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Láska bez pravdy, pravda bez lásky

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

09/2012
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Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. Efezským 4:15

Milé sestry, milí bratři, je pro vás snadné žít pravdivě v lásce? Nemusíme odpovídat, ale zamysleme
se, zda úvodnímu verši rozumíme. Za povšimnutí stojí, že křesťané rádi kladou důraz na pravdy Boží-
ho slova, a jiní se dnes zase snaží pozvedat hodnotu lásky. Při pohledu do Písma jsme vedení
k závěru, že jedno od druhého nelze oddělit.

Láska bez pravdy nás činí zranitelnými. Důvod je velmi
jednoduchý. Život v pravdě nás přibližuje k Bohu, který je
zdrojem lásky. Bůh nás miluje svou láskou „agape“, a tuto
lásku vlévá do našeho srdce. Jeho láska je nezištná a čistá.
Neusilujeme-li o život v pravdě, jednoduše se vzdalujeme
zdroji, z kterého čerpáme lásku. Žít v pravdě bez hledání
pravdy nejde. Nehledáme-li pravdu, stáváme se citoví. Hrozí
nám „nesvaté milosrdenství“ jinými slovy určitá forma hu-
manismu. Hledáme lásku od lidí, a dáváme svou lásku
(řecky „filia“), která je jen formou určitého přátelství. Lás-
kou bez pravdy – ztrácíme základy naši duchovní stavby.
Pravda bez lásky nás činí kritickými. Znovu to je velmi
jednoduché. Ten kdo poznal pravdu Božího slova a daří se
mu v ní žít je požehnaný člověk. Stačí však, že v zápase o
udržení pravdy ztratí lásku „agape“, a už tento člověk nežije
plně v pravdě. Pán Ježíš nás přece učí milovat Hospodina
Boha svého a bližního svého Luk. 10,27. Co se začne
v takovém srdci projevovat. Řekl bych, že nejvhodnější slovo
je – pýcha. Poznání však vede k domýšlivosti, kdežto láska
buduje. 1 Kor. 8:1 Pak je to už jen krůček k tomu, že člověk
s poznáním, zkušenostmi a znalosti Písma dovolí pro nedo-
statek lásky svému srdci tvrdnout. Ovocem je pocit povýše-
nosti, kritičnost, sudičství, ale také problémy ve vztazích
s lidmi a v poslední řadě trpí i vztah s Bohem. Máme znát
pravdu, ale to nám nesmí bránit v duchovním růstu. 1 Tim.
2:3-4 To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který
chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.
Všichni jsme v nějaké míře ovlivnitelní. Pokládám za
důležité uvědomit si, že jsme jako lidé ovlivnitelní. Přijmeme
-li určité pravdy (hodnoty) pro svůj život, tak časem budou
tyto hodnoty zkoušeny. Móda, reklama, nové trendy, názor
většiny, životní okolnosti, tlak společnosti nebo vrstevníku
nás někdy ovlivní. Naše hodnoty se mohou pomalu a mírně
začít posouvat. Příklady historických osobností jako byl, Jan
Hus, nebo Martin Luther jsou pro nás inspirací, že lze prav-
du zachovat i za cenu oběti.
Kristus nás poslal zvěstovat pravdu. Byl v tom konkrétní.
Velké poslání obsahuje příkaz učit nově obrácené. Všimněte
si, jak to Pán Ježíš vyjádřil: Mat. 28,20 Učte je, aby zachová-
vali všecko, co jsem vám přikázal. Základem tohoto příkazu
je Písmo, na jehož studium musíme klást důraz. To je Náš
úkol je, učit druhé Boží pravdě.

Dnes je moderní myšlenka, že láska
je důležitější než učení (pravda Písma). Někteří namítají,
že učení rozděluje, zatímco láska sjednocuje. Co o tom říká
Bible? Je skutečně pravda, že je láska v Novém zákoně důle-
žitější než učení nebo pravda? V kapitole lásky – 1. Kor. 13,
se říká:
A tak zůstává víra, naděje, láska - ale největší z té trojice je
láska. Mohli bychom říci: "Je to jasné. Láska je nejvyšší!"
Když však tuto kapitolu čteme pozorně, zjistíme, že je v ní
zmíněna i pravda. V šestém verši je napsáno: 1 Kor.
13:6 Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z
pravdy.
Jinými slovy - víra, naděje a láska má základ v pravdě. Hovo-
ří se zde o Boží lásce agape, a ta má základ v Bohu který je
Pravda. Jan 14:6 Já jsem ta cesta, pravda i život.
Biblická Láska je poslušná Pravdě. Boží láska chce po
lidech, aby činili to co je pro ně nejlepší z hlediska věčnosti.
Pán Ježíš řekl, že naše svoboda od hříchu může být dosaže-
na pouze skrze poslušnost Jeho Slovu a pravdě. Pravda
osvobozuje – proto je důležitá. Jan 8,31-32 Ježíš řekl Židům,
kteří mu uvěřili: 'Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu
mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobod-
nými.' Oddanost Pravdě je pro lásku to nejlepší: Jan
14:15 Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání. To,
zda člověk zachovává přikázání Pána Ježíše Krista, můžeme
nazvat testem lásky. Nezáleží na tom, jak moc o své lásce ke
Kristu mluvíme. Záleží na naší poslušnosti. Láska je víc než
slovní sdělení. Apoštol Petr je příklad člověka, který toho
o své lásce k Ježíši řekl mnoho, ale když došlo
na poslušnost, selhal (Mat. 26:35). Co učinil po svém vzkří-
šení Pán Ježíš? Hovořil s Petrem v lásce, a v pravdě (Jan 21,
15-16).
Láska je někdy nepříjemná. Pro Pavla nebylo jednoduché
kázat a vyučovat. Zabýval se doktrínami, které byly kontro-
verzní, nepříjemné a působily rozdělení věřících. Vzpomeňte
si na slovo z Gal. 1:6-7 Divím se, že se od toho, který vás
povolal milostí Kristovou, tak rychle odvracíte k jinému
evangeliu. Proč Pavel napomínáním Galatských ohrožuje
láskyplný vztah, který s tímto sborem měl? Bylo to nutné,
i za cenu toho, že se stane jejich nepřítelem. Gal. 4:16 Stal
jsem se vaším nepřítelem tím, že vám říkám pravdu? Láska
je způsob a metoda, jakými má být pravda sdělována.
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V posledním období jsem na tom duchovně nebyla moc
dobře. Přestala jsem si číst Bibli a modlit se. Volný čas jsem
trávila hraním her na počítači. Sice to nebyly nějaké akční
hry, ale proseděla jsem u nich skoro celý den. K Bibli jsem
se ani nedostala.
Po příjezdu do Zlatých Hor, do komplexu Bohemaland, jsme
se šli zaregistrovat na recepci. Tam nám sdělili místo, kde
budeme ubytováni. Dostaly jsme pokoj, kde jsme byly tři
sestry z našeho sboru: Zlatka, Anička a já. Dozvěděly jsme
se ale, že budeme bydlet v nějaké ubytovně mimo hlavní
areál, kde se Duchovní soustředění konalo. Bylo to asi 15
minut chůze. Začala jsem reptat. Po příchodu na ubytovnu
jsme si na pokoji vybalily věci a vyrazily jsme na první ve-
černí shromáždění.
Ze začátku nám byly sděleny nějaké organizační věci a také
to, že na nástěnce máme rozdělení do skupinek. Tak jsem si
říkala, že my bydlíme tak daleko a od rána je třeba chodit až
tady na tu hlavní budovu, jak to já jen budu dělat?
Z programu jsem se dozvěděla, že den je rozdělený na něko-
lik části. Ráno se začíná společnými chválami a modlitbami,
které se konaly na venkovním hřišti. Po snídani byly skupin-
ky. Byli jsme promíchaní z různých sborů a rozdělení po cca
11-13 lidech. Potom byl oběd a odpoledne pokračovalo pěti
hodinovými modlitebními bloky, tzv. „modlitební stráž“.
Mohli jsme si vybrat, na které chceme chodit. Pak byla veče-
ře a v 19:00 hodin začalo večerní shromáždění, kde nás slo-
vem vyučovali bratři Rudek Bubik a Martin Moldan.
První dva dny jsem šla jenom na dopolední skupinku a na
„modlitební stráž“ až po čtvrté hodině. Celou dobu jsem
byla na pokoji a odpočívala. Jenže po první skupince ke mně
začal Pán mluvit.
Na skupince jsme se seznamovali a mluvili svědectví, jak
jsme se dostali k Pánu. To mě začalo oslovovat. Začala jsem
o tom přemýšlet a chodit na ranní modlitby a chvály. Měli
jsme velice upřímnou skupinku. Nebyl mezi námi žádný

ostych a žádné tajnosti. Mluvili jsme mezi sebou velice
upřímně. Když měl někdo nějaký problém tak jsme se za něj
modlili a přimlouvali. Tak mě to začalo usvědčovat v mých
chybách. Asi na třetí skupince při chválení a modlitbách
jsem sama od sebe začala plakat a děkovat Pánu, že jsem
tam mohla být. Ukázal se mi „v myšlenkách“ obraz, že mi
Pán odpustil a že se mám k němu navrátit.
Jeden bratr když se za mě modlil kvůli tomu, že nečtu Bibli a
hraji ty hry, dostal slovo, že Pán Ježíš je tím klíčem. Začala
jsem nad tím slovem přemýšlet a také jsem mluvila o tom
s naším pastorem, jestli jsem to pochopila správně. Tak mně
Pán naplnil pokojem a láskou.
Od té doby jsem chodila po každém večerním shromáždění
na výzvy se modlit o naplnění Duchem svatým a o to, abych
vytrvala v tom, co jsem tam načerpala, abych v tom mohla
pokračovat i doma.
Doma se mi teď daří a s manželem to je lepší. Dokonce se mi
přiznal, že když jsem v práci tak se podívá do Bible a přečte
si pár veršů, ale že tomu nerozumí. Pokračuji v modlení se
za něj a touto cestou prosím o modlitební podporu. Věřím,
že modlitba je účinnější když se modlí více lidí.

Andrea Šmídková

Láska je služebníkem pravdy. Způsobuje, že pravda je
snadněji přijatelná a stravitelná. Láska ale nesmí zamlžovat
pravdu. Láska k pravdě někdy bolí. Proč? Protože kvů-
li pravdě budou dokonce rodiny rozděleny konflikty
a nepřátelstvím, aby alespoň někdo mohl zachovat Boží Prav-
du. Lukáš 12:51-53 Myslíte, že jsem přišel dát zemi pokoj?
Ne, pravím vám, ale rozdělení! Neboť od této chvíle bude
rozděleno v jednom domě pět lidí: tři proti dvěma a dva proti
třem, budou rozděleni otec proti synu a syn proti otci, matka
proti dceři a dcera proti matce, tchyně proti snaše a snacha
proti tchyni."
Služebníci Boží chrání pravdu. Máme být strážci pravdy.
1 Tim. 3:15 abys věděl, jak je třeba si počínat v Božím do-
mě, jímž je církev živého Boha, sloup a opora pravdy. Pokud
milujeme Pána Ježíše, budeme dávat pozor na cokoliv, co by

mohlo ničit Jeho Pravdu. Martin Luther rozeznal ty, kteří
překrucovali pravdu, kterou uviděl v Písmu, a oddělil se od
nich. Díky Bohu za toto rozhodnutí, které vyžadovalo obrov-
skou odvahu. 2 Kor. 13:8 Vždyť nic nezmůžeme proti prav-
dě, nýbrž jen ve jménu pravdy.
Dnes je kladen velký důraz na pocity, a na to jak se lidé cítí.
V tom všem může být hledání biblické pravdy až druhořadé.
Tak jak to čteme: 2 Tim. 4:3-4 Neboť přijde doba, kdy lidé
nesnesou zdravé učení, nýbrž si podle vlastních žádostí bu-
dou shromažďovat učitele, aby jim říkali, co je jim příjemné;
odvrátí sluch od pravdy a obrátí se k bájím.
Nenechme se tedy hnát moderními trendy, ale usilujme být
pravdiví v lásce. Takto budeme světlem v dnešní temné do-
bě.

Lumír Folvarčný

Když jsem se chystala jet na Duchovní soustředění, tak se musím přiznat, že se mi tam moc nechtělo. Pořád se mi honili
v hlavě myšlenky, jestli to bylo správné rozhodnutí, že jsem se přihlásila a stále jsem nad tím přemýšlela, jestli jet nebo ne.

napsaliDuchovní soustředění

ranní modlitby
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V duchovním programu jsme probrali tři oblasti a to: tajem-
ství evangelia, modlitba a téma o Duchu svatém. Slovem
vyučovali bratři Jindra Koziel, Lumír Folvarčný a Marek
Slusarz.

Každé družstvo si vyrobilo svou vlajku a „bojový pokřik“.
Skupina děvčat se jmenovala „Ovečky“, kluci byli „Svišti“.
Ranní ztišení měla každá skupina zvlášť. Vedoucími pro hol-

ky byly Marcela Kucharczyková a Iveta Folvarčná. Kluky
měli na starosti Lumír Folvarčný a Tomáš Michalek st. O
jídlo se znamenitě postarali Jola Michalková, Ilona Folvarč-
ná, a pomocník, Tomáš Michalek ml. Kromě duchovního
programu jsme měli také praktické dovednosti a tak holky
se učili prostírat stůl, skládat ubrousky. Mohly si také vyro-
bit své vlastní náušnice nebo je věnovat někomu jako dárek.
Kluci měli na starosti ty „chlapské práce“ na přípravě tábo-
ráku, tzn. nařezat a nasekat dříví, nanosit a uložit kameny
na táborák. První den se postavilo „táborové městečko“.
Spalo se ve stanech a také v budově. Vestibul sloužil jako
jídelna. V hlavním sálu jsme měli vyučování a večer společ-
né hry. Venku jsme hráli na provizorním hřišti badminton,
prostěradlový volejbal, měli jsme stanoviště se šipkami a
terčem, stanoviště pro střelbu na terč ze vzduchovky. Hod-
ně legrace jsme si užili při lanových hrách a jiných zába-
vách.  Ve čtvrtek jsme měli téma o modlitbě a tak jsme děti
přizvali i na modlitební setkání, které se konalo v hlavním
sále. Večer byl táborák a strávili jsme čas nejen na opékání
buřtů, ale také jsme šli „svíčkový pochod“, kdy každý obdr-
žel malou čajovou svíčku a úkolem bylo projít trasu kolem
budovy tak, aby nám plamínek nezhasl. Pokud se stalo, že
světýlko zhaslo, tak jsme museli počkat a požádat dalšího,
který šel za námi, abychom si „světlo“ mohli od něho vzít. Je
to jako s naším životem. Máme střežit to světlo, které nám
Bůh v Ježíši daroval a dbát na to, abychom s ním došli, až do
cíle naší cesty. Na závěr jsme si provětrali znalosti Bible.
V pátek odpoledne jsme si udělali výlet do poblízkého Ar-
cheoparku, který se nachází v Chotěbuzi. Večer jsme dali
výzvu a s těmi kdo chtěli být naplnění Duchem svatým, jsme
se mohli modlit „v horní místnosti“ – v kanceláři.  Někteří
udělali ve svých životech nová rozhodnutí.
Tři dny rychle utekly. V sobotu ráno zbylo už jenom sbalit
stany a pouklízet (za co jsme vděční i sestrám, které přišly
pomoct s úklidem). Podle ohlasů myslím, že se dětem líbilo,
snad jen to, že by příště tábor mohl být  delší, alespoň tý-
den.

Tomáš Michalek

V sobotu 25. srpna 2012 jsme připravili „Odpoledne pro
děti“ v parku Boženy Němcové na ostrůvku u lodiček. Už
dopoledne se stavěly různé atrakce, které nám ochotně po-
skytli royalisti z Oldřichovic. Deset mládežníků v čele
s Petrem Walachem přijelo a v dobré sportovní náladě začali
připravovat velkou trampolínu, střelby - foukačky, luky, ku-
še, sítě, lánové dráhy, prolézačky a další atrakce. My jsme
připravili výrobky z papíru, které si děti mohly vyrobit.
Pak radostní ze své práce odnášely rodičům květinky, myš-
ku, včelku, nebo housenku. Byli jsme povzbuzeni zájmem a
účastí dětí i rodičů. Pro nás všechny pomocníky bylo odmě-
nou vidět dětí, jak radostně pobíhají a soutěží v disciplínách.
Za krásné a požehnané odpoledne chceme dát velké díky
hlavně Pánu Ježíši, a také děkujeme všem, kteří s touto akci
pomohli.

Ilona Folvarčná

Ve dnech od 08. do 11. srpna 2012 se uskutečnil v prostorách sborového areálu dětský tábor. Celkem se zúčastnilo 14 dětí,
které jsme rozdělili do dvou skupin po sedmi - na dívky a chlapce. Cílem bylo především to, abychom mohli s dětmi strávit
volný čas a mít společné obecenství.

napsaliDětský tábor

napsaliOdpoledne pro děti

„Ovečky“

„Svišti“

Jedna z atrakcí - lezení na plastové bedny
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zamýšleníPohnu tvým svícnem - zkoušky a soudy
Často přemýšlíme, jak je to s Bohem a tím co se nám děje. Máme tu tendenci hledat, kdo může za to, co nás potkává. Zná-
mý křesťanský myslitel C. S. Lewis to skvěle vyjádřil, když řekl: „Starověký člověk přistupoval k Bohu (či dokonce k bohům)
tak, jako obviněný předstupuje před soudce. Pro moderního člověka se role obrátily. On je soudcem; Bůh je na lavici obža-
lovaných. Je docela shovívavým soudcem; může-li Bůh rozumně zdůvodnit, že je Bohem, který dovoluje válku, chudobu a
nemoci, je připraven tomu naslouchat. Soud může dokonce skončit tím, že Bůh je zproštěn viny. Důležité je však to, že člo-
věk zastává roli soudce a Bůh se ocitl na lavici obžalovaných.“ (C. S. Lewis - Bůh na lavici obžalovaných)

Boží svrchovanost
Abychom se mohli začít ptát na těžké věci, které nás
v životě potkávají, především musíme změnit tento
postoj a musíme si uvědomit, že Bůh je soudce a nám
soud nepřísluší. Přesto, že se nám zdá, že máme
pravdu, musíme uznat Boží svrchovanost. Jób přesto,
že „byl v právu“ řekl: Neboť nikomu není uloženo
více, než aby šel na soud před Boha. (Jób 34:23 ČSP)
Podobně o tom mluví tyto místa v Písmu: (Jób 9:32,
Ž. 58:12, Ž. 75:3, Kaz. 12:14, Řím. 9:28). Zkusme se
zamyslet, zda dokážeme stejně jako David říct: Hos-
podine, vím, že tvé soudy jsou spravedlivé, pokořils
mě pravdou (Ž. 119:75) a Připomínám si tvé dávné
soudy, Hospodine, v tom útěchu najdu (Ž. 119:52).
V Písmu vidíme, že Bůh je laskavý a netrestá nás, za
každou chybu, kterou uděláme. Vždyť je psáno: Jsme-
li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít
sám sebe (2. Tim. 2:13). Přesto nás v životě potkávají
těžké věci, na které stěží hledáme odpověď a nutí
nás se ptát: „Kde je příčina?“ Nevěřící lidé si často
říkají: „Kdyby byl Bůh, nebylo by přece zlo“. My
křesťané však víme, že je tady další strana – satan
a jeho říše. Rozhoduje však satan o všem zlém, co
se zde na zemi děje, o všem co nás potkává? Ně-
kdy mi přijde, že lidé mají takovou zkreslenou před-
stavu, že Bůh je bohem dobra a satan bohem zla.
Satan však není tvůrcem a stvořitelem ničeho, tedy
ani zla. Zlo vzniklo tehdy, když Bůh dal všemu stvoře-
ní svobodnou vůli. Tedy nešikovně řečeno, pochází od
něj, přesto, že v Bohu není nejmenší tmy, jak je psáno.
Je podle mě hloupé, hledat odpověď zda je Bůh dobrý
(když se nám daří), nebo zlý (když máme těžkosti). On
je přece všemohoucí. Často slycháváme, že ďábel je
vládcem této země, lépe řečeno ponebeských oblastí.
Přijde mi však, že si lidé myslí, že si satan tady dělá,
co chce a Bůh je schovaný někde za obláčkem a bude
soudit teprve, až bude konec. My často zapomínáme,
že „S námi  jich je víc než s nimi“ (2. Kr.  6:16) a
„Větší je ten, který je v nás, než ten který je ve svě-
tě“ (1. Jan. 4:4). Bůh ví o všem co se zde děje a
pokud chce satan ubližovat křesťanům, musí mít
k tomu svolení z vyšších míst, tak jako tomu bylo
u Jóba. V Nové smlouvě to můžeme vidět
v evangeliu Lukáše 22:31: "Šimone, Šimone,
hle, satan si vyžádal, aby vás směl tříbit jako
pšenici“. Pojďme se podívat ještě na jednu věc

v Písmu dvěma pohledy – Davidovo hříšné sčítání
lidu. Na prvním místě je napsáno: Hospodin znovu
vzplanul proti Izraeli hněvem a podnítil Davida proti
nim: "Jdi, sečti Izraele a Judu!" (2. Sam. 24:1). Na
místě druhém je pak psáno: Proti Izraeli pak povstal
satan a podnítil Davida, aby sečetl Izrael (1. Par.
21:1). Když to čteme podrobně, zjistíme, že se jedná
o jedno a též sčítání, jen je podáno dvěma pohledy
na tutéž věc. Takže to, za co z jednoho pohledu může
satan, z druhého pohledu měl pod kontrolou Bůh.
Nedovolil bych si tedy usuzovat, za co může Bůh a
za co satan. Znamená to tedy, že Bůh dopustil a do-
pouští všechno to umírání a mučení křesťanů, války
a násilí, chudobu a těžké nemoci? Pojďme se společ-
ně zkusit najít odpověď na tuto otázku.

Zkoušky
Jednou z odpovědí (ne však jedinou) na naše těžkosti

jsou zkoušky, kterými procházíme. Jistě známe
ty známá místa, která mluví o tom, že se má-
me radovat, když procházíme zkouškami (Jak.

1:2, Jak. 1:12,  1. Petr. 1:6, 1. Petr. 4:12). Tyto
zkoušky vedou k naši výchově, stejně jako my

vychováváme děti (Žid. 12:7). Každý prochází
v životě zkouškami. Bůh dal každému jinou míru

víry (Řím. 12:3). Podle této míry víry se máme
v životě zařídit. Myslím, že podle této míry nás taky

Bůh vede a podle toho na nás má svůj „metr“. Veli-
ký Mojžíš byl vyzkoušen u vod sváru, a protože byl
velkým mužem víry a neobstál, (Deut. 33:8) metr byl
tvrdý – nevešel do zaslíbené země. Byla to zkouška.
My mnozí však máme nádherné zaslíbení v Písmu, co
se zkoušek týče v 1. Kor. 10:13: Nepotkala vás
zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí,
abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli
vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko
a dá vám sílu, abyste mohli obstát. Zde bychom
mohli zamýšlení nad našimi těžkostmi skončit. Mno-
zí křesťané zaplatili ve zkoušce svým životem, ať už
pronásledováním, válkou, chudobou či nemocí.
Věřím, že mnozí dostali sílu od Pána, aby tyto těž-
kosti překonali a doběhli do cíle. Tady dostáváme
odpověď na to, jak překonat těžké zkoušky – spo-
léhat na Pána až do konce (ať už bude jakýkoli).
Mnozí však chtějí vědět důvod, proč tolik zla
potkává křesťany. Pojďme dále pátrat po mož-
né odpovědi.
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Spravedlivý hyne i při své spravedlnosti a svévolník dlouho
žije i při své zlobě (Kaz. 7:15). Podobný verš hovoří o tom,
že slunce svítí na spravedlivé i hříšníky. Jak je to tedy se
spravedlivými, je to prostě jenom tak, že jednou umírá spra-
vedlivý a jindy zase svévolník? V Písmu je taky psáno: Mno-
ho zla doléhá na spravedlivého, Hospodin ho však ze všeho
vysvobodí (Ž. 34:20). Proč tedy někteří opravdoví křesťané
prožívají těžkosti? Myslím si, že stěžejní odpověď najdeme
ve verši: Přišel totiž čas, aby soud začal od domu Boží-
ho. Jestliže začíná od vás, jaký bude konec těch, kteří
se Božímu evangeliu vzpírají? (1. Petr. 4:17) Myslím si,
že tady je mnohá odpověď na naše otázky, proč na křesťany
doléhají těžkosti. A nerozděloval bych toto téma na zkoušky
a soudy, protože když přicházejí Boží soudy, tehdy se od-
startuje maraton zkoušek pro mnohé. Když přišel Boží hněv
a soud na Izrael, tehdy byl vyzkoušen i spravedlivý Mojžíš.
Jinak řečeno, když dopadají Boží soudy na svět, dotýkají se i
církve (nejprve), a když církve, tak tedy i spravedlivých ove-
ček. Někdy to může být tak, že trpí spravedlivé ovečky za
hříchy těch neposlušných a vzpurných. Vzpomeňme na
Achanovu krádež, kdy Bůh tvrdě stíhal Izrael za jeho krádež
a když spravedliví začali hledat příčinu Božích soudů, zjistí-
li, že Achan vzal proklaté věci. Až když byl hřích odhalen,
tehdy přišel pokoj. I povstal Pinchas, vykonal soud a rána
byla zastavena (Ž. 106:30, ČSP). Podobných případů je
v Bibli spousty. My sami můžeme mnohdy vlastními hříchy
bránit požehnání v naší rodině i sboru.  Zamysli se proto i
ty, zda není ve tvém životě hřích – hřích ti přinese jen pro-
kletí a smrt. Pouze pokání ti poskytne lásku a milost. Pokud
nebudeme jako sbor přistupovat čistě k památce Páně, tak i
nevyznané hříchy vedou k tomu, že i v našem společen-
ství ... je tolik slabých a nemocných a mnozí umírají (1. Kor.
11:30).

Soudy
Když se podíváme do Bible, často přicházeli Boží soudy na
Izrael, když zvlažněl a odvrátil se od Boha. Ne jinak je tomu
s dnešní církvi. Myslím si, že spící církev je odpovědí na
otázky tohoto zamýšlení na otázky, proč se spravedlivým
děje příkoří. Ať už proto, že se málo modlí, nebo proto, že jí
chce Bůh probudit. Nemáme snad klíč k tomu, abychom
měnili to ukrutné zlo, které vládne na této zemi? Ježíš
nám přikázal, vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi na ne-
besích, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království. Staň
se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi (Mat. 6: 9-10). Církev
stále ještě nepochopila moc, v těchto základních bodech
této modlitby. Aby zde nebylo království satanovo, máme se
modlit, přijď Tvé království. Aby zde nebylo zlo, máme se
modlit, staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. My se
možná modlíme za naši rodinu, ti odvážnější možná i za na-
še město, nebo dokonce za národ, ale modlíme se za Boží
vůli na této zemi a příchod jeho království? Víme to vůbec,
že se tak máme modlit, nebo opomíjíme tu modlitbu všech

modliteb a její stěžejní body? Nemluvím tady o nábožen-
ském odříkání Otčenáše jako mantru s růžencem na krku.
Mluvím tady o hlubokém postoji v srdci a pohledu na tento
svět. Představme si, kdyby se všechna Boží církev na světě
v čistotě a jednotě, vroucně modlila a úpěla k Bohu se slovy:
„Pane, přijď tvé království a staň se zde tvá vůle“. Myslíte,
že by se na světě nic nezměnilo? Myslím, že zcela nechá-
peme moc a účel této modlitby, proto ji často opomíjíme. To
je možná i jeden z důvodu, proč nejsou spravedliví chráněni,
protože v tomto smyslu nepoužívají štít víry na to, že se mů-
žeme modlit i za změnu na celé této zeměkouli.

Pohnu tvým svícnem
Zvlažnění církve vede k Božím soudům. Jako silnou řeč
k dnešní církvi prožívám slovo ze Zjevení Janova 2:4-5: Ale
to mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku jako na počát-
ku. Rozpomeň se, odkud jsi klesl, navrať se a jednej jako
dřív. Ne-li, přijdu na tebe a pohnu tvým svícnem z jeho mís-
ta, jestliže se neobrátíš. Sáhněme si do svědomí a odpověz-
me si – máme tu stejnou lásku k našemu Pánu Ježíši Kristu
jako tehdy, když jsme jej pozvali do našeho srdce? Víte bib-
lické hodiny a modlitby i v našem karvinském sboru, někdy
svědčí o tom, že láska a nadšení mnohých ochladly. To, že
nemáme čas přijít na skupinku, modlitbu nebo biblickou, jak
je rok dlouhý je bratři a sestry jen pouhopouhá výmluva.
Rozpomeňme se, odkud jsme klesli a jednejme jako dříve.
Zkus si vzpomenout, kde jsi ztratil své nadšení a horlivost
pro Pána. Jak chápat poslední část verše: Ne-li, přijdu na
tebe a pohnu tvým svícnem z jeho místa, jestliže se neobrá-
tíš? Vykladači hovoří, že pohyb svícnu může znamenat pře-
sun církve, například kvůli pronásledování (spíše hovoří o
tehdejší církvi). Dnes díky Bohu nemusíme čelit pronásledo-
vání. Myslím si však, že pohyb svícnu může znamenat i ně-
co, co s námi „zahýbe“, něco, co bolí (těžkosti, nemoci). To-
to je dalším jistým důvodem našich bolesti – vychladnutí
církve.
Jistě známe příběh o družičkách. Jedny panny měly olej,
druhé jej neměly. Zajímavý je však okamžik, že všechny pan-
ny usnuly, když ženich delší dobu nešel. To znamená, že i ta
opravdová část církve a i ti, kteří mají olej Ducha Svatého,
mohou usnout (i my letniční). V době, kdy bylo největší pro-
buzení na světě po letnicích, byly psány dopisy (Zj. 1-3 kap.)
sedmi tehdejším církvím na zemi. Co však je zvláštní, že
pouze dvě z nich měly Boží charakter. Jim nebylo co vy-
tknout. O jedné z nich (Filadelfii) je psáno: Neboť ačkoli máš
nepatrnou moc, zachoval jsi mé slovo a mé jméno jsi neza-
přel. Mít nepatrnou moc znamená, že nemusíme být sborem
velkého věhlasu. Bůh po nás chce, abychom zachovali lásku
a věrnost k němu. Proto pokud usínáme, probuďme se! Pa-
matujme, že Boží soud začíná vždy od Božího domu – církve.
Ať je tento verš pro tebe povzbuzením: Probuď se, kdo spíš,
vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus (Ef. 5:14).

Jakub Koziel
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napsaliNávštěva u Žofinky
Spolu s manželem a Evičkou Waldhauserovou jsme zajeli na návštěvu do nemocnice za sestrou Žofinkou. (Lékaři už před
časem ji diagnostikovali alzheimerovu nemoc. V nemocnici byla v době, kdy její dcera, sestra Bohuška, měla mít provedený
zákrok na srdci a tak se nemohla o maminku doma postarat.)

Při společném sdílení nám sestra Žofinka řekla mimo
jiné i svědectví o tom, jak ji Pán posilnil nohy.
Stalo se, že v průběhu pobytu v nemocnici, přestala
chodit. Nemohla ohýbat nohy v kloubech. V modlitbách
prosila Pána o uzdravení. Po čase ztuhlé svaly povolily a
pozvolna mohla nohy rozhýbat. Teď už zase chodí!
Všimla jsem si, že má u sebe zápisník. Zajímalo mě to, a
tak jsem se zeptala, co si zapisuje. Odpověděla, že si
píše o všem, co přes den dělá, pomáhá ji to procvičovat
paměť. Dovolila mi nahlédnout do zápisků a po prolisto-
vání mě zaujala modlitba. Přečetla jsem ji. Byla to dě-
kovná modlitba, která mě hluboce zasáhla. Velice mě to
povzbudilo, protože jsem si uvědomila, že i když se ve
sboru poslední dobou často nestýkáme a nemluvíme
spolu i přes to máme stejného Ducha, který nás vede v
modlitbách. Jako bych zaslechla stejnou modlitbu, kte-
rou se i já modlím. Zeptala jsem se, jestli to můžeme
uveřejnit, pro povzbuzení ostatním, ve sborových novi-
nách a Žofinka s tím souhlasila.
Moc všechny setra Žofinka pozdravuje a děkuje za mod-
litby. Pro nás to byly radostné chvíle. Přiznám se, že
jsme jeli s tím záměrem, abychom sestru povzbudili.
Dostalo se i nám velikého požehnání a také povzbuzení
při společném obecenství.

Monika Balogová

Karneval napsali
Dne 18. 8. 2012 se v našem sboru konal karneval. Pře-
dem nebylo uvedeno žádné téma, proto masky byly vel-
mi různorodé. Od barbara z doby kamenné přes hrani-
čáře, výpravčího, princeznu a vílu až po popové hvězdy
jako Bee-Gees nebo čaj teekanne. Každý kdo mohl při-
nesl také nějaký sladký nebo slaný zákusek, na kterých
jsme si všichni pochutnali. Po tom co Ivetka oficiálně
zahájila karneval, jsem oprášil některé starší dětské
písničky a měl krátké “zamyšlení-příběh” o malém Sa-
muelovi, ukazující na to, že Bůh si vybírá a používá i
malé děti. Společně jsme hráli různé hry a kolem 18:00
hodiny jsme oficiálně ukončili celý karneval. Mládež
pak ještě přespávala, ale to jsem už byl doma. Užili
jsme si spoustu legrace a zábavy. Akce se mi velmi líbi-
la a těším se na nějakou další.

Tomáš Michalek ml.

modlitba Žofinky



- 7 -

Všem oslavencům
přejeme mnoho

Božího požehnání

8. 9. 1956 Štěpaníková
Zlatka

9. 9. 1968 Morawiec
Vladislav

14. 9. 1973 Slusarzová
Renáta

15. 9. 1971 Šmídková
Andrea

17. 9. 1965 Řežábek
Jan

18. 9. 1969 Krucinová
Olga

25. 9. 1942 Skřivánková
Irmgard

26. 9. 1984 Asztalosová
Milada

30. 9. 1958 Kožinová
Milada

Čapčík
Samuel

1. 9. 2000

2. 9. 2001 Gembický
Matouš

7. 9. 2001 Baláž
Miloš

10. 9. 2009 Ledvoň
Jonášek

17. 9. 2006 Kovařík
Tomášek

21. 9. 2011 Ledvoň
Tobiášek

11. 9. 1997 Ochodek
Jiří

29. 9. 2000 Michalková
Karolína

Čistá voda napsali

O těchto prázdninách jsme podnikli s Jolkou cestu po krásách naší ze-
mě. Chtěli jsme se přesvědčit, jestli je to opravdu zemský ráj, jak napo-
vídají slova naši hymny. Nepodařilo se nám  sice všechno projet, ale z
toho co jsme viděli, jsme byli nadšení. Myslím si, že v ráji to vypadalo
jinak, ale i to co jsme uviděli nás přivádělo k úžasu, jak nás Bůh miluje,
že v prostotě nádhery zjevuje svou slávu a  mistrovský charakter Stvoři-
tele. Počasí nám velice přálo a tak jsme mohli pozorovat tu nádheru jak
z nížin, tak i z výšek hor.
To o čem bych chtěl dneska napsat je jedno zamýšlení, které jsem prožil
v jednom z měst, v Táboře. Malebné uličky, krásné náměstí, co dům to
nějaká historie. Povšimnul jsem si, že na jedné budově je na tabulce
text. Měl jsem zrovna trochu času, tak jsem si ho přečetl. Bylo zde psá-
no o původu tohoto domu, jak je starý, komu kdysi patřil, kdy se přesta-
věl atp. Jedna věc mě zaujala. Město bylo postavené na skále, aby bylo
co nejméně přístupné nepřátelům. A opravdu, co se týče dobytí, mnozí
nepřátelé si na něm „vylámali zuby“.
Jedna věc však byla velikým problémem - a to přísun vody do města.
Jelikož bylo na skále, vysoko nad korytem řeky, musely se hloubit velice
hluboké studny, což bylo velmi náročné a tak si lidé v domech vytesávali
do skály nádrže, něco jako vany, do kterých zachytávali dešťovou vodu.
Ta nějakou dobu vydržela, ale když dlouho nepršelo, tak se voda v nádr-
žích kazila. Neměla ani přítok, ani odtok a brzy se stála zdrojem nákazy,
různých nemocí a epidemií, to byl mnohem horší nepřítel, se kterým se
velice těžko bojovalo. Mnozí obyvatelé města umírali právě z důvodu
moru a jiných infekčních chorob. Takže z jedné strany perfektní obran-
ný systém s hradbami, věžemi, signalizací, dostatkem kvalitního vojska
a z druhé strany nedostatek pitné vody, zdroje potřebného k životu.
Přivedlo mě to k myšlence, že i my, i když jsme postavení na skále, mů-
žeme si někdy vytesávat své cisterny pro zachycení svých zkušeností a
dovedností, názorů a náboženského smýšlení, které ale bez toho čers-
tvého vanutí Božího Ducha může časem vést k hořkosti a zklamání. Vo-
da může začít zapáchat a stane se zdrojem duchovní infekce.
V Izajáši 55:1 je psáno "Vzhůru! Všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám.“
Prosme tedy o čerstvou vodu, která nebude zapáchat, ale bude čistá,
přímo od zdroje. Déšť Božího slova a Božího Ducha, který nás posilní a
zachová tak, že nebudeme žíznit. Život postavený na duchovní skále,
kterou je Kristus s vodou Boží milosti, mnohé nasytí, občerství a také
uzdraví. Nespoléhejme na své cisterny. Prosme o nový déšť znovu a zno-
vu.
Ať to není jenom kulturní památka nebo atrakce, jako v tomto městě, ale
ať jsme plně funkčním zdrojem čisté vody pro lidi , kteří jsou kolem nás.

Tomáš Michalek
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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. 09. 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 9, ročník 19

04. 09. 2012
Biblická hodina


