
Boží výchova 

Z naděje se radujte,  
v soužení buďte trpěliví,  
v modlitbách vytrvalí. 
Římanům 12:12  
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Výše uvedené verše nám hovoří leccos o důležitosti Boží výcho-
vy v našem životě. Výchova obecně zahrnuje různá usměrnění, 
káznění a povzbuzování. Cílem výchovy je odstranit nežádoucí 
chování, pomoci někomu vyvarovat se zásadních chyb v životě a 
učinit z něj člověka, který se chová a jedná dle toho, co se pova-
žuje za správné. Něco podobného s námi činí i náš nebeský 
Otec. Ono místo Písma nás učí, že i v našem křesťanském životě 
budeme procházet obdobími a situacemi, které jistě nebudou 
nijak příjemné. Je třeba s tím tedy i počítat. Pokud nás Bůh bude 
zbavovat něčeho špatného, bude to i nepříjemné a bude to bolet. 
Budou to chvíle zkoušek, sebezapření, usmrcování hříšných či-
nů, pokořování, kříže v našem životě a zlomení. Jednoduše řeče-
no, při Jeho výchově zakusíme princip umírání. Jan 12:24.25 
Amen, amen, pravím vám: Jestliže pšeničné zrno, které padlo 
do země, nezemře, zůstává samo. Zemře-li však, přináší mnohý 
užitek. Kdo má rád svou duši, hubí ji; kdo nenávidí svou duši v 
tomto světě, uchrání ji k životu věčnému. Co v našem životě 
často potřebuje umírat? Čím bude Bůh jednat a tak nás vychová-
vat? Např. naše pýcha, nepoddajnost, neústupnost, závislosti, 
hříšnosti, předvádění se, vychytralost, rozumování, sebeláska, 
lenost, soutěživost, dvojakost… prostě vše, co se pozvedá proti 
Bohu. To je také to, co potřebujeme. Žel, mnohdy se do církve 
dostává myšlenka více se v církvi „bavit“ než „umírat“. Může 
nám i mylně jít o to, získat „davy“ místo „kvality charakterů“. I 
toto musí zemřít. Mnohé zkoušky v našem životě nám přinášejí 
jisté nepříjemnosti, ale Boží slovo nás učí, že i naše víra (zlato) 
je zkoušena, zakusí těžkosti (oheň). 1 Petrův 1:6.7  Proto jásáte, 
i když jste nyní nakrátko, je-li to nutné, zarmouceni rozličnými 
zkouškami, aby osvědčenost vaší víry, vzácnější než pomíjející 
zlato, jež je zkoušeno ohněm, byla nalezena k chvále, slávě a cti 
při zjevení Ježíše Krista. Toto místo odkazuje na proces, kdy 
býval zlatonosný kámen nejdříve pálen ohněm, aby se stal křeh-
kým, pak byl rozbit na drobnější kousky a rozemlet žulovými 
mlýnskými kameny. Prášek byl promýván na nakloněných 
deskách, aby všecky zeminy byly odplaveny. Pečlivě vybrané 
kousky byly pak se solemi aj. uzavřeny na pět dní a nocí 
v hliněných tyglicích a pak několikrát taveny. Pak se ukázalo 
opravdu čisté zlato. I my procházíme podobným procesem při 
Boží výchově. Jsme také tvarováni. Bůh je popisován též jako 
hrnčíř, který tvaruje hlínu. Jeremjáš 18:6  „Cožpak nemohu na-
ložit s vámi jako ten hrnčíř, dome izraelský?“ je výrok Hospodi-
nův. „Hle, jste v mých rukou jako hlína v rukou hrnčířo-
vých…“Jedním z nejkrásnějších příkladů „tavení“ a „tvarování“ 
je v Bibli život Jákobův. Jaký byl Jákob a proč jej Bůh tak přísně 
vychovával? Již v lůně své matky Rebeky se totiž strkal se svým 
bratrem Ezauem. Jakoby již tam chtěl být první a dosáhnout 
prvorozenství. Něco pro sebe uchvátit. Při porodu zvláštním 
způsobem držel patu svého bratra, ale byl narozen až jako dru-
hý. Jeho jméno Jákob vlastně znamená „zatlačit“ – ve smyslu 
zatlačit ostatní. Již to předznamenávalo mnohé z vlastností a 
chování v životě Jákoba. Ano, soutěživost, nezdravé soupeření; i 
s tím bude Bůh jednat. V dospělosti vzal lstivě a vychytrale prvo-
rozenství. Oklamal tak svého otce Izáka. Byl prohnaný a troufa-
lý. Jednalo se mu jen o požehnání od Boha a ne o Boha samotné-

ho. Dary povýšil nad Dárce. Pak žil na útěku jako štvanec. Své-
hlavost mu přinesla strach a nejistotu. Opustil rodinu a žil asi 
700 km daleko v nesmíření. A pak přišel Bet-el, počátek Božího 
káznění. Bůh mu ukazuje žebřík, kde ovšem nahoře není Jákob, 
ale brána do nebe, k Bohu! I tam mu jde více o jídlo a oblečení, 
ne o Boha samotného. Pak dává Bohu desetinu; chová se spíše 
jako obchodník, který obchoduje s Bohem. „Já Ti něco, Bože, 
dám.“ Pak se zamiluje do Ráchel. Byla to láska na první pohled. 
Jenže tvrdohlavý člověk často narazí na dalšího tvrdohlavého. 
Narazil na vypočítavce Lábana. U něj měl za Ráchel pracovat, 
avšak byl podveden. Po sedmi letech nezískal Ráchel, ale Leu. 
Pak pracoval dalších sedm let, aby získal Ráchel. Téměř dvě 
desetiletí celkem strávil u Lábana při tvrdé práci, přičemž mu 
Lában změnil několikrát mzdu. Když získal Ráchel, byl opět zdr-
cen další těžkostí. Ráchel byla neplodná. Poté utíká a je Lába-
nem pronásledován. Když se pak měl setkat po letech s Ezauem, 
byla to další tvrdá zkouška! Vyslal zvědy, aby zjistili Ezauovo 
naladění. Hrozila mu snad i smrt. Ezaua 20 let neviděl. „Vy běž-
te první, já budu radši vzadu“, řekl ostatním. Udělal by cokoli, 
aby se vyhnul nějaké své škodě. Měl strach. Ono platí, že ten, 
kdo nejvíce intrikuje, se nejvíce bojí. A pak přichází nejdůležitěj-
ší Boží káznění; potok Jabok. Tam zůstal sám. V noci. Nespal. A 
tam se mu zjevil Bůh a bojoval s ním. Bůh řekl: „Již dost toho 
všeho tvého“, přišel s ním zápasit, aby ho pokořil, konečně pře-
mohl.  Celou noc s ním zápasil! A nemohl ho přemoci! Ani po 20-
ti letech pokořování! Bůh mu jakoby říkal: „Uznej už svou poráž-
ku.“ Zde lze vidět, jak je těžké mnohdy nás pokořit! Jací jsme 
mnohdy netvární. Význam slova Jabok = vyprázdnit. Bůh z nás 
chce vylít vše špatné. A pak Jákobovi zasazuje poslední zdrcující 
úder: poranil mu kyčelní kloub. Je to symbolické, neboť šlachy 
kyčelního kloubu jsou nejsilnější. Každý křesťan má v sobě cosi, 
s čím bojuje a co je v něm příliš silné a neví si s tím rady. Jákob 
se z této rány nezotavil nikdy, chodil s holí a s novým jménem. 
Dostal jméno „Izrael“ = Bůh vládne! „Už nevládneš ty, Jákobe, 
ale Já.“ Ale ono Boží ukazňování neskončilo. Čekaly jej další 
těžké situace: znásilnění jediné dcery Diny, Ráchel porodila 2. 
syna Benjamina a po porodu umírá, jeho syn Ruben se vyspal 
s jeho ženinou Bilhou, ztrácí Josefa – miláčka a pak jakoby Bůh 
Jákobovi odebírá vše, ztrácí Benjamina a jejich zemi zasahuje 
hladomor. Nakonec se Jákob objevuje před faraonem, ale i když 
byl jako ten, kdo uprchl před hladem, lidsky v nižším postavení, 
bez zlata, slávy, pyramid a soch; byl na vyšší pozici než faraon 
sám a požehnal mu! Bůh jej povýšil! Samotnému faraonovi sdě-
lil, že celý jeho život byl těžký, už si nemyslel, že je „někdo“. Je 
v pozadí, ale Bůh je v popředí. „Ve víře Jákob, když umíral, po-
žehnal oběma Josefovým synům, uctíval Boha, opíraje se o horní 
konec své hole, berle.“ Žid.11,21. Ta hůl tam zůstala. To zranění 
tam zůstává. Byl vychovaným Božím mužem. Počítejme tedy i 
my v našem životě s kázněním, kdy nás Bůh formuje do takové-
ho tvaru, charakteru, kdy již nejsme v akci jen my, ale přede-
vším On. Nechť je nám Jákob i v tomto příkladem a povzbuze-
ním. 

Bůh vám žehnej 
Josef Ledvoň 
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Což jste zapomněli na slova, jimiž vás Bůh povzbuzuje jako své syny: `Synu můj, podrobuj se kázni Páně  
a neklesej na mysli, když tě kárá. Koho Pán miluje, toho přísně vychovává, a trestá každého, koho přijímá za sy-
na.´Podvolujte se jeho výchově; Bůh s vámi jedná jako se svými syny. Byl by to vůbec syn, kdyby ho otec nevycho-
vával? Jste-li bez takové výchovy, jaké se dostává všem synům, pak nejste synové, ale cizí děti. Naši tělesní otco-
vé nás trestali, a přece jsme je měli v úctě; nemáme být mnohem víc poddáni tomu Otci, který dává Ducha a ži-
vot? A to nás naši tělesní otcové vychovávali podle svého uvážení a jen pro krátký čas, kdežto nebeský Otec nás 
vychovává k vyššímu cíli, k podílu na své svatosti. Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, ný-
brž krušná, později však přináší ovoce pokoje a spravedlnost těm, kdo jí prošli.  Židům 12:5-11   
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Americká MODLA 

Představte si člověka, který vezme dřevěný špalek a vyřeže z něj něco, co vypadá jako oděný muž s vousy. Na spodek té 
figuríny vyřeže jméno „Ježíš“. Potom se každý den před ní uklání a uctívá ji. Udělá to z něho křesťana? Ne, udělá to z něho 
modláře! Uctívá něco, co má jméno Ježíš, ale v žádném případě jím není. Jeho dřevěný bůh je těžká urážka Pána Ježíše. 
Podobným způsobem vytvořilo moderní americké křesťanství mnoho variant Ježíše, které se sotva mohou podobat Pánu 
Ježíši tak, jak je zjeven v Písmu. Tím, že si vytvořili boha podle vlastního přání, uctívají „amerického Ježíše“, a nejsou o nic 
menší modláři a o nic více křesťané než řezbář, o kterém jsme mluvili. Jaké jsou rozdíly mezi americkým Ježíšem a Ježíšem 
Bible? Americký Ježíš se objevuje v mnoha variantách. Porovnejme si alespoň několik málo nejpopulárnějších verzí 
s biblickým Ježíšem. 

BIBLICKÝ JEŽÍŠ AMERICKÝ JEŽÍŠ 

• řekl, že pouze ti, kdo činí vůli Jeho Otce, kteří dodr-
žují Jeho přikázání, ti vejdou do království nebeské-
ho. Ostatní že půjdou do pekla a to i ti, kdo Jej nazý-
vali Pánem (Mt 7:13-27). Biblický Ježíš varuje, že ti, 
kdo někoho nenávidí, ti, kdo žijí v nečistotě, v neod-
puštění, sobci a lakomci nebudou spaseni (Mt 5:21-
22, 27-30; 6:14-15, 19-24; 25:31-46). 

• neklade tolik důraz na svatost. Nezdůrazňuje, že poslušnost je 
naprosto nezbytná pro získání věčného života. Ti, kdo si myslí, 
že je nezbytná, jsou podle něho zákoničtí. Tento Ježíš vždy zdů-
razňuje Boží milost, ale je to milost, která nedbá a slevuje, ale 
NEPROMĚŇUJE. Americký Ježíš věří, že víra bez skutků může 
spasit, a že existuje celá třída věřících patřících do nebes, i 
když jsou nazýváni „tělesnými křesťany“, protože jsou 
k nerozeznání od nespasených lidí. 

• používá jednoznačné pojmy, aby varoval své nejbližší 
učedníky před možností, že nebudou hotovi ve chvíli 
Jeho příchodu, pokud se vrátí ke hříchu. Varuje své 
nejbližší učedníky, že půjdou do pekla, pokud nebu-
dou připraveni, až se navrátí (Mt 24:32-51; 25:1-30). 

• naopak věří, že jakmile už jsi jednou spasen, jsi navždy spasen. 
Máš v nebi garantované místo, bez ohledu na to, jak žiješ svůj 
život. Svým posluchačům často říká, že zemřel za všechny je-
jich hříchy – minulé, přítomné i budoucí, a že není žádný hřích, 
který by ještě mohli spáchat, za který by nezemřel. Takže jsou 
naprosto spaseni v jeho milosti. (Nezdá se, že by se někdo ptal, 
jestli to znamená, že každý člověk bude nakonec spasen, když 
Ježíš zemřel za hříchy všech – minulé, přítomné i budoucí.) 

• nevěděl čas svého návratu, a proto řekl svým násle-
dovníkům, že nastane veliké soužení, a že by pak 
měli utíkat do hor. Řekl, že někteří z nich budou 
umučeni. Zaslíbil, že po těch katastrofálních událos-
tech„.. A on pošle své anděly s hlasitou polnicí a ti 
shromáždí jeho vyvolené od čtyř větrů, od jednoho 
konce nebe až po druhý“ (Mt 24:3-36). 

• zaslibuje, že všichni, kdo mu patří, budou vzati do nebe ještě 
dříve než začne soužení, protože přece Bůh nedovolí, aby byli 
pronásledováni Jeho lidé, které miluje. (Ti, kdo věří 
v amerického Ježíše, často nemají žádnou představu o tom, 
kolik je na světě pronásledování, které musí trpět ti, kdo věří 
v biblického Ježíše. Ani je to nezajímá.) Americký Ježíš se vrátí 
dvakrát a k jeho druhému návratu dojde za sedm let po prv-
ním. Zapomněl to svým učedníkům oznámit. 

• přikázal svým následovníkům, aby prodávali svůj 
majetek a podporovali chudé, aby si tak skládali po-
klady v nebesích. Přikázal jim, aby si neskládali po-
klady na zemi, protože ti, kdo to dělají, že jsou ve 
tmě (Mt 6:19-24; Luk 12:33-34). Dokonce i ti, kdo 
dávají úzkostlivě desátky jako zákoníci a farizeové, 
mohou být milovníky peněz (Luk 11:42; 16:14; 
18:12). 

• často svým následovníkům říká přesný opak. Chce jim dát více 
pokladů zde na zemi a učinit je ještě bohatšími, než právě jsou. 
Slibuje jim prosperitu již za 10% jejich platu. Je ale zajímavé, 
že podle výzkumu George Barny, jen asi 8% těch, kdo věří 
v amerického Ježíše, mu dává alespoň 10% ze svých příjmů. 

• učil své učedníky, aby se modlili, aby bylo posvěceno 
jméno Jeho Otce, aby Jeho království přišlo, a aby na 
zemi byla konána Jeho dokonalá vůle. Učil je, aby 
prosili o svůj denní chléb a za osvobození od zlého 
(Mt 6:9-13). 

• učí své učedníky modlit se Jábesovu modlitbu a uplatňovat svůj 
smluvní nárok na získání ještě většího bohatství (1 Par 4:10). 

• všem říkal, aby činili pokání a varoval je, že jinak 
zahynou. Otevřeně říkal, že pokání je předpokladem 
pro odpuštění (Mt 4:17; Luk 5:32, 13:3-5; 24:47). 

• zřídka zmiňuje pokání. Nejčastěji jenom žádá lidi, aby jej přijali 
jako spasitele. 

• často mluvil o pekle a varoval před jeho hrůzami 
(Mat 5:2, 29-30; 8:12; 10:28; 13:41-42, 49-50; 18:9; 
22:13; 23:33; 24:51; 25:30; Luk 13:28). 

• nechce nikoho strašit ani jen zmínkou o pekle, protože by to 
mohlo odradit lidi, kteří jsou na cestě do pekla, a to by bránilo 
růstu církve. 



1 Janův 2:3-6 
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• řekl svým služebníkům, že jejich úkolem je činit učedníky, 
kteří budou poslouchat všechny jeho příkazy (Mt 28:19-
20). 

• říká svým služebníkům, že jejich cílem je shromažďovat 
na nedělní shromáždění co největší zástupy. 

• zaslíbil svobodu od hříchu těm, kteří se stanou Jeho sku-
tečnými učedníky a budou zůstávat v Jeho Slovu (Jan 8:31
-36). 

• taková zaslíbení nedává. Hříšníci a závislí mohou mít na-
ději na vysvobození až v nebi. Do té doby musí čekat. 
Americký Ježíš nabízí psychologické poradenské služby a 
skupinovou terapii. 

• ukazoval, že věřit v Něho a být Jeho učedníkem jsou syno-
nyma. Každého volal, aby s Ním vstoupil do závazného 
vztahu jako Jeho oddaný učedník (Mat 28:19-20; Luk 
14:25-35; Jan 8:30-31). 

• věří, že člověk může patřit do nebe, i když se nikdy nesta-
ne učedníkem, a že je to jenom volitelný krok pro věřící, 
kteří se mu chtějí odevzdat. 

• povolává k vášnivé oddanosti. Oznamuje, že Jej nebudeme 
hodni, pokud milujeme své rodiče nebo naše děti více než 
Jeho. Nemůžeme Jej následovat, pokud nezapřeme sami 
sebe a nevezmeme svůj kříž (Mat 10:37-38; 16:24). 

• nevadí, že v životě lidí zaujímá místo až po jiných, více 
vzrušujících věcech jako je fotbal, televize... 

Je jeden velice závažný fakt: 
Lidé nejsou spaseni proto, že spasení je z víry, ale jsou spaseni, když věří v osobu, Boží Osobu - Ježíše Krista (Jan 3:16). 
 
Je-li tomu tak, pak by nás mělo znepokojovat, že tak mnozí, kteří o sobě tvrdí, že jsou křesťané, věří v Ježíše, který je ne-
smírně odlišný od biblického PÁNA Ježíše. Lidé, kteří věří v amerického Ježíše, ve skutečnosti nevěří v Ježíše vůbec. 
 
 

Americký Ježíš je americká modla. 
 
 
 
 
 
 

zdroj internet 

• biblický Ježíš je Král Králů a Pán Pánů, Všemohoucí Syn 
Boží, který brzy přijde jako soudce všech 

• americký Ježíš je jenom spasitelem a přítelem. 

Ten největší rozdíl mezi biblickým Ježíšem a americkým Ježíšem je toto:  

• ti, kdo věří v biblického Ježíše, poslouchají Jeho přikázání 
a milují bratry (1 Jan 2:3-6; 3:9-10, 14) 

• ti, kteří věří v amerického Ježíše, mají jen tenký nátěr 
svatosti a nestarají se o bratry. Ve skutečnosti často nená-
vidí a kritizují pravé Ježíšovy následovníky a nazývají je 
„nevyváženými fanatiky“, „zákoníky“ nebo „svatoušky“  
(1 Jan 2:9, 11, 19; 3:14; 4:20). 

Hlavní rozdíl mezi těmi, kdo věří v biblického Ježíše a těmi, kteří věří v amerického Ježíše je následující:  

Ale až přijde Syn člověka, zdali nalezne víru na zemi?" Lukáš 18:8 

slovo 

Podle toho víme, že jsme ho poznali, jestliže zachovává-
me jeho přikázání. Kdo říká: `Poznal jsem ho´, a jeho 
přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravdy. Kdo 
však zachovává jeho slovo, vpravdě v něm láska Boží 
dosáhla svého cíle. Podle toho poznáváme, že v něm 
jsme. Kdo říká, že v něm zůstává, musí žít tak, jak žil on. 

Řekne-li někdo: "Já miluji Boha", a přitom nenávidí svého 
bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, 
nemůže milovat Boha, kterého nevidí. 

1 Janův 4:20  



Život v Církvi – znamená to, žít v těsném kontaktu – já, a ti druzí. Ne 
všechny názory nebo zvyky se budou shodovat s ostatními. Ale buďme 
citliví k druhým. Žit „jak se mi zachce“ není příliš budující pro druhé. Pl-
nou svobodu můžeme mít jen v samotě na neobydleném ostrově. My nejen 
že, respektujeme názory druhých lidí, ale i přijímáme službu a požehnání 
od druhých. Je užitečné, když se po bohoslužbách můžeme bavit o myšlen-
kách z kázání, a povzbuzovat se ve víře. Co se však někdy po bohosluž-
bách děje? Lidé si povídají o uvolněných mravech našich dětí, výrazném 
zvyku někoho druhého, nebo o tom, kdo byl vyzývavě oblečen. Jaký du-
chovní užitek tyto rozhovory mají? Myslím si, že nás odvádí od důležitěj-
ších témat.  
 
Koloským 3:5-6  Proto umrtvujte své pozemské sklony: smilstvo, necud-
nost, vášeň, zlou touhu a hrabivost, která je modloslužbou. Pro takové 
věci přichází Boží hněv.  
 
Zamysleme se občas v modlitbě nad svými názory a jednáním. Nemám 
zlozvyk, který druhé zarmucuje? Nestal jsem se oběti druhého člověka 
nebo špatných zvyků, které ovlivňují moji svobodu v Kristu? Je i náš letní 
společenský oděv v mezích cudnosti. Hlavně nezapomeňme na vděčnost. 
Svobodu od hříchů a otroctví nemají všichni. Jen ti, kteří byli vykoupení 
krví Krista.  
 
1. Petrův 1:18-19 Víte, že ze svého marného způsobu života, zděděného 
po otcích, jste byli vykoupeni ne pomíjejícími věcmi, stříbrem nebo zla-
tem, nýbrž drahou krví Krista jako beránka bez vady a bez poskvrny. 
 

Lumír Folvarčný 
V článku jsou použity i myšlenky jiných autorů. 

slovo 

- 4 - 

Mějme na paměti dva hlavní postoje: 
 

OSOBNÍ ZODPOVĚDNOST 
 
Mám svobodu žít tak, abych se líbil Pánu. 
Základním měřítkem pro mne je Boží slovo a 
ne mínění lidi. Své rozhodnutí přijímám sám, 
ale nesu za ně také odpovědnost před Bo-
hem. Z toho nutně vyplývá potřeba znát prav-
dy Písma. Nestuduji-li Boží slovo, vystavuji se 
riziku, že nebudu se svou svobodou zacházet 
moudře. 1 Korintským 8:9  Dejte si pozor, 
aby se tato vaše svoboda nestala kamenem 
úrazu pro slabé. 
 

OHLED NA DRUHÉ 
 
Když jsem se stal členem Církve, tak si budu 
vážit mínění druhých křesťanů, v některých 
případech ustoupím svému svobodnému roz-
hodnutí z lásky k ostatním. Chci druhé budo-
vat a ne zraňovat. Římanům 14:19-21  A tak 
usilujme o to, co slouží pokoji a společnému 
růstu. Nenič kvůli pokrmu Boží dílo! Ano, 
všecko je čisté, zlé však je, když někdo po-
horšuje druhého tím, co jí. Je tedy dobré 
nejíst maso a nepít víno a nedělat nic, co je 
tvému bratru kamenem úrazu. 
Ve 14. kapitole listu Římanům nám apoštol 
Pavel předává důležitou myšlenku – nesuďme 
bratr bratra. Soudit nás bude Pán, když před 
Ním staneme. Římanům14:12  Každý z nás 
tedy sám za sebe vydá počet Bohu. Jsou skut-
ky, které z hlediska Božího království nejsou 
nikdy správné, ale ty jsou v Bibli pojmenová-
ny a právem se nazývají hříchem. Jde napří-
klad o lež nebo modlářství. Oproti tomu exis-
tuji činy, které jsou vždy správné - poslušnost 
Božímu slovu, nebo ovoce Ducha. K tomu je 
možné zmínit modlitbu, trpělivost, pomoc 
potřebným, atd. Někdy jsou však situace, 
postoje nebo těžkosti, které si skupina lidí, 
nebo jiná kultura vykládá po svém. Písmo o 
těch věcech nehovoří přímo. Jde např. o po-
stoj k vrcholovému sportu, koníčky, používání 
kosmetiky, volba oblečení, návštěva sauny, 
projevy Ducha, tancování na shromáždění, 
atd. Jak máme postupovat v takových přípa-
dech? 

 

Jak zacházet se svobodou v Kristu 

Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratří. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni dru-
hým. Galatským 5:13   
 
Všimli jste si, že mezi křesťany občas probíhají čilé debaty o tom, co mohou a co by neměli dělat. Co je správné, a co není. 
Tyto rozhovory nás mohou obohatit, a vnést větší porozumění do běžného života, ale také nemusí. Někdy se stávají zdrojem 
neporozumění, v horším případě hrozí střet názorů. Často diskutované téma je - svoboda, kterou pro nás Pán získal. Jak 
tedy, s naší svobodou zacházet?  

Pastor Ralf Neibor říká: „Před mnoha lety jsem byl pastorem ve městě 
Pensacola ve státě Florida. V sobotu jsme jezdili s mládeží do přírody 
na piknik (jídlo, relax, hry). Obvykle jsme se sešli v kostele a pak jsme 
několika auty jeli na naše oblíbené místo. Jednou v neděli po skončení 
bohoslužby jsem šel k východu, abych se rozloučil s návštěvníky. V tom 
jedna z mých oblíbených „babiček“, 80-ti letá teta Maio mi odmítla po-
dat ruku a bez rozloučení vyšla na ulici. Znepokojeně jsem ji dohnal a 
zeptal jsem se ji: „Co se stalo, této Maio?“ V očích se ji objevily slzy: 
„Už víc nemůžu poslouchat vaše kázání. Nikdy jsem nemyslela, že uvi-
dím svého pastora v šortkách!“ Teprve teď jsem si vzpomněl, jak jsem 
den před tím, před kostelem v šortkách nakládal batohy do kufru auta. 
Ačkoliv jsem si to vůbec nepřál, tak jsem urazil velmi dobrého člověka. 
„Teto Maio, řekl jsem, prosím odpusťte mi. Slibuji vám, že mě už v šort-
kách neuvidíte.“ Od toho dne, jsem se už nikdy v šortkách neukázal 
před kostelem. Teta Maio byla natolik drahá mému srdci, než to, abych 
se oblékal, jak chci. Později, když jsem stál u hrobu této svaté ženy, 
porozuměl jsem, jak je důležité organizovat svoji svobodu s láskou k 
ostatním.  

(R. Neibor, Vybavení na pochod) 



Den dětí ve sboru 

- 5 - 

Ze všech tří předmětů jsem si vytáhla ty nejlepší otázky. Opravdu! 
Ještě den předtím jsem si říkala, které otázky bych chtěla a trefa! 
Na náhody opravdu nevěřím, takže to byl další zázrak! ☺  Bůh 
dokonce uklidnil i učitele, byli opravdu moc milí. Dokonce mi řek-
li, že se dozvěděli více informací, než vědí oni sami, to mě velice 
potěšilo. ☺  Už jsem byla v klidu a všechen stres ze mě opadl. 
Vím moc dobře, že kdyby mi Pán nepomohl, tak bych to třeba 
nemusela vůbec zvládnout. 
Za 2 týdny jsem měla písemnou maturitu v pondělí z češtiny 
(slohovku a didaktický test) a ve středu z matiky. Toto byly právě 
ty obávané státní maturity. Popravdě to bylo dost divné. Napří-
klad zadání do češtiny nemělo skoro nic společného s češtinou a 
otázky se daly pochopit více způsoby, takže každý odpovídal indi-
viduálně, ale podle výsledků měla být jen jedna odpověď správná. 
Nakonec to nějak zázrakem dopadlo dobře a všechny ty části jsme 
s Pánem zvládli společně. 
Při předávání vysvědčení jsem byla dost napnutá. Podle statistik 
státní maturitu nezvládlo kolem 20 % studentů, což je každý pátý 
student. Všechno dopadlo perfektně a s mým požehnaným matu-
ritním vysvědčením jsem naprosto spokojená. ☺  
To ještě není vše! Před a během maturitního období jsem řešila 
přijímačky na vysokou školu. Opět vymodlená záležitost! Moc 
jsem si přála dostat se na Ekonomickou fakultu na Vysokou školu 
báňskou - Technickou univerzitu do Ostravy a jako náhradní mož-
nost jsem měla Obchodně-podnikatelskou fakultu v Karviné na 
Slezské univerzitě. Jsem opravdu přešťastná, protože jsem se 
dostala na obě dvě. Další mega zázrak! ☺  
Závěrem bych chtěla moooc poděkovat všem bratrům a sestrám a 
vůbec celé rodině, kteří při mně stáli. Vážím si toho, že jste na mě 
mysleli v modlitbách a taky mě povzbuzovali. Moc jsem to potře-
bovala. ☺  Děkuju všem a hlavně našemu Pánu Ježíši!!! ☺  

 

Iveta Folvarčná 

Maturita! Když lidé slyší tohle slovo, většinou každému naskakuje 
husí kůže, nebo si vzpomenou na období, ve kterém 20 kg stresem 
zhubli nebo taky přibrali. To znamená, že zrovna moc super pohodová 
doba to není. 
Všechno bylo dost zvláštní. Letos po dlouhé době totiž zavládly státní 
maturity, které se doposud odkládaly. Sice byly jen částečné, tzn. 
povinné pouze 2 předměty a zbytek byla školní část, ale přesto to bylo 
dost odlišné, než na co byli všichni studenti zvyklí. 
Jako první byla praktická maturita. Protože jsem z Obchodní akade-
mie, tak se skládala z písemné a elektronické komunikace, 
z účetnictví na počítači a z informatiky. Jakš takš se to zvládat dá, ale 
informatika, to je jedna velká katastrofa. Nikdy mě nezajímalo, z čeho 
se skládá počítač, je dobré když funguje, ale hlavní je, aby byl hezký…
☺  Práce v programech taky není úplně sranda, když se člověk zasek-
ne na začátku zadání, tak nadobro skončil, protože všechno na sebe 
navazuje. Podle mých minimálních vědomostí o PC jsem se trošičku 
bála, ale přípravu jsem nezanedbala a vrhla jsem se do učení naplno. 
Pán mi dával obrovskou sílu všechno zvládnout a vydržet celé dny 
obklopená obchodními dopisy, fakturami, účty, platebními příkazy, 
knížkami a převážně počítačovými soubory. Jsem mu za to moc vděč-
ná. Praktickou část jsem velkým zázrakem s Pánem zvládla na výbor-
nou, ale tím to jen začalo… ☺  
Čekala mě ústní maturitní zkouška z ekonomiky, z účetnictví  
a z češtiny. Představa o tom, že přede mnou sedí 6 vystudovaných 
profíků z oboru a poslouchají mě, byla více než katastrofální. Musela 
jsem se učit stovky listů narvaných informacemi a knížky už ani nepo-
čítám… Během těch dvou týdnů učení na ústní jsem zažila „stávku 
paměti“, bylo to dost divné, asi jsem to trošku přehnala a učila jsem 
se moc. Prostě mi do hlavy nic nešlo narvat. To, co jsem se naučila, 
jsem v momentě zapomněla. Stačilo se modlit a jeden den si odpoči-
nout a hlava začala fungovat, díky Pánu. ☺  
A je to tady! Ústní maturita! Ještě den předtím jsem se do půlnoci 
učila a zjistila jsem jen jedno, že mám v hlavě pro změnu ne prázdno, 
ale rozvařený guláš a v břichu jsem cítila (nekecám) ropuchu. ☺ Div-
ný pocit! Nedoporučuji! Obvyklé strach nemám, ale ráno mi moc do 
smíchu nebylo. Jako chudáček jsem se dobelhala do školy a narvala 
k ropuše banán, aby byla potichu. Když mě zkoušející zavolali do třídy 
na losování otázek, myslela jsem, že žabka vyskočí na vzduch. Ještěže 
si to rozmyslela…☺   Losování otázek byla asi nejvíce požehnaná věc 
během maturity.  

Ať žije maturita aneb další fajné zázraky!!! 

Minulý měsíc přijal pozvání oblastní rady Apoštolské církve zná-
mý slovenský evangelista a kazatel, bratr Alexander Barkoci. 
Konala se dvě shromáždění ve velkém sále Univerzity v Karviné, 
odpolední v sobotu 11. a dopolední v neděli 12. června.  
Ve svých svědectvích mluvil o osobních zkušenostech, které pro-
žívá s Bohem při své službě i na každý den. Posloužil nám také 
kázáním Božího slova. V sobotu mluvil o tom, že pokud chceme 
žít vítězný duchovní život, musíme podřídit všechny oblasti života 
pod vládu a moc Ducha svatého – průvodním slovem bylo slovo 
z evangelia Matouše 4:1-11, kde je psáno o vítězství Pána Ježíše 
nad satanovým pokoušením na poušti. V neděli bylo slovo o důle-
žitosti změny našeho myšlení na myšlení Kristovo, o důležitosti 
činění pokání a také o moci požehnání (čtený text: Mat 4:17, Mat 
13:47, Luk 5:1-9). Nahrávky z obou shromáždění je možné stáh-
nout z našich webových stránek – www.ackarvina.cz.  
Po shromáždění bratr sloužil také modlitbou za nemocné  
a potřebné.  
Věřím, že služba bratra Alexandra pro mnohé přinesla požehnání 
a nasměrování v osobních životech k hlubšímu vztahu s Bohem. 

 

Tomáš Michalek 

Letnice 2011 napsali 

V sobotu, 18. 6. 2011, bylo v našem sboru připraveno odpoledne ke 
Dni dětí.  Děti byly rozděleny do několika skupin, ve kterých spolu 
soutěžily a za každou hru dostaly obálku, která byla později vodítkem 
k mapě a skrytému pokladu. Závěr byl plný emocí, poklad byl nado-
sah, ale velmi dobře ukrytý. Našim malým lovcům se to nakonec po-
dařilo a poklad vylovily z tajné skrýše. Po dobře odvedené práci bylo 
pro ně nachystáno plno dobrot – buchty, chlebíčky a jiné pamlsky. 
Když načerpaly energii pro své tělo, měly možnost čerpat také 
v podobě křesťanského filmu (Tajemství Jonathana Sperry), který 
oslovil nejen děti, ale také nás, dospěláky. 
Je skvělé dělat akce pro děti ve sboru, aby zážitky nemusely nacházet 
ve „světě“. Je dobré, aby pro ně sbor byl místem zábavy, pohody, 
učení, modlitby a setkání s Bohem. Ať je církev pro ně přitažlivá a 
podrží je ve chvíli, kdy poznávají samy sebe a učí se žít svůj život. 
 

Lucka Gembická 



Než jsme poznali Pána Ježíše, život byl pro nás těžký. 
S manželem Josefem jsme trpěli nouzi - neměli jsme kde bydlet, 
na sebe jsme toho moc neměli a k jídlu také ne.  Bydleli jsme po 
rodině, a jak se dalo. Měsíc jsme byli u švagrové, pak nějakou 
dobu u sestry a potom po ubytovnách. Jednou nám věřící člověk 
zaplatil ubytovnu a začal se o nás víc starat. Pozval nás do spo-
lečenství věřících, které se scházelo u Kovony, a my jsme tam 
uvěřili v Pána Ježíše. O něco později jsme dostali byt v Karviné, 
z kterého jsme měli velkou radost. Neměli jsme děti, a tak jsme 
se začali modlit. Dostali jsme do adopce roční holčičku Žanet-
ku. Než nám ji dali, odjeli jsme pracovat do Čech. Při návratu 
jsme se již nevrátili do Karviné , ale do blízkého města Orlové. 
Bydleli jsme v kolonii u restaurace Horník, ale do žádného spo-
lečenství věřících jsme nechodili. Žili jsme jako zatoulané ovce. 
Později jsme adoptovali chlapečka Michalka, který měl jeden 
rok. Když mu byly dva roky, projevila se u něho epilepsie a 
mentální retardace mozku. Dnes má Míša sedm let a Žanetka 
deset. Bydlíme už zase v Karviné. A co je nejhlavnější, vrátili 
jsme se k Pánu Ježíši a On nás s láskou přijal. Chodím s celou 
rodinou do našeho sboru AC v Karviné a jsme rádi, že můžeme 
být součásti velké Boží rodiny. Bůh nám začal žehnat, stará se o 
nás a pomáhá nám řešit těžkosti, které život přináší. Žili jsme 
chudobně, v nedostatku oblečení, bot a jiných věcí. Teď nás náš 
Pán zaopatřuje.  
Vzdáváme Mu za to chválu. Také jsem dostala dar Ducha Svaté-
ho a mohu se modlit v nových jazycích a radovat se v Pánu. On 
je má pomoc, můj Zachránce, můj Vysvoboditel. 
 

Monika Balážová 

svědectví Návrat k Bohu 
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Již od brzkého rána 25. června 2011 se vydali naši mladí s ve-
doucími Pepou Ledvoněm, Markem Slusarzem a Lubošem Va-
gundou na nádhernou letní procházku na vrchol Malého Roz-
sutce, který leží v pohoří Malé Fatry na Slovensku. Na výlet 
jsme se vydali ve třech autech. Po dojezdu na místo bylo nutné 
rozcvičení těla i psychická příprava. Počasí dopoledne bylo, 
díky Bohu, dobré, a tak s nadšením a chutí ke zdolání vrcholu 
jsme se vydali rázným krokem do lesů. Chvíli po startu se již 
objevily žebříky a řetězy, které však byly pouze rozcvičkové. Při 
cestě na vrchol jsme si měli možnost mezi sebou povídat. Na 
začátku jsme dostali každý papírek, na kterém byl napsaný verš 
nebo dva z Bible a my jsme měli za úkol zjistit, kdo má úryvek 
ve stejném smyslu. Měli jsme se bavit ve dvojici o významu ver-
še a na závěr jsme měli říci přede všemi, jak verši rozumíme. 
Každý z nás tak mohl být povzbuzen a mohl si z tohoto čtení 
odnést biblickou myšlenku, kterou bude uvádět do běžného 
života. Třeba text psaný v 1. listě Janově 4:18, kde je psáno: 
Láska nezná strach, dokonalá láska strach zahání, vždyť strach 
působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. A nava-
zující verš na to je v 1. listě Korintským 13:4: Láska je trpělivá, 
laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Z 
tohoto textu jsme si mohli odnést myšlenku, že máme mezi se-
bou mít lásku a ne hněv nebo zlost. Druhý verš nám říká, jakou 
lásku máme mít.  
Po slově a odpočinku se šlo dál a před námi se objevily již dru-
hé řetězy, které sloužily pro další zdolání cesty. Počasí na vr-
cholu už tak krásné nebylo. Znenadání se přihnaly nebezpečné 
mraky, které nás doslova “zahalily“ a kolem nás bylo jen bílo. 

Spadlo i pár kapek, ale byla to jen přeháňka, která se hnala 
přes vrcholy dál. Na zpáteční cestu jsme se vydali po dostateč-
ném pokoukání na všechny strany horizontu. Ten den však byla 
viditelnost omezena, a tak jsme viděli pouze blízké okolí Malé 
Fatry. Poté jsme zamířili kamenitou strmou cestou přímo dolů a 
už před námi byla hlavně myšlenka na auta, kde si odpočineme. 
Po překonání kamenů jsme opět šli lesem a vychutnávali si vů-
ně stromů a zvuky ptáků, které stvořil Bůh pro potěšení člově-
ka. Byli jsme rádi, že jsme všichni došli až k autům a že nás Bůh 
ochránil po celý den. Po cestě zpátky byla také možnost zakou-
pení večeře, proto jsme toho využili a s plným žaludkem se nám 
jelo o poznání líp.  
Už se zase těšíme na další podobnou akci mládeže. 
 

Daniel Kožina 

Sobotní výlet na Rozsutec 

Jsem rád, že mohu vidět, jak Bůh jedná i s naší mládeží, a 
proto bych chtěl krátce napsat o setkání, které proběhlo 
v sobotu 18. 6. v Českém Těšíně v budově Křesťanského 
centra. 
Toto setkání mělo sjednotit na modlitbách ty mládeže, které 
se aktivně zapojily do čtyřicetidenního půstu mládeží ze se-
verní Moravy, který probíhal od 4. května do 12. června. 
Nešlo však o půst, kdy jsme omezili svůj jídelníček, ale na 
dobu čtyřiceti dnů jsme si odřekli věc, která nám zabírá zby-
tečně hodně času, a kvůli které nemáme čas na čtení z Bible 
a modlitbu.  
Já osobně toužím po tom, aby naše mládež, ale i ostatní mlá-
deže mohli prožít změnu. S touhou, aby Bůh mohl věci měnit 
jsem jel i na toto modlitební setkání. 
Nedokážu popsat, co všechno jsem zažíval já a ostatní, ale 
moc Ducha Svatého na tomto místě působila . Modlili jsme 
se skoro dvě hodiny a mě znovu Duch svatý naplnil velikou 
radostí a pokojem. Mám radost, že jsem se mohl zúčastnit 
jak půstu, tak tohoto setkání. Nebylo to vždy lehké, ale Pán 
Ježíš nás všechny podpíral a mám radost, že i s mnohými 
dalšími mládežníky jedná v jejich životech. 
Stále však toužím, aby se náš počet rozrostl a abychom 
mohli zase vést další lidi k Bohu. 

Za mládež 
 Jan Rokosz 

svědectví Společná mládež 

svědectví 
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1. 7. 1999 Vagundová  
Sára 

11. 7. 2007 Asztalos  
Daneček 

2. 7. 1974 

Bojčuk 
Stanislav 
Suknarovská 
Jitka 
Střapcová  
Bohumila 

2. 7. 1961 

7. 7. 1969 

7. 7. 1951 

9. 7. 1966 Koziel 
Jindřich 

21. 7. 1946 Navrátilová  
Anna 

Ledvoňová 
Michaela 

16. 7. 2008 Podzimková  
Lucinka 

28. 7. 1957 Ochodková  
Eva 

30. 7. 1971 Michalek 
Tomáš 

Proto klekám na kolena před Otcem, od něhož 

pochází každý nebeský i pozemský rod, a pro-

sím, aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho 

Duchem posílil a upevnil `vnitřní člověk´ a aby 

Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích; a 

tak abyste zakořeněni a zakotveni v lásce mohli 

spolu se všemi bratřími pochopit, co je skuteč-

ná šířka a délka, výška i hloubka: poznat Kristo-

vu lásku, která přesahuje každé poznání, a dát 

se prostoupit vší plností Boží. Tomu pak, který 

působením své moci mezi námi může učinit ne-

skonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme 

představit, jemu samému buď sláva v církvi a v 

Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků! 

Amen. 
Efezským 3:14-21   

Všem oslavencům  
přejeme mnoho  

Božího požehnání 
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Pravidelný měsíčník sboru Apoštolské církve v Karviné. 
Číslo 07, ročník 18. 

SBN vychází pro potřebu AC v Karviné a jsou distribuovány zdarma. 
Jakékoliv příspěvky, ať už finanční, či materiální, vždy vítáme! Vaše příspěvky jako jsou články, recenze, 

povzbuzení a svědectví můžete předávat osobně v kanceláři sboru anebo zasílat na uvedené adresy. 
 Na schválení vyučujících příspěvků mají vyhrazené právo starší sboru a pastor.  

Uzávěrka příjmu příspěvků do dalšího čísla SBN: 27. 07. 2011 

adresa:  Apoštolská církev, Sborové noviny,  
  735 06  Karviná - Nové Město 
tel.:   +420 596 318 745 
e-mail:  ackarvina@volny.cz 
web:  www.ackarvina.cz 
Bankovní spojení na sbor : 105 101 764 / 0300 

 

  Devět měsíců jsem se skrýval, 
  ale ve 12:00 hodin  
  jsem se rozhodl 
  odhalit svou pravou      
  identitu. 
  Jmenuji se  
  Davídek Weber, 
  měřím 50 cm a vážím 3,38 kg. 
 

pátek 24.6.2011 

 

AC dětem vás zve na 

festival dětských chval a uctívánífestival dětských chval a uctívánífestival dětských chval a uctívánífestival dětských chval a uctívání    
 

Kdy: 23. - 25. září 2011 
Začínáme v pátek v 17:00 hodin, příjezd mož-
ný od 16:00, konec v neděli ve 14:00 hodin. 
 

Kde: Táborová základna Sklené 
u Fryšavy (nedaleko Žďáru nad Sázavou) 
 

Cena: 400,- Kč 
(v ceně je ubytování a stravování od páteční 
večeře po nedělní oběd a svačinu na cestu) 
 

Program: 
Čeká nás víkend plný chval a uctívání  
v podobě společných vyučovacích bloků, 
společných setkání a také workshopů, 
kde bude možno se naučit i praktické věci 
týkající se chval. Budeme zpívat, hrát na 
různé nástroje, tancovat a samozřejmě si 
budeme i hrát. 
 

Přihláška v kanceláři sboru. 
Přihlášku je možno poslat hned, ale nej-
později do konce srpna na adresu  
danka.navratilova@centrum.cz 
Přihláška nabývá platnosti zaplacením 
200,-Kč zálohy. 
Zálohu plaťte od června na účet  
19-3426350247/0100, KB Karviná  
s var. symbolem 200.  
 

Nabízíme vám letos poprvé festival dět-
ských chvál, což je víkendový pobyt s dět-
mi, jehož hlavním cílem je pomoct dětem 
najít správný vztah ke chválám a své ob-
darování v tomto směru. Naše pozvání 
pro službu dětem přijali Scott Brookins se 
ženou, Mária Wiesnerová, Underwings  
z AC Trutnov, Ivana Malenčíková a další.  
A tak nás čeká víkend plný hudby, tance, 
scének a hlavně víkend strávený ke chvá-
le našeho Pána. 
 

Dana Navrátilová + tým ODAC 


