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Ježíš nikdy nepřichází pozdě! 

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

04/2012 

úvodník 

V Janově evangeliu je zapsán příběh, ve kterém se objevuje jeden z největších zázraků, které Pán Je-
žíš během své tříleté pozemské služby učinil. Ježíš se nám zde zjevuje jako Pán nade vším. Jako ten, 
který má moc nejen nad přírodními zákony, duchovním či materiálním světem, zdravím, ale i nad 
smrtí a životem. Ve zkratce je v jedenácté kapitole zapsáno, jak Ježíšův blízký přítel a bratr Marie a 
Marty vážně onemocněl. Jeho sestry poslaly Pánu Ježíši, který je jejich rodinným přítelem, ihned 
vzkaz a očekávaly, že rychle přijde a jejich bratra uzdraví… 

úvodník 

napsali 

vyučování 

narozeniny 

oznámení 

Vždyť je nemocen jeho přítel, možná zasáhne nadpřirozeně 
na dálku, určitě si pospíší, aby přišel včas, ale zdravotní stav 
jejich bratra se neustále zhoršoval a Ježíš stále nikde. Vě-
řím, že obě sestry strávily mnoho hodin na modlitbách a 
volaly k Bohu, vyhlížely Ježíše, jestli už alespoň v dálce ne-
zahlédnou, jak se blíží obklopen svými učedníky a zástupy 
lidí. Hodiny ubíhaly, měnily se ve dny a Ježíš stále nikde. 
Nakonec jejich bratr umírá. Jaké zklamání, jaká bolest a 
ztráta!  
O pár desítek kilometrů dále, asi dva dny cesty, se Ježíš do-
zvídá o Lazarově nemoci. Je pravděpodobné, že právě někdy 
v té době Lazar umírá. Ježíš však ještě dva dny čeká… po-
tom jde se svými učedníky do Betanie. Lazar je v té době již 
dávno pohřben a jeho tělo se začíná rozkládat. Ježíš se ne-
chá dovést k jeho hrobu a i přes námitky dává rozkaz 
k otevření hrobu a Lazara křísí.   
Jedna z věcí, která mě v tomto příběhu oslovuje, je kontrast 
mezi Božím a lidským jednáním. Naše přání, plány i cíle ně-
kdy nemusí být v souladu s těmi Božími. Marie a Marta tou-
žily po tom, aby Ježíš Lazara uzdravil. Už se to stalo tolikrát, 
dokonce hříšníci, celníci, pohané, ti všichni byli Ježíšem 
uzdraveni. Přišel, dotknul se, nebo řekl slovo a nemoc ode-
šla. Totéž očekávali ve své situaci. Jak moc se pletly. Boží 
záměry byly jiné.  
Podobně jednáme i my. Máme svá schémata, podle kterých 
očekáváme na Boží zásah do naší konkrétní situace. Udělám 
to, a Bůh musí udělat toto. Takovým přístupem ovšem ne-
beského Otce degradujeme na stroj, jakýsi automat na po-
žehnání, uzdravení, vyslyšení modliteb. To pak vede 
k našemu zklamání, obviňování sebe, druhých a nakonec 
obviňujeme i Ježíše samotného. Marta říká: Pane, kdybys 
byl zde, nebyl by můj bratr umřel… Marie z počátku ani ne-
vyšla z domu… pak říká totéž. Jejich reakce mluví za vše. A 
my často jednáme podobně. Pane, proč si nezasáhl v situaci 
s mým manželem, mými dětmi, mou prací, proč se tak dlou-
ho nic neděje… kde jsou tvá zaslíbení? Já jsem ti věřil…proč 
se to stalo? Proč tak dlouho? Marta s Marií nevěděly, že Bůh 
chce zjevit svoji slávu. Jejich vnímání Boží moci bylo omeze-
no pouze na dosavadní zkušenosti. Často jednáme taky tak.  
A pak jsme hodně překvapeni nebo i nazlobeni, že se nic 
neděje. 
 

Bůh někdy v našem životě vyčkává, aby mohl zjevit svoji 
slávu, naučit nás trpělivosti, posílit naši víru, nebo nás při-
vést k pokání, pokud je v našem životě nějaký hřích.  
V Božím slově máme mnoho příkladů toho, jak Bůh jakoby 
otálel. Proč tak dlouho? Nebylo to zbytečné? Nemohl to Bůh 
udělat jinak? Neptejme se, jestli mohl, ale jestli chtěl. Bůh 
má nejlepší řešení. Noe s rodinou zavřeni v obrovské truhle 
a nic se neděje, dny ubíhají… posměch, urážky, pochybnosti. 
Abraham dostal zaslíbení syna, pak 25 let čekání a stále nic. 
Mojžíš 40 let čekání na Boží povolání. Izraelci chodili kolem 
Jericha 7 dní.  
Někteří to ovšem vzdali a nečekali. Saul měl počkat na Sa-
muela, který bude obětovat Bohu před bitvou, situace se 
ovšem zhoršovala každou chvíli a Saul se rozhodl jednat, 
vzal věci do svých rukou, obětoval sám. Pak přišel Samuel a 
následky byly vážné… tvé království neobstojí 1S:13 kap. 
Stačilo počkat ještě chvíli… 
Když Ježíš přišel, setkal se s odporem. Marta nechtěla odva-
lit kámen. Argument byl: už je v rozkladu, zapáchá, čtyři 
dny v hrobě. Marta nedokázala pochopit, proč Ježíš nepřišel 
hned, natož proč by se měl odvalovat kámen. Co chce Ježíš 
dělat? Vždyť to není možné!  
Taktéž i naše víra se vzpírá přijmout Boží výzvu k odvalení 
kamene. Už jsem se toho vzdal, je to pohřbeno a to dlouho. 
To už nemá smysl, když to nešlo tenkrát, teď už vůbec ne. A 
tak se mnozí připravujeme o zjevení Boží slávy v našich ži-
votech. Přemýšlejme, zdali není v našich životech oblast, 
kde jsme to už vzdali. Roky jsme se modlili a čekali na Boží 
zásah. Po nějaké době jsme to vzdali, uložili do hrobu a za-
valili velkým kamenem.  Už to nechceme řešit… Ale Ježíš to 
s námi nevzdal! On chce zjevit svoji slávu ve tvém životě! 
Odval ten kámen! Věř, nevzdávej to! Modli se dál, vytrvej. 
Pro něho není nic nemožné, On je Bohem zázraků. Poté, co 
zvedli kámen, řekl Ježíš, Lazare, pojď ven. Lazar byl oživen.  
Nemožné se stalo skutečným. To se může stát i v našem 
životě… "Neřekl jsem ti, že uvidíš slávu Boží, budeš-li vě-
řit?"  
Potom, co Ježíš vzkřísil Lazara, Marta i Marie pochopily, že 
On nikdy nepřichází pozdě. Bůh má jiný kalendář a hodiny, 
než máme my.  Kéž se to stane i naší zkušeností, že Ježíš 
nepřichází nikdy pozdě.  

Marek Slusarz 



A přece symbol beránka je silný a mocný. Je to symbol 
zástupné oběti za naše hříchy. Pán Ježíš Kristus naplnil 
vše, co ve starozákonní době bylo náznakem věcí budou-
cích. Když Mojžíš obdržel úkol od Boha, aby vyvedl Jeho 
lid z Egypta, zatímco se farao vzpíral a nechtěl propustit 
Hebrejce, Bůh poslal na Egypt poslední ránu, kdy vše pr-
vorozené v zemi mělo zahynout. Pouze beránek bez vady a 
bez poskvrny, který byl zabit, a jeho krví byly pomazány 
veřeje domu, zaručoval, že duch smrti obejde tuto domác-
nost. A tak v Egyptě v tu noc nastal veliký pláč a křik, pro-
tože vše prvorozené, co nebylo pod touto ochranou berán-
kovy krve, zemřelo. Tato oběť přinesla záchranu celé rodi-
ně. Byla to VELKÁ NOC. Pro některé to byla noc smutku, 
pro jiné to byla noc radosti, naděje a nového začátku, pro-
tože po této události farao propustil syny Izraele z Egypta, 
aby tak, jak řekl Hospodin Mojžíšovi, lid vyšel a sloužil 
Hospodinu. Tento národ byl zachráněn proto, aby mohl 
sloužit Hospodinu, svému Bohu. A tak, jak jsem zmínil na 
začátku, Pán Ježíš naplnil vše, co bylo prorokováno o Me-
siáši, zachránci. On se stal tím Beránkem bez vady a po-
skvrny, aby nás vyvedl z otroctví hříchu.  

Co je to hřích? Hřích je minutí se cíle, záměru, který 
s člověkem má Bůh Stvořitel. Jeho záměrem vždy bylo, je 
a bude, aby člověk dobrovolně vešel do úzkého vztahu 
s Ním. Protože Bůh je svatý a před Ním nic nečisté neob-
stojí, neměli bychom k Němu ve své poskvrněné hříchem 
lidské přirozenosti možnost se přiblížit. Ježíš, Boží Syn, 
vždy v té Otcově přítomnosti byl, je a bude, kromě jedno-
ho okamžiku, kdy dobrovolně vzal na sebe hříchy všech 
lidí a tehdy zvolal: Eli, Eli, lema sabachthani? To jest: Můj 
Bože, můj Bože, proč jsi mě opustil? Bylo to právě na Gol-
gotském kříži, kdy byl vydán jako Beránek na porážku za 
naše viny. Byly to naše nemoci, které snášel, a naše boles-
ti, které nesl. Byl proboden za naše přestoupení, zdeptán 
za naše provinění, na něho dolehla kázeň pro náš pokoj a 
jeho šrámy jsme uzdraveni.(Iz 53:4,5) 

Pro nás podstoupil smrt, a to smrt na kříži. Jeho krev byla 
prolita pro náš hřích. A to všechno proto, abychom mohli 
v Jeho jménu předstoupit před Hospodina, Boha všemo-
houcího. Proto i my musíme zemřít své staré přirozenosti, 
svým vášním a sklonům, které nás od Boha oddělují. Za 
nás na kříži umíral Pán Ježíš Kristus. On to udělal proto, 
abychom v něm byli smířeni s Bohem Otcem. My máme se 
zkroušeným srdcem přijmout Jeho milost, protože žádným 
našim skutkem dobré vůle si to nezasloužíme. Můžeme 
jedině vyznat mu své hříchy a přestoupení a přijmout Pána 
Ježíše do srdce. On vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení 
svědčila proti nám, a zcela jej zrušil tím, že jej přibil na 

kříž (Koloským 2:14). Ježíš Kristus v nás chce přebývat, 
proto klepe na naše srdce a volá, abychom Ho vpustili. 
Nejen na návštěvu, na nějakou dobu, ale napořád. Pokud 
budeme mít Ježíše v našich srdcích, On bude proměňovat 
naše životy. Apoštol Pavel píše v Galatským 2:19b-20: 
Jsem ukřižován spolu s Kristem, nežiji už já, ale žije ve 
mně Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna 
Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za 
mne. 

Toto je pravé poselství velikonoc. Krev Pána Ježíše prolitá 
na golgotském kříži, má stále stejnou moc. Je na každém 
z nás, jak se rozhodneme. Věřím, že pro nás platí také to 
slovo, kterým Bůh promlouval skrze Mojžíše a Árona k 
faraonovi, aby lid vyšel a sloužil Hospodinu. Kdyby Izraeli-
té, poté co duch smrti prošel Egyptem a minul jejich obyd-
lí, zůstali ve svých domech a nevyšli v tu noc z Egypta 
sloužit Hospodinu, jejich prvorození by sice byli zachráně-
ni, ale po krátkém čase, by zase všichni otročili pod nad-
vládou faraona, takže oběť beránka by byla marná.  

Poselství Velké noci je v tom, abychom nejen přijali Jeho 
záchranu v oběti Pána Ježíše Krista, ale také vyšli a slouži-
li Hospodinu. Ne z důvodu toho, že si myslím, že je to tak 
správné, nebo proto, že všichni jdou, tak já také se k nim 
přidám.  

Pravým důvodem, proč chceme sloužit Hospodinu je, že si 
plně uvědomujeme, jakou cenu Bůh Otec musel obětovat 
pro to, aby nás vykoupil a jak jsme pro něho vzácní, jak 
mu na našich životech záleží. Neváhal poslat svého Syna, 
Ježíše Krista v lidském těle na zem, protože jedině On 
mohl být tou neposkvrněnou obětí za naše přestoupení, za 
naši vzpouru vůči Bohu Otci. Pán Ježíš v poslušnosti přijal 
tento nesnadný úkol, byl obětován, prošel cestou kříže a 
dokončil jej zvoláním: Dokonáno jest! Bůh jej ale třetího 
dne vzkřísil z mrtvých. Pokud Jej přijmeme jako Pána nad 
našimi životy, platí pro nás slovo:  

Koloským 2:6-7  Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali 
jako Pána. V něm zapusťte kořeny, na něm postavte zákla-
dy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a 
znovu vzdávejte díky. 

A toto je důvod k radosti a veselí. Naše životy jsou zachrá-
něné v Ježíši Kristu. Jeho milostí jsme spaseni.  

Haleluja! Spasení, sláva i moc patří Bohu našemu.  

 

 Tomáš Michalek 
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napsali Poselství Velikonoc 

Nastává čas, kdy si mnozí lidé posílají pohlednice a přání s nápisem „Veselé velikonoce“. V obchodech se to už několik 
týdnů hemží čokoládovými zajíčky, zdobenými vajíčky, pomlázkou a jiným tradičním „velikonočním“ zbožím. Mnozí se 
tak radují z toho, že příroda kolem nás se probouzí ze zimního spánku a nastávají teplejší jarní dny. 
Tradicí je také velikonoční beránek, který v záplavě vajíček, kuřátek a zajíčků také nesmí chybět. Je to jakoby znamením 
dnešní doby, kdy víra v Boha, Boží pravda a suverenita je smíchána se všemi jinými náboženskými směry a člověk, který 
se nedrží pevně Božího slova, se nechá unášet trendem moderní doby. 
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napsali Misijní výjezd na Ukrajinu 
Když jsem přišel v úterý 27. března do práce, tak jsem ani v nejmenším netušil, že ještě tentýž den večer budu sedět spolu 
se třemi dalšími bratry v autě a budeme mít namířeno do jednoho dětského domova na Ukrajině. Vše se to seběhlo dost 
rychle. Ráno, asi kolem 9. hodiny, mi zavolal jeden bratr, zda bych nechtěl jet s týmem pracovat do neděle v dětském domo-
vě, protože z náhradníků, kteří byli v plánu, nikdo nemůže a hledá se jeden bratr, aby se doplnilo auto. Po krátkém přemýš-
lení jsem zavolal domů Jolce, zda to těch několik dní sama zvládne a po jejím souhlasu jsem opětovně zavolal bratrovi a ten 
mě kontaktoval na vedoucího „výpravy“, se kterým jsme domluvili další podrobnosti. Narychlo vyřídit připojištění, vyměnit 
peníze, ještě něco nakoupit, sbalit, udělat potřebné práce, které jsem slíbil v tomto týdnu udělat a večer jsem už byl připra-
vený na cestu.  

Vyjeli jsme od nás ze Stonavy po 22. hodině. S mými společ-
níky jsem se doposud neznal, ale po cestě bylo dost času na 
to, abychom se seznámili. Jeli jsme směrem na Český Těšín, 
kde jsme překročili hranici do Polska a pak jsme absolvova-
li, až na některé zajížďky, klidných 390km Polskem směrem 
k ukrajinské hranici. Přijeli jsme na hranici kolem 5. hodiny 
ranní a čekalo nás první setkání s ukrajinskými celníky. U 
vjezdové brány jsme obdrželi lístek pro následné orazítková-
ní příslušnými úředníky. Jeden z bratří už tady jel a říkal, že 
pokud nebudeme mít potřebná razítka, tak nás nepustí. Mu-
seli jsme vystoupit z auta a s cestovními doklady jsme při-
stoupili k okénku. Byla dost zima, asi kolem 1 stupně nad 
nulou a silný vítr, před námi asi 8 lidí. Třásli jsme se zimou, 
ale vše bylo do cca 15 minut hotovo. Nasedli jsme do auta a 
jeli na další, tentokrát výjezdovou závoru. Zajeli jsme do 
směnárny, kde jsme vyměnili eura na hřivny (ukrajinská 
měna). Přijeli jsme k výjezdní budce, kde jsme zase ode-
vzdali všechny dokumenty, a zjistilo se, že nám jedno razít-
ko chybí, že se musíme vrátit a potřebné doplnit. Tak jsme 
se vrátili a po následné prohlídce auta jsme obdrželi razítko. 
Stala se ale jedna věc, že bratr, jehož autem jsme jeli, zjistil, 
že nemůže najít zelenou kartu. Při první kontrole ji určitě 
měl, všichni jsme to viděli, a teď chyběla. Zatímco jsme jeli 
zpátky na výjezd, hledal všude možně po kapsách, ale bezvý-
sledně. Tam jsme zastavili a prohledali auto, jestli někde 
nevypadla z kapsy, ale nic. Tak zase zpátky na vjezd. Ptali 
jsme se celníků, zda něco nenašli. Nikdo nic neviděl. Otočili 
jsme to na výjezd a modlili jsme se, aby nás pustili. Bratr 
přistoupil k okénku, dal orazítkovaný papír a přiznal se, že 
jsme měli zelenou kartu, ale někde se nám ztratila. "No, ale 
jak chcete pokračovat dál? " ptal se celník. Po několika vě-
tách z něho vylezlo, že kartu měl celou dobu u sebe, že ji 
schoval, když jsme u něho byli poprvé. Vrátil nám ji a my 
jsme děkovali Bohu, že jsme mohli pokračovat v cestě. Na 
hranici jsme strávili něco kolem 90min. Přesunuli jsme si 
hodinky o 1 hodnu dopředu, kvůli časovému posunu, takže 
bylo kolem 6:30 a začalo svítat. 

Cesta do Lvova (cca 80km) byla příjemná. Jen co jsme přeje-
li kolem zatím nedostavěného nového fotbalového stadiónu, 
tak se cesta rapidně zhoršila a „zážitek“ z jízdy po ukrajin-
ských cestách, o kterých jsem zatím jenom slyšel, se pro nás 
stal nevyhnutelnou realitou. Před námi bylo ještě cca 170km 
cesty. Celou dobu jsme jeli podle GPS navigace a jednou se 
nám stalo, že jsme odbočili na cestu, jakoby zámkovou dlaž-
bu, která se táhla asi 7km. Říkali jsme si, konečně změna, 
cesta byla pohodlná. Záhy jsme zjistili, i když nás navigace 
vedla tímto směrem a cesta by měla pokračovat, že cesta 
najednou skončila před plotem nějaké větší budovy. Otočili 

jsme to zpátky a jeli na rozcestí a vzali jsme to odbočkou na 
druhou stranu. Po asi 3km jsme dojeli na konec silnice, kte-
rá končila „do ztracena“ a pokračovala jakoby polní, hlině-
nou cestou. Nezbývalo nic jiného, než se vrátit na začátek 
„zámkové“ cesty a pokračovat dál jiným směrem. Naštěstí 
takovýchto zajížděk nebylo mnoho, takže jsme do Tlumače 
přijeli kolem poledne. 

Když jsme přijeli do dětského domova v Tlumači, který je 
jedním z pěti dětských domovů, které podporuje nadační 
fond Nehemia, tak nás přivítal bratr Zinoviev, který je ředi-
telem tohoto domova a jeho manželka Marie. První slova, 
která jsme zde uslyšeli, byla jejich pozdravem „Slava Bo-
hu!“. Tento pozdrav nás doprovázel po celou dobu, když 
jsme zde přebývali a vyjadřoval vděčnost všech zaměstnan-
ců i dětí za to, co Bůh pro ně udělal a dělá. Nebylo to jen 
„dobrý den“, ale sláva za vše byla odevzdána Bohu. Byli 
jsme pozváni na oběd do jídelny. Po obědě jsme si šli leh-
nout do pro nás připravených pokojů. Dětí zatím mnoho ne-
bylo, protože zrovna tento týden měly prázdniny a mnohé 
z nich trávily čas v křesťanských rodinách. Celý komplex 
tvoří velká budova, dětské hřiště s průlizkama, hospodářská 
budova, dva altánky a nově vykopaná studna. Budova byla 
kdysi třípatrová, ale v minulém roce začali s dostavbou čtvr-
tého patra, kde budou pokoje pro další děti. V současné do-
bě je zde umístěno 27 dětí ve věku od 3 do 18 let, o které se 
stará personál 14 lidí, tzn. ředitel, vychovatelky, které jsou 
zde na směny nepřetržitě, kuchařky, pomocné síly a údrž-
bář. My jsme byli ubytování v nových pokojích, které za mě-
síc budou sloužit starším chlapcům, kteří si už budou 
v těchto pokojích sami hospodařit. Další pokoje, které se 
připravují, budou pro starší dívky z jiných dětských domovů. 
Jak chlapci, tak i dívky budou zde mít útočiště po dovršení 
plnoletosti - 18 let. Připravují se do zaměstnání, aby postup-
ně mohly tento dětský domov opustit a založit si své vlastní 
rodiny. 

Dětský domov v Tlumači 
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S bratrem Zinovievem jsme se dohodli na pracích, které 
bylo třeba udělat. Rozdělili jsme se do dvou skupin. Jedna 
skupina měla natřít kompletně 8 dřevěných dveří a zárubní, 
což představovalo vše nejdřív osmirkovat, potom namořit a 
nakonec natřít matným lakem. Druhá skupina, ve které jsem 
byl já, měla za úkol opravit sádrokartonový podhled a dře-
votřískovou podlahu, které byly zničené z důvodu prasknutí 
potrubí s vodou, které je vedeno podlahou ve vyšším patře. 
Voda se provalila skrz strop a zničila tak sádrokartonový 
strop a také podlahu, která je z dřevotřísky. Ta se vlivem 
vody zvedla a udělala velkou bouli. Bylo nutné vyřezat vy-
boulenou plochu v podlaze a vložit nový díl. Na stropě to 
bylo obdobné, vyřezat poškozený díl sádrokartonu a vložit 
nový. Na první pohled to nevypadalo nijak složitě. Problémy 
nastaly, když jsme museli použít materiály, které jsme měli 
k dispozici. Tloušťka nové dřevotřískové tabule byla menší 
než stávající podlaha, tak jsme to museli řešit výrobou pod-
ložek ze zbytků plovoucí podlahy. Na strop jsme měli 
k dispozici sice dvě tabule, ale ty byly uskladněné ve vlhké 
hospodářské budově, takže vlivem vlhkosti došlo 
k prohybům a částečnému popraskání sádrokartonu. Museli 
jsme vyřezat použitelné díly. Měli jsme problém také 
s nářadím, ale něco jsme si přivezli s sebou a něco se našlo i 
tam, prostě museli jsme si vystačit s tím, co bylo. Práce jsme 
se nezalekli a s chutí jsme se do toho pustili. 

Ve středu večer, kdy jsme přijeli, jsme se šli projít po Tluma-
či. Tlumač je malé městečko s asi 5.000 obyvateli. Charak-
ter zdejšího obydlí se trochu liší od toho našeho. Rodinné 
domky, které z větší části potřebují nutnou opravu, kolem 
domku půda, která se cele využívá k pěstování zeleniny, 
takže zde není ani kousek zelené trávy. Tam kde se nepěstu-
je, jsou zase slepice, které všechno rozhrabou. Je zde také 
park, ve kterém v korunách stromů hnízdí po celý rok vrány. 
Jejich nepřetržité krákorání je slyšet po celý den. K tomu 
rozbité cesty. V celku pohled trochu depresivní. Většinou 
jenom kostely jsou zde nově omítnuté a působí čistě. Všu-
dypřítomné jsou zde také různé sochy a monumenty. Udělali 
jsme menší okruh a asi po hodině jsme se vrátili do naší bu-
dovy.  

V jedné části je také sál místního letničního sboru, tzv. piať-
děsiatnicy. Kromě nedělního dopoledne mají zde také večer-
ní shromáždění v 18:00 a to ve středu a v pátek. Byla středa 
a tak jsme zamířili na shromáždění. Ten večer přišlo asi ko-
lem 30 lidí. V průběhu shromáždění, které začalo sborovým 
zpěvem, se vystřídali tři bratři se slovem. Jeden bratr zpíval 
s kytarou písně z „Psalmozpěvníku“. Součástí byly také 
vroucí modlitby, kdy se všichni najednou a hlasitě modlili. 
Lidé upřímně a zapáleně před Pánem vylévali svá srdce. Po 
shromáždění se s námi někteří dali do řeči. Někdy jsme vy-
chytávali ukrajinská slova a snažili se odpovídat na dotazy, 
které nám kladli. Uměli jsme trochu rusky, některá slova 
byla podobná a také někteří z nich uměli mluvit polsky nebo 
česky, protože kdysi v těchto zemích pracovali. Slyšeli jsme 
svědectví jednoho bratra, kterému se dal Bůh poznat, kdy 
byl ve svém chování k manželce velice hrubý, a násilí se 
stupňovalo, a manželka podala žádost o rozvod, ale Bůh se 
mu dal poznat a změnil jeho život. Uvěřil celým srdcem, že 
Ježíš Kristus za něho položil svůj život, vyznal Ho jako svého 
Pána. Do tří dnů se nechal pokřtít a byl naplněn Duchem 

svatým. Od té doby evangelizuje a hlásá radostnou zprávu. 
Po středečních shromážděních mají ještě spolu s několika 
bratry modlitební setkání, kde se modlí za probuzení 
v Tlumači. Takovýchto příkladů jsme viděli více. Bývalí ná-
silnící a alkoholici teď v slzách chválí Boha za milost, která 
jim byla v Ježíši Kristu darována.  

Večer, asi kolem 21:00 hodiny, jsme přišli do domova. Děti 
byly ve společenské místnosti a hned jsme upoutali jejich 
pozornost. Začali k nám přicházet a jeden po druhém se 
představovali. Ze začátku jsme měli problém zapamatovat si 
všechna jejich jména. Udělaly nám program, zpívaly různé 
písně, hrály na klavír. Ihned jsme byli zapojeni do her, které 
nás více a více sbližovaly. Na oplátku jsme jim některé dět-
ské písně zazpívali i my. Po chvíli jsme se velmi spřátelili. U 
některých dětí byl ze začátku určitý ostych, některé zase 
„jely na plno“. Součásti večera bylo také ztišení u Božího 
slova, kdy jednotlivé děti předčítaly určený úsek z Písma a 
potom vychovatelka dávala různé otázky, na které děti měly 
odpovídat. Vše se zakončilo společnou, horlivou modlitbou 
na kolenou a závěrečným „Otče náš“. Malé děti šly spát a 
my jsme pokračovali s velkými v hrách až do půlnoci. 

Tak podobně to probíhalo i další dny. Vstávali jsme kolem 8 
hodiny, šli na snídani a začali pracovat. Děti, jelikož měly 
prázdniny, tak některé spaly někdy do 10. nebo 11. hodiny. 
Přestávky jsme měli na oběd a na večeři. Pracovat jsme kon-
čili kolem 17:30. Večery jsme měli vyhrazené pro děti. Jeden 
bratr zakoupil a přivezl pro děti společenské hry: stolní ho-
kej a šipky. Dovezli jsme také různé vitamíny, psací potřeby, 
bonbóny a jiné drobnosti. Pro nás bylo velkou odměnou to, 
že děti byly tak bezprostřední a šťastné. S mnohými jsme se 
velmi spřátelili. Jejich životní osudy jsme neznali, ani 
v jakých podmínkách přišly do dětského domova. Neptali 
jsme se. Viděli jsme jen dětské tváře plné radosti. Můžou 
chodit do školy a učit se. Mnozí jsou talentováni a učí se 
v hudební škole na klavír, akordeon nebo housle. Pro nás 
možná samozřejmost, ale pro ně to byl nedosažitelný svět, 
kdyby ne to, že je někdo našel a přivedl do dětského domo-
va, který vedou lidé proměnění Boží láskou, kterou předáva-
jí těmto dětem. Nemyslím si, že zde nejsou problémy, ale 
vím, že děti, hlavně ty starší, si uvědomují, že obdržely šanci 
na lepší život, než v jakém kdysi žily.  

Když jsem se vrátil domů, přečetl jsem na internetových 
stránkách informace za jakých okolností a v jakých podmín-

společná zábava 



kách mnohé děti byly přivedené do domova. Většina byla 
z rodin alkoholiků, některé byly zneužívány nebo byly nuce-
ny žebrat někde na nádraží, aby jejich rodiče měli na alko-
hol nebo drogy. Často bez střechy nad hlavou. Některé děti 
rodiče nechali na ulici a ty dodnes neví, kdo jejich rodiče 
jsou. Osudy tak v dnešní době nepochopitelné, pro nás tak 
vzdálené, jsou pro mnohé děti každodenní realitou. 

Čtyři dny velmi rychle uběhly. Požadovanou práci se nám 
podařilo vykonat. Nastal čas loučení. Vždy to jsou těžké 
chvíle, když se člověk s někým sblíží. Ráno v neděli před 
odjezdem jsme byli naposledy s dětmi ve společenské míst-
nosti. Všechny vstaly, protože na 10:00 šly do shromáždění. 
Ráno jsme opět poklekli, tentokrát naposled ke společným 
modlitbám. Potom jsme se s každým rozloučili. Dojal mě 
jeden kluk, který mi daroval svojí dětskou obrázkovou Bibli, 
zpěvník Psalmozpěvů a zbytek svého poznámkového bloku. 
Daroval mi vše, co mu bylo vzácné a blízké. 

Odjeli jsme v 9:10 na shromáždění do letničního sboru 
v Ivanofrankovsku. Je to asi 25km od Tlumače. Zajímavostí 
pro nás bylo to, že sbor se schází v bývalém katolickém kos-
tele, který odkoupili a předělali. Z vnitřku je to nádherný, 
obnovený, prostorný kostel, který pojme možná kolem 300 – 
400 lidí. Postupně se celý naplnil. Ředitel domova, bratr 
Zinoviev, už na nás čekal. Posadili nás dopředu do třetí lavi-
ce a oznámili nám, že nám chtějí veřejně poděkovat za to, že 
jsme v dětském domově pracovali a také jestli můžeme 
pozdravit shromáždění. Bratři se obrátili na mě, abych před 
shromážděním vystoupil. Ze shromáždění jsem byl velice 
požehnán. Chválil pěvecký sbor, bratři se sdíleli slovem, 
projevovaly se také dary Ducha svatého skrze proroctví, lidé 
se horlivě na kolenou modlili, bylo svědectví o obrácení jed-
noho bratra, který odjel za prací do Španělska a tam se ode-
vzdal Bohu a nyní tam zakládá sbor. Přišla chvíle, kdy jsme 
byli pozváni dopředu sálu. Bratr pastor nás představil a ze-
ptal se shromáždění, v jakém jazyce nás chtějí slyšet, proto-
že rusky moc neumíme, jestli v polštině nebo v češtině. Po 
krátkém pozdravu pastor vyzval celé shromáždění, aby se za 
nás modlili. Byli jsme tím velice požehnáni. Po kázání dal 
pastor výzvu, kdo by chtěl dnes činit pokání a odevzdat svůj 
život Pánu. Na výzvu reagovalo asi 8 lidí.  

Zdálo se, že shromáždění velmi rychle uběhlo, ale když jsme 
se podívali na hodinky, tak jsme zjistili, že trvalo 3 hodiny. 

Po shromáždění jsme se rozloučili s bratrem Zinovievem a 
předali mu finanční dar, na který jsme se složili. Odjeli jsme 
k sestře Halině, která je vychovatelkou v dětském domově, a 
která nás během pobytu na nedělní oběd pozvala. Byla tam 
také sousedka, která nás prosila, abychom se v modlitbách 
přimlouvali za jejího syna Romana, který byl před dvěma 
léty bezdůvodně zadržen a vzat do vazby. Platí tam pravidlo, 
že nejdřív tě zavřou, odsedíš si dva roky, a teprve po tom 
zkoumají, jestli to bylo právem či nikoliv. I taková je tvář 
Ukrajiny. 

Odjížděli jsme ve 14:30 z Ivanofrankovska za husté vánice. 
Jeli jsme tentokrát směrem na Slovenskou hranici. Bylo před 
námi necelých 280km děravých cest přes Karpaty. Nádher-
ná zakarpatská krajina nás obklopovala ze všech stran, když 
jsme projížděli přes horská sedla. Chtěli jsme přejet Karpaty 
ještě za denního světla, protože ve tmě se po cestách plných 
děr špatně jezdí. Zvládli jsme to. Dojížděli jsme 
k hraničnímu přechodu v Ubľi, když najednou se ozval po 
pravé straně auta veliký rachot. Ihned jsme sjeli k okraji, 
vystoupili z auta a zjistili, že máme zlomenou ozdobnou tyč, 
která lemuje celou levou stranu auta. Uchycení, na kterém 
to drželo, bylo zlomené (asi když jsme plnou parou přejeli 
přes díru). Měli jsme lepicí pásku, kterou se to dalo přichytit 
ke zbytku držáku. Hranici jsme projeli v rekordním čase za 
35 min. Díky Pánu! Někdy se tam stojí od 1 – 3hodin. Opět 
jsme posouvali čas, tentokrát o hodinu dozadu. Nic zvláštní-
ho nás na další cestě nepotkalo, a tak jsem přijel domů ko-
lem 3 hodiny ranní. 

Byla to pro mě velice požehnaná zkušenost. Děkuji Pánu za 
misijní práci, která se koná v dětských domovech na Ukraji-
ně. Děti a lidé, které jsem mohl poznat v Tlumači bezesporu 
svědčí o tom, jak velký je ve své milosti Bůh, kterému náleží 
veškerá čest a sláva. 

Tomáš Michalek 

 

Vice informací o dětském domově  můžete najít na: 

http://www.ridnaoselya.if.ua/  
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společné foto s ředitelem a dětmi 

modlitba  pokání, sbor v Ivanofrankovsku 



Už před prvním kolem soutěže se děti, dorost i mládežníci 
těšili na kolo druhé. Naše děti jezdily vždy do Olomouce, 
kde poznávaly krásy města a dobroty cukráren. Letos popr-
vé byla možnost jet do Frýdku – Místku, kde Monika Kříst-
ková s celým týmem pomocníků připravila druhé kolo. 

Ráno jsme se s dětmi setkali na karvinském nádraží a 
s radostí vyrazili do Frýdku. Naše skupina třinácti osob na-
plnila polovinu vagónu a někteří s Biblemi v ruce ještě opa-
kovali znalosti Bible. Do Frýdku jsme přijeli včas, abychom 
měli dostatek času okouknout okolí. První zastávkou byl v 
dálce se vynořující McDonald´s, kde jsme se všichni mooooc 
rádi zdrželi. Prohlubovali jsme mezi sebou přátelství a také 
„vyprazdňovali“ peněženky ☺. Menší děti byly nadšené 
z dětského koutku a my starší – hádejte z čeho? No přece z 
kávičky. Po nenáročné procházce krásným náměstím jsme si 
odpočinuli v cukrárně, kde bylo útulné prostředí „jak 
v obýváku“. Děti mlsaly zákusky a horkou čokoládu, neboť 
venku foukal studený vítr a my se museli zahřát ☺. Zane-
dlouho, jsme už všichni napjatě pospíchali do Národního 
domu, kde byla samotná soutěž.  

Po registraci, usazení a úvodu Moniky, začala samotná sou-
těž. My dospěláci jsme měli „volno“, tak jsme si povídali a 
prohlíželi výtvarné umění a výzdoby krásného sálu Národní-
ho domu. Frýdecký sbor pro nás připravil chutné a vynikají-
cí dobroty, které dodaly sílu soutěžícím. Někteří „povolaní“ 
opravovali testy soutěže a pro ostatní byl připraven perfekt-
ní zábavný program. Pastoři z Frýdku Jarek a Ivan zpívali 
ukazovací písně Pánu a děti zpívaly a poskakovaly radostí. 
Cítili jsme se tam moc dobře, vždyť jsme jedná velká Boží 
rodina.  

Pak bylo představeno pět pejsků z Canisterapie (léčebný 
kontakt psa a člověka). Předvedli nám psí pomocníky pro 
postižené. Také se děti podle kategorie rozdělili do skupin, 

kde si mohli vyzkoušet psí pomocníky a dozvědět se různé 
zajímavosti. Dalším připraveným bodem byla lesní pedago-
gika. Děti se v parku dozvídaly nové zajímavosti o stromech 
a přírodním prostředí.  

Při návratu dětí už čekal v sále Národního domu král, který 
vyhlásil vítěze soutěže všech kategorií. Každý zúčastněný 
dostal nějakou pozornost. Modlitbou a radostnou písní jsme 
se rozloučili a smutně se rozcházeli každý do svého města. I 
když děti z našeho sboru nebyly umístěny na prvních třech 
místech, všichni byli radostní a veselí, že jsme se mohli sou-
těže zúčastnit a prožít společně pěkný den. 

Nevím, co nás čeká za rok, ale děti se těší, že budou zase 
soutěžit a pojedou na výlet.   
 

Ilona Folvarčná  

O poklad Krále králů 
2. kolo soutěže  Frýdek – Místek, 31. 3. 2012 

napsali 
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7. Naplnění Duchem svatým Biblický kurs / Kroky do nového života 

- 10 - Lekce 7 NAPLNĚNÍ DUCHEM SVATÝM 

V minulé lekci jsme se zabývali osobou a působením Ducha 
Božího. Na základě Bible jsme narazili na velmi důležité výpo-
vědi. Chceme se znovu vrátit k Božímu slovu, abychom tak po-
znali další důležité skutečnosti. 
Naše téma zní: „Naplnění Duchem svatým.“ Protože v této ob-
lasti panuje mnoho nejasností a nedorozumění, budeme se peč-
livě držet Božího slova. 
 
I. Co je naplnění Duchem svatým? 
 
Než Ježíš odešel od svých učedníků, přikázal jim, aby neodchá-
zeli z Jeruzaléma dříve, než přijmou naplnění Duchem svatým – 
zaslíbení Otcovo (Skutky 1:4-5). Ve Skutcích často čteme, že 
Duchem svatým byli naplnění na různých místech a v různých 
dobách. 
 
O Letnicích: asi 120 lidí se shromáždilo a naplnilo se na nich 

Boží zaslíbení, když přijalo dar Ducha svatého. Z nebe se 
strhl hukot. Ukázaly se rozdělené ohnivé jazyky, které 
spočinuly na jednotlivcích. Byli naplněni Duchem svatým 
a počali hovořit v jiných jazycích (Skutky 2:1-11). 

 
V jednom modlitebním shromáždění: věřící se sjednotili v 

modlitbě a prosili Boha, aby propůjčil svým služebníkům 
zvláštní odvahu a smělost k hlásání Jeho slova. Když se 
přestali modlit, zatřáslo se to místo, a všichni byli naplně-
ni Duchem svatým a mluvili Slovo Boží s odvahou a od-
hodláním (Skutky 4:23-31). 

 
V Samaří: Filip hlásal evangelium v městě Samaří. Bůh potvr-

zoval jeho slovo znameními. Mnoho lidí uvěřilo a dalo se 
pokřtít. Když došla zpráva o tomto probuzení do Jeruzalé-
ma, přicházejí Petr a Jan, modlí se za věřící s vkládáním 
rukou a Duch svatý je naplnil (Skutky 8:14-17). 

 
Saul: na cestě do Damašku se setkává Saul s Pánem Ježíšem. 

Ježíš ho volá k pokání. Ježíšův učedník Ananiáš mu ukazu-
je cestu k záchraně. Oznamuje Saulovi: „Saule, můj brat-
ře, posílá mne k tobě Pán – ten Ježíš, který se ti zjevil na 
tvé cestě, chce, abys opět viděl a byl naplněn Duchem 
svatým.“ (Skutky 9:17-18) 

 
Důstojník Kornélius: tomuto pohanskému důstojníkovi přine-

sl Petr radostné poselství spásy. Kornélius se otevřel úžas-
nému evangeliu s celým svým domem a důvěrnými přáte-
li. Tu sestupuje na něho a na všechny, kteří naslouchali 
slovu, Duch svatý. Mluvili v jiných jazycích a velebili Boha 
(Skutky 10:44-46). 

 
V Efezu: Apollo, věrný Ježíšův následovník, který znal jen křest 

Janův, věděl, jak může být člověk spasen. Hlásal toto ra-
dostné poselství v Efezu a věřící křtil. Když tam jednoho 
dne přichází apoštol Pavel, vidí, že v jejich duchovním 
životě cosi chybí, a ptá se jich: „Když jste uvěřili, přijali 
jste Ducha svatého?! Když mu řekli, že o tom ani neslyšeli, 
ptá se jich Pavel na jejich křest. Potom je pokřtil ve jménu 
Ježíše Krista. Vkládá na ně ruce a oni přijímají Ducha sva-
tého, hovoří v jazycích a prorokují (Skutky 19:1-7) 

 
Naplnění Duchem svatým je zkušenost,  

o které člověk ví, že ji prožil! 
 
Ježíš přikazuje svým učedníkům, aby čekali v Jeruzalémě, do-
kud nepřijmou zaslíbení Otcovo – naplnění Duchem svatým 
(Lukáš 24:49 a Skutky 1:4). 
Kdyby učedníci tuto zkušenost vědomě neprožili, nikdy by nevě-
děli, kdy mají se svou službou začít! Stejně tak by neměla smysl 
otázka, kterou položil Pavel věřícím v Efezu (Skutky 19:2). 

Je důležité nezaměňovat naplnění Duchem svatým a působením 
Ducha svatého při znovuzrození. Duch Boží působí bezpochyby 
ve věřícím i předtím, než prožije naplnění Duchem svatým. Od 
učedníků víme, že jim Pán Ježíš před Letnicemi propůjčil svaté-
ho Ducha, když na ně dechl (Jan 20:22). Naplnění Duchem sva-
tým o Letnicích bylo zvláštní zkušeností. 
Vlastní význam naplnění Duchem svatým pochopíme snáze, 
povšimneme-li si slov, kterých použil pro tuto zkušenost Ježíš: 
„Jan křtil vodou, vy však budete pokřtění Duchem sva-
tým.“ (Skutky 1:5) Duch Boží nemá být jenom v skrytosti naše-
ho nitra, nýbrž tak, jak je věřící při křtu ponořen do vody, má 
být náš vnitřní člověk ponořen do Ducha svatého – pokřtěn. 
Přitom vnikne Duch Boží zvlášť mocně do naší bytosti a naplní 
ji svou silou a radostí. Tento Boží život a jeho láska proniknou 
rozum, vůli a cit a otevřou je pro hlubší společenství s Ježíšem. 
Od té chvíle dochází k hluboké změně, o které budeme ještě 
hovořit také u služby svědectví. Věřící má zůstávat stále pod 
vládou Ducha Božího, plného lásky, až je jím jeho bytost zcela 
proniknuta. Takový život nazývá Bible životem v Duchu nebo 
životem v moci Ducha. 

 
Naplnění Duchem svatým je spojeno se znameními 

 
Že naplnění Duchem svatým je zvláštní zkušeností, je zřejmé 
z toho, že při tomto prožitku dochází k určitým projevům nebo 
znamením. Tak čteme při Letnicích o „hukotu, jako když se 
žene prudký vichr“, „rozdělených ohnivých jazycích“, mluvení 
v jiných jazycích“ (Skutky 2:1-4). 
Ve zmíněném modlitebním shromáždění „místo se otřáslo“, 
„evangelium bylo hlásáno s odvahou“ (Skutky 4:31). Také 
v Samaří bylo přijetí Ducha svatého spojeno s určitými projevy, 
neboť Bible říká: „Když Šimon viděl, že ten, na koho apoštolové 
vloží ruce, dostává Ducha svatého…“ (Skutky 8:18). Zřejmě se 
to nějak projevilo. Když Kornélius a jeho příbuzní a známí byli 
naplnění Božím Duchem, „mluvili v jazycích a chválili Bo-
ha…“ (Skutky 10:44-46). V Efezským je také zpráva o „mluvení 
v jazycích a prorokování“. 

 
Kdo může být naplněn Duchem svatým? 

 
Ze slov Písma svatého vyplývá jednoznačně, že Duchem svatým 
může být naplněn jen ten, kdo činil pokání a ve víře se vydal 
Pánu Ježíši. Ježíš říká: „…toho Ducha pravdy, kterého svět ne-
může přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná.“ (Jan 14:17) Ob-
čas se lidé ptají, zda se musí na naplnění Duchem svatým urči-
tou dobu čekat. Tento názor je zdůvodňován tím, že Ježíš také 
přikázal učedníkům, aby čekali. Bible však zdůvodňuje, proč 
museli čekat: „…Dosud totiž Duch nebyl dán, neboť Ježíš ještě 
nebyl oslaven.“ (Jan 7:39) Když byl Syn Boží oslaven a naplnil 
se den Letnic, byl vylit Duch svatý. Počínaje touto hodinou byli 
lidé naplňování Duchem svatým ihned, když pro to byly splněny 
podmínky. Apoštolové neznali žádnou čekací dobu, nýbrž vklá-
dali na věřící ruce, a ti přijímali Ducha svatého. 
 
II. Jaké důsledky má naplnění Duchem svatým? 
 
Naplnění Duchem svatým je možno považovat za dokonalé jen 
tehdy, jestliže za sebou zanechává zřetelné důsledky. Pán Ježíš 
mluví na jedné straně o působení Ducha svatého v životě věřící-
ho a na druhé straně o tom, jak se to projevuje navenek. 
Duch Boží působí ve věřícím těsnější obecenství s Bohem, sílu 
k překonávání překážek a vítězství nad hříchem. Vnější projevy 
jmenuje Ježíš v těchto verších: „Hle, sesílám na vás, co slíbil 
můj Otec, zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí 
z výsosti.“ (Lukáš 24:49) Dále: „…ale budete mi svěd-
ky…“ (Skutky 1:8) 
V obou verších mluví Ježíš o moci, kterou člověk při naplnění 
Duchem svatým přijímá. Uvádí také účel, ke kterému je tato 



- 11 - Lekce 7 NAPLNĚNÍ DUCHEM SVATÝM 

moc propůjčována – být svědkem pro něho. Ježíš sám osvědču-
je, že i on obdržel moc Ducha svatého ke službě (Lukáš 4:18). 
Život a služba apoštolů nepřipouští žádnou pochybnost, zda onu 
zkušenost opravdu zažili. Petr, který ještě několik týdnů před 
tím Ježíše zapřel, stál ode dne svého naplnění Duchem svatým 
bez bázně před lidmi a otevřeně se přiznával k Ježíši i 
v nebezpečí, že by za to musel dát život! Došlo u něj k úžasné 
proměně. Ale v jeho životě se projevil ještě další znak přijetí 
Ducha svatého. Lidé byli Petrovým kázáním zasaženi a za jeden 
den jich uvěřilo v Ježíše tři tisíce! O něco později se zvýšil počet 
obrácených na pět tisíc. Slovo apoštolů a všech těch, kteří při-
jali Ducha Božího, bylo prorážející silou. 
To je účelem naplnění Duchem svatým: přijít do těsného obe-
cenství s Kristem, být jim samotným ovládán a v moci Ducha 
svědčit o záchraně v Kristu. 
 
III. Kdo potřebuje naplnění Duchem svatým? 
 
Poněvadž naplnění Duchem svatým je označováno jako Boží dar 
pro všechny věřící: „Neboť to zaslíbení platí vám i vašim dětem 
i všem daleko široko, které si povolá Pán, náš Bůh“ (Skutky 
2:39), je tedy naprosto jasné, že je potřebují všichni věřící. 
Měl by o ně z celého srdce prosit každý hlasatel evangelia. Tuto 
zkušenost potřebují všichni, kteří chtějí konat nějakou službu 
v království Božím! Ve Skutcích čteme, že dokonce i diakoni, 
kteří měli obsluhovat u stolu a rozdělovat potřebným, měli být 
mužové plní Ducha svatého a moudrosti. Poněvadž každý věřící 
má plnit svou úlohu jako úd v těle Kristově, potřebuje být napl-
něn Duchem svatým. Ať už jde o statečné přiznání k Ježíši na 
pracovišti, před přáteli a známými nebo o výchovu dětí a jejich 
vedení ke Kristu – rozhodně tuto výzbroj od Boha potřebujeme. 
Ježíš sám na to kladl takový důraz, že svým učedníkům přiká-
zal, aby nezačali pracovat, dokud nepřijmou Ducha svatého. 
Dále vidíme, že i apoštolové dbali na to, aby lidé, kteří uvěřili, 
byli naplněni Duchem svatým (Skutky 8:14-17;19:2). 
Ke konci této lekce se budeme zabývat otázkou: 
 
IV. Jak může člověk přijmout naplnění Duchem svatým? 
 
a) Přijměte Ježíše Krista jako Pána a Spasitele 

Jak jsme již viděli, Duchem svatým mohou být naplnění jen lidé, 
kteří vydali svůj život Kristu. Proto spočívá první krok v tom, že 
přijímáme spasení Ježíše Krista a opíráme se úplně o dokonané 
dílo Ježíše na kříži. Jen tak nás může Bůh přijmout. 

b) Odřekněte se všech zjevných a tajných hříchů 

Z Bible vidíme, že naplnění Duchem svatým prožívali lidé bez-
prostředně po svém spasení. Není třeba dlouho čekat ani se 
nějak zvlášť snažit dosáhnout svatosti, ale Duch Boží naplní 
naše srdce. Jakmile se beze zbytku odřekneme hříchu, dáme 
svůj život s Bohem a lidmi do pořádku a Boha o tento dooprav-
dově poprosíme (Lukáš 11:13). 

c) Dejte se pokřtít ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého 

Ve Skutcích 2:38 čteme: „ Obraťte se a každý z vás ať přijme 
křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů a dosta-
nete dar Ducha svatého.“ Tady se dozvídáme o třetím kroku. 
Jestliže jsme se obrátili k Ježíši a odřekli se hříchu, pak má ná-
sledovat jako další krok biblický křest. V Markovi 16:16 říká 
Ježíš: „Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen.“ Také v 1. Petro-
vě 3:21 čteme, že křest úzce souvisí s naším spasením. Ve křtu 
dosvědčujeme před celým světem smrt svého starého člověka a 
sjednocení s ukřižovaným a vzkříšeným Spasitelem a Pánem. 

d) Bůh dává svou službu těm, kteří ho poslouchají 

My jsme svědkové toho všeho a s námi Duch svatý, kterého Bůh 
dal těm, kdo ho poslouchají.“ Tato slova nacházíme ve Skutcích 
5:32. Základním předpokladem pro přijetí Ducha svatého je 
poslušnost vůči Bohu. Viděli jsme, oč v zásadě jde při naplnění: 
stát se Božím nástrojem! 

Je to možné bez úplné poslušnosti? Jistě ne! Boží záměry a úko-
ly, které pro nás má, jsou proniknuty takovou láskou, že se mů-
žeme beze strachu svěřit jeho vedení. Poslušnost vůči Bohu se 

však netýká jen jedné nebo druhé věci, nýbrž celé jeho vůle! 

 

e) Opravdová touha po této zkušenosti 

Před velkým shromážděním lidu volá Ježíš jednoho dne: 
„Jestliže kdo žízní, až přijde ke mně a pije!“ (Jan 7:37) To je 
pátý krok: žízeň, touha po naplnění Duchem svatým! Bůh se 
žádnému člověku nevnucuje. Jestliže však po něm něčí srdce 
opravdu touží, usadí se v něm. 

Poznej i ty, jak velice potřebuješ Ducha svatého a v tvém srdci 
vznikne žízeň, kterou Ježíš rád utiší! 

f) Proste o to Otce v nebesích 

Mnoho lidí se domnívá, že Boží dary vstoupí do jejich života 
samy od sebe. Bible nám však jasně ukazuje, že o ně smíme a 
máme Boha prosit, a to vroucně a vytrvale! Přečti si právě teď 
Lukáše 11:1-13. Tam ukazuje Ježíš, že nebeský Otec rád slyší a 
vyslýchá naléhavé a toužebné prosby, zejména o naplnění Du-
chem svatým. 

g) Přijměte s vírou Ducha svatého do svého srdce 

Když jste prosili Otce o naplnění Duchem svatým, vyprošovali 
jste si něco, co je stoprocentně Jeho vůli. Proto vás také určitě 
vyslyšel. Přečti si v 1. Janově 5:14: „Máme v něho pevnou důvě-
ru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vů-
li.“ Můžeme si být tedy jistí, že vás Bůh vyslyšel. Ale to není 
vše. Čteme následující verš: „A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o 
něco požádáme, pak víme také, že to, co máme, jsme dostali od 
něho.“ Jinými slovy: prosili jsme Boha o Ducha svatého. Jelikož 
je tato prosba Boží vůlí, pak máte vyslyšení modlitby právě 
v rukou! Na to se můžeme ihned spolehnout a děkovat Bohu za 
naplnění Duchem svatým. Opřete se o toto naprosto srozumitel-
né zaslíbení Písma svatého, a váš život bude od této chvíle jiný. 
Boží duch vás vyzbrojí pro úkoly, které máte podle vůle Boží 
vykonat, a dá vám k tomu dary a sílu. Zejména vám však přiblí-
ží Pána Ježíše jako realitu a postaví vás, abyste byli svědectvím 
pro Krista vašim bližním. 

V Božím slově jsme poznali, že naplnění Duchem svatým je zku-
šenost, která je spojena s určitými projevy. Jestliže jste splnili 
Boží podmínky, otevřete se vědomě jeho působení, mluvení 
v jazycích, prorokování a čemukoliv, co vám Duch svatý uděli. 

 
Neboj se Ducha svatého. Je nádherným Božím zaslíbením pro 
všechny jeho děti. Také pro tebe! 
 
otázka 1: 
Uveďte biblický text, ze kterého vyplývá, že naplnění Duchem svatým je 
zkušenost. 
 
otázka 2: 
Kdo může být naplněn Duchem svatým? 
 
otázka 3: 
Uveďte místo z Bible, které se k tomu vztahuje. 
 
otázka 4: 
Co je účelem naplnění Duchem svatým? 
a) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
b) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
otázka 5: 
Je naplnění Duchem svatým určeno jen zvláštním lidem, nebo je to 
bezpodmínečně potřebná výzbroj pro každého věřícího? 
 
otázka 6: 
Uveďte místo v Bibli, které říká, že Bůh dává svého Ducha těm, kteří ho 
poslouchají. 
 
otázka 7:  
Je zapotřebí nějakých kroků z naší strany, abychom byli naplněni Du-
chem svatým? Jestliže ano, uveďte tři z nich: 
a) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
b) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
c) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 



Odpovědi na otázky 
lekce 6: DARY DUCHA SVATÉHO 

 
Všem oslavencům  

přejeme mnoho  
Božího požehnání 

 

4. 4. 2006 Krucina  
Daniel 

8. 4. 1995 Rokoszová  
Barbora 

1. 4. 1976 

Řežábková  
Marie 
Weber  
Martin 
Suknarovský  
Alexandr 

3. 4. 1946 

5. 4. 1973 

8. 4. 1967 

10. 4. 1963 Kostková  
Katarina 

12. 4. 1990 Kozielová  
Karolína 

Podzimková  
Beáta 

14. 4. 1973 

Slusarz  
Marek 

18. 4. 1970 

Vagunda  
Luboš 

10. 4. 2006 Pechová  
Nela 

17. 4. 1994 Kožina  
Daniel 

19. 4. 1994 Bojčuková  
Eva 

18. 4. 1965 

21. 4. 1965 

Michalková  
Jolanta 

Dorušincová  
Karin 

otázka 1: a) Pomocník, b) Utěšitel, c) Přímluvce, d) Duch pravdy 

otázka 2: a) oslavuje Ježíše, b) uděluje věřícím dary, c) vede k plné pravdě 

otázka 3: slovo moudrosti, slovo poznání, víra, dar uzdravování, dar 
působení mocných činů, dar proroctví, dar rozlišování du-
chů, dar mluvit ve vytržení, dar vykládat, co to znamená 

otázka 4: Člověk má být na působení Ducha svatého otevřený. 

otázka 5: Duch svatý používá k promluvě k člověku nejčastěji Boží Slovo. 

otázka 6: Duch svatý ukazuje neobrácenému člověku na spasitelný Ježíšův 
čin, napomíná ho k pokání a upozorňuje ho na cestu k životu 
věčnému skrze Ježíše Krista. 

otázka 7: V životě věřícího působí změnu a proměňuje v obraz Pána Ježí-
še, aby byl Ježíši podobný. 

Příběh o kříži 
 
Lidé vesměs říkají, že když umřou, půjdou do nebe, protože vlastně 
žili dobře. Už tam na nás čeká Pán Bůh, tak co bychom se starali. 
Ale je to úplně jinak. Představte si louku plnou křížů. Jsou stejně 
velké a stejně těžké. Pro každého z nás jeden. Kdo uvěřil, vzal svůj 
kříž a šel po cestě za Ježíšem. Cesta však je daleká a není snadné 
nést svůj kříž. 

Někdo tedy svůj kříž zkrátil, aby nebyl tak těžký. Jiní ho ohoblovali, 
aby je netlačil. Další odložili kříž do kouta, aby si odpočinuli. Ně-
kteří kříž odhodili, a s úlevou šli dál za Bohem. Šli a šli, až došli 
k veliké propasti. Na druhé straně stál Pán Ježíš a vítal je 
s otevřenou náručí. Bylo tam tak krásně, že tam všichni chtěli jít a 
volali. Pane Ježíši, jak se k Tobě dostaneme? Odpověděl jim. Polož-
te svůj kříž přes propast a přejděte po něm ke mně. Co se stalo? Ti, 
co si kříž nějak upravili, odlehčili, odložili či dokonce zahodili, ne-
mohli přes propast a spadli do ní. Bylo jen velmi málo těch, kteří 
svůj kříž donesli a nic z něj neubrali. Ti přešli po kříži k Pánu Ježíši. 

Prosím vás, neupravujte svůj kříž podle svých představ, neodklá-
dejte ho, zvedněme ho, oprašme a nesme na každý den, abychom 
se mohli po něm dostat na druhou stranu. 

Helena Kudrnová 
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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:  26. 04. 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 4, ročník 19 
 

PROSBA O ZAPŮJČENÍ 

SBN 93/97 
 

Pro účely sepsání kroniky mládeže sbo-
ru AC Karviná, prosím o zapůjčení Sbo-
rových novin, ročníky 1993-1997 . 

Děkuji 
Jakub Koziel 

kontakt v kanceláři sboru 


