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SBOROVÉ NOVINY
AKTUALITY ZE ŽIVOTA NAŠEHO SBORU

Uvolni v sobě moc!
SLOVO PRO KAŽDÝ DEN
„Bůh sám totiž ve vás působí, abyste nejen
chtěli, ale i dělali, co se mu líbí!“ Filipským
2:13, B21
Hnací silou tvého auta je motor, který se aktivuje,
když nastartuješ. Teprve potom se dá auto do
pohybu a ty můžeš jet, kam potřebuješ.
Při úsilí o naplnění Duchem svatým hrozí
nebezpečí, že si ho zredukuješ na „zážitek“, místo
abys ho „uvedl do pohybu“ a začal dělat velké
věci pro Boha. Když byl v Novém zákoně někdo
naplněn Duchem svatým, vždycky se začalo něco
dít! Lidé se obraceli ke Kristu. Docházelo k
uzdravením. Při jedné příležitosti hořely na
náměstí okultní knihy (viz Skutky 19:19). Lidé
neoslavovali Pána jen v modlitebnách, ale vyšli s
tím do ulic! První obraz Boha, který nám přináší
Písmo, je Bůh jako Stvořitel. Stvořil nás ke
svému obrazu, vdechl do nás život a pak nám
řekl: „Jděte a buďte produktivní“ (viz 1.
Mojžíšova 1:28).
Jestli se modlíš, aby přišel někdo, kdo má
odpovědi na všechny otázky, a změnil tvůj život,
tak věz, že se to nestane. Nejsi bezmocným
přihlížejícím. To, co Bůh vložil do tvého nitra,
změní situaci kolem tebe – tedy za předpokladu,
že to uvedeš do pohybu! To, co je v tobě, je větší
než problémy, jimiž procházíš, situace, v níž se
nacházíš, nebo překážky, které se ti stavějí do
cesty. Když všechno kolem tebe říká „ne“, ale
cosi v tobě říká „ano“, pak je to Bůh, který „v tobě
působí, abys nejen chtěl, ale i dělal, co se mu líbí“
(viz Filipským 2:13). Toto „chtění“ je tvá část
úkolu, schopnost to „dělat“ je částí Boží. Když
obě tyto části sesynchronizuješ, tvůj život se
změní.

Čemu věří generace Z?
LUKÁŠ KLÍMA (WEB PROBOHA.CZ)
Příslušníci generace Z jsou narozeni mezi roky
1995 a 2010, dnes jim je tedy mezi 12 a 27 lety.
Této generaci se také říká generace „digitální“,
její příslušníci často mají svou identitu ve
virtuálním světě. K jejím znakům také patří
genderově fluidní (genderfluid) tolerance, to
znamená, že jsou tolerantní k tomu, když se
gender jedince v průběhu času mění. Z hlediska
křesťanství je v této generaci nízký počet těch,
kdo se hlásí k některé křesťanské denominaci i
ke konkrétnímu náboženství. Český sociolog
Petr Sak si všímá toho, že tato generace nemá
zájem o dějiny (někdy se mluví o tzv.
„historickém bezvědomí“), zato má zájem o
globalizaci, což se projevuje např. zájmem o
život v zahraničí. Život této generace provází
rozklad tradičních sociálních struktur (např.
tradiční rodiny) a silná vazba na internetové
sociální sítě.

Až 34 % deklaruje víru v Boží existenci, ovšem
to nutně neznamená, že v něj mladí lidé věří.
Bůh je nejčastěji vnímán jako duch nebo jako
životní síla. Pokud má náboženství nějaký
pozitivní smysl, tak jako nástroj k osobnímu
růstu, ke zkvalitnění vlastního života.
Náboženství tedy již samo o sobě není cíl, ale
prostředek.
Pro tuto skupinu, je především v evangelické a
v katolické církvi důležité klást důraz na
hodnoty, jako je krása života v přirozeném
světě, láska, která má podobu vzájemné péče.
Také sdílení naděje a radosti, vyvádění ze
skepse a beznaděje, autenticita, porozumění
Bibli jako symbolické knize, která předkládá
základní struktury vztahů mezi Bohem a lidmi.

V generaci Z však nadále pokračuje
rozvolňování vazby mezi náboženskou vírou a
náboženskými institucemi. A ačkoliv se až
27 % příslušníků této generace označuje za
věřící, bohoslužeb se účastní pouze 3 %.

V TOMTO VYDÁNÍ
ZAMYŠLENÍ

O POSTOJI K
HOMOSEXUALITĚ

PLÁNOVANÉ AKCE
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NÁŠ POSTOJ K HOMOSEXUALITĚ
LUMÍR FOLVARČNÝ

Což nevíte, že nespravedliví nedostanou do dědictví Boží království? Nemylte se! Ani
smilníci ani modláři, cizoložníci, rozkošníci ani lidé praktikující homosexualitu, 10 zloději ani
chamtivci, opilci, utrhači ani lupiči nebudou dědici Božího království. 11 Takoví jste někteří
byli. Ale dali jste se omýt, byli jste posvěceni, byli jste ospravedlněni ve jménu našeho Pána
Ježíše Krista a v Duchu našeho Boha. 1. Kor. 6:9-11. ČSP
Pod tlakem dnešní doby si čím dál víc uvědomujeme, že následovníci Pána Ježíše májí
za úkol přinášet i správné pohledy a výklady na aktuální témata, patří zde i téma
homosexuality. Usiluj, aby ses mohl před Bohem postavit jako osvědčený dělník, který se
nemá zač stydět a který správně vykládá slovo pravdy. 2.Tim. 2:15 B21. Na úvod si řekněme,
že láska mezi osobami stejného pohlaví neospravedlňuje hřích. Láska a věrnost
homosexuálních páru neospravedlňuje toto jednání. V Božích očích to není legitimní. Pro
věřící lidi není běžně přijatelné ani to, když muž opustí po letech manželku a zdůvodní to
láskou k jiné ženě. Nazýváme to hříchem cizoložství nebo rozvodu. Trochu nás může mást,
když v hříšném jednání nacházíme opravdovou lásku mezi lidmi. Co si s tím počít? Je to
snadné, v Božích očích nejsou lepší hříchy a horší. Hřích je hřích. Co se týká homosexuality,
je důležité zmínit i naši snahu rozlišovat mezi:
a) Přitažlivosti k osobám stejného pohlaví. Není to hřích, ale pokušení.
b) Aktivní homosexualitou. Jde o biblicky nepřijatelné jednání (hřích).
Společnost ve které žijeme je liberální. Zdůrazňuje naše svobody a práva. Evropský
liberalismus vede k hlubokému přesvědčení o vlastní výjimečnosti. V praxi se zdůrazňuji
osobní svobody člověka – vzdělání, lidská práva, lékařská péče, ale i právo na potrat a
sexuální orientaci. Vypadá to tak, že někomu jde o to, aby se v Evropě bořily tradice a zažité
vzorce chování. Údajně je důležité, jak se cítíš a kdo vlastně jsi? Liberalismus jde tak daleko,
že říká: „Vyber si pohlaví.“ To je rozdíl oproti křesťanskému pohledu, který říká: „Bůh mě
stvořil jako muže nebo ženu.“ Jsme stvořeni k Božím záměrům. Efez. 2:10. Nežijeme sami
sobě, naše tělo patří Kristu. Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který
ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě! Bylo za vás zaplaceno výkupné.
Proto svým tělem oslavujte Boha. 1.Kor. 6:19-20.

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

PLÁNOVANÉ AKCE
Všichni jste srdečně zváni na
SBOROVÝ DEN 29. 5. od 9:30
Bohoslužba, oběd, spol. program
Celostátní romská konference
Srdce služebníka 14. května od 9:30 h
Prostory židovské synagogy, Děčín
POBYT PRO NEZADANÉ 16. – 19. 6. 2022
Autocamp Fulnek
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR ROYAL
RANGERS KARVINÁ
22. – 28. 8. každý den od 8 do 16 hodin
Je připraven bohatý program, hry, výlety,
tvoření, canisterapie ad.
Kontakt: Marek Slusarz (tel.:602 839 271)

Křesťané věří v tyto teorie o původu homosexuality:
1) Vrozená (člověk se rodí jako homosexuál)
2) Vývojová teorie (homosexualita je způsobená rodinným prostředím a zážitky
z dětství)
3) Duchovní (démonický původ)
4) Vlastní volba (lidé se rozhoduji pro homosexuální chování)
Nejčastěji se setkáme s tvrzením, že homosexualita je vrozená. Vědecky to stále není
potvrzeno. Nenašel se gen homosexuality, bisexuality ani heterosexuality. I když to věda
nepotvrdila, tak i my křesťané akceptujeme tuto možnost. Hřích vstoupil do lidského rodu a
porušil naši dokonalost 1. Mojžíš. 3. Jako porušené bytosti vedeme boj proti hříchu. Ten se
projevuje i bojem proti našim žádostem a pokušením. Jakub 1,15 Žádostivost pak počne a
porodí hřích, a dokonaný hřích plodí smrt. David hovoří: V hříchu mě počala matka. Žalm
51,7. Mnozí rodiče se setkávají u svých dětí s vrozenou schopností lhát nebo neposlouchat.
Výchovou a osobním příkladem však vedou děti k tomu, aby těmto sklonům nepodléhali. A
proto může být hříchem narušena i heterosexualita. Například - manželka se může zamilovat
do jiného muže, než je pravoplatný manžel. I znovuzrozený člověk potřebuje obnovu své
duše. Dejme Bohu prostor pro naši obnovu. Mou duši obnovuje, po stezkách spravedlnosti
vodí mě pro jméno své. Žalm 23:3 B21.
Co říci závěrem?
Žijme se všemi v pokoji. Je-li možno, pokud to
záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. Řím. 12:18.
Udržujme vztahy s těmi, kdo projevuji
homosexuální sklony (hlavně v rodině).
Projevujme lásku i přijetí, ale zároveň nesouhlas
s tímto životním stylem. Jde o soucitný konflikt,
který je někdy nutný. Nedovolme, že vznikne
bariera. Odmítnutí homosexuality neznamená
odmítnutí osoby.
Do 18 let se maximálně věnujme výchově dětí. Nenechme to na škole a přátelích.
Rozlišujme mezi přitažlivosti k osobám stejného pohlaví a aktivní homosexualitou.

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!
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