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Nevedeme svůj boj proti lidMilovaní, nevěřte každému vnukským nepřátelům, ale proti mocnostem, nutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z
silám a všemu, co ovládá tento věk Boha; neboť mnoho falešných proroků
tmy, proti nadzemským duchům zla.
vyšlo do světa. (1J 4,1)
(Ef 6,12)
Falešní služebníci jsou schopni
v podstatě čehokoliv, šíří pomluvy,
Největším „esem“ toho Zlého překrucuji skutečnosti, manipulují lidje, když se mu podaří postavit věřící mi, soustřeďují pozornost na sebe, a
proti sobě. Apoštol v textu říká, že ne- velice často používají obraty slova
přítelem je ďábel a jeho pomocníci, „duchovní“. Obvykle tím zakrývají
nikoliv lidé. A přesto, jsou i lidští po- své nedostatky a své neúspěchy.
mocníci ďábla:
A ačkoli se tyto věci zdají jasJsou to falešní apoštolové, ne- né, jsou lidé, kteří jim to „baští“,
poctiví dělníci, přestrojení za apoštoly jako by snad ani neměli svůj vlastní
Kristovy. (2K 11,13)
rozum. Pravdou je, že pro některé je
I v církvi si lidé myslí, že kaž- to vlastně i pohodlné, když nechají
dý pracovník na plný úvazek je auto- za sebe přemýšlet druhé.
maticky Boží služebník. I v církvi se
Ne tak my. Nenecháme se
lidé „převlékají“ za Boží a přitom Boží strhnout k „boji“ proti člověku,
nejsou. Jak to obvykle poznáme?
zvláště věřícímu. Nás vede služba lásPo ovoci, po lásce a pokoji, atd. ky k Bohu a služba lásky k člověku.
Častým a prvním markantním znaNeodplácejte zlým za zlé ani
kem takového člověka je, že se pasuje urážkou za urážku, naopak žehnejte;
do role „majitele pravdy“. Každý, kdo vždyť jste byli povoláni k tomu, abysvidí věci jinak, je v jeho očích „mimo“. te se stali dědici požehnání. (1Pt 3,9)
Druhým znakem je, že se cítí
Vždy se mi vyplatilo neodplábýt „ochranitelem“ jednak sebe, a je-li cet zlým za zlé. Naopak jsem zjistil, že
například kazatel, pak celého společen- Pán si své vždy ochrání a obhájí, žehství.
náte-li ostatním. Nebojujme s nimi!
Třetím znakem pak je, a který
Neklamte se, Bohu se nikdo
plyne z prvních dvou, že popuzuje a nebude posmívat. Co člověk zaseje, to
tím izoluje ostatní spoluvěrce proti ji- také sklidí. (Ga 6,7)
ným křesťanům. Pomluvy a lži, to
V Kristu
jsou, mimochodem, znaky sekty!
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
Perla
Zdeněk Marvan, 6. 3. 2016
Tehdy Ježíš řekl svým učedníkům: "Chce-li kdo za mnou přijít,
ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a
následuje mne. Neboť kdo by chtěl
svou duši zachránit, ztratí ji; kdo
však by ztratil svou duši kvůli mně,
nalezne ji. Vždyť co člověku prospěje, získá-li celý svět, ale jeho duše
utrpí škodu? Anebo co dá člověk výměnou za svou duši? Syn člověka má
přijít v slávě svého Otce se svými
anděly, a tehdy odplatí každému
podle jeho jednání.(Mt 16,24-27
KMS).
Tak tedy žádný z vás, kdo
neopouští všechno, co mu náleží,
nemůže být mým učedníkem." (L
14,33).
Když chceme být Ježíšovými
učedníky, máme zapřít sami sebe a
vzít svůj kříž a následovat Ho. Bez
pomazání Duchem Svatým toho moc
nedokážeme. Vždy se modlím, aby
Bůh jednal. Jinak se jedná jen o lidskou moudrost. Potřebujeme pomazání, potřebujeme moc Ducha Svatého a to, co skutečně dává moc našemu životu a naší službě je, když neseme kříž. Bez kříže totiž je křesťanství takovou prázdnou slupkou, nějakým nefunkčním náboženstvím.
Osobně si myslím, že v tom celosvětově křesťanství selhává, proto se
stalo takovým náboženským systémem, který je bezmocný. To lidi ve
světě neuspokojuje. Je dobré modlit
se za lidi, za jejich potřeby, aby jim
Bůh dal důkaz.
Potřebujeme mít jasnou
představu o tom, co je kříž. Od dětství jsem slýchal, že Pán Bůh za mne
zemřel a člověku to tak nějak zevšední. Co to je kříž, jaká je jeho
hodnota, jaký je jeho význam? Co
pro mne Ježíš udělal, co ode mne
očekává?
Víte, co se stalo 22. 5. 1719?
Mladý hrabě Zinzendorf se procházel
galerií v Düsseldorfu a zastavil se
před obrazem Ježíše s trnovou korunou. Pod tím obrazem bylo napsáno:
To jsem já udělal pro tebe, co ty uděláš pro mne? Hraběte to tak oslovilo,
že se rozhodl žít cele pro Pána,

zasvětit se Bohu. Jeho význam přirovnávám k významu apoštola Pavla.
On založil celosvětovou misii. Bůh
skrze něho mocně jednal, zasáhl
evangeliem celý svět.
V době, kdy Ježíš chodil po
zemi, bylo ukřižování jedním z nejkrutějších způsobů popravy. Pán Ježíš změnil symbol kříže v symbol
lásky. Ježíš byl z pohledů tehdejších
filosofů slaboch, prohrál. Tehdejší
filosofie razila být silný, zvítězit.
Obětováním bylo pohrdáno. Ježíš
změnil dějiny filosofie.
Dnes je to jedna z nejvyšších
hodnot, obětovat se, mít lásku. Kříž
je projevem Boží lásky. Láska je to
největší, co můžeme v životě poznat,
to největší v celém vesmíru. Celé
stvoření vzniklo na základě Boží lásky. Bůh se rozhodl nás milovat. Bůh
nás povolal k věčnému životu.
Nejsme dílem náhody, chaosu. Jsme
tu, protože nás Bůh stvořil. Je úžasné
si toto uvědomit. To mění smysl života. Mnoho lidí se ptá, proč tu jsem?
Smyslem našeho života je poskytovat
Bohu radost, prostě být s Ním. Proto
jsi byl stvořen.
Podobně si Bůh vyvolil i izraelský národ. Když se podíváme na
Izrael, není a nebyl důvod, proč by ho
Bůh měl milovat. Dokázali být
vzpurní, nevěrní. Jediným důvodem,
proč si Bůh zamiloval Izrael a proč
miluje i mě, vás, je to, že si to vybral.
Boží láska je skutečně nevysvětlitelná. Žádná teologie nedokáže pojmout, proč mě Bůh miluje. Každý
z nás si může položit otázku: Proč si
zrovna vybral mě? Je důležité to vědět a je důležité tomu věřit.
Vždyť sám Otec vás miluje,
protože jste si mě zamilovali a uvěřili
jste, že já jsem vyšel od Boha (J
16,27). Nesnažme se hledat důvod
Boží lásky, nenajdeme ho. Stačí tomu
věřit. Potřebujeme, aby nám to zjevil
Duch Svatý. Potřebujeme uvidět tu
cenu, kterou byl Pán Ježíš ochoten za
nás zaplatit. Boží láska se naplno projevila právě na kříži. On nás vykoupil.
"Království Nebes je podobné
pokladu ukrytému v poli, který člověk
nalezl a skryl; a z radosti nad ním jde
a prodává všechno, co má, a kupuje
ono pole. Království Nebes je dále

podobné člověku kupci, hledajícímu
krásné perly. Když našel jednu drahocennou perlu, odešel a prodal
vše, co měl, a koupil ji (Mt 13,44-46
KMS).
Chci mluvit o tom kupci
perel. On našel krásnou perlu a řekl
si, že ji musí mít a dal za ni všechno. To mi připadá nelogické. Za
jednu perlu! To podobenství je o
tom, že ta perla jsi ty a já. A Ježíš
za nás zaplatil, dal všechno, co měl.
Udivuje mě, že Ježíš byl ochoten za
nás zaplatit tolik.
On to udělal, zaplatil. Boží
láska je nepochopitelná. Jakou každý z nás má cenu! Ta cena byla Jeho krev, dal vše, co měl. Na kříži
měl jen utrpení. Vidíte, jakou cenu
pro něj máte?
Jestliže `vzýváte jako Otce´
toho, kdo nestranně soudí každého
podle jeho činů, v bázni před ním
žijte dny svého pozemského života.
Víte přece, že jste z prázdnoty svého
způsobu života, jak jste jej přejali
od otců, nebyli vykoupeni pomíjitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem,
nýbrž převzácnou krví Kristovou.
On jako beránek bez vady a bez
poskvrny byl k tomu předem vyhlédnut před stvořením světa a přišel
kvůli vám na konci časů. Skrze něho
věříte v Boha, který ho vzkřísil z
mrtvých a dal mu slávu, takže se
vaše víra i naděje upíná k Bohu (1Pt
1,17-21).
Jsme vykoupeni drahou krví
Krista. To určuje i tvoji hodnotu. To
je známá věc, kolik se zaplatí, takovou to má hodnotu. Nepodceňujte
se. Nejste obyčejní. Bůh tě vyvolil
dříve, než ses narodil. Ježíšova oběť
nebyla laciná. Boha v nebi také bolelo, že musel Ježíš za nás zaplatit.
Bůh už dopředu věděl, co Ho to
bude stát.
O krvi, o oběti Pána Ježíše
se velice málo mluví. Je to naše nesmírné bohatství. To je to mocné
v našem životě. Satan nemá rád,
když se o tom mluví. My máme nad
ním skrze krev Ježíše Krista vítězství.
A uslyšel jsem mocný hlas v
nebi, který říkal: "Nyní přišla záchrana, moc a kralování našeho
Boha a pravomoc jeho Krista,

neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je obviňoval před naším Bohem dnem i nocí. Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo
svého svědectví. Nemilovali svůj život
tak, aby se zalekli smrti. (Zj 12,1011). Přemýšlejme hodně o tom, aby
to pro nás bylo živé: Znát cenu Krve
Pána Ježíše.
V Bibli je utrpení Ježíše popsáno velice střídmě. Pojďme se zamyslet, jaká to byla cena, čím vším
prošel. Když Ježíš šel do Jeruzaléma,
vzal si stranou dvanáct učedníků a
cestou jim řekl: "Hle, jdeme do Jeruzaléma a Syn člověka bude vydán
velekněžím a zákoníkům; odsoudí ho
na smrt a vydají pohanům, aby se mu
posmívali, zbičovali ho a ukřižovali;
a třetího dne bude vzkříšen." (Mt
20,17-19).
To je velice stručná zpráva.
Ježíš v úzkostech zápasil a modlil se
ještě usilovněji; jeho pot kanul na
zem jako krůpěje krve (L 22,44).
Ježíš ten tlak a tu depresi nesl
za nás. My jsme skutečně skrze Něj
osvobozeni. Duše může bolet víc než
tělo. To psychické utrpení, které Ježíš
nesl, bylo taky děsivé. Pak mu plivali
do obličeje, bili ho po hlavě, někteří
ho tloukli do tváře (Mt 26,67).
Ponižování, posměch, zostuzení. Izraelova soudce budou bít do
tváře holí (Mich 4,14). Dovedete si to
představit?
Pilát chtěl Ježíše propustit.
Dal jim vybrat Ježíše nebo Barabáše.
Chtěli propustit Barabáše. Spravedlivý Ježíš zastoupil vraha, svým způsobem zastoupil každého z nás. On nesl
odplatu za naše hříchy, nejen Barabáše.
Tu jim propustil Barabáše,
Ježíše dal zbičovat a vydal ho, aby
byl ukřižován (Mt 27,26).
To bičování bylo masivní
zranění po celém těle. A zase posměch spojený se sadismem. Navlékli
mu purpurový plášť, upletli trnovou
korunu, vsadili mu ji na hlavu a začali ho zdravit: "Buď zdráv, židovský
králi!" Bili ho po hlavě holí, plivali
na něj, klekali na kolena a padali
před ním na zem (Mk 15,17-19).
Měl tvář zalitou krví. Jak
mnozí ztrnuli úděsem nad tebou! Jeho
vzezření bylo tak znetvořené, že nebyl
podoben člověku, jeho vzhled takový,

že nebyl podoben lidem (Iz 52,14).
Když se mu dost naposmívali, svlékli mu plášť a oblékli ho zase
do jeho šatů. A odvedli ho k ukřižování. Cestou potkali jednoho člověka
z Kyrény, jménem Šimona; toho přinutili, aby nesl jeho kříž. Když přišli
na místo zvané Golgota, to znamená
`Lebka´, dali mu napít vína smíchaného se žlučí; ale když je okusil, nechtěl pít. Ukřižovali ho a losem si
rozdělili jeho šaty;(Mt 27,31-35).
Ukřižování bylo něco tak krutého, že
v pozdější době sami Římané tento
trest zrušili pro přílišnou krutost.
Mnoho věcí, co pro nás Ježíš
vykonal,
můžeme
pochopit
v předobrazech Staré Smlouvy.
V krvi je život těla. Já jsem
vám ji určil na oltář k vykonávání
smírčích obřadů za vaše životy. Je to
krev; pro život, který je v ní, se získává smíření (Lev 17,11).
Proto mu dávám podíl mezi
mnohými a s četnými bude dělit kořist za to, že vydal sám sebe na smrt
a byl počten mezi nevěrníky." On
nesl hřích mnohých, Bůh jej postihl
místo nevěrných (Iz 53,12). To je to,
co pro nás Ježíš udělal. On vylil svoji
krev, doslova dal za tebe a za mne
všechno. Zaplatil tu nejvyšší cenu. Je
jako ten obchodník, který za perlu
dal všechno. Ježíš koupil mne i tebe,
všechno dal za to, aby nás vlastnil.
Představte si toho obchodníka, který drží tu perlu ve své dlani a
říká: „Ta je nádherná. Vůbec nelituji
toho, že jsem za ni dal všechno!“ A
je do ní zamilovaný, nadšený, že ji
má. Je šťastný.
Představte si sami sebe jako
tu perlu, co Ježíš drží ve své dlani. A
je nadšený, že tě drží. Jenom tebe.
Je to pro mne nepochopitelné, co pro mě Ježíš udělal. Ježíš tě
miluje, Ježíš tě obdivuje. Máš nesmírnou hodnotu v Jeho očích. A je
to naše jistota, bezpečí: a já jim dávám věčný život: nezahynou navěky a
nikdo je z mé ruky nevyrve (J 10,28).
Nyní otočíme to podobenství, podíváme se na ně z jiného pohledu. Ježíš a Boží království je ta
perla. On je v životě to nejdůležitější,
co můžeš v životě získat. On je ta
vzácná perla, za kterou ty i já musíme dát všechno.
A to je otázka: Tak ani žádný

z vás, kdo se nerozloučí se vším, co
má, nemůže být mým učedníkem (L
14,33).
Jsi ochotný Mu dát všechno?
Svoje pohodlí, čest, majetek? Neváhejme získat tu perlu. Stojí to za to.
V podstatě musíme být ochotní podepsat Bohu bianko šek. Je to rozumné. Nechejme se vést Duchem
Svatým. Přečtěte si znova úvodní
verše: Mt 16,24-27.
Co to je nést kříž na každý
den? To je když se moje vůle kříží
s tou Boží. A já zaujímám ten postoj
jako Ježíš: Ne má vůle, ale tvá vůle,
nechť se stane.
Kdo jste ochotný následovat
Pána Ježíše za každou cenu?

David a Goliáš
Pavel Kalous, 13. 3. 2016
Bůh si používal Davida bez
ohledu na to, jaký byl. My máme
někdy pocit, že něco od Pána dostaneme nějakým skutkem zásluhy. Pán
s námi nejedná, protože jsme se dostali na nějakou zvláštní úroveň. Pán
s námi totiž od začátku počítá. Tak
odzbrojil a veřejně odhalil každou
mocnost i sílu a slavil nad nimi vítězství (Kol 2,15).
Na počátku je slovo, které
má způsobit strach.
Pelištejci shromáždili své
šiky k bitvě. Shromáždili se do Sóka,
jež patří Judovi, a utábořili se mezi
Sókem a Azekou v Efes-damímu. Také Saul a izraelští muži se shromáždili, utábořili se v dolině Posvátného
stromu a seřadili se k bitvě proti
Pelištejcům. Na hoře z jedné strany
stáli Pelištejci, na hoře z druhé strany stál Izrael a mezi nimi bylo údolí
(1Sa 17,1-3).
Pelištejci se shromáždili
k bitvě proti Izraeli. Se zlým se nelze dohodnout ani uzavřít mírovou

smlouvu. Zloděj přichází, jen aby
kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel,
aby měly život a měly ho v hojnosti (J
10,10).
Pelištejci měli v bitvě jednu
zvláštní postavu. Goliáš přišel
s nápadem, že on bude bojovat
s vybraným mužem z izraelské armády.
Podrobný popis Goliáše: I
vycházíval z pelištejských šiků soubojový zápasník jménem Goliáš z
Gatu, vysoký šest loket a jednu píď.
Na hlavě měl bronzovou přilbu a byl
oděn do šupinatého pancíře; váha
pancíře byla pět tisíc šekelů bronzu.
Na nohou měl bronzové holenice a
na ramenou bronzový oštěp. Násada
jeho kopí byla jako tkalcovské vratidlo a hrot jeho kopí vážil šest set
šekelů železa. Před ním chodíval štítonoš (1Sa 17,4-7). Vypadal jako
pancéřovaný tank.
Goliáš stával a volal na izraelské řady. Říkal jim: "Proč vycházíte a řadíte se k bitvě? Což nejsem já
Pelištejec a vy služebníci Saulovi?
Vyberte si někoho, ať ke mně sestoupí. Když mě v boji přemůže a zabije
mě, budeme vašimi otroky. Avšak
jestliže já přemohu jeho a zabiji ho,
budete vy našimi otroky a budete
nám sloužit.“ A Pelištejec dodával:
"Dneska jsem potupil izraelské řady.
Vydejte mi někoho a budeme spolu
bojovat.“ (1Sa 17,8-10). On na ně
řval a provolával různá slova.
Kdykoli Saul a celý Izrael
slyšeli tato Pelištejcova SLOVA,
děsili se a velice se báli (1Sa17,11).
Ještě nedošlo k žádné bitvě a
už se děsili. První byla slova, která
měla zastrašit. V mnoha místech
v Bibli nás Bůh povzbuzuje: „neboj
se, běž, buď odvážný,…Náš Bůh je
Bohem odvahy, ne Bohem strachu.
Je důležité pochopit, že základní boj
se odehrává v naší mysli. První přicházejí informace, slova (špatná
zpráva, diagnóza).
Druhá věc je samotná existence Goliáše. Tvé okolnosti, které
prožíváš, jsou také konkrétní. Goliášové budou navštěvovat tvůj život.
Izraelci se velice děsili a byli naplněni strachem. Jak je to možné? Izraelci a Saul se tomu, co viděli a tomu,
co slyšeli, otevřeli.
Neboť Bůh nám nedal ducha

bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a
rozvahy (2Tm 1,7). Duch Svatý je
Duch Odvahy. Jeho nebojácnost se
má otisknout do naší nové identity
Božího dítěte.
Vy však jste z Boha, děti, a
zvítězili jste nad falešnými proroky,
protože ten, který je ve vás, je větší
než ten, který je ve světě (1J 4,4).
GOLIÁŠ chce v tobě vyvolat
strach, aby si zajistil vítězství. Jestli
pochybuješ o Božím milosrdenství,
otevíráš se duchu strachu.
Nechť však prosí s důvěrou a
nic nepochybuje. Kdo pochybuje, je
podoben mořské vlně, hnané a zmítané vichřicí. Ať si takový člověk nemyslí, že od Pána něco dostane; je to
muž rozpolcený, nestálý ve všem, co
činí (Jk 1,6-8). Takový člověk nic
nepochopil z toho, co Bible říká, že
může mít.
Co slyšíš? Čemu se otevíráš?
Čemu nasloucháš?
Do situace, kdy Goliáš mluvil, řval, mluvil, řval, přišel mladičký
David. A zajímal se, o co tam jde. On
měl v izraelské armádě tři bratry a
jeho otec mu přikázal, aby jim přivezl
jídlo. On zjistil, že armáda je sice
veliká, ale plná strachu.
David složil své zásoby u
strážného nad zásobami a běžel k
bojové řadě. Přišel a popřál svým
bratrům pokoj. Ještě s nimi mluvil,
když tu z řad Pelištejců vystoupil soubojový zápasník jménem Goliáš, Pelištejec z Gatu, a mluvil táž slova
jako dříve. David je slyšel. Všichni
izraelští muži, sotvaže toho muže uviděli, dali se před ním na útěk a velmi
se báli (v. 22-24).
Zvláštní na tom je, že David
se těm slovům neotevřel. Ani se nezalekl toho, jak veliký Goliáš byl. To
je něco, co se církev musí naučit.
Když se před nás postaví Goliáš
(nemoc, problémy), nesmíme „ztratit

hlavu“. Otevírej si Bibli, otevírej se
Duchu Svatému, zavírej se hlasům
Goliáše. David viděl a slyšel úplně to
stejné jako Saul a izraelská armáda.
Bible nám tady ukazuje dva postoje.
Ježíš, když byl na poušti
konfrontován Satanem, řekl: „Je psáno“, „je psáno“, „je taky psáno“ a
ďábel musel odejít. Pokud nevíš, co
je psáno, budeš chodit od jedné porážky ke druhé. Dovol, aby Boží slovo v tobě zakořenilo a vyrostlo. Pochybování o Božím slovu je o nedůvěře Bohu.
A řekl: "Kdo má uši k slyšení, slyš!" (Mk 4,9).
Jak vidíš svou situaci ty?
Jak David mluví o Pelištejci?
Jak ho David vidí?: A nějaký Izraelec
řekl: "Viděli jste toho muže, co vystoupil? Vystupuje, aby tupil Izraele.
Avšak toho, kdo ho zabije, zahrne
král velikým bohatstvím, dá mu svou
dceru a jeho rod učiní v Izraeli svobodným„. David se tázal mužů, kteří
u něho stáli: "Cože dostane muž,
který zabije tohoto Pelištejce a sejme
z Izraele potupu? Vždyť kdo je ten
neobřezaný Pelištejec, že tupí řady
živého Boha?" (v. 25-26).
David se divil, že za tak málo, by dostal tak velikou odměnu. I
jeho bratři jej zrazovali. Doneslo se
to až ke králi Saulovi, protože David
byl jediný člověk, který se zajímal o
vítězství. Saul nabídl Davidovi svoji
zbroj.
Na jeho odění si David připásal jeho meč a pokusil se chodit,
ale nebyl na to zvyklý. David tedy
Saulovi řekl: "Nemohu v tom chodit,
nejsem zvyklý." A svlékl to ze sebe.
Vzal si do ruky svou hůl, z potoka
vybral pět oblázků, vložil je do své
pastýřské torby, do brašny, a s prakem v ruce postupoval proti Pelištejci (v. 39-40).
Vypadalo to pošetile, ale
David věděl, že ta zbroj mu nebyla
šitá na míru a jedině by mu překážela. Zatímco se všichni stáhli, tak David šel do té situace proti Goliášovi.
Když nám zkříží cestu Goliáš, máme
tendenci couvat. Nezapomínejme, že
všechno, co se děje v našich životech, má Bůh pevně pod svou kontrolou.
Nepotkala vás zkouška nad
lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí,

abyste byli podrobeni zkoušce, kterou
byste nemohli vydržet, nýbrž se
zkouškou vám připraví i východisko a
dá vám sílu, abyste mohli obstát (1Ko
10,13).
Bůh dává vždy řešení, jen
očekává naši víru (důvěru). Bůh chce
mít takové muže a ženy jako byl David. Vede nás k tomu, abychom se
naučili ďáblu postavit. Bible říká, že
vše se musí před Ježíšovým jménem
sklonit.
David neutekl ze situace. Jeho myšlení: Kdo je ten neobřezanec?
On se docela zdravě naštval.
Mojžíš zavolal Jozua a řekl
mu v přítomnosti celého Izraele:
"Buď rozhodný a udatný, neboť ty
vejdeš s tímto lidem do země, kterou
Hospodin přísahal dát jejich otcům.
Ty jim ji předáš do dědictví. Sám
Hospodin půjde před tebou, bude s
tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě; neboj se a neděs." (Dt 31,78).
Nesmíš mít před nimi strach,
neboť Hospodin, tvůj Bůh, Bůh veliký
a vzbuzující bázeň, je uprostřed tebe
(Dt 7,21).
Budeš nesmírně silný, až toto
pochopíš. BOJ VÍRY PROBÍHÁ
V NAŠÍ MYSLI. Zlý má informace
a fakta.
Pelištejec se předváděl za
časného jitra i navečer a stavěl se na
odiv po čtyřicet dní (v.16 ). O čem
Bible píše, že je pravda? Je to soupis
objektivních skutečností? Bible zná
jen jednu pravdu. Tou je JEŽÍŠ.
A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho
slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy (J
1,14). Pravda je ve Slově.
Lazar již byl čtyři dny mrtvý
a Ježíš ho vzkřísil. To, co je v Bibli
napsáno, nemá nic společného
s realitou.
žijeme přece z víry, ne z toho,
co vidíme (2Ko 5,7). Naše víra vychází z Božího slova a musí růst. Víra není o pocitech. Boží slovo je meč,
zasahuje naše fyzické tělo. Kristus
odzbrojil a veřejně odhalil KAŽDOU
mocnost i sílu a slavil nad nimi vítězství.
To, co ty v mysli prožíváš, to
je boj slova, čemu uvěříš. Ne, co vidíš! Zlý všechno zpochybňuje. Jak to

bůh tohoto světa dělá?
SKRZE SLOVA LŽÍ o
skutečném, živém a reálném Bohu
= Kristu = SLOVU.
Můžeme přinést zlom v nepříznivé situaci. Goliáš řval na Davida. A David na to: 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).
Co k tomu dodat? Je-li Bůh s
námi, kdo proti nám? (Ř 8,31). Máme nejvyššího spojence. …A hle, já
jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku." (Mt 28,20).
V každém z nás je díl Kristovy přítomnosti. Kristus v nás je větší
než duch strachu.
Souboj SLOVA důvěry, víry
v PRAVDU a Slova Zlého a fakta
(co vidíš?).
David nad Goliášem zvítězil. To bylo vítězství víry, že Bůh je
s ním. Nehledě na situaci.
Co však praví? `Blízko tebe
je slovo, v tvých ústech a ve tvém srdci´; je to slovo víry, které zvěstujeme
(Ř 10,8).

Otci.
4/ Žel, někdy na nás zaútočí i
„bratři“. Nikdy se nenechej obviňovat a ovlivňovat.
5/ David se neotevírá slovu Goliáše
(ani bratří).
6/ Většina bojů se odehrává v naší
mysli.
7/ David znal Hospodina, znal jeho
Slovo. David se Slova držel a ústy
jej vyznával.
PROTO ZVÍTĚZIL! Můžeš i ty.

Světlo
David Loula, 20. 3. 2016
Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi,
kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří
světlo….. Neboť se nám narodí dítě,
bude nám dán syn, na jehož rameni
spočine vláda a bude mu dáno jméno: "Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje." (Iz 9,1...5).

Ježíš je ten, který přináší
světlo národům a do našich životů.
On je Světlo.
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).
Je velmi důležité, abychom
nechodili v temnotě. Je to vyjádření
nějaké depresivní situace. Ďábel
pracuje ve tmě. Kdo hřeší, obvykle
to dělá ve tmě, nechce, aby to bylo
zjevné. Tma je vyjádřením určité
démonické aktivity.
Závěr:
To světlo ve tmě svítí a tma
je nepohltila (J 1,5).
1/ Nebuď překvapen existencí GoliVáš sbor se nyní schází na
ášů.
místě, kde bylo ideově prohlašová2/ Goliáš nemá nikdy dobré úmysly. no, že Bůh není. A nyní je zde zvěs3/ Pastýř David je poslušný otci i
továno evangelium Ježíše Krista. A
děje se tak na mnohých dalších místech.
Lidé chodí v temnotách,
protože světlo neviděli. Ono jim
nezazářilo. To je Boží zásah shůry.
… nad těmi, kdo sídlí v zemi
šeré smrti – je tu přirovnání, ve tmě
je smrt. Do takového místa Ježíš
přišel.
Kdo z vás se bojí Hospodina
a poslouchá jeho služebníka? Kdo
chodí v temnotách, kde není žádná
záře, ten ať doufá v Hospodinovo

jméno a opře se o svého Boha. Hle,
vy všichni, kdo rozděláváte oheň, jiskrami se opásáte k boji. Jen choďte
ve svitu svého ohně, v jiskrách, které
jste zanítili! Má ruka vám způsobí, že
ulehnete v trápení (Iz 50,10-11).
Je tu jak zaslíbení, tak i varování. Mluví se tu o světle a tmě a také
o falešném světle. Víme, že ďábel se
převléká za anděla světla. Byl jedním
nejvýše postaveným andělem a nazýval se Lucifer = světlonoš. On umí
vytvářet falešné světlo. Máme bázeň
před Bohem, jinak řečeno úctu? A
posloucháme jeho služebníka? I když
jsme věřící a děláme normální věci,
tak si občas uvědomíme, že stojíme
proti hradbě silné temnoty. Tady je
rada: ten ať doufá v Hospodinovo
jméno a opře se o svého Boha.
Je to nejzásadnější boj, který
vedeme ve svém srdci, jestli opravdu
věříme. Něco jiného je vyznávat
Krista a chodit do kostela a něco jiného je v každém detailu svého života,
v každé situaci Mu opravdově důvěřovat. „Bože, jsem uprostřed temnoty, vůbec nevím, co mám dělat.“ Bůh
je Skála, která se nepohne, když se o
ni opřu, nenechá mě padnout.
V situaci uprostřed tmy může
člověk propadnout panice, že Bůh tu
není a musí to řešit sám. Rozdělá si
oheň, kde Bůh není. Vymyslíme si
strategický plán, jak vyřešíme svůj
problém. Nedoptáváme se Boha, nemá tam místo. Tady je napsáno, že
Bůh nás v této situaci nechává.
Komenský napsal spis: Centrum securitatis, který přeložil jako
Hlubina bezpečnosti. On tam vymýšlí
vlastní slova, aby vystihl, o co jde.
Největším, nejzásadnějším problémem lidí je jejich samosvojnost.
Myslí tím: člověk chce být sám svým
pánem, sám svým bohem, sám svým
vůdcem a sám svým rádcem.
Bůh řekne: „Dobře“ a nechá
ho, dovolí mu to. Člověk jde, vymyslí
si svůj plán pro svůj život a jde. Najednou zjišťuje, že neví kudy kam.
Komenský to nazývá labyrintem světa. Když půjde tudy, narazí na zeď,
když půjde tudy, zase narazí na zeď.
Úplně se ztratil ve světě. Co má dělat? A začne vymýšlet, co ještě se dá
dělat. Např. má dluhy, tak si půjčí
ještě. Nevolá k Bohu. Vyráží klín
klínem. Toto Komenský nazývá

jinudost. Protože už se dostal do krize, ale v ní ještě nevolá k Bohu. Jen
si hledá vlastní cestu, kudy se dostat
z labyrintu ven. Chvíli to zkouší a
zjistí, že mu nepomohla ani samosvojnost ani jinudost.
Komenský to popisuje, jako
stav nejlepší – rezignatio. Kdy člověk to vzdá, přizná si to. To je ten
bod, kdy začne volat Boha. Může se
dostat do úplně patové situace. Může
odevzdat svůj život Bohu a nechat se
vést. Někdy to trvalo roky, ale ti lidé
se dostali z velmi vážných problémů.
Z nemoci, dluhů, krize v manželství,
patové situace, kde nebylo lidské
řešení.
Ten moment změny je, když
dokážeme ty věci pustit a přiznáme
to, a uprostřed tmy to vydáme Bohu.
A následujeme jen Boží radu. Komenský měl velkou moudrost. Vystihl hlavní problém a nastínil jednoduché řešení. Hlavním problémem je
lidská pýcha. Člověk se nechce a
nechce a nechce Bohu poddat. Každý to známe. Máme spoustu plánů
bez Boha. A pak zabloudíme
v labyrintu. Vyžaduje to pokoru.
"Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou
Hospodinova sláva. Hle, temnota
přikrývá zemi, soumrak národy, ale
nad tebou vzejde Hospodin a ukáže
se nad tebou jeho sláva. K tvému
světlu přijdou pronárody a králové k
jasu, jenž nad tebou vzejde (Iz 60,13).
Jako kdyby nebylo úniku
nad temnotou, vidíme to v realitě
současnosti. Začíná se volat po návratu ke křesťanství. Zvláštní na tom
je, že ti lidé, kteří došli k rezignatio,
jsou už odevzdaní Bohu. Stanou se
světlem.
Žije-li v tobě Kristus, jsi
světlo světa. K Božímu světlu přijdou národy a autority se budou ptát.
Dokud je světlo nebo šero, tak to lidé
pořád zkouší sami. Až bude úplná
tma, uvidí světlo.
"Neraduj se nade mnou, má
nepřítelkyně! Padla-li jsem, povstanu, sedím-li ve tmě, mým světlem je
Hospodin.(Mich 7,8).
Někdy se stydíme za svůj
stav. Procházíme těžkými věcmi,
nevěřící nás vidí a posmívají se. Je
dobré si uvědomit: Padl-li jsem, Bůh

mě pozvedne. Sedím-li ve tmě, mám
Hospodinovo světlo. Je to stále o důvěře v Boha, který proměňuje.
Na počátku bylo Slovo, to
Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh.
To bylo na počátku u Boha. Všechno
povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a
život byl světlo lidí. To světlo ve tmě
svítí a tma je nepohltila. Od Boha byl
poslán člověk, jménem Jan. Ten přišel proto, aby vydal svědectví o tom
světle, aby všichni uvěřili skrze něho. Jan sám nebyl tím světlem, ale
přišel, aby o tom světle vydal svědectví. Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo
do světa (J 1-9).
To slovo je Ježíš, v Něm je
život a ten život je světlo. Zajímavá
posloupnost. Světlo nese život.
Závěr:
1/ Staňme se syny a dcerami
Božího světla, které poneseme lidem.
2/ I v depresi můžeme říkat,
že nám svítí Hospodin.
3/ Bojujme za svoje děti. Je
to dědictví Hospodinovo. Mají přinášet Boží království do tohoto národa.
Nevzdávejme to. Každý z nich je
předurčený učedníkem Krista.

Izajáš 53
Pavel Kalous, 27. 3. 2016
Kdo uvěří naší zprávě? Nad
kým se zjeví paže Hospodinova? Vyrostl před ním jako proutek, jak oddenek z vyprahlé země, neměl vzhled
ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl
tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili. Byl v opovržení, kdekdo se
ho zřekl, muž plný bolesti, zkoušený
nemocemi, jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že
jsme si ho nevážili.(Jistotně hebr.)
Byly to však NAŠE nemoci, jež nesl,

NAŠE bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od
Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro NAŠI nevěrnost, zmučen
pro NAŠI nepravost. Trestání snášel
pro NÁŠ pokoj, jeho jizvami (dosl.
ranami) jsme uzdraveni (Iz 53,1-5).
Nádherné zaslíbení má jednu
podmínku: Kdo tomu uvěří! Budeš
mít tolik, kolik uvěříš. Druhý verš
nám říká něco o Boží moci. Hospodinova paže ukazuje na to, že Pán Bůh
je konající. Co je nám platné, když to
máme na papíře? Chceme-li pochopit
další věci, tak to má tento aspekt: „Jsi
schopný tomu uvěřit?“ Jinak je ti to
k ničemu. Už je zaplaceno.
Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají. (Žd
11,6).
To je podmínka. Naším úkolem je vzít slovo z 2D a udělat z toho
3D. Teprve potom začneš zakoušet
blízkost
Hospodinovy
paže.
V následujících verších úvodního
textu se mluví o Ježíši Kristu a o našem hříchu.
Bůh řekl již 800 let před
Kristem, co je součástí Božího vykoupení. Je to vykoupení z hříchu a
vykoupení z nemoci. Bylo to za nás
a byly to naše záležitosti. Ježíš nás
ZASTOUPIL, vše bylo za nás, kvůli
nám z LÁSKY. Ne kvůli sobě!
On to nesl za NÁS, už není
zapotřebí to nést někým jiným, někým dalším. On to dokonale DOKONAL! On to dokonale ZAPLATIL!
Toto se vše naplnilo na kříži.
Ježíš tam byl trápený, mučený, nemocný. Nechali jsme si nalhat, že se
tento text týká POUZE spasení. Kristus nás zastoupil, to je zástupná oběť.
Jestliže to Kristus udělal, a ta oběť je
dokonalá, je zaplaceno. Budete zaplacenou složenku platit ještě jednou?
Zlý dělá jednu věc. Stále nám nalhává, že Boží slovo není pravda. Když
někomu kážeme evangelium a on se
hned neobrátí, tak přece nemůžeme
říci, že to nefunguje. Kdo se modlí za
evangelizaci, cíleně za uzdravení, tak
to nikdy nevzdá. To je něco, čemu se
říká duchovní boj. To je důvěra v to,
co nám Ježíš řekl ve svém Slově, že
je pravda. Často pravdou Božího

slova ohýbáme situaci.
Problém církve dnes je, že
když se lidé obrátí, tak jsou schopni
zůstat svojí vírou jen ve spasitelné
víře. Mají jistotu spasení. A už nemají žádnou zkušenost víry, nemají
z čeho čerpat. Ďábel se snaží z jejich
srdce semínko víry vyrvat nebo aspoň
udusit. Když se dostanou do zlé situace, tak zjistí, že žádnou víru, která
hory přenáší, nemají. Oni nestojí na
Božích zaslíbeních, nemodlí se pravidelně. Z pokladu svého srdce nemají
co vynášet. Myslí si, že víra je pocit a
že ji mají cítit.
Víra je to, že víš, co je
v Bibli napsáno a stojíš si na tom.
David o svém vítězství mluvil ještě
dřív, než Goliáše porazil.
Proto se nenechme okrádat o
to, co pro nás Bůh připravil. Když
nevíme, co je v Bibli napsáno, tak na
tom nemůžeme stát. A pak můžeme
věřit tomuto: Koho Pán Bůh miluje,
toho křížkem navštěvuje.
Ďáblova myšlenka je taková,
že když už jsi přijal spasení, tak budeš trpět aspoň tady v tomto životě.
To tak být nemá. Chceme-li být Ježíšovými učedníky, tak jimi buďme!
Bůh se lidem ve SZ představil jako JAHVE (tj. „jsem“) a v NZ
„JÁ JSEM“. Ale Jeho jméno má ve
SZ celou řadu přívlastků: JAHVE
SHALOM – Bůh pokoj; JAHVE
NISSI – Bůh vítězná korouhev
(bojová vlajka, standarta); JAHVE
RAPHA – Bůh Uzdravitel; JAHVE
JIREH – Bůh Zaopatřitel; JAHVE
RAAH – Bůh Pastýř; JAHVE
SHAMMAH – Bůh v nás (přítomný)
a JAHVE TSIDKENU – Bůh naše
spravedlnost.
V Nové smlouvě vidíme
Krista v „akci“. Kristus vystoupil
jako UZDRAVITEL a jako SPASITEL.
V 11. kap. Židům je nádherný výčet postav ze Starého Zákona,
kteří šli ve víře, co Bůh jim řekl. Jediné, co máme udělat, je tomu uvěřit.
Jen si uvědomte, čemu všemu věříte?
Nejčtenějším časopisem je Blesk!
Když vstoupíte do vztahu
s Bohem, tak se stanete Jeho učedníkem. Základ Izajáše 53 je v tom, že
tomu člověk prostě uvěří.
Zde na tomto místě vidíme,
REALITU naplnění.

Matouš popisuje, co se děje; je to citovaný „Izajáš“ v akci:
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) .
V Kristu se to NAPLNILO
(„aby se naplnilo“). Ježíš byl mučením nevzhledný, Jeho tělo bylo tak
rozsekané důtkami (v nich byly
úlomky kostí), že si nebyl podoben.
Každá Kristova rána nesla každou
diagnózu, jeho jizvami (dosl. ranami) jsme uzdraveni. Když skonal na
kříži – je psáno, že zemřel za naše
hříchy.
Apoštol Petr se odvolal na
Izajáše 53, 4-5: On `na svém těle
vzal naše hříchy´ na kříž, abychom
zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti.`Jeho rány vás uzdravily.´
Vždyť jste `bloudili jako ovce´, ale
nyní jste byli obráceni k pastýři a
strážci svých duší. (1Pt 2,24-25).
Všimněme si, že Petr sice cituje Izajáše, ALE cituje to v minulém čase.
To, co Petr napsal, bylo inspirováno
Duchem Svatým.
Naše vykoupení a uzdravení JIŽ nastalo! Kdy? Když byl
Ježíš bičován, když utržil rány,
když zemřel na kříži. JE DOKONÁNO!
Já už nebudu uzdraven, já
už jsem uzdraven. Já už nebudu
spasen, já už jsem spasen.
Kristus je nyní po pravici
Boha Otce a přimlouvá se za nás.
Dokončení příště.

Biblická hodina
Semínko víry musí růst I.
(dokončení)

Pavel Kalous, 9. 3. 2016
Snad si v SRDCI řekneš:
"Tyto pronárody jsou početnější než
já. Jak bych si je mohl podrobit?"
Neboj se jich! Jen si vzpomeň, jak
naložil Hospodin, tvůj Bůh, s faraónem a s celým Egyptem, … Nesmíš
mít před nimi STRACH, neboť Hospodin, tvůj Bůh, Bůh veliký a vzbuzující bázeň, JE uprostřed tebe. (Dt
7,17.21)
Víra je vnitřní vědomí, že
jsme a že stojíme, jako Boží děti, v
autoritě na SLOVĚ.
Apoštol Pavel říká: Na místě
Kristově! Je to troufalé, nepokorné?
NE! Je to zodpovědné.
Jsme tedy posly Kristovými,
Bůh vám domlouvá našimi ústy; na
místě Kristově vás prosíme: dejte se
smířit s Bohem! (2K 5,20)
S Kristem říkáme: JE PSÁNO! Neříkáme názory, myslíme si,
neříkáme – tradiční říkají, letniční
říkají.
Říkáme: JE PSÁNO! Pochopíte-li autoritu, pochopíte, co je chození ve víře (Bůh řekl SLOVO).
Písmo musí platit (Jan
10,35).
Víra je chození v autoritě,
přikazujte, a stane se! Setník pochopil, že jsme v bitvě, duchovní bitvě.
Jazyk víry, mluvit Slovo
víry.
Řecké slovo SYMTOMA –
příznaky; vnější projev obtížně pozorovatelného děje; toho, co není vidět.
Symptomy vytvářejí klinický obraz
nemoci. Symptomy (ovoce) říkají, že
uvnitř je už nějaký kořen (diagnóza).
Něco na mě leze. Co to je?
V moci jazyka je život i smrt,
kdo ho rád používá, nají se jeho plodů. (Př 18,21)
Nezemřu, budu žít, budu vypravovat o Hospodinových činech. (Ž
118,17)
On dává zemdlenému sílu a
dostatek odvahy bezmocnému. (Iz
40,29)
Všecko mohu v Kristu, který
mi dává sílu. (Fp 4,13)

Ježíš je vtělení Otcových
přání, Boží vůle. Ježíš nedělal nic,
co nechtěl Otec.
Ježíš i Jeho učedníci a ti,
kteří uvěří, to dělali. Všimli jste si,
že Ježíš učedníkům vždy vyhuboval,
když neměli víru? MY neseme odpovědnost, jakou máme víru v přítomného Krista=Slova a Jeho přítomné moci.
A přivedl jsem ho k tvým
učedníkům a nemohli ho uzdravit."
Ježíš odpověděl: "Pokolení nevěřící
a zvrácené, jak dlouho ještě budu s
vámi? Jak dlouho vás ještě mám snášet? Přiveďte mi ho sem!" (Mt
17,16)
Verš 22 U koho bylo zaseto
do trní, to je ten, kdo slyší slovo, ale
časné starosti a vábivost majetku
slovo udusí, a zůstane bez úrody.
Bez efektu, nefunguje. Starosti – odvádět od pozornosti, nesoustředit se, rozptylovat.
V kontextu? BOŽÍHO
SLOVA.
Závěr:
1/ Bez Božího SLOVA není rostoucí
VÍRY.
2/ Nestačí mít jen víru spasitelnou
pro život služby na zemi.
3/ Bůh chce, aby naše víra rostla a
stala se praktickou. Víra musí růst.
4/ SLOVO patří do NAŠEHO srdce
(úrodné země).
5/ Je to naše zodpovědnost, aby se
zrno proměnilo ve strom.
6/
Mluv SLOVO, mluv to
(vyznávej), co říká Slovo. Ve vědomí autority (rozkazu).
7/ Nedívej se na symptomy (jako
Petr), dívej se na Ježíše, On je Slovo.

Semínko víry musí růst II.
Pavel Kalous, 16. 3. 2016
Čteme Mt 13,2-23. Podobenství o rozsévači má velmi důležitou úlohu, protože co do nás Bůh
zasévá, je Boží Slovo. Je tu ten Zlý,
který obchází jako lev řvoucí a dělá
vše proto, aby to před chvílí zaseté
slovo ze srdce vyrval. Jde o to, aby
to Slovo v nás zakořenilo, vyrostlo a

vydalo užitek. Jako jsou vojáci cvičeni proto, aby vítězili. Podobně jsme
tu my, abychom pro Pána „zabírali“
území. Nejsme tu proto, abychom
Slovo jen slyšeli, ale abychom ho
uměli používat a žili ho. Bez toho tu
hrajeme pouze maňáskové divadlo,
Zlého tím neohrožujeme a má z nás
legraci. Když je v nás Boží Slovo
pevně zakořeněno, používáme ho,
stáváme se požehnáním a Zlému nebezpeční. A i pro ty, co jsou kolem
nás, jsme pak požehnáním.
Odpověď na otázku, na koho
tedy máme vkládat ruce, či se modlit
za vzkříšení? Ve starém zákoně je:
Zemřel stár a sytý svých dnů. Dále :
Počet našich let je sedmdesát roků,
jsme-li při síle, pak osmdesát, a mohou se pyšnit leda trápením a ničemnostmi; kvapem uplynou a v letu odcházíme. (Ž 90,10)
Vše co je nad to, je bonus.
Nebudeme se tedy modlit za vzkříšení starého člověka, ale za lidi v produktivním věku či děti. To je legitimní. My nejsme ta síla, ale chceme být
nástrojem Boží moci. O takových
vzkříšeních je psáno v L 7,12 Vzkříšení syna naimské vdovy.
Předpokládáme z kontextu, že byla
mladá. L 8,41 - Jairova dcera. To bylo dítě. J 11,1 - Vzkříšení Lazara.
Zdá se, že byl nejmladší, přesně nevíme, kolik mu bylo, ale nebyl to senior. Sk 9,36 -Vzkříšení učednice Dorkas. Vzhledem k jejím aktivitám, se
dá předpokládat, že byla v produktivním věku. Sk 20,9 - Vzkříšení mládence Eutycha. Chlapec, který vypadl
z okna.
Víra je vnitřní vědomí, že
jsme, že stojíme, jako Boží děti, v
autoritě na SLOVĚ. Víra není pocit!
V Kristu jsme nové stvoření. Apoštol
Pavel říká: Na místě Kristově!
Nejsme Kristus, nejsme Bůh. Je to
troufalé; nepokorné? NE! Je to
zodpovědné.
Jsme tedy posly Kristovými,
Bůh vám domlouvá našimi ústy; na
místě Kristově vás prosíme: dejte se
smířit s Bohem! (2K 5,20)
K tomu nás vede Kristus. S
Kristem říkáme: JE PSÁNO! Neříkáme své názory, neříkáme – myslíme si, neříkáme – tradiční říkají;

neříkáme – letniční říkají. Ježíš také
neříkal Ďáblovi, víš, já si myslím,
ale říkal Je psáno. Říkáme: JE
PSÁNO!
Pochopíte-li autoritu, pochopíte, co je chození ve víře (že
Bůh řekl: SLOVO). Chození v důvěře. Písmo musí platit (Jan 10,35).
Řekli jsme si, že Boží slovo
patří do našeho SRDCE. Musíme
Slovo dostat do srdce. Posílá SLOVO své, a UZDRAVUJE je, a vysvobozuje je z hrobu. (Ž 107,20
KR)
Co však praví? `Blízko tebe
je SLOVO, v tvých ÚSTECH a ve
tvém SRDCI´; je to SLOVO VÍRY,
které zvěstujeme. (Ř 10,8) Blízko
nás není názor, ale Slovo. Není to
víra ve víru, ale v Boží Slovo a
Krista. ODKUD CHCE ĎÁBEL
VZÍT SLOVO? Ze SRDCE ! Z
našeho SRDCE! Proč? Protože
jsme pro něj nebezpeční. Starosti o
majetek, chtivost a tělesnost v nás
Slovo udusí. Ono Vám to nefunguje. Ďábel si mne ruce a říká si, jen si
do té církve choď. A když Vám ty
věci nefungují, tak vám třeba nabídnou Marii, nějaké svaté, kadidlo a
třeba i charitu, zaplní vám ten
prostor něčím jiným. Bůh je jako
sochař, který nás otesává a tvaruje,
ubírá naše já, náboženství však k
tomu přidává něco navíc, balast.
Živá víra odebírá, náboženství přidává. Židé měli 613 přikázání z původních 10.
Snad si v SRDCI řekneš:
"Tyto pronárody jsou početnější než
já. Jak bych si je mohl podrobit?"
Neboj se jich! Jen si vzpomeň, jak
naložil Hospodin, tvůj Bůh, s faraónem a s celým Egyptem, … Nesmíš
mít před nimi STRACH, neboť
Hospodin, tvůj Bůh, Bůh veliký a
vzbuzující bázeň, JE uprostřed tebe. (Dt 7,17-21)
Víte, kdo si to vzal k srdci?
David. Jak mohl ten David vědět, že
Goliášovi srazí hlavu? On věřil, že
Bůh je s ním. A že není Bohem strachu. Bůh nechce, abychom měli
strach ze Zlého. Rozhodnutí: Boží
SLOVO je autoritativní.
Věčně, Hospodine, stojí
pevně v nebesích tvé slovo.
(Ž 119,89) Na věky, ó Hospodine,
slovo tvé trvánlivé jest v nebesích.
(KR)

Ježíš řekl: Já mluvím pravdu,
a proto mi nevěříte. (J 8,45)… Tu Ježíš, když učil v chrámě, hlasitě zvolal:
"Znáte mě a víte také, odkud jsem. A
přece jsem nepřišel sám od sebe, ale
poslal mě ten, který je pravdivý; toho
vy neznáte. … (J 7,28)
Říkám vám pravdu: Prospěje
vám, abych odešel. Když neodejdu,
Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li,
pošlu ho k vám. (J 16,7)
Bůh nám nelže, otec lži je
Ďábel. Musíme si to ujasnit, ne být
rozpolcení. Nemůže obstát dům, který
je rozdělen. Jsou lidi, kteří nám předkládají třeba předpisy o pokrmech, ale
pak jsme otroky těla.
Je zapotřebí, aby SLOVO v
tobě ZAKOŘENILO. Víra je chození v autoritě, přikazujte, a stane se!
Jako u toho setníka. Setník pochopil,
že jsme v bitvě, duchovní bitvě. Boží Slovo musí platit.
Jazyk víry, znamená mluvit
Slovo víry. David mluvil o porážce
Goliáše ještě, než se to stalo. Mluvil
jako vítěz. Jde naprosto rovně, dopředu. Řecké slovo HOMOLOGEIN –
mluvit stejně jako (podle) Mluvit
stejně jako CO? Mluvit stejně podle
ČEHO? Podle Božího Slova.
Když budeš říkat, tohle nedopadne dobře, tohle je špatné, neuzdravím se, tak to všechno tak dopadne.
Skutečnost neformuje pravdu, ale
pravda Božího Slova formuje skutečnost. To se potřebujeme naučit.
Co však praví? `Blízko tebe je
SLOVO, v tvých ÚSTECH a ve tvém
SRDCI´; je to SLOVO VÍRY, které
zvěstujeme. (Ř 10,8)
Všimněme
si:
TEBE,
TVÝCH, TVÉM … Je to o tobě!!!
Máme obrovskou zbraň. Je v
našem srdci a v našich ústech. Na poličce je nám k ničemu. Ďábel má s
naším sborem velký problém. Srdcem
věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení (vysvobození, záchrana). (Ř 10,10)

Ode všeho, co na nás Ďábel
nastražil, nás Bůh osvobodil, jednáme s poraženým nepřítelem. Máme
stejného Ducha jako Kristus, On ho
na kříži porazil a Satan je poražen.
Protože máme mocného velekněze,
který vstoupil až před Boží tvář, Ježíše, Syna Božího, držme se toho, co
vyznáváme. (Žd 4,14) Není to pro
naše skutky, ale protože máme Krista.
Řecké slovo SYMTOMA –
příznaky; vnější projev obtížně pozorovatelného děje; toho, co není vidět.
Symptomy vytvářejí klinický obraz
nemoci. Symptomy (ovoce) říkají, že
uvnitř je už nějaký kořen (diagnóza).
Něco na mě leze. Co to je? Jsou to
vnější projevy.
Elíša byl také v obležení nepřítele – viděl ty symptomy, ale byl v
klidu, říká sluhovi neboj se, s námi
jich je víc. Modlil se, aby Bůh otevřel
oči sluhovi, protože ten byl tělesně
vidoucí. V moci jazyka je život i smrt,
kdo ho rád používá, nají se jeho plodů. (Př 18,21)
Co vyznáváš, to máš. Jestliže
budeš mluvit život, osvobození a
uzdravení, budeš to mít. Nemoci
vždycky přicházeli jako kletba,
nejsou od Boha. Nezemřu, budu žít,
budu vypravovat o Hospodinových
činech. Žalm 118:17 On dává
zemdlenému sílu a dostatek odvahy
bezmocnému. (Iz 40,29)
Hospodin ti dá sílu a odvahu.
Všecko mohu v Kristu, který mi dává
sílu. (Fp 4,13) Nedáváme na situaci,
ale na to, co je NAPSANÉ! Co je
psané, to je dané. Ježíš je vtělení
Otcových přání, Boží vůle. Ježíš
dělal vše, co chtěl Otec (J 6,38). Ježíš nikdy nikoho neučinil nemocným! Zákon přišel skrze Mojžíše, ale
milost a pravda skrze Ježíše Krista. I
krev zvířecího beránka fungovala
proti zhoubci. My máme krev Ježíše
Krista a jsme v době léta milosti Hospodinovi. Ježíš i jeho učedníci a ti,
kteří uvěří, to dělali.
Věříš, že dobrý Bůh chce
tvé nemoci? Pokud ano, pak pochybujete o Božím slově. Boží SLOVO
říká co? Chci se hlásit k Písmu !
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) To
platilo pro děti Izraele. Ježíš chodil
po celé Galileji, učil v jejich synagógách, kázal evangelium království
Božího a uzdravoval každou nemoc a
každou chorobu v lidu. (Mt 4,23) …
Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagógách, kázal
evangelium království a uzdravoval
každou nemoc a každou chorobu. …
(Mt 9,35) Ježíš; zavolal svých dvanáct učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vymítali a
uzdravovali každou nemoc a každou
chorobu. (Mt 10,1) Ježíš zavolal dalších 70... Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení. Tedy i nás! Není
tam řečeno, koho jo a koho ne, nebo
jen ty, co žili v 1. století, atd.
Musíš si ujasnit, co je a není
Boží vůle. Bůh je dobrý. Bůh
uzdravuje. Ďábel dává nemoci.
Bůh je dobrý. Ďábel je zlý. Nemoc
není „dobrý dar“. Bylo by divné,
kdyby Bůh dával nemoci a Ježíš
uzdravoval. S Jobem si Ďábel mohl
dělat, co chtěl, jen ho nesměl usmrtit.
Byl zbožný, ale znal Boha z doslechu. Náboženští lidé znají Boha z
doslechu a přidávají si k němu spoustu balastu, přes který nevidí Boha.
`Každý dobrý dar a každé dokonalé
obdarování´ je shůry, sestupuje od
Otce nebeských světel. U něho není
proměny ani střídání světla a stínu.
(Jk 1,17)
Jestliže tedy vy, ač jste zlí,
umíte svým dětem dávat dobré dary,
tím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí! Jak byste chtěli,
aby lidé jednali s vámi, tak vy jednejte s nimi; v tom je celý Zákon, i Proroci. (Mt 7,11-12)
Každý dobrý dar je z nebe.
Nemoci jsou od Zlého. Modlíme se
buď vůle tvá jako v nebi tak i na Zemi. Jsou v nebi nemoci, rakovina? A
chceme to na Zemi? Ke všem zaslíbením Božím, kolik jich jen jest, bylo v
něm řečeno `Ano´. A proto skrze
něho zní i naše `Amen´ k slávě Boží.
(2K 1,20)
Zaslíbení jsou i na teď. Jak
velkou máme mít víru? Nemusíme
mít velkou víru, stačí jako zrnko hořčice – už o téhle víře, která ještě nepřinesla užitek, Ježíš říká: Pán jim
řekl: "Kdybyste měli víru jako zrnko
hořčice, řekli byste této moruši:

`Vyrvi se i s kořeny a přesaď se do
moře´, a ona by vás poslechla." (L 17,6)
Všimli jste si, že Ježíš učedníkům vždy vyhuboval, když neměli
víru? Ne těm nemocným. MY neseme odpovědnost, jak v nás Boží
slovo zakořenilo. MY neseme odpovědnost, jakou máme víru v přítomného Krista=Slova a jeho přítomné moci.
A přivedl jsem ho k tvým
učedníkům a nemohli ho uzdravit."
Ježíš odpověděl: "Pokolení nevěřící
a zvrácené, jak dlouho ještě budu s
vámi? Jak dlouho vás ještě mám snášet? Přiveďte mi ho sem!"(Mt 17,1617)
Formujme
skutečnost
PRAVDOU SLOVA! Skutečnost
nemá formovat PRAVDU SLOVA!
A není to ani víra ve svou víru. Říkejme: Bude to tak, jak řekl Bůh!
Odkud to víme: Z Písma! Je psáno, je psáno, je psáno! Tak ODZBROJIL a veřejně ODHALIL každou mocnost i sílu a SLAVIL nad
nimi vítězství. (Ko 2,15)
Jedinou zbraní Zlého je
lež. Říká, jdi, můžeš mít víc a bez
práce, okraď ji. Máme Ježíšova Ducha, Ducha vzkříšení. Ježíš uzdravoval a vymítal. Vlastní akce není
modlitba, ale skutek víry. Podřiďte
se tedy Bohu. VZEPŘTE se ďáblu a
uteče od vás, přibližte se k Bohu a
přiblíží se k vám. (Jk 4,7)
Ďábel zná Boží Slovo, ale
překrucuje ho. VZEPŘTE se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši
bratří všude ve světě procházejí týmž
utrpením jako vy. A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné
slávě v Kristu, po krátkém utrpení
vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví
na pevný základ.(1Pt 5,9-10) Střízliví
buďte, bděte; nebo protivník váš ďábel jako lev řvoucí obchází, hledaje,
koho by sežral. Jemužto odpírejte,
silní jsouce u víře, vědouce, že tatáž
utrpení bratrstvo vaše, kteréž na světě jest, obkličují. (KR)
Může to přijít, protože to
ďábel zkouší, ALE nemusíme tomu podlehnout. Říkejme: Bude to
tak, jak řekl Bůh! Odkud to víme:
Z Písma! Je psáno, je psáno, je psáno! ... Proto se zjevil Syn Boží, aby
zmařil činy ďáblovy. …. (1J 3,8)

Je dokonáno!!! Bojujeme se
stejným Nepřítelem, který je už
Kristem poražen, odzbrojen! ALE
máme stejnou moc Krista. Tedy, jinak, máme srážet pod nohy poraženého! CHVÁLA BOHU!
Co dává život, je Duch, tělo
samo nic neznamená. SLOVA, která
jsem k vám MLUVIL, jsou DUCH a
jsou ŽIVOT. J 6:63 Nevěříš, že já
jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova,
která vám mluvím, nemluvím sám od
sebe; Otec, který ve mně přebývá,
činí své skutky. Věřte mi, že já jsem v
Otci a Otec ve mně; ne-li, věřte
aspoň pro ty skutky! Amen, amen,
pravím vám: Kdo věří ve mne, i on
bude činit skutky, které já činím, a
ještě větší, neboť já jdu k Otci. … A v
nás je teď stejný Duch Kristův!
(J 14,10)
Závěr:
1/ Bez Božího SLOVA není rostoucí
VÍRY.
2/ Nestačí mít jen víru spasitelnou
pro život služby na zemi.
3/ Bůh chce, aby naše víra rostla a
stala se praktickou. Naše víra musí
růst.
4/ SLOVO patří do NAŠEHO srdce
(úrodné země).
5/ Je to naše zodpovědnost, aby se
zrno proměnilo ve strom.
6/
Mluv SLOVO, mluv to
(vyznávej), co říká Slovo. Ve vědomí
autority (rozkazu).
7/ Nedívej se na symptomy (jako
Petr), dívej se na Ježíše, On je Slovo.

Semínko víry musí růst III.
Pavel Kalous, 23. 3. 2016
Čteme Mt 13,2-23.
Věříme, že Bůh jedná a chceme vidět víc výsledků Jeho konání.
Nejsou to naše názory, ale je to Boží
Slovo. S něčím, co je tak malé jako
semínko hořčice, lze udělat něco tak
kolosálního. Pán Ježíš říká, že do nás
vkládá něco, co má obrovský potenciál a dáme-li tomu čas, může to způsobit obrovské věci. Jsme na místě
Kristově, nebuďte přepokorní, pokoru mějte jen před Pánem. Ve světě
myslete na to, že jste posly Kristovými, že jste Jeho tělo. Bůh se chce dát
lidem poznat a to skrze nás. V Bibli

máme hodně návodů, jak co dělat.
Vycházejme z Písma. Berme to, co
„Je psáno“. Slovo máme číst, přemýšlet o něm a žít ho. Máme ho mít
v srdci. Víra vychází z Božího Slova.
My můžeme mít, co říká Boží Slovo.
Ďábel nám chce však Slovo
vyrvat ze srdce. Je potřeba, aby v nás
Slovo zakořenilo, aby ho vyrvat nemohl. Boží Slovo je autorita. Kristus
je Slovo Boží, je stále stejný. Bůh
má o nás myšlenky o pokoji. Kristus
toho Zlého odzbrojil, odhalil a porazil. Neubližují nám lidé, ale ten Zlý.
Jsme pod milostí a v pravdě, jsme
skryti v Kristu. Ježíš uzdravoval masy lidí, nikdy nikoho neodmítl.
Uzdravoval každou nemoc.
I nám dal svou moc: Ježíš;
zavolal svých dvanáct učedníků a dal
jim moc nad nečistými duchy, aby je
vymítali a uzdravovali každou nemoc
a každou chorobu. (Mt 10,1)
Nebylo to jen pro oněch 12,
pak ji předal 70, pak 120.... Nikde se
v Bibli nepíše, že to bylo pouze pro
první církev či pro prvních 300 let.
Je to proto, že žeň je veliká a dělníků
málo. Máme kázat evangelium, které
je mocné. Bůh uzdravuje. Ďábel
dává nemoci. Dali byste svým dětem nemoci? Tak proč by to dělal
Bůh?
Formuje nás víc skutečnost,
než Boží Slovo, ale David formoval
situaci podle Božího Slova. David
věděl, že Bůh je s ním, spolehl se na
něj. Nedávej na to, co vidíš, Ďábel
chce, abychom podléhali tomu, co
vidíme. Bůh nám nedal ducha strachu, ale Ducha odvahy. David měl
vítězství ve svém srdci a ústech.
Každý dobrý dar a obdarování je
shůry. Nemáme tu žít v nějakém
útisku. Ďábel se o to snaží, ale nemáme mu to dovolit. Proto se zjevil Syn
Boží, aby zmařil skutky Ďáblovy.
Abyste mohli jít dál, musíte
si ujasnit, zda je Boží vůle uzdravení
člověka. Pokud v tom nebudete mít
jasno, nebudete mít výsledky. Řekli
jsme si, že Ježíš je PRAVDA a říká
nám PRAVDU, protože je PRAVDA.
Ježíš jim řekl: "Můj pokrm
jest, abych činil vůli toho, který mě
poslal, a dokonal jeho dílo. (J 4,34)
Otce tak miloval a neodepřel
Mu, že šel na zem a zemřel za nás.

Sám od sebe nemohu dělat
nic; jak mi Bůh přikazuje, tak soudím,
a můj soud je spravedlivý, neboť nehledám vůli svou, ale vůli toho, který
mě poslal." (J 5,30) … neboť jsem
sestoupil z nebe, ne abych činil vůli
svou, ale abych činil vůli toho, který
mě poslal. (J 6,38)
90% toho, co je Boží vůle
poznáme z Písma, ten zbytek si prožijeme – např. povolání do nějaké služby, prostřednictvím Ducha Svatého.
Všude můžeme sloužit Bohu. Hledejte vůli toho, který Vás posílá. Ježíš je
identický obraz Otce na sto procent.
On se odvolával na Písmo. Ježíš NIKDY žádného člověka neučinil nemocným! Osvobozoval. Ježíš NIKDY
žádného člověka neodmítl s tím, že
uzdravení není pro něj Boží vůle. Ježíš uzdravoval KAŽDOU chorobu a
nemoc (viz Písmo).
Manifestace Boží moci uprostřed Božího lidu. Ježíš chodil po celé
Galileji, učil v jejich synagógách,
kázal evangelium království Božího a
uzdravoval každou nemoc a každou
chorobu v lidu. (Mt 4,23)
Ježíš obcházel všechna města
i vesnice, učil v jejich synagógách,
kázal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu. (Mt 9,35)
Zavolal svých dvanáct učedníků a DAL jim moc nad nečistými
duchy, aby je vymítali a uzdravovali
každou nemoc a každou chorobu.
(Mt 10,1) Je to nepokorné? Pak Ježíš svých dvanáct učedníků učinil a
vedl k tomu, aby byli nepokorní. A
aby toho nebylo málo, dal to ještě
dalším sedmdesáti.
Všem pak řekl: „Kdo chce jít
za mnou, zapři sám sebe, nes každého
dne
svůj
kříž
a
následuj
mne.“ (L 9,23) Kdo mně chce sloužit,
ať mě následuje, a kde jsem já, tam
bude i můj služebník. Kdo mně slouží,
dojde cti od Otce. (J 12,26)
Žena s krvotokem se neptala,
jestli je to Boží vůle. Byla zoufalá.
Prostě jen věděla, co Ježíš lidem dělá,
že uzdravuje, šla za Ním, dotkla se
Ho a byla uzdravena. Byla drzá nebo
troufalá? Co o Něm věděla? Věděla,
že je to Mesiáš? Měla to zjevené jako
Petr? Šla za Ním proto, aby byla spasena? Měla vyřešené svoje hříchy?
Nic z toho Bible neříká. Možná

věděla, že je prorok, věděla, že má
zvláštní moc uzdravovat, tak šla za
Ním. Nešla za Ním, aby byla spasena,
to nevíme. Neproběhla tam přímá
konfrontace toho, jak je na tom morálně a s hříchy.
A hle, žena trpící už dvanáct
let krvácením přišla zezadu a dotkla
se jeho šatu. Říkala si totiž: "Dotknuli se aspoň jeho šatu, budu zachráněna!" Ježíš se obrátil a spatřiv ji, řekl:
"Buď dobré mysli, dcero, tvá víra tě
zachránila." A od té hodiny byla ta
žena zdráva. (Mt 9,20-22)
Máme stejný potenciál jako
Kristus. On je v Duchu Svatém v nás.
Ona za Ním musela přijít, ale my nemusíme, On je v nás. Tento příběh
nám ukazuje její myšlení. Ona šla v
prosté
víře,
že
když
se
„uzdravovatele“ dotkne, bude uzdravena. On se otáčí, a říká jí, buď dobré
mysli, tvá víra tě zachránila. Každý
jsme hoden přicházet ke Kristu a činit
Jeho vůli.
Římský setník, zástupce okupace, přichází ke Kristu. S čím, s jakým postojem šel za Ježíšem? Jak to
měl se svými hříchy? Věděl, že je
Ježíš Mesiáš? Protože slyšel, co Ježíš
dělá, že uzdravuje všechno a všechny.
Pro většinu lidí byl tesař z Nazareta,
který tedy měl moc uzdravovat, ale
nic víc vědět nemuseli. Nám je to o
Kristu zjeveno. To bylo v době, kdy
ještě nebyla ustanovena nová smlouva. Ježíš si nedělá duchovní profil,
neptá se na detaily, nic nezjišťuje.
Setník si to vzal pro svého nemocného otroka. Ani nepotřeboval, aby přišel do jeho domu. Pochopil, že Slovo,
které řekne Kristus, musí platit. Ježíš
chce jednat teď, prostřednictvím nás.
Kde děláme chybu? Ujasněte
si, co je Boží vůle. Nepochybujeme o
Boží vůli, že Boží vůlí je, uzdravit
každého člověka? Často říkáme Bohu sestup, přijď a udělej to, ale ono
se to neděje (říkáme MU↑- udělej
to↓). Říkáme Bohu, že má něco dělat. Ježíš sedí po pravici Boží a

přimlouvá se za nás, tady na Zemi je
přítomný v nás, my jsme Jeho tělo.
Nikde se nedočteme, že se
Ježíš či učedníci za někoho modlili,
aby byl uzdraven. Ale prostě konali.
Nemáme se modlit: Pane Ježíši Kriste, prosím, uzdrav ji. Vždycky v autoritě Krista přikažte té nemoci, jako
když jednáte se Zlým, jako když zaháníte psa do boudy. Prostě jednejte,
přikazujte, ať se stane. Není to
přímluvná modlitba, to je něco jiného. Jenže, stačilo SLOVO. A On už
ho dal (Iz 53)!
Vzpomínáte si na Mojžíše?
Co mu Bůh řekl? Proč na Mě voláš?
Proč ke Mně úpíš? Ty to udělej,
vztáhni ruku s holí, ty je proveď.
Přivést 1,5 milionu lidí do moře je
rovno smrti, ale rakovina je taky
smrt. Mojžíš viděl překážku. ALE
Bůh nezná překážky! Lazar v hrobě
nebyl překážka. I když je situace
špatná, symptomy se třeba zhorší, to
neznamená, že máš skončit! Důvěra,
víra jde dopředu! Bude to tak, jak
Bůh řekl, nikdo jiný!
Až ucítíte strach z něčeho,
jsou to jen pocity z přítomnosti ducha strachu. Ten nás chce opanovat,
abychom se báli. Je to duchovní boj.
Vezměte si štít víry a meč Ducha.
My jsme lidem Smlouvy NOVÉ,
máme ospravedlnění (Kristem ne ze
sebe), máme co do činění s PORAŽENÝM nepřítelem. Chvála Pánu!
Máme co do činění s ODZBROJENÝM nepřítelem. Co je třeba? Nechat v sobě Slovem vyrůst víru, je to
jednoduché. Bůh neřekl, až přijdou
překážky, skonči to. To takhle nefunguje! Naše MYSL musí být proměňovaná Božím slovem. Naše představy musí být přepsány Božím
Slovem. Ponořte se do Božího Slova.
Naše MYSL musí být obnovována
Božím Slovem. Naše „vidění“ nesmí

být „viděním podle těla“. Kdyby David koukal na Goliáše podle skutečnosti, tak by dopadl jako Izraelci, byl
by naplněn strachem.
Žijeme přece z víry, ne z toho,
co vidíme. (2K 5,7) Nebo skrze víru
chodíme, a ne skrze vidění tváři Páně.
(KR) Neboť chodíme vírou, ne tím, co
vidíme. (KMS)
Co je víra? Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. K
takové víře předků se Bůh přiznal
svým svědectvím. (Žd 11,1-2) Víra je
podstata věcí, v něž doufáme, důkaz
skutečností, jež nevidíme. Díky ní naši
předkové došli u Boha uznání. (B21)
Víra pak jest nadějných věcí podstata,
a důvod neviditelných. Pro ni zajisté
svědectví došli předkové. (KR)
Jednoduchá definice: Víra je
důkaz skutečností. Jinými slovy,
nepotřebujeme důkazy, abychom měli
víru, že se něco stane, něco změnit.
Ďábel se nás snaží strhnout, abychom
věci viděli tělesně, abychom podlehli
tíze důkazů. Naše víra není vírou ve
svou víru. Naše víra vychází z Božího slova. A Boží slovo říká, co je
Boží vůle a co můžeme a máme.
Duch svatý je jako míza, která Boží slovo rozvádí do celé naší
bytosti. Mladíček David před sebou
viděl vyzbrojeného obra Goliáše. David se ale nedíval na situaci tělesnými
očima. David neměl poraženecké řeči, mluvil jinak, ještě než se to STALO, mluvil o vítězství. Místo Goliáše
si představte jakýkoliv problém či z
čeho máte strach a buďte jako David
a nedovolte, aby strach pronikl do
Vašeho srdce. V nás je větší než ten,
který je ve světě.
Nejprve vidíme situaci tělesnými očima; a pak úpíme. To je často
náš problém. Vidíme horu a její velikost a ani nás nenapadne, že bychom
s ní měli pohnout, protože je tak veliká. A to jsme učedníci Ježíše Krista.
Když se převalí tsunami a my se po ní
nezhroutíme, napadne nás se pomodlit, aby s tím Bůh něco udělal (hej, ty
tam nahoře, udělej s tím něco). A
když se takto „pomodlíme“ a ono se
velice často nic nestane, řekneme: Asi
to byla Boží vůle.
Ten, kdo mění situaci, jsme
my, my máme tu moc, tu autoritu.

Semínko víry musí růst IV.
Pavel Kalous, 30. 3. 2016
Pokud bychom zůstali na poli
teorie, je to k ničemu.
ALE Bůh nás chce vést dále. Jeden předpoklad byl, že jsme se
rozhodli, že Boží slovo bude naší autoritou. Druhý předpoklad je, že se
rozhodneme, že budeme biblickými
učedníky Krista.
Ani já, bratří, když jsem přišel k vám, nepřišel jsem vám hlásat
Boží tajemství nadnesenými slovy
nebo moudrostí. ROZHODL jsem se
totiž, že mezi vámi nebudu znát nic
než Ježíše Krista, a to Krista ukřižovaného. Přišel jsem k vám sláb, s velkou bázní a chvěním; má řeč a mé
kázání se neopíraly o vemlouvavá
slova lidské moudrosti, ale prokazovaly se Duchem a mocí, aby se tak
vaše víra nezakládala na moudrosti
lidské, ale na moci Boží. (1K 2,1-5)
Rozhodni se dnes se mnou:
Rozhoduji se dnes, že mezi námi nebudu znát nic jiného, než Ježíše
Krista, a to Krista ukřižovaného.
Amen
PROTOŽE jste byli vzkříšeni
s Kristem, hledejte to, co je nad vámi,
kde Kristus sedí na pravici Boží. K
tomu směřujte, a ne k pozemským věcem. Zemřeli jste a váš život je skryt
spolu s Kristem v Bohu. (Ko 3,1-3)
Království Boží nezáleží v
slovech, nýbrž v moci. (1K 4,20)
Neboť nezáleží v řeči království Boží, ale v moci. (KR)
Neboť Boží království nespočívá v řeči, ale v moci. (KMS)
Naše evangelium k vám nepřišlo pouze v slovech, ale v moci
Ducha svatého a v přesvědčivé plnosti. Víte, jak jsme si kvůli vám počínali, když jsme byli u vás. (1Te 1,5)
Čti celé Ř 15,15-19
Je třeba pochopit, že jsme
vykonavatelé, „dělající dělníci“ na
Boží vinici. Nechceme žít náboženským životem. Proč jsme na této zemi? Máme zasáhnout tento svět evangeliem!
Dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi
svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země. (Sk 1,8)
Dokončení příště.

Malé foto-ohlednutí
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Chvalte Hospodina ...
Chvalte Hospodina, všechny národy,
všichni lidé, chvalte ho zpěvem, neboť se nad
námi mohutně klene jeho milosrdenství.
Hospodinova věrnost je věčná! Haleluja.
Žalm 117
Mám-li stručně popsat nejtěžší období
v našem životě, nemohu začít jinak, než
chválou a poděkováním našemu Pánu Ježíši
Kristu a Jeho církvi. To On nás provází, podpírá, někdy i nese a plní pokojem po celou
dobu.
Když se z vás den ze dne stanou rodiče onkologicky nemocného dítěte, všechno
se změní. Máte pocit, že čas se musí zastavit
a přejete si - jen se probudit ze špatného snu.
V pátek 29. 1. 2016 v den, kdy náš Jeník dostal vysvědčení, jsme se dozvěděli, že příčinou jeho zažívacích obtíží jsou dva nádory.
V pondělí 1. 2. 2016 byl hospitalizován
v Motolské nemocnici na dětském onkologickém oddělení. Jako všichni ostatní rodiče
i my jsme byli přesvědčeni, že na takové
místo nepatříme a všechno se brzy vysvětlí.
Ovšem po první operaci, která následovala
hned druhý den, bylo zjištěno, že jeden ze
dvou nádorů je zhoubný. Nádor, se kterým se
u dětí zatím nikdo nesetkal! Pro přetrvávající
Jeníkovy bolesti mu byla 14. 2. provedena
náročná operace a vývod tenkého střeva.
Kvůli pooperačním komplikacím zůstal Jeníček na odd. ARO v umělém spánku. A to bylo tím nejbolestivějším obdobím. Navíc nám
v tyto dny bylo lékařem doslova sděleno, že
„šance na uzdravení se rovnají zázraku“ a
patrně se tato nemoc projeví i u naší dcery a
v pozdějším věku i u nás. Chvála Bohu, že
On je Bohem zázraků!!!
Jak bych v tyto dny mohla fungovat,
kdyby Kristus nebyl mým štítem, mým nedobytným hradem, mou jistotou, mým pokojem, mou radostí? A právě v těchto dnech
jsme mohli nejvíce zažívat Boží blízkost a
Jeho náruč. Jaký dar je v těchto chvílích plná
Boží zbroj! Neumím si představit procházet
takovými zkouškami bez vyučování, jakého
se nám ve sboru dostává. Chválím Pána i za
našeho učitele a pastora, protože jeho prostřednictvím se mi dostalo ohromné duchovní podpory a pomoci. Děkuji.

Jana a Jan Donátovi

Víme, že Bůh dává svým dětem jen dobré
věci! Žádná nemoc nepřichází na člověka z vůle
Hospodina. Satan zaútočil na naše nejcitlivější
místo, ale Bůh vše obrátil v dobré. Během těch
čtyř měsíců nás naučil tolika věcem… objevujeme stále nové poklady v Písmu, učíme se používat moc, která nám je dána skrze Ducha Svatého!
Jeník má k dnešnímu dni za sebou
sedmou chemoterapii – navzdory prognózám
léčba zabírá a nádor se zmenšuje, na hlavě
má všechny vlásky, během chemoterapií nemá
žádné komplikace (žádné horečky, žádné
zvracení, žádné afty….), jeho krevní obraz je
po každé kontrole lepší a má hodnoty zdravého dítěte, jeho chuť k jídlu je jako dříve a navíc mezi 6. a 7. chemoterapií úspěšně složil
zkoušky na víceleté gymnázium. Chvála Pánu!
Děkuji touto cestou všem, kteří se účastníte pravidelných pondělních půstů a neustále se
za našeho Jeníka přimlouváte. Moc si vážíme
vaší podpory a každé pomoci. Kéž se Kristova
milost a Jeho úžasná moc vylije i na ostatní děti
na oddělení. Satan je odhalen, odzbrojen a poražen!!! … pojďme mu to připomínat!!! Celá dětská onkologie je jeho výmysl, ale my máme
Kristovu MOC, šlapat po veškeré jeho síle a
BUDEME TO DĚLAT!

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 za celou situaci. Ve sboru jsme
se sjednotili také v půstu. Přesto však, kdo se k nám připojíte, vstupte s námi do půstu, a
to každé pondělí (dle možností a uvážení částečný půst či půl-půst). Ohledně otázky
půstu mě případně kontaktujte. Musím zmínit, Honzík vše nese velmi statečně. On ví, že
patří Pánu. Kéž se Pán v celé situaci mocně oslaví. V to také věříme a na to spoléháme!
Jan 9:3 Ježíš odpověděl: "Nezhřešil ani on ani jeho rodiče; je slepý, ABY se na
něm zjevily skutky Boží.“ … 7 a řekl mu: "Jdi, umyj se v rybníce Siloe." (To jméno znamená `Poslaný´.) On tedy šel, umyl se, a když se vrátil, viděl.

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
Každý ČTVRTEK - 18.00, Dvořákova 1, Litoměřice (od parkoviště).

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

www.ichthyslitomerice.cz

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

●
●
●
●
●

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

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

Oznámení — info


Základy křesťanství - čtvrtek - 18.00 (prostory sboru, pokud není oznámeno jinak).
Nezapomeňme na stálé přímluvné modlitby (Ef 6, 18).
 Třebušín - koná se 19. 6. (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:
Houska Jiří
Housková Jana
Zima Daniel

Kontakt:
2. 6.
23. 6.
28. 6.

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

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

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

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

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

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

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

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

