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Stavíme s Hospodinem, nebo sami? 

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

01/2012 

úvodník 

Nestaví-li dům Hospodin,  
nadarmo se namáhají stavitelé.  

Nestřeží-li město Hospodin,  
nadarmo bdí strážný.  

 

Žalmy 127:1   

Rok 2012, který je před námi, nám přináší 366 možností. 
Jsou to dny, které nám Bůh (pokud nenastane druhý pří-
chod Pána Ježíše) daruje. Můžeme je promarnit starost-
mi, nezodpovědností, reptáním, nebo je můžeme vyplnit 
tvořivou činností, radostí ze spásy, budováním a předává-
ním biblických hodnot. Je to podobné jako když z kvalitní 
látky někdo udělá pěkné šaty a jiný pytel na brambory. 
Z čerstvých surovin můžeš připravit dobré jídlo nebo 
oběd bez chuti. Tak přijímáme každý rok od Boha jako 
dar. Zodpovědnost, jak s ním naložíme, spočívá z velké 
části na nás.  

V životě sborů se občas setkáváme s aktivitou duchov-
ních kritiků. Asi jste už slyšeli někoho, jak kritizuje dru-
hé, poměry ve sboru, způsoby evangelizace nebo volno-
časové aktivity.  

Nestěžujte si jeden na druhého, bratří, abyste nebyli od-
souzeni. Jakub 5:9.  

Setkáme-li se s kritikou u nových křesťanů, tak je naděje, 
že toto oblíbené české hobby časem opustí. Slzy se však 
derou do očí, slyšíme-li kritizovat někoho, kdo vyznává, 
že je již 20 let spasen z milostí Boží, a přitom neprojevuje 
nejmenší snahu podílet se na rozvoji a budování sboru. 
Pojďme takovým lidem společně pomoci. Třeba takto:  

„Zapoj se i ty do služby. Víš co, pomůžeme společně oso-
bě XY o které mluvíš. Vezmeš si to na starost ty a budeš 
to dělat lépe? Prosím tě, ukaž nám, jak správně evangeli-
zovat.“  

Nejprve jde o to, změnit postoj kritiky na ochotu sloužit. 
Přiložit ruku k dílu a pomáhat, stojí vždy více úsilí než 
kritizování.  

V novém roce bude jistě spousta příležitostí. Jak tedy 
stavět v novém roce s Hospodinem? Nejde o nic tajemné-
ho, ani nesrozumitelného. Základem je život vydaný Bo-
hu.  

Jinými slovy - Zůstávejme v Kristu. 

 Jan 15:7 Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve 
vás, proste, oč chcete, a stane se vám.  

Pro zůstávání v Kristu nestačí být jen věřící. Tady už jde 
o praktický život. Podívejme se do Písma. 

Žít v lásce - 1 Janův 4:16  Také my jsme poznali lásku, 
kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo 
zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm. 

Dodržování přikázání. 1 Janův 3:24  Kdo zachovává 
jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm. 

Nést ovoce - Jan 15:5  Já jsem vinný kmen, vy jste rato-
lesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovo-
ce; neboť beze mne nemůžete činit nic. 

Plnost Ducha svatého - 1 Janův 4:13  Že zůstáváme v 
něm a on v nás, poznáváme podle toho, že nám dal svého 
Ducha. Efezským 5:18 naplňujte se Duchem. 1 Janův 
3:24b A jak můžeme vědět, že v nás zůstává? Podle Du-
cha, kterého nám dal. 

Život bez strachu - 1 Janův 2:28  Nyní tedy, děti, zůstá-
vejte v něm, abychom se nemuseli bát, až se ukáže, a 
nebyli jím zahanbeni při jeho příchodu. 

Zapuštěné kořeny - Koloským 2:7  V něm zapusťte koře-
ny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste 
v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky. 

 

Zkusme i tento nový rok přijmout z Boží ruky jako nabíd-
ku. Hospodin bude vládnout i letos. To nám dává jistotu, 
že se o nás postará. Asi by bylo pošetilé myslet si, že 
v novém roce budeme zakoušet jen radost a nepocítíme 
bolest, strach, či křivdu. Co přijde, to nevíme, ví to jen 
Bůh. Učme se Bohu věřit a zůstávat v něm. Patříme Ježíši 
Kristu a nic nás nemůže od něj odtrhnout. Známe svého 
Spasitele, který je silnější než smrt. On nás ochrání. Při 
ohlédnutí zpět děkujeme za Boží přízeň v roce minulém. 
Žijme s vědomím, že náš milující Pán je nám stále nablíz-
ku.  

Lumír Folvarčný 

 

úvodník 
svědectví 
veršíky pro rok 2012 
vyučování 
napsali 
narozeniny 
oznámení 

Milé sestry, milí bratři, zakoušet přelom roku je vždy mi-
mořádnou chvílí a příležitostí k ohlédnutí. Přemýšlíme, co 
nám minulý rok přinesl dobrého a co špatného. Hledíme 
však i do budoucnosti – někdo s nadějí, jiný s obavami. 
Všichni s touhou a přáním, aby toho dobrého bylo co nej-
více. Vždyť to stejné přejeme přátelům, sousedům a li-
dem kolem nás.  
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Mé svědectví svědectví 

30. 6. 2011, den před ukončením školního roku, se mi vůbec nechtělo jít do školy. Spolužáci měli jít stejně na výlet a já 
jsem potřebovala předepsat nějaké tabletky, tak jsem místo školy šla k doktorce. Když už jsem odcházela, paní doktorku 
napadlo, že by mi mohla udělat kontrolní odběr krve, protože před pár měsíci jsem měla anémii, (to je nedostatek železa 
v krvi), kterou jsme vyléčili obyčejnými vitamíny. Na 2. den jsme měli volat pro výsledky. 

Ještě ten samý večer zazvonil telefon. Paní doktorka. Řekla, 
že výsledky nedopadly dobře a ráno musíme do Ostravské 
nemocnice. Ráno jsem si ještě stihla vyzvednout vysvědčení 
a pak hned do Ostravy. Tam jsem musela zůstat přes noc, 
protože potřebovali udělat hromadu testů a odběrů a nako-
nec i odběr kostní dřeně.  
 
 
 
 
 
 
 
Odpoledne, když za mnou do nemocnice přijeli rodiče, přišli 
doktoři a primář. Ten mi řekl: „ Mám pro tebe dvě zprávy. 
Ale ani jedna tě nepotěší. Testy jsou hotové a jasně ukazují 
na jedno. Máš leukémii. Ta druhá zpráva – tvůj typ leukémie 
je vzácný a tady ho nedokážeme léčit. Proto si sbal věci, za 
15 minut odlétáš vrtulníkem do Prahy! Všechno se pro mě 
zhroutilo. 
 
Let vrtulníkem byl parádní zážitek! Můžu s jistotou říct, že 
jediný za celé prázdniny ☺. V Praze mě seznámili 
s okolnostmi a řekli, že mám AML-M3 (akutní myeloblastic-
kou leukémii), která má sice největší pravděpodobnost, že 
úplně zmizí, ale za to má tu nejagresivnější léčbu.  
Znamenalo to pro mě čtyři cykly agresivní chemoterapie a 4 
měsíce v nemocnici. Pod klíční kost mi zavedli centrální žilní 
katétr, což jsou dvě hadičky, přes které mi byly podávány 
veškeré transfuze, léky i chemoterapie. 
 
 
 
 
S léčbou se muselo začít hned, protože akutní leukémie po-
stupuje velmi rychle a moje hodnoty těch špatných buněk 
v krvi byly více než vysoké. Začal 1. cyklus chemoterapie. 
Trval 8 dní. První dny mi bylo dobře a pak to přišlo. Začala 
jsem zvracet, někdy i 7krát denně. Do toho jsem dostala 
zánět střev, po celém těle jsme měla tmavě fialovou vyráž-
ku, přes poškozené sliznice v puse a afty jsem nemohla ani 
polykat a nakonec jsem si z hlavy začala vytahovat hrsti pl-
né vlasů. Hlavu jsem si nakonec musela nechat oholit. Ale to 
je to nejmenší zlo ☺. Po chemoterapii přišla měsíční pauza, 
kdy se krevní obraz musel trochu zregenerovat. 
2. cyklus trval 6 dní. Opět se objevila svědivá vyrážka, ne-
skutečné a neustálé bolesti hlavy a zase zvracení. Nakonec 
mi otekla hlava tak, že jsem byla k nepoznání. Když chemo-
terapie skončila a mě asi po dvou týdnech začínalo být o 
něco lépe, jednoho večera se mi udělalo špatně.  
 
 

 
 
 
Dostala jsem zimnici, zvracela jsem a pak jsem začala ztrá-
cet vědomí. Všude bylo plno doktorů, hadiček a přístrojů. 
Pak už jen tma. Po dvou dnech jsem se probrala z umělého 
spánku na ARU. Dodnes nikdo neví, co se to stalo a co zapří-
činilo můj stav. Díky Bohu mě zanedlouho převezli zpět na 
oddělení hematoonkologie. Tehdy jsem měla opravdu 
strach. Strach, že se to stane znovu. Byl to opravdu nejděsi-
vější a nejhorší zážitek v mém životě. 
Díky Bohu se nic takového nestalo a za pár týdnů mi doktor 
oznámil, že jsem dosáhla REMISE! To znamenalo, že léčba 
zabrala a v krvi se už nevyskytují žádné špatné leukemické 
buňky. 
3. a 4. chemoterapie byly už kratší a až na to zvracení, jsem 
neměla skoro žádné jiné vedlejší účinky. A pak to přišlo! 
Mohla jsem jít domů! Tehdy jsem byla šťastná, jako bych 
měla jet přinejmenším na výlet k moři ☺. 
 
 
 
 
Teď jsem doma. Jednou za týden jezdívám do Olomouce na 
kontroly. Mám i po všech lumbálních punkcích. Teď už beru 
chemoterapii jen v tabletkách a injekcích do rukou. Dokonce 
mi začaly růst i vlasy a vše se začíná obnovovat. Jistě že 
mám pořád strach, že se nemoc může vrátit, ale modlím se 
za to, abych byla brzo prohlášena za „oficiálně“ zdravou.  
 
Jsem opravdu vděčná svým rodičům, kteří se mnou vším 
procházeli a trávili se mnou všechen čas v nemocnici. Taky 
chci poděkovat Ivetce Folvarčné, požehnané kamarádce, jak 
jí přezdívali doktoři, že se mnou v Praze strávila celé svoje 
prázdniny a starala se o mě, když rodiče nemohli. Taky dě-
kuju mojí babičce za to, že se mnou byla v nemocnici. Děkuji 
i Betce Machalové za to, že mně navštěvovala. Děkuji taky 
mládeži, že na mě pamatovali a nesli mě na modlitbách a 
pořád vymýšleli, jak mi zvednout náladu ☺. Děkuji celému 
sboru a každému kdo se za mě modlil.  
 
Děkuji Bohu, že se na tu nemoc 
přišlo, i když jsem neměla za-
tím žádné příznaky a že mě 
provedl tím těžkým časem 
v nemocnici. Nadále prosím     
o modlitby, ať můžu být opět 
úplně zdravá a chodit opět do 
školy a do sboru ☺. 
 

Barbora Slusarzová 

Sbal si věci. Sbal si věci. Sbal si věci. Sbal si věci.     

Za 15 minut odlétáš vrtulníkem Za 15 minut odlétáš vrtulníkem Za 15 minut odlétáš vrtulníkem Za 15 minut odlétáš vrtulníkem 

do Prahy!do Prahy!do Prahy!do Prahy!    

S léčbou se muselo začít hned.S léčbou se muselo začít hned.S léčbou se muselo začít hned.S léčbou se muselo začít hned.    

Skončila jsem na ARU.Skončila jsem na ARU.Skončila jsem na ARU.Skončila jsem na ARU.    

Teď jsem doma.Teď jsem doma.Teď jsem doma.Teď jsem doma.    



chvály skupiny z mládeže 
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Vybrané verše pro rok 2012 

Sbor  
Pro přímé má pohotovou pomoc, je štítem těm, kdo žijí 
bezúhonně, chrání stezky práva a střeží cestu svých 
věrných.  

Přísloví 2:7-8 
Školky 
Panovníku, chci ti mezi lidmi vzdávat chválu, mezi ná-
rody ti budu zpívat žalmy; vždyť tvé milosrdenství až k 
nebi sahá, až do mraků tvoje věrnost. Povznes se až 
nad nebesa, Bože, a nad celou zemí ať je tvoje sláva! 

 
Žalm  57:10-12 

Chválící tým 
Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lás-
ce a k dobrým skutkům. 

Židům 10:24   
 
Modlitební sesterská 
Naději slož v Hospodina. Buď rozhodný, buď udatného 
srdce, naději slož v Hospodina! 

Žalm 27:14 
Evangelizační skupina 
Požehnán buď Panovník, den ze dne za nás nosí břímě. 
Bůh je naše spása. 

Žalm 68:20  

Dorost 
V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jmé-
na, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni." 

Skutky apoštolské 4:12  
 
Mládež 
Proto také vynaložte všecku snahu na to, abyste ke své 
víře připojili ctnost, k ctnosti poznání, k poznání zdr-
ženlivost, ke zdrženlivosti trpělivost, k trpělivosti zbož-
nost, ke zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské 
náklonnosti lásku. Máte-li tyto vlastnosti a rozhojňují-li 
se ve vás, nezůstanete v poznání našeho Pána Ježíše 
Krista nečinní a bez ovoce.  

2. Petrův 1:5-8 
 
Gospelový sbor „Jordán“ 
Země, která často přijímá déšť a rodí užitečnou rostli-
nu těm, kdo ji obdělávají, má účast na Božím požehná-
ní. 

Židům 6:7    
Royal Rangers 
Hospodin je milostivý, spravedlivý, náš Bůh se slitová-
vá.    

Žalm 116:5 

Jednou v sobotu jsme jeli do supermarketu na nákup. Když 
Karolinka vyzvedávala nákupní vozík, zajásala radostí: 
"Mám dáreček pro kluky!" Ve vozíku totiž našla tři CD s po-
čítačovými hrami z jednoho časopisu, které tam zřejmě ně-
kdo zapomněl. Musím se přiznat, že jsem se také tímto potě-
šila, jak Karolinka snadno přišla k dárečku pro své bratry. 
Ve smyslu rčení - darovanému koni na zuby nekoukej, jsem 
si tato CD jenom letmo prohlídla. Za týden nato, když jsem 
byla doma s Magdalenkou, mě navštívila věřící sestra z jiné-
ho sboru. Vykládala nám o tom, jak musela svým dvěma 
chlapcům udělat "čistku" v hračkách, CD, PC hrách a také 
oblečení, i když je pořídila za značný finanční obnos. Ta 
sestra se v minulém roce nechala pokřtít a od té doby ji 
Duch svatý ukazoval na konkrétní věci, které znesvěcovaly 
život její rodiny. Na těchto věcech byly vždy obrázky posta-
viček, které znázorňovaly zlé duchovní mocnosti (pokémoni 
a jiní démoni). Najednou Magdalenka, která byla přítomná u 
tohoto rozhovoru se vzdálila a z pokoje přinesla zmíněná CD 
s počítačovými hrami. Nejdříve jsem nechápala proč je při-
nesla, ale když je ta sestra uviděla, tak mě napomenula, že 

si nedávám pozor na to, s čím si hrají mé děti. Byla jsem 
zaskočena. Vzala jsem CD do ruky a najednou jsem uviděla 
hrůzný výjev démona, který byl na čelní straně a zabíral 
jednu třetinu plochy obalu. Nechápala jsem, jak jen bylo 
možné, že jsem si toho hnusného obrázku nevšimla dříve! 
Hned jsem tato CD zlámala a vyhodila. Překvapilo mě, že 
děti dokážou být velice vnímavé a pozorné, když jsou dosta-
tečně varovány před možným nebezpečím. Dovedou se také 
ochotně vzdát věcí, které by jim mohly ublížit. 
Byla jsem vděčná Pánu, že k nám poslal tuto vzácnou sestru, 
aby nás varoval a ochránil od takové duchovní špíny, která 
se snadno přilepí, když jenom na chvíli přestaneme být bdělí 
a obezřetní. 
 
Židům 12:1-2  Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, 
odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichy-
tí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo,  s pohledem upře-
ným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. 
 

Jolanta Michalková 

Dáreček? napsali 
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Když jsem obdržela velmi vkusnou a pěknou pozvánku na 
„Večer pro seniory“, tak mě to nejdřív překvapilo a pak vel-
mi potěšilo. Delší dobu jsem se modlila a doptávala Pána, 
jak a čím začít, abychom se my starší mohli více poznat, 
povzbuzovat se vzájemně a poradit si v určitých životních 
situacích. Není vždy lehké se svými nemocemi vyjít po dob-
rém, nezbývá než být na sebe tvrdý, překonávat bolesti a s 
pomocí Boží žít každý den. 
Začala jsem se připravovat na 16. 12. 2011. Zajistila jsem 
synovi společnost, vnučku, oznámila jim, že se asi zdržím 
déle a doufala, že v 17 hodin budu ve sboru. Příchodu do 
sboru předcházel trochu dramatický poklus od autobusu, 
neboť byla tma a nikde nikdo. Zato naše sborová budova 
teple zářila osvětlenými okny a zvala dál. Uvnitř nejdříve 
překvapení a pak dojetí. Krásná výzdoba, přivítání pasto-
rem, hostitelky večera Ilonka, Marcelka a Renča přinesly 
zákusek, skvělý, a dle výběru kávu nebo čaj.  Duo To-
mi+Joli /manželé Michalkovi/ nás potěšili krásným zpěvem 
žalmů. Pastor nás ujistil, že jsme ve sboru platní a vítaní. 
Povzbudil nás ke službě, abychom svým životem v Ježíši 
Kristu svědčili mladé i střední generaci. Za sebe můžu říct, 
že já čerpám zápal a lásku k Ježíši právě od mladých a 
"středních" sester a bratrů. Děkuji Pánu za toto požehnané 
společenství, které ve sboru máme. Děkuji z celého srdce za 
tento krásný večer. Děkuji všem, kteří jej pro nás připravili. 
Oceňuji, že v tomto předvánočním vytížení, sestry a bratři 
našli čas a potěšili svojí pozorností nás všechny zúčastněné. 
Také na dáreček mysleli. Díky všem, počínaje rodinou pasto-
ra, rodinou Michálkovou, kuchařkou Aničkou Gembickou, 
pozorným hostitelkám, sestřičkám z mládeže, pomohly 

nejen při roznášení večeře. A kdo myl nádobí? A vše pak 
uklidil? To také obstaraly milé sestry. My dojatě děkujeme. 
Po večeři jsme se volně  rozpovídali, sdíleli a shodli jsme se, 
že tento požehnaný večer je krásný "dar" našeho sboru, nám 
seniorům. Jen my senioři jsme nějak neměli výdrž. Asi jsme 
se těšili, až budeme rodině vyprávět o tomto krásném spole-
čenství, a tak jsme si vzájemně popřáli Boží pokoj, za vše 
poděkovali společnou modlitbou a svátečně naladěni nasedli 
do připravených aut a odjeli domů. Moji milí byli překvape-
ni, že už po 19. hodině jsem doma. Bude-li nějaké příště, tak 
to určitě protáhneme, že sestry a bratři?  
Hodně Božího požehnání celému sboru, děkuji Pánu, že nás 
vede jeden druhému sloužit s láskou a radostí. 
 

Eva Waldhauserová 

Požehnaný večer 

Vánoční koncerty „Jordánu“ napsali 

Pěvecký sbor "Jordán" byl v prosinci velmi aktivní. Sestry se 
pilně připravovaly na sérii vánočních koncertů. Od září se 
připravoval a nahrával hudební doprovod (Tomáš Michalek - 
poznámka redakce) k šesti vánočním koledám i chválám, 
které vyzdvihly význam narození Pána Ježíše Krista. Díky 
těmto nahrávkám se sestry mohly připravovat i doma. Spo-
lečné zkoušky probíhaly ve sboru co 14 dní, a v prosinci 
sestry obětovaly na zkoušky každé sobotní dopoledne. 

 
 

Malý vánoční koncert zazněl poprvé ve sboru 18. prosince 
na dopolední slavnostní bohoslužbě.  
Druhé vystoupení se konalo den před Štědrým večerem v 
domově důchodců v Karviné 6, za hojné účasti seniorů z 
"Nového domova" i jejich pečovatelek. Radost a slzy v očích 
těchto lidí byly velkou odměnou všem, kteří v předvánočním 
shonu obětovali svůj čas pro službu potřebným, často svou 
rodinou opuštěným lidem. Na závěr sestry rozdaly všem 
přítomným v sále a také na jednotlivých pokojích upečené, 
nazdobené perníčky s vánočním pozdravem.  
Třetí vystoupení se konalo 29. prosince v Rehabilitačním 
sanatoriu v Karviné 8, v rámci pravidelné, čtvrteční biblické 
hodiny. Účast pacientů sice byla skromná, ale byli zde pří-
tomní také bratři a sestry z jiných církví. Na každém koncer-
tu zaznělo i Boží slovo, které si připravil pastor Lumír Fol-
varčný. 
 
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem sestrám z 
"Jordánu" za obětavou přípravu a službu, a také všem, kteří 
se jakýmkoliv způsobem podíleli na těchto vánočních kon-
certech. Děkujeme také za modlitební podporu, kterou i 
nadále, pro konání této služby, budeme v tomto roce potře-
bovat. 

Tomáš Michalek 

Klienti z domova důchodců 
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V předcházejících lekcích jsme rozjímali nad osobou Ježíše. 
Nyní se chceme zaměřit na život věřících.  
 
 
1. Nové stvoření 
 
Když Pán Ježíš vstoupí do srdce člověka, vykoná v něm úžas-
nou proměnu. Muž, žena nebo mladý člověk začínají jít no-
vým směrem. Dochází ke zřetelnému odtržení od minulosti a 
k nové cestě do budoucnosti. Jak ve světě neviditelném, tak 
v životě obráceného se projevují nové věci. 
 
Přečti si 2. Korintským 5:17 a odpověz na tuto otázku: 
 
Jak se projevuje život člověka, který je v Kristu? 
 
2 Korintským 5:17  Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je 
staré, pominulo, hle, je tu nové! 
 
otázka 1: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Tento nádherný projev nového stvoření je popsán také na 
těchto místech Bible:  
 
Koloským 3:9-11  Neobelhávejte jeden druhého, svlecte se 
sebe starého člověka i s jeho skutky a oblecte nového, který 
dochází pravého poznání, když se obnovuje podle obrazu svého 
Stvořitele. Potom už není Řek a Žid, obřezaný a neobřezaný, 
barbar, divoch, otrok a svobodný - ale všechno a ve všech Kris-
tus. 
 
Koloským 1:21-23  I vás, kteří jste dříve byli odcizeni a nepřá-
telští Bohu svým smýšlením i zlými skutky, nyní s ním smířil, 
když ve svém pozemském těle podstoupil smrt, aby vás před 
Boží tvář přivedl svaté, neposkvrněné a bez úhony - pokud 
ovšem pevně zakotveni setrváte ve víře a nedáte se odtrhnout 
od naděje evangelia, jež jste slyšeli, jež bylo kázáno všemu stvo-
ření pod nebem a jehož jsem se já, Pavel, stal služebníkem. 
 
Toto nové stvoření pochází pouze a jedině od Boha. Vytváří 
se v nás působením Božího slova a svatého Ducha. 
 
 
2. Znaky nového života 
 
Jsou čtyři vztahy, kde se v nás projevuje to, že jsme spasení, 
nová přirozenost: 

a) vztah vůči Bohu 
b) vztah vůči ďáblu 
c) vztah vůči sobě 
d) vztah vůči našim bližním 

 
Vztah vůči Bohu 

 
Přijme-li člověk ve víře spasení Ježíše Krista, účastní se to-
hoto kroku celá nebesa. 
Lukáš 15:7  Pravím vám, že právě tak bude v nebi větší radost 
nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad devadesáti 
devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. 
Lukáš 15:10  Pravím vám, právě tak je radost před anděly 
Božími nad jedním hříšníkem, který činí pokání. 
 
Ten, který se stal věřícím, dostává od Boha právo být dítě-
tem Božím, a jeho jméno je zapsáno do knihy života. 

Jan 1:11-13  Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho ne-
přijali. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc 
stát se Božími dětmi. Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako 
děti pozemských otců, nýbrž se narodili z Boha. 
Zjevení Janovo 20:12-15  Viděl jsem mrtvé, mocné i prosté, 
jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. Ještě jedna kniha 
byla otevřena, kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých 
činů zapsaných v těch knihách. Moře vydalo své mrtvé, i smrt a 
její říše vydaly své mrtvé, a všichni byli souzeni podle svých 
činů. Pak smrt i její říše byly uvrženy do hořícího jezera. To je 
druhá smrt: hořící jezero. A kdo nebyl zapsán v knize života, byl 
uvržen do hořícího jezera. 
Zjevení Janovo 3:5  Kdo zvítězí, bude oděn bělostným rou-
chem a jeho jméno nevymažu z knihy života, nýbrž přiznám se k 
němu před svým Otcem a před jeho anděly. 
 
Na takové lidi je zaměřena celá pozornost nebeského Otce. 
Také andělé se podílejí, aby pomáhali uskutečňovat v životě 
věřícího Boží plány. 
 
Přečti si Židům 1:14 a odpověz na tuto otázku: 
 
Co vypovídá toto místo Bible o andělech? 
 
Židům 1:14  Což není každý anděl jen duchem, vyslaným k 
službě těm, kdo mají dojít spasení? 
 
otázka 2: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Duch svatý, který předtím odvedl srdce člověka od hříchu, 
začíná ve věřícím úžasné dílo. 
 

Vztah vůči ďáblu 
 
Ve vztahu k pekelným mocnostem, satanu a démonům, na-
stala také změna. Před odevzdáním svého života Bohu stojí 
totiž člověk pod vládou temnoty a ďábla. Jestliže však přijme 
zcela a úplně ve víře spasení, ztrácí ďábel na tohoto člověka 
právo.  
 
Přečti si Koloským 1:13-14 a odpověz na základě těchto ver-
šů tuto otázku: 
 
Co způsobí Ježíšovo spasení v našem životě? 
 
Koloským 1:13-14  On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do 
království svého milovaného Syna. V něm máme vykoupení a 
odpuštění hříchů. 
 
otázka 3: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Jako Boží děti jsme vytrženi z rukou satana a smíme vědět, 
že jsme skrytí v mocných rukou Ježíše a nebeského Otce. 
 
Přečti si Jana 10:28-29 a odpověz na základě těchto veršů 
tuto otázku: 
 
Co říká Pán Ježíš o našem bezpečí v rukou Božích? 
 
Jan 10:28-29  a já jim dávám věčný život: nezahynou navěky a 
nikdo je z mé ruky nevyrve.  Můj Otec, který mi je dal, je větší 
nade všecky, a nikdo je nemůže vyrvat z Otcovy ruky. 
 
otázka 4: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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Tyto neviditelné skutečnosti spasení jsou takoví, že jejich 
důsledky můžeme zakoušet ve svém životě. Nyní se zabývej-
me tím, co se v nás děje. 
 

Vztah vůči sobě 
 
To, co pro nás Pán Ježíš ve své nekonečné lásce svým spase-
ním vykonal, zahrnuje našeho ducha, duši i tělo. Ve všech 
třech oblastech způsobil hřích velkou škodu. Náš duch od-
padl skrze vzpouru, odpor a svévoli u Božího obecenství do 
hluboké temnoty.  
 
Římanům 5:10  Jestliže jsme my, Boží nepřátelé, byli s Bohem 
smířeni smrtí jeho Syna, tím spíše nás smířené zachrání jeho 
život. 
 
Naše duše se také poskvrnila, když uposlechla satanův hlas, 
takže ztratila obraz Stvořitele, a konečně také naše tělo se 
stalo nástrojem různých hříšných slov a špatného jednání. 
 
Římanům 6:12-14  Nechť tedy hřích neovládá vaše smrtelné 
tělo, tak abyste poslouchali, čeho se mu zachce; ani nepropůj-
čujte hříchu své tělo za nástroj nepravosti, ale jako ti, kteří byli 
vyvedeni ze smrti do života, propůjčujte sami sebe a své tělo 
Bohu za nástroj spravedlnosti. Hřích nad vámi už nebude pano-
vat; vždyť nejste pod zákonem, ale pod milostí. 
 
Proto musí být spasení nejmocněji zjeveno právě na nás a 
v nás! 
Před rozhodnutím pro Krista žije člověk v rozkoši, pochyb-
ných společnostech a zvycích, které nyní ztrácejí svou při-
tažlivost. Srdce se cítí víc a víc přitahováno k Božím věcem 
a skrze Ducha svatého se probouzí hluboká touha po Slově a 
obecenství s Ježíšem Kristem. Bible se stává měřítkem naše-
ho myšlení a jednání. Jako zvláštní znak vystupuje vroucí 
láska k Ježíši a jeho dětem. Svědomí začíná reagovat jemně-
ni a jemněji. 
 
A rozhojněným poznáním Božího slova stále více odpadá ona 
povrchnost a nesvědomitost, která často dovoluje lidem 
před obrácením říkat nebo konat věci, které Boha urážejí.  
 
Římanům 6:18-22  A tak jste byli osvobozeni od hříchu a stali 
jste se služebníky spravedlnosti. Mluvím názorně z ohledu na 
vaši lidskou slabost: Jako jste se dříve propůjčovali k službě 
nečistotě a nepravosti k bezbožnému životu, tak se nyní dejte 
do služby spravedlnosti k posvěcení. Když jste byli služebníky 
hříchu, měli jste svobodu od spravedlnosti; jaký jste tehdy měli 
užitek z toho, zač se nyní stydíte? Konec toho všeho je přece 
smrt. Avšak nyní, když jste byli osvobozeni od hříchu a stali se 
služebníky Božími, máte z toho užitek, totiž posvěcení, a čeká 
vás život věčný. 
 

Vztah vůči našim bližním 
 
Věřící vyhledává dobrý vztah ke svým bližním! Je dokonce 
připraven ke kroku, který by před svým obrácením sotva 
udělal. 
 
Přečti si Matouše 5:43-48 a odpověz na tuto otázku:  
 
K jakému postoji vůči našim nepřátelům nás Pán Ježíš 
vyzývá? 
 
Matouš 5:43-48  Slyšeli jste, že bylo řečeno: `Milovati budeš 
bližního svého a nenávidět nepřítele svého.´ Já však pravím: 
Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledu-
jí, abyste byli syny nebeského Otce; protože on dává svému 

slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespra-
vedlivé. Budete-li milovat ty, kdo milují vás, jaká vás čeká od-
měna? Což i celníci nečiní totéž? A jestliže zdravíte jenom své 
bratry, co činíte zvláštního? Což i pohané nečiní totéž? Buďte 
tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. 
 
otázka 5: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Naše zkušenosti s Pánem Ježíšem, radost ze záchrany a vě-
domí odpuštění nás přimějí k tomu, abychom odpustili i těm, 
kteří nám učinili něco nemilého. Dále nás láska povede, aby-
chom vyprávěli o Pánu Ježíši bližním. 
Přečti si Římanům 1:13-15 a odpověz na tuto otázku:  
 
Jak se nazývá apoštol Pavel ve vztahu k těm, kteří 
evangelium ještě neslyšeli? 
 
Římanům 1:13-15  Rád bych, abyste věděli, bratří, že jsem už 
často zamýšlel přijít k vám, abych i mezi vámi sklidil nějaké 
ovoce, tak jako mezi jinými národy; ale až dosud mi v tom bylo 
vždy zabráněno. Cítím se totiž dlužníkem Řeků i barbarů, vzdě-
laných i nevzdělaných. Odtud moje touha zvěstovat evangelium 
i vám, kteří jste v Římě. 
 
otázka 6: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 

To je správný postoj vůči našim bližním, kteří Pána Ježíše 
ještě neznají. 
Celé naše rozhodnutí k následování Krista nám dovoluje 
zaujmout jiný postoj k Bohu, hříchu a okolnímu světu nejen 
v myšlenkách a slovech, ale vede nás také k tomu, abychom 
byli ochotni podporovat království Boží úsilím, nadáním, 
časem a finančními obětmi. Bible říká: „Ochotného dárce 
miluje Bůh“. 
 
Přečti si na závěr této lekce ještě 2 Korintským 9:6-11:   
 
2 Korintským 9:6-11  Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude také 
skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklí-
zet. Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem roz-
hodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť `radostného dárce mi-
luje Bůh´. Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, 
abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám 
přebývalo pro každé dobré dílo, jak je psáno: `Rozdělil štědře, 
obdaroval nuzné, dobrota jeho trvá navěky.´ Ten, který `dává 
semeno k setbě i chléb k jídlu´, dá vzrůst vaší setbě a rozmnoží 
`plody vaší spravedlnosti´. Vším způsobem budete obohacová-
ni, abyste mohli být velkoryse štědří; tak povzbudíme mnohé, 
aby vzdávali díky Bohu. 
 
 
 

 
 
 
 

Odpovědi na otázky  
lekce 3: OSOBA JEŽÍŠE KRISTA (II) 

otázka 1: Otče můj, není-li možné, aby mne tento kalich 
minul, a musím-li jej pít, staň se tvá vůle. 

otázka 2: On slabosti naše na sebe vzal a nemoci nesl. 

otázka 3: Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil? 

otázka 4: Dokonáno jest. 
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Všem oslavencům  
přejeme mnoho  

Božího požehnání 

2. 1. 1967 Folvarčný 
Lumír 

2. 1. 1979 Gembický 
Tibor 

3. 1. 2002 Toráčová 
Ester 

5. 1. 1988 Koziel 
Jakub 

10. 1. 1946 Waldhauserová 
Eva 

13. 1. 1951 Kochová 
Sylvie 

15. 1. 1982 Kovaříková 
Irena 

16. 1. 1991 Suknarovský 
Marek 

20. 1. 1967 Balogová 
Monika 

23. 1. 1980 Balážová 
Gizela 

27. 1. 1928 Trzyniecká 
Žofie 

30. 1. 1966 Balog 
Albert 

Bůh naděje nechť vás naplní  
veškerou radostí  

a pokojem ve víře,  
aby se rozhojnila  

vaše naděje  
mocí Ducha svatého. 

 
Římanům 15:13   

Stalo se již tradicí, že děti z našeho sboru na Vánoce připravují vystou-
pení. Jinak tomu nebylo ani tentokrát, a to 18. 12. 2011.  

Děti pilně již dva měsíce předem nacvičovaly. Vystoupení bylo začleně-
no do dopoledního nedělního shromáždění a děj hry nesly na svých bed-
rech tentokrát hlavně děti z malé a velké nedělní školičky a také někte-
ré „dorosťačky“.  

Šlo o vyprávění příběhu narození Pána Ježíše. Takže se na scéně objevi-
li pastýři, andělé, král Herodes, tři králové, samozřejmě Marie a Josef, 
vypravěči a další. Všechny děti také krásně zpívaly za doprovodu kytary 
(doprovázela sestra Irena Kovaříková - pozn. redakce) vánoční písně, 
jimiž byl děj představení proložen. Pokud měli naši malí „herci“ trému, 
nedali to na sobě rozhodně znát.  Svůj výkon podali skvěle a potěšili 
tím jistě všechny přítomné v publiku, rodiče, prarodiče... 

Je třeba ocenit odvahu a píli všech dětí. Svědomitě se naučili texty, ne-
bály se předstoupit na jeviště, odvážně zpívat a hrát své role. Také dě-
kuji rodičům, kteří jim s tím vším pomáhali a vodili je na zkoušky. Koru-
nou představení byly opět krásné kostýmy a kulisy, za které moc děku-
jeme sestřičce Reni Slusarzové. Scénař vybrala a připravila vedoucí 
školky Evička Ochodková. Díky za laskavou trpělivost při nacvičování.  

Největší díky za vše patří Pánu Bohu, kterého jsme chtěli tímto krát-
kým vystoupením oslavit a vyzdvihnout.  

Irena Kovaříková 

Vánoční vystoupení dětí napsali 
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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. 01. 2012. 

adresa: 
 

tel.:  
e-mail: 

web: 
BS:  

Apoštolská církev, Sborové noviny,  
Za Panelárnou 2481/2, 735 06  Karviná 6 
+420 596 318 745 
ackarvina@volny.cz 
www.ackarvina.cz 
105 101 764 / 0300 

Pravidelný měsíčník sboru Apoštolské církve v Karviné. 
SBN vychází pro potřebu AC v Karviné a jsou distribuovány zdarma. 

číslo 1, ročník 19 
 


