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
► spolupráce s jihokorejskými křesťany
► pravidelný modlitební
život křesťanů
► duchovní moc pro Kristovu církev
► aktivní služba
► samofinancování
► zakládání nových sborů
►získání vlastní budovy
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Ale my kážeme Krista ukřižoPronásleduje Jeho tělo, církev,
vaného. Pro Židy je to kámen úrazu, kristovce. Když prohlédl /tělesně i dupro ostatní bláznovství. (1K 1,23)
chovně/, poznává, jak zaslepený byl a
jak milostivý Kristus k němu je.
Třicet let kážu Krista, věřím
A vůbec všecko pokládám za
Kristu a sloužím Kristu. A nepřestanu s ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše,
tím. Zasvětil jsem tomu svůj život.
svého Pána, je mi nade všecko. Pro
Nemohu se chlubit tím, že kážu něho jsem všecko ostatní odepsal a
evangelium; nemohu jinak, běda mně, pokládám to za nic. (Fp 3,8)
kdybych nekázal. (1K 9,16)
Pronásledovatel církve se stává
Někteří káží „křesťanský hu- vlivným nástrojem samotného Ježíše
manismus“, někteří „prosperitu evan- Krista. Vlastně, zcela Mu propadne.
gelia“ a jiní „konec světa“. Některá Toto je jeho vyznání:
prohlášení apoštola Pavla jsou mi veliMám-li žít v tomto těle, získám
ce blízká, vlastně, zcela se s nimi zto- tím možnost další práce. Nevím tedy,
tožňuji.
co bych vyvolil, táhne mne to na obě
Apoštol Pavel káže Krista (tj. strany: Toužím odejít a být s Kristem,
Christos zn. „pomazaný“ = hebrejsky což je jistě mnohem lepší; ale zůstat v
maššíach). Těch, kteří se prohlašovali tomto těle je zase potřebnější pro vás.
za Mesiáše, bylo (a je) vždycky dost, (Fp 1,22-24)
ALE jen jeden byl ukřižovaný, ten,
Zůstat zde, je příležitostí ke
který byl pro Židy pohoršením. Sám službě. Být v nebi znamená být
Pavel (Saul) o tom vydává svědectví: „doma“, ale bez možnosti služby. NěKdyž jsem ještě byl na cestě a kteří věřící si sice přejí „konec světa“
blížil se k Damašku, kolem poledne mě nebo „vytržení církve“, ale ne proto,
najednou obklopilo jasné světlo z nebe. že by se těšili do nebe, ale jako únik ze
Padl jsem na zem a uslyšel jsem hlas, svých osobních, dlouhodobě neřešekterý mi pravil: `Saule, Saule, proč mě ných problémů. Pavel však vyznává:
pronásleduješ?´ Já jsem odpověděl:
… sloužím Bohu svých předků:
`Kdo jsi, Pane?´ A on mi řekl: `Já jsem Věřím všemu, co je napsáno ... (Sk
Ježíš Nazaretský, kterého ty pronásle- 24,14) Sloužíš (kážeš Krista) nebo si
duješ.´ (Sk 22,6-8)
jen tak věříš v neděli?
Pavel, ač pronásledovatel církV Kristu
ve, pronásleduje Krista. Ne ale přímo.
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
Pán s vámi - dokončení.
Michal Krchňák, 12.03.2017
Dodnes se člověk snaží, aby
se měl dobře. Často si myslí, že vše
má ze své vlastní síly. Je otázka, jestli zaslechne a přijme, že se mu dobře
daří, protože mu Hospodin požehnal.
Kolik lidí na tuto jednoduchou věc
zapomíná.
Jákob zápasil o to, kdo bude
jeho Bohem. Toto jeho první setkání
s Bohem se událo při útěku ke strýci
Lábanovi před svým bratrem
Ezauem. Po 20 letech ho Bůh vyzval,
aby se vrátil zpět.
Tu řekl Hospodin Jákobovi:
"Navrať se do země svých otců a do
svého rodiště; já budu s tebou." (Gn
31,3).
Jákob musel tajně prchnout
před Lábanem. Kdyby se mnou nebyl
Bůh mého otce, Bůh Abrahamův a
Strach Izákův, propustil bys mě teď s
prázdnou. Bůh viděl mou trýzeň a
námahu mých rukou a na dnešek sám
rozsoudil." (Gn 31,42).
Je tam jeden nepochopitelný
rozpor. Bůh byl s Jákobem celých 20
let a současně viděl jeho trýzeň, soužení. Většina lidí si představuje víru
a modlitbu jako automat na štěstí.
Tento příběh a mnoho dalších ukazuje, že život člověka žijícího s Bohem
není peříčko. Právě v těžkých okolnostech může věřící prožívat: „Bůh
je se mnou“.
Dalším příkladem je příběh
Josefa. Jeho deset bratrů ho nenávidělo a prodalo ho do otroctví. Dostal
se do domu dvorního úředníka Potífara.
S Josefem však byl Hospodin, takže ho provázel zdar; byl v
domě svého egyptského pána. Jeho
pán viděl, že je s ním Hospodin a že
všemu, co on činí, dopřává Hospodin
zdaru. Josef proto získal jeho přízeň
a posluhoval mu. Potífar ho ustanovil správcem svého domu a svěřil mu
všechno, co měl. A od té chvíle, co
ho Egypťan ustanovil ve svém domě
nade vším, co měl, žehnal Hospodin
jeho domu kvůli Josefovi. Hospodinovo požehnání bylo na všem, co
měl, v domě i na poli. (Gn 39,2-5).
A Josef klesl ještě níže.

Dostal se do vězení, protože
byl křivě obviněn Potífarovou ženou.
Nezpronevěřil se, zůstal věrný Hospodinu.
Ale Hospodin byl s ním, rozprostřel nad ním své milosrdenství a
zjednal mu přízeň u velitele pevnosti;
ten Josefovi svěřil všechny vězně v
pevnosti. Řídil vše, co se tam mělo
dělat. Velitel pevnosti nedohlížel na
nic, co mu svěřil, poněvadž s Josefem
byl Hospodin; všemu, co činil, dopřával Hospodin zdaru (Gn 39, 21-23).
Nebylo to příjemné, co Josef
prožíval, ale bylo to dobré. Toto vyznával Josef, když se nakonec setkal
se svými bratry a dal se jim poznat:
Vy jste proti mně zamýšleli zlo, Bůh
však zamýšlel dobro; tím, co se stalo,
jak dnes vidíme, zachoval naživu četný lid (Gn 50,20).
Tyto příběhy můžou být pro
nás velkým povzbuzením. I když je
něco nepříjemného a dlouho to trvá,
na nás je, abychom neumdlévali, ale
ptali se na dvě otázky:
1/ Děláme to, co máme dělat?
Jestli stojíme v centru Boží vůle? To
je úplně něco jiného, když jsme mimo Boží vůli a potom se nám nedaří.
Když dva dělají totéž, není to totéž.
2/ Jestli to děláme ze správných motivů. To nepříjemné nám
potom uteče jako voda. Jákob sloužil
14 let za milovanou Ráchel. Co když
my to budeme dělat kvůli milovanému Hospodinu, z lásky a vděčnosti
budeme dělat ten úkol, který Pán před
nás postavil?
Vraťme se k Josefovu příběhu. Vždyť on mohl reagovat jinak.
Deset bratrů ho zradilo a prodalo do
otroctví. Jistě známe příklady, že člověk se v soužení a utrpení a bolesti
může zachovat úplně jinak. Je mnoho
lidí, kteří to nezvládli a neuhlídali
svoje srdce a nechali, aby tou reakcí
na to, co prožívají, byla hořkost a
neodpuštění.
Když Hospodin povolával
Mojžíše do služby: Odpověděl: "Já
budu s tebou! A toto ti bude znamením, že jsem tě poslal: Až vyvedeš lid
z Egypta, budete sloužit Bohu na této
hoře." „Já budu s tebou!“ (Ex 3,12).
To bylo tak základní, že Mojžíšova zástupce Jozua, třikrát

ubezpečuje slovy: Po všechny dny
tvého života se proti tobě nikdo nepostaví. Jako jsem byl s Mojžíšem,
budu i s tebou. Nenechám tě klesnout a neopustím tě (Joz 1,5).
Všichni v Izraeli věděli, že
Bůh byl s Mojžíšem a Bůh sám se
na to odvolával. Stejně tak byl
s Jozuem. Budeme tě poslouchat
stejně, jako jsme poslouchali Mojžíše. Jen ať Hospodin, tvůj Bůh, je s
tebou, jako byl s Mojžíšem (Joz
1,17). V tomto krátkém vyjádření je
shrnut celý způsob jejich života a
existence.
Po vydání zákona pod horou Sinaj lid strašlivě selhal – uctíval zlaté tele. Hrozilo, že Bůh
s nimi už dál nebude.
Mojžíš mu řekl: "Kdyby s
námi neměla být tvá přítomnost,
pak nás odtud nevyváděj! Podle
čeho jiného by se poznalo, že jsem u
tebe našel milost já i tvůj lid, ne-li
podle toho, že s námi půjdeš; tím
budeme odlišeni, já i tvůj lid, od
každého lidu na tváři země." (Ex
33,15-16).
Boží přítomnost byla pro
Mojžíše úplně všechno. Dá se tato
odlišnost vztáhnout i na církev? Na
počátku církve to jednoznačně platilo (viz Skutky). Všichni lidé to jednoznačně viděli, takže se k nim někteří báli připojit. A na druhou stranu přibývalo těch, kteří zatoužili
mít podíl na té zvláštní přítomnosti.
Možná jste Boží přítomnost již také
zažili.
Čím se to projevovalo, že
Hospodin byl s nimi? Bůh dával
Abrahamovi, Jákobovi, Josefovi
zaopatření, zdar a ochranu.
Hospodin, tvůj Bůh, ti při
veškeré práci tvých rukou žehnal;
znal tvé putování touto velikou
pouští. Už po čtyřicet let je Hospodin, tvůj Bůh, s tebou; v ničem jsi
nestrádal." (Dt 2,7).
Jozue měl bojovat a podmanit si zaslíbenou zemi. Podobně i
Juda a Gedeón: Ale Hospodin mu
řekl: "Protože já budu s tebou, pobiješ Midjánce jako jediného muže." (Soudců 6,16).
V tomto období se Boží
přítomnost projevovala především

tím, že Bůh jim dával vítězství. Když
vytáhneš do boje proti svým nepřátelům a spatříš koně a vozbu, lid početnější, než jsi sám, nebudeš se jich bát,
neboť Hospodin, tvůj Bůh, který tě
přivedl z egyptské země, je s tebou
(Dt 20,1).
Hospodin jde s námi, aby
bojoval proti našim nepřátelům a zachránil nás. Nyní jsem rád, že již nemusíme fyzicky bojovat. Jsme povoláni k jinému boji. Tím dnem, co
jsme se narodili do Božího království,
jsme se dostali na frontu. Hospodin
s námi = požehnej ti Hospodin.
Malý Samuel měl před očima
příklad nezdárných kněžských synů
Elího, nenechal se tím ovlivnit.
Tak Samuel vyrůstal a Hospodin byl s ním. Nedopustil, aby některé z jeho slov padlo na zem (1S
3,19).
U třech prvních největších
izraelských králů je také zmíněno, že
Hospodin byl s nimi. Byl to Saul,
David a Šalomoun. Samuel řekl Saulovi: Až se u tebe tato znamení dostaví, učiň, co se tvé ruce naskytne, neboť Bůh bude s tebou (1S 10,7).
Kdy s námi nemůže být Hospodin? Když jsme mimo Boží vůli,
mimo cíl. Když žijeme ve hříchu,
sami jsme Boha opustili. Tehdy se
Bůh může ukázat jako náš nepřítel.
Měli pastvy do sytosti. Nasytili se a jejich srdce zpyšnělo, zapomněli na mě. Budu na ně jako mladý
lev, budu číhat u cesty jak levhart (Oz
13,6-7).
Bůh chce být s námi, ale
chceme my být s Ním?
Jediná porážka při dobývání
zaslíbené země byla u města Ajem,
protože zhřešili.
Proto nemohou Izraelci před
svými nepřáteli obstát a obracejí se
před svými nepřáteli na útěk, protože

sami propadli klatbě. Nebudu už s
vámi, jestliže ze svého středu nevymýtíte to, co propadlo klatbě (Joz
7,12).
Po pohanění zaslíbené země:
Hospodin mi však řekl: "Vyřiď jim:
Netáhněte a nebojujte, neboť já mezi
vámi nebudu, a budete od svých nepřátel poraženi." Mluvil jsem k vám,
ale vy jste neposlechli, vzepřeli jste
se Hospodinovu rozkazu a opovážlivě jste vystoupili na pohoří. (Dt 1,4243).
Vytáhli a byli poraženi. Pak
ještě mnohokrát za doby soudců.
Vždy, když opustili Hospodina.
Lze Boha donutit, aby byl
s námi, když od nás odstoupil? O to
se pokusili Izraelci. Mysleli si, že
když si sebou vezmou do boje truhlu
úmluvy, tak Bůh s nimi musí být.
Bůh se nenechal zmanipulovat a byli
nepřáteli zajati.
Jeden z družiny nato řekl:
"Viděl jsem syna Jišaje Betlémského,
ten umí hrát. Přitom je to statečný
bohatýr, bojovník i muž hbitý v řeči a
pohledný, a je s ním Hospodin." (1S
16,18).
To byl David. A David dodal: "Hospodin, který mě vytrhl ze
spárů lva a medvěda, ten mě vytrhne
i ze spárů tohoto Pelištejce." Saul
tedy Davidovi řekl: "Jdi; Hospodin
buď s tebou!" (1S 17,37).
Stalo se, že David měl
úspěch ve všem, co dělal, protože
Hospodin byl s ním. Proto máme
žalmy, které čteme a zpíváme. David
znal Boží přítomnost.
Také o Šalomounovi čteme,
že Hospodin byl s ním. Uvědomujete
si, že tato slova byla pro Židy něco
naprosto důvěrného, bytostně důležitého.
Neboj se jich, já budu s tebou a vysvobodím tě, je výrok Hospodinův (Jer 1,8).
Budou proti tobě bojovat, ale
nic proti tobě nezmohou, neboť já
budu s tebou a vysvobodím tě, je výrok Hospodinův (Jer 1,19).
Naše představy o životě
s Bohem jsou jiné. Prorok Jeremjáš
prožil mnoho těžkostí, ale Hospodin
byl s ním.
Teprve potom všem se narodil Immanuel. V překladu Bůh je
s námi. On není proti nám, je na naší

straně. Poslední slova Ježíše byla: Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno
Otce i Syna i Ducha svatého 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 28,19-20).
Od Jeho narození až do Jeho
smrti bylo nejdůležitější: Bůh je
s námi. Jděte do celého světa, a tehdy, když půjdete, JÁ BUDU
S VÁMI. Kormidlo na lodi je
k ničemu, dokud je loď v přístavu.
Ježíš procházel městy a vesnicemi a
kázal evangelium.
Bůh obdařil Ježíše z Nazareta Duchem svatým a mocí, Ježíš procházel zemí, všem pomáhal a uzdravoval všechny, kteří byli v moci ďáblově, neboť Bůh byl s ním (Sk
10,38).
KDYŽ BŮH JE S NÁMI,
KDO PROTI NÁM. Bůh je věrný,
protože plní své sliby. A toto je slib:
Já budu s vámi. Na základě Jeho
věrnosti jsme povzbuzování k tomu,
abychom byli stejně tak věrni
v plnění svých slibů Bohu i lidem.
Shrnutí:
1/ Bůh nám dopřává zdar,
ale někdy za jiných okolností a jiným způsobem, než bychom si představovali.
2/ Bojuje za nás, ale zároveň
nás povolává, abychom my bojovali.
3/ Chce, abychom byli věrni.
4/A dává nám zaopatření,
které potřebujeme.
5/ Bůh s námi je: Ochránce,
Bojovník – udatný Bůh a Zaopatřovatel.
Život je boj s Bohem. Záleží
na čí straně, jestli s Bohem jako nepřítelem nebo s Bohem po boku.
Jakým způsobem a za co budeme
bojovat?
Zbraně našeho boje nejsou
světské, nýbrž mají od Boha sílu bořit hradby. Jimi boříme lidské výmysly (2K 10,4).
Ne mocí ani silou, nýbrž
mým duchem, praví Hospodin zástupů (Zach 4,6).

Boží restituce
Pavel Kalous, 19.03.2017
Restituce = navrácení něčeho do původního stavu.
Ježíš sloužil lidem srozumitelným způsobem. Kristus (Bůh),
jakmile jej člověk přijme jako svou
Autoritu, započne IHNED své dílo
obnovy člověka do stavu, jakým byl
před pádem prvního člověka. Tato
obnova nezačne až v nebi, ALE již
započala naším znovuzrozením a
v nebi bude zakončena.
Hleďte, jak velikou lásku
nám Otec daroval: byli jsme nazváni
dětmi Božími, a JSME jimi. Proto
jsme světu cizí, že nepoznal Boha.
Milovaní, nyní JSME děti Boží; a
ještě nevyšlo najevo, co budeme! Víme však, až se zjeví, že mu budeme
podobni, protože ho spatříme takového, jaký jest (1J 3,1-2).
Člověk byl stvořen k obrazu
Pána Ježíše Krista. Člověk má ducha, duši a tělo. Ježíš uzdravoval a
osvobozoval člověka z jakékoliv fyzické spoutanosti. Ježíš byl velice
praktický.
Bohu jde o „celého“ člověka.
Kdyby šlo Bohu POUZE o ducha,
proč by potom konal proměnu mysli?
Kdyby šlo Bohu POUZE o
ducha, proč by potom uzdravoval
těla a potřeboval ještě vzkříšení těla
(nová těla nedostaneme až v nebi)?
Bůh miluje člověka v duchu, v duši i
v těle.
A nepřizpůsobujte se tomuto
věku, nýbrž proměňujte se obnovou
své mysli, ABYSTE /POTOM/ mohli
rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé (Ř 12,2).
Když uvěříte, znova se narodíte, dostanete nového ducha, ale
duše a tělo mají stále stejné návyky.
Nastane proces proměny skrze obnovování mysli. Tím, že člověk vstřebává Boží živiny, při návštěvě shromáždění církve, čtení Bible.
Řecké ANAKAINÓSIS obnova,
rekonstrukce,
změna
k lepšímu. Řecké KAINOS - nový,
čerstvý, správný … volněji: neopotřebený. Řecké ANA - opakující se
proces, tam a zpět.
Je úžasné vědět, že Bůh chce
dělat v našem životě rekonstrukci.

Máme v sobě mnoho z toho,
co tvoří Boha samotného. A Bůh to
chce obnovit, protože je to pádem
člověka nějakým způsobem pokřivené.
Jen maličko jsi ho omezil, že
není roven Bohu, korunuješ ho slávou
a důstojností (Ž 8,6).
Bůh zve člověka k sobě a má
pro něj plán obnovy. Je to všechno,
co dělal Ježíš, co vyučoval a co kázal.
A oblecte nového (člověka),
který dochází pravého poznání, když
se obnovuje podle obrazu svého Stvořitele (Ko 3,10). Boží plán obnovy
máme k nahlédnutí v Novém Zákoně.
Vždyť z něho a skrze něho a
pro něho je všecko! Jemu buď sláva
na věky. Amen (Ř 11,36).
Kristus byl naší předlohou,
podle které jsme stvořeni. My přece
víme, že je jediný Bůh Otec, od něhož
je všecko, a my jsme tu pro něho, a
jediný Pán Ježíš Kristus, skrze něhož
je všecko, i my jsme skrze něho (1K
8,6).
Neboť v něm bylo stvořeno
všechno na nebi i na zemi - svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny,
tak i panstva, vlády a mocnosti - a
všechno je stvořeno skrze něho a pro
něho (Ko 1,16).
Ježíš mu odpověděl: "Tak
dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě
neznáš? Kdo vidí mne, vidí Otce. Jak
tedy můžeš říkat: Ukaž nám Otce?(J
14,9).
Chcete vidět nebeského Otce,
chcete vidět Boha Bible? Stačí se
seznámit s Kristem Ježíšem.
Bohu jde o „celého“ člověka:
Sám Bůh pokoje nechť vás
cele posvětí a zachová vašeho ducha,
duši i tělo bez úrazu a poskvrny DO
příchodu našeho Pána Ježíše Krista.
Věrný je ten, který vás povolal; on to
také učiní (1Te 5,23-24).
Apoštol Pavel věděl, že když
Bůh jedná s člověkem, jedná s jeho
duchem, duší i tělem.
Jan píše Gáiovi: Já starší
milému Gáiovi, jehož miluji v pravdě.
Modlím se za tebe, milovaný, aby se
ti ve všem dobře dařilo a abys byl
zdráv - tak jako se dobře daří tvé duši
(3J 1,1-2).
Modlil se za celého člověka.
Můj synu, věnuj pozornost

mým slovům, k mým výrokům nakloň
ucho. Ať nesejdou ti z očí, střez je v
hloubi srdce. Dají život těm, kteří je
nalézají, a zdraví celému jejich tělu
(Př 4,20-22).
Nádherné zaslíbení. Plán
obnovy se týká celého člověka. Toto
se jen málo vyučuje v české církvi.
Evangelium znamená dobrou zprávu
a je velmi jednoduché. Výslednicí
Božího slova, když ho máš ve svém
srdci, je život a zdraví celého těla.
Slovo Boží je živé, mocné a
ostřejší než jakýkoli dvousečný meč;
proniká až na rozhraní duše a ducha,
kostí a morku, a rozsuzuje touhy i
myšlenky srdce (Žd 4,12).
Boží slovo může proniknout
až do podstaty, kde vzniká základ
lidské krve, do kostí a morku.
A byla tam žena, která měla
dvanáct let krvácení a nikdo ji nemohl uzdravit. Přišla zezadu a dotkla
se třásní jeho šatu, a hned jí krvácení
přestalo. Ježíš řekl: "Kdo se mne to
dotkl?" Když všichni zapírali, řekl
Petr a ti, kdo byli s ním: "Mistře,
kolem tebe jsou zástupy a tlačí se na
tebe!" Ale Ježíš řekl: "Někdo se mne
dotkl. Já jsem poznal, že ze mne vyšla síla." (L 8,43-46).
Sám Ježíš uzdravoval „lidská
těla“, bez ohledu na jejich duchovní,
„vnitřní postoje“.„Bůh tě uzdraví, až
budeš mít ty správné motivy.“; nic
takového. Ježíš uzdravoval lidi, kteří
ještě byli v hříchu.
Kristus,
ani
učedníci
„nevyšetřovali“ zástupy, mají-li ty
„duchovně správné postoje“, aby je
AŽ pak uzdravili. … (žena s krvotokem, malomocný …). Ježíš uzdravoval všechny.
Potom řekl tomu člověku:
"Zvedni tu ruku!" Zvedl jim, a byla
zase zdravá jako ta druhá (Mt
12,13).
Je úplně jedno, s jakými motivy jste přišli dnes do shromáždění.
Ale když se dnes setkáte s Kristem,
sami uvidíte, že Pán Bůh potom vaše
motivy čistí a filtruje. Začnete si
uvědomovat, že nejde jen o ty fyzické věci, ale o setkání se samotným
Stvořitelem.
Součástí nabídky VYKOUPENÍ je OBNOVA (uzdravení):
1/ mrtvý duch člověka je
ZNOVUZROZEN (je okamžitě

kompletní, 100%).
2/ Duše člověka je obnovována.
3/ Tělo člověka je uzdravováno.
Řecké slovo znamená spasení
i uzdravení současně. Ježíš dělal jen
to, co viděl u Otce. Církev toto cestou
někde ztratila a nevyučuje to. Po obrácení nemáme zůstávat fyzicky nemocní. Nejde jen o duchovní obnovu.
Starozákonní Bůh, Hospodin,
je Bohem obnovy lidu, člověka, města, hradeb …A v Nové Smlouvě ještě
mnohem víc Bůh začal ukazovat, že
je Kristem obnovy.
Bůh obnovy je Bohem obnovení lidu Izraele.
Neboj se, země, jásej a raduj
se, neboť veliké věci vykoná Hospodin. Neboj se, dobytku na poli, stepní
pastviny se zazelenají, strom zase
ponese ovoce, fíkovník a réva vydají
úrodu. Jásejte, synové Sijónu, radujte
se z Hospodina, svého Boha, neboť
vám dá učitele spravedlnosti a jako
na začátku vám sešle hojnost dešťů
podzimních i jarních. Humna budou
plná obilí, lisy budou přetékat moštem a čerstvým olejem. Tak vám nahradím, co po léta požíraly kobylky a
brouci, různá havěť a housenky, mé
veliké vojsko, které jsem na vás posílal. Budete jíst dosyta a budete chválit jméno Hospodina, svého Boha,
který s vámi tak podivuhodně jednal.
A můj lid nebude navěky zahanben.
Poznáte, že jsem uprostřed Izraele.
Já jsem Hospodin, váš Bůh, a jiného
Boha není. A můj lid nebude navěky
zahanben (Joél 2,21-27).
Děti Izraele měly toto zaslíbení. Očekávaný Učitel spravedlnosti
je Ježíš Kristus a to už se stalo. Proto
se Ježíš stal ručitelem lepší smlouvy
(Žd 7,22).
Pokud jsi ve vztahu s Bohem,
máš Smlouvu. Čteš si v ní, nebo se
necháš okrádat? Jsou tam zaslíbení,
která se týkají i života tady na zemi.
Učedníci věděli, že Ježíš
(=Hospodin je spása) je Kristem
(hebr. mesiáš=pomazaný) obnovy
Izraele, nijak tedy jejich otázku nezpochybnil. Jen jim říká, aby se o
„kdy“, nestarali.
Ti, kteří byli s ním, se ho ptali: "Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael?„

Řekl jim: "Není vaše věc znát čas a
lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své
moci; (Sk 1,6-7).
Ježíš přinesl lidem veškeré
znaky Boží restituce, obnovy.
Když Ježíš kázal, učil a
uzdravoval, tím představil Otcovu
vůli plánu obnovy.
Víte, že když vám bylo něco
ukradeno, musí vám to být navráceno vícekrát?
Je-li však (zloděj) přistižen,
nahradí to sedmeronásobně, dá všechen majetek svého domu (Př 6,31).
To je princip. Bible mluví jen
o jednom zloději. Ďábel (zloděj) je
ten, kdo škodí církvi. Vrátit se vám
má mnohem víc, než vám bylo vzato.
Nepříznivé
okolnosti,
„klacky pod nohy“, překážky, nemoci, neštěstí …To vše nám má zakrýt
výhled na existující reálnou Boží milost (a tedy i plán obnovy). Lidem se
v církvi předkládají sochy, kadidlo,
doktríny. Někdy si připadáme opuštění, okradení, bez perspektivy, bez
naděje ... Jakože Boží škola?
Jenže, Bůh je stále s námi!
A NIKDY nás neopouští!
Půjdeš-li přes vody, já budu s
tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě
proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš se,
plamen tě nepopálí (Iz 43,2).
A navíc, náš Bůh je Bohem
obnovy (navrácení do původního
stavu, je to Boží vůle).
JSME součástí Boží obnovy
(Bůh ví, co vše nám bylo ukradeno). JENŽE, církev nám to nikdy
neřekla!
Z Božího Slova se dovídáme:
1/ Co je původním Božím
stavem (v Edenu).
2/ Že jsme cílem systematického okrádání zlodějem (destrukce
člověka, ničení života, J 10,10).
3/ A že to tak nemusí být,
naopak, Bůh má plán obnovy (už od
teď).
Když se Hospodin vložil do
Jobova života: Hospodin také změnil
Jóbův úděl, poté co se modlil za své
přátele, a dal mu všeho dvojnásob,
než míval (Jób 42,10).
Toto se nestalo v nebi, ALE
zde na zemi (…měl děti).
Nakloňte ucho a pojďte ke
mně, slyšte a budete živi! Uzavřu s
vámi smlouvu věčnou, obnovím

milosrdenství věrně Davidovi prokázaná." (Iz 55,3).
Chválu vzdejte Hospodinu,
protože je dobrý, jeho milosrdenství
je věčné! Tak ať řeknou ti, kdo byli
Hospodinem vykoupeni, ti, které
vykoupil z rukou protivníka (Ž 107,1
-2).
Závěr:
1/ Milující Bůh Otec je Bohem
obnovy (navrácení do původního
stavu).
2/ Obnova se týká celého člověka
(ducha, duše, těla).
3/ Člověče, zajímej se o svou obnovu.
4/ Nenech se „zlým“ okrádat o
svou obnovu.
5/ Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství
je věčné!
„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).

Evangelium, Boží moc ke spasení
Han Chong Hoon, 26.03.2017
Nestydím se za evangelium:
je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale
také pro Řeka. Vždyť se v něm zjevuje Boží spravedlnost, která je přijímána vírou a vede k víře; stojí přece
psáno: `Spravedlivý z víry bude živ.´
(Ř 1,16-17).
Jestliže je nějaká největší
změna, která může nastat v životě
člověka, tak je to změna, kdy se
hříšník mění ve spravedlivého.
Pavel byl před Bohem hříšníkem. Byl ospravedlněn, protože
uvěřil v Ježíše Krista. Proto řekl:
„Nestydím se za evangelium“. Znamená to také, že je mnoho lidí, kteří
se stydí za evangelium.
Zároveň také vyznává pevnou víru v evangelium. V té době ho
vedoucí židovští představitelé odmítali a pronásledovali křesťany. I velcí filosofové té doby ignorovali
evangelium.
Pavel
řekl,
že
v evangeliu je naděje pro spasení

všeho stvoření. Byl za kázání evangelia uvězněn. Židé ho chtěli zabít.
Přesto všechno se dostal i do Říma,
aby evangelium kázal těm nejvyšším
představitelům.
I dnes nás Pán povzbuzuje,
stejně jako Pavla, abychom potvrdili
to, čemu věříme. Abychom odvážně
vyšli do světa.
Proč se Pavel nestyděl za
evangelium? Měl pevný základ ve
víře, který je v těchto bodech:
1/ Moc. Evangelium je Boží
moc, řecky DYNAMIS. Má velikou
sílu.
V době, kdy žil Pavel, tak
nejmocnější impérium byl Řím. Před
jeho mocí se každý sklonil. Císař sám
sebe vnímal jako boha. Bůh poslal
prostřednictvím Pavla evangelium i
do samotného Říma.
Jen ve jménu Ježíše Krista je
spasení. Člověk nemůže udělat
všechno, ale Bůh ano. Je to Boží
moc, která člověka může změnit
opravdu radikálně.
Slovo o kříži je bláznovstvím
těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám,
kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží
(1K 1,18).
Lidé, když se podívají na Ježíše na kříži, tak vidí někoho úplně
bezmocného. Zničeného v tom, co
dělal a sám sobě nedokázal nijak pomoct. Pro nás je smrt na kříži způsobem, kterým nás zachránil. Toto je
jádro evangelia. Viděl jsem mnoho
lidí, kterým přijetím Ježíše byl proměněn jejich život. Byl jsem to i já a
lidé kolem mne a byli jste to i vy.
Kříž Ježíše Krista a Jeho
oběť proměňuje lidi. Bůh nás, kteří
jsme spaseni, používá jako nástroje
k zasáhnutí ostatních. To je také součást Boží moci.
Království Boží nezáleží v
slovech, nýbrž v moci (1K 4,20).
V celé Bibli o ní čteme. Začíná tím, že Bůh stvořil zemi a člověka
ke svému obrazu. Nechal Izrael projít
mořem, poskytoval jim jídlo na poušti,…. Díky Boží moci může být člověk zachráněn a vysvobozen
z hříchu. To je Boží moc, která nás
zachránila skrze Ježíše Krista.
Ježíš přistoupil a řekl jim:
"Je mi dána veškerá moc na nebi i na
zemi (Mt 28,18).
Ježíš uzdravoval všechny

nemoci a dokázal uspokojit potřeby
každého člověka. Dokázal chodit po
vodě, i vzkřísit mrtvého, který už byl
tři dny v hrobě. Sám Ježíš Kristus
vstal z mrtvých.
Nejdůležitější věc je: … je to
moc Boží ke spasení pro každého,
kdo věří, …..(Ř 1,16 viz úvodní
verš).
Proč Ježíš ukazoval své
schopnosti? A proč přišel, aby byl
obětován, zabit a vzkříšen? Odpovědí je předcházející verš. A nedává
smysl, abychom se za něco takového
styděli. My jsme tu moc přijali.
2/ Spasení. Smyslem evangelia je záchrana lidí.
I vy jste byli mrtvi pro své
viny a hříchy (Ef 2,1). Spasení je
něco, co vás může osvobodit z věcí,
které vás svazují. Od hříchu a od
smrti. To znamená, že již nepatříme
ďáblu a nejsme pod jeho kontrolou.
Patříme Ježíši Kristu. Každý by chtěl
být zachráněný a žít pořád.
Rozhodně každý není šťastný, když slyší evangelium. Lidé ho
odmítají a nemají o ně zájem. Nerozumí mu ani duchovně. Lidé by
chtěli, aby ten svět, ve kterém žijí, i
oni sami, byli očištěni od hříchů,
které znečišťují je a jejich okolí. A
naopak rádi se zase vrací do těch
špinavých věcí.
A ještě mnoha jinými slovy je
Petr zapřísahal a napomínal:
"Zachraňte se z tohoto zvráceného
pokolení!" (Sk 2,40).
Evangelium Ježíše nezachraňuje jenom ztracené lidi od věčné
smrti, zároveň i od poškozeného prostředí. Ježíš přišel, aby našel a zachránil ty ztracené. My sami jsme
byli ztraceni. Neznali jsme naši
identitu a smysl našeho života, než
jsme se setkali s Ježíšem. Žili jsme
v zajetí hříchu. Jednoho dne, když
Ježíš přišel a my jsme Ho poznali

jako svého osobního Spasitele, poznali jsme smysl našeho života.
My všichni jsme proměňováni Ježíšem. Jsme učedníky Ježíše
Krista. A jsme svatými pro Boha. A
náš život je již jiný než předtím. Jiný
než to, co známe ze světa. Svatí se již
nestydí za evangelium. Svatí jsou
hrdí za evangelium. Smyslem jejich
života je šířit evangelium mezi ostatní. Jsou ochotni přinášet i oběti.
Evangelium je dokonalé a není srovnatelné s ničím jiným ve světě. Tak
by měli vypadat ti, kdo jsou zachránění.
3/ Víra – spasení je dáno
všem, kdo uvěří. Jen vírou v Ježíše
Krista jsme spaseni. Věříme bez pochybností. Jinak řečeno – důvěřujeme. Bůh zasadil do našeho srdce semínko víry a nechá ho růst.
Milostí tedy jste spaseni skrze
víru. Spasení není z vás, je to Boží
dar; není z vašich skutků, takže se
nikdo nemůže chlubit (Ef 2,8-9).
Musíme si přiznat, že sami
nestačíme na to, abychom byli zachráněni. A také, musíme rozpoznat,
že hřích narušuje naši mysl. A že naše přirozenost je pošpiněná, ztracená
a vzdálená od Boha. Když uvěříme,
že Ježíš byl obětován a zemřel, aby
nás zachránil, přichází spasení.
4/ Spravedlnost – v evangeliu
je zjevena Boží spravedlnost.
Vždyť se v něm zjevuje Boží
spravedlnost, která je přijímána vírou
a vede k víře; stojí přece psáno:
`Spravedlivý z víry bude živ.´ (Ř
1,17).
Boží spravedlnost je pozitivní
vlastností Boha, který zachránil člověka. On vyvedl Izrael z Egypta, stejně jako vyvedl Izrael ze zajetí
v Babylóně. I pro nás platí, že nás
zachránil a vyvedl ze zajetí hříchu.
Boží hněv se zjevuje z nebe
proti každé bezbožnosti a nepravosti
lidí, kteří svou nepravostí potlačují
pravdu (Ř 1,18).
Nejsme spaseni proto, že bychom byli tak moc spravedliví. Jsme
zachráněni, protože Boží spravedlnost se v nás zjevuje. Ospravedlňuje
nás Boží spravedlnost, kterou On
nám dal. Ježíš byl obětován, aby nám
byly úplně odpuštěny naše hříchy.
Aby nás zachránil a tak jsme se stali
spravedlivými v Bohu.

Boží spravedlnost je pro nás
přístupná jen skrze víru v Ježíše.
To je ta sláva evangelia. Spasení je možné jen skrze víru. A spravedliví jsou ti, kteří žijí z víry.

Noe - kazatel spravedlnosti
Pavel Kalous, 02.04.2017
Vždyť Bůh neušetřil ani anděly, kteří zhřešili, ale svrhl je do temné
propasti podsvětí a dal je střežit, aby
byli postaveni před soud. Ani starý
svět neušetřil, nýbrž zachoval jen
Noéma, kazatele spravedlnosti, spolu
se sedmi jinými, když uvedl potopu na
svět bezbožných. Také města Sodomu
a Gomoru odsoudil k záhubě a obrátil v popel. Tím dal výstrahu budoucím bezbožníkům. Vysvobodil však
spravedlivého Lota, sužovaného nezřízeným chováním těch zvrhlíků.
Dokud ten spravedlivý přebýval mezi
nimi, trápilo jeho spravedlivou duši,
že musel den ze dne slyšet a vidět jejich nemravné skutky (2Pt 2,4-8). Bůh
chce používat svoji církev.
I viděl Hospodin, jak se na
zemi rozmnožila zlovůle člověka a že
každý výtvor jeho mysli i srdce je v
každé chvíli jen zlý. … Ale Noe našel
u Hospodina milost. Toto je rodopis
(příběhové, KR) Noeho: Noe byl muž
spravedlivý, bezúhonný ve svém pokolení; Noe chodil s Bohem. A Noe
zplodil tři syny: Šéma, Cháma a Jefeta. Země však byla před Bohem zkažená a plná násilí. Bůh pohleděl na
zemi; byla zcela zkažená, protože
všechno tvorstvo pokazilo na zemi
svou cestu (Gn 6,5.8-12).
Ani starý svět neušetřil, nýbrž
zachoval jen Noéma, kazatele spravedlnosti, spolu se sedmi jinými, když
uvedl potopu na svět bezbožných (2Pt
2,5).
Proč Petr připomíná toto slovo? Svět spěje k zániku už 2000 let a
zdá se nám, že konec světa, vytržení
nebo druhý příchod Krista ne a ne
přijít. Když zkoumáme Písmo, tak
vidíme, že se to blíží. Žijeme poslední časy.
Jak Noe trávil poslední časy?
Noe znamená pokoj, smíření. Bůh
v tomto čase povolává podobně jako
Noeho hlasatele spravedlnosti. Byl
nejenom stavitel archy, ale především
kazatel spravedlnosti. Měl úžasnou

dispozici.
Noe našel u Hospodina milost a Noe chodil s Bohem. Nic nečteme o tom, že by Noe dělal nějaké
rituály ve vztahu k Bohu. On prostě
jen byl se svým Bohem, proto také
věděl a slyšel, jaké záměry Bůh měl.
Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí
jeho pán. Nazval jsem vás přáteli,
neboť jsem vám dal poznat všechno,
co jsem slyšel od svého Otce (J
15,15). Kristus nazval své učedníky
přáteli.
Bůh starý hříšný svět neušetřil. Toto má být součástí toho, co máme lidem říkat. Ne jen medové evangelium: „Bůh tě miluje.“ Proč chodíme do shromáždění, investujeme do
něj, stavíme archu záchrany? Bolí nás
srdce, když víme, že lidé kolem nás
jdou do záhuby. Tento svět nebude
ušetřen, bude nové nebe a nová země.
To je důležité si uvědomit.
Řecké KÉRUX - hlasatel;
kazatel; ten, kdo proklamuje – prohlašuje; posel, který zveřejňuje svěřené zprávy králů …(veřejně nahlas, na
náměstí, před lidem). V Nové smlouvě kazatelem, hlasatelem, nositelem
Božího slova.
To jsme i my. Spravedlnost,
kterou tím získáváme, není na základě našich skutků, ale: Pohleďte na
Abrahama: `uvěřil Bohu, a bylo mu
to počítáno za spravedlnost.´ (Ga
3,6).
Bible říká jasně, že v tomto
světě evangelium musí být hlásáno.
Lidem evangelium nedochází.
Boží spravedlnost skrze víru
v Ježíše Krista pro všecky, kdo věří.
Není totiž rozdílu: všichni zhřešili a
jsou daleko od Boží slávy; jsou
ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši (Ř 3,2224).
Bůh chce od nás jen to, co do
nás ve svých hřivnách vložil. Co slyšeli ti, kteří rozmnožili své hřivny?
Dostali pochvalu a ještě víc, i ty nevyužité hřivny od špatných služebníků.
Ten, který přijal pět hřiven,
ihned se s nimi dal do podnikání a
vyzískal jiných pět. Tak i ten, který
měl dvě, vyzískal jiné dvě (Mt 25,1617).
Kéž bychom byli takovými

služebníky. A Noe byl takovým služebníkem. Když k němu Bůh promluvil, tak Noe udělal všechno přesně tak, jak mu Bůh přikázal. Noe
neměl žádné zkušenosti, nikdy žádnou archu předtím nepostavil. Stačí
jenom Boha poslouchat a potom to
udělat. Církev, která jen Boha poslouchá a poslouchá a nekoná, je
k ničemu.
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. Když
tedy se toto vše rozplyne, jak svatě a
zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě
očekáváte příchod Božího dne! V
něm se nebesa roztaví v ohni a živly
se rozpustí žárem. Podle jeho slibu
čekáme nové nebe a novou zemi, ve
kterých přebývá spravedlnost (2Pt
3,10-13).
Noe byl hlasatelem spravedlnosti. Jak my získáváme spravedlnost? Spravedlnost získáváme zadarmo z milosti tím, že nás ospravedlnil Kristus. Kristus je spravedlnost. On vládne spravedlností a také
ji dává zadarmo. Ví to lidé kolem
nás?
Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém
budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky (Mk 16,17). Jsme takovou církví?
Byl zachráněn Noe a ještě
sedm jiných. Jsi součástí Boží rodiny? Byli zachráněni skrze práci Noeho. Noe se musel stát tesařem, aby
mohl postavit archu. A oni mu pomáhali v jeho díle. I Ježíš byl tesařem. Vztah se svým Otcem si také
nenechal pro sebe. Měl kolem sebe
12 apoštolů. Byli to obyčejní lidé
jako ty. Bůh nehraje na nějaké výjimečné lidi. Ti lidé se stali zvláštními
proto, že se vydali Bohu. A Bůh

mohl skrze ně jednat.
Kdo je Kristova rodina:
Někdo mu řekl: "Hle, tvá matka a
tvoji bratři stojí venku a chtějí s tebou mluvit." On však odpověděl tomu, kdo mu to řekl: "Kdo je má matka a kdo jsou moji bratři?" Ukázal na
své učedníky a řekl: "Hle, moje matka a moji bratři. Neboť kdo činí vůli
mého Otce v nebesích, to je můj bratr, má sestra i matka." (Mt 12,47-50).
Kristus tady představoval
veškeré záměry Otce. Nebuďme náboženští. Kristus o žádné svaté rodině
nemluví, bourá naše představy.
Ježíš Kristus je tentýž včera i
dnes i na věky (Žd 13,8). 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). On je
jenom světlo. Ježíš dělá jen to, co
viděl u svého Otce.
Noeho synové (již měli manželky) se rozhodli, že s ním budou
sdílet Boží plán. Uvědomujete si, že
jste-li v křesťanském sboru, budujete
společnou záchranou archu? Nebyli
„automaticky“ jeho, Noeho rodina,
ale protože se ztotožnili s Jeho plánem, Jeho vůlí.
Ježíš jim řekl: "Můj pokrm
jest, abych činil vůli toho, který mě
poslal, a dokonal jeho dílo (J 4,34).
Co buduješ ve svém životě?
Podílíš se na budování archy? Jak to
asi bláznivě muselo vypadat! Jeho
práce na arše byla aktivním výrazem
očekávání. Jsme Boží spolupracovníci?
A svět pomíjí i jeho chtivost;
kdo však činí vůli Boží, zůstává na
věky (1J 2,17).
Jak to poznáme? Souhlasným přikyvováním v církvi? Oni
přiložili ruku k dílu (…přesně, jak
mu Hospodin přikázal…).
On jim řekl: "Jak to, že jste
mě hledali? Což jste nevěděli, že musím být tam, kde jde o věc mého Otce?" (L 2,49).
Hledáme věci našeho Otce?
Noe měl s Bohem smlouvu. Máte
smlouvu s Bohem? Máte občanství
v nebesích?
S tebou však učiním smlouvu.
Vejdeš do archy a s tebou tvoji synové, tvá žena i ženy tvých synů (Gn
6,18)

Bůh řekl Noemovi co má
udělat, a jeho reakce byla? Noe
udělal všechno přesně tak, jak mu
Bůh přikázal (Gn 6,22).
A/ “svět bezbožných“: (čti
2Pt 2,5).
Řecké ASEBIA – bezbožný
a zároveň to znamená nedostatek
(odmítání) úcty – respektu (bázně),
neuctivý. Bez Boha, žít bez Boží
bázně. To se stalo těm lidem, oni
odmítali Boží autoritu. Noe jim to
říkal a reprezentoval tím, že stavěl
archu.
B/ Noe zde představuje
Krista, který „chodí s Bohem“, i
člověka, od kterého očekává, že:
Noe udělal všechno přesně
tak, jak mu Bůh přikázal (Gn 6,22).
… Noe byl muž spravedlivý, bezúhonný ve svém pokolení; Noe chodil
s Bohem (Gn 6,9). A přinesl záchranu sobě a sedmi dalším.
A chodil Henoch s Bohem po
zplození Metúšelacha tři sta let a
zplodil syny a dcery. … I chodil Henoch s Bohem. A nebylo ho, neboť
ho Bůh vzal (Gn 5,22.24).
Závěr:
1/ Bůh je dárcem milosti i spravedlivým soudcem.
2/ Mám s Ním vztah? Činím Jeho
vůli? Jsem součástí Boží rodiny?
3/ Víš to, že s námi buduješ „archy
své spásy“?
4/ Víš to, že s námi nebuduješ „archy
své spásy“?
5/ Každý z nás JE kazatel o Boží
spravedlnosti v Kristu.
6/ Cílem je archa=záchrana.
7/ Jsme hlasatelé Kristovy spravedlnosti.

Biblická hodina
Rozsévač, semeno,
dokončení.

půda

-

Pavel Kalous, 01.03.2017
Boží slovo patří do našeho
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)
Bůh se stará o Tvé spasení i
požehnání v oblasti života, zdraví. A
nepodceňujte vyznávání Božího slova
nahlas. Naše víra se upírá k Božímu
slovu a víra je jakýmsi katalyzátorem, který hory přenáší.
ODKUD CHCE ĎÁBEL
VZÍT SLOVO? Ze SRDCE! Z našeho SRDCE! Proč? Ďábel z nás má
daleko větší strach, než my z něho.
Každý z nás je Kristovec a Ďábel ví,
že je v nebezpečí.
Nezáleží na tom, jak svaaaatý
či spraaaavedlivý jsi, jak moc jsi prooooměněný, zloděj prostě krade.
Zloději prostě takoví jsou,
satan také.
Váš otec je ďábel a vy chcete
dělat, co on žádá. On byl vrah od
počátku a nestál v pravdě, poněvadž
v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a
otec lži. …(J 8,44)
Zloděj přichází, jen ABY a)
kradl, b) zabíjel a c) ničil. Já jsem
přišel, aby měly život a měly ho v
hojnosti. (J10,10)
A co že to krade? SLOVO
ZE SRDCE!
Autorita vyřčeného Slova =
autoritě příkazu. Tak to chápal onen
setník (Mt 8,8). Setník – voják - o
(své) víře nic neříká. Neříká, že má
„na to víru“ nebo „věřím Bohu“. Neříká „cítím víru“.
O čem je to celé? Že má
Ježíš (=SLOVO) autoritu! Stačí
„jen“ Slovo („jen“ autority). Je to
Slovo příkazu, i on je voják
s autoritou!
Když řekne Ježíš:
„Udělej to.“, stane se to. Když řeknu, stane se to. A ty, když řekneš,
je to stejné, stane se tak.

Ježíš nemluvil jako farizeové, ale jako ten, který má MOC,
AUTORITU. Ježíš mluvil a stalo
se!
Setník pochopil, že Ježíšovo Slovo je jako rozkaz! Bojujeme
boj víry. Modlitba víry je motlitba
příkazu a jako taková nikdy nežebrá.
Politici mluví tak, aby nikoho nenahněvali, jsou měkcí a zbabělí. A co my s evangeliem?
Kdo zvítězí, dostane toto
vše; já mu budu Bohem a on mi bude synem. Avšak zbabělci, 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 21,78)
A jinde, že si mají Izraelci
zemi podmanit (Adam s Evou, Izraelci zaslíbenou zem), podmanit
v autoritě.
JENŽE: … lidé dávají na
fakta, ne na PRAVDU Božího slova. Jenže, kde lidé nekonali Boží
slovo, jejich hrobem byl STRACH
(a smrt, 10 izraelských starších)!
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)
Máme lepší smlouvu, než
děti Izraele, Bůh je v nás. A nepřeje
si, abychom byli církví ustrašenou.
Víra je vnitřní vědomí, že jsme, 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)
(MY) S Kristem říkáme:
„JE PSÁNO!“ A On s námi. A
Kristus nikdy neměl strach, nikdy
nebyl v defenzivě, naopak šel dopředu. Neříkáme názory, neříkáme –
myslíme si, neříkáme – tradiční říkají; neříkáme – letniční říkají. Říkáme: JE PSÁNO!

Pochopíte-li autoritu, pochopíte, co je chození ve víře (že Bůh
řekl: SLOVO).
… A Písmo musí platit (Jan
10,35).
Nedáváme na pocity, ALE na
to, co je NAPSANÉ! Co je psané, to
je dané. Nedáváme na fakta, ALE na
to, co je NAPSANÉ! Víra je chození
v autoritě, přikazujte, a stane se!
Setník pochopil, že jsme v bitvě,
duchovní bitvě. Jazyk víry = mluvit
Slovo víry.
Řecké slovo SYMPTOMA –
příznaky; vnější projev obtížně pozorovatelného děje; toho, co není vidět;
fakta o něčem.
Symptomy, fakta vytvářejí
klinický obraz nemoci či situace.
Symptomy, fakta říkají, že uvnitř se
„něco“ děje, okolnosti. „Něco na mě
leze. A je to tady. Já to věděl. Já to
říkal.“ Vyhněte se podobným větám,
myšlenka vás napadne, ale nemá právo něco dělat ve vašem životě.
V moci jazyka je život i smrt,
kdo ho rád používá, nají se jeho plodů. (Př 18,21)
On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje. (Ž 103,3)
Nezemřu, budu žít, budu vypravovat o Hospodinových činech. (Ž
118,17)
On dává zemdlenému sílu a
dostatek odvahy bezmocnému. (Iz
40,29)
Ježíš je vtělení Otcových
přání, Boží vůle. Ježíš nedělal nic,
co nechtěl Otec. Ježíš i jeho učedníci a ti, kteří uvěří, to dělali.
Ježíš jim řekl: "Amen, amen,
pravím vám: Syn nemůže sám od sebe
činit nic než to, co vidí činit Otce. Co
činí Otec, stejně činí i jeho Syn. Vždyť
Otec miluje Syna a ukazuje mu všecko, co sám činí; a ukáže mu ještě větší
skutky, takže užasnete. Jako Otec mrtvé křísí a probouzí k životu, tak i Syn
probouzí k životu, které chce. (Jan
5,19-21)
Neboť jako Otec křísí mrtvé a
dává život, tak i Syn dává život těm,
kterým chce. (J 5,21 B21)
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 17,1617)
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, bez úrody. Časné
starosti – odvádět od pozornosti, nesoustředit se, rozptylovat. Vábivost
majetku – odvádět od pozornosti. V
kontextu BOŽÍHO SLOVA.
Pokud nemáte čas na Boží
slovo, nikdy to není z Ducha svatého.
Bůh vám nedá tolik požehnané práce,
abyste při tom všem na Něj zapomněli a neměli na Něj čas.
Rozsévač rozsívá plné hrsti
semena, zrna:
a/ evangelium – věčný život;
b/ agapé a milost; c/ víra, hory přenášející, d/ Boží zbroj; e/ Boží autorita
a moc; f/ vítězství …
Proč to všechno máme?
ABYCHOM TO UPLATŇOVALI
směrem VEN.
Nemáme to proto, abychom
to dělali mezi sebou. Církev nazývá
„věrností“ dělání stejných věcí,
uvnitř církve, které nepřinášejí
užitek. Dělejme to podle Bible a
budeme mít biblické výsledky.
Ale jak je psáno: `Co oko
nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh
těm, kdo ho milují.´ 10 NÁM však to
Bůh zjevil skrze Ducha; Duch totiž
zkoumá všechno, i hlubiny Boží. (1K
2,9-10)
Závěr:
1/ Bez Božího SLOVA není rostoucí
VÍRY.
2/ Nestačí mít jen víru spasitelnou
pro život služby na zemi. Jsme tu
dále a s úkoly.
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 s ovocem.
6/ Mluv SLOVO, mluv to
(vyznávej), co říká Slovo. Ve vědomí
autority (rozkazu, příkazu).

7/ Nedívej se na symptomy a fakta U něho NENÍ proměny ani střídání
(jako Petr …), dívej se na Ježíše, ON světla a stínu. (Jk 1,17)
JE SLOVO.
Kristus není tma a světlo, On
se nestřídá, On je stálé Světlo. A poJe důležité vědět, co chce Otec kud nás okolnosti svírají, řekni mocnostem tohoto světa: „Vypadněte!“
Pavel Kalous, 08.03.2017
Jestliže tedy vy, ač jste zlí,
Dnes budu klást důraz na to, umíte svým dětem dávat dobré dary,
abychom věděli, v čem stál Kristus, tím spíše váš Otec v nebesích dá
protože to bylo tím, co chtěl Otec. dobré těm, kdo ho prosí! Jak byste
Bůh po nás nechce, abychom byli chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy
Spasitel na kříži – to byl Jeho úkol. jednejte s nimi; v tom je celý Zákon,
Zaměřujme pozornost na tu část, kde i Proroci. (Mt 7,11-12)
Musíš si ujasnit, co je a není
nám je Kristus vzorem a ukazuje, jak
má vypadat Boží služebník a Jeho Boží vůle.
Dobrořečím Hospodinu, on
pokrmem bylo činit vůli toho, který
mi
radí,
i v noci mě moje ledví napoJej poslal.
míná.
Hospodina
stále před oči si
Shrňme
si
něco
i
z předcházejících hodin: to, co zde stavím, je mi po pravici, nic mnou
rozebíráme z Písma, není proto, aby- neotřese. Proto se mé srdce raduje a
chom si to tu říkali ještě za pět let. Je moje sláva jásá, v bezpečí přebývá i
to proto, abychom to realizovali. Chci mé tělo, neboť v moci podsvětí mě
budovat náš sbor, aby věděl i činil. neponecháš, nedopustíš, aby se tvůj
Bůh tlačí svou Církev ven, aby kona- věrný octl v jámě. Stezku života mi
la, co se naučila a byla „alejí koša- dáváš poznat; vrcholem radosti je
být s tebou, ve tvé pravici je neskotých stromů“.
Platí: Cvičení svalů není to nalé blaho. (Ž 16,7-11)
Ke všem zaslíbením Božím,
samé jako vědět, co svaly dělají. Čím
kolik
jich
jen jest, bylo v něm řečevíce cvičíte, jsou svaly silnější.
no
`Ano´.
A proto skrze něho zní i
Neplatí: Čím více o svalech
víte, tím jsou silnější. Jedno cvičení = naše `Amen´ k slávě Boží. (2K
1,20)
vyrýsované svaly.
Filip mu řekl: "Pane, ukaž
Řekli jsme si již minule, že
Boží slovo patří do našeho SRDCE. nám Otce, a víc nepotřebujeme!“
A jestli nemáš čas na Boží slovo, ne- Ježíš mu odpověděl: "Tak dlouho
ní v tom Pán, Ďábel tu pracuje a chce jsem s vámi, Filipe, a ty mě neznáš?
vyrvat slovo ze srdce. Bojí se nás, Kdo vidí mne, vidí Otce. Jak tedy
protože ví, že jsme úžasným Božím můžeš říkat: Ukaž nám Otce? Nevěnástrojem s úžasným Božím potenci- říš, že já jsem v Otci a Otec je ve
mně? Slova, která vám mluvím, neálem.
Posílá SLOVO své, a mluvím sám od sebe; Otec, který ve
UZDRAVUJE je, a vysvobozuje je z mně přebývá, činí své skutky. (J
14,8-10)
hrobu. (Ž 107,20 KR)
Kristus jako Boží Syn, se
Co však praví? `Blízko tebe
je SLOVO, v tvých ÚSTECH a ve cele oddal Boží vůli, plně ji repretvém SRDCI´; je to SLOVO VÍRY, zentuje, nedělal nic navíc ani nic
neubíral. Jeho učednici Ho viděli v
které zvěstujeme. (Ř 10,8)
ODKUD CHCE ĎÁBEL akci. A nikoho neodmítl.
Ježíš jim řekl: "Amen, amen,
VZÍT SLOVO? Ze SRDCE! Z našepravím vám: Syn nemůže sám od
ho SRDCE! Proč?
Musíš si ujasnit, co chce sebe činit nic než to, co vidí činit
Otce. Co činí Otec, stejně činí i jeho
OTEC.
Bůh uzdravuje. Ďábel dává Syn. Vždyť Otec miluje Syna a ukanemoci. Bůh je dobrý. Ďábel je zlý. zuje mu všecko, co sám činí; a ukáže
mu ještě větší skutky, takže užasnete.
Nemoc není „dobrý dar“.
`Každý dobrý dar a každé Jako Otec mrtvé křísí a probouzí k
dokonalé obdarování´ je shůry, se- životu, tak i Syn probouzí k životu,
které chce…(Jan 5,19-21)
stupuje od Otce nebeských světel.
A které chce? Všechny,

protože uzdravoval všechny. Každý
dostal, co chtěl. Všem dal, aniž by je
před tím nějak „lustroval“.
Boha nikdy nikdo neviděl;
jednorozený Syn, který je v náruči
Otcově, nám o něm řekl. (J 1,18)
Já a Otec jsme jedno. Židé
se opět chopili kamenů, aby ho ukamenovali. Ježíš jim řekl: "Ukázal
jsem vám mnoho dobrých skutků od
Otce. Pro který z nich mne chcete
kamenovat?" (J 10,30-32)
Ježíš ukazoval na svých skutcích charakter i vůli Otce. Každý Jeho skutek byl dobrý skutek - skutek
shůry (uzdravení, osvobození, spasení).
Vy jste moji přátelé /
PHILOS, Ř/, činíte-li, co vám přikazuji. Už vás nenazývám služebníky /
DOULOS, Ř/, protože služebník neví,
co činí jeho pán. Nazval jsem vás
přáteli, neboť jsem vám dal poznat
všechno, co jsem slyšel od svého Otce. (J 15,14-15)
V tomto okamžiku Ježíš něco
mění a uvádí k tomu zároveň pádný
důvod: absolutně nic neskrývá, učedníky své vyučil absolutně, nic jim již
více z Otce nemohl přidat. Kolik vy
máte skutečných přátel?
Kniha tohoto zákona ať se
nevzdálí od tvých úst. Rozjímej nad
ním ve dne v noci, abys mohl bedlivě
plnit vše, co je v něm zapsáno. Potom
tě bude na tvé cestě provázet zdar,
potom budeš jednat prozíravě. (Jo
1,8)
Ježíš je vtělení Otcových
přání, Boží vůle. Ježíš dělal vše, co
chtěl Otec. (J 6,38)
Ježíš nikdy nikoho neučinil
nemocným! Ježíš i jeho učedníci a
ti, kteří uvěří, to dělali. Věříš, že
dobrý Bůh chce uzdravit tvé nemoci? Co říká Boží SLOVO?
Nezajímáme mě, co říkají
tradiční! Nezajímáme mě, co říkají
letniční! Nechci se hlásit k těm nebo
k těm! 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)
Ježíš chodil po celé Galileji,
učil v jejich synagógách, kázal evangelium království Božího a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu
v lidu. (M 4,23)

Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagógách,
kázal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu. (M 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)
Formujme
skutečnost
PRAVDOU SLOVA! Skutečnost
nemá formovat PRAVDU SLOVA!
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)
Podřiďte se tedy Bohu. VZEPŘETE se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.
(Jk 4,7)
VZEPŘETE 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. (1Pt 5,8-9 KR)
Může to přijít, protože to
ďábel zkouší, ALE nemusíme tomu podlehnout.
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 14,10-12)
Vy však nejste živi ze své síly,
ale z MOCI Ducha, jestliže ve vás
Boží Duch přebývá. Kdo nemá Ducha Kristova, ten není jeho. (Ř 8,9)
Svěřený poklad chraň MOCÍ
Ducha svatého, který v nás přebývá.
(2Tm 1,14)
Závěr:
1/ Ježíš vždy činil Otcovu vůli. Byl
to Jeho pokrm, žil tím, žil pro to.
2/ Ježíš uzdravil všechny ze všeho a
NIKOHO neodmítl, NIKOHO neučinil nemocným.
3/ Ježíš pověřil uzdravováním a
osvobozováním nejen svých dvanáct,
ale dalších sedmdesát a
všechny,
kteří uvěří. Učíme se věřit konáním
svěřeného, nikoliv věděním.
4/ Je to nepokorné či troufalé? Je to
biblické! Pak by Ježíš činil ze svých
učedníků nepokorné lidi.
5/ Ne, je to zodpovědné (jsme na
místě Krista = kristovci = pomazaní),
stejně jako nesení evangelia (jde to
ruku v ruce).
6/ Neříkejme Bohu, co má dělat,
ALE dělejme to sami.
7/ Víra je DŮKAZ skutečností. Nic
jiného! /MY/ Ohýbáme skutečnost a
okolnosti (jako drát) podle PRAVDY
Božího slova, to je zdroj naší víry,
důvěry.

Duch svatý je Duchem zmocnění pro každého
Pavel Kalous,15.03.2017
Nejsou zvláštní lidé, jsou
zvláštní jen tím, že jsou zmocnění

Duchem Svatým.
Dnes nám pomohou křesťané
z korintského sboru. Co o Korintském
sboru píše apoštol Pavel na začátku?
Stále za vás Bohu děkuji pro
milost Boží, která vám byla dána v
Kristu Ježíši; on vás obohatil ve
všem, v každém slovu i v každém poznání. Neboť svědectví o Kristu bylo
mezi vámi potvrzeno, takže nejste pozadu v žádném daru milosti a čekáte,
až se zjeví náš Pán Ježíš Kristus. On
vám bude oporou až do konce, abyste
v onen den našeho Pána Ježíše Krista
nebyli obviněni. Věrný je Bůh, který
vás povolal do společenství se svým
Synem, naším Pánem Ježíšem Kristem. (1K 1,4-9)
Stále za ně děkuje, říká, že
Bůh je obohatil ve všem a že nejsou
pozadu v žádném obdarování.
Dověděl jsem se totiž o vás z
domu Chloé, bratří, že jsou mezi vámi
spory. Myslím tím to, že se mezi vámi
říká: Já se hlásím k Pavlovi, já zase k
Apollovi, já k Petrovi, já ke Kristu. Je
snad Kristus rozdělen? Což byl Pavel
za vás ukřižován? Nebo jste byli pokřtěni ve jméno Pavlovo? (1K 1,1113)
Úžasný obdarovaný sbor a
Pavel hned v 11.verši zmiňuje, že
mezi sebou mají nějaká rozdělení.
Dále čteme ve 3. kap.: Já jsem k vám,
bratří, nemohl mluvit jako k těm, kteří
mají Ducha, nýbrž jako k těm, kteří
myslí jen po lidsku, jako k nedospělým v Kristu. Mlékem jsem vás živil,
pokrm jsem vám jíst nedával, protože
jste jej nemohli snést - ani teď ještě
nemůžete, neboť dosud patříte světu.
Odkud je mezi vámi závist a svár, neli z toho, že patříte světu a žijete jako
ostatní lidé? Když se jeden z vás hlásí
k Pavlovi a druhý k Apollovi, neznamená to, že jste lidé světa? (1K 3,1-4)
Trošku bledne ta představa,
kterou jsme si udělali na začátku,
představa dokonalého sboru.
Vyberte si: Mám na vás přijít
s holí, nebo s láskou a mírností? (1K
4,21)
Dokonce se proslýchá, že je
mezi vámi případ smilstva, a to takový, jaký se nevyskytuje ani mezi pohany, že totiž kdosi žije s ženou svého
otce. A vy jste přitom nadutí, místo
abyste se raději zarmoutili … (1K 5,1
-2)

Bavíme se o církvi! V celé
14 kapitole mluví o tom, že ve shromáždění má být určitý pořádek.
Co z toho plyne, bratří?
Když se shromažďujete, jeden má
žalm, druhý slovo naučení, jiný zjevení od Boha, ještě jiný promluví ve
vytržení a další to vyloží. Všecko ať
slouží společnému růstu. Pokud jde o
mluvení jazyky, ať promluví dva nebo tři, jeden po druhém, a někdo ať
vykládá. Kdyby neměli vykladače, ať
ve shromáždění mlčí, každý ať mluví
ve vytržení jen pro sebe a před Bohem. Z proroků ať promluví dva neb
tři a ostatní ať to posuzují. … Bůh
není Bohem zmatku, nýbrž Bohem
pokoje ... A tak, bratří moji, horlivě
se snažte prorokovat a nebraňte mluvit jazyky. Všechno ať se děje slušně
a spořádaně. (čti celé 1K 14,26-40)
Není zvláštní, že i přesto, že
to v Korintském sboru vypadalo tak
jak čteme, se tam Bůh projevoval?
Nemyslete si, že se Bůh projevuje na
základě našeho osvědčení či naší
spravedlnosti. Naše osvědčení neexistuje. Nemyslete si, že se dostanete
do nějakého stavu svatosti a dokonalosti a pak, že se Bůh začne projevovat. Bůh je ochoten si použít každého člověka a na tom člověku to vůbec nezáleží. Připomínám, že Adolf
Novotný píše v Biblickém slovníku:
To, že dnes se nedějí zázraky
[nedějí?] jako za dob biblických, nedokazuje jejich nepravdivost a neskutečnost, ani to, že zázraky byly
mimořádnou výsadou prvotní církve
[peculiare privilegium ecclesiae primitivae], jak se snažili dokazovat
někteří teologové minulých dob, nýbrž spíše to, že jsme příliš vzdáleni
prvotnímu křesťanství a že v našem
křesťanství je něco nedokonalého.
On už věděl, jako se Bůh nemění, ani
střídání světla a tmy. Kdyby obdarování záviselo na našich skutcích, už
by to nebyly dary. Bůh vše co dává,
jsou dary. Navraťme se do Bible.
Navraťme se k počátku.
Máš vytrvalost a trpěl jsi pro
mé jméno, a nepodlehls únavě. Ale to
mám proti tobě, že už nemáš takovou
lásku jako na počátku. Rozpomeň se,
odkud jsi klesl, navrať se a jednej
jako dřív. Ne-li, přijdu na tebe a pohnu tvým svícnem z jeho místa, jestliže se neobrátíš. (Zj 2,3-5)

Lásku k Bohu a lásku k člověku. Základem je, že člověk miluje
Boha.
Horlivost mě sžírá, moji protivníci zapomněli na tvá slova.
(Ž 119,139)
V horlivosti neochabujte,
buďte vroucího ducha, služte Pánu.
(Ř 12,11)
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 5,58)
Pavel v Korintu sbor nezavře,
ale začne je korigovat, usměrňovat, a
tak stejně to dělá Bůh s námi. Pokud
bychom zůstali na poli teorie, je to
k ničemu, ALE Bůh nás chce vést
dále. Nemyslete si, že jste málo svatí,
či že se málo snažíte. Ale zase pozor
na pýchu. Jeden předpoklad byl, že
jsme se rozhodli, že Boží slovo bude
naší autoritou. Rozhodujeme se pořád, aby naše láska nevychladla. Druhý předpoklad je, že se rozhodneme,
že budeme Kristu k dispozici. Pán
nemá otvírací dobu a my bychom
měli být také Pánu k dispozici stále.
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)
Máme mít s Bohem zkušenosti, osobní zkušenosti s Kristem.
Ano i v Korintském sboru se projevovala moc Ducha Svatého. Potřebujeme pořád Boží milost a péči. Bůh vše,
co dělá, dělá pro to, aby ukázal jaký
On je. Je to o Božím charakteru. Nemůžeme udělat nic světoborného, co
by nás dostalo do Božího Království,
tam se dostaneme pouze z Boží milosti. Bůh Otec se na nás dívá jako na
svoje děti, Boží děti, svoje děti. Dívá
se na nás skrze svého Syna Ježíše.
Představte si Krista jako takový skafandr, který si oblékneme. Ve vesmíru také nemůže člověk být bez skafandru a kdo chce do Božího

království, musí se skrýt do Krista,
aby mohl žít věčně.
Kdo JE v Kristu, JE nové
stvoření. Co je staré, pominulo, hle,
JE tu nové! (2K 5,17)
Připomínám:
Spasení
i
uzdravení je DAR, nikoliv odměna.
Naprosto ničím si to nemůžeme zasloužit. Není to odměna za svatý nebo
dobrý život. Bůh chce, abychom přijímali Jeho dary, které jsou z milosti a
zadarmo. Nemusíš pro to nic udělat,
jen se oddat Kristu a dar přijmout.
Dary nejsou za zásluhy. Boží moc si
nemůžeme zasloužit.
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)
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)
Bůh, když se na nás dívá, vidí
Krista. Kdyby nás Bůh viděl bez Ježíše, tak nemáme nejmenší šanci. Boží
Slovo je jako zrcadlo. V Bibli můžete
vidět jen 2 osoby, sebe či Krista. Vidíte-li sebe, tak se nikam nepohnete.
Dívejte se na Krista! Uvidíte, jak jednal s lidmi, co vykonal, Jeho charakter. Kristus nás povede na věčnost.
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)
Co tu říká? Že přišlo v moci
Ducha Svatého.
V tomto dopise jsem se místy
odvážil připomenout vám leccos ve
jménu milosti, která mi byla dána od
Boha, abych byl služebníkem Krista
Ježíše mezi pohanskými národy.

Konám tuto posvátnou službu kázáním Božího evangelia, abych pohany
přinesl jako obětní dar milý Bohu,
posvěcený Duchem svatým. To je má
chlouba, kterou mám v Kristu Ježíši
před Bohem. Neodvážil bych se totiž
mluvit o něčem, co by nevykonal
Kristus skrze mne, SLOVEM i SKUTKEM, v moci znamení a divů, v moci Ducha, ABY pohané přijali evangelium. TAK jsem celý okruh od Jeruzaléma až po Illyrii naplnil Kristovým evangeliem. (Ř 15,15-19)
Neukecávejme lidi do církve.
Kažme mocné evangeliem. Bůh od
nás očekává, že mu dáme, co je
Jeho. Duch Svatý je v nás.
Kdo ti dal vyniknout? Máš
něco, co bys nebyl dostal? A když jsi
to dostal, proč se chlubíš, jako bys to
nebyl dostal? (1K 4,7)
Bděte tedy, protože neznáte
den ani hodinu. Bude tomu, jako
když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim
svůj majetek; jednomu dal pět hřiven, druhému dvě a třetímu jednu,
každému podle jeho schopností, a
odcestoval. Ten, který přijal pět hřiven, ihned se s nimi dal do podnikání
a vyzískal jiných pět. Tak i ten, který
měl dvě, vyzískal jiné dvě. Ten, který
přijal jednu, šel, vykopal jámu a
ukryl peníze svého pána ...(Mt 25,1318)
Bůh do nás dává svoje věci.
Bůh nechce naše věci. Pán to bude
chtít zpět a zhodnocené. Je třeba pochopit, že jsme vykonavatelé,
„dělající dělníci“, na Boží vinici.
Nechceme žít náboženským životem
na neděli. Proč jsme na této zemi?
Bůh nám svěřil evangelium. 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)
Je to proto, aby všichni šli v
moci Ducha Svatého. Bůh už vše
dokonal (nejen o Letnicích), vše je
připraveno, jsme na řadě. Nečekejme na Ježíše, Ježíš čeká na nás.
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 (pomáhal KR) a
jejich slovo potvrzoval znameními.

Nehledejte nejprve zázraky,
zázraky budou potvrzovat kázané
evangelium. Nedávno jsem někde četl
citát: „Víra, která pohne Bohem.“
Nemusíme se snažit „pohnout“ Bohem. BŮH CHCE JEDNAT PŘES
ČLOVĚKA. Bůh chce pohnout námi, svojí církví.
Nemohu se chlubit tím, že
kážu evangelium; nemohu jinak, běda
mně, kdybych nekázal. Kdybych to
činil ze své vůle, mám nárok na odměnu; (1K 9,16-17)
Jestliže jsem byl povolán,
plním svěřený úkol. Bůh nás přetváří
do efektivních učedníků Pána Ježíše
Krista. Co do nás Bůh vložil, chce,
abychom zúročili. Nečekejme na
Ježíše, Ježíš čeká na nás.
Jednejte moudře ve styku s
okolním světem a využijte čas vám
svěřený. (Ko 4,5)
Bůh nám svěřil evangelium a
čas k tomu, kázat. Svěřený poklad
chraň mocí Ducha svatého, který v
nás přebývá. (2Tm 1,14)
Každý jeden z nás máme dary.
Stále za vás Bohu děkuji pro
milost Boží, která vám byla dána v
Kristu Ježíši; on vás obohatil ve
všem, v každém slovu i v každém poznání. Neboť svědectví o Kristu bylo
mezi vámi potvrzeno, takže nejste
pozadu v žádném daru milosti /
CHARISMATA, Ř/ a čekáte, až se
zjeví náš Pán Ježíš Kristus.(1K 1,4-7)
Jakož svědectví Kristovo
upevněno jest mezi vámi, Takže nemáte žádného nedostatku ve všeliké
milosti, očekávajíce zjevení Pána našeho Jezukrista. (1K 1,6-7KR)
Tak jak bylo mezi vámi utvrzeno svědectví Kristovo, takže nemáte
nedostatek v žádném daru milosti a
dychtivě očekáváte zjevení našeho
Pána Ježíše Krista. (KMS)
Tady jsou jednotlivé dary:
Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu. Jednomu je skrze Ducha dáno slovo moudrosti, druhému slovo poznání podle
téhož Ducha, někomu zase víra v témž
Duchu, někomu dar uzdravování v
jednom a témž Duchu, někomu působení mocných činů, dalšímu zase proroctví, jinému rozlišování duchů, někomu dar mluvit ve vytržení (vytržení
tam není), jinému dar vykládat, co to

znamená. To všechno působí jeden a
týž Duch, který uděluje každému
zvláštní dar, jak sám chce. (1K 12,711)
Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu.
Jednomu je skrze Ducha dáno slovo
moudrosti, druhému slovo poznání
podle téhož Ducha, někomu zase víra
v témž Duchu, někomu dar uzdravování v jednom a témž Duchu, někomu
působení mocných činů, dalšímu zase
proroctví, jinému rozlišování duchů,
někomu dar mluvit ve vytržení, jinému
dar vykládat, co to znamená. To
všechno působí jeden a týž Duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak
sám chce. (1K 12,7-11)
Ačkoli jsou korintští tělesní,
nejsou pozadu v žádném daru Ducha
svatého. Zde máme zaslíbení, chcete
-li slib, Jeho výroky (ne až v nebi):
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 začkoli budete prosit ve jménu
mém, učiním to, ABY byl Otec oslaven v Synu. Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním. Milujete-li mne, budete zachovávat má
(DVĚ) přikázání; a já požádám Otce
a on vám dá jiného Přímluvce, aby
byl s vámi navěky - Ducha pravdy,
kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude. (J 14,12-17)
Tato zaslíbení jsou na dobu
nynější, v nebi nebudeme potřebovat
tyto dary.
Ježíš řekl:
1/ Kdo věří ve mne, i on bude
činit skutky, které já činím, a ještě
větší, neboť já jdu k Otci. Všimněte
si, že On říká, já jdu k Otci, vy tu teď
budete tyto skutky činit.
2/ A začkoli budete prosit ve
jménu mém, učiním to (proč?), ABY
byl Otec oslaven v Synu.
3/ Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním. Naše
modlitba má být efektivní.
4/ Milujete-li mne, budete
zachovávat má (DVĚ) přikázání;
5/ a já požádám Otce a on
vám dá jiného Přímluvce, aby byl s
vámi navěky - Ducha pravdy, kterého
svět nemůže přijmout, poněvadž ho
nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť

s vámi zůstává a ve vás bude.
PROČ TO DĚLÁME? Děláme to, protože jsme Kristu poslušní. Vracíme to, co On do nás dal.
Co do nás vložil. Evangelium. Děláme to, protože milujeme lidi a máme s nimi lítost, neboť jdou do
pekla. Ne do očistce. Chcete žnout?
Chcete vidět nové spasené lidi?
PAK MUSÍME NEJPRVE SÍT.
Závěr:
1/ ROZHODNI, že nebudeš znát
NIC, než Ježíše ukřižovaného mezi
námi.
2/ Království Boží nezáleží v slovech,
nýbrž v moci. (1K 4,20)
3/ Uplatňuj (TY) svou duchovní
autoritu. Máš ji!
4/ Evangelium MOCI neovlivňuje
tvé snažení, tvá svatost, dobrota, tvé
oběti ... Je to DAR!
5/ Nečekejme na Ježíše, je DOKONÁNO, Ježíš čeká na nás.
6/ Vše, co máme, máme od Boha,
jím svěřené. Bez ohledu na tvou tělesnost (viz korintští).
7/ NIKDY, v žádné situaci, nejsi
bezmocný, VŽDY je Boží láska a
Boží moc s tebou! Protože je s tebou
Duch svatý; je v tobě.

Duch svatý je Duchem zmocnění pro každého II.
Pavel Kalous, 22.03.2017
Bůh dal zmocnění každému
člověku, není to jen pro výjimečné
lidi. Proč jsme na této zemi? Zůstat v
tomto těle je příležitost ke službě, ale
odejít s Kristem je jistě mnohem lepší. Máme zasáhnout tento svět
evangeliem!
Jaký byl problém Lota? Dělal kompromisy se světem. Jaké

byly důsledky? Místo toho, aby Lot
ovlivnil okolí, okolí ovlivnilo Lota
(jeho ženu, dcery). Nejhorší pro církev je, když splyne s davem (světa).
Buďme jako Šadrak, Méšak, AbedNego
… Šadrak, Méšak a Abednego
odpověděli
králi:
"Nebúkadnesare, nám není třeba dávat ti odpověď. Jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece i z
tvých rukou, králi, vysvobodí nás. Ale
i kdyby ne, věz, králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a před zlatou sochou,
kterou jsi postavil, se nepokloníme.“
Tu se Nebúkadnesar velice rozlítil a
výraz jeho tváře se vůči. (Da 3,16-19)
Problém není v moci, v
množství lidí, nebo ve financích …
Problém je v tom, že „nejsou lidi“
Bohu k dispozici odhodlaní jít a
konat: Vtom jsem uslyšel hlas Panovníka: "Koho pošlu a kdo nám půjde?"
I řekl jsem: "Hle, zde jsem, pošli
mne!" (Iz 6,8)
Kdo má lidem říct, že od Boha existují dobré věci? My, Kristova
církev.
`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?´ (Ř 10,13-16)
Bůh hledá, i Satan hledá …
Jak je psáno: `Nikdo není spravedlivý, není ani jeden, nikdo není rozumný, není, kdo by hledal Boha; všichni
se odchýlili, všichni propadli zvrácenosti, není, kdo by činil dobro, není
ani jeden. (Ř 3,10-12)
Bůh hledá, koho by POUŽIL.
Hospodin na lidi pohlíží z
nebe, chce vidět, má-li kdo rozum,
dotazuje-li se po Boží vůli. (Ž 14,2)
Bůh chce, aby všichni lidé
došli spásy a poznali pravdu. Ježíš
přišel proto, aby činil vůli toho, který
Ho poslal. Učil, kázal a uzdravoval.
Poté zemřel za nás na kříži. On ty lidi
uzdravoval ještě předtím, než vyřešil

náš hřích.
Satan hledá, koho by POHLTIL. Buďte střízliví! Buďte bdělí!
Váš protivník, ďábel, obchází jako
`lev řvoucí´ a hledá, koho by pohltil.
(1Pt 5,8)
… nežere automaticky kvůli
hříchu … To už by tady nikdo nebyl.
On může pohltit člověka, není-li skryt
v Kristu. Toho, kdo není oblečen v
Kristu.
Zásadní blud církve: (ve kterém církev uvázla) novozákonní církev se starozákonním myšlením. Tito
křesťané jsou neustále usvědčovaní
zákonem a ze své ulity nevylezou.
Zákon je neustále bičuje. Nemohou jít
v autoritě, kázat evangelium a být si
jistí tím, co jsou v Kristu. Jejich mysl
je obřezaná.
Pán Ježíš s námi uzavřel Novou Smlouvu, na nás se Stará Smlouva nevztahuje, my máme smlouvu
lepší. Naše nohy stojí na Kristu. Čtěme Bibli z pozice Kristovce.
Věci, které brání působení
Božího Ducha: 1/ na něco čeká (to
není samé, jako očekávání) „Bůh je
svrchovaný a udělá si, co sám chce.“
2/ past křesťanského náboženství
(skutkaření, záslužnictví, nebiblické
vyučování = co se v církvi
„říkávává“, Bůh „z druhé ruky“ …) Už tak dlouho jsem v církvi... Nebo
problém Joba, znát Boha z doslechu.
3/ zduchovňování („to se myslí jako
duchovně“) Fyzická uzdravení jsou
„zduchovňována“. Slepí vidí – to je
myšleno „duchovně“ vidí... To není
pravda. Pán Ježíš skutečně uzdravoval. 4/ vymezování se některým tématům Bible ( vyučování o Duchu svatém a Jeho darech). Ďábel nechce,
abychom byli vedení Duchem Svatým 5/ „přesvatá“ (tak oddělená, že je
oddělená od Boha), přesolená církev,
která se zajímá jen o sebe a své aktivity /vykazování se sobě/
Už „Stará smlouva“ znala:
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 103,2-5)
Co tu máme? Odpouští,
uzdravuje, vykupuje, věnčí, sytí,

obnovuje.... Kde to dělá? V nebi?
Ne, tady na zemi! Už lidé Izraele to
věděli! Už žalmista věděl, že Hospodin JE: Hospodin JE slitovný a
milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný; nepovede pořád spory, nebude se
hněvat věčně. Nenakládá s námi
podle našich hříchů, neodplácí nám
dle našich nepravostí. (Ž 103,8-10)
Často si lidé myslí, že když
se něco stane, že je za tím nějaký
hřích a Bůh tě za něj trestá. Ale tohle
Bible neříká. Ježíš 3,5 roku sloužil:
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)
Neseděl v kostele, ale chodil.... Tady vidíme, že obřízka pro
nás neplatí, ale že vždycky platilo a
platí, že Bůh uzdravoval. ON + 12
známých učedníků + 70 neznámých
učedníků + jeden jiný, který s nimi
nechodil. Všem to „fungovalo“,
všem (i Jidášovi) = 83 služebníků.
Až potom byl Ježíš zbičován a zjizven, až potom zemřel za
hříchy lidí. (Ježíš trpěl několik hodin, až když byl zbičován a ukřižován. Nikde nestojí, že máme takhle
trpět celý život.) My jsme na tom
lépe, protože je „po tom“, je DOKONÁNO. (První učedníci a Ježíš
nejednali s poraženým nepřítelem.)
Příkazy si vynucujme BOŽÍ pravidla a zákony. Na kom? Na ďáblu a
jeho démonech. Kdyby měli právo
krást či zabíjet, nebyli by nazváni
zloději a vrahy. My si to vynucujeme, ale ne na Bohu, ale na zloději a
lháři – Ďáblu a démonech.
Ďábel je poražen, odhalen a
odzbrojen. Zná Bibli, ale nerozumí
jí, nemá zjevení, nemá Ducha svatého. Církev žije ze zjevení a Ďábel
neví, co nám Bůh zjevuje. MY žijeme po Kristově bičování, ukřižování, zmrtvýchvstání. (Učedníkům to
fungovalo i předtím, samozřejmě i
potom.)
Máme Ducha svatého lásky, moci a odvahy, ale i zjevení (To
Ďábel nemá) Pokud to Ježíš řekl a
On nám řekl PRAVDU, pak je to
REALITA! Stalo se to, a je v nás
navěky, AMEN! Duch svatý JE v
nás, nepřichází ani neodchází. JE v
nás a přebývá tam. JE to ten stejný

Duch Kristův, který Ho zmocňoval
ke všemu. Je to Duch moci milovat
láskou agape. Je to Duch moci nést
evangelium všemu stvoření až na
sám konec světa.
UŽ jsme si říkali: A naděje
neklame, neboť Boží láska JE vylita
do našich srdcí skrze Ducha svatého,
který nám byl dán. (Ř 5,5)
Nemodlete se, Pane dej mi
srdce čisté, protože my jsme v Kristu
nové stvoření, máme nové srdce…
Vy však nejste živi ze své síly,
ale z moci Ducha, jestliže ve vás Boží
Duch přebývá. Kdo nemá Ducha
Kristova, ten není jeho. … Jestliže ve
VÁS přebývá Duch toho, který Ježíše
vzkřísil z mrtvých, pak ten, kdo vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, obživí i
vaše smrtelná těla Duchem, který ve
vás přebývá. (Ř 8,9-11)
Duch Svatý v nás přebývá
pořád. Křesťanství jako náboženství
nás určitým způsobem zdeformovalo,
naučilo nevěře. Nemusíš se modlit,
aby i dnes byl Bůh s tebou (je stále s
námi, v Duchu Svatém, který přebývá
v nás). Můžeš Mu za to jen děkovat,
že JE. Nemodli se, aby Bůh udělal
něco, co už udělal. Můžeš Mu za to
jen děkovat, že to udělal. A už vůbec se nemodli za to, aby udělal
Bůh něco, co máš udělat ty. Můžeš
Mu za to jen děkovat, že jsi součástí
„týmu“ Jeho učedníků, dělníků.
Bůh vám nedává moc, sílu a
autoritu Ducha svatého, abyste měli
moc, sílu a autoritu Ducha svatého
sedět na gauči. Neházejme zodpovědnost na Něj.

Láska ani moc nám není
dána pro sebe, ale pro druhé, tak
vyjděme …

Dopisy sedmi sborům
Grace Kim, 29.03.2017
Čti Zjevení 2, 1-7

Sedm církví v provincii Asie
mělo skutečné problémy, které se stále opakovaly v průběhu staletí. Tím,
že studujeme, co jim bylo řečeno,
jsme schopni lépe porozumět a vybavit se pro boj s podobnými situacemi,
když tyto problémy vzniknou i v našich dnešních církvích.
Teď přicházíme k druhé části úvodního oddílu Zjevení. První část (první
kapitola) uvedla Ježíše s veškerou
jeho slávou. V druhé části (v druhé a
třetí kapitole) je zaměřena pozornost
na jeho lid. Je zde zvěst pro každý
sbor v efezské oblasti. Zvěsti mají
stejné základní prvky: pochvalu, kritiku, příkaz a zaslíbení.
Zvěst do Efezu: sbor bez
lásky (2;1-7)
Pozadí; Když Jan psal tato
slova, byl Efez velmi významným
městem. Nacházel se na velmi důležitém místě, kde se scházely tři důležité
obchodní cesty, zakončené velkým
obchodním přístavem. Díky všem
těmto skutečnostem byl Efez považován za jedno z nejvýznamnějších
měst Malé Asie.
Z politického hlediska šlo o
svobodné město, při dobývání okolního území se Efezané rozhodli vzdát
hold Římu a dobrovolně platit daně a
Závěr:
získat tak status "svobodného města"
bez přítomnosti posádky římského
1/ Bůh DAL své církvi Boží Slovo a vojska.
Ducha svatého.
Z biblického hlediska, Pavel
2/ Ačkoliv Bůh svou církev vybavil navštívil Efez na své druhé misijní
vším potřebným, ABY ovlivnila svět, cestě a zanechal zde Aquilu s Priscilstále se opakuje opak.
lou, aby pracovali pro místní sbor
3/ Křesťane, neměj starozákonní
myšlení.
4/ Evangelium MÁ MOC. Chceme
to?
5/ Duch svatý má moc. Víme to?
6/ Výslednicí obojího je NÁM: Jít,
kázat, případně dle situace vzkládat
ruce.
7/ „Bez tebe nemůžeme dělat nic…“
JSME snad bez Ducha svatého?
JSME snad bez Boží přítomnosti?

(Sk.18;19) a během jeho třetí misijní
cesty počala proti němu vznikat opozice ve třech formách: 1) zatvrzováním srdcí mezi následovníky 2) imitací vymítání zlých duchů ve jménu
Ježíše (Sk.19;13-16) a 3) odpor uctívačů bohyně Artemis(Sk19;20). Bez
ohledu na působení těchto vlivů, mělo Pavlovo kázání velký dopad na
události ve městě. Zlatník Demetrius
vyrobil velký stříbrný pomník bohyni Artemis a bál se o živobytí když se
stále více Efezanů obracelo na víru
nového náboženství, vyvolal nepokoje, které uvedly celé město do zmatků a Pavlovy spolupracovníky do
nebezpečí. I přes tyto události bylo
evangelium kázáno a mnozí uvěřili a
stali se následovníky.
Během dvouletého pobytu
Pavla v Efezu bylo evangelium kázáno po celé Malé Asii (Sk.19;10) a
došlo k ustavení místního sboru, který časem zesílil. Když Pavel opustil
Efez, byl tam podle biblického textu
rozvíjející se sbor, ale po třiceti letech došlo ke změně, a tak poselství
Zjevení Jana volá po pokání.
Myslím si, že stačí jedna
nevzdělaná generace k tomu, aby
církev došla úpadku. Trvá to pouhou
jednu generaci, která není vyučována
jako Církev Nového zákona k poslušnosti, odlišnému charakteru uctívání a správnému vztahu k evangeliu
a ke Kristu. To samo jediné stačí a
církev je v nesnázích! A tak pouhých
30 let po napsání Sk 18-20 nabízí
dříve aktivní a rostoucí sbor jiný obraz, popsaný ve Zjevení Jana 2.
2. Pozdrav a uznání (Zj
2;1-3)
První verš druhé kapitoly
Zjevení,”Andělu církve v Efesu" se
vykládá různými způsoby.
1) nebeskému strážci církve,
2) lidským representantům
starších, pastorům. Nebo kazatelům,
ale nejspíše jde o personifikaci sam o t n ý c h
s b o r ů .
"Ten, který drží ve své pravici těch
sedm hvězd"- víme, že jde o Krista
Pána, který ve své ruce drží sedm
hvězd, jimiž jsou jednotlivé církve.
Slovo ‘drží’ má zajímavý výklad,
držet lískový nebo pekanový ořech
znamená mít jej úplně v hrsti. Osud
církve má ve svých rukách Ježíš.

Pochvalná část dopisu v každém ze sedmi dopisů začíná slovem
„vím“. Ježíš zná skutečny stav sboru.
Křesťané v Efezu dostali trojnásobnou pochvalu: za skutky, úsilí a vytrvalost.
V. 2 vysvětluje jeden aspekt
úsilí těchto křesťanů: vyzkoušeli a
odmítli falešné učení (Nikolajitů).
Před několika lety byli také obdivováni pro čistotu svého učení. Vedoucí
sboru v Antiochii, Ignacius, jim napsal: „Všichni žijete podle pravdy a
žádná hereze není u vás doma. Nenasloucháte nikomu, když vám něco
vykládá s výjimkou toho, co se týká
pravdy Ježíše Krista“ (Ignaciův dopis
Efezským).
Ve v. 3 vysvětluje Ježíš vytrvalost Efezkých. Zůstali věrní Kristu
i v utrpení a stále jsou silní. Z jiných
zdrojů víme, že v Efezu byl velký a
vlivný sbor a že patřil ve své době
mezi nejlepší sbory na světě.
Kritika –Mají však výrazný
nedostatek. Jsou slabí v lásce (v. 4).
Nedovídáme se, zda šlo o
lásku k Bohu, o lásku vzájemnou či
lásku k lidem venku. Můžeme však
předpokládat, že jejich láska byla slabá ve všech třech oblastech. Co je to
první láska? Je to intenzivní pocit, tak
hluboký, že budete sedět celou noc s
nemocným dítětem. Jedná se horlivost. Oddanost, intenzitu a závazek.
Je to nadšení jaké vidíme, když se
lidé stanou křesťany; pokud byl vykoupeni Boží milostí a jsou poslušni
Kristova evangelia, v odpovědi na něj
nikdy nemůžeme udělat dost. To je to,
co Efezští ztratili. Oni ztratili nadšení,
které přimělo některé z nich spálit
jejich knihy o umění kouzel, když se
odvrátili od těchto praktik. Někde na
cestě vybledla horlivost, nadšení a
láska. Jsou stále věrní v práci i těžkostech, jsou trpěliví a stále věrní v

dogmatech, ale přišli o svou prvotní
l
á
s
k
u
.
Ježíška odpovídá, že nedojde-li
k nápravě, otřese postavením sboru.
Úspěch, čistota učení, velikost a vliv
jsou velice důležité, ale bez lásky
nejsou k ničemu.
Nařízení – Ježíš nařizuje tomuto milému sboru tříbodové léčení.
Za prvé se musejí rozpomenout na
dny své první lásky. Pán řekl Efezským, aby si vzpomněli, kde byli.
Zadruhé, uložil jim pokání.
Pouhé zapamatování si nestačí. Pokud nebudeme dost opatrní, můžeme
se dostat do problémů, protože jsme
nelitovali hříchů a nevrátili se k původní horlivosti. To je přesně to, co se
stalo Efezským. Utáhli si opasky, odmítli učení falešných učitelů, ale Pán
řekl, že ztratili svou prvotní lásku k
Ježíši i k ostatním.
Byli voláni k rozvzpomenutí
a k pokání. K návratu zpět.
Za třeti, Remove, odsune.Nejde o to
žít minulostí, ale obnovit minulou
velikost, musejí činit pokání, to znamená činit skutky motivované láskou
k druhým. Toto nařízení je doprovázeno vážným varováním, jemuž bude
muset sbor čelit, pokud se nebude kát.
Přestanou být církví Ježíše Krista.
Budou možná stále ještě fungovat
jako lidská instituce, ale Kristus svícen sboru odsune; Kristus již mezi
nimi nebude přebývat.
Napomenutí a zaslíbení Na konci každého dopisu vyslovuje
Kristus zaslíbení obsahující tři prvky:
Ten, kdo „zvítězí“ je pochválen, „kdo
má uši k slyšení“ je osloven a zvěst je
doporučena jako to “co Duch praví
církvím“. Stejné poselství míří i k
nám. Křesťan dnes potřebuje opatrnost, aby nestál mezi těmi, kdo "mají
oči a nevidí a mají uši, ale neslyší" a
naopak být tím, kdo "slyší, co Duch
říká církevním sborům."
Kristova zaslíbení Efezským
a všem věrným věřícím zní: Kdo dbá
na zvěst, bude „jíst ze stromu života“.
Jedení ze stromu života symbolizuje
věčný život s Bohem.
Závěr;
Uvedená pasáž se vztahuje k
dnešním křesťanům právě tak jako k
původním adresátům. Máme vítězit
zachováváním Pánových slov, tak jak
tomu byli vyzýváni Efezští. Bylo jim

řečeno, aby pamatovali na lepší časy,
činili pokání a vše opakovali, aby
Pán neodstranil svůj kalich. Nejprve
je Pán chválil, pak káral za nedostatky a nakonec zaznělo poselství
n
a
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ě
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Tak jako u každé zvěsti platí Ježíšovo slovo nejen efezskému sboru, ale
každému křesťanu (v. 7). Nám dnes
Ježíš říká: „Jsi-li vůbec schopen něco
slyšet, z toho, co zaujme tvou pozornost, naslouchej, co říká Duch. Nebude-li tvůj sbor plný lásky, co budete mít jiného? Nemáte daleko
k tomu, abyste mne ztratili.“

Služba nedokonalých I.
Kdo může Bohu sloužit.
Pavel Kalous, 05.04.2017
V posledních několika týdnech až měsících má více z vás
v sobě, že pro službu živému Bohu
musí sloužit někdo, kdo je výjimečný. Již jsem ale zdůrazňoval, že Pán
Bůh si žádného výjimečného člověka
nepoužívá, používá si člověka, který
se Mu vydá k dispozici. Podíváme se
na to „od podlahy“, zda si je Bůh
schopen použít každého normálního
člověka.
Může sloužit služebník,
který je nedokonalý? Jak o sobě
přemýšlíte? Cítíte se dokonalými či
nedokonalými?
Buďme
k sobě
upřímní. Málokdo z vás by asi řekl,
že se cítí být dokonalý.
Je fér si uvědomit, že vědomí
o naší nedokonalosti a neznalost toho, co Bible říká o tom, kdo jsme
v Kristu, si používá Ďábel, aby neustále snižoval naše duchovní sebevědomí. Ačkoli jsme v Kristu nové
stvoření, pochybujeme. Hřešíme
v myšlenkách, slovech i skutcích.
V čem je tedy podstata? Bůh chce,
abychom měli zdravé sebevědomí,
kdo jsme v Kristu. Tkví v celém balíku kvality, kterou nám Pán přinesl.
Vyjděme z bludného kruhu sebeobviňování a paralyzování posloucháním hlasu toho Zlého.
Služebník, který není proměněný, který zhřeší „v myšlenkách,
slovech a skutcích“.
Následujícímu textu se budeme věnovat více příštím týdnu.
Objevuji tedy takový zákon:
Když chci činit dobro, mám v dosahu

jen zlo /zlé, KR/. Ve své nejvnitřnější
bytosti s radostí souhlasím se zákonem Božím; když však mám jednat,
pozoruji, že jiný zákon vede boj proti
zákonu, kterému se podřizuje má mysl, a činí mě zajatcem zákona hříchu,
kterému se podřizují mé údy. Jak
ubohý jsem to člověk! Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti? Jedině Bohu
buď dík skrze Ježíše Krista, Pána našeho! A tak tentýž já sloužím svou
myslí zákonu Božímu, ale svým jednáním zákonu hříchu. (čti celé Ř 7,15 25)
Několikrát jsme si řekli, jak
to s člověkem je. Lidstvo je porušené
a nikdo není schopen naplnit Boží
standardy.
Jenže, Bůh tě chce mít
nejen v nebi, ale chce si tě i použít.
A to v takovém stavu – procesu proměny, v jakém se znovuzrozený křesťan nachází.
Jedině Kristus /Beránek na
oltáři/ je schopen naplnit beze zbytku
Boží zákon a to také učinil /za nás/:
Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit
Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem
zrušit, nýbrž naplnit. (Mt 5,17)
Podíváme-li na to, koho si
Bůh použil, nemůžeme, než se jen
divit. Neodvažujte se je soudit.
Jákob podvedl otce a bratra,
ukradl prvorozenectví, aby získal požehnání a úspěch. Ráchel ukradla otci
Lábanovi zlaté bůžky a lhala mu o
nich. Mojžíš byl vrah. Eliáš byl
„depkař“, který si přál zemřít. Samson, jehož „bohem“ byly ženy. David
nechal úkladně zavraždit muže ženy,
do které se zamiloval. Jidáš Iškariotský, který patřil mezi učedníky téměř
až do konce (nezáleželo mu lidech,
zloděj, zrádce Krista). Saul z Tarsu
byl drsný pronásledovatel církve.
Apoštol Petr byl Pavlem nazván

pokrytcem ohledně „zákona“. Nedávno zmiňovaná korintská církev …
Jsme pod Novou smlouvou,
nikoliv pod Starou (někteří křesťané to ještě nepochopili):
Ti však, kteří spoléhají na
skutky zákona, jsou pod kletbou, neboť stojí psáno: `Proklet je každý, kdo
nezůstává věren všemu, co je psáno v
zákoně, a nečiní to.´ Je jasné, že nikdo není před Bohem ospravedlněn
na základě zákona, neboť čteme:
`Spravedlivý bude živ z víry.´ Zákon
však nevychází z víry, nýbrž praví:
`Kdo bude tyto věci činit, získá tím
život.´ ALE Kristus nás vykoupil z
kletby zákona tím, že ZA NÁS vzal
prokletí na sebe, neboť je psáno:
`Proklet je každý, kdo visí na dřevě´.
(Ga 3,10-13)
Na Božím soudu není milosrdenství pro toho, kdo neprokázal milosrdenství. Ale milosrdenství vítězí
nad soudem. (Jk 2,13)
KRISTUS naplnil „zákon“
za nás, je dokonáno. Naše nohy stojí
na Kristu, na živé skále, na Nové
smlouvě. To je pro nás zásadní výchozí bod. Protože jsme Krista přijali: Kdo JE v Kristu, JE nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, JE tu
nové! (2K 5,17)
Kristova krev stačí na všechny hříchy (i budoucí) do konce světa;
všech lidí – jen někteří toto přijímají
a někteří ne.
Co bylo nutno zaplatit,
Kristus zaplatil: Stůjte si na tom, že
jste v Kristu a nezaobírejte se stále
svou nedokonalostí a hříchy. Jste
v Kristu nové stvoření.
Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil
a DAL svůj život jako výkupné za
mnohé. (Mk 10,45)
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)
Všichni zhřešili a jsou daleko
od Boží slávy; JSOU ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v
Kristu Ježíši. (Ř 3,23-24)
Naše Smlouva je lepší než ta
předchozí.
Proto se Ježíš stal ručitelem
lepší smlouvy. (Žd 7,22)
Dokončení příště.

7/ Probuzení?
Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého (Mt
28,19)
Oni pak vyšli, všude kázali; a Pán s nimi působil a jejich slovo potvrzoval znameními. (Mk 16, 20)
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
10,8-9)
Nedávno jsem se bavil s jedním člověkem z
jiné církve. Ten člověk mi vykládal, jak se modlí a toužebně očekává až přijde probuzení. Chvíli jsem ho poslouchal a pak jsem ho přerušil. Řekl jsem mu, že na
takové věci příliš nevěřím, ale že věřím, že když křesťan koná probuzení, pak probuzení je tady. To dělám
sám a vedu k tomu náš sbor. Výsledkem je to, že se
lidé probouzejí (předně nevěřící, ale je-li to potřeba, i
věřící). Nepronajímáme si stále menší a menší prostory, je to opačně. Pak jsem mu vysvětlili nějaké biblické
principy a, díky Bohu, pochopil to.
Poměrně hodně křesťanů se modlí, aby Pán
sestoupil a něco udělal s jejich městem nebo krajem.
To je jistě v pořádku, potřebujeme přímluvné modlitby. Ale je to jen jedna strana mince. Potřebujeme jít a
konat to. To za nás Ježíš ani Duch svatý neudělá.
Někdy je ve hře také omyl, že to má dělat nějaký člověk, který má evangelizační dar. To si lidé pletou s úřadem evangelisty. Vydávat svědectví svému
okolí máme všichni. Jen si představte, že by váš soused
šel do pekla, aniž by věděl, že Ježíš je zachránce.
Ježíš řekl: Až přijde Přímluvce, kterého vám
pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten
o mně vydá svědectví. Také vy vydávejte svědectví, neboť jste se mnou od začátku. (Jan 15,26-27)
Duch svatý, který přišel od Otce, zaměřuje
svou pozornost na Krista a vydává o něm svědectví.
My máme dělat to samé. Ježíš to řekl.
A řekl jim: „Jděte do celého světa a kažte
evangelium všemu stvoření.“ (Mk 16,15)
Ježíš nikdy nikoho ze svých učedníků nenechal
na pochybách, co mají dělat.
První knihu, Theofile, jsem napsal o všem, co
Ježíš činil a učil od samého počátku až do dne, kdy v
Duchu svatém přikázal svým vyvoleným apoštolům,
jak si mají počínat, a byl přijat k Bohu. (Sk 1,1-2)
A je skvělé, že svou církev tady nenechal osiřelou, ale zanechal jí zde Ducha svatého:
Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede
vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze
sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má
přijít. (J 16,13) a s ním i své Slovo:
Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je
dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve
spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven
ke každému dobrému činu. (2Tm 3,16-17)
Jsme lidem Nové smlouvy. Nepřítel je již

Pavel Kalous
poražen. Proto, často není nepřítel onou překážkou.
Kde je ovšem chyba? Proč církve nerostou?
Zásadní problém je v tom, že církev není dostatečně misijní. Už slyším, jak někteří oponují, jaké skvělé dělají
programy a jaké mají aktivity pro děti, mládež nebo rodiny.
Obvykle, když se takových lidí zeptám, jestli tedy
těm lidem svědčí o Kristu, odpovídají: No, víš, my na ně
nechceme tlačit. Modlíme se za moudrost, a podobné řeči.
Výsledek je, že sice zveme lidi na programy církve,
ale nesvědčíme jim. Kdysi jsem se někoho ptal, jestli svému sousedovi už vydal svědectví. Ptal jsem se ho v průběhu
roku několikrát. Jednou, když se ten křesťan vracel domů z
práce, zrovna vynášeli rakev s tím sousedem z domu.
Nestydím se za evangelium: je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale také pro
Řeka. (Ř 1,16)
Jak se může lid národa probudit, když tu není nikoho, kdo by jej probouzel? Jak mohou lidé činit pokání, když
neví, že mají činit pokání? Jak mohou přijmout Boží milost,
když tu není nikoho, kdo by kázal evangelium?
Po letech zkušenosti v církvi vím, že jsou lidé v
církvi často zaneprázdnění, vymlouvají se na druhé, jsou i
líní, někdy bojácní, a také nevyučení svými duchovními,
neví, že to vůbec mají dělat.
Všimněte si, apoštol Pavel to měl srovnané, věděl,
co je evangelium. Věděl také, že je POSLEM Krista, že je
Jeho ÚSTY a že STOJÍ NA MÍSTĚ Kristově.
Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá
lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření.
Jsme tedy posly Kristovými, Bůh vám domlouvá našimi ústy; na místě Kristově vás prosíme: dejte se smířit s Bohem!
Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem,
abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti. (2K 5,19-21)
Kristus se znovu nenarodí a nepřijde kázat evangelium. Od toho tady má svoje tělo, církev, tebe a mě.
Kdysi jsem jednomu člověku řekl, že jestli neuvěří,
bude odsouzen (Mk 16,16). Neřekl jsem mu svůj názor,
řekl jsem mu evangelium, jak skvělé je, a jaké má důsledky
to, když někdo Krista odmítá. Nejprve se naštval, pak se
mnou diskutoval a dnes je z něho horlivý křesťan. Haleluja!
Jistěže potřebujeme být citliví na vedení Duchem
svatým, ale nepočítejte s tím, že Duch svatý bude evangelium zatajovat. On chce vydávat svědectví o Kristu, skrze
tebe, tvá ústa, tvůj život.
Evangelium lidem nedochází, ale zvěstuje se.
Kým? Církví, námi, tebou a mnou.
Vydali se na cestu, chodili od vesnice k vesnici,
přinášeli všude radostnou zvěst a uzdravovali. (L 9,6)
Jestli stále budeš čekat na probuzení, nedočkáš se.
Ale mám pro tebe dobrou zprávu. Vstaň, probuzení ve tvém
okolí, městě a vesnici může nastat už dnes. Už dnes se to
může začít dít. Skrze tebe a tvůj sbor ve tvém městě. Nemáš, co ztratit. Jen získáš. Mnoho získáš. Chvála Bohu!
Mnozí z těch, kteří slyšeli Boží slovo, uvěřili, takže
jich bylo již na pět tisíc. (Sk 4,4)
Musí napřed slyšet od tebe Boží slovo, pak teprve
mohou uvěřit. Tak přichází probuzení.

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!"

ICEJ

redakce

Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém bylo založeno v roce 1980 jako
výraz rozpoznání biblické důležitosti celého města Jeruzalém a jeho spjatosti s židovským
lidem. Dnes reprezentuje miliony křesťanů, různé církve a denominace. Ve vytvoření Státu Izrael spatřujeme Boží věrnost vůči starověké smlouvě s židovským lidem.
Našimi prvořadými cíli jsou:
Stát s Izraelem, vyjadřovat mu podporu a přátelství
Vzdělávat celosvětově církev v tématech týkajících se Božích záměrů s Izraelem a
dalšími národy Blízkého východu
Být aktivním hlasem na poli usmíření mezi Židy, křesťany a Araby. Podporovat
církve a křesťanská společenství ve Svaté zemi.
Naše organizace má hlavní sídlo v Jeruzalémě, pobočky ve více než 70 zemích a
zastoupení ve 140 státech světa.

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
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
● Evangelizace s Korejci
● noví služebníci do sbor. služeb
● učit se praktickému křesťanství
● seminář s Harveym Boydem

● partner. sbor Wichita FF
● nevěřící rodinní příslušníci
● Don Harris, misionář /USA/
● růst besídky, dorostu a mládeže
● Brian Dagen, misionář /USA/ ● za vládu a politiky
● Učednické skupinky
● vlastní budova pro náš sbor
● nový sbor ICHTHYS Lovosice ● Chong Hoon Han, misionář /J. Korea/

Pravidelná shromáždění sboru Ichthys
Úterý - 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).
 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
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
nástěnky - Laďka Knotková
skupinka Lovosice - Jana a Jan Donátovi
skupinka žen - Dáša Kalousová, Šárka Stejskalová
skupinka mužů - Pavel Kalous
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. Trojáčková, V. Housková a P. Kalous. Časopis lze zasílat i na email ve formátu PDF. Za obsah odpovídá pastor sboru P. Kalous.

