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SBOROVÉ NOVINY
AKTUALITY ZE ŽIVOTA NAŠEHO SBORU

Připomínej si, že Bůh
je věrný!
SLOVO PRO KAŽDÝ DEN
Skokan o tyči zjistí, jak vysoko vyskočí, pouze
tak, že si postupně zvyšuje laťku, dokud ji
neshodí. Bůh to dělá stejně. Napíná tvou víru až
do bodu zlomu.
Pastor a spisovatel Jon Walker řekl: „V jednom
okamžiku své služby jsem vnímal, že Bůh chce,
abych se posunul ve víře. Konkrétně mi řekl,
abych přestal brát pravidelný plat a začal žít
vírou. Takže jsem to s pevnou jistotou, že Bůh se
o mě postará, protože mi to řekl, udělal a začal
hledat jeho zaopatření. Vedl jsem si záznamy, jak
se o mě Bůh staral, a můj seznam utěšeně
narůstal. Bůh mě posunul z neurčitého „doufám,
že se to stane“ do jistoty „vím, že se to stane“.
Přesto jsem byl během několika měsíců doslova
zviklán pochybnostmi. Ztratil jsem své zaměření
a začal hledat způsoby, jak se postarat o další
příjmy. Věřil jsem, že je mou zodpovědností se
starat, protože Bůh může jednat, ale nemusí.
Možná jsi dál než já, když jsem se učil důvěřovat
Bohu. Možná jsi ale zažil přesně totéž.“
Pochop jedno: Neotřesitelná víra pochází pouze z
víry, která byla tak mocně otřesena, že je teď
neochvějná, přesvědčená a nezlomná. Naším
největším zájmem je uspokojovat své potřeby, ale
největším Božím zájmem je rozvíjet naši víru.
„Bez víry však není možné zalíbit se Bohu“
(Židům 11:6). Proto Petr napsal: „Proto vám
hodlám ty věci stále připomínat, ačkoliv o nich
víte a jste utvrzeni v pravdě … Ale považuji za
správné probouzet vás napomínáním…“ (2.
Petrova 1:12-13). Takže měj stále na paměti, že
Bůh je věrný.

SVĚDECTVÍ

ZAMYŠLENÍ

Jak se vám daří?

Toto ráno

JAN ROKOSZ

HELENKA KUDRNOVÁ

Otázkou z nadpisu jsem v tomto měsíci začal
rozhovor s člověkem, který mě už dneska
oslovuje „příteli“. Od začátku ledna letošního
roku chodím pracovat do karvinské knihovny.
Moje práce se sestává hlavně z rozhovorů
s lidmi (online i osobně), administrativy a práce
na počítači. V knihovně jsem našel místnost, za
kterou nemusím nic platit, a můžu v ní v klidu
pracovat. Po dlouhé odmlce se v knihovně
znovu otevřela kavárna. Rozhodl jsem se do ní
zajít podívat a zeptat se pána, který kavárnu
provozuje, jak se mu daří s podnikáním. Pan
kavárník (tak jsem mu začal říkat), není
křesťan, ale je velice vstřícný a otevřený
člověk. Proto stačila jenom otázka: „Jak se vám
daří s kavárnou“ a vznikl z toho půlhodinový
rozhovor. Zjistil jsem, že v mládí chodil mezi
baptisty, a tak jsme se přirozeně bavili o víře,
Bibli i Ježíši. Po prvním rozhovoru jsem mu
věnoval knihu (Křesťanství v pěti slovech od
Lukáše Targosze), kterou stále čte a velice se
mu líbí. Dokonce přislíbil, že přijde i
s manželkou na Noc kostelů do našeho sboru.
Vůbec nevím, kam tohle nové přátelství bude
směřovat dále. Jsem si ale jistý, že ho Bůh
povede a mě dá moudrost, jaké další otázky
mám pokládat.

Moje myšlenky...no právě! Už nechci aby byly
moje, protože co je moje, není tvoje Pane.
Každé ráno vítám Duchu svatý a těším se z tvé
blízkosti. Je to jako když tě někdo, kdo tě miluje
zabalí do deky utkané z boží milosti. Není to ale
o tom, že budu v té kráse zabalená a nehnu se!
Je to o tom, že v tvé blízkosti načerpám, abych
mohla rozdávat. Ne každý může vyjít a chodit
mezi lidi, ale můžeš vyjít duchovně, tam kde jsi.
Vždyť modlitby a žehnaní, zlobu a faleš zahání.
Je to jako když si ráno uvaříš šálek kávy a
napiješ se. Teplá chuť kávy se rozlije tělem a ty
cítíš, jak tě uvnitř zahřála. Nicméně jen na
chvíli. Když to chceš cítit znovu, musíš se
znovu napít. Podobně je to s Duchem svatým.
Když ho poznáš, chceš s n ím trávit víc a víc
času. Chceš se napít, aby proudy živé vody
zavlažily okolí...rodinu, sousedy, přátele. Čím
větší okruh, tím více musíš pít.
Není nenávist mluvit proti věcem, které Bůh
nenávidí. Tento zlý svět miluje zlo a nenávidí
pravdu. Milovat Boha, je nenávidět zlo. Milovat
Boha znamená milovat lidi, takové jací jsou.
Modlit se za ně, žehnat jim a říkat jim o tom, že
nebe je stále ještě otevřené. Není důležité, co
Bůh udělá skrze nás, je důležité, co Bůh udělá v
nás.

V TOMTO VYDÁNÍ
SVĚDECTVÍ

RECENZE NA KNIHU

PLÁNOVANÉ AKCE
STRÁNKA 1
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RECENZE NA KNIHU

Konečně volný: Bojujte o čistotu s mocí
milosti

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

PLÁNOVANÉ AKCE

JAKUB KOZIEL
Není to tak dávno, co u nás ve sboru byl Pete Lupton
(ředitel organizace NePornu), který měl přednášku: Církev
a Pornografie – Jak můžu pomáhat druhým? A následující
den kázal v neděli na téma: Církev není imunní vůči
sexuálnímu pokušení.
Nejdříve bych chtěl říct, že jsem Bohu z celého srdce
vděčný, že jsem ve svém životě nikdy nemusel být
namočen do bahna pornografie. Přednášku a kázání
považuji za velmi přínosné, protože pornografie je opravdu
velký problém, se kterým se potýkají i křesťané. Jako
vedoucí mládeže jsem potkával chlapce a stále ještě jako
služebník potkávám muže, kteří s touto věcí ve svém životě
bojují (nebo dokonce svůj boj vzdávají). To byl hlavní
důvod, proč jsem přednášku navštívil – chci těmto lidem
pomoci. Proto jsem si také koupil knihu Konečně volný.
Pete říkal, že tato kniha píše o tom, jak ve svém životě
můžeme bojovat o čistotu pomocí Boží milosti a důvěřovat
této milosti. To mě ještě více přesvědčilo si knihu přečíst.
Téma Boží milosti mě zajímá. Křesťané sice ve svém slovníku používají ze zvyku slovo milost,
ale často ve svých bojích spoléhají na všechny možné různé náboženské „osvědčené metody“ ale
ne na Boží milost samotnou.

NOC KOSTELŮ 10. 6.
2022 OD 17 DO 21h
v našem sboru

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)

Kniha o tom píše následujícími slovy: Boží mocná proměňující milost je vám dostupná, ale
spousta lidí neví, jak ji správně použít. Pokud máte Ježíšovu moc nutnou ke změně, ale nevíte, jak
ji používat, je to, jako byste žádnou moc neměli. Jako byste uvízli na opuštěním ostrově s letadlem,
které má plnou nádrž, ale neuměli s ním létat. Naprosto nezbytně tedy potřebujete zjistit, jak máte
Boží milost uchopit, abyste z ní měli prospěch. Pokud chcete použít Ježíšovu proměňující milost,
musíte udělat něco tak jednoduchého, že to spousta lidí považuje za nemožné. Musíte jí uvěřit. (str.
19)
Ale nemusíte se bát, kniha není o nějakých charismatických formulkách a pozitivním
vyznávání milosti. Naopak je velmi praktická! Mluví o důležitosti vyznání a pokání. Zmiňuje
velmi důležitý princip: Zármutek podle Boží vůle působí pokání ke spáse, a toho není proč litovat,
zármutek po způsobu světa však působí smrt. (2Kor 7,10 ČEP) Ne každá zlomenost a lítost je
opravdové pokání. Světský zármutek pramení ze zahanbení nad poškozením dobré pověsti před
lidmi, strachem nad ztrátou zaměstnání nebo služby, znechucení partnera, trapných pocitů, obav z
poukazování na to, že jste divní. Zármutek světa nenávidí pomyšlení, že vás chytí. Světský
zármutek miluje více svoji pověst než Boha. Naproti tomu: Zbožný zármutek nenávidí samotný
hřích. Zbožný zármutek cítí, jak hrozná je neposlušnost, a pláče nad realitou srdce, které si zvolilo
přestoupení místo věrnosti. Bolestivý smutek životodárného zármutku pramení ze štiplavého
vědomí, že každý hřích láme Boží srdce, i kdyby na něj nikdo jiný nepřišel. (str. 32)
Dále autor mluví o důležitosti vykazatelnosti. Písmo nás vybízí, abychom vyznávali hříchy
jeden druhému (Jk 5,16) a taky abychom nesli břemena jedni druhých (Ga 6,2). Kdo zakrývá svá
přestoupení, neuspěje, ale kdo je vyznává a opouští, nalezne slitování. (Př 28,13 ČSP)
Kniha dále hovoří o radikálních rozhodnutích a opatřeních. Uvědomění si toho, že
pornografie vyměňuje svou milovanou manželku za cizí ženy. Kořenem tohoto hříchu není nouze,
ale naopak pýcha. Žádný problém v manželství není ospravedlněním ke sledování porna.
Pornografie plýtvá drahocenným časem, který máme vykupovat ke službě a budování Božího
Království.
Autor mluví o vděčnosti a pokoře jako možným klíčem k vítězství nad touto závislosti.
Kořenem tohoto hříchu je chamtivost.
Kniha začíná u Boží milosti a taky u ní končí. Jan 6,26-27 mluví o davu, který Ježíše
následoval jen kvůli tomu, že rozmnožil chleba – uspokojil jejich potřeby. Křesťané někdy
podobně chtějí po Ježíši, aby vyřešil jejich problémy a závislosti. Nechtějí samotného Ježíše, ale
chtějí uspokojení svých potřeb. Když nehřeší, mají pocit, že jsou Bohu blízko a když hřeší jsou
ztraceni ve své sebelítosti. Vztah s Bohem je mnohem víc – milujeme Ježíše kvůli němu
samotnému a máme správně nastavenou identitu. Když si knihu pořídíte, určitě neprohloupíte.

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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