Úvodník
Cíle společenství:
► stálá evangelizace
města a okolí
► získávání následovníků
Ježíše Krista
► podpora misie
► plné, pravidelné a dobrovolné desátky
► sociální činnost
► růst sboru a domácích
skupin
► letní English campy
2016
► pravidelný modlitební
život křesťanů
► duchovní moc pro Kristovu církev
► aktivní služba
► samofinancování
► zakládání nových sborů
►získání vlastní budovy

Oblecte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.
... Proto vezměte na sebe plnou Boží
zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát.
(Ef 6,11.13)
Dnešní zamyšlení se bude točit
kolem (plné) Boží zbroje. Bůh ví, v
jaké situaci jsme zde na zemi. Probíhá
tu totiž duchovní válka. Bible o tom
mluví vícekrát, ale co je podstatné,
dobrý Bůh nás pro tuto válku vyzbrojuje. Jen se nejedná o boj proti lidským
nepřátelům, ale proti těm duchovním.
Žel, některé církve o tom vůbec
nevyučují. A tak, jak se mohou křesťané bránit, když ani neví, že mají a proti
komu a jak?
Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem,
silám a všemu, co ovládá tento věk
tmy, proti nadzemským duchům zla. (Ef
6,12)
Apoštol Pavel vybízí křesťany,
aby se oblékli v plnou Boží zbroj. A
opět to opakuje, plnou Boží zbroj. Pavel nebyl žádný pomatenec, dobře věděl, že neexistují pouze lidské bytosti,
ale i ty duchovní (andělé a démoni).
Andělé jsou Boží (a naši) služebníci, démoni služebníci Zlého. Proto, vezměme na sebe tuto výbavu.

březen 2016
Boží anděl, který navštívil služebníka Daniela, mu vysvětluje, proč
se zdržel:
Avšak ochránce perského království stál proti mně po jednadvacet
dní. Dokud mi nepřišel na pomoc Míkael (tj. Michael), jeden z předních
ochránců, zůstal jsem tam u perských
králů. (Da 10,13)
Sestry a bratři, nepodceňujme
duchovní svět. Kristus sám byl
ďáblem (řecké DIABOLOS) atakován.
Jsou církve, které se sice tu a
tam o duchovním bojí zmíní s tím, jak
důležité je Boží slovo (meč Ducha),
ale zapomínají na ostatní části Boží
zbroje. Proto apoštol Pavel dvakrát
opakuje zmíněné „plnou Boží zbroj“.
Neříká „jen některé části“. Neříká, která je ta nejdůležitější. Říká: „plnou
Boží zbroj“.
Některého démona neporazíte
jinak, než „modlitbou a půstem“ (Mt
17,21). Je toho více, co by měl křesťan
vědět. Často říkám: Neznalost Starého a Nového zákona neomlouvá.
Sestry a bratři, nechme se vyučovat duchovnímu boji proti duchovní
mu světu. Pak se budeme moci:
„postavit na odpor, všechno překonat
a obstát“ (verš 13). Díky Bohu za Boží zbroj (a další duchovní výbavu).
V Kristu
Pavel Kalous, pastor

Kdo jsme
Ichthys Litoměřice, je svobodným evangelikálním společenstvím, které
uznává Písma Starého i Nového zákona jako Bohem určený základ své víry a
života, věří v Ježíše Krista jako Božího Syna a svého Spasitele, a přijímají Ducha svatého jako Kristova přítomného zástupce na zemi. Ichthys je svobodným
společenstvím, které může navštívit každý bez rozdílu barvy pleti, společenského postavení a slyšet biblické poselství pro dnešní dobu.
Kristus pověřil své následovníky, aby šli ke všem národům, získávali
mu učedníky, křtili je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učili je, aby zachovávali všechno, co jim přikázal. Jinde říká: „Milujte.“ Naše víra, nechť se
uplatňuje láskou k bližnímu. Proto chceme zakládat a budovat společenství
křesťanů, jejichž životní styl ukazuje na Toho, v koho uvěřili a oslavili tak Jeho
jméno.

Nedělní kázání
Jak se to může stát? - dokončení.
Pavel Kalous, 13. 12. 2015
4/ První reakce Marie. Celkem pochopitelná, je překvapená.
Byli sice zasnoubeni, ale intimně
spolu nežili, až do svatby.
Maria řekla andělovi: "Jak
se to může stát, vždyť nežiji s mužem?" Anděl jí odpověděl: "Sestoupí
na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího
tě zastíní; proto i tvé dítě bude svaté
a bude nazváno Syn Boží. Hle, i tvá
příbuzná Alžběta počala ve svém
stáří syna a již je v šestém měsíci, ač
se o ní říkalo, že je neplodná. Neboť
`u Boha není nic nemožného´." (v. 34
-37). Nebyla to reakce nedověry,
spíše obavy z neznáma, první zvláštní zkušenost.
Zachariáš řekl andělovi:
"Podle čeho to poznám? Vždyť já
jsem stařec a moje žena pokročilého
věku."… Hle, oněmíš a nepromluvíš
až do dne, kdy se to stane, poněvadž
jsi neuvěřil mým slovům, která se
svým časem naplní." (L 1,18….20).
Zachariáš byl „profesionál“,
měl už být jinde …. Nikodém, učitel
Izraele a „tohle nevíš“?
Anděl jí říká (ujišťuje): Neboj se. Musel to být šok. Kolikrát za
život potkáte zjeveného anděla?
5/ Duch svatý na tebe sestoupí a moc Nejvyššího tě zastíní. Duch
svatý tak jedná, že na tebe sestoupí
se svým plánem a k němu tě také
zmocní. Početí bude mocí zázraku
Ducha svatého, který na tebe sestoupí (Sk 1,8). Výjimečně sestupoval
Duch svatý na jednotlivce. Od Letnic
byl Duch svatý seslán na církev (Sk
2.k.). Jak se může stát zázrak, jakýkoliv zázrak? Duchem svatým. Mocí
Ducha svatého.
Nato mi řekl: "Toto je slovo
Hospodinovo k Zerubábelovi: Ne
mocí ani silou, nýbrž mým duchem,
praví Hospodin zástupů (Zach 4,6).
Bůh nepotřebuje naší moc a
sílu, ale vydání se pro věci Boží. Dokonce ani naše nápady a metody.
Jsme zajisté jeho dílo, jsouce
stvořeni v Kristu Ježíši k skutkům
dobrým, kteréž Bůh připravil, abychom v nich chodili. (Ef 2,10 KR).

Konejme skutky, usilujme o
to, abychom konali Boží skutky pouze z Boží milosti a síly.
PAK bude platit, že ….U
BOHA NENÍ NIC NEMOŽNÉHO!
6/ Jak Marie reagovala na
výzvu?
Maria řekla: "Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého
slova." Anděl pak od ní odešel (v.38).
Vyznáš s Marií - "Hle, jsem
Pánova otrokyně; nechť se mi stane
podle tvého slova." (KMS).
Chtěl bych ale vznést otázku:
Co jsi ochoten učinit ty, pro svého
Pána? Pane, mám své plány …. A
tohle se mi do nich nějak nehodí …
Odpověď není: Jsem součástí forem,
liturgie, to stačí. Chodím na shromáždění církve.
To, co Bůh očekává, je činit,
konat Boží vůli, naplňovat Boží plán.
(Mt 7,21)
My čekáme (očekáváme –
advent) na Pána, co On bude dělat,
konat, čím On nás překvapí.
Chci vám ale říct, že On
očekává také na nás, na tebe, na
mě.
Možná, že, jedeš životem
jako závodním ferrari nebo pendolino. Anebo. Možná, že, už nic ani neočekáváš. Možná, že, už nic ani očekávat nechceš. Možná jsi už tak okoralý, že nevěříš na „zázraky“.
Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; v tomto posledním čase k nám
promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož
stvořil i věky (Žd 1,1-2).
KDYŽ SE VYDÁŠ, zastíní tě
Duch svatý a BUDE VIDĚT JEŽÍŠ.
KDYŽ SE VYDÁŠ, zastíní tě
Duch svatý a BUDE NAPLNĚNA
BOŽÍ VŮLE (s tebou jako s Marií).
KDYŽ SE VYDÁŠ, zastíní tě
Duch svatý a BUDE SPASENO
MNOHO LIDÍ.
Závěr:
1/ Bůh je jednající. Jde o Boha, který
jedná. Od Něj to vychází, On se
k nám sklání, On je zdroj.

2/ Nejde o anděla, nejde o „show“
jak to vypadá, ale o poselství. Co
chce Bůh říct.
3/ Jako i Marie, i ty jsi milostí zahrnutá, zahrnutý. Když se tě Bůh
dotkne, je to z Jeho milosti.
4/ Bůh jedná a působí mocí Ducha
svatého (Sk 1,8). Nepřekážej Bohu
sám, sama sebou, ale nech jednat
Božího ducha.
5/ Jak zareaguji? Jak odpovím?
Jsem ochoten říct, ba vyznat: Jsem
tvoje služebnice, služebník?

Dnes se vám narodil
Pavel Kalous, 20. 12. 2015
A v té krajině byli pastýři
pod širým nebem a v noci se střídali
v hlídkách u svého stáda. Náhle při
nich stál anděl Páně a sláva Páně
se rozzářila kolem nich. Zmocnila
se jich veliká bázeň. Anděl jim řekl:
"Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen
lid. Dnes se vám narodil Spasitel,
Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete
děťátko v plenkách, položené do
jeslí." A hned tu bylo s andělem
množství nebeských zástupů a takto
chválili Boha:"Sláva na výsosti Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh
v nich má zalíbení." (L 2,8-14).
V dnešní době je Betlém
pod palestinskou správou a je převážně muslimský. V době Ježíše
Krista byl pod římskou nadvládou.
Ježíš svůj život začal na skále – po
narození byl položen do žlabu vytesaného ve skále a také po své smrti byl pochován do hrobu ve skále.
Pastýři dostali velice důležitou informaci. Zkuste si představit
pastýře v práci – zřejmě si povídali
a najednou se rozzářilo nebe. Anděl
viděl jejich strach, proto začal slovy: "Nebojte se, hle, zvěstuji vám
velikou radost,….. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán,…
Kristus - řecky „christós“
═ hebr. Mesiáš – pomazaný, tzn.
Bohem poslaný Zachránce.
Spasitel - Zachránce – řecky „sótér" – ten, který zachraňuje
z nemožného, když je to beznadějné.

Z toho vyvozujeme, v jaké
situaci se nacházíme. Jinými slovy,
anděl jim zvěstoval, že se jim dnes
narodil Spasitel, od Boha pomazaný
Zachránce, který jediný jim může
(nám) pomoci.
Přestože toto víme, jak často
se snažíme zachránit se sami? To
ukazuje na to, že máme ještě dost síly
pomoci si sami. A také na to, že je
stále v nás ten starý neproměněný
člověk, který si v nějaké oblasti chce
žít sám. Sám Ježíš říká, že nepřišel
pro ty, kteří jsou spravedliví a dokonalí. Přišel pro hříšníky, a to mu farizejové a zákoníci vyčítali.
My potřebujeme od Boha
poslaného Spasitele, který jediný nás
může zachránit z naší situace, abychom zakusili osobní vysvobození.
Bůh je tak dobrý a trpělivý
s člověkem, že si s námi dává tu práci, dokud žijeme. Pořád u Něj máme
šanci.
Profil těch pastýřů není znám.
Byli to dobří lidé? Nevíme. Víme, že
jim bylo řečeno: VÁM SE NARODIL SPASITEL. Každý, kdo potřebuje Spasitele, tak k jeho uším doléhá
evangelium. První, kdo to uslyšeli,
byli pastýři, kteří bděli.
1/ Ta zpráva byla pro ně a
také pro všechen lid.
Ježíš se narodil v chlévě, protože jinde pro Něj nebylo místa. A je
to přesně to místo, kde já uznávám,
že moje nitro, moje srdce je jeden
velký chlév. Dobrý člověk to nerad
přizvává a také to nerad slyší. Jen ten
zlý nám bude říkat, že jsme tak dobří,
že Spasitele nepotřebujeme. To je
satanská lež říkat, že do nebe se dostaneme sami svojí dobrotou. Když
lidé mají sami v sobě zalíbení, nepotřebují Mesiáše.
Pastýři byli jistě věrni ve své
práci, protože bděli nad svým stádem.
A přesto jim byla zvěstována radostná zpráva.
Máte zkušenost s dobrými
lidmi? Lidé si přejí hlavně zdraví a
štěstí. Přát si štěstí bez Boha stejně
nejde, jako být zachráněn bez Spasitele. Kolik je dnes zdravých lidí nešťastných. Boží slovo říká, že svět
leží v hříchu, ve zlém. Je symbolické,
že v noci přišli andělé a nebe se rozzářilo a narodil se Kristus Pán.

Co znamená název našeho
sboru ICHTHYS? Přeloženo je to
ryba. Každé písmeno má svůj význam:
I – Iesus – Ježíš; CH – Christos – Kristus; TH – Theu – Boží; Y –
Yios – Syn; S – Sóter – Spasitel. To
je naše vyznání. Kážeme Krista.
2/ Ta zpráva byla radostná!
Jakmile andělé od nich odešli do nebe, řekli si pastýři: "Pojďme
až do Betléma a podívejme se na to,
co se tam stalo, jak nám Pán oznámil." Spěchali tam a nalezli Marii a
Josefa i to děťátko položené do jeslí.
Když je spatřili, pověděli, co jim bylo
řečeno o tom dítěti. Všichni, kdo to
slyšeli, užasli nad tím, co pastýři vyprávěli. Ale Marie to všechno v mysli
zachovávala a rozvažovala o tom.
Pastýři se pak navrátili oslavujíce a
chválíce Boha za všechno, co slyšeli
a viděli, jak jim to bylo řečeno (L
2,15-20).
Naše zvěstování by mělo být
úplně stejně radostné. Vidíme-li
v Něm Zachránce, tak naše životy
začíná proměňovat radost z poznání
pravdy a ze zachránění. Radujeme se
z toho, že nejsme pod odsouzením,
není pro nás peklo, je pro nás nebe.
To je něco, co nás povzbuzuje. A
také to, že lidé slyšeli jasné evangelium. Každou sobotu, při adventních
večerech znělo, že Kristus je náš Zachránce.
Jsme předmětem Boží radosti, ale také jejím nositelem. Ta radost, že jsme uviděli Boží světlo, je
skutečně zasahující. Radost z toho,
že patříme Pánu.
Ale neradujte se z toho, že se
vám podrobují duchové; radujte se,
že vaše jména jsou zapsána v nebesích." (L 10,20).
Raduji se z toho, že jsem
vykoupen. To vykoupení potřebuji
na každý den. Bůh chce, aby naše
radost byla plná.
3/ Duchovní bdělost je nutná
pro příjem zprávy. Ať už měli pastýři
jakýkoliv profil, důležité je, že nespali. Když je člověk v nějaké autoritě – starší sboru, biskup – to ještě
neznamená, že je automaticky duchovní. Jsou to stejní lidé jako ty,
mají jen nějaké povolání. Je automaticky vystudovaný zubař, dobrý zubař? To samé platí i pro kazatele,

představitelé církve. Tu bdělost musíme mít každý z nás. A od pastýřů
(tj. každý, kdo vede skupinku; má
pastýřský post) se očekává, že budou
bdělí – duchovně bdělí.
Bible mluví také o duchovním spánku, o zaspání. To se stalo i
učedníkům v Getsemanské zahradě.
Přišel k učedníkům a zastihl je v
spánku. Řekl Petrovi: "Šimone, ty
spíš? Nedokázal jsi jedinou hodinu
bdít? (Mk 14,37).
Duchovnost se pozná mimo
jiné i duchovní bdělostí. Jde o to, být
stále na příjmu Božího signálu. Je
dobré se modlit, za své duchovní,
aby byli duchovní. A hlídali svoje
stádo a měli zapálený oheň a seděli
u správného ohně, ohně Ducha Svatého.
Co předcházelo tomu, než
Petr třikrát zapřel Krista? On si nad
ránem sedl k ohni k těm, kteří Ježíše
zatkli, a hřál se tam s nimi.
Blaze muži, který se neřídí
radami svévolníků, který nestojí na
cestě hříšných, který nesedává
s posměvači (Ž 1,1).
Bůh dává svůj oheň. Nelze
míchat jablka a hrušky a k tomu nám
pomáhá duchovní bdělost.
Závěr:
Chtěl bych poděkovat vám
všem, kteří se vizi sboru Ichthys,
kde je Boží Syn Zachránce, rozhodli
podporovat, modlit se za ni, sloužit.
Je to dílem Božího požehnání a dílem vašich rukou, že máme tyto
úžasné prostory. Ani Šalomounův
chrám se nepostavil sám. Postavili
ho lidé pod Božím pomazáním.
Společně budujeme Boží
chrám. Obětujeme živému Bohu čas,
energii, finanční prostředky. Tyto
věci jsou svaté. Tím, že to děláme,
jsme svědky toho, že to funguje.

Modleme se dál, abychom
mohli vidět další větší věci – Boží
slávu zjevenou na lidech.
Chceme, aby další lidé uviděli ve svém srdci chlév a mohl jim
zazářit Kristus. A zažili vysvobození.

A je po všem
Pavel Kalous, 25.12. 2015
Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme
všecku přítěž i hřích, který se nás tak
snadno přichytí, a vytrvejme v běhu,
jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru
od počátku až do cíle. Místo radosti,
která se mu nabízela, podstoupil kříž,
nedbaje na potupu; proto usedl po
pravici Božího trůnu. Myslete na to,
co všecko on musel snést od hříšníků,
abyste neochabovali a neklesali na
duchu. Ještě jste v zápase s hříchem
nemuseli prolít svou krev (Žd 12,14).
Zažili jsme požehnaný měsíc. Boží milost je, že mnoho lidí
mohlo slyšet evangelium. Zapomínáme na to, co bylo a těšíme se na to,
co bude s pohledem upřeným na Ježíše. Jsme v procesu aktivního běhu.
O půlnočních jsme slyšeli
základní zprávu, že Ježíš Kristus přišel na tuto zem kvůli nám, hříšným
lidem. Byl ukřižován a třetího dne
vstal z mrtvých. Tuto zprávu již kážu
25 let. Ta zpráva funguje. Co byste
říkali lidem, kdybyste stáli u dveří
Titaniku? Stále tu stejnou větu, která
by jim ukazovala, kudy ven, aby se
zachránili. Ta jedna jediná stejná
věta je stále aktuální, pokud jsou na
Titaniku lidé. Připadám si stejně,
také ukazuji lidem kudy ven. Na té
směrovce je napsáno Ježíš Kristus. A
stále mě to baví a naplňuje.
Kážeme lidem Krista. Těm,

Jan 3,16

kteří Ho neznají a nepřijali Boží milost znovuzrození. Nevědí, jak se dostat do Božího království.
Sledoval jsem i vánoční bohoslužby v televizi. Většinou tam
jasné poselství o Kristu chybělo. Často zaznívaly fráze typu: „Pokoj lidem
dobré vůle“. To můžeme do jisté míry mít i bez Krista. Bez Krista ale
nezískáme spasení. Většinou se mluvilo obecně o lásce, o naději. O dobrých věcech, kvůli kterým nemusíme
být vůbec věřící.
My máme říkat lidem jasné
evangelium. V našem sboru proběhly
čtyři nádherné evangelizace během
adventních večerů. Každá byla jiná.
A byly dvě půlnoční bohoslužby
(evangelizace). Kolik tam bylo mladých lidí, kteří přišli možná poprvé
do kostela. A neviděli tam žádný rituál. Slyšeli jasné slovo o Kristu, který
je Dokonavatel naší víry. Nevím, kolik lidí dostalo Bibli, CD-čko, nějaký
traktát, křesťanský kalendář. To
všechno jsou takové drobnosti, kterými můžeme lidem ukázat na Pána
Ježíše Krista. Kolik modliteb zaznělo
za to, aby Pán požehnal jednotlivé
večery? A kolik za to, aby se tyto
prostory zaplnily těmi, kteří činí pokání?
Ďábel ví, jak málo času mu
zbývá a nikdy nespí a stále pracuje.
Mrzí nás, že jsou i sbory, kde se spí.
My máme být Ježíšovými svědky.
Nemyslím, že bych již byl u
cíle anebo již dosáhl dokonalosti;
běžím však, abych se jí zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš (Fp
3,12).
Pavel tady jasně říká, že
všechno dělá proto, že jeho se zmocnil Ježíš Kristus (ne nějaké dobré
skutky nebo dobrá vůle). To je zásadní věc našich životů. Je dobře, když
máme ve svých životech toto vyznání. Dělat všechno proto, aby se nás
absolutně zmocnil Kristus. Chtít být
v moci Pána Ježíše Krista. A nést
slovo Jeho evangelia těm, kteří Ho
ještě neslyšeli. Jsem-li zmocněn Kristem, stávám se Jeho nástrojem.
Nestydím se za evangelium:
je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale
také pro Řeka (Ř 1,16).
Lidé, když slyší evangelium,
mají šanci uvěřit. Slyšeli jsme

svědectví našich hostů o tom, jak se
jejich život zásadně změnil, když do
něj vstoupil Ježíš Kristus. Nemluvili
o víře, ani dobrých skutcích, ale o
Kristu.
My spějeme k nějakému cíli.
Jsme jako klády plující po řece. Nemůžeme se zastavit. Ta myšlenka „s
pohledem upřeným na Ježíše“ je silná jen tehdy, když my sami ji žijeme.
Když si uvědomíme, že jsme součástí tohoto času. Je pouze na nás, budeme-li efektivními nástroji.
Bůh nás vybavuje všemi svými dary. Vše, co máme, je jen prostředkem k Božím cílům. Někdy se
stává, že lidé víc než Boha, začnou
uctívat svůj kostel, svoje místo. Nesmíme zapomínat na vanutí Božího
Ducha, který nás vede k Božím cílům.
Jsou před námi výzvy, které
se mají stát Božím triumfem, Boží
oslavou. Nemají nás zastavit, ale máme je proměnit v Boží slávu.
Ne nás, Hospodine, ne nás,
ale svoje jméno oslav pro své milosrdenství a pro svou věrnost! (Ž
115,1).
Dělejme vše pro slávu Božího jména. Kéž by se o nás říkalo:
„Tady jedná Bůh“.
On musí růst, já však se
menšit (J 3,30).
Čím víc my budeme ustupovat do pozadí, tím víc bude zářit
Kristus. Více hříšníků bude činit pokání.
A kdo vidí mne, vidí toho,
který mě poslal (J 12,45).
Mějte před sebou Krista.
Kažte Krista. Nestyďte se a říkejte
lidem o Kristu. Ať zní Jeho jméno.
Budete-li mne o něco prosit
ve jménu mém, já to učiním (J
14,14).
Pojďme dál v sile Ducha
Svatého.
Závěr:
1/
Vše, co děláme, děláme s
„pohledem upřeným na Ježíše“.
2/ Písmo nás povzbuzuje, abychom
„vytrvali“.
3/ Nejsme u cíle, ale běžíme k němu.
4/ Při tom všem, kážeme a sloužíme
evangeliem ztraceným lidem.

5/ Jsme Bohem vybaveni a vybavováni vším potřebným.
6/ V čele je sám živý Bůh v Duchu
svatém.
7/ Vše ukazuje na Ježíše, který oslavuje Otce.

Ježíš se vrátí, čekej na Něj
Pavel Kalous, 27.12. 2015
V domě mého Otce je mnoho
příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl
bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás
k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já.
A cestu, kam jdu, znáte." (J 14,2-4).
A když upřeně hleděli k nebi
za ním, jak odchází, hle, stáli vedle
nich dva muži v bílém rouchu a řekli:
"Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od
vás vzat do nebe, znovu přijde právě
tak, jak jste ho viděli odcházet." Potom se z hory, které se říká Olivová,
vrátili do Jeruzaléma; není to daleko,
jen asi kolik je dovoleno ujít v sobotu
(Sk1,10-12).
Neustále se těším na něco
nového. Stále chci jít dopředu. Těším
se na to, co Bůh pro nás připravil.
Toto jsou texty, které říkají,
že něco bude následovat. Co dělali
učedníci mezi tím, co zakusili tuto
zkušenost a mezi tím, než Pán přijde?
Čekali, než na ně sestoupí Duch Svatý (to se stalo o Letnicích), potom
začali sloužit v síle a moci Ducha
Svatého. Skutky svatých apoštolů je
kniha našlapaná dobrodružnými příběhy. Oni měli nejdříve zkušenost
s Kristem v těle. Když byl Ježíš vzat
na nebe, oni sloužili dál. Pán se k nim
přiznával a poznávali nové a nové
věci.
I před námi jsou stále nové a
nové věci. Není čas uhnízdit se na
jednom místě. Bůh se podruhé zjeví
ke spáse těm, kteří Jej očekávají.
Boží slovo nám jasně říká,
jak vypadá křesťanské očekávání. To
je doba adventu.
Znovu přijde právě tak, jak
jste ho viděli odcházet." ONI HO
VIDĚLI FYZICKY ODCHÁZET,
ON TAKÉ FYZICKY PŘIJDE. Sestoupí na Olivovou horu, z které odešel.

Učedníci si nejprve mysleli,
že se vrátí velice brzy. Oni zemřeli
v živém očekávání. Zlý nám někdy
namlouvá, že je to pořád stejné a nic
se neděje. Vyzývá nás ke spánku.
Věříme-li, že Kristus zemřel za naše
hříchy a že byl třetí den vzkříšený a
tomu, co je v úvodních verších napsané, tak jsme Kristem pověřeni
sloužit tomuto smíření.
Hle, odhalím vám tajemství:
Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni, naráz, v okamžiku,
až se naposled ozve polnice. Až zazní, mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my živí proměněni (1Ko
15,51-52). První učedníci měli dostatek informací o tom, co se stane.
Byl jsem také na Olivové
hoře. Je tam jeden kámen, který lidé
líbají. V Jeruzalémě je spousta míst,
kde asi Ježíš byl. Je dobře, že se na
100 % neví přesné místo. Lidé tam
stavějí kostely, uctívají ta místa. My
máme jít vstříc novým věcem. Církev
se nemá zastavit a stavět mauzolea.
Přijde okamžik, kdy živí budou proměnění a mrtví vzkříšeni a půjdeme
vstříc Pánu. Apoštol Pavel s Božím
slovem operuje jako s faktem. Děláme to také tak?
Věříme-li, že Ježíš zemřel a
vstal z mrtvých, pak také víme, že
Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše,
přivede spolu s ním k životu. Toto
vám říkáme podle slova Páně: My
živí, kteří se dočkáme příchodu Páně,
zesnulé nepředejdeme. Zazní povel,
hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo
zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve; potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu.
A pak už navždy budeme s Pánem. Těmito slovy se vzájemně potěšujte (1Te 4,14-18).
Pokud VĚŘÍME, tak VÍME.
To je důležité jít stále dopředu a kázat Krista. Pavel věděl, že přijde nějaký signál – povel.
Čas utíká. Každý ztracený
den už nevrátíme zpátky. Každý den,
který investujeme Božím způsobem,
je investice. Tak vyprazdňujeme nám
dané dny. Někdy na Boží věci, někdy
na hlouposti. My nevíme, kolik jich
ještě bude. Můžeme investovat nebo
rozhazovat svůj čas v očekávání na

Pána. Jak vypadá naše očekávání?
Připadá nám to někdy marná práce?
S lidmi je taková potíž! Je lépe pracovat pro sebe a pro svou firmu.
Toto jsou satanské lži. Život, který
mi Pán Bůh dal, milost, že jsem se
mohl znovu narodit, je šance investovat do Božího království, do Krista samotného. Ďábel nespí a říká, že
to nemá cenu.
Proto jásejte, nebesa a
všichni, kdo v nich přebýváte! Běda
však zemi i moři, neboť sestoupil k
vám ďábel, plný zlosti, protože ví,
jak málo času mu zbývá." (Zj
12,12). I on ví, že se ten konec blíží,
proto nespí a pracuje.
Buďte střízliví! Buďte bdělí!
Váš protivník, ďábel, obchází jako
`lev řvoucí´ a hledá, koho by pohltil
(1Pt 5,8). Obchází – tj. stále koná.
Máme se potěšovat tím, že
jdeme vstříc Pánu a zároveň novým
věcem. Být každý den ve službě
Pánu, budovat Boží království. To je
něco, co mě neustále motivuje a povzbuzuje. Kázat, vyučovat, …Pán se
zeptá, co jsme dělali v době čekání.
Každý máme hřivny a můžeme je
rozmnožovat ve službě, kterou nám
Pán Bůh svěřuje.
Jako tehdy před potopou
hodovali a pili, ženili se a vdávaly
až do dne, kdy Noé vešel do korábu, a nic nepoznali, až přišla potopa
a zachvátila všecky - takový bude i
příchod Syna člověka. Tehdy budou
dva na poli, jeden bude přijat a druhý zanechán. Dvě budou mlít obilí,
jedna bude přijata a druhá zanechána. Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde (Mt 24,3842).
Kdo by usiloval svůj život
zachovat, ztratí jej, a kdo jej ztratí,
zachová jej. Pravím vám: Té noci
budou dva na jednom loži, jeden
bude přijat a druhý zanechán. Dvě

budou mlít spolu obilí, jedna bude
přijata, druhá zanechána." Dva budou na poli, jeden bude přijat a druhý zanechán. Když to slyšeli, otázali
se ho: "Kde to bude, Pane?" Řekl
jim: "Kde bude tělo, tam se slétnou i
supi." (L 1,33-37).
Ztratit život tady znamená
odevzdat ho Pánu, to je naše pravá
bohoslužba. Dát svoje ruce, nohy a
schopnosti Bohu, nežít pro svoji kariéru a svoje představy. Teprve, když
toto uděláme, zachováme si svůj život. Naše služebné očekávání je
vlastně zachování duchovního života.
Všichni fyzicky umíráme, ale náš
duchovní život zůstane navěky.
Nevíme, kdy to bude, budeme-li spát nebo pracovat. Bible mluví
o dvou, kteří jsou spolu – jeden žije
své očekávání, druhý o tom jen ví.
Jeden bude přijat, druhý ne. Svou
službou můžeme způsobit spasení
dalších lidí. Musejí o té možnosti
vědět. Ukazujme lidem, jak se z útrob
Titaniku dostat do záchranného člunu, kterým je Pán Ježíš Kristus. Jsme
toho součástí.
PÁN JEŽÍŠ SE VRÁTÍ
NAPROSTO VIDITELNĚ.
Jak se asi lidé posmívali Noemu, když stavěl archu? Noe pracoval a byl kazatelem spravedlnosti. On
jim říkal, co dělá a proč.
Budujeme společně archu
spásy. Modlíme se za to, aby noví
lidé přijali Krista. Naší touhou je, aby
v té arše bylo co nejvíc lidí. Tomu
sloužíme. Dílo bude dovršeno, až
budeme s Pánem. Stále je před námi
mnoho výzev.
Budeme dělat stále ty věci,
ke kterým nás Pán povolal.
Naše aktivity jsou jednotlivé
trámy archy očekávání.
Máme dary a moc, kterou
jsme z Boží milosti dostali.
Jdeme vstříc novým věcem.
Závěr:
1/ Bůh Otec rozložil plány záchrany
do etap: narození Krista, jeho služba,
ukřižování – zmrtvých vstání, odchod,
vytržení církve, druhý příchod Krista.
To je biblický fakt.
2/ Písmo mluví o všech etapách,
mluví i o návratu, o KONCI.
3/ Ježíš o tom sám mluvil. Vzápětí

po Jeho odchodu to potvrdili andělé.
4/ Co je mezitím? Život v očekávání
naplněný službou živému Bohu.
5/ V Písmu je očekávání na Boha
chápáno jako aktivní přístup, postoj.
6/ Kdo je připraven, není zaskočen,
překvapen, zanechán.
7/ Ježíš se vrátí a my budeme s
Ním.

Svěř své cesty Hospodinu
Pavel Kalous, 1. 1. 2016
Hledej blaho v Hospodinu,
dá ti vše, oč požádá tvé srdce. Svou
cestu svěř Hospodinu, doufej v něho,
on sám bude jednat. Dá, že tvoje
spravedlnost zazáří jak světlo, jako
polední jas tvoje právo (Ž 37,4-6).
Svěř Hospodinu své počínání
a tvé plány budou zajištěny (Přísl
16,3).

Podobných textů je v Bibli
celá řada. Své starosti máme doslova
odhodit na Kristova záda.
Svěřit - uvalit (KR) překládá se svěřit, plně se spolehnout, předat otěže a nemít úzkostlivé starosti.
Znamená také nechat toho druhého
rozhodovat za sebe v tom, co dále
činit (Slovník Novotného).
Starosti na nás doléhají,
otázkou je, co s nimi uděláme. Běžné
starosti máme mít, ale ne úzkostlivé
starosti, které nás separují od Boha,
od církve, od Písma, až nás zatlačí
někam do kouta. I v přírodě vidíme,
že oddělené zvíře od stáda je snadnou kořistí. To stejné platí o nás.
Svěřujete také Hospodinu
svoje úzkosti?
Spoléhat – opírat se o něco,
lehnout si na něco (Slovník Novotného). Důvěrně se oddat spolehlivosti „druhého“. Není to ovšem

důvěra slepá, ale osobní.
Křesťané velice často otěže
svého života drží pevně ve svých rukou. Není to o tom, že by nevěděli.
Někdy až zoufalá situace nás donutí
padnout na kolena a srdcem uděláme
to, že si lehneme na Boží milost. A
zakusíme, že to funguje a nějakou
dobu z toho čerpáme. Pak se zase
vrátíme zpátky. Je to neustálý boj.
Někdo s tím bojuje po většinu života.
Spoléhej na Boží záměry
s tebou: Toto praví Hospodin: Až se
vyplní sedmdesát let Babylóna, navštívím vás a splním na vás své dobré
slovo, že vás přivedu zpět na toto
místo. Neboť to, co s vámi zamýšlím,
znám jen já sám, je výrok Hospodinův, JSOU to myšlenky o pokoji,
nikoli o zlu: chci vám dát naději do
budoucnosti (Jer 29,10-11).
To je nádherné zaslíbení. Odkryl tady podstatu svých plánů. Řekl
to Izraelcům v době, kdy žili
v Babylóně. Bůh o nás nepřemýšlí ve
zlém. Boha nespojujme se zlem, pokud něco takového máme ve svém
životě. Pokoj, tj. hluboké spočinutí.
Půjdeš-li přes vody, já budu s
tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě
proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš se,
plamen tě nepopálí (Iz 43,2).
Může se to stát, že půjdeme
nějakou drsnou situací, On bude
s námi a bude nás chránit.
Budete mě volat a chodit ke
mně, modlit se ke mně a já vás vyslyším. Budete mě hledat a naleznete
mě, když se mne budete dotazovat
celým svým srdcem. Dám se vám nalézt, je výrok Hospodinův, a změním
váš úděl, shromáždím vás ze všech
pronárodů a ze všech míst, kam jsem
vás vyhnal, je výrok Hospodinův, a
přivedu vás zpět na místo, odkud jsem
vás přestěhoval.“ (Jer 29,12-14).
Hospodin tady mluvil zcela
jasně, co měli Izraelci dělat. Nemluvil v jednotném čísle k jednotlivci,
ale mluvil ke společenství. Hospodin
chce, abychom to pochopili. Nenechejme se oddělovat od společenství
Božího lidu. Boha nalezneme jen,
když se Ho budeme dotazovat celým
svým srdcem. V některých věcech
jsme nedůslední, polovičatí. Když si
bereme zpátky pod kontrolu svůj život, připravujeme se o to, že on sám
bude jednat.

DOVOL BOHU ZMĚNIT
TVŮJ ÚDĚL. Svoje rozhodování
svěř Hospodinu.
Ptáš se jak?
Nebreč nad svou situací. Pán
Bůh chce mít Davidy, kteří porážejí
svoje Goliáše. Ty, kteří jsou ochotní
bojovat s málem proti množství. DOTAZUJTE SE CELÝM SVÝM SRDCEM.
Blaze muži, který se neřídí
radami svévolníků, který nestojí na
cestě hříšných, který nesedává s posměvači, nýbrž si oblíbil Hospodinův
zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve
dne i v noci. Je jako strom zasazený u
tekoucí vody, který dává své ovoce v
pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše,
co podnikne, se zdaří. Se svévolníky
je tomu jinak: jsou jak plevy hnané
větrem. Na soudu svévolní neobstojí,
ani hříšní v shromáždění spravedlivých. Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do
záhuby (Ž 1,1-6).
ANTI-žalm:Blaze muži, který se řídí radami svévolníků, který
stojí na cestě hříšných, který sedává
(společenství) s posměvači …Toto
nám ten zlý rád našeptává.
Radíš se s těmi, kdo znají
Pána Ježíše Krista? Máš s nimi obecenství?
Pokud uvěříš v antižalm, se
stane, že … ti Boží slovo, Písmo,
není dost dobré … ostatní křesťané ti
nejsou dost dobří … modlitba ti není
dost dobrá … co pro tebe Bůh připravil, ti není dost dobré a chceš něco
jiného a víc.
Kdo určuje tvůj život? Je to
Bůh?
Co vysloví Hospodin, jsou
slova ryzí, stříbro přetavené do kadlubu v zemi, sedmkráte protříbené
(Ž 12,7). Na to se můžeš spolehnout,
že to, co Bůh promlouvá k tvému
srdci, jsou myšlenky o pokoji. Boží
výroky jsou čisté vůči tobě, On
s tebou hraje fér. To je naše jediná
pečeť, když své kroky svěříme Hospodinu.
Máme často sklon myslet si,
že zrovna ten můj život je velmi složitý, ALE Bůh nám jej složitý nedělá.
Jsme jako Izraelci na poušti
místo čtyř týdnů, čtyřicet let?
NEMUSÍ TO TAK BÝT!
Můžeš to pochopit velice rychle.

Pokud si držíme nějaké věci, která nespočívá ve vojenské moci
prožíváme pouštní agónii. Je to o roz- (fyzické). Uvědomoval si, že se na
hodnutí. Modleme se za Boží milost. to musí jinak – tj. duchovními silami.
Hospodin řekl Izraelcům: Až
Závěr:
vstoupíš do země, kterou ti dává
1/ Bůh chce zcela jistě v našem živo- Hospodin, tvůj Bůh, neuč se jednat
tě jednat.
podle ohavností oněch pronárodů.
2/ Předpokladem je, nechat Ho jed- Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo
nat; rozhodnout se pro to.
by provedl svého syna nebo svou
3/ Jenže, často „mluvíme – do - za dceru ohněm, věštec obírající se
jízdy s řidičem“.
věštbami, mrakopravec ani hadač
4/ Diagnóza: Chceme své životy pří- ani čaroděj ani zaklínač ani ten, kdo
liš kontrolovat, a to tak, že jsme je ve se doptává duchů zemřelých, ani
skutečnosti Bohu nesvěřili.
jasnovidec ani ten, kdo se dotazuje
5/ Pozor: Někteří se řídí radami své- mrtvých. Každého, kdo činí tyto věvolníků, stojí na cestě hříšných a se- ci, má Hospodin v ohavnosti. Právě
dávají s posměvači.
pro tyto ohavnosti Hospodin, tvůj
6/ Na co ve svém životě spoléháme? Bůh, před tebou vyhání ony pronáČemu důvěřujeme? Čemu, komu své rody (D 18,9-12).
životy svěřujeme?
Hospodinu se tyto věci hnu7/ Svěř Hospodinu své počínání a sí. To platí i pro poskytování služeb
tvé plány budou zajištěny (Přísl tohoto typu v dnešní době. Můžete
16,3). Udělej to a uvidíš.
si nechat proklít konkurenční firmu.
Nebo využívat služeb bílé magie.
Balák, když poslal pro BileBileám, věštec, který měl šanci
áma, věděl, že on disponoval nějaPavel Kalous, 3. 1. 2016
kou duchovní mocí. Nebyla to Boží
Izraelci táhli dál a utábořili moc.
V NZ se píše: Jeden muž,
se v Moábských pustinách v Zajordání naproti Jerichu. Balák, syn Si- jménem Šimon, který tam žil, už
pórův, viděl všechno, co učinil Izrael dlouhou dobu svou magií uváděl v
Emorejcům. Moáb se velmi obával úžas samařský lid; říkal o sobě, že je
toho lidu, že je ho tak mnoho, Moáb v něm božská moc (Sk 8,9).
Z těch textů máme pocit, že
měl z Izraelců hrůzu………. Ten vyBileám
byl
velice blízko Bohu. A on
slal posly k Bileámovi, synu Beórovu,
do Petóru, který je nad Řekou, do byl, protože Bůh k němu také prozemě příslušníků jeho lidu, aby ho mlouval. Skutečný vztah mezi ním a
zjistíme
z hebrejštiny.
takto pozvali: "Hle, z Egypta vyšel lid Bohem
a pokryl povrch země; usazuje se na- V češtině je použité slovo Bůh, jenproti mně. Pojď nyní prosím a proklej že v textu, když Bůh k němu promi tento lid, neboť je zdatnější nežli mlouval, je v hebrejštině použito
já. Snad ho pak porazím a vyženu ze slovo elohým, tj. doslova božstva.
země. Vím, že komu ty požehnáš, je Hebrejsky Jahve je Hospodin. Čtepožehnán, a koho ty prokleješ, je pro- me tedy: Božstvo řeklo, NE Hospoklet." Moábští a midjánští starší šli s din.
Když Bileám mluví k Bohu,
odměnou pro věštce v rukou. Přišli k
tak
Ho
oslovuje Jahve = Pane. Ale
Bileámovi a vyřídili mu Balákova
slova. (Nu 22,1-3.5-7). Čti celé Nu ve skutečnosti Ho neznal. Věděl
pouze o Něm, jako na začátku Jób.
22-24.
Neměl s Bohem vztah. To byl záIzrael na cestě do zaslíbené kladní problém Bileáma, jeho dozemě procházel moábskou krajinou. mnělá blízkost Bohu byla obrovskou
Moábský král Balák věděl o tom, jak vzdáleností. Přestože s Ním měl
Izrael porazil Emorejce. Dokonce zkušenost.
měl z Izraelců hrůzu. Věděl, že to
Dokončení příště.
není obyčejný lid, že se k němu Bůh
přiznával. Na jejich straně byl zdar.
Věděl, že na straně Izraele je moc,

Biblická hodina
Otevřenost srdce - dokončení.
Pavel Kalous, 2. 12. 2015
Opatrnost otevřenosti Božího lidu s lidmi: Blaze muži, který se
neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači. (Ž 1,1)
Nyní vzdejte chválu Hospodinu, Bohu svých otců, a jednejte podle
jeho vůle. Oddělte se od národů země
a od žen cizinek! (Ezdr 10,11) Pán
Ježíš také sloužil hříšníkům, dotýkal
se jich, ale neměl s nimi duchovní
obecenství. Měl obecenství s Bohem
Otcem a s učedníky.
Někdy je dobré, ba zásadní,
se oddělit.
Nedejte se zapřáhnout do
cizího jha spolu s nevěřícími! Co má
společného spravedlnost s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou?
Jaký souzvuk Krista s Beliálem? Jaký
podíl věřícího s nevěřícím? Jaké spojení chrámu Božího s modlami? My
jsme přece chrám Boha živého. Jak
řekl Bůh: `Budu přebývat a procházet
se mezi nimi, budu jejich Bohem a
oni budou mým lidem.´ A proto
`vyjděte z jejich středu a oddělte se´,
praví Hospodina `ničeho nečistého se
nedotýkejte, a já vás přijmu´ a `budu
vám Otcem a vy budete mými syny a
dcerami, praví Hospodin zástupů´. …
Když máme taková zaslíbení, moji nejmilejší, očisťme se od každé poskvrny těla i ducha a přiveďme
k cíli své posvěcení v bázni Boží. (2K
6,14.7,11)
S těmi, kdo pochybují, mějte
slitování; zachraňujte je z hořícího
ohně. Mějte slitování i nad jinými, ale
s obezřetností, ať se vám oškliví i jejich plášť, poskvrněný hříchem. (Ju
1,22)
Přemýšlej, komu a čemu se
otevíráš.

4/ Písmo varuje, před jakými lidmi
máme své srdce uzavřít.
5/ Pozor na spontánní, emocionální,
nerozumné otevírání všem lidem
(naletět, být obelhán, naivita).
6/ Písmo nám říká, čím je správné a
moudré plnit své srdce. Komu se
otevřít.
7/ Písmo také odhaluje, jakým velkým požehnáním to pro Boží lid je.

Modloslužba (v církvi)
Pavel Kalous, 8. 12. 2015

Myslíte si, že se modloslužba může vyskytnout v církvi? Ano.
Co to tedy znamená, abychom nepropadli modloslužbě?
Chtěl bych vám připomenout, bratří, že naši praotcové byli
všichni pod oblakovým sloupem,
všichni prošli mořem, všichni byli
křtem v oblaku a moři spojeni s
Mojžíšem, všichni jedli týž duchovní
pokrm a pili týž duchovní nápoj;
pili totiž z duchovní skály, která je
doprovázela, a tou skálou byl Kristus. A přece se většina z nich Bohu
nelíbila; vždyť `poušť byla poseta
jejich těly´. To vše se stalo nám na
výstrahu, abychom nezatoužili po
zlém jako oni. A také nebuďte modláři jako někteří z nich, jak je psáno:
`Usadil se lid, aby jedl a pil, a potom
povstali k tancům.´ (čti celé 1K 10,114)
To všechno má jednoho společného jmenovatele – byli modláři.
Tento text však nevystihuje přesně
hebrejský překlad, kdy se lidé opíjeli, přejídali a pak se pustili do nevázaných sexuálních orgií (tanců).
Přestože je Bůh zajistil a měli všechno, co potřebovali, reptali, zatoužili
po zlém, chtěli se vrátit zpět do
Egypta, proto se většina z nich Bohu
nelíbila. Pojďme tedy a ... Zkoumejte, co se líbí Pánu. (Ef 5,10)
Bible nás před modlářstvím
Závěr:
jasně varuje, můžeme si z toho vzít
1/ Srdce je dutou nádobou, kterou ponaučení a převzít správné modely
plníme především Božím Duchem a chování.
Slovem.
Bůh Izraelcům připomíná, že
2/ Srdce je nádobou, ve které je místo sami si pomoci nemohli. Nikdo jiný
i pro lidi.
by je nezachránil. Bůh nás také jasně
3/ Pro to, komu se otevíráme, se
rozhodujeme.

vede k tomu, abychom uctívali a milovali jediného Boha, Hospodina.
Pozor na modly, stojí za nimi démoni, kteří se za bohy vydávají.
Bůh vyhlásil všechna tato
přikázání: "Já jsem Hospodin, tvůj
Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské
země, z domu otroctví. Nebudeš mít
jiného boha mimo mne. Nezobrazíš
si Boha zpodobením ničeho, co je
nahoře na nebi, dole na zemi nebo
ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu
sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh,
Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců
na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ALE prokazuji milosrdenství tisícům pokolení
těch, kteří mě milují a má přikázání
zachovávají. (Ex 20,1) (opakuje se v
Dt 5,7)
Chtěl bych vám připomenout, bratří, že naši praotcové byli
všichni pod oblakovým sloupem,
všichni prošli mořem, všichni byli
křtem v oblaku a moři spojeni s Mojžíšem, všichni jedli týž duchovní pokrm a pili týž duchovní nápoj; pili
totiž z duchovní skály, která je doprovázela, a tou SKÁLOU byl Kristus.
(1K 10,1)
Všichni prošli oblakovým
sloupem, mořem,... ale ne všichni
došli do zaslíbené země, do cíle.
Když lid viděl, že Mojžíš
dlouho nesestupuje z hory, shromáždil se k Áronovi a naléhali na něho:
"Vstaň a udělej nám boha, který by
šel před námi. Vždyť nevíme, co se
stalo s Mojžíšem, s tím člověkem,
který nás vyvedl z egyptské země."
Áron jim řekl: "Strhněte zlaté náušnice z uší svých žen, synů a dcer a přineste je ke mně!" I strhal si všechen
lid z uší zlaté náušnice a přinesli je k
Áronovi. On je od nich vzal, připravil
formu a odlil z toho sochu býčka. A
oni řekli: "To je tvůj bůh, Izraeli, který tě vyvedl z egyptské země." Když to
Áron viděl, vybudoval před ním oltář.
Potom Áron provolal: "Zítra bude
Hospodinova slavnost." Nazítří za
časného jitra obětovali oběti zápalné
a přinesli oběti pokojné. Pak se lid
usadil k jídlu a pití. Nakonec se dali
do nevázaných her. (Ex 32,1)

Je vůbec pochopitelné, že se
toho dopustili, s tím jaké měli za
sebou zázraky? Mojžíš byl několik
dni pryč a oni tak rychle zapomněli?
Je potřeba, aby z nás vyvanul Egypt
(svět), jinak má stále tendenci nás
ovlivňovat, ovládat a pohlcovat. Je
nezbytné se stále duchovně občerstvovat, udržovat se v kondici, být
bdělí. V tomto Áron pohořel, neudržel nastavenou laťku.
Když uslyšel aradský král,
Kenaanec sídlící v Negebu, že Izrael přichází cestou z Atárímu, dal se
s Izraelem do boje a některé z nich
zajal. Tu se Izrael zavázal Hospodinu slibem: "Jestliže skutečně vydáš
do mých rukou tento lid, zničím
jejich města jako klatá.“ Hospodin
Izraele vyslyšel a Kenaance mu
vydal. Vyhubil je i s jejich městy
jako klaté a nazval to místo Chorma (to je Klatbě propadlé).
Z hory Hóru táhli dál cestou k Rákosovému moři, aby obešli
edómskou zemi. Avšak lid propadl
na té cestě malomyslnosti a mluvil
proti Bohu a proti Mojžíšovi:
"Proč jste nás vyvedli z Egypta?
Abyste nás na poušti umořili?
Vždyť tu není chléb ani voda! Tato
nuzná strava se nám už protiví.“ I
poslal Hospodin na lid ohnivé hady.
(čti celé Nu 21,1-9)
Pokud Pánu nedovolíme,
aby v nás rostla důvěra a nebudujeme s Ním vztah, může dojít postupně ke ztrátě víry.
Co apoštol Pavel připomíná?
1/ zatoužili po zlém; 2/
někteří byli modláři (neměli Hospodina za svého skutečného Boha); 3/
smilstvo = zvrhlé orgie; 4/ zkoušeli
(pokoušeli) Pána (Hospodina); 5/
reptali (proti Bohu a lidským autoritám).
Co je na trůnu tvého srdce?
Pokud to není Bůh, je tam něco jiného!
Izraelci si měli dávat pozor na modly, modlářské háje a
kůly, vždy je měli zničit. Totéž
dělá církev.
Neděláme kompromisy. V
zemi bylo také plno modlářského
smilstva; páchali je podle všelijakých ohavností těch pronárodů, které Hospodin před Izraelci vyhnal. …

Zbytek těch, kdo provozovali modlářské smilstvo a zůstali ještě ve dnech
jeho otce Ásy, vymýtil ze země. (1Kr
14,24.22-47)
Proto žádný z mužů, kteří viděli mou slávu a má znamení, jež jsem
činil v Egyptě i na poušti, a pokoušeli
mě už aspoň desetkrát a neposlouchali mě, nespatří zemi, kterou jsem přísežně zaslíbil jejich otcům; nespatří ji
žádný, kdo mě znevažoval. (Nu 14,22)
Nikoli, nýbrž že to, co pohané
obětují, obětují démonům, a ne Bohu.
Nechci, abyste vešli ve společenství s
démony. Nemůžete pít kalich Páně i
kalich démonů. Nemůžete mít účast na
stolu Páně i na stolu démonů. Chceme
snad popudit Pána k žárlivosti? Jsme
snad silnější než on? `Všecko je dovoleno´ - ano, ale ne všecko prospívá.
`Všecko je dovoleno´ - ano, ale ne
všecko přispívá ke společnému růstu.
(1K 10,20) Nezapomínejme, že jsme
v duchovním světě.
Jak se může projevovat
modlářství v církvi dnes?
1/ skutečné modlářství soch a
obrazů, „svatých“ žijících, nebo mrtvých, liturgie více než vztah k Bohu;
2/ sbor – církev jako modla,
kariéra v církvi, církevní instituce více
než živý Bůh (ovládání, moc);
3/ poskakování na obě strany
– svět kompromisů (Eliáš na Karmelu,
1Kr 18,21);
4/ vlastní ego jako modla –
neochota se nechat proměňovat Duchem svatým;
5/ vlastní ego jako modla –
formální, pohodlný, lenivý křesťan
(veze se, neslouží, jen se pomodlí …).
Nemilujte svět ani to, co je ve
světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova
v něm není. Neboť všechno, co je ve
světě, po čem dychtí člověk a co chtějí
jeho oči a na čem si v životě zakládá,
není z Otce, ale ze světa. A svět pomíjí
i jeho chtivost; kdo však činí vůli Boží,
zůstává na věky. (1J 2,15)

Nebo všecko, což jest na světě, jako žádost těla, a žádost očí, a
pýcha života, toť není z Otce, ale jest
z světa. (1J 2,16 KR)
Písmo říká, na co si máme
dávat pozor:
Skutky lidské svévole jsou
zřejmé: necudnost, nečistota, bezuzdnost, modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost,
rozpory, rozkoly, závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. Řekl jsem
už dříve a říkám znovu, že ti, kteří
takové věci dělají, nebudou mít podíl
na království Božím. (Ga 5,19)
Děti, varujte se modlářství.
(1J 5,21)
Písmo říká, co máme dělat:
Proto nebuďte nerozumní,
ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.
A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost, ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní
písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z
celého srdce a vždycky za všecko
vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu
našeho Pána Ježíše Krista. (Ef 5,17)
Závěr:
1/ Modlářství se církvi nevyhýbá, ani
tobě, ani mně.
2/ Duchovní autority bdí nad stálou
duchovní obnovou církve.
3/ Za osobní zbožnost neseme odpovědnost sami.
4/ Děti, varujte se modlářství. (1J
5,21)
5/ Zkoumejte, co se líbí Pánu. (Ef
5,10)

Co dělat, když je zaseto?
Pavel Kalous, 30. 12. 2015
Co dělal Noe, když nepracoval? Bůh volá církev k tomu, aby dělala cílové věci, to je priorita. Ovšem,
Bůh chce, abychom nebyli jako vymačkané citrony, ale naše služba, aby
byla radostná, obohacující a pokojná.
Kdo je vlastně Apollos? A
kdo je Pavel? Služebníci, kteří vás
přivedli k víře, každý tak, jak mu dal
Pán. Já jsem zasadil, Apollos zaléval,
ale Bůh dal vzrůst; a tak nic neznamená ten, kdo sází, ani kdo zalévá,
nýbrž Bůh, který dává vzrůst. Kdo
sází a kdo zalévá, patří k sobě, ale
každý podle vlastní práce obdrží svou

Odměnu. Jsme spolupracovníci na
Božím díle, a vy jste Boží pole, Boží
stavba. (1K 3,5-9)
Kristova církev je pořád činná. Většina z vás je ovlivněna životem církve. Někteří lidé mají život,
službu v církvi úplně „na háku“. Chci
vás ale povzbudit, nechte se inspirovat Písmem (hřivny).
Jsme spolupracovníci na Božím díle, a vy jste Boží pole, Boží
stavba. (v.9) Jednou všechno vyjde
napovrch.
Který šéf firmy je nadšený,
že má v teamu „flákače, nezodpovědného a líného pracovníka“? Vžijte se
do toho, že šéfem je „Bůh“! A když
jsme spolupracovníci, a jeden si „hází
„Á“, jak, když služba navazuje—
vypadá?
Pokud je to u tebe aktuální,
můžeš to ještě napravit. „klasifikace“
ještě není uzavřena.
Existuje rovnováha mezi pokojnou, laskavou a radostnou službou.
Můžeme nečinně čekat nebo
můžeme něco dělat.
A/ sborový život se skládá z
pravidelných aktivit. Vyučování sboru, modlitby, scházení, besídka, mládež, chvály, apod.
B/ sborový život se skládá z
aktivit vybočující z rámce běžného
provozu. Obvykle evangelizační aktivity, ale také činnosti jako výlety,
přednášky, kurzy, workshopy, a další.
Je třeba moudrosti, jak rozvrhnout „síly“. I Mojžíš dělal cestou
po poušti přestávky.
Pořád platí, že se držíme
Krista.
Vždyť Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu,
nýbrž abychom došli spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista. (1Te 5, 9)
To všecko je z Boha, který
nás smířil sám se sebou skrze Krista
a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření. (2K 5,18)
Tím říkáme, že to myslíme
vážně. Konáme, co konat mámekážeme Krista.
Ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu,
pro ostatní bláznovství, ale pro povolané, jak pro Židy, tak pro Řeky, je
Kristus Boží moc a Boží moudrost.
(1K 1, 23-24)

Nepřítel koná, protože ví,
jak málo času mu zbývá.
Proto jásejte, nebesa a
všichni, kdo v nich přebýváte! Běda
však zemi i moři, neboť sestoupil k
vám ďábel, plný zlosti, protože ví,
jak málo času mu zbývá.“ (Zj 12,12)
Nedejme mu příležitost v
našem sboru! Církev může odpočívat, ale nesmí spát!
Co máme dělat?
Proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou,
jak to již činíte. (1Te 5,11)
A tak, bratří, modlete se ze
nás, aby se slovo Páně stále šířilo a
bylo oslaveno jako u vás. (2Te 3,1)
Učte se činit dobro. Hledejte
právo, zakročte proti násilníku, dopomozte k právu sirotkovi, ujímejte
se pře vdovy. (Iz 1,17)
Povzbuzujme se navzájem;
bručounů je v českém národě mnoho. Každý potřebuje povzbuzení.
Nechť ve vás přebývá slovo
Kristovo v celém svém bohatství: se
vší moudrostí se navzájem učte a
napomínejte a s vděčností v srdci
oslavujte Boha žalmy, chválami a
zpěvem, jak vám dává Duch. (Ko
3,16)
Učme se jeden od druhého
postojům, horlivosti, citlivosti.
A toto jsou jeho dary: jedny
povolal za apoštoly, jiné za proroky,
jiné za zvěstovatele evangelia, jiné
za pastýře a učitele, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby k budování Kristova těla. (Ef 4,1112)
A v církvi ustanovil Bůh jedny za apoštoly, druhé za proroky,
třetí za učitele, potom jsou mocné
činy, pak dar uzdravování, služba
potřebným, řízení církve, řeč ve vytržení. (1K 12,28)
V době, kdy učedníků přibývalo, se dělo toto: v té době, kdy
učedníků stále přibývalo, začali si ti
z nich, kteří vyrostli mezi Řeky, stěžovat na bratry z židovského prostředí, že se jejich vdovám nedává každodenně spravedlivý díl. A tak apoštolové svolali všechny učedníky a
řekli: „Bohu se nebude líbit, jestliže
my přestaneme kázat Boží slovo a
budeme sloužit při stolech. Bratři,
vyberte si proto mezi sebou sedm
mužů, o nichž se ví, že jsou plni

Ducha a moudrosti, a pověříme je
touto službou. My pak budeme i nadále věnovat všechen svůj čas modlitbě a kázání slova. (Sk 6,1-4)
Ale mnozí z těch, kteří slyšeli
Boží slovo, uvěřili, takže jich bylo již
na pět tisíc. (Sk 4,4)
Popis života rostoucí církve
(jeden z pohledů, to se nestalo všechno během jednoho dne, Sk 6):
1/ lidé přibývali, díky Bohu,
jenže; 2/ učedníci se starali o potřeby
vdov; 3/ jakákoliv praktická pomoc
lidem může přinést potíže ( a zřejmě
to byly velké potíže, protože se to
dostalo k apoštolům); 4/ vedoucí nemohou dělat vše; 5/ řešení rozdělování služeb v rámci církve (kdo, kdy,
povolání a předpoklady ke službě); 6/
sami apoštolé věděli, co mají dělat a
co dělat nemají.
Bůh s tebou počítá.
Někteří mají správné návyky,
někteří ne.
Nezanedbávejte
společná
shromáždění, jak to někteří mají ve
zvyku, ale napomínejte se tím více,
čím více vidíte, že se blíží den Kristův. (Žd 10,25)
Kořenem všeho toho zla je
láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení. Ty však se
tomu jako Boží člověk vyhýbej! Usiluj
o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku,
trpělivost mírnost. (1Tm 6,10-11)
Nemilujte svět ani to, co je ve
světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je
ve světě, po čem dychtí člověk a co
chtějí jeho oči a na čem si v životě
zakládá, není z Otce, ale ze světa. A
svět pomíjí a jeho chtivost; kdo však
činí vůči Boží, zůstává na věky. (1J 2,
15-17)

Závěr:
1/ Víme, že milostivý Bůh dává
vzrůst a víme, že zcela jistě chce dát
vzrůst. To je základ, proč tu jsme.
2/ Kážeme (ať už osobně nebo v
rámci aktivit sboru) Krista, ukřižovaného.
3/ Chceme růst, zrát (budujeme se,
vzděláváme se, učíme se) jako učedníci.
4/ Sloužíme jako učedníci.
5/ Modlíme se jako učedníci.
6/ Společně se scházíme jako učedníci.
7/ Bůh svou církev stále buduje a ty,
já u toho můžeme být. Pochop, je to
milost.
Užívejte čas Boží milosti, je
zaseto … pod povrchem se jistě něco
děje. Uvidíme, pokud Bůh dá, veliké
věci. Je milost být u toho.

Jsi-li nemocen, zavolej starší
sboru
Pavel Kalous, 20. 1. 2016
Vede se někomu z vás zle? Ať
se modlí! Je někdo dobré mysli? Ať
zpívá Pánu! Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se
nad ním modlí a potírají ho olejem
ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne, a dopustil-li se hříchů, bude mu
odpuštěno. (Jk 5,13-15)
Jest-li kdo z vás zkormoucený? Modliž se. Pakli jest kdo mysli
dobré? Prozpěvuj Pánu. Stůně-li kdo
z vás? Zavolej starších sboru, a oni
modltež se za něj, mažíce jej olejem
ve jménu Páně. A modlitba víry
uzdraví neduživého, a pozdvihneť ho
Pán; a jestliže jest co prohřešil, budeť jemu odpuštěno. (KR Jk 5,13-15)
Z Bible vidíme, že Bůh je
Bohem zázraků, ale také vidíme, že
je třeba lidského úsilí, aby se
„pohlo“ nebem. Čteme zde jakýsi
návod (jeden z nástrojů). Co dělat
když.... Potíže mohou v našem životě nastat (v Písmu nikde nestojí, že
nemohou přijít). Bůh nám dává mechanismus, jak potíže řešit. První
církev byla církví modlící se. Stále
se modlili, byl to jejich život. My se
sice naučíme se „pomodlit“, ale

potřebujeme se posunout dál. Abychom se modlili doma, v práci, modlitbou ustavičnou.
Verš 13a Vede se někomu z
vás zle? Ať se modlí! Vede se někomu
zle, ať si nestěžuje (nereptá) … ale, ať
se modlí. Člověk se začíná modlit za
své problémy většinou, až když to
nedává ze své síly, bere to až jako
poslední možnost. Ale tak to nemá
být. Máme se modlit hned. Nemáme
být církví fňukající; stěžující si.
Řecké KAKOPATHEO – mít
soužení, utrpení, nést zlé, mít potíže.
Není tím míněno nic konkrétního.
Můžeme být v nějakém sevření. Co je
pro mě zlé, je utrpením někoho druhého. Má-li někdo z vašeho okolí
problém, „snižte“ se na jeho úroveň,
projevte jistou empatii. Modlete se s
ním.
U křesťanů by mělo být automatické, že má-li problém, začne se
modlit, ale není to tak. Většinou to
člověk řeší po-lidsku a až když vyčerpá všechny zdroje, tak pak teprve se
jde modlit. Máme o tom mluvit s Pánem od začátku, máme přeci s Ním
vztah.
Je dobře vědět: A/ někdy Bůh
odstraní zdroj zlé situace, potíží …
B/ někdy Bůh odstraní nepříjemné
pocity, prožívání, a dá nám sílu situaci unést do cíle s nějakým cílem, někdy je to Boží dopuštění a tak nás
daná věc má něco naučit.
Jestliže jsi v tlaku, věz, že je
to s Božím vědomím a Pán nedovolí
víc, než vydržíš. Třeba máš ve svém
životě něco změnit. 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. (1K 10,13)
S každou zkouškou Pán připravuje východisko, třeba je to to, co

nás má naučit hledat Boží tvář.
Nestěžujte si jeden na druhého, bratří, abyste nebyli odsouzeni.
Hle, soudce stojí přede dveřmi! Za
příklad trpělivosti v utrpení si, bratří,
vezměte proroky, kteří mluvili ve jménu Páně. Hle, `blahoslavíme ty, kteří
vytrvali´. Slyšeli jste o vytrvalosti Jobově a víte, k čemu ho Pán nakonec
přivedl. Vždyť `Pán je plný soucitu a
slitování´. (Jk 5,9-11)
Cílem bylo Jóba k něčemu
dovést. Někdy stačí podat informaci,
slyšíte kázání, osloví vás to a vyvodíte důsledek. Ale někdy sice slyšíte,
přesto ten důsledek z nějakých důvodů nevyvodíte. A pak právě nastupuje
tlak. Jestliže se ti vede zle, přijdete o
práci, zdraví se oslabí, ztratíte majetek… (Josef, příval na dům stavitele).
Neotvírejte se té situaci a modlete se.
Jako Silas a Pavel ve vězení.
Nikdo není tak chudý, aby se
nemohl modlit. Nikdo není tak opuštěný, aby nemohl hledat Boží blízkost
(ve vězení). Nikdo není tak nemocný,
aby se nemohl modlit (aspoň v duchu.
Pán Ježíš říká, Já jsem s Vámi až do skonání věků. Duch Panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl
radostnou zvěst pokorným, poslal mě
obvázat rány zkroušených srdcem,
vyhlásit zajatcům svobodu a vězňům
propuštění. (Iz 61,1)
Nic tě neodloučí od Kristovy
lásky. PAMATUJ: Vždy a za každé
situace se můžeš modlit. Když se nám
vede dobře? Ano! První církev byla
církví zpívající, tj. chválící.
Verš 13b Je někdo dobré
mysli? Ať zpívá Pánu! Doslova – „je
někdo veselý“ (volně – má někdo
dobrou náladu) – „ať zpívá žalmy“.
Když se vám daří, chvalte
Pána. První církev, byla církví zpívající, tj. chválící („židokřesťané“ byli
zvyklí zpívat Bohu). Není řečeno, jste
-li veselí, zpívejte si. Ale je tam zpívej žalmy, zpívejte to, co ukazuje na
Pána. Bůh chce, abychom tady na
zemi byli v každé situaci radostnými
křesťany.
To jsem vám pověděl, ABY
moje radost byla ve vás a vaše radost
aby byla plná." (J 15,11)
Až dosud jste o nic neprosili v
mém jménu. Proste a dostanete, ABY
vaše radost byla plná. (J 16,24)

Bůh chce, aby v nás byla
radost Božího Ducha. Jsme plní radosti a pokoje, jsme-li napojeni na
Pána. Hudba, chvály byla součást
židovské kultury. Na Chrámové hoře
zněla chvála neustále.
Potom zazpívali chvalozpěv
a vyšli na Olivovou horu. (Mt 26,30)
Zde máme určitý návod či
nastavení toho, co má církev dělat.
Co tedy? Budu se modlit v jazyku
ducha, ale budu se také modlit s vědomou myslí. Budu zpívat chvalozpěvy v jazyku ducha, ale budu
zpívat také s vědomou myslí.
(1K 14,15)
Co z toho plyne, bratří?
Když se shromažďujete, jeden má
žalm, druhý slovo naučení, jiný zjevení od Boha, ještě jiný promluví ve
vytržení a další to vyloží. Všecko ať
slouží společnému růstu. (1K 14,26)
Plni Ducha zpívejte společně
žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně.
Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého
srdce. (Ef 5,19)
V řečtině je každá ta píseň
jiná. Naše zpívání se děje směrem k
Bohu (nezpíváme si, ale zpíváme Mu
a před Ním). Jsou 3 druhy: 1/ žalmy
– psalmos – doslova: písně za doprovodu strunných nástrojů, není myšlena kytara, ale harfa. Může být oslavná, děkovná, vyznávací („vylévací“),
žalozpěv, bojovná. 2/ hymny –
hymnos – oslavná píseň; píseň, která
vzdává chválu a čest, vzývající jméno Boha, Nezpíváme o nějaké zkušenosti a bolesti. 3/ zpívejte duchovní
písně – ado, pneumatikos – duchovní zpěv (improvizace, zpěv v jazycích, zpěv spontánně právě vzniklý,
tzv. „nová píseň“). Něco, co odpovídá tomu: Zpívejte Hospodinu novou
píseň, jak dává Duch.
I v historii vidíme, že když
docházelo k probuzení, vznikaly nové písně. Nežijeme ze starých písní,
ale žijeme tím, co Bůh dává teď. Pán
dává živé slovo, ale dává i právě duchovní písně. V tradičních církvích
se o duchovních písních nemluví.
Otevřete se duchovnímu zpívání. Bůh chce, abychom byli „dobré
mysli“, abychom byli radostní. Když
se nám vede zle, máme se modlit,
když se nám vede dobře, máme
chválit Pána v žalmech, hymnách a
duchovních písních. To máme dělat

vždy na 1. místě.
Ježíš vstoupil na loď a přeplavil se na druhou stranu a přišel do
svého města. A hle, přinesli k němu
ochrnutého, ležícího na lůžku. Když
Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: "Buď dobré mysli, synu, odpouštějí se ti hříchy." (Mt 9,1-2)
Říkala si totiž: "Dotknu-li se
aspoň jeho šatu, budu zachráněna!"
Ježíš se obrátil a spatřiv ji, řekl:
"Buď dobré mysli, dcero, tvá víra tě
zachránila." A od té hodiny byla ta
žena zdráva. (Mt 9,21-22)
Bůh chce, abychom byli dobré mysli, ať už z hlediska zdraví či
smýšlení.
Jakub píše: Verš 14 Je někdo
z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají
ho olejem ve jménu Páně. Původně
Žid, byl-li nemocný, nejprve navštívil
rabína, ten ho mazal olejem a modlil
se za něj. Řecké ASTHENEO – fyzická nemoc; volněji pak přeloženo:
„je někdo z vás zesláblý“. Text neříká,
když to je lehké onemocnění, nechoďte za mnou, přijďte, až když je
to vážné. Ne nic takového. Neexistuje
škála onemocnění. Nemějte v sobě
předsudek, že s takovou hloupostí
nepůjdu za Pánem.
Proč se to neděje? V církvích se to prostě nevyučuje. Je zajímavé, že z tohoto mazání olejem římsko-katolická církev udělala „svátost
pomazání“ před smrtí.
„Mě je to blbý“ je předsudek.
(Není však místa pro ostych!). To je
Boží empatie. Všimněte si, že je tu
řečeno „ať zavolá starší církve“ (INICIATIVA – odpovědnost vychází od nemocného). Iniciativa je
také vyjádřením víry nemocného člověka, že tomuto biblického postupu
věří. Iniciativa není na starších. Navíc, starší (pastýři, dohlížitelé) také
nemusí nutně o vzniklé situaci

okamžitě vědět (… velké sbory). Je to
legitimní, biblický nástroj, který Jakub zmiňuje. Řecké PRESBYTEROS /ekklesias/ - starší, představený
církve.
Verš 14 Stůně-li kdo z vás?
Zavolej starších sboru, a oni modltež
se za něj, mažíce jej olejem ve jménu
Páně. (KR)
Co máme tedy dělat? 1/ zavolat starší sboru (řecké PROSKALEO)
– zavolat si, přivolat – prostě dejte
vědět; 2/ starší sboru se nad nemocným modlí (oni); 3/ mažou nemocného olejem – doslovně: olivový olej –
oni, /olej symbol přítomnosti Ducha
svatého/; 4/ dělají to ve jménu Páně
(Kyrie) – Ježíš je klíč. 5/ verš 15. pokračuje: modlitba víry - důvěry
(PISTEUO), jedná se o projev víry že zavolá starší, autoritu. POZOR:
není to nějaký rituál!
Hluboce zakořeněná myšlenka v židovství byla, že nemoc je vždy
důsledkem hříchu. Ale není to pravda. Verš 15 Modlitba víry zachrání
nemocného (neduživého KR), Pán jej
pozdvihne, a dopustil-li se hříchů,
bude mu odpuštěno. Židokřesťané
měli hluboce zakořeněné myšlení, že
nemoc je pouze důsledkem hříchu.
Podle židovské tradice např. za žloutenkou stála nenávist, pýcha zase působila potíže jater.
Jeho učedníci se ho zeptali:
"Mistře, kdo se prohřešil, že se ten
člověk narodil slepý? On sám, nebo
jeho rodiče?" Ježíš odpověděl:
"Nezhřešil ani on ani jeho rodiče; je
slepý, ABY se na něm zjevily skutky
Boží. Musíme konat skutky toho, který
mě poslal, dokud je den. Přichází
noc, kdy nikdo nebude moci pracovat.
(J 9,2-4)
Není zde řečeno, že existuje
přímá spojitost mezi nemocí a
hříchem. Nemoc nemusí být důsledkem hříchu. Verš říká: V případě, že
„dopustil-li se hříchů, bude mu odpuštěno“. Pro každý hřích je i odpuštění. Modlitba víry – zachrání SOZEIN – zachránit, spasit, uzdravit
(vyléčit), zachovat, ušetřit.
V textu nejde o „slib“ stoprocentního uzdravení. Člověk má něco
pochopit.
Dokončení příště.

Víra NENÍ naděje
Původce života jste zabili, Bůh ho však vzkřísil
z mrtvých a my jsme toho svědky. A protože tento člověk, kterého tu vidíte a poznáváte, uvěřil v jeho jméno,
moc Ježíšova mu dala sílu a zdraví - a víra, kterou
jméno Ježíšovo v něm vzbudilo, úplně ho uzdravila
před vašima očima. (Sk 3, 15 - 16)
V lednovém čísle našeho časopisu jsem psal
malé vyučování na téma: „Tajemství jménem Ježíš
Kristus“.
V tomto březnovém vyučování bych rád zmínil, jaký je rozdíl mezi vírou a nadějí. Modlit se modlitbu víry (za nemocné) a modlit se v naději je totiž
veliký rozdíl. Asi tak velký, jako je rozdíl voláte-li na
mé číslo jen s tím „malým“ rozdílem, že jste zaměnili
poslední 4 za 5. Je to sice „jen“ o jedno výše, ale už se
nedovoláte. Prostě to tak nefunguje. Písmo nezná modlitbu naděje.
Všimněme si, co je zmíněno ve výše uvedeném
textu ze Skutků. Zde se hovoří o víře, která jedná TEĎ.
Chromý uvěřil v jeho jméno KDY? TEĎ! Víra mu dala
sílu a zdraví KDY? TEĎ! Víra v Ježíšovo jméno ho
uzdravila KDY? TEĎ před vašima očima!
Mnoho křesťanů dělá chybu, že se třeba modlí
za uzdravení takto: Pane, vím, že ty ho uzdravíš. NEBO. Pane, ty ho můžeš uzdravit. A JEŠTE HŮŘE. Pane, jestli chceš, tak ho uzdravíš.
Je to v podstatě úplně stejné, jako v příběhu o
Lazarovi. Ježíš chtěl zjevit svou slávu skrze Lazarovo
vzkříšení TEĎ. Na co ale narážel? Na naději Marie a
Marty (sester Lazara) ve vzkříšení někdy v budoucnu.
To ale Ježíšovým záměrem nebylo. On chtěl vzkříšení
TEĎ! Marta řekla Ježíšovi: "Pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel. Ale i tak vím, že začkoli požádáš Boha, Bůh ti dá." Ježíš jí řekl: "Tvůj bratr vstane." Řekla mu Marta: "Vím, že vstane při vzkříšení v
poslední den." (J 11,21-24) Tedy v budoucnu.
Ježíš mluví o víře, Marta mluví o naději! Ježíš
mluví o přítomnosti, Marta mluví o budoucnosti!
Jakmile Marie přišla tam, kde byl Ježíš, a spatřila ho, padla mu k nohám a řekla: "Pane, kdybys byl
zde, nebyl by můj bratr umřel." 33 Když Ježíš viděl,
jak pláče a jak pláčou i Židé, kteří přišli s ní, v Duchu
se rozhorlil a vzrušen řekl: "Kam jste ho položili?"
Řekli mu: "Pane, pojď se podívat!" Ježíšovi vstoupily
do očí slzy. Židé říkali: "Hle, jak jej miloval!" Někteří
z nich však řekli: "Když otevřel oči slepému, nemohl
způsobit, aby tento člověk neumřel?" Ježíš, znovu rozhorlen, přichází k hrobu. Byla to jeskyně a na ní ležel
kámen. Ježíš řekl: "Zvedněte ten kámen!" sestra zemřelého Marta mu řekla: "Pane, už je v rozkladu,
vždyť je to čtvrtý den." (J 11,32-39)
Všimněte si. Lazarova sestra Marie mluví podobně (s lehkou výčitkou), ale Ježíš už dál diskuzi nepřipouští. Je totiž zbytečná. Marie by mluvila stejně
jako Marta o naději. V textu čteme o tom, že byl Ježíš
rozrušen, rozhorlen. Řecké TARASSÓ znamená: rozrušení, vyděšení, podráždění. Ve verši 38 se opakuje,
že byl Ježíš „znovu rozhorlen“.

Pavel Kalous
Zde je ale jiné řecké slovo. Pisatel zde uvádí, že
Ježíš byl; řecké EMBRIMAOMAI, tzn. hněv, silné rozhořčení, vztek. Ježíš se skutečně někdy na učedníky hněval.
Jste překvapeni? Český překlad stírá rozdíl Ježíšova stupňujícího hněvu z nepochopení toho, o co mu jde
TEĎ. Buďte ale v klidu. Nic nového pod sluncem. Mnoho
křesťanů totiž v církvi žije v naději (že jednou), nikoli
ve víře (že teď). Proto (mimo jiné) neprožívají a nemají
svědectví o Božím jednání v jejich přítomných životech.
Často ani neví, co to svědectví je. Proto někdy církev vypadá jako prima sociální neziskovka s kávou na neděli.
Podívejte, co bylo jasné Mojžíšovi.
Mojžíš mu řekl: "Kdyby s námi neměla být tvá PŘÍTOMNOST, pak nás odtud nevyváděj! Podle čeho jiného by
se poznalo, že jsem u tebe našel milost já i tvůj lid, ne-li
podle toho, že s námi půjdeš; tím budeme odlišeni, já i tvůj
lid, od každého lidu na tváři země." Hospodin Mojžíšovi
odvětil: "Učiním i tuto věc, o které mluvíš, protože jsi u
mne našel milost a já tě znám jménem." (Ex 33,15-17)
Spokojit se s tím, že je Bůh „neviditelně přítomen“
bez toho, aniž by se to projevilo, je v podstatě ďábelský
blud. A mnozí křesťané se s tím přesto spokojí.
My sami jsme udělali z Božího jednání věci MINULOSTI a odložili jsme je do BUDOUCNOSTI.
Ti lidé, kteří přicházeli ke Kristu chtěli, žádali ho,
aby pro ně Ježíš něco udělal TEĎ (v jejich situaci). A Ježíš
to dělal (v jejich situaci). Ježíš to chce dělat TEĎ!
Potom řekl Ježíš setníkovi: "Jdi, a jak jsi uvěřil, tak
se ti staň." A v tu chvíli se sluha uzdravil. (Mt 8,13)
KDY věřil, že to Ježíš může udělat? TEĎ!
A když vešel do domu, přistoupili ti slepci k němu.
Ježíš jim řekl: "Věříte, že to mohu učinit?" Odpověděli mu:
"Ano, Pane." Tu se dotkl jejich očí a řekl: "Podle vaší víry
se vám staň." A otevřely se jim oči. (Mt 9,28-30)
KDY věřili, že to Ježíš může udělat? TEĎ!
A hle, přinesli k němu ochrnutého, ležícího na lůžku. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: "Buď
dobré mysli, synu, odpouštějí se ti hříchy." … 6 Abyste však
věděli, že Syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy" tu řekne ochrnutému: "Vstaň, vezmi své lože a jdi domů!"
On vstal a odešel domů. (Mt 9,2, 6-7)
KDY viděl Ježíš jejich víru? TEĎ!
Všechno probíhalo v přítomnosti. Už to chápete?

NADĚJE BOŽÍ MOC NEUVOLŇUJE.
Velice krátce po mém obrácení mi kdosi řekl, že
„víra je strach naruby“. A je to tak.
Bůh nám dává víru jako nástroj k našemu JEDNÁNÍ TEĎ. My máme chodit vírou. Nebo skrze víru chodíme.
(2K 5,7; KR)
Naproti tomu ďábel dává lidem strach a pochybnosti. Je to opak víry. Je to to, co nás křesťany paralyzuje.

Víra nás ZMOCŇUJE. TEĎ!
Strach a pochybnosti nás činí BEZMOCNÝMI. TEĎ!
Kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. A to vítězství,
které přemohlo svět, je NAŠE VÍRA. (1J 5,4)
Díky, Pane Ježíši, za účinný nástroj, za VÍRU.
Proto, bratře, sestro: (TY) Bojuj dobrý boj víry!
(1Tm 6,12) Ptáš se KDY? TEĎ!

Základy křesťanské víry - 17. březen

redakce

Základy křesťanství aneb Kdyby byl Bůh tak by …
 15 lekcí určených především lidem, kteří o Bibli a Bohu nevědí vůbec nic nebo jen málo
 účast není podmíněna členstvím v církvi a nijak k němu nezavazuje
 lekce jsou bezplatné, přihlášky nejsou zapotřebí, diskuze vítána
Každý ČTVRTEK - 18.00, Dvořákova 1, Litoměřice (od parkoviště).

Každý je srdečně vítán.
Poznámka: Úvodní tři lekce jsou koncipovány tak, aby bylo možno pokračovat v návaznosti i
v případě, že jste některou z nich nezachytili. Z tohoto důvodu je možné se ke kursu připojit i následně po
úvodní lekci.

Tvořivé odpoledne

Šárka a Laďka

Přijďte si s námi vyrobit plstěnou „jarní“ kytičkovou brož. (Je možné zdobit i rokailovými korálky)
Sada kytiček bude k dispozici za nákupní cenu na
místě (cca 19Kč). Korálky si můžete přinést, ale budou
zde také. Je třeba si donést jehlu a barevné bavlnky.
Tvořit budeme v pátek 18.března od 17.00 hod.
Těšíme se na Vás.

Zvelebení modlitebny

redakce

Vítejte.

Tým.
Díky všem.

Kdo to byl?

Sborová budova

pastor

Spořící učet: 211 645 116 / 0600
(tento účet slouží pouze na dary pro sborovou budovu)

Součástí naší vize služby je také sborový
dům. V současné době se modlím, co v této oblasti
máme dál podniknout. Založili jsme účet jako jakýsi
„džbán“, který Bůh i my naplníme. Bůh jej bude naplňovat, jak je také budeme naplňovat i my.
Bůh je ten, který dává vždy daleko víc (a často tolik, než bychom si sami dokázali představit), ale
očekává také naši odpověď.
Numeri 14,6 Jozue, syn Núnův, a Káleb, syn Jefunův, dva z těch, kdo
dělali průzkum v zemi, roztrhli svá roucha 7 a domlouvali celé pospolitosti
Izraelců: "Země, kterou jsme při průzkumu procházeli, je země převelice dobrá. 8 Jestliže nám Hospodin bude přát, uvede nás do této země a dá nám ji.
Je to země oplývající mlékem a medem. 9 Nechtějte se přece bouřit proti
Hospodinu. Nebojte se lidu té země. Sníme je jako chleba. Jejich ochrana od
nich odstoupila, kdežto s námi je Hospodin. Nebojte se jich!"

Stálé přímluvy a pondělní půst za Honzíka

pastor

Jak jistě většinou již víte, Honzík Donát je v nemocnici v Motole na onkologickém oddělní. Už tato samotná věta vypovídá, o co jde.
My však spoléháme na milostivého Krista a Jeho láskyplnou uzdravující moc. V
každém případě stojíme stále v přímluvných modlitbách za celou situaci. Ve sboru jsme
se sjednotili také v půstu. Přesto však, kdo se k nám připojíte, vstupte s námi do půstu, a
to každé pondělí (dle možností a uvážení částečný půst či půl-půst). Ohledně otázky
půstu mě případně kontaktujte. Musím zmínit, Honzík vše nese velmi statečně. On ví, že
patří Pánu. Kéž se Pán v celé situaci mocně oslaví. V to také věříme a na to spoléháme!
Jan 9:3 Ježíš odpověděl: "Nezhřešil ani on ani jeho rodiče; je slepý, ABY se na
něm zjevily skutky Boží.“ … 7 a řekl mu: "Jdi, umyj se v rybníce Siloe." (To jméno znamená `Poslaný´.) On tedy šel, umyl se, a když se vrátil, viděl.

Křesťan v politice

redakce

V sobotu 6. února jsme přivítali senátora Libora Michálka. Tématem pro tuto
besedu bylo „Křesťan v politice“. Zajímavé a přínosné povídání bylo doplněné četnými dotazy z pléna. Církev by se neměla oddělovat od dění v police, zvláště, má-li
Bůh mezi politiky své služebníky. Beseda nás v mnohém „nastartovala“ k modlitbám
za v moci postavené, zvláště za službu znovuzrozených , kteří se v politice pohybují.
Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít
tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. (1Tm 2,1-2)

Sledujte internetové stránky našeho sboru

www.ichthyslitomerice.cz

Modlitební předměty
● probuzení v Litoměřicích
● partner. sbor Wichita FF
● English camp 2016
● Don Harris, misionář /USA/
● noví služebníci do sbor. služeb ● Brian Dagen, misionář /USA/
● učit se praktickému křesťanství ● Učednické skupinky
● činnost Archy (dětská misie)
● nový sbor ICHTHYS Lovosice

●
●
●
●
●

nevěřící rodinní příslušníci
růst besídky, dorostu a mládeže
za vládu a politiky
vlastní budova pro náš sbor
misijní projekt „Třebušín“

Pravidelná shromáždění sboru Ichthys
Středa – biblická hodina – 18.00 – Dvořákova 959/1, Litoměřice
Čtvrtek - Základy křesťanství - 18.00 (v prostorách sboru).
Neděle – nedělní bohoslužba – 9.30 (v prostorách sboru). Program pro děti zajištěn.

Oznámení — info


Základy křesťanství - čtvrtek - 18.00 (prostory sboru, pokud není oznámeno jinak).
Nezapomeňme na stálé přímluvné modlitby (Ef 6, 18).
 Třebušín - koná se 20. 3. (19.00) Další info v nedělním oznámení.
 Lovosice - koná se každou neděli (17.00), kromě první neděle. Další info v nedělním oznámení.
K dispozici jsou též záznamy biblických hodin a kázání na CD v mp3 a kazetách.
 Pro zájemce z různých sborových akcí zkopírujeme fotky (nejlépe flash disk).
Každou neděli: 8.00 - modlitby s pastorem (Pro každého, kdo se chce modlit „za“.).

Narozeniny:
Báča Josef st.
Sabo Matěj
Nevěčná Eva
Šupová Jaroslava

Kontakt:
2. 3.
7. 3.
29. 3.
29. 3.

Ichthys, Dvořákova 959/1, Litoměřice 412 01
Poštovní adresa: Palackého 14, Litoměřice 412 01
E-mail: ichthys.litomerice@centrum.cz

www.ichthyslitomerice.cz
Mobil: 731 411 704 mobil pastora – 24h denně

K vedení misijního sboru je povolán
starší pastor: ing. Pavel Kalous
Starší sboru: Jan Kmoch
Misijní koordinátor: Brian Dagen
nedělní besídka - Dáša Kalousová, Šárka Stejskalová,
Naděje Zimová, Jana Donátová
chvály - Pavel Kalous, Radka Štolcová, Marcela Trejbalová,
Jana Krocová, Josef Báča
nahrávání kázání - Pavel Kalous (v mp3)
úklid sbor. prostor - Jarka Šupová, Jana Krocová,
Karel Vinš, Jana Zimová
knihovna - Radka Štolcová
kuchyňka - Jarka Šupová
nástěnky - Laďka Knotková
skupinka Lovosice - Jana a Jan Donátovi
skupinka žen - Dáša Kalousová, Šárka Stejskalová
skupinka mužů - Pavel Kalous, Lukáš Kadeřábek
dorost - Naděje Zimová, Lukáš Kadeřábek
dramatická skupinka - Ivana Nováková, Vendy Housková,
Jana Krocová, Jana Trojáčková
údržba - Mirek Kratochvíl
správce webu - Vojta Palme

Na náš účet můžete posílat své dobrovolné dary a
finanční oběti, desátky či firemní sponzoring. Za
každý takový příspěvek jsme vám velice vděční.
Rádi vám také vystavíme potvrzení.
Děkujeme.

GE Money Bank č. ú.: 166 355 426 / 0600
(tento účet je určen na dobrovolné dary, desátky a provoz)

Spořící učet: 211 645 116 / 0600
(tento účet slouží pouze na dary pro sborovou budovu)

Malachiáš 3,10 Přinášejte do mých skladů
úplné desátky. Až bude ta potrava v mém domě,
pak to se mnou zkuste, praví Hospodin zástupů:
Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevyleji
na vás požehnání? A bude po nedostatku.
Pro potřeby společenství Ichthys vydává:
© Antiochia ministries. ZDARMA.

Časopis slouží jako informační bulletin sboru Ichthys Litoměřice. Sem můžete posílat svá svědectví, podávat inzeráty či
jiné příspěvky a to po konzultaci s pastorem sboru. Příprava, sazba, korektury: Š. Stejskalová, L. Hutarová, J. Krocová, V. Housková a P. Kalous. Časopis lze zasílat i na email ve formátu PDF. Za obsah odpovídá pastor sboru P. Kalous.

