
Sbor Církve bratrské v Opavě 13. května 2018

Když přišel den Letnic… 
Matúš Kušnír  |  Skutky 2,1-21

Svátek seslání Ducha svatého budeme slavit až příští týden, 
ale téma Ducha svatého je natolik stěžejní, že se mu hodláme 
věnovat více a častěji. Bez Ducha svatého by totiž církev 
neexistovala. Duch nám byl dán jako prvotina toho, co nás 
čeká v budoucnosti s Ježíšem Kristem. Duch svatý nám také 
pomáhá naplňovat Velké poslání! Zároveň je ten, jehož není 
možné pojmout ani obsáhnout, stejně tak, jak není možné 
spoutát vítr. Místo pokusu o krocení větru bychom měli 
napnout plachty!

K čemu potřebuji Ducha svatého? Je něco, co bych nezvládl bez Jeho 
pomoci? Nakolik má Duch svatý prostor v mém životě?
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Pravidelný program 

čtvrtek, 18:00 biblická hodina 

čtvrtek, 19:00 modlitební chvíle 
za misii v Bruntále 

pátek, 16:00 Lavina na Štítině 

sobota, 17:00 bohoslužba v 
Bruntále (Pavel Barot) 

neděle, 09:00 modlitební chvíle 

neděle, 09:30 bohoslužba  
(Nathan Beck) 

Dětský den 

Srdečně zveme děti i rodiče na 
dětský den, který proběhne 27.5. 
v našem sboru - na programu je: 
dopolední bohoslužba, společný 
oběd a odpoledne plné her pro 
děti (a volejbal pro dospělé). 

Narozeniny 

12.5. Renáta Šenková (E) 
18.5. Blanka Gil Carlsson (E)  
13.5. Šimon Jantošík 

Život stanice v Elimu 

pondělí, 18:30 - modlitební 
setkání 

úterý, 18:00 - židovské tance 

středa, 17:30 - Lighthouse 

čtvrtek, 15:00 - Awana 

NEDĚLNÍK 
Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit jinými jazyky /Sk 2,4/
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                                                                                                                           Horní Suchá 24. 04. 2018 

 

 Potvrzujeme,   

     že čínští křesťané, kteří byli ubytováni v Pobytovém středisku v Havířově, se stali součástí našeho 
sboru CB v Horní Suché. Později jsme je považovali za své přátelé, a oni nás. Vnesli mnoho radosti do 
našeho sboru i našich rodin. Na základě naších zkušeností, vzájemných sdílení, spolupráce při 
aktivitách pro jiné cizince a duchovního společenství, jsme přesvědčeni, že jsou to lidé vyznávající, a 
milující Ježíše Krista. Ti, s kterými jsme hovořili o křtu, nám říkali, že jsou pokřtěni. Ve své vlasti 
navštěvovali „domácí církev“ a prožili více, nebo méně příkoří pro svoji víru, dokonce i 
pronásledování. Spoléháme na jejich osobní svědectví, které je zároveň potvrzováno i jejich 
současným praktickým životem. Jsou houževnatí ve svých úkolech a věrní. Učí se s nadšením český 
jazyk a byli hodnoceni velmi pozitivně i pracovníky střediska. Našli si bydlení i práci a někteří odmítají 
sociální dávky, na které mají ze zákona nárok. Odmítají jakoukoliv finanční nabídnutou pomoc. 

     Někteří se velmi aktivně zapojili do bohoslužebného života našeho sboru, nyní i jiných sborů a stali 
se i plnoprávnými členy. Svým přístupem, radostí, praktickou pomocí jsou pro nás povzbuzením a 
pevnou  součástí našeho společenství.  

     Měli jsme výhodu, že jsme mohli využívat služeb překladatelky z čínského jazyka, která docela 
často překládala naše rozhovory a dokonce i bohoslužby. Přesto je zřejmé, že naše poznání jejich 
životů, problémů a motivací,  je velmi omezeno z důvodů odlišnosti našich kultur, různorodostí víry a 
ztíženému dorozumívání.                   

     Jsme přesvědčeni, že na základě uvedených poznatků, můžeme vydávat „dobré svědectví“ o 
našich přátelích z Číny a očekávat naklonění srdcí osob, které rozhodují o jejich osudech. Stále se ale 
modlíme a věříme v Boží svrchovanost a moc. Zároveň doufáme, že spravedlnosti, pravdě a milosti 
bude učiněno „zadost“.  

     Využíváme různé mediální i jiné možnosti k „pozvednutí našeho hlasu“ ke zmírnění 
nespravedlnosti a příkoří tohoto světa.  

 

S pozdravem a úctou                                                                   ThDr. Tadeáš Firla 

                                                                                                       kazatel Sboru Církve bratrské  

                                                                                                       v Horní Suché 
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