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úvodník
slovo
napsali

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

svědectví
oznámení

Svoboda a naše zodpovědnost

úvodník

Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. (Matouš 22:37)
Milí bratři a sestry.
I přes rozmary počasí se mnozí jistě těšíme na rozmanité letní aktivity. Někdo pojede na dovolenou, jiný na
tábor nebo duchovní soustředění. Pro seniory bude možná největší radostí čas strávený s vnoučaty. Když
poznávám různé lidi, všímám si, že určitá slova nebo věty v nás vyvolávají zvláštní pocity. Zaslechneme-li
některé výrazy, v našem těle se spustí okamžitá produkce endorfinů a my jsme zaplaveni náhlou radostí. Děti
by nám mohly vyprávět, co se s nimi děje při vyslovení slova „prázdniny“. Povídání o Coca-cole dokáže vyvolat osvěžující pocit v ústech. Vzpomínám si, jakou radost jsem viděl na pracovištích, když se od rána lidé povzbuzovali slovy
„Dnes je výplata“.
V tomto úvodníku se chci zamyslet nad slovem „svoboda“.
Pro někoho životní styl hraničící s modlářstvím, pro mě slovo,
u kterého si říkám: „A o čem se vlastně mluví?“. Svoboda má
pro mě velmi široký pojem. Žijeme v čase politické svobody a
já si vzpomínám na demonstrace, kdy se volalo: „Chceme svobodu slova a svobodné volby“. Bible nás učí, že máme svobodnou vůli. Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení;
vyvol si tedy život, abys byl živ ty i tvé potomstvo. 5. Moj.
30:19. Křesťané se radují ze svobody od hříchu – A tak jste
byli osvobozeni od hříchu a stali jste se služebníky spravedlnosti. Řím. 6:18. Následovník Krista zakouší svobodu od strachu ze smrti - Aby tak vysvobodil ty, kdo byli strachem před
smrtí drženi po celý život v otroctví. Žid.2,15. Při úvahách o
svobodě se postupně dostáváme k dalším rovinám tohoto tématu. Bůh nám daroval svobodnou vůli. Porozumění tomuto
daru nás vede k zodpovědnému chování. Jednoduše řečeno,
máme před sebou dvě cesty. Vlastní svobodnou vůlí se můžeme vydat Bohu a zakoušet Boží požehnání. Druhá možnost je
svobodně Boha neposlouchat a pomalu směřovat k otroctví
hříchu a vlastních žádostí.
Naše svoboda a Boží požehnání. Dostali jsme svobodu
poslouchat Boží rady, nebo se řídit podle své úvahy. Poslušnost přináší požehnání a neposlušnost má své následky. Život
ve svobodě od hříchů je velmi úzce spojen se studiem Božího
slova a životem v pravdě. Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili:
"Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými." Jan 8:31-32. To
od nás vyžaduje úsilí. Jisté zklamání se může dostavit v životě
toho, kdo by rád svobodu bez studia a duchovní disciplíny Kol.
3:5-6. Vítězství nad hříchem nezískáme okamžitě. Často jde o
modlitební zápas a pevné rozhodnutí naší vůle. Základem je
naše znovuzrození 1. Jan. 5,4, a víra v zaslíbení Božího slova
Gal. 5:1.
Svoboda být nesvobodný. Nemohu se zbavit dojmu, že
i někteří křesťané v touze po svobodě jdou úplně opačným
směrem. Jinými slovy „svobodně směřují k nesvobodě.“ Tvrzení někoho, kdo si žije, jak chce, a při tom říká, že žije ve svobodě, za kterou Pán Ježíš zaplatil, zní duchovně. Pravda to
není, jde o lež. Jaké je biblické chápání svobody? Především
jsme byli povoláni ke službě Bohu.
2. Kor.5:18. Sloužit Bohu nemůžeme bez svobody od hříchu. Naším záměrem je svatý život.
Duchovně duševní mix. Zbožní lidé hledají duchovní
hlubiny a pečují o svůj duchovní růst. S lítostí pozoruji vzestup

názorů, které komentují církevní život jako zákonický, irelevantní, zastaralý nebo nudný. Přizpůsobovat bohoslužby a
život sboru těmto požadavkům je hrou na tenkém ledě. Uvedu
příklad. Běžná modlitební shromáždění sboru nejsou zážitkovou záležitostí. Scházíme se k přímluvám a to je oběť a úsilí.
„Moudří“ občas přijdou s radou, že větší účast na modlitbách
dosáhneme propojením modliteb s písněmi, motivačním slovem, video prezentací a nějakým dalším duševním kořením
(občerstvení, bratrské objímání atd.). Jaké jsou výsledky? Připouštím, že chvilkově tento marketing zvedá účast. Duchovní
život založený na pocitech má ale velmi vratký základ. Zastánci pocitových bohoslužeb vypadají mnohdy duchovně a vítězně. Jakmile je potkají těžkosti, pozorují, že propadají strachu a
úzkostem. Hledají duchovní povzbuzení u těch, kteří se naučili
chodit s Pánem ve víře bez závislosti na pocitech. Pavel a Silas oslavovali Pána ve vězení s nohama v kládě. Trávit čas ve
vězeňské cele není příjemná záležitost. Pro služebníky Boží je
i toto místo vhodné pro modlitby a chvály. I tam se radují ze
své spásy.
Časté mluvení o svobodě je spojené s konzumním způsobem života. Člověk hledá, co je pro něj pohodlné , a jak si život ulehčit. Nechce se mu přinášet oběti pro svůj duchovní
růst, ani pro druhé. Proč jít cestou sebezapření, když můžeme
trochu upravit přikázání. Neúčast na společných bohoslužbách se zdůvodní „Bůh nikoho do ničeho nenutí“ Zajímavá
teologie. Jak se projeví nezdravá svoboda v učení? Jednoduše
překrucováním Písma. Mluvil tak o tom ve všech svých listech.
Některá místa jsou v nich těžko srozumitelná a neučení a neutvrzení lidé je překrucují, jako i ostatní Písmo, k vlastní záhubě. Ale vy, milovaní, protože to víte předem, střežte se, abyste
nebyli oklamáni svodem těch neodpovědných lidí a neodpadli
od vlastního pevného základu. 2 Petrův 3:16-17.
Nezralí, povrchní a neutvrzení lidé mají tendenci překrucovat učení Písma. Když poznáváme Pána přes naše vlastní
pokřivené vnímání, nemůžeme ho vidět takového, jaký je, a
budeme si o něm utvářet špatný obraz. Nemám odpověď na
vše, ale chtěl jsem nás některými podněty povzbudit k přemýšlení.
Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést
ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li při mně. Jan 15:4
Pane Ježíši, buď nám milostiv, ať moudře nakládáme se
svobodnou vůlí nám darovanou.
Lumír Folvarčný

Věčné slovo

slovo

Bible si činí na mnoha místech nárok, že její poselství lidem je nutné chápat jako Slovo věčného Boha. Ježíš zřejmě sdílí toto
přesvědčení, když hovoří o věčné platnosti svých slov na rozdíl k časové omezenosti nebe a země. Nebe a země pominou,
ale má slova nepominou. (Matouš 24:35) Totéž míní jistě i apoštolové, hovoří-li ve svém zvěstování o víře, která byla
„jednou provždy“, a tedy nezměnitelná, předána v jejím obsahu svatým (Jud 1:3). Nezměnitelná proto, že jejím obsahem a
podkladem je věčné Boží slovo. Co vlastně chce Písmo svaté vyjádřit, hovoří-li o svém poselství jako o „věčném slově“.
Při procházce na ulici potkávám mnoho lidí. Vidím, jak spolu
rozmlouvají, jedni se smějí, druzí se tváří vážně, vidím, že
jedni jsou oblečení dobře, jiní špatně. Všichni tito lidé jsou
pro mne skutečností, nepochybuji o jejich existenci – vím o
nich všelicos, ač jsou mi jinak neznámí. Z jejich chování mohu usuzovat na dobré nebo špatné vychování, podle jejich
oblečení mohu posoudit, zda mají dobrý či špatný vkus, zda
jsou zámožní nebo chudí – a leckteré jiné věci. Co si myslí,
co chtějí, jaké mají ideály – to ovšem vědět nemohu, ledaže
se s nimi dám do rozhovoru a oni mi to řeknou.
Právě tak mohu z pozorování přírody poznat leccos o Bohu –
jdu-li s otevřenýma očima. Mohu tušit Jeho vůli v hlasu
vlastního svědomí. Jak však Bůh skutečně o mně smýšlí, co
ode mne očekává – to nemohu vědět – ledaže mi to Bůh řekne. A právě toto je obsahem biblického poselství:

BŮH MLUVIL K LIDEM!
Hovořil s prvním člověkem, hovořil s Noémem, s Abrahámem, s Mojžíšem, s židovským národem… a ti všichni to
cenili jako zvláštní omilostnění, že směli být partnery rozhovoru s Pánem nebe a země: Tak žádnému z pronárodů neučinil, jeho soudy nepoznaly. Tak konstatuje onu zvláštní přízeň starozákonní žalmista (Žalmy 147:20).
I apoštol Pavel vidí jako určitou výhodu skutečnost, že Bůh
hovořil k Izraelitům: Co má tedy žid navíc? A jaký je užitek
obřízky? Veliký v každém ohledu! Předně ten, že židům byla
svěřena Boží slova. (Římanům 3: 1-2)
„Když se však naplnil stanovený čas“ (Galatským 4:4), jak
říká týž apoštol, „ukázala se Boží milost, která přináší spásu
všem lidem“ (Titovi 2:11). Nyní už Bůh nemluví k jednomu
národu, ale ke všem lidem, kteří Ho chtějí slyšet. Činí to
prostřednictvím svého Syna. Ježíš Kristus je SLOVO. Boží
slovo se v něm „stalo tělem a přebývalo mezi námi“ (Jan
1:14). Můžeme je jasně a jednoznačně vnímat – tak opravdově, že bylo možné je vidět, slyšet, dokonce se ho dotýkat!
Tak píše o Ježíšovi Jan (1 Jan 1:1-3). V Ježíšovi mluví Boží
milost ke všem lidem. V něm potkává Bůh bezprostředně
člověka jako člověk. V naší lidské řeči nám zjevuje myšlenky, které „nejsou našimi myšlenkami“ (Iz 55:8), a které by
nám jinak zůstaly nedostupné. Zdá se mi, že k porozumění
Janových formulací o Ježíšovi jako „vtěleném slově“ není
nutné znát teorie řeckých filozofů o zprostředkujícím
„Logos“ (řecky „slovo“), jak tvrdí někteří teologové, domnívající se, že Jan převzal své myšlenky od řeckých filosofů.
Mohu naopak i bez této pomůcky velmi dobře rozumět, co
míní bible vtěleným slovem. Ježíšova funkce prostředníka
mezi Bohem a lidmi je jistě i takto – jako Boží slovo – srozumitelná. Bůh nám skrze něho a v něm říká, že nás miluje.
Není to jenom tušení nebo neurčitá domněnka, ale právě
jistota jasného, jednoznačného SLOVA.
Boží slovo je věčné. My lidé si můžeme věčnost pouze rela-
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tivně správně představit, třeba jak trvání bez konce. To
ovšem vyjadřuje onen biblický pojem jen velmi nepřesně a
nedokonale.

„Věčné“ je to, co patří
k oblasti a podstatě Boha
a co odtamtud přichází.
Bible užívá výrazu „věčný“ jako přídavné jméno Boží. Nesmíme toto slovo rozumět časově, ale právě jako opačný pól,
protiklad časovosti. Co je "věčné“, není měřitelné našimi
časově podmíněnými pojmy a představami, poněvadž
„věčnost“ stojí mimo čas.
Bůh sám je v absolutním smyslu „věčný“, podobně jako je
v absolutním smyslu „svatý“. Tak znamená slovo „věčný“,
vztažené na různé pojmy v bibli, téměř vždy totéž: podíl na
tom, co pochází od Boha, co k němu patří.
Pavel poslal uprchlého Onesima k jeho dřívějšímu pánu Filemonovi s doporučujícím listem, v němž píše: „Snad proto byl
na čas od tebe odloučen, abys ho měl navěky“ (Filemonovi
1:15). Slovem „věčně“ zde Pavel očividně nemíní
„navždycky jako otroka“, ale“abys ho měl nyní jiným způsobem“, totiž jako bratra z Boží milosti, poněvadž se Onesimus
stal mezitím křesťanem. Podobně mluví bible o „věčné“ spáse, protože je působená Bohem. Podobně o „věčném“ domově, o „věčných“ příbytcích, a míní tím přebývání s Bohem
tam, kde je Bůh. Tak mluví o „věčném“ životě a míní tím
Boží život, který se stal viditelným v Kristu, a na němž máme mít i my podíl.
Když bible mluví o „věčném“ slově a my to chceme chápat
jenom ve smyslu neomezeného trvání, nepochopíme nikdy
plně, co tím bible míní – totiž že je to Slovo, které pochází
od Boha a kterému proto náleží nejvyšší autorita. Vždyť bible označuje starozákonní poselství jako „věčné“ slovo, přestože z ní víme zcela nepochybně, že ono poselství bylo časově omezeno. Bylo a je však přesto „věčné“, protože Bohem
přesně určené (Iz 40:8; Ž 119:89; 3 Mojž 6:11).
Z „věčnosti“ slova, to znamená z jeho božského původu a
podstaty, vyplývají důležité důsledky. „Boží slovo není spoutáno“, chová v sobě soudcovskou moc, je pravdivé a spolehlivé, je všemohoucí, vždy účinné a závazné. Na těchto důsledcích nemohou nic změnit ani nejrafinovanější teologické
formulace – pokud opravdu věříme, že v bibli máme co dělat
(jak ona sama říká) s věčným slovem Božím (2 Tim 2:9; Jan
12:48; Řím 2:16; Žid 4:12; Ž 33:4; Jan 17:17; 1 Tim 1:15; Ž
33:6; Iz 55:10-11; 1 Tes. 2:13).
Co říká bible, není jen nějaké slovo pro nějakého člověka (a
tedy jakoby není pro nás dnes nezbytně závazné)! I když se
obrací na jednotlivce nebo na jednotlivé obce, i když se za-

bývá konkrétními problémy těchto lidí nebo obcí – je a
bývá bible zcela určitým Slovem a poselstvím, které
platí všem a které má všem co říci.
Když apoštolové mluví o „slovu života“, míní tím zároveň naprosto jasně, že jenom toto Slovo, jimi hlásané a
napsané, může člověku zprostředkovat život. Hovoří-li
o „slovu pravdy“, říkají zároveň, že neznají jiné smíření s Bohem kromě tohoto slova. Když Pavel mluví o
„slovu o kříži“, míní tím ono poselství přesně tak, jak
je on hlásal (již tehdy totiž existovaly různé názory na
význam Ježíšovy smrti). Mluví-li o „slovu Boží milosti“,
vyjadřuje Pavel současné přesvědčení, že není jiná
cesta k Boží milosti než ta, kterou hlásal. Výrazem
„slovo spásy“ je vyjádřena víra, že není spásy mimo
tohoto Slova.
Toto Slovo, totiž apoštoly hlásané a nám v bibli písemně odevzdané, potvrdil Pán „znameními, která je doprovázela“ (Mar 16:20). To je to Slovo, jež bylo – jak
říká Nový zákon – hlásané Pánem: „první je zvěstoval
sám Pán, a ti, kdo uslyšeli, dosvědčili toto spasení i
nám; Bůh potvrzoval jejich svědectví znameními, divy i
rozličnými projevy své moci…“ (Žid 2:3-4).
Tohoto Slova, hlásaného apoštoly, se máme přidržovat, protože to není jen slovo člověka, ale věčné Boží
slovo – Slovo, jež nemůžeme změnit, aniž bychom mu
činili násilí. Toto Slovo je símě znovuzrození, věčné a
věčný život přinášející Boží slovo, jež zůstává na věky
(1 Petr 1:24-25). Křesťanství a opravdové následování
Krista není možné a myslitelné bez bezvýhradné věrnosti k tomuto Slovu.
K zapamatování

•

Boží slovo v bibli je vysloveno z Boží věčnosti do
našeho času.

•
•

Musíme je přijmout tak, jak nám je bible předává.
Jen tak nás toto Slovo povede k životní moudrosti
a k poznání Boha.

K zamyšlení
Můj synu, jestliže přijmeš mé výroky, uchováš-li mé
příkazy ve svém nitru, abys věnoval pozornost moudrosti a naklonil své srdce k rozumnosti, jestliže přivoláš porozumění a hlasitě zavoláš na rozumnost, budešli ji hledat jako stříbro a pátrat po ní jako po skrytých
pokladech, tehdy pochopíš, co je bázeň před Hospodinem, a dojdeš k poznání Boha. Neboť moudrost dává
Hospodin, poznání i rozumnost pochází z jeho úst. Pro
přímé má pohotovou pomoc, je štítem těm, kdo žijí
bezúhonně, chrání stezky práva a střeží cestu svých
věrných. Tehdy porozumíš spravedlnosti, právu a přímosti, všemu, co zanechává dobré stopy. Neboť moudrost vejde do tvého srdce a poznání oblaží tvou duši.

Helena Kudrnová

Přísloví 2:1-10
Z knihy „Třikrát o bibli“, autor pasáže Jaro Šubrt.

-3-

Víra je veliký dar

svědectví

Svědectví sestry Irmgard jsem zaznamenal na setkání pěveckého sboru „Jordán“, kterého je
členkou. Uslyšeli jsme velmi zajímavý životní příběh, který nebyl zrovna jednoduchý. To, co je
ale pro ni charakteristické, je její nadšení, životní elán a radost, která pramení ze setkání
s živým Bohem. Tento vztah ji stále naplňuje a proměňuje. Z vděčností přijímá vše, co jí Bůh
dává na každý den. Někdy jsou to modlitební zápasy a boje, někdy zase nádherné odpočinutí
v Boží náruči. Často nás na našich setkáních povzbuzuje slovem z bible, které ji zrovna oslovilo
a někdy jsou to její osobní zkušenosti, které prožívá ve vztahu s Bohem. Na začátku zdůraznila
větu, která je i jejím osobním vyznáním a také poděkováním:

Víra je veliký dar, kterého se mi od Boha dostalo.
Rodiče
Moje maminka se narodila v roce 1921. V období války byla
vyslána na nucené práce do Německa. Díky známému, bratru Grobelnému, který měl v Německu kontakty, se podařilo
umístit maminku do jedné bohaté rodiny jako chůvu
k dětem.
Tato rodina byla věřící (evangelíci augsburského vyznání) a
vlastnila menší továrnu na výrobu umělých květin, které
vyváželi do celé Evropy. Tam se také moje matka poznala
s mým otcem, který v této továrně pracoval jako úředník.
Otec pocházel z deseti dětí a byl nejmladší ze sourozenců.
V roce 1942 se vzali a z tohoto svazku jsem se narodila já.
Narodila jsem se 25. září roku 1942 v době velkého náletu
na Německo. Moje matka po porodu málem přišla o život.
Moje babička z Karviné se vroucně modlila na kolenou a
v slzách, aby se Pán smiloval a zachoval moji mámu i mně
při životě. Prosila také o Boží ochranu pro nás, aby to bombardování nezasáhlo náš dům.
To všechno jsem se dozvěděla z vyprávění mé babičky. Moje
máma se v Německu neměla dobře. Než si vzala otce, musela na klopě nosit písmeno „P“, bylo to označení pro Poláky.
To se také nelíbilo mé babičce z Německa, která ji nepovažovala za vhodnou manželku pro svého syna, který byl čistým Árijcem. Měla ji za úplně „obyčejnou“ ženu bez majetku, jenom s malým věnem. Nejvíce jí ale vadilo to, že nebyla
Němkou. Láska mých rodičů ale nad tím zvítězila, i když, jak
se později ukázalo, ne na dlouho. K tomu, aby si otec mohl
vzít mámu, musel být sestaven rodokmen až do šestého pokolení, že v tomto rodu nebyli žádní Židé, jinak by úřady
nedaly svolení k sňatku.
Na sklonku války, v roce 1945, poslala pro nás do Německa
babička z Karviné svou mladší dceru Lidii, aby se máma se
mnou vrátila zpátky. Máma v té době, když jsme se vracely
domů, vážila 35 kg. Jely jsme transportem z Německa, kde
většinou byli již samí vojáci. Na některé momenty z války si
stále živě vzpomínám. Stále mi v uších zní zvuk sirén, které
oznamovaly nálety, a my jsme utíkali do krytu. A také ten
zvuk svištících bomb, které dopadaly na zem s ohromnou
silou a duněním.
Pro mě, jako tříleté dítě to bylo období strašlivé hrůzy.
Vzpomínám si také na babičku a dědu jak stáli ve dveřích a
modlili se, aby nás nezasáhla bomba. Na stole byla stále
Bible, ze které si četli a děkovali Pánu za každý prožitý den i
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noc, za Jeho milost a za ochranu, že nás ty bomby nezasáhly. Tak jako v Německu maminka musela nosit „P“, tak tady
doma po příjezdu jsme musely, už i já jako malé dítě, nosit
označení „N“ – jako Němky. Tady jsme žily sedm let na pas
s německým občanstvím. V roce 1950, po soudním rozloučení s mým biologickým otcem v Německu, se máma znovu
provdala a tím jsme získaly české občanství.

Jak jsem uvěřila
S babičkou jsme chodily do Křesťanské církve od mých tří
let. Scházeli jsme se v soukromé vilce v Karviné – na Sovinci. Když se to zrušilo, tak jsme jezdily do Karviné 2 – Doly a
také do Orlové a o nedělích jsme jezdily na společná shromáždění do Ostravy – Mariánských Hor, do Českobratrské
církve, lokálkou za 1,40 Kč.
V červenci roku 1956 mě babička poslala na křesťanský tábor do modlitebny Českobratrské církve ve Velké Lhotě a
tam jsem přijala Krista a spasení. To mi bylo 14 let. Díky
úžasným svědectvím a také vedení za Pánem jsem prožila
nesmírně velikou Boží lásku a rozhodla jsem se Ho následovat. Velkou zásluhu měla na tom opět moje babička, která
mě po celý život nesla na modlitbách a bojovala za mé spasení.
Byla tam jedna událost, na kterou jsem možná časem zapomněla, ale kterou mi Pán až za nějakou dlouhou dobu připomněl. Jednoho večera, když už bylo venku tma, jsme od vedoucího tábora obdrželi každý po jedné svíčce. Zapálili jsme
je a šli jsme ven na zahradu. Tam jsme udělali kruh a obdrželi úkol. Měli jsme se vrátit zpátky do budovy, ale svíčka
nám nesměla zhasnout. Kdyby nám svíčka zhasla, byli bychom jako ztracená ovečka. Ze začátku bylo vše dobré, ale
za chviličku se vzedmul vítr a sfoukl mi plamen svíčky. Já
jsem rychle přiskočila ke kamarádce a svíčku jsem znovu
zapálila. Nechtěla jsem být bez plamínku. Do budovy jsem
přišla jako „hrdinka“ se zapálenou svíčkou. Vedoucí se nás
ptal, jestli někomu nezhasla svíčka. Možná, že jsem měla
strach, co bude následovat, když se přiznám. Nebo jsem
myslela, že budu vypadat jako slaboch v očích ostatních lidí,
nevím, ale nepřiznala jsem se. Po večeři jsme šli do ložnice
a jako každý večer jsem si před spaním četla bibli a modlila
se. A najednou jsem uslyšela hlas: „Ty budeš ztracená ovečka. Já tě ale nikdy neopustím. Mé oko nad tebou bude bdít a
ty se ke mně vrátíš v Abrahamových letech.“ Já jsem tehdy
ani nevěděla, co to „v Abrahamových letech“ znamená, ale

nikomu jsem to neřekla.
Teprve později jsem se dozvěděla, že to jsou padesátiny.
Celý život do těch padesáti let, ne že bych zapomněla na
Boha, to ne, ale nebyla jsem ve vroucích modlitbách a vztahu s Pánem a byla jsem takovou zatoulanou ovečkou. Chodila jsem tam, potom zase tady, jako ta ovečka. Tady kousne
travičku, tam zase kytičku, to jsem ještě nevyzkoušela, to je
dobré… Dobré to ale nebylo, stále mi něco chybělo. Byla to
ta stálá Boží přítomnost, i když vím, že Pán mě po celou tu
dobu velice miloval.

Touha po změně
Když jsem dovršila padesát let, tak se ve mně něco změnilo.
Pocítila jsem takovou velikou tužbu po obecenství s Bohem,
po sboru, po chválách, po modlitbách. To bylo tak silné, že
jsem řekla manželovi, aby mě zavezl do města, i když jsem
nemohla najít sbor Českobratrské církve, potřebovala jsem
jít do nějakého sboru po duchovní potravu, ta mi velmi chyběla. Začala jsem chodit do evangelické církve. Po čase
jsem v obchodě potkala tetu Lidku (ze sboru, kde jsem uvěřila) a ptala jsem se, kam chodí do sboru. Řekla mi, že do
Horní Suché a tak jsem tam začala s ní na shromáždění jezdit. Zanedlouho mi onemocněla maminka a byla upoutána
na lůžko. Starala jsem se o ni a stávalo se, že při tom všem
mytí, přebalování, krmení jsem už nestačila jít do shromáždění, i když jsem vstávala v pět hodin ráno, abych všechno
stihla. Ptala jsem se proto jedné sestry z Karviné, která také
dojížděla do Horní Suché, jestli není podobný sbor také tady
v Karviné, protože toužím po obecenství s Pánem a Božím
lidem. Nasměrovala mně do Apoštolské církve, která se tehdy scházela v Nonstopu. Ještě mi řekla, že vchod je zezadu.
V neděli jsem přijela k Nonstopu a obcházela jsem budovu,
ale nikde jsem vchod zezadu nemohla najít. Vrátila jsem se
k hlavnímu vchodu a tam jsem potkala nějaké lidi, kterých
jsem se zeptala, jestli neví, kde je tady Apoštolská církev. A
oni nato, že ano, že tam také jdou a šli jsme spolu do shromáždění. Byl to Josef Ledvoň, který také přišel za mnou i
s Helenkou Kudrnovou po shromáždění a ptali se mně, jestli
jsem „lázeňská“. Vysvětlila jsem jim celou situaci, že jsem
křesťanka, a že toužím po společenství tady v Karviné. Na
shromáždění se mi velmi líbilo a tak jsem se rozhodla, že
budu chodit do tohoto společenství.

Touha poznat otce
U babičky a dědy jsme bydlely s maminkou do mých sedmi
let. Prožila jsem tam požehnané roky a byl tam pokoj Boží.
Matka s otčímem dostali byt, a tak jsme se přestěhovali. Mé
dětství bylo velmi psychicky traumatizované – hlad, bída,
ustrkování. Můj otčím měl cholerickou povahu a také, co
bylo horší, byl velmi vysazený na ženy. Máma měla při něm
nelehký život a já také. Každá žena se musela mít před ním
na pozoru, protože ji obtěžoval, ale vděčím mu za to, že mně
vychoval, dal mi chleba a byl velmi pracovitý i přes ty všechny jeho neřesti. Mého biologického otce jsem poznala až ve
22 letech. Stále jsem toužila vidět, jak vypadá a kdo to je.

Máma nechtěla ani slyšet o tom, že chci jet za ním do Německa. Nechtěla mi dát adresu, ale nakonec na mé naléhání
ustoupila a adresu mi dala. Bála se totiž, abych tam nezůstala. Setkala jsem se nejdřív s ním a potom i s jeho novou rodinou, ale pociťovala jsem od jeho rodiny určitý odstup.
Někdy si v mém věku zanaříkám, že jsem nepoznala od otce
pohlazení, a jiné něžnosti, že jsem byla tak ochuzena o to
všechno, ale vzápětí to beru zpět a chválím mého Otce
v nebesích, který mě nikdy neopustil a žehná mi, navštěvuje
mě svou milostí a blízkostí, svými Božími doteky a vynahrazuje mi všechno, o co jsem přišla. Láska mého Otce, všemohoucího Boha, ta je věrná a věčná, a nikdy mě neopustí a
nezradí.

Můj život
Vdala jsem se v 18 letech. Chtěla jsem za každou cenu odejít z domu. Manžela jsem si vzala o sedm let staršího. Nevdávala jsem se z lásky. Milovat jsem se ho naučila až později. Procházeli jsme různými úskalími, ale nikdy bych ho
neopustila. Společně jsme vychovávali naše dva syny. Spolu
jsme byli 45 let.
Pracovala jsem v obchodě napřed jako prodavačka. Po absolvování obchodní akademie jsem dostala funkci vedoucí
prodejny, kterou jsem zastávala 22 let. Veřejně jsem se angažovala v různých funkcích na Městském výboru. V roce
1958 jsem byla vyhlášená jako nejhezčí dívka v Karviné.
V roce 1971 jsem měla možnost natáčet na Barrandově.
Nedala jsem přednost kariéře, ale upřednostnila jsem svou
rodinu. Za to vděčím našemu Pánu, že celou dobu nade
mnou bděl a ochránil mně od pokušení.

Vyznání
Vyznala jsem všechny své nepravosti před Pánem, činila
pokání a prosila o odpuštění hříchů jak v mé mladosti, tak i
v mém dospělém věku. Upřímně a ve vší pokoře jsem volala
k Pánu v pláči, v bázni a na kolenou, před našim Spasitelem
a všemohoucím Bohem, aby mě očistil od všech nepravostí a
ochránil mně před dalším pokušením, aby mi dal sílu Ducha,
ve jménu Ježíše Krista tomu všemu odolávat. Celé nebe se
z toho opět radovalo a raduje, jak jsem napravila své kroky
a jdu pevně a neochvějně za Pánem. Nic mě od Něho neodradí, i když jsem procházela tím „údolím stínů smrti“ nebála
jsem se, neboť Ty jsi byl se mnou. Ty mně posiluješ a podpíráš svým svatým Duchem a dáváš mi sílu dál jít, abych Tobě
mohla sloužit chválami, evangelizováním, ve vší pokoře mého ducha před Tebou. Abba, Otče.
Irmgard Skřivánková

z audio záznamu sepsal a upravil Tomáš Michalek
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Pán mě osvobodil

svědectví

Začala jsem s kouřením někde v 10 letech. Nejdřív samozřejmě tajně. Bylo to „zakázané ovoce“. Když ti v tom někdo brání,
tak to chutná. Kouřila jsem až do roku 2007, tzn. něco přes 40 let. Kdysi jsem kouřila dvě krabičky denně. Stalo se, že jsem na
tom nebyla finančně dobře a měla jsem finanční problémy tak jsem přestala kupovat cigarety, a začala shánět to, co bylo nejlevnější – tabák, dutinky. Někdo mi dal strojek na výrobu cigaret a začala jsem si je dělat sama. Vždycky plnou krabičku. Kouřila jsem opravdu jednu cigaretu za druhou.

V očekávání na zázrak
Bylo to i v době kdy jsem poznala Pána. Začala jsem vnímat,
že je to něco, co mně omezuje a svazuje. Chtěla jsem s tím
skončit. Rozhodla jsem se, že se budu za to postit. Stanovila
jsem si půst co druhý den a myslela jsem si, že mně chuť na
cigarety přejde. Jelikož jsem drobné postavy, tak to mělo
špatný vliv na můj zdravotní stav a začala jsem mít problémy
s tlakem. Tak jsem snížila „post“ na jednou až dva krát týdně.
Bydlela jsem ještě tehdy se sestrou a ta se tomu divila jak to,
že držím půst „za cigarety“, když stále kouřím. Myslela jsem,
že to najednou přejde, ale nic takového se nestalo. Kouřila
jsem dál. Chtěla jsem udělat nějaký úkon, který by se zalíbil
Bohu, a věřila jsem, že On mě z toho dostane. Trochu tomu
nahrávalo i ujištění jedné sestry, za kterou jsem občas chodila, a ta mi řekla, že Bůh ví, že s tím „bojuji“ a že On dá ten
pravý čas, kdy mi to má vzít.

Strach
Dalším problémem bylo to, že když jsem brala Památku večeře Páně tak jsem silně vnímala, že bych neměla kouřit, že
byla to oblast, kterou jsem si nechávala pro sebe a byla jsem
v neustálém strachu a myslela jsem, že mě Bůh za to nějak
potrestá. Ta touha po kouření byla ale tak silná, že když jsem
odcházela ze sboru domů a procházela jsem kolem trafiky,
koupila jsem si „kusovku“ a zápalky. Když jsem si zapálila,
tak jsem požádala lidi, kteří kolem trafiky byli, kdyby se mi
náhodou něco v průběhu kouření stalo, aby mi zavolali záchranku. Ten strach, nebo ta bázeň byla tak veliká. Myslela
jsem, že umřu. Bylo to ale vždy jenom ten den, kdy jsem přijímala Památku večeře Páně.
Velice mně to trápilo a nevěděla jsem, co s tím mám dělat.
Přemýšlela jsem, kdo by mi mohl v této záležitosti pomoct.
Napadali mě různí lidé z mého blízkého okolí, ale oni sami
také kouřili, takže to nepřicházelo v úvahu. Vzpomněla jsem
si, že mně k sobě často zvali Albert s Monikou, ale vždy mi do
toho něco přišlo. Rozhodla jsem se, že je navštívím. Společně
se Zlatkou jsme k nim zajely. Večer jsme se měly vrátit domů,
do Karviné. Uvědomila jsem si, že kdybych přijela do svého
bytu, tak by mě znovu zlákalo kuřivo, které jsem doma měla
schované a zase bych kouřila. Řekla jsem tedy Zlatce, ať jede
domů beze mne, že zůstanu u Alberta a Moniky, protože oni
nekouří.

Modlitba
Po několika hodinách se mi chtělo kouřit. Zavolala jsem Moniku a řekla ji co se děje. Nechala všeho, posadila mě, zavolala Alberta, vložili na mě ruce a společně se za mě modlili.
Cítila jsem v jejich modlitbách upřímnou naléhavost a vroucnost. Zavřela jsem oči. Prožívala jsem, jako bych byla celá od
pěny. Jejich ruce byly jako sprcha, za které proudí voda a
zbavuje mě té pěny, a že všechno ze mě jde dolů. Po tom se
mně Monika zeptala, jestli jsem už přijala dar mluvení v jazycích. Řekla jsem, že zatím ne, ale že bych si to moc přála, že
jsem kvůli tomu i brečela, tak moc jsem po tom toužila. Opět
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na mně vložili ruce a pomodlili se. Po modlitbě jsem ihned
začala mluvit v jazycích a cítila jsem se čistá a svobodná.
Před spaním jsem poděkovala Bohu za pokoj, který mi dal.
Tuto noc jsem spala klidně. Nechtělo se mi vůbec kouřit.

Zápas
Když jsem přijela domů, vešla jsem do kuchyně, kde jsem
měla kuřivo. Otevřela jsem linku a zadívala se dovnitř. Po
nějaké době jsem v prstech udělala velmi krátkou cigaretu,
tak na půl prstu. Zapálila jsem si a dvakrát potáhla. Vše to ve
mně vřelo. Věděla jsem, že svádím boj, a že rozhodnutí je na
mně. Buďto nekompromisně odmítnu a udržím si čistotu, nebo se znovu otevřu na působení a závislost nikotinu. Udělala
jsem rázný krok. Okamžitě jsem cigaretu odhodila a řekla
jsem: ne, jsem čistá a nezačnu znovu kouřit! Ve svém nitru
jsem se vzepřela tomuto pokušení, i když tělo bylo ochotné
začít znovu. Pomyslela jsem na to, že jsem přece očištěná.
Šla jsem si sednout ven, mezi sousedky. Jako vždy kouřily
cigarety, ale já jsem na to už neměla ani chuť. Také když jsem
šla domů vařit a v lince jsem měla kuřivo, ani jsem na to nepomyslela. Pustila jsem si televizi a video a vůbec mi nedošlo,
abych si zakouřila. Zpětně jsem si uvědomila, že to bylo
zvláštní, protože vždycky když jsem přicházela domů, do kuchyně, nebo k televizi, tak jsem hned šáhla po cigaretě nebo
jsem je vyráběla, to bylo vždy automaticky a teď mi nic nechybí!

Vítězství
Ve čtvrtek jsem šla do sboru na modlitbu, kterou vedl bratr
Jindra. Vydala jsem svědectví o tom, že už třetí den nekouřím. Když se mně zeptal, jestli mám doma ještě nějaké cigarety, tak jsem odpověděla, že ano. Bratr Jindra mi řekl, že když
přijdu domů, abych to všechno vyhodila nebo spálila, že je to
pro mě zdroj neustálého pokušení. Tak jsem ho uposlechla.
Přišla jsem domů, vzala všechno kuřivo, co jsem měla v lince
a spálila v peci.
Ve svém srdci jsem prožila, že mi to Pán vzal a od té doby
jsem nepocítila touhu si zakouřit. Vyzkoušela jsem to i
v prostředí, na které jsem byla zvyklá, u své rodiny, známých
a přátel, kteří kouří, a vždy bylo automatické, že mi nabízeli
cigaretu. Odmítla jsem s pocitem pokoje a s vědomím, že
jsem od toho svobodná. Neměla jsem dokonce ani žádné
abstinenční příznaky.
S velkou vděčností a radostí vydávám toto svědectví, že Pán
Ježíš Kristus mně očistil. Dal mi možnost začít znovu, bez této
závislosti. Chci se líbit našemu Pánu a záleží mi na tom, aby
mně shledal čistou a připravenou.
Přála bych si, aby toto svědectví vyznělo jako povzbuzení o
tom, že Bůh dává východisko a má moc zbavit nás našich tělesných závislostí. Uvědomila jsem si také, že skutečný boj
začíná tehdy, když se této závislosti vzepřeme, ne když jenom
o tom mluvíme.
Anna Konečná
z audio záznamu sepsal a upravil Tomáš Michalek

Sborový výlet do Arboreta
Jednoho krásného slunečného dne v polovině června jsme jakožto sbor
společně navštívili Arboretum u Opavy. V zastoupení všech generací,
od batolat po důchodce, jsme zaplnili autobus téměř do posledního místa. Jízdu nám zpestřil Albi hrou na kytaru a my tak mohli společně
chválit Pána. Během asi čtyřhodinové procházky nádherným parkem
jsme kromě obdivování zdejších listnatých i jehličnatých dřevin, kaktusů, rododendronů a dalších krás měli čas ke společnému sdílení a bližšímu poznání se. Dětem se asi nejvíce líbila skleníková expozice právě
vylíhlých pestře zbarvených motýlů, zajímavá byla taky sbírka preparátů živočichů, brouky počínaje a velkým losem konče. Nejmenší děti si
mohly vlézt do ohrady s černými kozičkami a nakrmit je připravenými
granulemi. Příjemné bylo i jen tak si posedět na lavičce a zaposlouchat
se do zpěvu ptáků.
Myslím, že takové odreagování se v přírodě čas od času potřebuje každý z nás, a velké díky určitě patří hlavní organizátorce zájezdu, Evičce
Waldhauserové, vybrala opravdu zajímavé místo k navštívení. Také díky Tiborovi, který zařídil autobus. Mohli jsme se tak jednoduše dostat
z města do přírody, být spolu a přitom obdivovat krásy našeho Stvořitele.
Michaela Ledvoňová

Všem oslavencům
přejeme mnoho
Božího požehnání

1. 7. 2011 Morawiecová
Lucie

1. 7. 1999 Vagundová
Sára

11. 7. 2007 Asztalos
Daniel

16. 7. 2008 Podzimková
Lucie

2. 7. 1974 Ledvoňová
Michaela

7. 7. 1951 Střapcová
Bohumila

7. 7. 1969 Suknarovská
Jitka

9. 7. 1966 Koziel
Jindřich

21. 7. 1946 Navrátilová
Anna

28. 7. 1957 Ochodková
Eva

Mládež – evangelizace

30. 7. 1971 Michalek

Chtěla bych něco málo napsat o páteční bojovce s mládeží a povzbudit
čtenáře. V pátek se konala bojová hra „Křižáci proti Saracénům“, která
sloužila jako evangelizace, ale také pobavení. Dva týmy s plnou výbavou papírových koulí a vlastní vlajkou museli vzít opačné straně vlajku
a přenést ke svému týmu. Všichni byli plně nasazeni do hry a připraveni k boji o svou vlajku.
K této hře bylo také velmi dobré slovo. Jak říkám, tato hra sloužila také
jako evangelizace. Byl mezi námi nový člověk, který mohl slyšet slovo,
zahrát si a odejít domů s hlavou plnou otázek o Bohu. Myslím, že si každý z toho něco odnesl, možná klíště, boty od bahna, ale hlavně strávené
chvíle s Bohem a přáteli.
za mládež Sára Vagundová

Tomáš

Ať se zaradují všichni,
kdo se k tobě utíkají;
věčně budou plesat,
když je budeš chránit,
jásotem tě budou oslavovat ti,
kdo milují tvé jméno.
Žalmy 5:12
-7-

Čas prázdnin ve sboru:
Nedělní bohoslužby
Pravidelně každou neděli. Od 9:00 do cca 11:00 hod.
Společné chvály, svědectví o tom, co prožíváme aktuálně ve vztahu s Pánem, kázané slovo Boží a co 14 dní si
připomínáme Památku večeře Páně. Po shromáždění je
čas ztišení pro osobní modlitby a také v oddělené místnosti možnost si popovídat u kávy nebo čaje.
V průběhu prázdnin je dětská besídka omezená jenom
na hlídání dětí. Děti od 11 let (dorost) se účastní shromáždění v sále.

Modlitební čtvrtky
Pravidelně každý čtvrtek. Od 17:00 do 19:00 hod
Chceme Vás povzbudit k tomu, abychom využili tento
čas prázdnin a osobního volna ke společným modlitbám
a hledání Boží vůle pro náš sbor. Být členem sboru,
znamená být aktivně zapojený do duchovního dění sboru. Právě čtvrteční modlitby jsou jednou z těchto aktivit. Chválíme Pána, modlíme se za aktuální dění v naši
zemi, misijní práci u nás i v zahraničí. Modlíme se také
za aktuální osobní potřeby ať už v oblasti duchovního
rozvoje tak i co se týče nemocných lidí. Můžeme tak
nést břemena jedni druhých, jak nás to učí Boží slovo a
také můžeme přijímat Boží nasměrování pro život každého z nás. Společné modlitby jsou velmi obohacující.
Je zde také prostor pro osobní potřeby, kdy se společně
můžeme za ně přimlouvat. Modlitba utváří náš duchovní život a je projevem našeho osobního vztahu s Bohem.

Všichni jste srdečně zváni!

adresa: Apoštolská církev, Sborové noviny,
Pravidelný měsíčník sboru Apoštolské církve v Karviné. číslo 07, ročník 20
Za Panelárnou 2481/2, 735 06 Karviná 6
SBN vychází pro potřebu AC v Karviné a jsou distribuovány zdarma.
tel.: +420 596 318 745
Jakékoliv příspěvky, ať už finanční, či materiální, vždy vítáme! Vaše příspěvky jako jsou články, recenze, povzbuzení
e-mail: ackarvina@volny.cz
a svědectví můžete předávat osobně v kanceláři sboru anebo zasílat na uvedené adresy. Na schválení vyučujících
web: www.ackarvina.cz
příspěvků mají vyhrazené právo starší sboru a pastor. Uzávěrka příjmu příspěvků do dalšího čísla SBN: 29. 07. 2013.
BS: 105 101 764 / 0300
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