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 evangelizace s
korejci
► pravidelný modlitební
život křesťanů
► duchovní moc pro Kristovu církev
► aktivní služba
► samofinancování
► zakládání nových sborů
►získání vlastní budovy
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„Nejste pozadu v žádném daru
Neboť svědectví o Kristu bylo
milosti“,
tj. řecky - charismat.
mezi vámi potvrzeno, takže nejste poMá řeč a mé kázání se neopízadu v žádném daru milosti /řecky
CHARISMATA/ a čekáte, až se zjeví raly o vemlouvavá slova lidské moudrosti, ale prokazovaly se Duchem a
náš Pán Ježíš Kristus. (1K 1,6-7)
mocí, ABY se tak vaše víra nezakládaJiž v minulém „úvodníku“ jsem la na moudrosti lidské, ALE na moci
psal, že apoštol Pavel nebyl nějakým Boží. (1K 2,4-5)
pouhým „mluvkou“. Jeho evangelium
To,
čím
sám
apoštol
mělo moc, jeho evangelium fungovalo. „disponoval“, se projevovalo i v koObčas mi někdo položí otázku, rintském sboru, mezi korintskými
kam bych zařadil náš sbor? Zda-li jsme křesťany. Neslýchané.
tradiční, tradiční evangelikálové nebo
Aby tomu všem dal „hlavu a
charismatici či letniční. Popravdě, já to patu“, vyučuje a popisuje CHARISnijak neřeším a nikdy jsem neřešil. A MATA ve 12. kapitole a pokračuje až
vlastně, je mi jedno, kdo a kam nás do kapitoly 14. Nejsem zastáncem něchce zařadit.
jakých „hnutí“, jsem zastáncem biblicJe pro mě ovšem důležité, co o ké církve.
tom, jak má takový biblický sbor vypaDary milosti (charismata) k
dat, říká Písmo.
církvi neodmyslitelně STÁLE patří.
Apoštol a jeho evangelium To, že se neprojevují, je především
mělo moc a to ve všech ohledech. proto, že se o nich málo (nebo vůbec)
Moc lásky a milosti, moc ke spasení, vyučuje. Některé zmatky a nedorozumoc k uzdravení a osvobození od mění způsobily sami některé např. letjakékoliv spoutanosti.
niční církve. Ale jen proto, že jiní ráDokonce, a to je někdy pro ná- doby „křesťané“ jiné třeba upalovali,
božné křesťany zarážející, tyto věci přestanu číst, studovat Písmo svaté?
„fungovaly“ i v korintské církvi. KoŘeknu to takhle; jsem znorintský sbor nepatřil mezi výstavní vuzrozený, Duchem svatým naplněný,
vzory křesťanství a přece se se všemi mám milost modlitby v jazycích i
aspekty evangelia zde setkáme.
schopnost je vykládat a modlím se za
Pavel píše, že „svědectví o další biblické projevy CHARISMAT.
Kristu bylo mezi vámi potvrzeno“. PtáV Kristu
te se jak? Odpověď následuje.
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
Přítomnost Boží s námi.
(dokončení)
Pavel Kalous, 20.11.2016
Kde je Boží moc dnes?
Ať tedy všechen Izrael s jistotou ví, že toho Ježíše, kterého vy
jste ukřižovali, učinil Bůh Pánem a
Mesiášem." Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: "Co máme dělat,
bratří?" Petr jim odpověděl:
"Obraťte se (čiňte pokání KR) a každý z vás ať přijme křest ve jménu
Ježíše Krista na odpuštění svých
hříchů, a dostanete dar Ducha svatého… Ti, kteří přijali jeho slovo, byli
pokřtěni a přidalo se k nim toho dne
na tři tisíce lidí. Vytrvale poslouchali
učení apoštolů, byli spolu, lámali
chléb a modlili se. Všech se zmocnila
bázeň, neboť skrze apoštoly se stalo
mnoho zázraků a znamení (Sk 2,3638,41-43).
Takovou církev chci. Nemůžeme se spokojit jen s povídáním o
Bohu.
Ananiáš a Safira.(Sk 5,1 … i
tak se projevovala Boží přítomnost).
Ani Pavel, ani Barnabáš
nepatřili ke 12ti, 70ti, 120ti … Oni
uvěřili až potom, přesto jim to fungovalo: Přesto tam Pavel a Barnabáš dost dlouho zůstali a přes všechny překážky mluvili o Pánu; a Pán
dosvědčoval svou milost tím, že jim
dával moc konat znamení a zázraky
(Sk 14,3).
Jak se modlila biblická církev? O co jí šlo?
“Pohleď tedy, Pane, na jejich hrozby a dej svým služebníkům,
aby s odvahou a odhodlaně mluvili
tvé slovo; a vztahuj svou ruku k
uzdravování, čiň znamení a zázraky
skrze jméno svého svatého služebníka Ježíše." Když se pomodlili, otřáslo
se místo, kde byli shromážděni, a
všichni byli naplněni Duchem svatým
a s odvahou mluvili slovo Boží (Sk
4,29-31). Takto to také chceme.
Toto je žalm svědectví o Boží přítomnosti: Žalm Davidův. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na
travnatých nivách, vodí mě na klidná

místa u vod, naživu mě udržuje,
stezkou spravedlnosti mě vede pro
své jméno. I když půjdu roklí šeré
smrti, nebudu se bát ničeho zlého,
vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá
hůl mě potěšují.
Prostíráš mi stůl před zraky
protivníků, hlavu mi olejem potíráš,
kalich mi po okraj plníš. ANO, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do
nejdelších časů (Ž 23,1-6).
A učte je, aby zachovávali
všecko, co jsem vám přikázal. A hle,
já jsem s vámi po všecky dny až do
skonání tohoto věku." (Mt 28,20).
Máme úžasného Boha.
Hospodinův ANDĚL se položí táborem kolem těch, kteří se bojí
Boha, a bude je bránit (Ž 34,8).
Hle, Hospodinova RUKA
není krátká na spasení, jeho UCHO
není zalehlé, aby neslyšel (Iz 59,1).
Nevzdávejme to: Neznámý
řekl: "Pusť mě, vzešla jitřenka." Jákob však odvětil: "Nepustím tě, dokud
mi nepožehnáš." (Gn 32,27).
Závěr:
1/ Mojžíš, a nejen on, rozuměli Boží
přítomnosti
jako
přítomnosti
„projevující se“.
2/ Proto, celé Písmo nám předkládá
prostý fakt: Boží přítomnost je REÁLNÁ, projevující se.
3/ Ač je to k nevíře, církev tento biblický fakt přehlíží, dokonce jej nahrazuje.
4/ Biblická církev po Boží reálné
přítomnosti touží a dokonce je pro ni
„běžná“.
5/ Hledej v Písmu o Boží přítomnosti. Nenechej se opít tím, co se v církvi
„říkávává“.
6/ Protože: Můžete mít církev bez
Boží přítomnosti nebo s Boží přítomností; není to automatické.
7/ S čím se spokojíš? S bohem, který
nemluví, nejedná? Naše modlitby
nechť zahrnují touhu po REÁLNÉ
Boží přítomnosti. My již máme Novou smlouvu.
Proto se Ježíš stal ručitelem lepší
smlouvy (Žd 7,22).

Boží království je mezi námi
Pavel Kalous, 27.11.2016
Láska k Bohu a k lidem se
projevuje tím, že toužíme po jejich
záchraně. Nikdo si nepřeje lidskou
záchranu tolik jako Bůh. Chce, aby
všichni došli spásy. Proto také Kristus přišel. On nepřišel nakrmit hladové. Bible popisuje svět jako jeden
velký potápějící se Titanic.
Písmo o tom mluví jasně a
srozumitelně. Zásadní je zvěstovat
poselství o záchraně.
A myslíte si, že nás Ježíš
vede k něčemu jinému? Když byl
Ježíš pokřtěn a naplněn Duchem
Svatým, začala Jeho služba.
Od té chvíle začal Ježíš kázat: "Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské." (Mt 4,17).
Jinak přeloženo: obraťte se.
Jsou mezi námi lidé, kteří se neptají, kteří nehledají. I k těm Bůh chce,
aby dolehlo evangelium. Tyto předchozí verše znamenají přesně to, co
to znamená.
Mnoho lidí dochází do církve, aniž by se dozvěděli, že do Božího království se musí znova narodit. V té církvi se prostě nevyučuje,
co Ježíš řekl Nikodémovi.
Ježíš mu odpověděl: "Amen,
amen, pravím tobě, nenarodí-li se
kdo znovu, nemůže spatřit království
Boží." (J 3,3).
Není to nějaké automatické.
Chceme-li tam vstoupit, musíme se
znovu narodit.
Udělali jsme evangelium
velmi složité, zakamuflované, za
hradbou různých „ohledů“ – nemůžeme to lidem říct, tak jak to je
(slovo hřích je snad vulgární? …).
Postupně se obrušují hrany evangelia, až z něho nezbude nic. Za hradbou sociální práce, aktivit pro rodiny a děti, za hradbou liturgií a slavnostních bohoslužeb, apod..
Apoštol Pavel přijal a odevzdával naprosto konkrétní evangelium. Je nesmírně důležité říkat lidem to, co říkal Ježíš. Nic nedomýšlet.
Ježíš chodil po celé galileji,
učil v jejich synagógách, kázal
evangelium království Božího a

uzdravoval každou nemoc a každou
chorobu v lidu. Pověst o něm se roznesla po celé Sýrii; přinášeli k němu
všechny nemocné, postižené rozličnými neduhy a trápením, posedlé, náměsíčné, ochrnuté, a uzdravoval je. A
velké zástupy z Galileje, Desetiměstí,
z Jeruzaléma, Judska i ze Zajordání
ho následovaly (Mt 4,23-25).
Lidé se už dopředu dozvídali,
co evangelium působí. Fungující
evangelium předcházejí zvěsti. Na
jeho základě se lidé obrací a mění své
životy. Nesnažme se ho měnit, jinak
to nefunguje.
Jděte a kažte, že se přiblížilo
království nebeské. Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte;
zadarmo jste dostali, zadarmo dejte
(Mt 10,7-8).
Tak jednoduché a prosté to
je. Projevovalo se tím, že lidé byli
zachraňováni, byli spaseni, uzdraveni,
osvobozeni.
Jestliže však vyháním démony
Duchem Božím, pak už vás zastihlo
Boží království (Mt 12,28). Jestliže to
děláme, tak už je tu Boží království.
Ježíš to sám dělal a chtěl to i po
svých učednících.
A řekl JIM: "Jděte do celého
světa a kažte evangelium všemu stvoření (Mk 16,15).
I z našeho národa vyšli ochranovští bratři kázat evangelium do celého světa. Dodnes jsou tam fungující
zdravé církve.
Když nastal den, vyšel z domu
a šel na pusté místo; zástupy ho hledaly. Přišly až k němu a zdržovaly ho,
aby od nich neodcházel. Řekl jim:
"Také ostatním městům MUSÍM
zvěstovat Boží království, vždyť k tomu jsem byl poslán." (L 4,42-43).
Zástupy kolem nás čekají na
to, až jim o Božím království řekneme.
Potom Ježíš procházel městy
a vesnicemi a přinášel RADOSTNOU

ZVĚST o Božím království; bylo s
ním dvanáct učedníků a některé
ženy uzdravené od zlých duchů a
nemocí: Marie, zvaná Magdalská, z
níž vyhnal sedm démonů, Jana, žena
Herodova správce Chuzy, Zuzana a
mnohé jiné, které se o ně ze svých
prostředků staraly (L 8,1-3).
Dobrou zprávou je, že Boží
království je tady a ještě lepší zprávou je, že se můžeš do něj narodit.
Lidé měli o něm osobní svědectví.
Zakusili ho.
Ježíš svolal svých Dvanáct a
dal jim sílu a moc vyhánět všechny
démony a léčit nemoci. Poslal je
zvěstovat Boží království a uzdravovat. … Vydali se na cestu, chodili od
vesnice k vesnici, přinášeli všude
radostnou zvěst a uzdravovali (L 9,12.6).
A učedníci to předávali dál a
dál. Dostávali stejný úkol. Evangelizační práce je tolik, že na to Ježíš
sám nestačil.
Potom určil Pán ještě sedmdesát jiných a poslal je před sebou
po dvou do každého města i místa,
kam měl sám jít. … uzdravujte nemocné a vyřiďte jim: `Přiblížilo se k
vám království Boží.´ Když však přijdete do některého města a nepřijmou vás, vyjděte do jeho ulic a řekněte:`Vytřásáme na vás i ten prach z
vašeho města, který ulpěl na našich
nohou! Ale to vězte: Přiblížilo se
království Boží´ (L 10,1.9-11).
Kolem Krista je vždy plno
lidí, pro které máme problém Krista
vidět. Kristus je to, co říká Bible a
Jeho služba je zapsaná. I tehdy ne
všichni lidé přijímali evangelium.
Učedníci mají k lidem jít bez ohledu
na to, jestli to přijmou nebo ne. Musí
slyšet tu zprávu: přiblížilo se království Boží.
Jestliže však vyháním démony prstem Božím, pak už vás zastihlo Boží království (L 11,20).
Když se ho farizeové otázali,
kdy přijde Boží království, odpověděl
jim: "Království Boží nepřichází tak,
abyste to mohli pozorovat; ani se
nedá říci: `Hle, je tu´ nebo `je tam´!
Vždyť království Boží JE mezi vámi!" (L 17,20-21).
Oni se na Boží království
dívali. Dívali se na Pána Ježíše Krista. Ježíš je tu stále přítomný ve svém

těle, tj. v církvi. My reprezentujeme
Boží království.
Ježíš mu odpověděl: "Amen,
amen, pravím tobě, nenarodí-li se
kdo znovu, nemůže spatřit království
Boží." … Ježíš odpověděl: "Amen,
amen, pravím tobě, nenarodí-li se
kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít
do království Božího. … Nediv se, že
jsem ti řekl: Musíte se narodit znovu
(J 3,3.5.7).
Řekl mu to v době, kdy ještě
nebylo napsáno Janovo evangelium.
Není to novozákonní učení, Nikodém, jako učitel Izraele, to měl vědět.
Chci vám připomenout,
bratří, EVANGELIUM, které jsem
vám zvěstoval, které jste přijali, které je základem, na němž stojíte, a
skrze něž docházíte spásy, držíte-li
se ho tak, jak jsem vám je zvěstoval vždyť jste přece neuvěřili nadarmo.
Odevzdal jsem vám především, co
jsem sám přijal, že Kristus zemřel za
naše hříchy podle Písem a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne
podle Písem (1K 15,1-4).
Toto je definované evangelium. Takto to můžeme lidem říct. A
když to přijmou pro sebe, můžou žít
s Kristem věčně. V okamžiku, kdy
toto člověku řekneme, tak Pán Ježíš
Kristus se za to může postavit.
Duch Svatý je ten, který inspiroval lidi, aby to zapsali. Duch
Svatý je ten, který může ke člověku
kdykoliv promluvit a použít si to, co
jsme mu řekli. Přemýšlí o těch slovech evangelia a může změnit směr
svého života – ze široké cesty, která
vede do záhuby, zabočit do úzké,
která vede ke spáse.
A řekl jim: „JDĚTE do celého světa a KAŽTE evangelium všemu stvoření.“ (Mk 16,15). Jsme to
lidem kolem nás dlužni.
`Každý, kdo vzývá jméno
Páně, bude spasen´. Ale jak mohou
vzývat toho, v něhož neuvěřili? A jak
mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli? A jak mohou uslyšet, není-li tu
nikdo, kdo by ho zvěstoval? A jak
mohou zvěstovat, nejsou-li posláni?
Je přece psáno: `Jak vítaný je příchod těch, kteří zvěstují dobré věci!´
Ale ne všichni přijali evangelium. Už
Izaiáš říká: `Hospodine, kdo uvěřil
naší zvěsti?´ Víra je tedy ze

Měl zaslíbení: Jemu bylo Duzvěstování a zvěstování z pověření
chem svatým předpověděno, že neuzří
Kristova (Ř 10,13-17).
smrti, ….(verš 26). Hospodin s ním
evidentně jednal (byl duchovně citliZávěr:
vý). Očekávání byl jeho životní po1/ Zvěst je naprosto konkrétní. Ježíš stoj. Čteme, že jeho nastavení bylo
takové, že byl ve správnou chvíli na
to říká jasně. Apoštol Pavel také.
2/ Církev zvěst o Božím království správném místě.
Židé přinášeli do chrámu své
zaobalila, až se vyčpěla, či se úplně
potomky osmý den po narození. Jenztratila.
3/ Argument: „Takhle to přece říci že kolik se rodilo dětí? Poznejte mezi
nimi Mesiáše! Očekávající člověk
nemůžeme,“- mluví proti Písmu.
4/ Ježíš mu řekl: „Ty jsi učitel rozpoznává, kde ho Pán Bůh chce
„CÍRKVE“, a tohle nevíš?“ (J 3,10). momentálně mít. Byl veden Duchem.
5/ Písmo říká, co bychom měli vědět Ve SZ „být v chrámu“ vždycky znamenalo snahu být co nejblíže Pánu
a co kázat.
6/ Jdeme-li a děláme-li to, pak jsme Bohu. Simeon vyhledával Boží blízmilostivou vůní svému okolí. Jestliže kost. Očekáváme také potěšení Izraese to lidé
nedovědí, jak budou le? Pane, přijď!
Proč měl takovou výsadu (a
moci reagovat?
7/
Naše biblické JEDNÁNÍ pak jiní ne)?
Simeon byl věřícím zbožným
přináší i to JEDNÁNÍ Boží.
člověkem a „očekával potěšení Izraele“.
Simeon očekávající
Jaká byla situace (duchovní,
Pavel Kalous, 4.12.2016
politická)?
Duchovní temnota (kněží,
V Jeruzalémě žil muž jméfarizeové,
zákoníci), úpadek chrámu
nem Simeon; byl to člověk spravedli(směnárníci),
nadvláda Římanů. Na
vý a zbožný, očekával potěšení Izraeprvní
pohled
bylo
vše nádherné. Pale a Duch svatý byl s ním. Jemu bylo
když
dopadaly
Duchem svatým předpověděno, že prsky slunce,
neuzří smrti, dokud nespatří Hospo- na chrám, zářily, protože byl ze zlata
dinova Mesiáše. A tehdy veden Du- a bílého kamene. Na druhý pohled
chem přišel do chrámu. Když pak bychom viděli, že kněží a levité obrodiče přinášeli Ježíše, aby splnili, chodovali se směnárníky. Oběť se
co o dítěti předepisoval Zákon, vzal musela kupovat za židovské peníze.
ho Simeon do náručí a takto chválil Do té situace se narodil Ježíš.
Proto se anděl se zprávou o
Boha: "Nyní propouštíš v pokoji svénarození
Ježíše neobjevil v chrámu,
ho služebníka, Pane, podle svého
ale
navštívil
pastýře.
slova, neboť mé oči viděly tvé spaseO
cca
30 let později, když
ní, které jsi připravil přede všemi
potom
vystoupil
Jan křtitel, byly to
národy - světlo, jež bude zjevením
pohanům, slávu pro tvůj lid Izra- početné zástupy lidí, co se dávali pokřtít, Ježíš kázal: … aby se splnilo, co
el." (L 2,25-32). Čti celé: v. 33-35.
je řečeno ústy proroka Izaiáše:`Země
Simeon je nádherným příkla- Zabulón a Neftalím, směrem k moři
dem očekávajícího křesťana. Jeho za Jordánem, Galilea pohanů - lid
postojem je životní advent. Bůh nás bydlící v temnotách uvidí veliké světvede k tomu, aby v našem srdci byl lo; světlo vzejde těm, kdo seděli v
krajině stínu smrti.´ Od té chvíle zapostoj očekávání.
čal Ježíš kázat: "Čiňte pokání, neboť
Co víme o Simeonovi?
Byl to člověk spravedlivý a se přiblížilo království nebeské." (Mt
zbožný. Očekával (očekávající KR) 4,14-17).
Zákoníci si mysleli, že očekápotěšení Izraele a Duch svatý byl s
vaný
Mesiáš,
přijde osvobodit Židy
ním. Duch svatý tehdy ještě nebyl
seslán na zemi a bylo velice výjimeč- od nadvlády Římanů. Ježíš přišel proné, kdy Duch svatý sestupoval a jed- to, aby nás zbavil duchovního jha.
nal s lidmi. Musel to být výjimečný Toho, že člověk je spoután hříchem.
Žádný zákon ani žádná zvířecí oběť
člověk.

nebyla schopna uspokojit požadavek
– odplatou za hřích je smrt. To se
naplnilo v osobě a díle Ježíše Krista.
O Vánocích nevěřící lidé s
námi slaví narozeniny našeho Pána.
Doba se nezměnila. Nežijeme ve světle.
Lidé kolem nás nevědí, že by
měli vědět. To je náš úkol, říkat lidem o narození Mesiáše. Je to skvělá
příležitost říkat: Dnes se vám narodil
Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově (L 2,10-11).
Lidé kolem nás neočekávají,
když by měli očekávat. Oni nevědí.
Bůh tohoto světa oslepil jejich nevěřící mysl, aby jim nevzešlo
světlo evangelia slávy Kristovy, slávy
toho, který je obrazem Božím (2K
4,4).
Zlý nechce, aby pohanům
vzešlo: světlo, jež bude zjevením pohanům, slávu pro tvůj lid Izrael." (v.
32).
Lidé sice slyší o Ježíši, ale
nemají světlo. Církev nijak zvlášť
neburcuje poselstvím evangelia.
Očekávající Simeon má slovo.
A/ jednak pro sebe: nyní propouštíš … Co mu bylo předpovězeno, se naplnilo. Chválil Boha. Bůh je
takový, že umí slovo naplnit reálně,
že se ho můžete reálně dotknout. To
mohou jen ti, kteří očekávají. Taková
má být církev.
B/ Slovo pro pohany – světlo
pohanům. Jsme dnes na bohoslužbě
jenom proto, že nám bylo dáno světlo.
C/ Slávu pro tvůj lid Izrael.
Jen část Izraele přijala Ježíše, ale
Bůh s ním ještě bude jednat.
D/ Slovo pro Marii – ona
bude lakmusovým papírkem pro
ostatní lidi.
Ježíšův otec a matka byli
plni údivu nad slovy, která o něm
slyšeli. A Simeon jim požehnal a řekl
jeho matce Marii: "Hle, on jest dán k
pádu i k povstání mnohých v Izraeli
a jako znamení, kterému se budou
vzpírat - i tvou vlastní duši pronikne
meč - aby vyšlo najevo myšlení mnohých srdcí." (v. 33-35).
Marie věděla, kým je: Maria
řekla: "Hle, jsem služebnice Páně;
staň se mi podle tvého slova." Anděl
pak od ní odešel (L 1,38).

Ona není předmětem uctívání. Tím je Ježíš.
Hospodin vyčkává, chce se
nad vámi smilovat, vyvýší se, slituje
se nad vámi. Vždyť Hospodin je Bohem práva, blaze těm, kdo ho očekávají (Iz 30,18).
Očekávání je požehnané.
Tak i Kristus byl jen jednou
obětován, aby na sebe vzal hříchy
mnohých; po druhé se zjeví ne už
kvůli hříchu, ale ke spáse těm, kdo ho
očekávají (Žd 9,28).
Členem židovské rady byl
muž jménem Josef, člověk dobrý a
spravedlivý, který nesouhlasil s jejich
rozhodnutím a činem. Pocházel z židovského města Arimatie a patřil k
těm, kdo očekávali království Boží (L
23,50-51).
Vyžádal si Ježíšovo tělo, aby
ho uložil do hrobu. Bůh sleduje momenty lidí, které jsou zvlášť důležité.
Víc se o nich v Bibli nedočteme.
Ke které skupině lidí patříš?
Očekáváš Ježíše nebo tě to vůbec
nezajímá?
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 (L 17,33-36).
Závěr:
1/ Bůh má zalíbení v Simeonovi (a
nejen v Anně), reprezentují očekávající církev.
2/ Kdo je „očekávající“, bývá ve
správnou dobu na správném místě.
3/ Očekávání Krista není dáno daty
(od - do), ale vnitřním postojem, nasměrováním.
4/ Očekávající dostává „slovo“ od
Pána.
5/ Patříš k těm, kteří Krista očekávají?

Maria - nástroj Boží
Pavel Kalous, 11.12.2016
Když byla Alžběta v šestém
měsíci, byl anděl Gabriel poslán od
Boha do Galilejského města, které se
jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené

muži jménem Josef, z rodu Davidova;
jméno té panny bylo Maria. Přistoupil k ní a řekl: "Buď zdráva, milostí
zahrnutá, Pán s tebou." Ona se nad
těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená. Anděl jí
řekl: "Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha. Hle, počneš a
porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš.
Ten bude veliký a bude nazván synem
Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn
jeho otce Davida. Na věky bude kralovat nad rodem Jákobovým a jeho
království nebude konce." (L 1,2633). Čti celé: 34-38.
Anděl zvěstoval Marii její
úkol. Je zvláštní, že se Marie nepozastavuje nad tím, že ji navštívil anděl.
Zarazila se nad tím, co jí řekl.
Židé již po mnoho století
očekávali na svého Vykupitele. Byli
ve složité situaci. Žili pod římskou
nadvládou. Dá se to i vztáhnout na
dnešní situaci. I my často žijeme pod
tlakem nebo nějakou spoutaností.
Nevidíme východisko, řešení. Potřebujeme, aby k nám někdo shůry přistupoval. Celá společnost potřebuje
Krista, aby zazářil.
Probuď se, kdo spíš, vstaň z
mrtvých, a zazáří ti Kristus (Ef 5,14).
Jsou lidé, kteří to mají vnitřně dobře nastavené (např. Simeon) a
začnou slyšet tichý hlas Božího volání. Potom jsou ve správný čas na
správném místě.
Hle, Hospodinova ruka není
krátká na spasení, jeho ucho není
zalehlé, aby neslyšel (Iz 59,1).
Očekávání se netýká jen období adventu. Nechejme se Pánem
kdykoliv zastavit, abychom uslyšeli,
že Bůh má pro nás východisko, osvobození, řešení, uzdravení a další věci.
Nenechejme se semlít okolnostmi a
prací.
Jaké asi měla Marie předpoklady, že si ji Bůh vyvolil? Byla čistá, panna, super star mezi lidmi?
Jsem přesvědčen, že před Pánem Bohem to nehraje vůbec žádnou zvláštní
roli, protože do nebe se nikdo nedostane pro svoji počestnost. Je to Boží
věc, když si Bůh zavolá Marii, Petra,
Pavla, tebe.
Anděl, když zdraví Marii, tak
jí říká: "Buď zdráva, milostí

zahrnutá, Pán s tebou." Vzpomínáte
si na kázání o milosti? Zrovna tak
jako ryba ve vodě je celá mokrá
(není nikde suchá), tak i my jsme
obklopeni Boží milostí. To, že ji
nevnímáme, může být způsobeno
tím, že naše „satelity“ máme nasměrovány špatným směrem.
Co mění zásadním způsobem život Marie? Pokud dovolíme,
aby Boží slovo sestupovalo do nás,
můžeme mít „dítě“ kdykoliv.
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. 36-37).
Protože je to o nás, neboť
Bůh je mocen. Pouze se to o ní říkalo.
Nejdůležitější byla její odpověď: Maria řekla: "Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova." Anděl pak od ní odešel (v.
38).
Anděl měl pro ni naprosto
konkrétní zprávu: počneš, porodíš
syna a dáš mu jméno Ježíš. Marie
tomu porozuměla jen částečně.
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 (v.
34-35).
Ono není zapotřebí, aby
nám Pán Bůh všechno vysvětloval,
abychom Mu to schvalovali. Kdyby
nám Bůh všechno dopředu řekl, tak
bychom ve své malosti a strachu, tu
službu možná nepřijali. Naopak očekává, jestli uvěříme tomu, co nám
řekne. Jestli pochopíme, že to
s námi myslí dobře v rámci svého
plánu.
Bůh nepotřebuje naši moc a
sílu, ani naše nápady a metody, ale
vydání se pro Boží věci.
Jsme zajisté jeho dílo, jsouce stvořeni v Kristu Ježíši k skutkům
dobrým, kteréž Bůh připravil, abychom v nich chodili (Ef 2,10 KR).
Bůh pro Marii připravil, aby
se v moci Ducha svatého v ní narodil Ježíš, a aby se s Josefem o Něj
postarali. To si Marie nevymyslela.
Skutky jsou již připravené,
stačí do nich jen vstoupit. Pokud jste

to již udělali, poznali jste každým
krokem, že byste neměnili.
Maria řekla: "Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého
slova." V řečtině služebnice znamená
také otrokyně. To stejné vyznával i
apoštol Pavel. Bůh se nedívá na morální profil člověka: všichni zhřešili a
jsou daleko od Boží slávy (Ř 3,23).
Šanci má před Bohem každý.
Toto jsou právní ustanovení,
která jim předložíš: Když koupíš
hebrejského otroka, bude sloužit šest
let; sedmého roku odejde jako propuštěnec bez výkupného. Jestliže přišel sám, odejde sám, měl-li ženu, odejde jeho žena s ním. Jestliže mu dal
jeho pán ženu, která mu porodila syny nebo dcery, zůstane žena a její
děti u svého pána, a on odejde sám.
Prohlásí-li
otrok
výslovně:
"Zamiloval jsem si svého pána, svou
ženu a syny, nechci odejít jako propuštěnec", přivede ho jeho pán před
Boha, totiž přivede ho ke dveřím nebo
k veřejím, probodne mu ucho šídlem
a on zůstane provždy jeho otrokem
(Ex 21,1-6).
Všimněte si, že tu Ježíš vůbec neřeší otázku otrokářství. Otrok
v té době byl něco jako zaměstnanec.
Pokud ho pán domu miloval, tak se
měl u něj dobře. Je to zaslíbení.
Rozumíte, proč Marie neměla
problém se nazvat služebnicí? Protože ona svého Pána milovala. A stejně
tak Saul z Tarsu se prohlašuje za otroka, protože se rozhodl navždy zůstat se svým Pánem. Zamiloval si
svého Pána. Byli to otroci z lásky.
Poznal jsi, že Pán je dobrý?
Člověk, který nerozmnožil
ani jednu hřivnu, řekl, že měl ze svého pána strach. Neznal svého pána.
Jen z doslechu o tobě jsem
slýchal, teď však jsem tě spatřil vlastním okem (Jób 42,5).
Pojď s Marií, Petrem a
s dalšími poznávat svého Pána, jak je
dobrý.
Je zvláštní mluvit o tom, že
jsme otroci a zároveň, že jsme svobodní. Co jsi ochoten učinit pro svého Pána? Bůh vyhledává ty, kteří jej
milují.
Ne každý, kdo mi říká `Pane,
Pane´, vejde do království nebeského;
ale ten, kdo činí vůli mého Otce
v nebesích (Mt 7,21).

Bůh má také svůj advent. On
čeká na tebe. Možná už chodíš do
církve nějakou dobu, ale stále ještě
nejsi služebník z lásky.
Není řečeno, že k nám Bůh
promluvil skrze MARII (jsou zde
zmíněni pouze proroci a pak Syn).
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).
Je totiž jeden Bůh a jeden
prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe
jako výkupné za všechny, jako svědectví v určený čas (1Tm 2,5-6).
Jaký je rozdíl mezi Marií a
apoštolem Pavlem? Není žádný! Oni
oba dovolili, aby se v nich narodil
Ježíš. V nitru Saula z Tarsu se to
stalo v oblasti ducha.
I ty jsi někdy ve svém životě
dovolil, aby se v tobě narodil Ježíš.
Jsme znovuzrození skrze Ducha svatého v nás. A dovolil jsi, aby Ježíš
mohl jednat dál ve tvém životě?
Nejsi stále jen služebník? Odpověz
Bohu stejně jako Marie. Dovoluj mu
stále, aby v tobě působil. Bůh jedná
skrze důly – Boží otroky z lásky.
Závěr:
1/ Bůh je milostivě jednající. Boží
jednání s člověkem (lidstvem) je
projevem milosti a lásky.
2/ Marie, Petr, Pavel, mnozí další i
ty jsi „nalezl u Boha milost“.
3/ Marie v Božích očích splňovala
„předpoklady“ k naplnění svého
úkolu. Stejně tak ale i Saul z Tarsu.
Proč?
4/ Kristus je Bůh, kterému sloužíme
(každý svým způsobem, dle Božího
povolání).
5/ Chceš být „otrokem“ z lásky?
Jaké je tvé „prohlášení“?

Připravte cestu
Pavel Kalous, 18.12.2016
To je ten, o němž je řečeno
ústy proroka Izaiáše: `Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně,
vyrovnejte mu stezky!´ (Mt 3,3).
Toto je svědectví Janovo,
když k němu Židé z Jeruzaléma

poslali kněze a Levity, aby se ho zeptali: "Kdo jsi ty?" I vyznal a nezapřel; vyznal: "Já nejsem Mesiáš."
Zeptali se ho: "Co tedy? Jsi Eliáš?"
Řekl: "Nejsem." "Jsi ten Prorok?"
Odpověděl: "Ne." Řekli mu tedy:
"Kdo jsi? Ať můžeme dát odpověď
těm, kteří nás poslali. Co říkáš sám o
sobě?" Řekl: "Já jsem hlas volajícího
v pustině: `Vyrovnejte Pánovu cestu´, jak řekl prorok Izaiáš." (J 1,1923).
Toto zapsali všichni evangelisté: Mk 1,3, L 3,4-5. Odvolávají se
na text ve SZ:
Hlas volajícího: "Připravte
na poušti cestu Hospodinu! Vyrovnejte na pustině silnici pro našeho Boha! Každé údolí ať je vyvýšeno, každá hora a pahorek sníženy. Pahorkatina ať v rovinu se změní a horské
hřbety v pláně. I zjeví se Hospodinova sláva a všechno tvorstvo společně
spatří, že promluvila Hospodinova
ústa." (Iz 40,3-5).
Jsme v podobné situaci. Dnes
tu nemáme jednoho proroka. Pána
předchází Jeho církev. My jsme ten
triumfální průvod.
Budiž vzdán dík Bohu, který
nás stále vodí v triumfálním průvodu
Kristově a všude skrze nás šíří vůni
svého poznání (2Ko 2,14).
Nejhorší variantou je mlčící
církev. Během 2. svět. války církev
mlčela. Vatikán mlčel k hrůzám nacismu. Církev má být volající.
A řekl jim: "Jděte do celého
světa a kažte evangelium všemu stvoření (Mk 16,15).
Nejhorší je církev, která je
vyčpělá, která nevoní.
Ale že jsi vlažný, a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech
(Zj 3,16).
To, co předchází Pána, je
hlas. Není to ale hlas andělů.

Je to hlas Kristovy církve.
Jsme tedy posly Kristovými,
Bůh vám domlouvá našimi ústy; na
místě Kristově vás prosíme: dejte se
smířit s Bohem! (2K 5,20).
Církev předchází Pána. Jan
předcházel Pána. Aby byla vyrovnaná
cesta k Pánu. Vždycky se připravovali cesty pánům – císařům. Měli před
sebou předvoj, např. armáda má ženisty. Proto Jan připomíná, údolí měla být zasypána a pahorky srovnány.
Zástupům, které vycházely,
aby se od něho daly pokřtít, Jan
říkal: "Plemeno zmijí, kdo vám
ukázal, že můžete utéci před nastávajícím hněvem? Neste tedy ovoce,
které ukazuje, že činíte pokání, a
nezačínejte si říkat: `Náš otec jest
Abraham!´ Pravím vám, že Bůh může
Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení. Sekera už je na kořeni stromů;
a každý strom, který nenese dobré
ovoce, bude vyťat a hozen do ohně."
Zástupy se Jana ptaly: "Co jen máme
dělat?" On jim odpověděl: "Kdo má
dvoje oblečení, dej tomu, kdo nemá
žádné, a kdo má co k jídlu, udělej
také tak." Přišli i celníci, aby se dali
pokřtít, a ptali se: "Mistře, co máme
dělat?" On jim řekl: "Nevymáhejte
víc, než máte nařízeno." (L 3,7-13).
Plemeno zmijí označuje člověka, který je uštknutý hadem. My se
tak již rodíme. Jan nabízel lidem, že
mohou utéci od nastávajícího hněvu.
John Wesley řekl, že křesťan je ten,
kdo touží utéct z nastávajícího hněvu.
Dává to smysl. Jestli nám bylo zjeveno, že Kristus přišel proto, abychom
byli zachráněni, tak z toho chceme
utéct.
Je dobré sledovat dění kolem
Izraele, protože Bůh přichází. Ježíš
říká, abychom si vzali ponaučení od
fíkovníku. Ten reprezentuje Boží lid
Izraele. V Písmu je napsáno, že Ježíš
přišel na sklonku věků. Boží dívání
se na tento čas je úplně jiné. Jakmile
bude lid Izraele shromážděn, přijde
vytržení. Židé se stanou evangelizátoři světa a vstoupí na scénu antikrist.
Nevíme kdy, ani neznáme detaily.
Lze to rozpoznat, stejně jako počasí
nebo žně.
I v nás, kteří jsme znovuzrození, stále dřímá lidská přirozenost.
Chci říci: Žijte z moci Božího
Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu

vás táhne vaše přirozenost (Gal
5,16).
Bůh neřekl konkrétní datum,
On chce, abychom se na to připravili.
Co mám dělat, aby byla cesta
srovnána?
A/ Údolí jsou místa, kam se
zpravidla stahuje voda z hor. Proto
údolí reprezentují úrodné oblasti.
Můžou být pro nás velice nebezpečná. Zdalipak není před tebou celá
země? Odděl se prosím ode mne. Dáš
-li se nalevo, já se dám napravo. Dáš
-li se ty napravo, já se dám nalevo."
Lot se rozhlédl a spatřil celý okrsek
Jordánu směrem k Sóaru, že je celý
zavlažován, že je jako zahrada Hospodinova, jako země egyptská. To
bylo předtím, než Hospodin zničil
Sodomu a Gomoru (Gn 13,9-10).
Nemáme dát na to, co chtějí
naše oči, co slibuje, že přinese požehnání samo o sobě. Je tu varování: To
bylo předtím, než…. Sodomští a gomorští si nedali říct. Jejich hříchy
volali do nebe takovým způsobem, že
Bůh přišel se svým soudem dřív, než
soudem posledním.
Egypt je reprezentován místem, kde je člověk prohlášen za
„boha“. Není všechno zlato, co se
třpytí. 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 (1J 2,16).
Nížiny jsou symbolem lidské
snahy o nezávislosti na Božím požehnání. Člověku nedochází, že Bůh dopřává déšť i slunce spravedlivým i
nespravedlivým. Boha se neptá, vše
vypadá jako zavlažovaná egyptská
zahrada.
Pak ho (Ježíše) ďábel vyvedl
vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království země a řekl:
"Tobě dám všechnu moc i slávu těch
království, poněvadž mně je dána, a
komu chci, tomu ji dám (L 4,5-6).
Pozor na to, můžeš si myslet,
že máš požehnání a přitom si sedl na
lep tomu zlému. Nechtějte egyptskou
zahradu.
Jan Křtitel říká, abychom
zasypali egyptskou nížinu. To, co
svět dává jenom proto, aby nás oddálil od Boží blízkosti, od skutečného
Božího požehnání.
B/ hory a pahorky jsou místa, kde se vždy stavěly modly, oltáře,

NEBE

posvátné kůly, háje. Jako kdyby ta
výšina ukazovala, že jsou blíže Bohu, že chodí do duchovní oblasti.
Byl to také velký svod Izraele. Izraelci uctívali Hospodina a současně
Baala.
Tu přistoupil Elijáš ke všemu lidu a řekl: "Jak dlouho budete
poskakovat na obě strany? Je-li
Hospodin Bohem, následujte ho;
jestliže Baal, jděte za ním!" Lid mu
neodpověděl ani slovo (1Kr 18,21).
Bůh chce, abychom se mu
vydali na 100 %.
Či snad nevíte, že vaše tělo
je chrámem Ducha svatého, který ve
vás přebývá a jejž máte od Boha?
Nepatříte sami sobě! Bylo za vás
zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha (1K 6,19-20).
Chce, abychom zemřeli sami sobě, svým představám o životě.
A řeknu si: Teď máš velké
zásoby na mnoho let; klidně si žij,
jez, pij, buď veselé mysli.´ Ale Bůh
mu řekl: `Blázne! Ještě této noci si
vyžádají tvoji duši, a čí bude to, co
jsi nashromáždil?´(L 12,19-20).
Odstraňte každou horu nebo
kopeček, kam chodíte uctívat sami
sebe.
Pán přichází. Slovo nás vybízí, abychom se na to připravili.
Pán přijde nečekaně.
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 (L 17,34-36).
Jsme rádi, že se můžeme
připravit?
Shrnutí:
1/ Ptej se: Co máš dělat? PROTOŽE, Pán skutečně přijde...

To je dobrý předpoklad – co mám
dělat, abych byl spasen?
Tak i Kristus byl jen jednou obětován, aby na sebe vzal hříchy mnohých; po druhé se zjeví ne už kvůli
hříchu, ale ke spáse těm, kdo ho očekávají (Žd 9,28).
2/ Jsme vybídnuti, abychom MY připravovali cestu Páně. Je to naše zodpovědnost. Pokání – stálá změna
myšlení. Pokání očekává Pán od nás .... čiňte pokání a věřte evangeliu ...
Nečekejme, že naši tendenci o nezávislost na Bohu či modloslužbu
(čemu ve skutečnosti sloužíme), za
nás bude řešit Pán.
3/ Námi špatně připravená cesta způsobí, že Pán - KRÁL nemůže přijít až
k nám samotným.
Různé
„nerovnosti“, námi navršené valy,
barikády mohou způsobit, že Pán
prostě k lidem nemůže přijít, jde jinam.

Nezanedbávejte
Pavel Kalous, 26.12.2016
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).
Jsem přesvědčen, že cokoli
člověk dělá pro Pána Boha nebo
s Pánem Bohem, měl by to dělat proto, že Ho zná nebo že Ho miluje.
A vůbec všecko pokládám za
ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého Pána, je mi nade všecko.
Pro něho jsem všecko ostatní odepsal
a pokládám to za nic (Fp 3,8).
Napomínejte nebo povzbuzujte se, protože očekáváme, že se
blíží den Kristův. Obvykle uklízíme a
připravujeme se na to, když k nám
má přijít někdo, na kom nám záleží.
Na základě biblických informací by
mělo být vidět zvyšující se kvantum
informací z Písma s ohledem na to,
co vidíme ve světě, na Izraeli, na
církvi - tím více, čím více vidíte.
Budou znamení na slunci,
měsíci a hvězdách a na zemi úzkost
národů, bezradných, kam se podít
před řevem valícího se moře. Lidé
budou zmírat strachem a očekáváním
toho, co přichází na celý svět. Neboť
mocnosti pekelné se zachvějí. A tehdy

uzří Syna člověka přicházet v oblaku
s mocí a velikou slávou. Když se toto
začne dít, napřimte se a zvedněte
hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko." (L 21,25-28).
Co mohu udělat proto, abych
se dostal do trychtýře, který mě vysaje k Pánu? Ta věc je tady zřejmá.
Pomáhá nám k tomu obecenství církve. Někteří kazatelé používají biblické nástroje nebiblickým způsobem
v domnění, že lidem dobře poslouží,
aby je dostali do Božího království.
Ježíš, když mluví o posledním čase,
tak to neříká tímto způsobem.
Mějte se na pozoru, ABY
vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a starostmi o živobytí a aby vás onen den nepřekvapil
jako past. Neboť přijde na všechny,
kteří přebývají na zemi. Buďte bdělí
a proste v každý čas, abyste měli sílu
uniknout všemu tomu, co se bude
dít, a mohli stanout před Synem člověka." (L 21,34-36).
Onen den není past pro ty,
kteří se připravují. Velmi férové je,
že Ježíš říká vše dopředu a v Písmu
je to zaznamenané. Je to o vnitřním
rozhodnutí. Je to o tom, kdo jak to
má v srdci nastavené. A jaké má priority ve svém životě. Mohli jste svoje srdce dát čemukoliv z tohoto světa. Také jste dnes mohli zůstat
v posteli, ale vy jste se rozhodli mít
obecenství.
Pravím vám: Té noci budou
dva na jednom loži, jeden bude přijat
a druhý zanechán (L 17,34).
Ježíš vše pro nás připravil.
Jeho dílo je dokonalé.
Vždy přemýšlím, jestli jsem
v kázání řekl dostatečnou informaci,
kterou si člověk může použít, aby
byl spasen. Záleží mi na tom, aby do
Božího království vešlo co nejvíce
lidí. Můžeme sledovat biblická

znamení. Mnohá se již naplnila. Jedno z nich se ještě nenaplnilo a to, že
Židé se stahují do své země. Od 2.
světové války se začaly objevovat
různá tělesa – UFA. Nevíme, kdy to
nastane, ale proběhne to v rámci jedné generace.
Ten úvodní text říká, jsme-li
součástí Božího těla, tak informace
z hlavy (Krista) budou postupně zjevovány v Jeho těle (církvi).
Nejde jen o fyzickou účast na
shromáždění, ale o obecenství
s Kristem.
Ježíš,
když
promlouval
k zástupům, často používal podobenství. Lidé často nevěděli, o čem mluví.
On jim odpověděl: "Protože
vám je dáno znáti tajemství království
nebeského, jim však není dáno (Mt
13,11).
To říkal svým učedníkům,
neodhaluje to mimo církev. Každý,
kdo míjí společná shromáždění, je
jako část těla, která je amputovaná.
Zpočátku vypadá jako živá, pokud
není včas našita k tělu, odumírá.
Toto se děje s lidmi, kteří se
vzdálí od společenství. Kéž by se tato
část těla našila zpátky co nejdříve
k tělu. Aby nastal oběh základních
živin – společné modlitby, zjevení, že
Bůh připravuje svoji církev na setkání s Ním.
My neznáme ten den. O tom
dni neví ani Syn. To, o co jde, je být
stále na příjmu. Den Kristův se blíží.
… tím více, čím více vidíte –
církev by měla být zaměřená na očekávání. Lidé by měli do církve chodit
více a více. Mělo by to být jako na
letišti, k zástupu, který má být odbaven se přidávají další a další.
Jsem přesvědčen, že církev je
takovým duchovním letištěm. Přicházíme a připravujeme se na odlet. Kazatelé jsou tu od toho, aby ten duchovně letištní servis byl připraven.
My nevíme, kdy Pán přijde.
Jestli dnes odpoledne nebo zítra ráno.
Církev by měla každého připravit na
poslední nebeský let.
Ale kdo vytrvá až do konce,
bude spasen (Mt 24,13).
Když zmeškáte odlet do Božího království, tak Ježíš říká, že potom jsou zavřené dveře, do kterých
nelze vstoupit. Jiný let nebude.

A jako každý člověk jen jednou umírá, a potom bude soud, tak
i Kristus byl jen jednou obětován,
aby na sebe vzal hříchy mnohých;
po druhé se zjeví ne už kvůli hříchu,
ale ke spáse těm, kdo ho očekávají
(Žd 9,27-28).
Tím, že jsme dnes přišli na
shromáždění, říkáme, že ten let nechceme propásnout.
Vzpomeňte si na podobenství o deseti družičkách. Všechny si
schruply. Ale pět z nich počítalo
s tím, že ženich přijde a připravili si
dost oleje. To krásně ukazuje, že i
na nás doléhá časnost. Nechce se
nám odcházet z tohoto království,
ledacos je pro nás důležité.
Jsou dokonce křesťané, kteří mají z druhého příchodu strach.
Žádné očekávání! Stejný postoj měl
služebník, který měl jednu hřivnu a
svému pánu řekl, že se ho bál.

Když sloužíme cele Kristu,
když se připravujeme na Jeho příchod,
tak to děláme proto, že Ho známe a že
jsme si Ho zamilovali a to tak, aby
nám byl nadevšechno jako apoštolu
Pavlovi.
Je hodně biblických proroctví
týkající se posledního času. Drtivá
většina z nich se již naplnila.
Navíc nikdy nevíme, kdy
skončí náš život. Je jedno, jestli je
nám 20, 40, 60. Ještě dnes může být
všechno jinak. Nemáme pod kontrolou své životy.
Den Páně přijde jako přichází
zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud (2Pt 3,10).
Bude nová země a nové nebe.
Do nebe se nebojíme, do nebe se těšíme.

Drátkování (ohlédnutí)

Boží slovo nás upozorňuje,
abychom nezmeškali „let“. Bůh chce,
aby každý byl připraven „v odbavovací hale“. Mějme společná shromáždění, protože vidíme, že se biblická
proroctví naplňují. Pán přichází!
Závěr:
1/ Modleme se, aby ten rok, který je
před námi, byl rokem očekávání.
2/ Vstupme do nového roku modlitbou. Modlíme se za průlom
v osvobození, v uzdravování.
3/ Chceme, aby církev byla vidět,
slyšet, aby byla mocná.
4/ Království Boží nezáleží v slovech,
nýbrž v moci (1K 4,20).
5/ Máme nebeský pas, abychom byli
odbaveni a potom byli navždy se
svým Pánem.

Šárka Stejskalová

Biblická hodina
Duchovní boj XIV. Rozhodnost, odvaha, zbabělost, strach
-dokončení
Pavel Kalous, 2.11.2016
Pokoj vám zanechávám, svůj
pokoj vám dávám; ne jako dává svět,
já vám dávám. Ať se srdce vaše nechvěje a neděsí! – nebuďte zbabělí! (J
14,27)
Neboť Bůh nám nedal ducha
bázlivosti strachu (zbabělosti), nýbrž
ducha síly, lásky a rozvahy. (2Tm
1,7)
A podobně jako platí „jste to,
co jíte“, platí i to „jste to, co nekonáte“. Když konáte „nic“, jste pasivní, „0“. Pokud člověka ovlivňuje
„duch strachu“, pak je to stále ještě o
vašem egu, a proto je ještě ve vás víc
z vás, než z nové přirozenosti. Jsme
nové stvoření. Neobracej se zpět.
Ukaž, že jsi zakotven do Božího slova.
Ježíš mu řekl: "Kdo položí
ruku na pluh a ohlíží se zpět, není
způsobilý pro království Boží." (L
9,62) Království Boží nezáleží v slovech, nýbrž v moci. (1K 4,20)
Písmo jde ovšem ještě dál,
tak vážné to je: Avšak zbabělci
(DEILIOS), nevěrní, nečistí, vrahové,
cizoložníci, zaklínači, modláři a
všichni lháři najdou svůj úděl v jezeře, kde hoří oheň a síra. To je ta druhá smrt. (Zj 21,8)
Nejde o strach skočit do vody, mluvíme tu o věřících lidech, kteří jsou zbabělí.
Závěr:
1/ Pouhá zbožná přání a touhy věřících, aby se „něco“ dělo, NIKDY
NIC nezmění.
2/ Potýkáme se se smrtelně zraněným, odzbrojeným a poraženým nepřítelem.
3/ Učedníci Ježíše Krista byli efektivní ještě před ukřižováním Krista a
před Letnicemi.
4/ Ježíš své učedníky vyučoval teorii,
aby je posléze vedl k praxi.
5/ Nyní se čas naplnil, je řada na nás.
Je to na tobě.
6/ Kdykoliv si rozmyslím „KONAT“,

signalizuje to: příliš velké ego nepodléhající Kristu.
7/ Bůh jednoznačně jedná skrze KONAJÍCÍ.
8/ Kdy je kristovec označen jako
„rozhodný“? Když své rozhodnutí
ZREALIZUJE.
9/ Zbabělci nemají v Božím království místo. Strach není omluvou, ale
výmluvou ega.
10/ Bůh nám vše řekl a dal. Nic víc
už nebude, dokud do toho nevstoupíš, nevstoupíme.

Duchovní boj XV.
Rukama apoštolů
Pavel Kalous, 9.11.2016
Vše má smysl jedině a pouze
tehdy, jestliže jsme církví KONAJÍCÍ. Je čas jít od teorie k praxi.
Mezi lidem se rukama apoštolů dálo mnoho znamení a divů.
Všichni se svorně scházeli v Šalomounově sloupoví a nikdo jiný se
neodvažoval k nim přidružit, ale lid
je chválil a ctil. A stále přibývalo
mnoho mužů i žen, kteří uvěřili Pánu. Dokonce vynášeli nemocné i na
ulici a kladli je na lehátka a na nosítka, aby na některého padl aspoň
Petrův stín, až půjde kolem. Také z
ostatních míst v okolí Jeruzaléma se
scházelo množství lidí; přinášeli nemocné a sužované nečistými duchy a
všichni byli uzdravováni. Ale velekněz a jeho stoupenci, totiž saducejská strana, byli naplněni závistí;
chopili se apoštolů a vsadili je do
městského vězení. Anděl Páně však v
noci otevřel dveře vězení, vyvedl
apoštoly ven a řekl: "Jděte znovu do
chrámu a zvěstujte lidu ta slova života." Oni poslechli, vešli na úsvitě do
chrámu a učili. Jakmile se dostavil
velekněz se svými lidmi, svolali veleradu a všechny starší izraelské a
poslali pro apoštoly do vězení. (Sk
5,12)
Připomínám: Ďábel má
smrtelné zranění na hlavě, je ODZBROJEN, ODHALEN, PORAŽEN!
Nemá žádnou moc. Kristus
zmařil ďáblovy skutky. (Gn 3,15),
(Ko 2,13), (1J 3,8)

Pojďme měnit realitu Božím
slovem. Nedopřejme ďáblu žádné
místo. My máme bojovat.
Zpráva je zřejmá: Mezi lidem se rukama apoštolů dálo mnoho
znamení a divů. (Sk 5,12)
A/ mezi lidem – nedálo se to
uvnitř církve, ale venku, mezi lidmi,
je potřeba vyjít.
Oni pak vyšli, všude kázali; a
Pán s nimi působil a jejich slovo potvrzoval znameními. (Mk 16,20)
B/ rukama apoštolů /
vzkládat/ Neříká se zde nic o modlitbě. Lidské ruce, jsou ty prodloužené
Boží ruce, Kristus je hlava a my jsme
Jeho tělem. ...na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je. (Mk 16,18)
Dokonce vynášeli nemocné i
na ulici a kladli je na lehátka a na
nosítka, aby na některého padl aspoň
Petrův stín, až půjde kolem. Také z
ostatních míst v okolí Jeruzaléma se
scházelo množství lidí; přinášeli nemocné a sužované nečistými duchy a
všichni byli uzdravováni. (Sk 5,15)
Lékař
Lukáš,
pisatel
„skutků“, píše: „DOKONCE“.
1/ K uzdravení stačil pouhý
stín apoštola Petra, blízkost Božího
člověka.
2/ Nemocní a spoutaní byli
všichni uzdravováni. A opět, nepíše
se zde nic o modlitbě.
Toto je počáteční učení. Patřilo k základnímu vybavení prvotní
církve. Jsem přesvědčen, že Bůh
chce, abychom do toho vstoupili a
uvolňovali Boží moc.
JEŽÍŠ nám neříká svůj
„názor“, ale svůj PŘÍKAZ:
Jděte a kažte, že se přiblížilo
království nebeské. Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte;
zadarmo jste dostali, zadarmo dejte.
(Mt 10,7)
A když přijdete do některého
města a tam vás přijmou, jezte, co
vám předloží; uzdravujte nemocné a
vyřiďte jim: `Přiblížilo se k vám království Boží.´ (L 10,8)
Uzdravení
chromého
„cestou“ do chrámu: zde jednají
učedníci, chytají ho (dotýkají se).
Petr a Jan šli o třetí hodině
do chrámu k odpolední modlitbě.

Právě tam přinášeli nějakého člověka, chromého od narození; každý den
ho posadili u chrámové brány, které
se říká Krásná, aby prosil o almužnu
ty, kdo tam vcházeli. Když viděl přicházet do chrámu Petra a Jana, prosil také je o almužnu. Petr spolu s
Janem na něj upřeli zrak a řekli:
"Pohleď na nás!" Obrátil se k nim a
čekal, že od nich něco dostane. Petr
však řekl: "Stříbro ani zlato nemám,
ale co mám, to ti dám: ve jménu Ježíše Krista Nazaretského vstaň a
choď!" Vzal ho za pravou ruku a
pomáhal mu vstát; a vtom se chromému zpevnily klouby, vyskočil na
nohy, vzpřímil se a začal chodit. Vešel s nimi do chrámu, chodil, skákal
radostí a chválil Boha. A všichni ho
viděli, jak chodí a chválí Boha. (Sk
3,1)
Štěpán
nepatřil
mezi
„dvanáctku“, a přesto i on konal veliké divy, mezi lidmi.
Štěpán byl obdařen Boží milostí a mocí a činil /konal B21/ mezi
lidem veliké divy a znamení. (Sk
6,8)
„Mezi lidem“ – řecké LAOS
- lid, obecně lid, populace stejného
jazyka.
Evangelizace Boží mocí: je
to na nás, abychom konali.
Ti, kteří se z Jeruzaléma rozprchli, začali kázat evangelium všude, KAM PŘIŠLI. Filip odešel do
města Samaří a zvěstoval tam Krista.
Všichni lidé byli zaujati Filipovými
slovy, když je SLYŠELI, a když VIDĚLI znamení, která činil /dělal
B21/. Neboť z mnoha posedlých vycházeli s velikým křikem nečistí duchové a mnoho ochrnutých a chromých bylo uzdraveno. A tak nastala
veliká radost v tom městě. (Sk 8,4)
Zastavení Saula, konfrontace s jeho vlastní duchovní slepotou a navrácení zraku shůry:
Saul vstal ze země, otevřel
oči, ale nic neviděl. Museli ho vzít za
ruce a dovést do Damašku. Po tři
dny neviděl, nic nejedl a nepil. …
Ananiáš šel, vstoupil do toho domu,
vložil na Saula ruce a řekl: "Saule,
můj bratře, posílá mě k tobě Pán ten Ježíš, který se ti zjevil na tvé cestě; chce, abys opět viděl a byl naplněn Duchem svatým." Tu jako by mu
s očí spadly šupiny, zase viděl a hned

se dal pokřtít. (Sk 9: 8.17)
Ananiáš mluví, promlouvá,
přikazuje problému, který má Saul.
Bůh po nás nechce, abychom byli
spasitelé, ale v Kristu nám dává vzor
toho, jak má konat Boží muž a žena.
Duch svatý nás chce proměňovat k
obrazu Božího služebníka., jako byl
Ježíš.
ř. BLEPÓ /991/ – fyzicky
vidět (opak nevidět); ř. TUPHLOS /5195/ – slepota.
Petr přikazuje Eneášovi,
aby vstal: Když Petr procházel
všechna ta místa, přišel také k bratřím, kteří žili v Lyddě. Tam se setkal s
jedním člověkem, jménem Eneáš, který byl už osm let upoután na lůžko,
poněvadž byl ochrnutý. Petr mu řekl:
"Eneáši, Ježíš Kristus tě uzdravuje!
Vstaň a ustel své lůžko!" A Eneáš
hned vstal. (Sk 9,32)
Petrovo jednání v rámci
církve (učednice zemřela, přesto to
nebyla Boží vůle).
V Joppe žila učednice jménem Tabita, řecky Dorkas. Konala
mnoho dobrých skutků a štědře rozdávala almužny. Ale právě tehdy onemocněla a zemřela. Umyli ji a položili do horního pokoje. … 40 Petr poslal všechny z místnosti; pak poklekl,
pomodlil se, obrátil se k mrtvé a řekl:
"Tabito, vstaň!" Ona otevřela oči, a
když spatřila Petra, zvedla se na lůžku. Podal jí ruku a pomohl jí vstát.
Pak všechny zavolal, i vdovy, a vrátil
jim ji živou. Zpráva o tom se rozšířila
po celém Joppe a mnoho lidí uvěřilo
v Pána. (Sk 9,36)
Je zjevné, že nebylo Boží
vůlí, aby zemřela, když ji Petr křísí. V
církvi je hodně rozšířené, že Bůh posílá nemoci a Pán Ježíš to potom zachraňuje. Petr neříká Bohu – zachraň
ji, ale obrací se k ní sám a přikazuje
jí, aby vstala.
I rozkázav všechněm vyjíti

ven Petr, poklek na kolena, modlil se,
a obrátiv se k tomu tělu, řekl: Tabito,
vstaň. A ona otevřela oči své, a uzřevši Petra, posadila se. (Sk 9,40 KR)
Prostě řekněte, co chcete,
aby se stalo. V každé situaci už stojíte ve jménu Ježíše Krista. Nehledejte žádnou přesnou formuli. Nečekejte, až budete 100% svatí, dokonalí,
bezhříšní. O tom to není. Není o pro
naše zásluhy. Není potřeba lidem nejprve přeříkat základy víry, ale konat.
Všimněte si, že se tu nemluví o kázání či vyučování, ale činění
skutků: Amen, amen, pravím vám:
Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, a ještě větší, neboť
já jdu k Otci. (J 14,12)
Bůh je vždy připraven zalévat
slovo, které je do nás zaseto. Dříve či
později to tedy musí vyrůst.
Jsou to skutky Pána Ježíše,
které máme následovat.
Závěr:
1/ Apoštolé, další následovníci, jsou
AKTIVNÍ.
2/ Co dělají? Promlouvají přikazují,
dotýkají se ...
3/ Uzdravování, divy a znamení,
osvobozování se dělo v souvislosti
s činností směrem „ven“.
4/ Můžeme to definovat jako:
„evangelizaci Boží mocí“.
5/ Co to znamená? Slovo evangelia je
podepřeno přítomnou REÁLNOU
nadpřirozenou mocí.
6/ Následovníci Ježíše ví, že „to“ mají a používají „to“; přitom ví, že oni
sami nejsou zdrojem, ale pouze NÁSTROJEM.
7/ Kristus jedná, když biblicky jednáme my, učedníci.

Duchovní boj XVI.,
„Dnes je ten den.“
Pavel Kalous, 16.11.2016
Připomínám, že se bavíme
o duchovním světě, o duchovním
boji a co s tím. Jak se v duchovním
světě pohybovat. Korekce: „nekažme
zázraky, ale evangelium“.
Když se s někým bavíme,
chceme se modlit za uzdravení, neříkejme, Bůh tě teď uzdraví, teď se
stane zázrak. Máme je dělat a ony ty
zázraky mluví samy za sebe.

Kažme tedy evangelium,
zázraky budou mluvit za nás. Apoštolové také nerozkřikovali, že učiní
zázrak a nesvolávali davy, ale oni ho
učinili a na základě toho se pak sbíhali lidé. Vzít si prášek není prohra,
ale učení. Léky užíváme do té doby,
dokud nebudeme pořádně věřit. Prohru vám vemlouvá ďábel, Ježíš toto
nedělá. Učedníci se musí naučit věřit. Učedníci = učí se.
Bůh je Bohem PŘÍTOMNOSTI, nikoli minulosti, nikoliv
budoucnosti. Neříká, byl jsem Bohem Izákovým, byl jsem Bohem
Mojžíšovým, ale Hospodin se Mojžíšovi zjevuje jako „JSEM“: A pokračoval: "JÁ JSEM Bůh tvého otce,
Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh
Jákobův." Mojžíš si zakryl tvář, neboť se bál na Boha pohledět. (Ex
3,6)
Bůh chce konat dnes. Avšak
Mojžíš Bohu namítl: "Hle, já přijdu k
Izraelcům a řeknu jim: Posílá mě k
vám Bůh vašich otců. Až se mě však
zeptají, jaké je jeho jméno, co jim
odpovím?" Bůh řekl Mojžíšovi:
"JSEM, KTERÝ JSEM." A pokračoval: "Řekni Izraelcům toto: JSEM
posílá mě k vám." (Ex 3,13-14)
Už to je skvělé.
JÁ JSEM chléb života. …
JÁ JSEM ten chléb živý, který sestoupil z nebe; kdo jí z toho chleba,
živ bude na věky. (J 6,48.51)
Co říká Ježíš? Ježíš k nim
opět promluvil a řekl: " JÁ JSEM
světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo
života.„ … (J 8,12)
Bůh je tohle všechno. I řekl
jim: "Vy jste zdola, ale JÁ JSEM
shůry. Vy jste z tohoto světa. Proto
jsem vám řekl, že zemřete ve svých
hříších. Jestliže neuvěříte, že JÁ to
JSEM, zemřete ve svých hříších.„ (J
8,23-24)
V tom je obrovská síla vysvobození, teď v přítomnosti.
Řekl jim tedy Ježíš znovu:
"Amen, amen, pravím vám, JÁ
JSEM dveře pro ovce. (J 10,7)
JÁ JSEM dveře. Kdo vejde
skrze mne, bude zachráněn, bude
vcházet i vycházet a nalezne pastvu.
(J 10,9)
JÁ JSEM dobrý pastýř.
Dobrý pastýř položí svůj život za

ovce. (J 10,11)
JÁ JSEM dobrý pastýř;
znám své ovce a ony znají mne.
(J 10,14)
Ježíš jí řekl: " JÁ JSEM
vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i
kdyby umřel, bude žít. (J 11,25)
Teď je vzkříšení, ne v budoucnosti. Lazar byl vzkříšen ten den.
Ježíš mu odpověděl: „JÁ
JSEM ta cesta, pravda i život. Nikdo
nepřichází k Otci než skrze mne.“(J
14,6)
JÁ JSEM pravý vinný kmen
a můj Otec je vinař. (J 15,1)
Není to: byl jsem a budu, ale
JÁ JSEM.
Izraelcům je řečeno (pozor,
my máme lepší smlouvu, než-li měli
Izraelci): Řekl: "Jestliže opravdu
budeš poslouchat Hospodina, svého
Boha, dělat, co je v jeho očích správné, naslouchat jeho přikázáním a
dbát na všechna jeho nařízení, nepostihnu tě žádnou nemocí, kterou jsem
postihl Egypt. Neboť já jsem Hospodin, já tě uzdravuji." (Ex 15,26)
Jaké měli zaslíbení? Uzdravení. Stará Smlouva jim zajišťovala
požehnání a uzdravení. Budete sloužit
Hospodinu, svému Bohu, a on požehná tvému chlebu a tvé vodě. Vzdálím
od tebe nemoc; ve tvé zemi nebude
ženy, která by potratila nebo která by
byla neplodná; obdařím tě plností let.
(Ex 23,25-26)
Žádné umírání v 10., 20., 30.
ale plnost let.
Proto se Ježíš stal ručitelem
lepší smlouvy. (Žd 7,22)
Takť lepší smlouvy prostředníkem učiněn jest Ježíš. (KR)
Nezabývejte se tolik Starou
Smlouvou, máte smlouvu jinou, lepší.
Slyš, Izraeli, dnes přejdeš
Jordán, aby sis podrobil pronárody
větší a zdatnější, než jsi ty, města veliká a opevněná až k nebi, veliký a vysoký lid, Anákovce, o kterých víš. Slyšel jsi o nich úsloví: "Kdo se postaví
proti Anákovcům?" DNES poznáš, že
Hospodin, tvůj Bůh, který jde před
tebou, je jako sžírající oheň. On je
vyhladí a on je před tebou pokoří,
takže si je podrobíš a rychle je vyhubíš, jak ti Hospodin slíbil. (Dt 9,1-3)
V každém časovém úseku je
Ježíš DNES. Bůh nežije v minulosti
ani v budoucnosti, ale DNES. On je

pořád DNES. Ježíš Kristus je stále
stejný.
Ale David Pelištejci odpověděl: "Ty jdeš proti mně s mečem, kopím a oštěpem, já však jdu proti tobě
ve jménu Hospodina zástupů, Boha
izraelských řad, kterého jsi potupil.
Ještě DNES mi tě Hospodin vydá do
rukou. Zabiji tě a srazím ti hlavu. Ještě DNES vydám mrtvoly z pelištejského tábora nebeskému ptactvu a zemské zvěři. Celý svět pozná, že při Izraeli stojí Bůh. A celé toto shromáždění
pozná, že Hospodin nezachraňuje
mečem a kopím. Vždyť boj je Hospodinův. On vás vydá do našich rukou." (1S 17,45-47)
Satan se nám snaží namluvit:
„Tehdy, když tu byl Ježíš....“ Nebo
„Až přijde Kristus a bude soud...“.
Ďábel je tak poražený, že už více
být poraženější nemůže! Kristus mu
rozšlápl hlavu. Je označen jako
„protivník“,
protože se
tomu
„protiví“, ALE JE PORAŽEN. Je
protivný jak moucha, tak tu mouchu
plácněte. Bijte ho Božím Slovem.
Slovo máme v srdci a v ústech, stačí
ho používat.
A když pomíjitelné obleče
nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost, pak se naplní, co je psáno:
`Smrt je pohlcena, Bůh zvítězil! Kde
je, smrti, tvé vítězství? Kde je, smrti,
tvá zbraň?´ Zbraní smrti je hřích a
hřích má svou moc ze zákona. Chvála
buď Bohu, který nám DÁVÁ vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista!
A tak, moji milovaní bratří, buďte
pevní, nedejte se zviklat, buďte stále
horlivější v díle Páně; vždyť víte, že
vaše práce není v Pánu marná.
(1K 15,54-58)
Zákon nás vyšetří, díky němu
zjistíme, že na to ze sebe nemáme a
tak přejdeme pod milost Ježíše Krista.
Ježíš Kristus JE tentýž včera
i dnes i na věky. (Žd 13,8)
Ježíš Kristus JEST včera i
dnes, tentýž i na věky. (KR)
Ježíš Kristus Ježíš Kristus JE
týž včera i dnes i do budoucích věků. (PT)
Kristus je stále stejný. Kristovo pověření církve je jasné. Je-li splněno „ty, kdo uvěří“. Co je předpokladem? Uvěřili jste? Jestliže je splněno, že jsme uvěřili, tak kde to je?
Jenže, církev tohle všechno přestala

vyučovat. ALE TOTO ŘEKL
SÁM JEŽÍŠ. Duch Svatý nás k tomu vede. Jestliže toto řekl Ježíš, pak
byl Ježíš „letniční“. Jestliže toto řekl Ježíš, a někdo věřící tomu nevěří, pak nevěří samotnému Ježíši a
Bibli. Je jedno kam patříme, jestli
mezi letniční či tradiční, ale důležité
je věřit v Krista a věřit Jeho slovu.
My máme vstoupit do autority Božích dětí. Nikde Pán neříká, že je to
jen pro superučedníky či na prvních
300 let.
Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými
jazyky; budou brát hady do ruky, a
vypijí-li něco smrtícího, nic se jim
nestane; na choré budou vzkládat
ruce a uzdraví je." Když jim to Pán
řekl, byl vzat vzhůru do nebe a usedl
po pravici Boží. Oni pak vyšli, všude
kázali; a Pán s nimi působil a jejich
slovo
potvrzoval
znameními.
(Mk 16,17-20)
Jestliže DNES někdo říká:
Já nevěřím ve vyhánění démonů …
Já nevěřím v uzdravování … Já nevěřím ve mluvení jazyků … atd., znamená to, že DNES nevěří Ježíšovým slovům, že DNES nevěří Bibli.
Jak se může takový věřící efektivně
modlit za „něco“?
Amen, pravím vám, že kdo
ŘEKNE této hoře: `Zdvihni se a vrhni do moře´ - a nebude pochybovat,
ale bude věřit, že se stane, co ŘÍKÁ,
bude to mít. Proto vám pravím: Věřte, že všecko, oč v modlitbě poprosíte, je vám dáno a budete to mít.
(Mk 11,23-24)
Naučte se říkat dnes. ZA co
VŠECKO se modlit se dozvídám z
BIBLE. Do toho je zahrnuto i
uzdravování, osvobozování.
Co však praví? `Blízko tebe
je slovo, v tvých ústech a ve tvém
srdci´; je to slovo víry, které zvěstujeme. (Ř 10,8)
JE to Slovo ve tvých ústech,
JE ve tvém srdci. Mluvte PROTO
ke svým horám DNES. Mluvením
nastolujeme Boží řády DNES.
Mluvíte-li s Bohem o svých horách,
DNES se nic nestane, ani zítra, nikdy. Víra (člověk víry) nemluví s
Bohem o hoře. Víra (člověk víry)
mluví s horou o Bohu. Příklad: Máte problém se satanem (v nějaké

podobě)?
Nebiblický
příklad
„tradičního nefungujícího vyučování“. Pane Ježíši, vím, že jsi ho porazil, ale mám s ním problémy. Můžeš s
tím něco udělat? Udělej s tím něco,
prosím. Pokorně se přimlouvám, abys
toho spoutaného vysvobodil. Pokorně
se přimlouvám, abys toho nemocného
uzdravil. Pane, my víme, že ho můžeš
spasit, uzdravit, Ty máš tu moc. ……
A nic se nestane. V tuto chvíli se Ďábel směje, ví, že se nic nestane.
NEBO v Bibli zapsané příklady, jak „to“ dělat, jak mluvit k
horám. Ježíš mu totiž řekl: "Duchu
nečistý, vyjdi z toho člověka!" …
(Mk 5,8)
Když Ježíš viděl, že se sbíhá
zástup, pohrozil nečistému duchu:
"Duchu němý a hluchý, já ti nařizuji,
vyjdi z něho a nikdy už do něho nevcházej!" (Mk 9,25)
Byla tam žena, která byla
stižena nemocí už osmnáct let; byla
úplně sehnutá a nemohla se vůbec
napřímit. Když ji Ježíš spatřil, zavolal
ji a řekl: "Ženo, jsi zproštěna své nemoci" a vložil na ni ruce; ona se
ihned vzpřímila a velebila Boha..
(L 13,11-13)
A to dělala po mnoho dní.
Pavlovi to bylo proti mysli, obrátil se
proto na toho ducha a řekl: "Ve jménu Ježíše Krista ti přikazuji, abys z ní
vyšel!" A v tu chvíli ji ten zlý duch
opustil. (Sk 16,18)
Kristovo vyučování není žádná instantní káva, je to vyučování na
delší dobu, musíme Slovo dostat pod
kůži, do srdce. Musíme ho žít. Musíme číst Bibli, protože ne vše, co se v
církvi říká, je v ní zapsané. Musíme
se naučit vzít do svých úst příkaz vůči
Ďáblu, dělal to Ježíš a učedníci, dělejme to i my. Satan musí rezignovat,
jestliže přikazujeme ve jménu Ježíše
Krista. Slovo má moc. Bijte ďábla a
démony mečem Božího Slova. Bůh
nám ho dal jako součást církevní
DNA.
PROTO, my: Satane, JE
PSÁNO: Kristus nad tebou slavil vítězství, jsi Kristem poražen. Přikazuji
ti, abys odešel z mé blízkosti ve jménu
Ježíše. Satane, JE PSÁNO: Ve jménu
Ježíše Krista budou vyhánět démony
a na choré budou vzkládat ruce a
uzdraví je. Proto tě vyháním i všechny moci, které sis přinesl!

V církvi to již JE: A/ Božím
slovem, které se biblicky vyučuje; B/
Duchem Božím, který je JIŽ v nás
(znovuzrozením); C/ jsme to my,
kristovci, je to v nás, dělejme to.
Všimněte si, že se tu nemluví o kázání či vyučování, ale činění
skutků: Amen, amen, pravím vám:
Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, a ještě větší, neboť
já jdu k Otci. (J 14,12)
Neříkejte lidem zázraky, ty
mluví samy za sebe. Osvobozujme
lidi, uzdravujme. Modlitbou víry. Ne
stylem: „Pane, uzdrav ho“. Ty skutky,
které čteme v Bibli, se mají dít i
DNES.
Závěr:
1/ Náš Bůh Hospodin Otec je „JÁ
JSEM“, Bohem přítomnosti.
2/ Náš Spasitel, Syn Ježíš je „JÁ
JSEM“, Bohem přítomnosti. Máme
lepší smlouvu!
3/ Uzdravování, divy a znamení,
osvobozování nebylo NIKDY věcí
minulosti, ani budoucnosti,
ale
přítomnosti Jeho učedníků.
4/ Jestliže uzdravení /požehnání, vítězství/ „fungovalo“ pro Izraelce, a
dokonce učedníkům před ukřižováním a letnicemi, pak je PŘÍTOMNÉ a
tudíž v dosahu církve.
5/ Bůh to VLOŽIL do těla = církve
jako součást nové DNA.
6/ Naučme se PŘIKAZOVAT
(mluvit) satanu.
7/ Kristus je DNES! Dnes je den …
(spasení, uzdravení, osvobození, vítězství).

Duchovní boj XVII. , Svým slovem, nikoliv přímluvnou modlitbou
Pavel Kalous, 23.11.2016
Připomínám, že se bavíme o
duchovním světě, o duchovním boji
a co s tím. Pokud budete v roli pozorovatele, nikdy do ničeho nevstoupíte. Jsme tu proto, abychom zachránili
lidi z potápějícího se Titaniku. Jdeme
mezi lidi jako beránci mezi vlky. Pokud budeme pouze pozorovatelé, tak
do toho nikdy nevstoupíme. Musíme
jít s kůží na trh. Nenechme se někam
odsunout. Prosím, projděte si biblické
hodiny za uplynulý rok.

Proto se Ježíš stal ručitelem
lepší smlouvy. (Žd 7,22)
Takť lepší smlouvy prostředníkem učiněn jest Ježíš. (KR)
My máme novou smlouvu a
ta je lepší. Jsme lidem Nové Smlouvy, smlouvy milosti. Některé věci ze
Staré Smlouvy na sebe nemůžeme
vztahovat.
Davidův. Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho
svatému jménu! Dobrořeč, má duše,
Hospodinu, nezapomínej na žádné
jeho dobrodiní! On ti odpouští
všechny nepravosti, ze všech nemocí
tě uzdravuje, vykupuje ze zkázy tvůj
život, věnčí tě svým milosrdenstvím a
slitováním, po celý tvůj věk tě sytí
dobrem, tvé mládí se obnovuje jako
mládí orla. (Ž 103,1-5)
I ve Staré Smlouvě bylo součástí požehnání také uzdravení. Nemoc zde byla prokletím. Bůh nás
miluje, neproklíná. Kristus nebyl
pouze Spasitel, nepřišel, aby se nechal pouze ukřižovat, ale přišel a 3
roky chodil, kázal a uzdravoval. Vychoval své učedníky. Předal, co vyučoval a co u něj viděli.
Nikdo po nás nechce, abychom byli Spasiteli, to byl úkol Pána
Ježíše. Spasitel je Beránek bez vady,
tedy naprosto čistý.
Petr mu řekl: "Eneáši, Ježíš
Kristus tě uzdravuje! Vstaň a ustel
své lůžko!" A Eneáš hned vstal. (Sk
9,34)
Toto přesně chtěl Ježíš, aby
se Petr naučil. My máme být obrazem Krista. Rosteme do podoby
Krista, do podoby Jeho ctností a činů.
A když ve svém soužení úpěli
k Hospodinu, zachránil je z tísně:
seslal slovo své a uzdravil je, zachránil je z jámy. (Ž 107,19-20)
Když volají k Hospodinu v

soužení svém, z úzkostí jejich je vysvobozuje. Posílá slovo své, a uzdravuje je, a vysvobozuje je z hrobu.
(KR)
Ježíš uzdravoval slovem.
Ježíš Kristus JE tentýž včera i
dnes i na věky. (Žd 13,8)
Ježíš Kristus JEST včera i
dnes, tentýž i na věky. (KR)
Ježíš Kristus Ježíš Kristus JE
týž včera i dnes i do budoucích věků. (PT)
Boží Slovo nemůžeme měnit.
Kristus je stále stejný. Kdo říká, že
„to“ přestalo, mění Ježíše, mění
Jeho slovo. Nemluvíme s Bohem o
„tom“, ale děláme „to“. Bůh nás
vede k tomu, abychom uzdravovali
jasným jednoduchým příkazem. Přijde nám to příliš jednoduché a prosté,
ale je to tak napsané a bylo to tak.
Stále je hluboko v církvi zakořeněné, že to musí být pro množství slov. Nejedná se o boj na x hodin,
nikde to v Bibli nenajdeme. Žádné, že
se ty věci musí promodlit. Nesnažíme
se Boha umluvit, uprosit. Pravda je
mnohem jednodušší.
Při modlitbě pak nemluvte
naprázdno jako pohané; oni si myslí,
že budou vyslyšeni pro množství
svých slov. (Mt 6,7)
Při modlení však nemluvte
naplano, jako právě ti z národů; oniť
myslí, že budou vyslyšeni pro tu svou
mnohomluvnost. (PT)
Bůh už všechno udělal, dary
rozdal a zbytek je na nás. Někdy
chceme po Pánu věci, které On už
udělal. To je zásadní nepochopení.
Proto vám pravím: Věřte, že
všecko, oč v modlitbě poprosíte, JE
vám dáno a budete to mít. (Mk
11,24)
Je nám to dáno a proč to nemáme? Protože nevěříme, že nám to
Bůh dal. Ten Zlý nás chce dostat do
pozice, kdy se za někoho modlíme,
aby ten dotyčný byl osvobozen. A
pak přijde někdo a osvobodí ho. Je v
tom rozdíl.
Když Ježíš vstoupil do domu
Petrova, spatřil, že jeho tchyně leží v
horečce. Dotkl se její ruky a horečka
ji opustila; i vstala a obsluhovala ho.
Když nastal večer, přinesli k němu
mnoho posedlých; i vyhnal duchy
svým slovem a všechny nemocné
uzdravil, aby se naplnilo, co je

řečeno ústy proroka Izaiáše: `On
slabosti naše na sebe vzal a nemoci
nesl.´ (Mt 8,14-17)
Bavíme se tu o Ježíši jako o
obrazu Božího člověka, ne o Kristu,
který zemřel na kříži.
On jim odpověděl: „Protože
vám je dáno znáti tajemství království
nebeského, jim však není dáno.“ (Mt 13,11)
Ježíšova pozemská služba je
završena, dokonána (Jeho dalším krokem je vytržení, potom 2.příchod na
zem …). Začínáme poznávat tajemství Božího Království. Chceme to,
co je v Bibli, ne co se vyučovávalo a
co se říkává v církvi. Chceme být
jako první církev. Ježíš už nic zvláštního mezi námi dělat nebude. Nebude
už uzdravovat, to musíme my. Co
souviselo s Kristovou vládou tady na
zemi, je teď náš úkol.
Proto je řečeno: `Vystoupil
vzhůru, zajal nepřátele, dal dary lidem.´ Co jiného znamená `vystoupil´,
než že předtím sestoupil dolů na zem?
Ten, který sestoupil, je tedy tentýž,
který také vystoupil nade všechna
nebesa, aby naplnil všechno, co jest.
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, až bychom všichni
dosáhli jednoty víry a poznání Syna
Božího, a tak dorostli zralého lidství,
měřeno mírou Kristovy plnosti. (Ef
4,8-13) Je tam minulý čas, On už vše
udělal. Co bylo na Jeho těle, On dal
své církvi. Chce, abychom se Mu podobali charakterem, ale i mocí.
PROTO: Neříkej MÁ artróza, MOJE revma, MOJE vyrážka,
MOJE problémy … Buďte jako David – ještě DNES ti srazím hlavu.
Přišel nepřipravený a stejně to vyřešil
DNES. ŘÍKAT v Písmu znamená
VYZNÁVAT - přivlastňovat si.
Zapletl se výroky svých úst, a
výroky svých úst se chytil. (S čím si
podáváš ruku?) (Př 6,2)
Vlastními slovy jsi nyní svázán, lapen jsi tím, co jsi prohlásil!
(B21)
Co vyznáváš, to se stává
tvou součástí. Neříkejme: Ach jo, už
tady zase ta MOJE…
Říkala si totiž: "Dotknu-li se

aspoň jeho šatu, budu zachráněna!" (Mt 9,21)
Vlastně se prodíráme zástupem lidí kolem Ježíše a chceme se
ho dotknout vírou. Nemůžeme si
říkat - to nefunguje. Mnoho lidí se
Ježíše dotýkalo, ale ženě s krvotokem to zafungovalo, protože tomu
věřila, chtěla to a říkala si to. Ona se
ho vírou dotkla a byla uzdravena.
Občas se mě někdo opět zeptá: Jak se za to (nemoc) mám
modlit? 1/ Nemoci nepotřebují naše
modlitby. Potřebují to lidé. 2/ Bible
nikde neříká, že to máme dělat. Ježíš
vyhání démony svým slovem a skládáním rukou (říká „JDI“, když přikazuje
démonu).
Nedělal
to
„množstvím slov“, nedělal to
„přímluvou“. Je to modlitba víry.
Postavil se nad ní (Petrova
tchyně), pohrozil horečce a ta ji
opustila. Ihned vstala a obsluhovala
je. Když slunce zapadlo, všichni k
němu přiváděli své nemocné, kteří
trpěli rozličnými neduhy; on vzkládal
ruce na každého z nich a uzdravoval
je. Z mnohých vycházeli i démoni a
křičeli: "Ty jsi Boží Syn!" Hrozil jim
a nedovoloval jim mluvit, protože
věděli, že je Mesiáš. (L 4,39-41)
Musíme se naučit být odvážnější. Musíme vyvětrat zajeté náboženské myšlení. Prostě „to dělat“.
Když nastal večer, přinesli k
němu mnoho posedlých; i VYHNAL
duchy svým slovem a všechny nemocné uzdravil, aby se naplnilo, co
je řečeno ústy proroka Izaiáše: `On
slabosti naše na sebe vzal a nemoci
nesl.´ (Mt 8,16-17)
PROTO: Za démony a nemoci se nemodlíme, ale přikazujeme jim. Démoni a nemoci nepotřebují naše modlitby, ani přímluvy.
Soustředěním se „přímluvnou“
modlitbou na nemoc je odváděním
pozornosti od přikazování! Démonům, nemocem přikazujeme. Dokonce
se
„nemodlíme“
a
“nepřimlouváme“ za dotyčného nemocného, spoutaného člověka. Nemoci máme uzdravovat skrze skládání rukou a démony máme vyhánět
příkazem.
Někdo pohoršen řekne: Nemám se snad za dotyčnou
(spoutanou, nemocnou) osobu přimlouvat? Jenže, první církev neznala

„přímluvy za nemocné, spoutané“.
Bible, Nová Smlouva, docela jasně
popisuje, co s tím církev „dělala“.
ALE přímluvy to rozhodně nebyly.
Proč? Protože nemoci a démony vyháněli.
Abrahamova přímluva: I přistoupil Abraham a řekl: "Vyhladíš
snad se svévolníkem i spravedlivého?
Možná, že je v tom městě padesát
spravedlivých; vyhladíš snad i je a
nepromineš tomu místu, přestože je v
něm
padesát
spravedlivých?
(Gn 18,23-24)
Abraham tady oroduje za lidi.
Není zde ani slovo o nemoci či osvobození.
Mojžíšova přímluva: Promiň
prosím tomuto lidu vinu podle svého
velikého milosrdenství, jako jsi mu ji
odpouštěl od Egypta až sem.“ Hospodin odvětil: "Na tvou přímluvu promíjím. Avšak, jakože jsem živ, Hospodinova sláva naplní celou zemi. 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 14,19-23)
Zase zde nemluví o nemocech ani démonech. Církev přímluvu
napasovala na všechno možné.
Apoštol Pavel vždy uvádí „předmět
přímluvy“. Ani v jedné přímluvě se
nemluví o nemocech.
Prosím vás, bratří, pro našeho Pána Ježíše Krista a pro lásku,
která je z Ducha, pomáhejte mi v boji
svými přímluvami (modlili KR) u Boha, ABYCH byl zachráněn před nevěřícími v Judsku a aby moje služba pro
Jeruzalém byla tamějším bratřím vítaná. (Ř 15,30-31)
Co je zde předmětem
„přímluvy“? Abych byl zachráněn a
aby služba byla vítaná.
V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za
všechny bratry i za mne, ABY mi bylo
dáno pravé slovo, kdykoliv promluvím. Tak budu moci směle oznamovat
tajemství evangelia, jehož jsem vyslancem i v okovech, a svobodně je
zvěstovat, jak je mi uloženo. (Ef 6,1820)
Co je zde předmětem

„přímluvy“ (čtěme to celé)? Apoštol
Pavel vždy uvádí „předmět přímluvy“.
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)
Církev obvykle zmiňuje ten
první verš, chyba. Co je zde předmětem „přímluvy“?
První církev znala „o nemocných“ toto: 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 /
uzdraví KR; SÓZÓ Ř/ nemocného,
Pán jej pozdvihne, a dopustil-li se
hříchů, bude mu odpuštěno. (Jk 5,1415)
(Přímluvná) Modlitba: Spas
ho, Pane. Nedává smysl. Pán ho JIŽ
spasil, už VŠE proto udělal. Dotyčný
to musí PŘIJMOUT pro sebe osobně.
Nikdo nebude spasen proti své vůli.
Musí se pro Krista rozhodnout.
Těm pak, kteří ho PŘIJALI a
věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. (J 1,12)
Nediv se, že jsem ti řekl: MUSÍTE se narodit znovu. (J 3,7)
Ježíš NEŘEKL: JDE TO I
JINAK. Můžete se ale modlit /
přimlouvat/ na základě Bible, která
říká (Duch svatý je „přímluvce“): On
(Duch svatý) přijde a ukáže světu, v
čem je hřích, spravedlnost a soud:
Hřích v tom, že ve mne nevěří. (J 16,8
-9)
„Duchu svatý, prosím, ukaž
mu, v čem má hřích. Že v Tebe, Krista
nevěří“. Přimlouvejte se, aby Duch
Svatý lidem ukázal, v čem je jejich
hřích. Přímluva za nemocné nedává
smysl protože: Ježíš řekl „nemocné

uzdravujte“ (Mt 10,8; Mk16,18;
L10,9).
Proč bychom se za ně měli
přimlouvat, když je máme uzdravovat? Přikazování jde i na „dálku“,
jak vidíme u příkladu setníka a jeho
sluhy. Voják tomu rozuměl jako
PŘÍKAZU, který „funguje“ i na dálku.
Přímluvné modlitby za nemocného, jsou rány do prázdna: Já
tedy běžím ne jako bez cíle; bojuji ne
tak, jako bych dával rány do prázdna.(1K 9,26)
Ježíš, ani jeho učedníci se
za nemocné a spoutané nikdy nemodlili přimlouváním. Za co byste
se chtěli přimlouvat? Aby to nemocný, spoutaný vydržel? Aby nemocné,
spoutané nebylo smutno? Nebo, dokonce, aby ho, ji Pán uzdravil? Pak
jsme ovšem zase na začátku vyučování.
Co je problémem v dnešní
církvi? Neučí se a neklade se důraz
na evangelizaci. Neznám mnoho
evangelizujících evangelíků, neznám
evangelizující husity … Možná, že
jich tu a tam pár je, ALE v globálu?
A to, prosím, nést EVANGELIUM
„všemu stvoření“, je Kristův příkaz.
Tak je to stejné s tématem
„uzdravování a osvobozování“. Kolik si myslíte, že se učí o uzdravování a osvobozování? Neznám uzdravující a osvobozující evangelíky,
neznám uzdravující a osvobozující
husity … A protože se o tom nevyučuje z Bible, lidé to nedělají, nic o
tom nevědí, a i když se o to nějak
občas pokusí, dělají to nebiblicky,
tudíž bez výsledků.
Když se to začne vyučovat,
znamená to učit se to a vést k dělání toho. Když to začněte dělat, znamená to se to učit praxí. Tím církev
roste ve víře. Docházím vám, že
jsme stále (nejen u nás) na začátku?
Proto nezůstávejme již u počátečního učení /řeč počátku KR/ o
Kristu, ALE směřujme k dospělosti.
Nevracejme se k základním článkům
o pokání z mrtvých skutků, o víře v
Boha, k učení o křtu a vzkládání rukou, o vzkříšení z mrtvých a o posledním soudu. Budeme moci jít dále,
když to Bůh dovolí. (Žd 6,1-3)
Je třeba si to důkladně

osvojit, přivlastnit. Pak nás Bůh povede dál.
Závěr:
1/ Bůh Otec, Syn Ježíš i Duch svatý
JSOU PRO uzdravení a osvobození
(DNES).
2/ Kdo učí, že to skončilo 3. stoletím,
učí, že se změnil Kristus; lže o Kristu,
který sám je Slovem.
3/ S Bohem a Kristem nemluvíme o
nemocných a spoutaných.
4/ První církev se za nemocné a spoutané nepřimlouvala.
5/ Proč? Protože ten daný problém
hned řešila. Tak, jak to viděla u Krista. Dělali to také.
6/ Nedopisujme Písmo, nedomýšlejme si, co tam není. To pak vede
k tomu, že dáváme „rány na prázdno“.
7/ Učme se Písmo, učme se mu věřit
a to konejme.

Duchovní boj XVIII. , Učme se
napodobováním
Pavel Kalous, 30.11.2016
Před lety jsme sloužili jedné
ukrajinské rodině, měli v Úštěku hrnčířskou dílnu. Jeden ze způsobů, jak
se něco naučit je napodobovat,
okoukat to.
Jako milované děti následujte
Božího příkladu. (Ef 5,1)
Jakožto milované děti se řiďte
Božím příkladem. (KR)
Napodobujte tedy Boha jako
milované děti. (KMS)
Řecké MIMÉTÉS /3402/ –
napodobovat, imitovat, dělat stejně
po vzoru. Apoštol Pavel použil toto
sloveso ze světské řečtiny (imitovat,
napodobovat).
Je základ pro počeštělé

„mim“ (herec beze slov, pohyby beze
slov). Toto „učení se“ nestojí na slovech učitele, je to beze slov. Dokonce
nestojí na rozumovém pochopení.
Učitel ukazuje, předvádí, žáci jen
okoukávají a zkoušejí to prakticky.
Často typické u cvičení řeckého vojska (například ukázat instruktorem výpad mečem a pak celý
den cvičit, jak mečem udeřit do slaměné figuríny).
Jinými slovy: Chceš-li se to
naučit, konej to napodobováním.
Ježíš vyučoval o Božím království, ale záhy své učedníky vysílá,
aby kázali, uzdravovali a osvobozovali.
Definice: Následovat Krista
napodobováním.
Jen k čemu jsme již dospěli,
toho se držme. Bratří, napodobujte
mne. Hleďte na ty, kdo žijí podle našeho příkladu. (Fp 3,16-17)
Řecké
SUMMIMÉTÉS /4831/ – společně napodobovat, společně imitovat, spolu dělat
stejně jako, následovat …
Apoštol Pavel je takovým
Božím instruktorem.
Prosím vás: Jednejte podle
mého příkladu! (1K 4,16 CEP)
A tak vás prosím, řiďte se
mým příkladem. (B21)
Prosím vás tedy: Napodobujte mě! (KMS)
Proto vás vybízím: Buďte
takoví, jaký jsem já! (PT)
Jednejte podle mého příkladu, jako já jednám podle příkladu
Kristova.(1K 11,1)
Napodobujte mě, jako i já
napodobuji Krista. (KMS)
A vy jste jednali jako my i
Pán, když jste uprostřed mnohé tísně
přijali slovo víry v radosti Ducha svatého. Tak jste se stali příkladem všem
věřícím v Makedonii a v Acháji. (1Te
1,6-7)
Vždyť vy jste, bratři, napodobili církve Boží, které jsou v Judsku v
Kristu Ježíši, protože i vy jste stejně
trpěli od vlastních krajanů, jako i oni
od Židů. (1Te 2,14, KMS)
Toužíme jen, aby na každém z
vás bylo vidět neutuchající horlivost
až do konce, kdy se naplní naše naděje; proto neochabujte, ale vezměte si
za vzor ty, kdo pro víru a trpělivost
mají podíl na zaslíbení. (Žd 6,11-12)

Proto nebuďte líní, ale řiďte
se příkladem těch, kdo skrze víru a
trpělivost dosáhli zaslíbení. (Žd 6,12
B21)
Tak abyste nebyli líní, ale
následovníci těch, kteříž skrze víru a
snášelivost obdrželi dědictví zaslíbené. (KR)
Učíme se nejen posloucháním (vyučováním), ale konajícím
napodobováním. I v přírodě vidíte,
jak se mláďata učí od svých rodičů
okoukáváním.
Kdo vám ublíží, budete-li
horlit pro dobro? (1Pt 3,13 CEP)
A kdo jest, ješto by vám zle
učinil, jestliže budete následovníci
dobrého? (KR)
1/
Problém církve je,
„mnoho informací“. 2/ Celkem
mnoho z těchto informací je nesprávných. 3/ Mnoho tradičních informací
je vysloveně nebiblických. 4/ A velký problém církve je, že z toho mála, co ví, málokdo málo DĚLÁ.
Nepředstavuj si „to“ na
církevní židli v hlavě! Představování si v hlavě, mysli, naopak člověka
brzdí (a satan tomu velice rád pomůže). No, já si to nedovedu představit.
ALE, Bible, neříká, že si to máš
představovat, ALE KONAT.
VSTAŇ, a začni se to učit
napodobováním, konáním. Jinak
(jiným způsobem) se to prostě nenaučíš.
„Vzkládání rukou“ není masáž zad, J.
Čemu jste se u mne naučili,
co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to
čiňte. A Bůh pokoje bude s vámi. (F
4,9)
Čemu jste se naučili a přijali, co jste slyšeli a viděli na mně, to
dělejte a Bůh pokoje bude s vámi.
(B21)
Co je problémem v dnešní
církvi? Tak je to stejné s tématem
„uzdravování a osvobozování“. Kolik si myslíte, že se učí o uzdravování a osvobozování? Neznám uzdravující a osvobozující evangelíky,
neznám uzdravující a osvobozující
husity …

2/ Učedníci Ježíše nejprve poslouchali vyučování, dívali se Mu „pod
ruce“, ale záhy je vysílá.
3/ Učíme se a rosteme NAPODOBOVÁNÍM.
4/ Už si to začal, začala dělat, napodobovat?
5/ Jako napodobitelé Krista se stáváme pro další napodobitele příkladem
napodobování.
6/ Odkud se dovídáme „jak to dělat“? Z Písma.
7/ Je to tak, jak Písmo říká, že to bylo a stalo se. Nedopisujme Bibli
„představováním si“.

Duchovní boj XIX. , Bůh je
stále dobrý
Pavel Kalous, 7.12.2016

Pokud mluvíme o Boží moci
– o uzdravování, osvobozování, o
tom, že je Bůh s námi, tak je potřeba
to vidět pohledem Syna Krista. Ježíš „nevydává křivé svědectví“. Naše
myšlení je často zkreslené zkušenostmi ze světa, své rodiny, církve, ale to
nás nesmí ovlivnit. Pravdu o tom,
jaký je Bůh Otec, vydává jedině Syn
Ježíš Kristus. Spoléháme na to, že
Bible říká pravdu? Možná máme nějaké otazníky, možná všemu nerozumíme, ale bez ohledu na to, Bůh je
stále dobrý. Satan se však rád postará
o to, aby zdeformoval naše myšlení a
představy o Bohu (př. Bůh nás skrze
situace zkouší, vyučuje, dovolil, aby
se to stalo...)
NIKDY si nenech vnutit
myšlenku, že špatná okolnost, hrozná nemoc je od Otce. Nemoc je součástí prokletí.
Ježíš mu řekl: „Proč mi říkáš
dobrý? Nikdo není dobrý, jedině
Bůh.“ (Mk 10,18)
Ježíš mu odpověděl: »Proč
mě nazýváš dobrým? Nikdo není dobrý, jenom jeden: Bůh. (Mk 10,18 PT)
Což by někdo z vás dal svému
synu kámen, když ho prosí o chléb?
Nebo by mu dal hada, když ho prosí o
rybu? Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, tím
spíše váš Otec v nebesích dá dobré
těm, kdo ho prosí! (Mt 7,9)
Závěr:
Takový je Bůh. Nedělá na nás
podrazy.
1/ Jsme upřímní napodobitelé KrisJežíš mu odpověděl: „Tak
ta. Děláme to jako On a učedníci.
dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě

neznáš? KDO VIDÍ MNE, VIDÍ OTCE. Jak tedy můžeš říkat: Ukaž nám
Otce?“ (J 14,9)
David nepochyboval o Boží
dobrotě a Boží milosti, která byla s
ním. David, a nejen David, vydává
svědectví o Boží dobrotě a milosrdenství. Není to jeho přání, ale osobní
zkušenost s Bohem.
Ano, dobrota a milosrdenství
provázet mě budou všemi dny mého
žití. Do Hospodinova domu se budu
vracet do nejdelších časů. (Ž 23,6)
Ty však, Panovníku, jsi Bůh
slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný, věrný. (Ž 86,15)
Hospodin je milostivý, plný
slitování, shovívavý a nesmírně milosrdný. Hospodin je ke všem dobrotivý, nade vším, co učinil, se slitovává.
(Ž 145,8)
Chci ukázat na to, že Bůh v
ničem špatném nejede. Bůh fandí
každému svému dítěti. Je vždy s námi.
Bůh Otec se na tebe těší, chce
abys byl/a v nebi. Jak je psáno:
`Rozdělil štědře, obdaroval nuzné,
dobrota jeho trvá navěky.´ (2K 9,9)
Bůh „rozsévač“ je tak dobrý,
že rozhazuje zrna do všech směrů
(všem lidem Mt 13,3) a dělá to pořád,
nešetří na nikom, na ničem.
On neušetřil svého vlastního
Syna, ALE za nás za všecky jej vydal;
jak by nám spolu s ním nedaroval
všecko? (Ř 8,32)
Bible říká, že Bůh je láska.
(1J 4,8)
Láska /Bůh/ je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá
a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá
se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá
radost ze špatnosti, ale vždycky se
raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv,
láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Láska nikdy nezanikne. Proroctví - to pomine; jazyky ty ustanou; poznání - to bude překonáno. (1K 13,4)
To, co zde čteme je Boží charakter, a ten kdo lže proti němu je
satan (+ pomocníci). Někdy tomu
„napomáhá“ církev vyučováním
(Bůh tě potrestá, peklo, strach z odsouzení).
Dokončení příště.

4/ Pravda versus fakta a důkazy
Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. … Já jsem mluvil pravdu, kterou jsem slyšel od
Boha, a vy mě chcete zabít. Tak Abraham nejednal. …
Já mluvím pravdu, a proto mi nevěříte. (J 8,32.40.45)
Říkám vám však pravdu: Prospěje vám, abych
odešel. Když neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde.
Odejdu-li, pošlu ho k vám. (J 16,7)
Ježíš odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i
život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ (J 14,6)
To, s čím se často setkáváme v našich životech
víry je napětí mezi tím, co nám říká Boží slovo a co
vidíme. Není totiž výjimkou, že si to často odporuje.
Za něco se třeba modlíme, protože víme, že se podle
Bible můžeme a máme modlit, ale nevidíme žádný výsledek. Zkusíme to ještě jednou, a zase nic. Jediný výsledek je, že jsme zjistili, že to nefunguje.
Kde je problém?
První věc, kterou si musíme uvědomit je to, co
je pro nás určujícím elementem víry. Je to Boží slovo.
Jestli jsme přijali to, že nám Ježíš říká pravdu, pak On
je pravdou a mluví pravdu (viz verše výše). Je to norma, jíž měříme vše a vše se musí Božímu slovu podřídit. Bůh, Syn a Duch svatý nejsou lháři! Nemluví nám
lži! Lhářem se ďábel, je to otec lži, mluví lži. (J 8,44)
Druhá věc, kterou si musíme uvědomit je, jaké
místo zaujímají důkazy a fakta. Například Goliáš. Co
bylo reálným faktem v tomto příběhu o Davidovi a
Goliášovi? Goliáš, po zuby ozbrojený obr stál před
Davidem. Vyhrožoval, naparoval se, haněl vše, co bylo
Boží. Byla to skutečnost? Ano. Byl to fakt, všichni
okolo by to mohli dosvědčit.
Co udělal David?
Přestože viděl Goliáše, přestože slyšel, co vše
mluví, neotevřel tomu své nitro! David spoléhal na
Boží věrnost, která se mu již několikrát vyplatila. A
bylo to prosté. Bůh je se mnou (i s celým Izraelem).
Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti
nám? (Ř 8,31)
... A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do
skonání tohoto věku. (Mt 28,20)
Otázkou je, čemu teď uvěříš. Realitě?
Žijeme přece z víry, ne z toho, co vidíme. (2 K
5,7)
Na čem stojí a z čeho vychází víra? Je to Boží
slovo. Nikde v Písmu se nepíše nic o pocitech víry.
Víru, důvěru nemáme cítit. Nemáme ani věřit ve svou
vlastní víru. Biblická víra je spolehnutí na to, že to, co
řekl Bůh je PRAVDA. Zdroj víry je SLOVO Písma.
Nepopíratelným faktem bylo, že Amónovci a
Moábci vyšli, aby Izraelce zlikvidovali. (čti 2P 20.k.)
Navzdory velké přesile udělali Izraelci něco
zvláštního. Do čela své menší armády postavili zpěváky, kteří provolávali biblickou PRAVDU: A/ Bůh je
chvályhodný, B/ jeho milosrdenství je věčné.

Pavel Kalous

Je to naprosto nepochopitelné až bláznivé. Ale zafungovalo
to. Něco podobného zakusil apoštol Pavel a Silas ve vězení.
(Sk 16,25) Nebyli v depresi ze své reálné situace, nestěžovali si, naopak, chválili Bohu a modlili se, dělali to dokonce
tak nahlas, že to ostatní vězni slyšeli. Slyšel to Bůh a slyšel
to i satan. Přečti si, co se stalo. Haleluja!
Všecko, co se v pýše pozvedá proti poznání Boha.
(MY) Uvádíme do poddanství každou mysl, ABY byla poslušna Krista. (2K 10,5)
Původce pýchy a vzpoury je padlý anděl - satan.
My však svými vyznáními a výroky uvádíme do
poddanství KAŽDOU mysl, aby byla poslušna Krista.
Jednoduše řečeno, nedívej se na důkaz lékařského
vyšetření, nedívej se na špatné okolnosti ve tvém zaměstnání. Ty uváděj realitu faktů do souladu s PRAVDOU Božího slova! Ptáš se jak? Svými vyznáními a výroky.
Když se vzpíráš ďáblu, neříkej mu svoje názory,
nebo co si myslíš. PRAVDA=Ježíš citoval PRAVDU=Boží
slovo: JE PSÁNO! Před ním se musí sklonit každé koleno,
i to satanovo. (Fp 2,10) MLUV Písmo.
Co však praví? `Blízko tebe je slovo, ve tvých ústech a ve tvém srdci´; je to slovo víry, které zvěstujeme. (Ř
10,8)
PROTOŽE máme mocného velekněze, který vstoupil až před Boží tvář, Ježíše, Syna Božího, držme se toho,
co vyznáváme. (Žd 4,14)
Jestliže otevřeš svůj vnitřní sluch a budeš-li se více
dívat na svého Goliáše, zcela jistě budeš poražen.
Jestliže však budeš nahlas prohlašovat PRAVDU
Božího slova, pak věz, že zcela jistě zvítězíš.
Až se příště ocitneš uprostřed nepříznivých okolností, až ti řekne lékař špatné správy, až uvnitř uslyšíš onen
hlas, který ti řekne: Tak, a to je konec. TY vyznej a drž se
toho:
Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze
našeho Pána Ježíše Krista! (1K 15,57)
Haleluja, jsme na straně vítěze. Ďáble, máš problém, protože JE PSÁNO:
Tak odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i
sílu a slavil nad nimi vítězství. (Ko 2,15)
Mě, ďáble, neoklameš, lháři jeden, JE PSÁNO, JE
PSÁNO, JE PSÁNO a sbal si to svoje maňáskové divadlo!
Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče
od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. (Jk 4,7)
Bratře a sestro, ďábel moc dobře ví, jestli víte nebo
nevíte, co JE PSÁNO. Víš, co je ve tvé Smlouvě s Bohem?
Jak moc dobře znáš Písmo?
Naučil ses, naučila ses promlouvat k situacím skrze
výroky Božích úst? Apoštol Pavel a mnozí se to naučili.
Pavel dokonce říká, že je „na místě Kristově“ a „Bůh ostatním promlouvá jeho ústy“. (2K 5,20) Bylo to troufalé? NE!
Bylo to totiž zodpovědné! On si uvědomoval, že poslem
Kristovým. Uvědomuješ si to i ty? Jsi poslem živého Krista. Proto jdi, a buď vítěz. Buď jako David. Bůh necvičí
svou armádu, aby byla poražena, ale aby vítězila.
Kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra. (1J 5,4) Amen!

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, Honzíkovi Donátovi lékaři diagnostikovali onkologickém onemocnění.
My však spoléháme na milostivého Krista a Jeho láskyplnou uzdravující moc.
V každém případě stojíme stále v přímluvných modlitbách a vyznáních. 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!

Žalm 118,16 Hospodinova pravice se vyvýšila, Hospodinova pravice
koná mocné činy! 17 Nezemřu, budu žít, budu vypravovat o Hospodinových
činech.

Základy křesťanské víry

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

Začínáme v úterý 14. března.
Každé ÚTERÝ - 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.

www.ichthyslitomerice.cz

Modlitební předměty
● probuzení v Litoměřicích
● Evagelizace s Korejci
● noví služebníci do sbor. služeb
● učit se praktickému křesťanství
● seminář s Harveym Boydem

● partner. sbor Wichita FF
● Don Harris, misionář /USA/
● Brian Dagen, misionář /USA/
● Učednické skupinky
● 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
Čtvrtek - Základy křesťanství - 18.00 (od 16. března, v prostorách sboru).
Středa – biblická hodina – 18.00 – Dvořákova 959/1, Litoměřice
Neděle – nedělní bohoslužba – 9.30 (v prostorách sboru). Program pro děti zajištěn.

Oznámení — info


Základy křesťanství - úterý - 18.00 (prostory sboru, pokud není oznámeno jinak).
Nezapomeňme na stálé přímluvné modlitby (Ef 6, 18).
 Třebušín - koná se 19. 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
Šupová Jaroslava

Kontakt:
2. 3.
7. 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 - Jana Trojáčková
kuchyňka - Jarka Šupová
nástěnka - Laďka Knotková
skupinka Lovosice - Jana a Jan Donátovi
skupinka žen - Dáša Kalousová, Šárka Stejskalová
skupinka mužů - Pavel Kalous
dorost - Naděje Zimová
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.

