. Jedno ze zjištění, jaké si z této zkušenosti odnášíme, je
poznání, že žijeme v proměnlivém a nestabilním světě, kde nic není pevně dané a co včera platilo, dnes
může být jinak. Jedinou jistotou tak zůstává Ježíšovo „Já jsem s vámi.“
Pro nás jako pro křesťany je důležité, aby náš pohled na život formovalo Boží slovo. Hledejme proto
moudrost u Pána, abychom nepodléhali různým dezinformacím, fake news a nenechali se navzájem
rozdělovat podřadnými tématy.
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Tímto dopisem Vás tedy zvu k modlitbám, které budou inspirovány jak výše uvedeným textem, tak i tématy
této doby. Zde předkládám některé náměty k modlitbám:
•

Chvála a uctívání Pána, který zemřel za hříchy světa, byl vzkříšen a nyní je mu dána veškerá moc na
nebi i na zemi.

•

Jednota církve; abychom se nenechali navzájem rozdělovat tématy ohledně očkování apod., aby nás i
přes různé názory pevně spojovala Kristova láska.

•

Učednický charakter církve; abychom byli ochotní učit se od Ježíše i jedni od druhých.

•

Nová generace služebníků: pastoři, starší, vedoucí na všech úrovních. Aby ve sborech, kde nemají
pastora, nebo se pastor blíží důchodovému věku, Bůh povolával nástupce. Aby proces předávání mohl
probíhat zdravě.

•

Zakládání sborů: aby Bůh povolával služebníky pro zakládání nových sborů, aby jim dával Ducha
svatého i správnou strategii pro každé podmínky.

•

Vedení církve: za moudrost, vedení Duchem svatým.

•

Za naši zemi – za novou vládu, aby měla moudrost spravovat zemi v této nelehké době.

•

…a samozřejmě je řada dalších, důležitých témat z života církve i společnosti, která zde přímo
neuvádím, ale předpokládám, že víte jak a za co se modlit.
Přeji Vám všem Boží milost, ochranu a vedení jak v osobním životě, tak i v zaměstnání a ve službě
Bohu.

Martin Moldan, biskup
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Toužíš po dobrodružném životě?
Je už to řada let, kdy v kinech proběhla trilogie Pán prstenů a následně pak trilogie Hobit. Tyto filmy
fascinovaly a dodnes fascinují celé generace diváků a ve světě fantazy filmů snad nemají konkurenci. Tyto
díla jsou na motivy knih J. R. R. Tolkiena, který byl blízkým přítelem nejvlivnějšího křesťanského
spisovatele 20. století C. S. Lewise. Neznám mnoho lidí, kteří by neměli rádi tyto dobrodružné příběhy.
Ve filmech, kde neustále bojuje dobro se zlem je spousta podnětných myšlenek, které dokážou
k divákům promluvit. Nemám čas na sledování filmů, ale několikrát jsem si na přelomu roku pustil třeba
Hobita. Pamatuji si, jak mě obrovským způsobem „nakopla“ jedna scéna. Mladý hobit Bilbo žije poklidný
život ve svém domečku. Dobrý čaroděj Gandalf se skupinou trpaslíků jednoho dne znenadání vtrhnou do
Bilbova domku a začnou u něj plánovat dobrodružnou výpravu k záchraně jejich vlasti. Gandalf vidí
v Bilbovi odvážného chlapíka a chce, aby šel na výpravu taky, ten ale jeho nadšení neopětuje. Mladý hobit
chce zůstat ve své pohodlné hobití chýši. Gandalf mu říká: „Povězte mi, od kdy jsou pro vás ty krajky a
matčiny talíře tak důležité? Vzpomínám na mladého hobita, který věčně běhal po lesích a pátral po elfech.
Býval venku dlouho, domů se vracel za tmy, pronásledoval svatojánské mušky. Na mladého hobita, který by
nadevše rád přišel na to, co je za hranicemi kraje. Svět nenajdete ve svých knihách a mapách. Svět je
venku.“
Jeden z našich nejlepších českých profesorů, teolog a biblista Pavel Hošek napsal k této tématice
několik knih. V poslední době jsou to knihy například: Sloužím Tajnému ohni: duchovní zdroje literární
tvorby J.R.R. Tolkiena (2020) a Ve víru Velkého tance. Duchovní zkušenost přítomná v literárním díle C. S.
Lewise (2021). V nich píše, jak hluboce je ve fantazy literatuře zakořeněna duchovní touha po Bohu.
Nedávno jsem do biblické školy zpracovával jednu Hoškovu knihu o českém vlastenectví. Ani zde
tento profesor nezapomíná na hobity. Vzpomíná na českého filosofa Patočku, který mluví o „velkém češství“
a „malém češství“. V každém z nás dřímá buď malé nebo velké „češství“.
Malé češství je v historii častější, neví si příliš rady ani s nabitou svobodou, aby pak mohlo vytvářet
kulturní hodnoty. Malé češství je poklidné, tak jako život hobitů v Hobitíně z Tolkienova Pána prstenů, říká
Hošek. Můžeme žít klidný život, množit se a radovat se z jídla. A samozřejmě na tom není nic špatného.
Netoužíme však po něčem větším?
Velké češství vidí smysl národa v uskutečňování obecně lidských hodnot a dalších důležitých a
duchovních věcech. Velké češství však vidí ještě dále za naše hranice – své o tom věděli např. Karel IV.,
Komenský nebo Masaryk. Velké češství bude zápasit s výzvami, před kterými stojí Česko, Evropa a svět.
V každém z nás dřímá ono velké češství.
A mimochodem nezmínil jsem se o tom, že Bilbo se nakonec pro dobrodružnou výpravu rozhodl a
doběhl družinu, která už byla na cestě. Rozhodnutí pro dobrodružný život neznamená, že musíme cestovat
po světě nebo se vydat na nebezpečnou misii. Můžeme zůstat v našich domovech, ale přesto se v nitru
rozhodnout pro odvážný život. Život vydaný Bohu. Když Bilbo opustil Kraj, už z něj nikdy nebyl ten stejný
hobit.
Jakub Koziel
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Co doporučujeme ze sborové knihovničky?
Náš první tip zaujme milovníky historických románů. A jakou jinou autorku
můžeme doporučit, než Francie Riversovou a její trilogii Ve znamení lva?
Krásně napsaná trilogie, odehrávající se v období rozkvětu Říma a
vyprávějící příběh Hadasy – otrokyně, která věří v jediného Boha a pevně
stojí na Jeho zaslíbeních. Do jejího života ovšem přichází láska a taky kruté
praktiky tehdejší doby. Zvládne si Hadasa udržet svou víru a přesvědčení?
Nenechte se odradit rozsahem této trilogie. Stojí totiž za to!

Čtete rádi knihy o manželství či vztazích obecně? Čerpáte z nich
myšlenky nebo máte pocit, že vám tyto knihy nemohou nic nabídnout?
Pokud jste odpověděli kladně na druhou část otázky, zkuste prosím tuto
knihu. Je totiž skvělá! Timothy Keller společně se svou manželkou (mají
více než čtyřicetileté zkušenosti v manželství) mluví o tom, že
manželství je nádherné, ale zároveň velmi složité. A přece mezi lidmi
neexistuje důvěrnější vztah. Pokud by existovala povinná četba křesťana
– tohle je jedna z knih, která by v ní neměla chybět!

Kathy Keller: „Pamatuji si, jak jsem mluvila s jedním člověkem a zeptala jsem se: Nakolik je pro tebe
jednoduché udržovat silný vztah s Bohem – čtení Bible, modlitbu…?“
„No, není to jednoduché, je to dost těžké.“
„A přitom je jeden z vás v tom vztahu dokonalý! Jak myslíš, že to bude vypadat, když budete ve vztahu dva
nedokonalí lidé?“
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KONTAKTY Za Panelárnou

Chceme moc poděkovat dětem a vedoucím nedělní školky, za krásný program, který
si pro nás připravili!
Děkujeme za vaši odvahu a nasazení.
A pokud jste jejich krásné vystoupení zmeškali, máme pro vás dobrou zprávu.
Můžete si ho přehrát na našem sborovém youtube kanálu.

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

Všem lednovým oslavencům přejeme jen to
nejlepší a Boží požehnání!

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.
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