
Z naděje se radujte,  
v soužení buďte trpěliví,  
v modlitbách vytrvalí. 
Římanům 12:12  
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Radujte se z Hospodina úvodník 

Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata, jehož hřích je přikryt. (Žalm 32:2) 
 

Drazí bratři a sestry, 
v dnešním úvodníku bych nás všechny chtěl povzbudit slovem, které mluví o radosti. Již nějakou dobu 
pozoruji, jakoby se některým z nás tato radost vytratila. Projevuje se to především při společných 
chválách a modlitbách. Chtěl bych znovu připomenout co je důvodem naši radosti, a že tato radost se 
má v nás určitým způsobem projevovat.  

Radost bychom mohli vyjádřit jako určitý projev, který odrá-
ží kladný postoj k dané věci nebo životní situaci.  

Někdo může mít radost z nějakého dárku, jiný zase z toho, 
že druhý na něho pamatuje. Někdo se raduje, protože v jeho 
životě se vyřešily určité problémy a těžkosti. Mohli bychom 
najít spoustu dalších příkladů i z vlastního života, ale nic se 
nevyrovná tomu, co jsme obdrželi z milosti od Pána, a co je 
pro křesťana opravdovým důvodem k radosti – totiž spasení, 
které nám Pán Ježíš vydobyl na Golgotském kříži. Je to Boží 
dar, který je nepomíjivý, stálý, neztrácí svou hodnotu a pře-
devším je zcela výjimečný. Uvědomujeme si, v čem je pod-
stata tohoto daru? 

Myslím si, že radost můžeme mít pouze, pokud plně chápe-
me význam toho, z čeho se máme radovat. Co tím chci říct?  
To, že zpíváme a chválíme Boha má své opodstatnění a dů-
vod. Co je tím důvodem? Především naše spasení. To zname-
ná, že si plně uvědomuji, co pro mě Pán Ježíš vykonal. To, že 
můžu písní nebo modlitbou vyjádřit s radostí svoji vděčnost 
za to, že můj život byl draze vykoupený, a že nyní jsem svo-
bodný. Stará, hříšná přirozenost pominula, je tu nové stvo-
ření v Ježíši Kristu, ďábel na mě nemá nárok, protože Kris-
tus se stal v mém životě Pánem. Tato radost plní mé srdce, 
protože On je jistotou, která nikdy nepomine. Bůh je věrný a 
smlouvu s námi vždycky zachovává. Ježíš smazal dlužní úpis, 
který svědčil proti mně! Je zaplaceno a dluh je smazán.  

Není to dostačující důvod k projevení radosti a vděčnosti? 

Společná shromáždění, ať nedělní bohoslužby nebo modli-
tební setkání jsou místem, kde jako církev, můžeme vyjádřit 
svůj dík našemu Stvořiteli - za to kým, a jakým je - a to prá-
vě v děkovných modlitbách a ve chválách.  

Někdy se mi zdá, jakoby to co vyznáváme ústy, nesouznělo s 
naším postojem. V jedné písni zpíváme, že „Bůh přebývá ve 
chválách svého lidu, On poslouchá, když voláme k němu“. Je 
to opravdové vyznání? Voláme k Němu s naléhavostí? A co 
„K Pánu ruce pozvedám, jen On je hoden našich chval…“ 
Zvedání rukou je určitým projevem, který doprovází chválu 
a zdůrazňuje naše vyznání. Mohli bychom pokračovat dál. 
Chápeme to, co zpíváme, nebo jsou to jen melodie, které si 
rádi zazpíváme? Někdy se mi zdá jakoby plamen nadšení a 
horlivosti uhasínal a jen doutnal. Nechci, aby to vyznělo ja-

ko výtka vůči někomu, ale chtěl bych nás tím nabádat k pře-
mýšlení a přehodnocení našich postojů. Vím, že Bůh se dívá 
především do našeho srdce, ale na mnohých místech v Bo-
žím slově vidíme i projevy při chvalách a modlitbách … 

Někdo může říct, že je to věc kultury, že nám je přirozené a 
vlastní se až tak moc neprojevovat. Nemyslím si to, protože i 
Božím slovem jsme vybídnutí k tomu, abychom své city a 
postoje vůči Pánu projevovali: máme chválit, vzdávat dík, 
zpívat nebo radostně pokřikovat, volat, žehnat, vyvyšovat, 
velebit, zpívat, hrát. Žalmy jsou v tomto ohledu velice inspi-
rující . (Pročtěte si např. Žalmy 148 – 150.) 

V modlitbách a chválách by se měla odrážet také hluboká 
úcta a pokora vůči Božímu svrchovanému majestátu, a to se 
projevuje také určitou formou našeho postoje při společných 
shromážděních, kdy středobodem je pouze On sám.  

Toužíme po slově poznání a proroctví? Očekáváme na to, že 
Bůh bude uzdravovat?  Očekáváme na Jeho působení skrze 
dary Ducha svatého? Jsi ochotný(á) přijmout Boží slovo pro 
celé shromáždění nebo pro konkrétní osobu? Jsi ochotný(á) 
přijmout Boží výzvu pro Tvůj život? 

Věřím, že Bůh touží vylít své dary do církve. Jsme připraveni 
je přijmout s radostí a očekáváním? 

Možná, že je to až příliš mnoho otázek, ale myslím si, že 
směřují k tomu, co před nedávnem kázal pastor Lumír Fol-
varčný: Jsme církví, nebo chodíme do církve? Je nutné, aby 
si na tuto otázku odpověděl před Bohem každý sám.  

Závěrem bych nás chtěl povzbudit veršem Žalmu 32: 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tomáš Michalek  
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Radujte se z Hospodina  
a jásejte, spravedliví, plesejte 
všichni, kdo máte přímé srdce! 
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Kdo se jen trochu začte do jejího poselství, pozná velmi 
rychle, že bible mu nedá pokoje. Nemilosrdně mu ukazuje 
lidskou nedostatečnost a probouzí tím vědomí vlastní nedo-
konalosti. Bible vyzývá k nové orientaci života a ke změně 
smyšlení. To není vždy pohodlné. Materialistický způsob 
myšlení a života, výlučné zaměření na hmotné hodnoty a 
pozemský blahobyt – typická zájmena pro člověka dnešní 
doby – znemožňují mnohým skutečný přístup k biblickým 
myšlenkám a ideálům. Zkušenost, že četné křesťanské a 
rádoby křesťanské navzájem se potírající se skupiny čerpají 
své často podivínské nauky z jednoho společného pramene, 
totiž právě z bible, nepřispívá také ke zvýšení důvěry 
k jejímu obsahu Povrchní závěr z podobných pozorování je 
vysloven v často slýchané větě: Bibli lze dokázat všechno! 
To je ovšem vskutku povrchní úsudek a laciná výmluva 
k odložení bible. Kdo se trochu pozorněji zabývá rozdíly me-
zi těmi, kteří se odvolávají na bibli – ač si navzájem odporují 
– může bez obtíží poznat, že příčina rozdělení není v bibli, 
ale v lidech, kteří ji leckdy samolibě zneužívají k utvrzení 
vlastních myšlenkových kombinací. Není to bible, co rozdě-
luje, ale to, co do ní různí komentátoři více méně svévolně 
vnášejí. 

 

Co je to vlastně bible?  
 

Stojí vůbec za to, zabývat se jí? Bible, jak ji známe, je svázá-
na v jednom knižním svazku. Ve skutečnosti není bible jedi-
nou knihou, ale sbírkou celé řady knih, vzniklých ve velkém 
časovém rozpětí. Zhruba 1200 let dělí nejstarší biblické čás-
ti od nejnovějších. Zatímco jiné srovnatelné knihy vznikly 
v jednom krátkém období a sepsal je vesměs jediný autor 
(například korán, posvátná kniha mohamedanů), pocházejí 
jednotlivé knihy bible z nejrůznějších dob a od mnoha růz-
ných pisatelů. Na vzdory všem rozdílům vytváří bible jediný 
celek, podmíněný a zdůrazněný jejím nárokem božské inspi-
race, který proniká ať už přímo nebo nepřímo všemi jejími 
stránkami. Všude v ní zaznívá jako trvalý tón přesvědčení, 
že její autoři psali a formulovali myšlenky, vnuknuté jim Bo-
žím Duchem. 

I ve svých historických částech není bible pouhým vyprávě-
ním dějinných událostí, ale zprávou o Božím působení 
v dějinách. Apoštol Pavel popisuje v jednom ze svých listů 
nepříjemné události a zkušenosti ze starozákonních dějin 
židovského národa a dodává:  

To, co se jim stalo, je výstražný obraz a bylo to napsáno k 
napomenutí nám, které zastihl přelom věků. (1 Korint-
ským 10:11)   

jiném místě říká ještě zjevněji:  

Římanům 15:4  Všecko, co je tam psáno, bylo napsáno k 

našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, 
které nám dává Písmo, čerpali naději.  

Svému pomocníku a žáku Timoteovi napsal Pavel příznačná 
slova o knihách Písma svatého:  

Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k uče-
ní, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnos-
ti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému 
dobrému činu. (2 Timoteovi 3:16-17)  Apoštolova slova 
vystihují velikou výchovnou cenu bible nejen pro Timoteje, 
ale i pro každého člověka. Následování biblických rad nás 
může vést k dokonalosti a udělat z nás lidi, jakými máme 
být. Stojí za povšimnutí, na čem je zde položen důraz: Úče-
lem bible není dát podklad k nějakému fantazírování a teo-
retizování. Jejím předním cílem jako Bohem vdechnuté kni-
hy je převýchova člověka v jeho charakteru, aby se stal člo-
věkem podle Božího obrazu. Boží slovo v bibli je k tomu 
účinným prostředkem. Jiná kniha Nového zákona Nového 
zákona to výslovně připomíná:  

Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvouseč-
ný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a 
morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Není tvora, 
který by se před ním mohl skrýt. Nahé a odhalené je 
všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho od-
povídat. (Židům 4:12-13) 

 

Zabýváme-li se biblí,  
není to ztracený čas.  

 

Čteme-li ji se správným postojem v srdci, dostaneme odpo-
věď na důležité a palčivé otázky: Co je smyslem a cílem na-
šeho lidského bytí? Co je cílem a smyslem všeho dění 
v minulosti, v přítomnosti a v budoucnosti? Ale ještě vý-
znamnější je, že nám bible dá odpověď na rozhodnou otáz-
ku: Co musím dělat, abych dosáhl svého lidského a věčného 
cíle? Bible je zaměřena prakticky a ukazuje na schůdnou 
cestu pro každého, kdo po ní chce jít. Její poselství je ovšem 
– stejně jako Bůh, který toto poselství vnuknul – opravdu 
přístupné pouze ve víře.  

„Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest“ (Židům 
11:6) a že k nám mluví na stránkách bible. Jenom věřícímu 
člověku, žijícímu z víry a ve víře, se dostane důkazu, o němž 
hovořil Ježíš:  

„Mé učení není mé, ale toho, kdo mě poslal. Kdo chce 
činit jeho vůli, pozná, zda je mé učení z Boha, nebo mlu-
vím-li sám za sebe.“ (Jan 7:16-17) 

To stojí z vyzkoušení! Nejen Ježíšova slova – i celá bible ob-
sahuje mnoho zaslíbení. Mnohá z nich se týkají každoden-
ních problémů. Kdo tvrdí, že bible utěšuje člověka jenom 
příslibem někde ve věčnosti, ten bibli důkladně nečetl. Bible 

Učme se rozumět a používat Bibli slovo 

Bible je stále ještě nejvíc tištěnou knihou. Statistiky o statisícových nákladech bible v nejrůznějších jazycích nemohou 
ovšem zastřít skutečnost, že na vzdory tomu bible nenáleží k nejčtenějším knihám. Mnozí ji mají sice ve své knihovně, nikdy 
ji však nečetli. Její obsah je jim neznámý. Cení ji snad jako starý dokument světové literatury – jimž bible nesporně je - ale 
tím je už také jejich zájem vyčerpán. Že je bible přes svou rozšířenost v podstatě neznámou knihou, že ji mnozí lidé přechá-
zejí o odbývají s jakousi neochotou a nedůvěrou, má více příčin. 
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chce změnit k lepšímu náš pozemský život. Zaslíbení věčné 
budoucnosti jsou navíc. 

Pavel píše, že se v dobré zvěsti evangelia projevuje „…moc 
Boží ke spasení pro každého, kdo věří… v něm se zjevuje 
Boží spravedlnost, která je přijímána vírou a vede k víře; 
stojí přece psáno: `Spravedlivý z víry bude živ.´“ (Římanům 
1:16-17)  Proto je bible vysoce cennou knihou a proto stojí 

za to, zabývat se jejími myšlenkami. Ale nezapomeňme: uži-
tek nám to přinese jen pod podmínkou, že ji s důvěrou při-
jmeme jako vodítko svého života! 

K zapamatování: 

• Čas, který strávíš s biblí, není ztracený! 

• Dozvíš se v ní nejen zajímavé, ale i důležité věci pro svůj 

Z knihy „Třikrát o bibli“, autor pasáže Jaro Šubrt 

Bůh hovoří k lidem! 

Mlčící Bůh – i kdyby existoval – by pro mne byl bez význa-
mu, jen těžko bych ho mohl vnímat. Neznamenal by pro mne 
víc než nějaká neznámá hvězda ve vesmíru. Pro můj duševní 
a duchovní život je zcela lhostejné je-li někde takový Bůh. 
Mohl bych ho sice tušit nebo dokonce i v něho věřit, mohl 
bych také jeho existenci popírat – nemohl bych se však o 
něm přesvědčit, protože je mi neznámý jako ona hvězda 
někde ve vesmíru. Skutečný, všemohoucí Bůh musí být Bůh, 
který se projevuje, který hovoří! 

V takového Boha věří křesťané: v Boha, který hovoří 
k lidem, který lidem vyjevuje své myšlenky, svoji vůli a své 
bytí, v Boha, jehož hlas nelze přeslechnout a bez povšimnutí 
přejít. Křesťané věří v Boha, který je poznatelný, s nímž mo-
hou vést rozhovor, z jehož milosti a síly žijí, od něhož vyšla a 
k němuž zase směřuje naše cesta. 

 

Bůh hovoří  
prostřednictvím tvorstva 

 

Nebesa vypravují o Boží slávě, obloha hovoří o díle jeho ru-
kou. Svoji řeč předává jeden den druhému, noc noci sděluje 
poznatky. Není to řeč lidská, nejsou to slova, takový hlas od 
nich nelze slyšet. Jejich tón zvučí celičkou zemí, zní jejich 
hovor po širém světě. Bůh slunci na nebi postavil stan. 
(Žalmy 19:2-5)   

Pořádek v přírodě, její krása a účelnost, svědčící o Bohu, 
jsou stopami Stvořitele. Každá stopa svědčí o existenci toho, 
kdo ji zanechal. Tato skutečnost umožňuje každému člově-
ku, který není zaslepen klamnou „vědeckou“ pýchou, dojít 
k poznání Boha. Prostý člověk to vyjadřuje často slovy:  

„Něco nad námi musí být!“ Tak může Pavel vyslovit roz-
sudek nad těmi, kteří Boha „nevelebili jako Boha, ani mu 
neprojevili vděčnost“ (Řím 1:18-21),  

ačkoli ho mohli poznat u jeho díla v tvorstvu. 

 

 

Bůh hovoří  
prostřednictvím svědomí 

 

Bůh je ten, kdo v dokonalé míře vidí, poznává a rozeznává 
všecko dobré i zlé. On je to také, jenž dal každému člověku 
něco z té schopnosti, takže z Boží vůle a milosti může člověk 
dobré a zlé uvidět, poznávat, rozeznávat. To je totiž význam 
řeckého slova, užívaného v bibli pro „svědomí“. Svědomí je 
Boží hlas v lidském srdci, který člověka povzbuzuje k dobru 
a varuje před zlem – pokud toto svědomí není pokřiveno 
nebo zkaženo, V tomto smyslu píše apoštol Pavel Římanům 
o pohanech, kteří ačkoliv neznají Boží zákon –  

„Jestliže národy, které nemají zákon, samy od sebe činí 
to, co zákon žádá, pak jsou samy sobě zákonem, i když 
zákon nemají. Tím ukazují, že to, co zákon požaduje, mají 
napsáno ve svém srdci, jak dosvědčuje jejich svědomí, 
poněvadž jejich myšlenky je jednou obviňují, jednou há-
jí.“ (Římanům 2:14-15) 

 

Bůh hovoří  
prostřednictvím bible 

 

Nejdokonalejší Boží zjevení však nacházíme v bibli, která 
obsahuje bezprostředně vyslovené a písemně zaznamenané 
Boží slovo. Toto tvrzení se opakuje na mnoha místech bible 
(1. Kor 2:1-5; Gal 1:11-12; 2. Petr 1:20-21). Skrze toto vše-
mohoucí Slovo byl stvořen svět, prostřednictvím tohoto Slo-
va se patriarchové a proroci dozvěděli Boží vůli a sdělili ji 
dále, až nakonec totéž Slovo se v Ježíšovi stalo tělem a tak 
se zjevilo na zemi v celé plnosti a zřetelnosti (Jan 1:14). Je-
žíš nevyslovuje pouze božská slova, jak to činili dříve proro-
ci. Ježíš je Boží slovo. 

Kde jsou důkazy? 

Zde však vystává veliká otázka: Mohu nepřesvědčit, že 
v biblickém poselství ke mně skutečně hovoří Bůh? Kde jsou 
důkazy? Archeologické bádání potvrdilo dějinnou skuteč-

Slovo vyjevuje to, co si člověk myslí, je výrazem jeho charakteru a osobnosti. Dokud můj protějšek nepromluví, nemohu o 
něm mnoho vědět, zůstává mi nepřípustný, jsem odkázán na dohady. 
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nost biblických událostí – od babylonské věže až k obcím, o 
nichž se vypráví v Janově Zjevení. Jazyková a literární věda 
dokazují, že bible není v žádném případě padělkem křesťa-
nů, jak mnozí donedávna tvrdili, ale že vznikla skutečně 
v dlouhém časovém rozpětí zhruba 1200let. Seznam autorů 
jednotlivých knih Písma svatého je pestrý: jsou mezi nimi 
králové a pastýři, zákonodárci a kněží, teologové a lékaři, 
rybáři a celníci, svatí i hříšníci. Obsah jimi psaných knih je 
velmi rozdílný:Od zákoníků přes vzdělávací a dějepisné kni-
hy až k dramatu a milostné poezii najdeme v bibli téměř 
všechny literární formy. A přece je bible jednotná a jediná 
kniha, jak naznačuje samotné slovo „bible“ (řecky „kniha“), 
od nepaměti používané jako označení této jediné sbírky. Od 
začátku až do konce ji ovládá jediné téma: únik člověka před 
Bohem, jeho bloudění, hledání a návrat do otcovského domu 
u Boha. Jediná hlavní osoba pojí bibli v jeden celek: Bůh, 
který jedná v dějinách, a který se projevil v Ježíši Kristu. 
Obdivuhodná jednota bible vede k závěru, že za touto kni-
hou musí konec konců stát jediná osobnost jako ideový vůd-
ce a autor. Je pravdou, co píše Petr ve svém druhém listě:  

Toho si buďte především vědomi, že žádné proroctví v 
Písmu nevzniká z vlastního pochopení skutečnosti. Nikdy 
totiž nebylo vyřčeno proroctví z lidské vůle, nýbrž z popu-
du Ducha svatého mluvili lidé, poslaní od Boha. (2 Petrův 
1:20-21)  

 

Proč mnozí nevěří? 
 

Vnitřní svědectví samotné bible je tak přesvědčivé… Přesto 
většina lidí není ochotna bibli věřit. Proč? Božský původ 
bible není dokazatelný, právě tak jako Boží existence. Při-
nejmenším nebude tento důkaz vyhovovat vědeckým náro-
kům. Boha není možno dokázat jako nějaký fyzický zákon. 
Nemůžeme ho vložit do zkumavky a pozorovat nebo s ním 
dělat pokusy. Bůh i Jeho slovo jsou předmětem víry. Zástupy 
Ježíšových současníků viděly Ježíšovy činy – a přesto mnozí 
z nich neuvěřili. Proč? Protože nechtěli věřit. Víra chová 
v sobě vždy určité riziko přijmout za pravdu něco, o čem se 
nemohu vědecky přesvědčit  

Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a 
být si jist tím, co nevidíme. (Žid 11:1)  

 

Riziko víry 
 

K podstatě biblické víry patří požadavek, aby se projevila 
v činech, nejenom v teoretickém souhlasu. Jak mohu svou 
víru v Boha ukázat? Tím, že jednám ve smyslu Jeho poselství 
(Gal 5:6; Jak 2:14-16). Nikdo si nemůže ověřit, že bible je 
Božím slovem, pokud není ochoten podstoupit riziko víry. 
Požaduje-li např. Ježíš od svých následovníků, aby kvůli 
evangeliu opustili něco, co jim bylo osobně velmi milé a cen-
né, s příslibem, že za to dostanou mnohonásobně víc – je to 
něco, co lze zkusit. Podmínkou je ovšem vyplní Jeho poža-
davku a podstoupení rizika. Potom teprve můžeš zjistit, zda 
dostaneš mnohonásobně víc. Je-li tomu tak, můžeš říci, že 

Ježíšovo slovo v bibli je pravdivé. Můžeš pak také věřit a 
opravdově doufat, že bude splněna i další část tohoto výro-
ku, totiž zaslíbení věčného života. Takovýto „pokus“ je jedi-
ný správný pokus, který s biblí můžeme a máme dělat. Zku-
šenosti s Bohem a s biblí nám dodávají důkazy, že bible je 
božského původu. Kdo vezme Boha za slovo, pozná pravdi-
vost Kristova výroku:  

Kdo chce činit jeho vůli, pozná, zda je mé učení z Boha. 
(Jan 7:17) 

Křesťané věří v Boha, který hovoří k lidem! Tato věta by 
neměla být pouhým tvrzením, ale uváženým přiznáním se 
k tomuto Bohu, jehož všemohoucnost, dokonalost a krása ke 
mně mluví z tvorstva, jehož láska mě napomíná hlasem svě-
domí, jenž mi přímo sděluje svoji vůli prostřednictvím proro-
ků a zejména prostřednictvím jeho „tělem učiněného Slova“, 
Ježíše Krista. 

Ježíš jí odpověděl: "Neřekl jsem ti, že uvidíš slávu Boží, 
budeš-li věřit?", řekl Ježíš Martě před vzkříšením Lazara 
(Jan 11:40). Věříme-li opravdu, potom bychom měli také 
vidět Boží slávu, jako ji tehdy uviděla Marta. Již v tomto po-
zemském životě by měl odraz této slávy zářit z našich očí do 
temnoty světa. Tento záblesk slávy by měl i u lidí v našem 
okolí probudit touhu po Bohu, který miluje lidi a proto 
s nimi hovoří. 

K zapamatování 

• Pro člověka má význam jen Bůh, který se projevuje. 

• Nejsrozumitelnějším Božím projevem je poselství, 
obsažené v bibli. 

K zamýšlení 

„Je to přece něco velkolepého, že Bůh mluvil srozumitelně 
k lidem a že toto slovo bylo pro všechny časy uloženo 
v sepsaném dokumentu! Nestačí však je pouze proběhnout 
očima a rty, musíme se ho přidržet, setrvat v něm, nechat se 
jím proniknout… ne v duchu pouhé zvědavosti, ale 
v opravdové zbožnosti; musíme v něm být doma, musíme jím 
být naplněni, s ním usínat a opět se s ním probouzet, musí-
me se v něm přesvědčit – a sice cvičením přesvědčit – o tom, 
že podle Pavlových slov „každé Písmo je Bohem vnuknuté a 
užitečné“, že je skrz naskrz chlebem, tím jediným, po němž 
lačníme…“ 

Paul Claudel 
francouzský básník a diplomat 

(1868 -1955)                                                                                                                    

Z knihy „Třikrát o bibli“, autor pasáže Jaro Šubrt 
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Přihlásil jsem se na Střední školu technickou a dopravní do 
Ostravy. Měl jsem sen dokončit tuto školu úspěšným matu-
ritním vysvědčením a pracovat na drahách.  

Vzpomínám si na první okamžiky, kdy jsem byl zaskočený 
spoustou nových spolužáků a učitelů. Také čas, který vyme-
zoval začátek a konec hodiny byl nekonečný. Postupem dní 
jsme si všichni na sebe zvykli, spolužáci i učitelé, kteří na 
některé budou určitě nadále vzpomínat v dobrém. Uvědo-
moval jsem si, že je to důležitý životní mezník v mém životě, 
protože úspěšná maturita je předpokladem pro získání za-
městnání v budoucnu.  

V posledním ročníku už čas plynul o mnoho rychleji a závě-
rečná maturitní zkouška se blížila nezadržitelným tempem. 
Mimo oficiální hodiny stanovené rozvrhem nám ještě učitelé 
stanovili doučovací hodiny, aby měli jistotu, že nebudeme 
mít problém při maturitě. Bylo těžké na doučování vstávat o 
hodinu dříve, ale byl jsem rád, že nám to učitelé ve svém 
volném čase umožnili a mohli se nám věnovat, nebo aspoň 
těm, kterým o maturitu šlo.  

Po úspěšném uzavření klasifikačního období v posledním 
ročníku jsme se plně mohli soustředit na přípravu 
k maturitním zkouškám. Nastaly vážné dny. V prvním roční-
ku si ještě člověk říkal ať už je ta maturita, ale v posledním 
se to otočilo a každá sekunda byla dobrá.  

Celou maturitu jsem vnímal jako velmi promodlenou, když si 
vzpomenu, jak jsme bojovali na modlitbách v rámci sboru 
tak i na mládeži, doma i známí, kteří mě nesli na modlitbách 
a povzbuzovali mě jak slovně tak i místy z Božího slova, kte-
ré je živé a v těch časech o mnoho víc skutečné. Oslovil mě 
verš z Bible, který je psán v 2. Samuelově 22:2–4, kde David 
byl vysvobozen s útlaku nepřátel, ale já jsem to místo vnímal 
i z toho pohledu, že jsem viděl jako velkého nepřítele, obra, 
maturitní zkoušku a moc mě povzbudilo to místo, kde je psá-
no, že Hospodin je má skála, ve které můžu nalézt úkryt a je 
mým štítem v každých těžkých časech. Když jsem si na to 
vzpomněl, byl jsem hned klidnější, protože jsem na tu zkouš-

ku, v té místnosti nebyl sám, ale vždy vedle mě byl další 
přísedící, Bůh, který řídil atmosféru při každé maturitní 
zkoušce. Mohl jsem to vidět v každé části maturity, kdy se 
vše rozhodovalo. I místo sezení, kdy jsem byl vždy daleko od 
učitele, který by mě svým pohledem stresoval. Když měl 
člověk klid na psaní, tak si i na víc informací, které se nau-
čil, vzpomněl. 

Maturita je, díky Bohu, zvládnutá v prvním termínu, v rámci 
všech zkoušek a jsem Bohu za to nesmírně vděčný, protože 
to vítězství, které zažil Biblický David, jsem mohl zažít také i 
já v dnešní době 21. století. Škola je dnes již vzpomínkou a 
dá - li Pán, tak práce na drahách je otevřená. Jsem vděčný, 
že se můžeme jako sbor společně podpírat a nést na modlit-
bách.  

Děkuji všem za modlitby ohledně maturitní zkoušky. 

 
Daniel Kožina 

Před rokem jsem nevěděla, kudy se můj život bude ubírat. 
Po návratu z nemocnice jsem nesměla půl roku chodit do 
školy, a tak jsem musela dohánět veškeré učivo a nikdo ne-
věděl, jestli vůbec postoupím do dalšího a zároveň poslední-
ho ročníku. Dnes můžu říct: „Bůh je dobrý!“ Nejenže jsem 
postoupila do posledního ročníku, ale před týdnem jsem 
úspěšně zakončila mou školní docházku na Gymnáziu 
v Karviné maturitou!  

Celé období kdy jsem se na ni připravovala, jsem se modlila 
o to, abych nebyla ve stresu. Možná jsem se měla modlit, 
aby ve stresu nebyli rodiče, protože to mnohdy nesli hůře 
než já ☺. Bůh mi dal opravdu klid a já mohla povzbuzovat 
lidi z mé třídy, kteří byli ve stresu.  

Pak přišel ten den, kdy se mi už trochu začaly třást ruce – 
středa, den mé maturity. Největší starosti mi dělal zeměpis, 
protože předešlí spolužáci na něm nejvíce pohořeli a profe-
sor byl prý nepříjemný. Pomalu jsme se smiřovala s tím, že 
zeměpis si nejspíše zopakuji v září, ale den předtím se za mě 

modlili lidi na skupince a odevzdávali Bohu do rukou celý 
průběh zkoušek a hlavně průběh zkoušky ze zeměpisu.  

Zeměpis byl v pořadí třetí předmět. Když jsem tam přišla a 
vytáhla jsem si otázku, posadila jsem se na potítko a pořád-
ně jsem nevěděla, o čem budu psát a následně mluvit. Tak 
jsem vzala tužku a papír a napsala jsem vše, na co jsem si 
vzpomněla. Pak jsem si sedla naproti zkoušejícím. Hned mě 
překvapil úsměv pana profesora! Začala jsem tedy mluvit. A 
když jsem domluvila, můj časový limit byl u konce! Pan pro-
fesor se celou dobu smál a byl vlídný. Pak mi poděkoval a já 
šla na poslední zkoušku z psychologie. Když jsem se dozvě-
děla, že ze zeměpisu, kterého jsem se bála opravdu nejvíce, 
mám jedničku, nezbylo mi říct nic jiného než „Díky Bože!“  

Jsem vděčná za Vaše modlitby a zprávy. Střední školu mám 
tedy úspěšně za sebou a čekám na to, kam Bůh povede mé 
kroky dál.  

Barča Slusarzová 

Nevěděla jsem, co bude dál svědectví 
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svědectví Byla jsem v nemocnici 

Při poslední kontrole mi lékař sdělil, že budu muset opět 
nastoupit na tento tzv. „odpočinek“. Již před tím jsem to 
odmítala s tím, že se cítím zdravá a nepotřebuji si jít někam 
„odpočívat“. Na to mi lékař udiveně řekl, že jelikož jsem již 
dvakrát toto odmítla, bude mě muset poslat do léčebny v 
Opavě. Tam jsem skončit nechtěla. Přistoupila jsem tedy na 
to, že půjdu do Havířova. Podle mě nebyl žádný důvod 
k tomu, abych tam šla. Ptala jsem se v modlitbách – Pane, 
proč tam mám jít?  

Nastoupila jsem tedy do nemocnice. Přidělili mi pokoj, kde 
jsem se ubytovala. Začaly procedury, ale co bylo zvláštní, že 
mi nedávali jiné léky, než ty které běžně užívám. Trochu mě 
to udivilo.  

Začala jsem se seznamovat s lidmi, kteří tam se mnou pobý-
vali. Naslouchala jsem jejich osudům a příběhům. Bylo to 
zvláštní, ale bylo cítit, jakoby si posteskli, že v tom všem byli 
sami, a že jim nikdo v tom, co prožívají a pociťují, nerozumí, 
že je ostatní nemůžou pochopit, a to je žene do ještě hlub-
ších depresivních stavů. Neviděli žádné východisko pro svůj 
život. Někteří chtěli spáchat sebevraždu, jiní se potáceli 
v alkoholu, jiní se uzavřeli do sebe. Tento život se odehrával 
mezi realitou a pobytem v psychiatrické léčebně bez naděje 
na jiné východisko. 

Když jsem jim tak naslouchala, pocítila jsem ve svém srdci 
soucit, pochopení a lásku, protože jsem v mnohých těchto 
příbězích uviděla samu sebe v době, kdy jsem ještě neode-
vzdala svůj život Pánu Ježíši. Uvědomila jsem si, že mnohé 
věci v mém životě se děly z důvodu toho, že Bůh nebyl 
v mém životě přítomný. Bylo to mé rozhodnutí. Ano, měla 
jsem povědomí toho, že Bůh je, ale aby mohl promlouvat 
svým slovem do mého života, to jsem nechtěla. Možná, že 
jsem to ani nepotřebovala, stačila jsem si přece na to všech-
no sama. Až když se začal ten můj život a mé představy  
bořit jako domeček z karet, uslyšela jsem zprávu, že Bůh má 
o mně zájem, a že mu na mně záleží. Tehdy jsem k Bohu 
s nadějí zavolala. Dal se mi poznat jako živý Bůh. On mě 
vyslyšel. Pochopila jsem, že bez Něho bych byla v tomto 
světě ztracená. Učinil mě svobodnou, zbavil mě depresí a 
strachu. Stala jsem se Jeho učednicí a důvěřuji Jeho slovu. 
On mě stále proměňuje. Jsem na cestě do mého opravdové-
ho, věčného domova. I když ne vždy se mi všechno daří, ale 
přesto vím, že v pokání můžu k Pánu Ježíši přijít a poprosit o 
odpuštění. 

To mě povzbudilo k tomu, abych jim vydala svědectví o tom, 
co Pán učinil v mém životě. Začala jsem vyprávět svůj život-
ní příběh, který byl v mnohém podobný těm jejich, a ukázala 
jsem jim, že Bůh má východisko i pro ně, kteří se často ve 
své nemoci cítí osamělí. Řekla jsem, že Bůh je má rád. Obja-
la jsem je vroucně a modlila jsem se, aby se jim Bůh dal po-
znat.  

Pobyt mi prodloužili o další týden. Přišla tam další pacientka 
a té jsem také mluvila o Pánu Ježíši. V očích těch, kteří mi 
naslouchali, bylo vidět napětí. Možná, že poprvé slyšeli o 
tom, že o ně opravdu má někdo zájem, a že je má rád. Mod-
lila jsem se za ně a věřím, že Pán do jejich srdce zaséval své 
Boží slovo. Věřím, že slova o lásce nevyzněla jako pouhá 
fráze. Sama jsem tuto lásku poznala. Věřím, že Duch svatý 
umocní tato slova a promluví ve své naléhavosti k jejich du-
chu, a že oni zatouží poznat Pána Ježíše, vydají mu svůj život 
a budou ho následovat. 

Když jsem byla v nemocnici, tak za mnou přijížděli i můj 
manžel Standa se synem Lukášem. Přinesli kytaru, a tak 
jsme jim společně zpívali a chválili Pána. Byl to opravdu 
dobrý čas, kdy i mé nové kamarádky mohly přijít na jiné 
myšlenky a když jsme potom spolu mluvili, tak pociťovali 
zvláštní pokoj. 

Velice jsme se spřátelily. Při mém odchodu z nemocnice 
jsme si vyměnily kontakty. Zanedlouho mi jedna kamarádka 
zavolala, jestli bych ji mohla v nemocnici navštívit. Poprosila 
jsem bratra Pavla o „Gedeonky“, vzala jsem ze sboru dva 
Nové zákony se svědectvími a zavezla jsem je do nemocnice. 
Mluvila jsem jim, že by si měly najít sbor, kde budou moci 
Pána více poznat a nasměrovala jsem je do sboru AC 
v Havířově. 

Když se ohlédnu na to, co se všechno odehrálo za těch něko-
lik týdnů, tak s vděčností můžu poděkovat Pánu za tento 
čas. Už si nekladu otázku - PROČ jsem tam musela být? 
Jsem přesvědčená, že Pán mi dal do cesty lidi, kterým jsem 
měla vydat svědectví o živém Bohu. To, že to bylo zrovna 
v nemocnici? Na tom až tak nezáleží. Důležité není místo, 
ale dobrá zpráva, kterou můžeme sdílet ostatním lidem. 

 

z nahrávky svědectví Heleny Fízerové zpracoval Tomáš Michalek 

Před svým obrácením jsem se léčila na psychiatrii kvůli  depresím a doposud chodím k lékaři (povinně) na pravidelné kont-
roly. Jedním ze způsobů „dlouhodobé léčby“, je diagnostika stavu jednou přijatého pacienta, která je provedena při cca tý-
denním pobytu na psychiatrickém zařízení Nemocnice v Havířově, kde je stanovena určitá lékařská procedura - berou se 
předepsané léky a prochází se řadou povinných vyšetření. Lékaři to nazývají –„odpočinout si od tohoto světa“.  



 

Balogová  
Rachelka 

9. 6. 2003 

13. 6. 1995 Meisner  
Daniel 

Nikdy nevíme, co nás v životě může potkat. Plánujeme si 
některé věci, ale je důležité co pro nás připravuje Bůh. Já 
jsem si plánoval, jak letos budu vše zvládat v práci, chodit 
na ryby a pomáhat ve sboru. Koupím si nové auto, splatím 
úvěr a dodělám vše v našem domě. Boží plán byl jiný. 

V měsíci lednu jsem zvedl koš s prádlem a ouhle, nemohl 
jsem se narovnat. Měl jsem velkou bolest v levé noze. Večer 
mě rodina odvezla na pohotovost, tam mi píchli injekci a 
řekli mi, že do rána by měla bolest ustoupit. Když jsem ráno 
chtěl vstát, bylo to ještě horší a musel jsem doma chodit po 
čtyřech, jinak to nešlo. Bolesti neustupovaly, byli naopak 
větší. Lékař mě poslal k neurologovi, ten mi napsal léky, 
které ale nezabírali. Pak jsem absolvoval infůze, poté reha-
bilitaci a bylo to ještě horší. Můj praktický lékař mi doporu-
čoval operaci, jinak že se bolesti nezbavím. Toto trvalo asi 
tři měsíce. Doufal jsem, že Bůh se mě dotkne a uzdraví mě. 
Pořád jsem věřil, že Bůh má vše pevně ve svých rukách. 
Když jsem měl jít k lékaři, vždy se mi trochu ulevilo. Znáte 
to i vy? Když například máte bolavý zub, tak v ordinaci vás 
už nic nebolí. Věděl jsem, že ve sboru se taky za mě modlíte 
a cítil jsem Boží přítomnost ve své blízkosti. Někdy jsem si 
říkal: ‘Proč zrovna já, který měl velké plány na tento rok, co 

vše si pořídím a udělám?‘ V měsíci dubnu padlo rozhodnutí 
jít na operaci.  

Operovali mě dne 3. 4. 2013 v Karvinské Hornické nemocni-
ci. Den před operací jsem měl pokoj v srdci a věděl jsem, že 
Bůh je se mnou. Prožíval jsem i to, že sbor se za mě modlí. 
V den operace jsem cítil velkou lásku od svých bratří a 
sester ze sboru. Je krásné, že můžeme patřit do této rodiny. 
Víme, že když někdo z nás má starosti a bolesti, ostatní se 
upřímně modlí.  

Chtěl bych poděkovat touto cestou Bohu za pokoj a sboru za 
modlitby. 

Tibor Gembický 

svědectví Moc modlitby 

Všem oslavencům přejeme mnoho Božího požehnání! 

Měj se k Bohu důvěrněji, 
ať užiješ pokoje. 

Vzejde ti z toho jen užitek. 
 

Jób 22:21   

U příležitosti Letnic se dne 19. 5. 2013 konalo shromáždění 
apoštolské církve z celé moravsko-slezské oblasti na Slezské 
univerzitě v Karviné. Hostem byl bratr Paul Conrad z Dán-
ska, který přijel do Karviné i se svou manželkou. 

Ač byl bratr Conrad již v pokročilém věku, tak byl Pánem 
obdařen obdivuhodnou čilostí a horlivostí, kterou se snažil 
předat i nám. Stejně i jeho manželka je velmi aktivní a pra-
cuje na Božím díle. 

Základními tématy, kterými se bratr zabýval, byly: živý, pro-
buzený a zapálený. 

K prvnímu bodu - živý - četl bratr text z Božího slova 
Efez.2,1-5 verš, který nás povzbuzuje, že jsme byli probuze-
ni k životu a máme být živí křesťané. V Řím. 6.11 máme ujiš-
tění, že jsme živi Bohu v Kristu Ježíši. Bratr také podtrhl 
důležitost znovuzrození člověka (základem je vzkříšení Ježí-
še Krista z mrtvých, uskutečňuje se skrze živé slovo Boží, tj. 
evangelium, jeho výsledkem je živá naděje, jež se spoléhá na 
milost, které se věřícímu dostane, až se zjeví Ježíš Kristus). 

Pokud je církev živá může mít vliv na mnoho věcí - např. na 
růst církve, evangelizace apod. 

 

V druhém bodu – probuzený - bratr řekl, že člověk může 
spát, ale přitom být živý. Neví, co se při spánku kolem něj 
děje. Bratr to aplikoval i na církev, že také může být spící. 
Četl text z Marka 13,36. Byli jsme povzbuzeni, že máme a 
musíme být duchovně probuzeni, abychom slyšeli, co k nám 
Duch Svatý mluví. Nemáme spát, ale bdít! 

 

V posledním bodu - zapálený - hovořil o ohni a zapálení v 
práci na Božím díle. 

Hlavní myšlenkou bratra Conrada bylo:  

Pokud chceš mít vliv na lidi, tak potřebuješ být probuzený, 
zapálený a plný ohně, a moci. 

 
Milada Kožinová 

Letnice 2013 

Fízerová 
Helena 
Balasová 
Edeltruda 
Gembická  
Lucie 
Bojčuková 
Gizela 

Harakalová 
Soňa 

9. 6. 1957 

9. 6. 1961 

16. 6. 1937 

20. 6. 1980 

23. 6. 1938 
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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. 06. 2013. 

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 06, ročník 20 
 

s ohledem na velký zájem o duchovní soustředění nabízíme možnost ubytování  

pro mladé chlapce i dívky v budovách areálu na vlastní karimatce,  
v místnostech po asi 10 – 15 osobách za cenu 50,- Kč/den.  

Pokud jsou již mládežníci přihlášení a chtěli by ubytování změnit, je to možné poslat e-mailem. 

! OZNÁMENÍ ! 


