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Z naděje se radujte,
v soužení buďte trpěliví,
v modlitbách vytrvalí.
Římanům 12:12

Malé ohlédnutí po 20-ti letech

úvodník

Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého. 2 Tesalonickým 3:3

Milí bratři a sestry, v těchto dnech si náš sbor připomíná 20 let od svého vzniku. Ohlédněme se
a přemýšlejme nad těmito roky Boží milosti. Při pohledu zpět si můžeme jisté věci uvědomit.
V tu chvíli je naše srdce vedeno k vděčnosti za Boží přízeň a požehnání, kterého se nám dostávalo. Můžeme říci, že jsme se i poučili z vlastních chyb. Hodnotit Boží dílo ovšem není v našich
možnostech, to bude dělat jednou Pán.
Líbí se mi úvodní verš, ve kterém Pavel píše Tesalonickým jaký je náš Pán Ježíš Kristus. Za těch 20 let jsme
mnozí mohli poznat to stejné, že Pán je věrný, posiluje
svůj lid, ale i ochraňuje. Pán Ježíš nás nepřestal milovat,
ale zvažme, zda naše láska k němu je stejná jako před
těmi lety. Naši nepřátelé jsou - vlažnost, tvrdost srdce,
hořkost, ale i ztráta první lásky.
Snažím se vybavit tváře všech návštěvníků našich bohoslužeb a lidí, kterým jsme zvěstovali Krista. Byl by to docela velký zástup. Kde jsou dnes všichni? Některé vidíme
mezi námi, jiní se odstěhovali a slouží Pánu na různých
místech, další již odešli k Pánu a někteří žijí bez aktivního společenství církve. V počátcích našeho sboru jsme
mnozí byli krátce věřící, a tak jsme nespoléhali na své
vědomosti, ani zkušenosti, ale na práci Ducha svatého
mezi námi. Uvědomuji si, jaká to je milost, že jsme pokřtěni Duchem svatým.
Jistě jsme při budování sboru a péči o ovečky udělali chyby, ale osobně věřím, že jsme se z toho něco poučili. Za
těch 20 let už je na co vzpomínat. Zakoušeli jsme radostné chvíle, ale i nesnáze. Z nově obrácených a pokřtěných
lidí jsme měli vždy radost. Vyslyšené modlitby velmi povzbudí a růst služebníků je požehnáním pro celý sbor.
Nově otevřená modlitebna nám slouží a jistě se z ní také
těšíme. Sbor procházel i obdobím zkoušek - těžkosti spojené s hledáním vhodných prostor, nedostatek služebníků, výsměch, pohrdání. Naše vzájemná láska byla také
zkoušena. Prakticky jsme se učili žít v bratrské lásce.
Všichni buďte jedné mysli, soucitní, plní bratrské lásky,
milosrdní a pokorní. 1 Petrova 3:8.
Máme být Pánu za co vděční. Dnes jsou mezi námi i sourozenci, kteří s námi nezačínali. Patří mezi ně všichni ti,
kteří se obrátili později, přišli mezi nás, nebo děti, které
se postupně rodily do rodin. Jejich obdarování a služba
dnes tvoří z velké části charakter našeho sboru.

Vzpomenu také na ty, kteří v našem sboru začínali a dnes
slouží Bohu na jiných místech. Nebudu je jmenovat, ale
dnes někteří vedou mládeže, stali se pastory nebo stojí
v roli manželky služebníka. Buďme vděčni za to, že dostáváme neotřesitelné království, a služme proto Bohu tak,
jak se jemu líbí, s bázní a úctou. Židům 12:28.
V životě člověka je 20 let věk, kdy se z dětí stávají dospělí. Snad se mnou budete souhlasit, když řeknu, že i dospělí se mohou někdy chovat jako děti. Určitá míra zralosti přichází s ochotou vzít zodpovědnost za svůj život.
Všiml jsem si na některých mladých lidech, že když se
jim narodily děti, vyzráli. Opouští svou dětinskost, neboť
cítí zodpovědnost za něčí život. Říkám si tedy, že pro náš
sbor dozrál čas k tomu, abychom začali rodit další děti.
Co tím myslím? Ve sboru se mnozí duchovně narodili, ale
ještě jsme nezaložili nový sbor. Zatím jsme jen pomáhali
jiným v tomto úsilí. I v této době je potřeba zakládat nové
sbory. Věk na to máme, tak pojďme do toho. Modleme se
za Boží vedení a služebníky ochotné vykročit.
Nevím, k jakým závěrům dojdete vy, když hodnotíte své
působení v těle Kristově. Já mám pocit, že jsem se toho
za těch 20 let mnoho nenaučil. Stále potřebuji Boží milost a ochotu učit se. Zkušenosti jsou dobrá věc, ale stavíme na Kristu a Božím Slově. Zde máme stále kam růst.
Lidé v dnešní době mají jiný způsob života a řeší těžkosti,
které před lety nikdo neřešil. Učme se jim rozumět. Do
dalších let života sboru vyprošujme Boží vedení, milost a
růst ve všech oblastech.
Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista.
On je hlava, z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby
navzájem se podpírajícími, a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dáno. Efezským 4:15-16
Lumír Folvarčný
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Můžeš si vzpomenout na jména těch lidí, kteří tehdy
na skupinku chodili?
Tak byli to naši sousedé Tibor a Anička Gembičtí, dále Jindra a Janka Kozielovi, bratr od Jindry Roman Koziel a sestra
Maruška s manželem Edou Netíkem, Petr Banert, Jarda Feneš, Ivoš Karas, Mirek Suranič. Samozřejmě docházeli postupně další a další. Měli jsme také na skupince lidi, kteří
byli v rehabilitačním ústavu a kteří po rekonvalescenci odjeli do svých měst.

Vzpomínky na začátky sboru
Jaké byly prvopočátky sboru? Kde to všechno vzniklo? Jaké
byly aktivity? Kde se scházelo?
Na tyto a jiné otázky jsem se zeptal Leška Ochodka, který
byl prvním, u koho se začali scházet „letniční“ křesťané
Apoštolské církve ke společným modlitbám a studování Božího slova tady v Karviné.

Lešku, dvacet let je dlouhá doba, je to vlastně jedna
generace, od toho kdy se datuje vznik sboru Apoštolské církve v Karviné. Zajímalo by mě, jak se to odehrálo? Co všechno předcházelo založení sboru?
Kdybych to měl vzít od počátku, tak se musím vrátit do doby, kdy jsem uvěřil a odevzdal svůj život Pánu Ježíši. Bylo to
v roce 1984. Společně s manželkou Evou, která uvěřila přede mnou, a která mě ke Kristu přivedla, jsme začali chodit
do tehdy jediného sboru, který byl v Žukově u Českého Těšína. Tam jsme chodili na nedělní shromáždění a také do Havířova ke Kulišům, kde jsme se scházeli na domácích skupinkách, které probíhaly během týdne. V roce 1990 vznikl
samostatný sbor v AC v Havířově, do kterého jsme se začlenili. Jelikož přibývalo lidí z Karviné, tak jsme se začali přes
týden, někdy i vícekrát, scházet u nás doma.

Takže to bylo scházení na skupinkách. Kdy se začalo
uvažovat o založení sboru?
O sboru jsme začali uvažovat, až nás bylo více a bylo to pro
nás obtížnější se celou skupinou přemísťovat do Havířova,
tak tehdy i biskup, Rudek Bubik, dal návrh na založení sboru v Karviné. Tehdy jsme se scházeli po různých domácnostech, trvalo to asi rok.
Kdo tehdy sloužil slovem?
Tak něco jsem si připravoval já, něco už taky začal vyučovat
Jindra Koziel.
A byly to už i neděle, nebo jenom na setkáních během
týdne?
Na neděle jsme ještě stále dojížděli do Havířova, ale postupně, když jsme začali uvažovat o založení sboru, tak jsme na
doporučení Rudka Bubika, začali hledat vhodné prostory
pro scházení i v neděli. Bylo nás tehdy s dětmi něco kolem
20-ti lidí.

1. 12. 1991- ustanovení sboru
Bohuslav Sikora, Lech Ochodek, Rudolf Bubik, Lumír Folvarčný, Jindřich Koziel

skupinka u Ochodků, rok 1990
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Jak to bylo s ustanovením pastora pro nově začínající
sbor?
Bylo to v době, kdy jsem začal jezdit s kamionem pro Nehemii a často jsem byl několik dnů a někdy i několik týdnů na
cestách. Úkoly, které jsem zastával na začátku, přebírali jiní
bratři, a byl to také jeden z důvodů, proč jsem odmítl dělat
pastora. Druhým důvodem bylo to, že jsem necítil být povolaný pro službu pastora, ale spíš jsem tíhnul k misii. Začalo
se hledat vhodného kandidáta i v havířovském sboru, kde
byl členem také Lumír Folvarčný. Po modlitbách toto povolání přijal a později byl ustanovený pastorem sboru

v Karviné. Tehdy ještě bydleli se ženou Ilonou v Havířově a
do Karviné dojížděli. Později dostali byt a přestěhovali se
sem.
Kde všude jste se scházeli? Slyšel jsem, že se prošla
spousta míst po celé Karviné.
Ano, těch míst za tu dobu bylo opravdu hodně. Tak scházeli
jsme se například v Klubu zahrádkářů, v Interklubu,
v agitačním středisku v Karviné 4, v Karviné 8, v Kaktusu,
pronajímali jsme prostory v bývalém kinu Panorama a na
dalších místech. Naposledy jsme pronajímali prostory
v motelu Nonstop, později hotel Carbokov.
Zajímalo by mě, jak jste tenkrát evangelizovali?
Začátek 90. let byl ve znamení stanových evangelizací a my
jsme také tuto příležitost využili. Stavěl se stan v místech za
nynějším Kauflandem, kde jsme pozývali lidi na shromáždění, děti na dětský program, soutěže a jiné. Vlastně se tehdy
začalo sloužit i loutkovým divadlem. Pamatuji si, jak se nahrávaly audio nahrávky pro scénky, šilo se loutky, připravoval se program, se kterým se chodilo vystupovat nejen ve
„stanovkách“, ale i třeba mezi baráky, kde se svolávaly děti.
Také chodily sloužit sestry, postavilo se provizorní pódium,
„natahala“ se aparatura a hrály se písně a mluvila svědectví.
Měli jsme také evangelizační kampaně v házenkářské hale,
kdy přijížděli na tyto shromáždění i hosté ze zahraničí a
sloužili darem uzdravování, kdy se modlili za nemocné. Cho-

stanová evangelizace - Karviná 8, rok 1993

dili jsme také se stánkem k Prioru, kde se prodávaly křesťanské knížky a audio kazety, a také jsme veřejně četli Bibli.
Chodili jsme také s přednáškami do škol, kde jsme žákům
rozdávali „Knihy života“.
Kdybys mohl posoudit lidi v tehdejší době a dnes, co
se týče přijímání Božího slova. Jsou nějaké rozdíly?
Určitě byli více otevřeni, myslím si, že se dalo více mluvit.
Bylo tehdy po revoluci a lidé se chtěli dozvídat nové věci.
Křesťanství bylo jedním z témat, o kterém se v minulosti
nemluvilo a lidé byli zvědaví. Určitě více naslouchali, než je
tomu dneska. Dnes jsou lidé více uzavření do sebe a často
se hned stavějí s odmítnutím. Ale každá doba má své klady i
zápory, nikdy to nebude „ideální“, ale Ježíš je stále stejný a
jeho slovo má moc i v dnešní době.
Děkuji za rozhovor.
ptal se Tomáš Michalek

Otázky pro pastora
Požádal jsem také o rozhovor pastora Lumíra Folvarčného, aby v několika větách shrnul dosavadních 20 let
existence sboru z jeho pohledu, a také se zeptal na
plány do budoucna.

Jsi pastorem od počátku, tedy od oficiálního
ustanovení sboru. Jaké byly počátky nově vzniklého sboru?
Na počátku se o malou skupinku věřících staral br.
Lech Ochodek, jelikož začal vyjíždět s misijní organizací Nehemie na delší cesty, hledal se další vedoucí.
Bratři z AC Havířov mě prosili o pomoc v karvinské
stanici a tak jsem začal pomáhat. Stal jsem se tedy
pastorem od doby oficiálního ustanovení. Sbor vznikl
především z potřeby postarat se duchovně o narůstající členskou základnu karvinské stanice sboru AC Havířov. Pro některé starší členy a rodiny s dětmi bylo obtížné dojíždět každou neděli do Havířova. Samozřejmě, že karviňáci měli touhu mít sbor ve vlastním městě. Bylo snadnější zvát mezi sebe nové lidi.
Kolik lidí tehdy navštěvovalo sbor?
Sbor jsme zakládali v počtu 23 dospělých osob
(listopad 1991). Tato členská základna však docela
rostla. Dne 12. března 1992 jsme již měli 35 dospělých
osob a samozřejmě i děti. Na naše bohoslužby od počátku přicházeli hosté a pozvaní lidé. Účast na bohoslužbách se v krátké době od založení pohybovala kolem 50 osob. Z důvodu nutnosti jsme se začali od počátku starat na bohoslužbách o naše děti. Během bohoslužeb probíhaly dvě dětské besídky.
Byly nějaké události, které se ti vryly do paměti?
Takových událostí bylo více. Vzpomínám si, že jsme
měli obrovský zápal pro modlitby a evangelizaci. Bylo
pro nás samozřejmé obětovat své síly a čas ke službě
druhým. Dodnes si pamatuji obrácení některých lidí, a
reakci mnohých na evangelium. Při pohledu zpět si
říkám, že mnozí z nás vedoucích sboru jsme byli dost
mladí a nezkušení služebníci. Obdivuji Boží důvěru,
kterou k nám měl. Chodili jsme evangelizovat také do
Rehabilitačního ústavu v Karviné 8 a lidé se obraceli k
Bohu. Dodnes po republice potkávám lidi, kteří si nás
pamatují, a my jsme je vedli ke Kristu. Byl to Bohem
darovaný čas milosti.
Pamatuješ si na situace, kdy jste prožívali Boží
přítomnost, nebo konkrétní Boží vedení?
Vzpomínám si, že jsme se modlili za jednu sestru a její
bolavý zub s evidentním kazem, a ona na druhý den
zjistila, že zub je naprosto zdráv. Modlili jsme se také
za jeden veřejný dům v Petrovicích, který krátce po
našich modlitbách zavřeli. Jednou na Silvestra jsme
prožili rozmnožení obložených chlebů. Nečekali jsme
tak velkou účast lidí, a chlebů bylo málo. Bůh to vyřešil. Jednou jsme se šli modlit na koncert metalové sku-
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piny Kreyson, kde vedoucí Ladislav Křížek křičel na posluchače: „Co je to s vámi karviňáci, tak to rozjedeme“. My
jsme byli po koncertě vcelku spokojeni se závěrem, že Bůh
ochránil posluchače před duchovním vlivem metalové hudby. Po letech jsem byl ještě víc radostný, neboť jsem se dozvěděl, že se L. Křížek stal křesťanem.
Co sbor a misie?
V misii jsme byli aktivní od počátku sboru. Br. Lešek jezdil
do východních zemí s humanitární pomocí a sbor se za něj
modlil. V roce 1996 jsme vyslali jednoho bratra na 6-ti měsíční misijní pobyt do Indie. V letech 1994 – 1995 jsme jezdili v neděle odpoledne do Šumperku, kde vznikla skupinka po
stanové evangelizaci. Později jsme tuto skupinku předali
nově vznikajícímu sboru v Zábřehu na Moravě. Někteří lidé
ze sboru vyjeli na krátkodobou misii na Ukrajinu sloužit
opuštěným dětem nebo povzbudit služebníky ve sborech.
Dvakrát jsme zorganizovali letní dětský tábor pro děti
z dětských domovů. K oslovení dětí často naši služebníci
používali loutkové divadlo.
Než jsme se přestěhovali do nové modlitebny, kde všude byla shromáždění?
Scházeli jsme se na mnoha místech. Nejprve v Klubu Majka
(Kaktus), dále Interklub (dnes muzeum Těšínska) na náměstí ve Fryštátě, agitační střediska Karviná 4 a Karviná 8, a 13
let jsme také byli v pronájmu motelu Nonstop, později hotelový dům Carbokov.

osobní evangelizaci jako vhodný nástroj.
Jak vnímáš zapojení se členů sborů do sborových aktivit a samotného života sboru?
Od počátku byla většina členů zapojena do nějaké služby. Je
to povzbudivé, když sbor funguje jako rodina a lidé si navzájem pomáhají a slouží. Když sbor rostl početně, situace se
trochu změnila, někteří vidí, že sbor funguje a tak necítí
potřebu pomáhat. I po 20-ti letech máme ve sboru mnoho
ochotných a nádherných služebníků, za které jsme Bohu
vděční.
(Sborové aktivity: Royal Rangers, Out/Indoor, loutky, mládež, úterní
dopolední modlitby, čtvrteční odpolední modlitby, biblická hodina, domácí skupinky, pěvecký sbor Jordán, služba v domově důchodců, dlouhodobé evangelizace – Předvoj, Průkopník, zkoušky chválících skupin poznámka redakce)

Někteří z našeho sboru byli studenty na VOŠMT. Máš
přehled, kolik jich bylo a kde jsou nyní zapojení?
Mnozí ze sboru studovali na biblické škole v Kolíně - Lukáš
Targosz (dnes AC Hradec Králové), Kamil Hvolka (AC Orlová), Pavel Zvířecí (Jeseník), Marek Goitka (ESK Havířov),
Lucka Pinďáková rozená Horváthová (dnes AC Uherský
Brod), Roman Koziel (AC Hustopeče), Radek Kocián ze stanice Šumperk.,Tibor Gembický a Roman Guzik.
Jako rodina doma prožíváme různá období, někdy jsou
chvíle radosti a pokoje, ale zase někdy jsou chvíle napětí a různých neshod. Lze i život sboru charakterizovat těmito vlastnostmi?
Samozřejmě, prožívali jsme radostné a Bohem požehnané
chvíle. Bylo však i období, kdy jsme řešili těžkosti s místem
ke scházení, péči o nemocné a někdy i nepřátelství ze strany
druhých lidí. Neshody ve vztazích se nám také nevyhýbaly.
Někteří členové nám zemřeli v mladém věku na vážné nemoci, a tak ne vždy to bylo snadné.
Když se ohlédneš na těch 20 let, které uběhly, jak by si
charakterizoval toto období?
Vyrostli jsme z dětských nemocí, ale trochu jsme ztratili
oheň Ducha.

Křest Lucky Horváthové. Bratři Vladislav Kalnik a Lumír Folvarčný

A co křty ve vodě? Kde všude se křtilo?
Nejprve jsme křtili na bazénu Deja a později na krytém bazénu v Hranicích. Mimo to proběhly křty ve volné přírodě –
Olza, venkovní bazény a někdy bylo nutné použít vanu.
Jaké byly formy evangelizací v průběhu trvání sboru?
A byly všechny úspěšné?
Začínali jsme stanovými a pouličními evangelizacemi a službou v Rehabilitačním ústavu, a musím říci, že to vše bylo
úspěšné. Později jsme přidali službu dětem s loutkami, Alfa
kurzy, přednášky po školách a také evangelizace na ubytovnách. V poslední době nevidíme mnoho obrácených, ale
chceme zvěstovat evangelium v každém čase. Dnes vidíme
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Jaké jsou plány do budoucna? Jedno velké předsevzetí,
mít vlastní sborový dům, se pomalu dokončuje. Jsou
ale jiné plány, které bychom chtěli jako sbor realizovat?
Náš úkol je vychovávat další služebníky a pomoci zakládat
nové sbory v nezasažených oblastech. Samozřejmě, že při
tom všem bychom rádi zvěstovali evangelium lidem kolem
nás a byli požehnáním pro druhé. Ve sboru máme děti, a je
potřeba se věnovat také jejich duchovnímu rozvoji. Jednou
to budou oni, kdo ponesou dál pochodeň našeho milovaného
Krále.
Děkuji za rozhovor.
ptal se Tomáš Michalek

2. Osoba Ježíše Krista (I.)
V této lekci se obracíme bezprostředně ke svému Spasiteli,
abychom uvažovali o jeho osobě, poslání a službě.

1. Plán spasení
Dříve než byl na tomto světě spáchán první hřích, dal se Syn
Boží k dispozici pro plán spasení. Bůh věděl, že člověk jednoho dne upadne do hříchu. Předvídal, že bude nutné spasení, aby uvedl člověka opět do obecenství se sebou samým.
Boží Syn poznal, jak nesmírně těžká bude tato pouť. Ale
z lásky k Otci a ke ztraceným lidem se dal k dispozici, aby
usmířil vinu lidí. K tomu bylo nutné, aby přišel na tuto zemi,
byl zde vystaven všem pokušením a aby prokázal naprostou
poslušnost. Jen tento dokonalý a bezhříšný mohl smířit
hřích. Právě tak jako zločinec nemůže odpykat vinu za jiného, nemohl ani žádný člověk, který sám zhřešil, spasit někoho jiného. Tuto vinu, mohla nést jen čistá, dokonalá oběť.
Ale musela to být nesmírně cenná oběť, aby na sebe mohla
vzít strašný pád člověka. Touto obětí byl Ježíš Kristus – Syn
Boží.
Přečti si text a odpověz na otázku:
Židům 10:14 Tak jedinou obětí navždy přivedl k dokonalosti ty, které posvěcuje.

Biblický kurs / Kroky do nového života
Přečti si níže uvedené verše a napiš, jaký úkol měl Ježíš splnit:
Matouš 1:21
Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť
on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů."
Lukáš 2:11
Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán,
v městě Davidově.
otázka 3:

_________________________________

Když uplynulo 30 let, začal Ježíš svou veřejnou službu. Potom přišel k Janu Křtiteli u řeky Jordán. Tam slyšíme z úst
Jana Křtitele další výpověď o Ježíšově poslání.
Přečti Lukáše 3:16 a napiš ji:
Lukáš 3:16
Na to Jan všem řekl: "Já vás křtím vodou.
Přichází však někdo silnější než jsem já; nejsem ani hoden,
abych rozvázal řemínek jeho obuvi; on vás bude křtít Duchem svatým a ohněm.
otázka 4:

_________________________________

Po svém křtu byl naplněn Ježíš Duchem svatým.
Lukáš 3:21-22 Když se všechen lid dával křtít a když byl
pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe a Duch svatý
sestoupil na něj v tělesné podobě jako holubice a z nebe se
ozval hlas: "Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil."

Je zapotřebí dalších obětí kromě té, kterou přinesl Ježíš?
otázka 1:

_________________________________

Ale nejenom pro Božího Syna znamenal jeho příchod těžké
rozhodnutí plné odříkání, nýbrž ve stejné míře také pro jeho
nebeského Otce.
V Janovi 3:16 čteme, proč Otec vydal svého Syna:
Přečti si text a napiš tento důvod:
Jan 3:16 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného
Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život
věčný.
otázka 2:

_________________________________

Když nadešel Boží čas, poslal Bůh svého Syna.
Narozen z Marie panny, začal Ježíš svůj život na této zemi.
Opustil svůj majestát, nádheru a moc, aby byl zcela rovný
nám lidem.
Filipským 2:5-8 Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako
v Kristu Ježíši: Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na
své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe
způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na
kříži.

2. Ježíšův úkol
Na Ježíšově životě spočívalo největší poslání, jaké kdy bylo
údělem člověka. Jak Josefovi, tak pastýřům zvěstovali toto
poslání andělé.

OSOBA JEŽÍŠE KRISTA (I.)

Dříve než započal svou službu lidu, vedl ho Duch Boží na
poušť, aby tam byl pokoušen od ďábla.
Lukáš 4:1-13 Plný Ducha svatého vrátil se Ježíš od Jordánu; Duch ho vodil po poušti čtyřicet dní a ďábel ho pokoušel. V těch dnech nic nejedl, a když se skončily, vyhladověl. Ďábel mu řekl: "Jsi-li Syn Boží, řekni tomuto kamení, ať
je z něho chléb." Ježíš mu řekl: "Je psáno: Člověk nebude živ
jenom chlebem , ale každým slovem Božím." Pak ho ďábel
vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království země a řekl: "Tobě dám všechnu moc i slávu těch
království, poněvadž mně je dána, a komu chci, tomu ji
dám: Budeš-li se mi klanět, bude to všechno tvé." Ježíš mu
odpověděl: "Je psáno: Budeš se klanět Hospodinu, Bohu svému, a jeho jediného uctívat." Pak ho ďábel přivedl do Jeruzaléma, postavil ho na vrcholek chrámu a řekl mu: "Jsi-li Syn
Boží, vrhni se odtud dolů; vždyť je psáno `andělům svým dá
o tobě příkaz, aby tě ochránili´ a `na ruce tě vezmou, abys
nenarazil nohou svou na kámen´." Ježíš mu odpověděl: "Je
psáno: nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého." Když
ďábel skončil všechna svá pokušení, odešel od něho až do
dané chvíle.

3. Ježíšova služba
Vítězně překonal satanova pokušení a v moci Ducha svatého
začal plnit své veřejné poslání.
Lukáš 4:14 Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst
o něm se rozšířila po celém okolí.
V synagóze v Nazaretu předčítal proroctví o své službě:
„Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal,
abych přinesl chudým radostnou zvěst; poslal mne, abych
vyhlásil zajatcům propuštění a slepým vrácení zraku, abych
propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti
Hospodinovy.“ (Lukáš 4:18 a Izajáš 61:1-2)
Lekce 2
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Lidé, se kterými se Ježíš setkal, se nacházeli ve stejných
bědách, jako ti dnešní. Kam přišel, byl obklopen lidmi, kteří
byli zotročeni strachem, hříchem, nemocemi a svázanosti.
Z vesnic a měst přiváděli trpící. Tisíce naslouchaly jeho
mocným slovům a poznaly moc Boží.
Ježíšovo poslání zahrnovalo čtyři druhy služby.
Přečti si níže uvedené verše a napiš tyto čtyři zvláštní služby:
Matouš 8:16
Když nastal večer, přinesli k němu mnoho
posedlých; i vyhnal duchy svým slovem a všechny nemocné
uzdravil,
Matouš 9:35
Ježíš obcházel všechna města i vesnice,
učil v jejich synagógách, kázal evangelium království a
uzdravoval každou nemoc a každou chorobu.

Tak jak se satan snaží uloupit život člověka a zničit jej, tak
přináší Pán Ježíš pravý mír a opravdové trvalé štěstí.
Jan 10:10b
Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a
ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti.
Jan 14:27
Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám
dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se srdce vaše
nechvěje a neděsí!
Skutky 10:38 Bůh obdařil Ježíše z Nazareta Duchem
svatým a mocí, Ježíš procházel zemí, všem pomáhal a uzdravoval všechny, kteří byli v moci ďáblově, neboť Bůh byl s
ním.

otázka 5a:

_________________________________

otázka 5b:

_________________________________

otázka 5c:

_________________________________

Ježíš však nesklízel jen uznání a lásku, ale také nenávist a
závist. Většina duchovních vůdců jeho doby se mu postavila
tvrdě na odpor, protože Ježíš nedbal jejich vnější důstojnosti
a odhaloval jejich pokrytecké jednání. Odhalil klam a falšování Božího Slova, a hledal cesty, jak lidem pomoci (Matouš
23:1-39).

otázka 5d:

_________________________________

Přečtěte nyní Jana 8:30-32 a odpovězte na tuto otázku.

Z Ježíšových slov proudila zázračná moc (Matouš 7:28-29).
Matouš 7:28-29 Když Ježíš dokončil tato slova, zástupy
žasly nad jeho učením; neboť je učil jako ten, kdo má moc, a
ne jako jejich zákoníci.
Lidé, kteří hluboko upadli, zakusili odpuštění a záchranu.
Učil nádherné zvěsti, takže se v jeho přítomnosti zdržovaly
často tisíce lidí. Jeho kázání byla prostá a jasná. Z mnoha
srdcí ustupovaly strach a pochybnosti. Staří i mladí, chudí i
bohatí mu viseli na rtech. Nevyléčitelně chromými, slepými,
němými a malomocnými proudila moc Boží, když je zasáhlo
Ježíšovo slovo. I mrtvé křísil.
Jiní, kteří byli trápení démonskými silami, nenacházeli klid
ve dne ani v noci, kteří žili v tísni a strachu, i ti byli osvobození. Byli šťastní a plní radosti. Muži i ženy, mladí lidé začali
nový život. Jejich nitro bylo proměněno. Jejich hříšné sklony
a přání ustoupily čistotě a spravedlnosti, kterou jim daroval
Ježíš.
Ježíšova služba byla namířená proti moci satana, proti hříchu a jeho důsledkům. Jasně před nimi varoval, i před jeho
svody. Dával satanovi různá jména, aby jednoznačně ukázal
na jeho zlou podstatu a lstivost.

Jan 8:30-32
Když takto mluvil, mnozí v něho uvěřili. Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili: "Zůstanete-li v mém
slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými."
Co působí pravda, kterou Ježíš hlásal?
otázka 7:

_________________________________

Odpovědi na otázky
lekce 1: Cesta k záchraně

otázka 1:

Spasení není z našich skutků.
otázka 2:

Spasení je Boží dar.
otázka 3a:

Apoštol zvěstoval, aby se lidé obrátili k Bohu.
Napiš tato jména!

otázka 3b:

Najdeš je v těchto verších Bible: Jan 8:44 a Jan 10:10

Dále zvěstoval, aby uvěřili v Pána, Ježíše Krista

Jan 8:44 Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá.
On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm
pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je
lhář a otec lži.
Jan 10:10a
Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a
ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti.

otázka 4:

otázka 6a:

_________________________________

otázka 6b:

_________________________________

otázka 6c:

_________________________________
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Lekce 2

Boží odpovědí na opravdové pokání je smazání hříchů.
otázka 5:

Každý, kdo se pokoří a věří v Pána Ježíše Krista, má
život věčný.
otázka 6:

Jestliže jsme přijali do svého života Pána Ježíše a věříme v něj, byla nám dána moc stát se Božími dětmi.

OSOBA JEŽÍŠE KRISTA (I.)

Svědectví
Izajáš 46:9-11
Já jsem Bůh a jiného už není, jsem Bůh a nic není jako já. Od počátku oznamuji, co se v budoucnu stane, od pradávna, co se ještě nestalo. Pravím: Moje rozhodnutí platí a co se mi líbí, uskutečním. Od
východu povolávám dravce, ze vzdálené země muže své volby. Jak
jsem slíbil, tak to uskutečním, jak jsem si předsevzal, tak to splním.

Pán před několika týdny mluvil o jedné z věcí, pro kterou se rozhodl, a které se nikdy nevzdá, bude na ní pracovat a dodělá ji - a
to jsem já sám. Myslím, že všichni, kdo jste se rozhodli vydat svůj
život Bohu a kdo jste se rozhodli jít s ním a za ním až dokonce,
budete mi rozumět, o čem teďka mluvím.
Často se ptám Pána: co teďka děláš, o co ti jde? Jednak v mém
životě, ale třeba i v životě církve a podobně. Pán před několika
týdny ke mně začal mluvit tím způsobem, že mi připomínal můj
starý život, kdy jsem ještě žil bez Něho, kdy jsem byl zapálený
výtvarník. Jako výtvarník amatér jsem dělal různé věci, pracoval
jsem až takovými drastickými způsoby, kdy jsem kombinoval dřevo, jako přírodní materiál a umělé hmoty, igelity a různé podobné věci a všelijak jsem do toho ryl, pálil jsem to, dělal jsem
ohněm díry, žehlil. Tím chci ilustrovat, že jako výtvarník jsem
měl určitý záměr, měl jsem určitou vizi, určitou představu o tom,
co tím výtvarným dílem chci říct. Byl jsem do toho tak zanícený,
až jsem mi to dílo podařilo. Někdy jsem ho několikrát zničil a pak
jsem začal znova, anebo jsem to přetvořil úplně jinak. Pán mi to
všechno připomínal, a byla to právě odpověď pro mě, a možná to
bude odpovědí pro vás ostatní, pokud si kladete otázky – co se to
děje v mém životě, co se děje kolem mě, co vlastně Bože děláš?
Myslím si, že Pán v tomto čase dělá s námi toto: On se rozhodl
nás, které si vykoupil za tu převzácnou, tu nejvyšší cenu, krev
Pána Ježíše, a které tak slavně vysvobodil a převedl z tmy, ze
smrti do života, do království světla svého Syna Ježíše, tak On na
nás stále pracuje. On se nikdy nevzdá toho svého cíle a záměru
udělat z nás lidi takové jako od počátku chtěl. Víte, jaký byl první
Adam? První člověk měl odrážet tu slávu Boží, měl Boha reprezentovat, měl být odrazem Jeho slávy. A věřím tomu, že Pán má
záměr s každým z nás, kdo jsme mu dali svůj život k dispozici,
kdy jsme řekli – Pane, tady jsem. Dělej si se mnou, co chceš, ať
to stojí cokoliv. A Pán Ježíš o tom mluví třeba i v podobenství o
vinném kmeni, o těch ratolestech, že Bůh jako vinař, ty vinný
kmeny prostřihává, a myslím, když se nad tím tak zamyslíme, že
to není pro tu rostlinu nic příjemného. Jindy jsem dostal také
vidění, když jsem v srdci Pánu odpovídal na otázku, že chci nést
hojné ovoce, tak jsem viděl takový obraz, teď se to děje i v naších
zahradách, stromy jsou obsypané jablky, letos opravdu nesou
hojné ovoce, a v tom obraze jsem viděl též takovou větev jabloně,
která na konci měla nádherná velká jablka, a ta větev se ohýbala
až k zemi, a v jedné chvíli se zlomila. Pán mi řekl – jestli chceš
nést takové ovoce, jestli chceš nést hojné ovoce, tak počítej
s tím, že budeš ohýbán až k zemi a v konci třeba i zlomen.
Nevím, jak to na vás působí, ale na mě, byť si uvědomuji, že ta
cesta za Pánem nebyly a nebude procházka růžovou zahradou,
tak ten výsledek bude nádherný, a já jsem se rozhodl dříve a chci
znovu, i tady to před vámi vyznávám, že ať to stojí cokoliv, chci
být takto přetvořen do podoby člověka, jakého On chtěl mít od
počátku.
Kdo jste se pro to rozhodli, kéž vám Pán požehná a ať se na vás
oslaví. Amen

Všem oslavencům
přejeme mnoho
Božího požehnání

3. 11. 2007 Toráčová
Marika

9. 11. 1997 Fízer
Lukáš

25. 11. 2009 Podzimek
David

27. 11. 1996 Folvarčná
Sára

27. 11. 1994 Michalek
Petr

5. 11. 1962 Pechová
Blažena

6. 11. 1944 Bílek
Josef

8. 11. 1959 Chobotová
Renáta

9. 11. 1947 Kudrnová
Helena

9. 11. 1993 Slusarzová
Barbora

11. 11. 1962 Rokosz
Petr

17. 11. 1959 Nižník
Miroslav

21. 11. 1957 Gembický
Tibor

24. 11. 1972 Vagundová
Andrea

26. 11. 1968 Morawiecová
Marcela

volný přepis ze svědectví Petra Rokosze ze shromáždění 11. 09. 2011
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Biblická škola v Kolíně
nyní nejsrdečněji zve
všechny své známé i cizí,
uchazeče i ty druhé
bez rozdílu stáří k účasti
na dnech otevřených
dveří.
Blažený bude
16. a 17. listopad toho roku,
kdy se budete těšit
ze školních bohoslužeb, modliteb
a ze vzorové výuky.
Přivoníte ke kouzlu internátního života,
kde vás sami studenti pohostí
večeří i šálkem čaje.
Budeme Tě proto čekat, návštěvníku!
Sbal si pouze spacák a zavítej do Kolína
ve středu 16. listopadu navečer
(hůře i 17.11 ráno).
www.vosmt.cz
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
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Pravidelný měsíčník sboru Apoštolské církve v Karviné.
Číslo 11, 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: 25. 11. 2011

