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

On (Ježíš), odlesk Boží slávy a
výraz Boží podstaty, nese všecko svým
mocným slovem. Když dokonal očištění
od hříchů, usedl po pravici Božího majestátu na výsostech. (Žd 1,3)
Chválím Boha Otce, že se nám
zjevil skrze svého milovaného Syna,
Ježíše Krista. Mnoho křesťanů stále
vzhlíží k nebi a říká si, jaký ten Bůh
„asi“ je? Je to ale v podstatě ztráta času. Ten, který je v otcově náruči, nám
totiž o Něm řekl.
Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v náruči Otcově,
nám o něm řekl. (J 1,18)
Od té doby, kdy mi to začalo
docházet, více a více raději čtu o Ježíši,
více a více raději s Ním trávím čas.
... neboť jsem sestoupil z nebe,
ne abych činil vůli svou, ale abych činil vůli toho, který mě poslal. (J 6,38)
Ježíš je naprosto dokonalá shoda s Otcem. Chcete-li vidět Boha Otce,
dívejte se, znejte dobře Ježíšův život,
Jeho učení a konání. Přesně takový je
neviditelný Bůh Otec.
Já a Otec jsme jedno. (J 10,30)
Několik posledních let mě právě toto oslovuje. Bůh Otec se zviditelnil a zviditelňuje v Synu, Ježíši Kristu.
Slova „výraz podstaty“ doslova znamená: pevný základ, skutečná realita,
pevná jistota, samotná skutečnost.

červenec 2017
Filip mu (Ježíšovi) řekl:
„Pane, ukaž nám Otce, a víc nepotřebujeme!“ 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 14,8-9)
Bratře, sestro, nezaměřuj se v
Písmu pouze na témata „o tamtom či
onom“, zaměřuj se především na osobní známost a zjevení samotného Krista
ve Tvém životě. Je to veliký problém,
když se v Písmu zaměřujeme pouze a
předně na sebe a své osobní záležitosti
a problémy. Naše křesťanství je pak
motivováno sebou samými, nikoliv
Kristem. Středobodem Kristova života byl Otec a Jeho zviditelnění.
Soustředění na sebe je Bohu
nepřátelské (tělesné smýšlení je Bohu
nepřátelské, B21)… (Ř 8,7)
Mimochodem, takhle to měl
„nastavené“ známý německý reformátor Martin Luther. Studoval-li Písmo,
pak klíčem pro něj byl vždy Kristus. A
tento Kristus ho začal směrovat.
Co je středobodem našeho
křesťanství? Mé požehnání, řešení
mých problémů, má ochrana …?
... hledejte to, co je nad vámi,
kde Kristus sedí na pravici Boží.
V Kristu
Pavel Kalous, pastor

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

Nedělní kázání
Žalm 131
Pavel Kalous, 9.4.2017
Poutní píseň, Davidova. Nemám, Hospodine, domýšlivé srdce
ani povýšený pohled. Neženu se za
velkými věcmi, za divy, jež nevystihnu, nýbrž chovám se klidně a tiše.
Jako odstavené dítě u své matky, jako odstavené dítě je ve mně má duše.
Čekej, Izraeli, na Hospodina nyní i
navěky (Ž 131,1-3).
Žalm předcházející:
Poutní píseň. Z hlubin bezedných tě volám, Hospodine, Panovníku, vyslyš můj hlas! Kéž tvé ucho
pozorně vyslechne moje prosby. Budeš-li mít, Hospodine, na zřeteli nepravosti, kdo obstojí, Panovníku?
Ale u tebe je odpuštění; tak vzbuzuješ
bázeň. Skládám naději v Hospodina,
má duše v něho naději skládá, čekám
na jeho slovo. Má duše vyhlíží Panovníka víc než strážní jitro, když
drží stráž k jitru. (Ž 130,1-6).
Kdo vlastně byl David? Byl
nazván Hospodinovým miláčkem.
Když čteme příběhy jeho života, tak
jsme překvapeni, že Hospodin o něm
něco takového řekl. To, že jdeme a
klopýtáme, Bohu nevadí. Chybou je,
když Boha odmítáme.
Jaký byl Davidův postoj?
Přečtěme si znova úvodní žalmy.
David tady odkrývá své srdce, jak to
má uvnitř nastavené.
Hospodin si z osmi synů
Jišaje Betlémského vyvolil nejmladšího Davida, protože se dívá k srdci.
To je pro Něj zásadní.
Připomeňme si dva judské
krále:
Judský král Uziáš, začal
dobře, ale zpyšněl (pýcha oslepuje):
Uzijášovi bylo šestnáct let, když začal kralovat, a kraloval v Jeruzalémě
dvaapadesát let. Činil to, co je
správné v Hospodinových očích, zcela jak to činil jeho otec Amasjáš. Dotazoval se Boha za dnů Zekarjáše,
jenž rozuměl Božímu vidění. Ve
dnech, kdy se dotazoval Hospodina,
provázel ho Bůh zdarem. … (2P 26,3
-5).
Jakmile svou moc upevnil,
jeho srdce se stalo domýšlivým, až

se úplně zkazil a zpronevěřil Hospodinu, svému Bohu. Vstoupil do Hospodinova chrámu, aby pálil kadidlo
na kadidlovém oltáři. … Uzijáš se
rozběsnil. V ruce měl kadidelnici, aby
pálil kadidlo. Jakmile se vůči kněžím
rozběsnil, vyrazilo se mu na čele malomocenství před očima kněží v Hospodinově domě u kadidlového oltáře.
… Král Uzijáš byl malomocný až do
své smrti. Jako malomocný bydlel v
odděleném domě, poněvadž byl vyobcován z Hospodinova domu (2P
26,16.19.21).
Jeho srdce se stalo domýšlivé, vstupování do chrámu a pálení
kadidla příslušelo jenom kněžím. Nedal si říct a malomocný byl až do
smrti.
Judský král Chizkiáš, začal
dobře, pak zpyšněl, ALE pokořil se:
V oněch dnech Chizkijáš smrtelně onemocněl. Modlil se k Hospodinu a ten k němu promluvil a dal mu
zázračné znamení. Ale Chizkijáš za
prokázané dobrodiní nebyl vděčný,
jeho srdce se stalo domýšlivým. Proto
jej i Judu a Jeruzalém postihlo Hospodinovo rozlícení. Pak se Chizkijáš
za pýchu svého srdce pokořil, on i
obyvatelé Jeruzaléma, a Hospodinův
hněv na ně za dnů Chizkijášových
nedolehl. Chizkijáš měl bohatství a
převelikou slávu. Nahromadil poklady stříbra, zlata, drahokamů, balzámů, štítů i všelijakých vzácných předmětů (2P 32,24-27).
Může se naše cesta pokazit,
když si nehlídáme své srdce? Může.
Chizkijáš se pokořil.
David věděl, co je pokořit
se před Hospodinem.
1/ PROTO také vyznává své
„vnitřní nastavení kurzu“ (SETUP).
Rozhodnutí se pro to:
A/ Nemám, Hospodine, domýšlivé srdce ani povýšený pohled.
B/ Neženu se za velkými věcmi, za divy, jež nevystihnu.
Ne vy jste vyvolili mne, ale já
jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás,
abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce
aby zůstalo; a Otec vám dá, oč byste
ho prosili v mém jménu (J 15,16).
Kdyby Hospodin Davida nevyvolil, vůbec bychom ho neznali.
Bůh ho nazývá svým miláčkem, i

přes všechna jeho pochybení.
2/ Čekající člověk …
„chovám se klidně a tiše“, (má hluboký vnitřní POKOJ) „ve mně duše
má“.
KDO čeká, nikam nepospíchá. Je NASYCENÝ. Nemusí mít
nutně všechny věci pod kontrolou.
Jako odstavené dítě u své
matky, jako odstavené dítě je ve
mně má duše. Což nejsem spokojený
a poklidný, jako když matka své dítě
nakojí? (v.2, B21).
3/ Doufající = spoléhající
člověk (nespěchá).
Čekej (doufej, KR), Izraeli,
na Hospodina nyní i navěky…
skládej naději jak nyní, tak i navěky! (B21)
Spoléhej,
KRISTOVEC
neříká: „Musím to mít.“ – jako např.
izrael. král Achab chtěl Nábotovu
vinici, za každou cenu.
Bez poznání nemůže být
nikdo dobrý, kdo je zbrklý, hřeší…
kdož jest kvapných noh, hřeší (Př
19,2 KR).
David vyhledával svého Boha modlitbou. On se dotazoval. Také on
procházel určitým procesem. Byl
také vznětlivé povahy, chtěl vykonat pomstu, zachránila jej Abígajil:
David Abígajile odvětil: „Požehnán
buď Hospodin, Bůh Izraele, že mi tě
dnes poslal vstříc. A požehnán buď
tvůj důvtip a požehnána ty sama,
žes mě dnes zadržela, abych se nedopustil krveprolití a nepomohl si
vlastní rukou (1S 25,32-33).
I tady je vidět Davidovo
nastavení. Učil se doufat, čekat,
spoléhat na Hospodina v různých
situacích.
Jan (Křtitel) odpověděl:
„Člověk si nic nemůže přisvojit,
není-li mu to dáno z nebe.“(J 3,27).
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. Ale až
se ukáže Kristus, váš život, tehdy i
vy se s ním ukážete v slávě (Ko 3,14).
Hledejte především jeho
království a spravedlnost, a všechno

ostatní vám bude přidáno (Mt 6,33).
Ztiš se před Hospodinem a
čekej na něj. Nevzrušuj se kvůli tomu,
kdo jde úspěšně svou cestou, nad tím,
kdo strojí pikle (Ž 37,7). Zapamatujme si to a praktikujte ho.
Čekej, Izraeli, na Hospodina!
U Hospodina je milosrdenství, hojné
je u něho vykoupení. on vykoupí Izraele ze všech jeho nepravostí (Ž 130,78). Takový je Bůh.
Závěr:
1/ Pamatuj (rozpomeň se), že jsi byl
povolán samotným živým vzkříšeným Kristem.
2/ Jsem povolán nejen ke spáse, ale
pověřen ke službě Živému Bohu.
3/ Když přichází milostivé požehnání, vím, kdo mi, nám požehnal.
4/ Rozhoduji se nemít domýšlivé
srdce.
5/ Ovocem důvěrného očekávání na
Hospodina je hluboký pokoj (ne, jako
zná tento svět).
6/ Kristovec se nežene, netlačí, nechce cokoliv za „každou cenu“.
7/ V Hospodina, Izraeli, skládej naději jak nyní,ttak i navěky! (v.3, B21)

Vzkříšení
Han Chong Hoon, 16.4.2017
Dnes je Velikonoční neděle.
Když jsem byl mladý, můj
otec hodně pil a nechodil do církve.
Vždy jsem se za svého otce modlil, i
když jsem již bydlel v jiném městě.
Jednou v neděli ráno o velikonocích
jsem byl tak dotčen vzkříšením Ježíše
Krista, že jsem se chtěl o tom s někým sdílet. Vzpomněl jsem si na svého otce. Zavolal jsem mu. Řekl jsem
mu: „Tatínku, Ježíš vstal z mrtvých.“
Můj tatínek mně poděkoval a řekl, že
dnes bude pokřtěn. I to je důvod, proč
Velikonoční neděle je pro mě taková
vzácná.
Chci se s vámi sdílet o jistotě
vzkříšení Ježíše Krista. Chtěl bych,
aby každý z vás někomu řekl, že Ježíš
je vzkříšený.
Chci vám připomenout, bratří, evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, které je základem, na němž stojíte, a skrze něž docházíte spásy, držíte-li se ho tak, jak
jsem vám je zvěstoval – vždyť jste

přece neuvěřili nadarmo. Odevzdal
jsem vám především, co jsem sám
přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben; byl
vzkříšen třetího dne podle Písem,
ukázal se Petrovi, potom Dvanácti.
Poté se ukázal více než pěti stům
bratří najednou; většina z nich je
posud na živu, někteří však již zesnuli. Pak se ukázal Jakubovi, potom
všem apoštolům. Naposledy ze všech
se jako nedochůdčeti ukázal i mně
(1K 15,1-8).
To je velice povzbuzující
text. Pro každého je těžké, když je
zarmoucený smrtí někoho blízkého.
Tato kapitola je nazývána kapitolou
vzkříšení. Pokládá dvě otázky a vysvětluje podrobnosti vzkříšení: Může
být vzkříšení mrtvých? Jak vypadá
vzkříšení? Je mnoho lidí, kteří přemýšlejí o smrti a o žití po smrti. I
nevěřící chtějí být v nebi, když umírají.
V tomto textu nacházíme
odpovědi a povzbuzení pro naši víru:
1/ Vzkříšení Ježíše Krista
byla opravdová událost. Skutečně se
to stalo a bylo to podle Písem. Vzkříšený Ježíš se ukázal mnoha lidem.
Bible nám jasně říká, že Ježíš byl
vzkříšen podle toho, co již bylo předpovězeno, tak i podle svědectví lidí,
kteří Ho viděli. Věříte tomu?
2/ Vzkříšení je Pravda. Ježíš
Kristus byl vzkříšen jako první.
Vzkříšení Ježíše je dokladem toho,
že ty i já budeme jednou vzkříšeni.
Evangelium Ježíše Krista bylo naplněno Jeho vzkříšením. Proto naše
víra není marná. Křesťané by měli
vědět, co je čeká po smrti. Když se
Štěpán setkal s nebeskou slávou, tak
byl schopen čelit smrti. Učedníci
Ježíše mají v to důvěru, potom co
zemřou.

Žijeme krátkou dobu a žijeme zde
jako cizinci. Nejsme z tohoto světa,
jsme lidé nebe. Věříme v Ježíše
Krista a zároveň jsme někdy slabí a
hřešíme. I přesto máme 100 % jistotu – splněno díky Ježíši Kristu a Jeho vzkříšení. Máme podmínky k
tomu, abychom měli věčný život. A
žijeme na tomto světě s Ježíšem
Kristem. Po svém vzkříšení budeme
žít se svým Pánem v Jeho slávě na
věky. To je slib vzkříšeného Pána.
3/ Bible mluví i o vzkříšení
těla. Tak jako je jiné tělo každé osoby, tak také bude jiná sláva každé
osoby, když bude vzkříšena. Náš
život je krátký. Narodil jsem se v
Koreji a žil jsem tam 46 let. Žil jsem
v malé vesnici Haxan. Po maturitě
jsem žil 18 let v Pusanu, tj. druhé
největší město v Koreji. Je to krásné
město. Potom jsem žil také 10 let v
Soulu. Dlouho jsem i cestoval různými zeměmi. A nikdy mně ani nenapadlo, že bych měl se svojí rodinou žít v ČR. Vždy jsem chtěl jet do
Číny jako misionář. Bůh nás ale vedl
do této krásné země. Nyní žijeme v
Praze. A můžu s vámi dnes sdílet
evangelium.
Není důležité, jak se máme
nebo kde žijeme. Důležité je žít svůj
život naplno pro Ježíše a evangelium. Náš život po krátké době skončí
a dostaneme se na hranici, kterou je
smrt. To, jak tady na zemi žijeme
pro Ježíše a s Ježíšem, ovlivní, jakou
slávu přijmeme, když budeme vzkříšeni. Po vzkříšení budeme mít nové
tělo, již nebude podléhat zničení.
Stejně jako vzkříšený Ježíš budeme
žít na věky.
4/ Svatí se již nebojí smrti, ale
děkují Pánu. Kde je smrti tvé vítěz-

ství? Kde je smrti tvá zbraň? Zbraní
smrti je hřích a hřích má svou moc
ze zákona (1K 14,55-56).
Smrt je způsobena hříchem.
Adam a Eva pojedli ovoce ze zakázaného stromu. Lidé umírají kvůli
nemocem, při nehodách, hladem, ve
válce. Výsledkem hříchu je vždy
smrt. Protože byl Ježíš ukřižován,
zabit a vzkříšen, to znamená, že
hřích již není překážkou našeho života. Již nám více nemůže vládnout.
Svatí již nepodléhají smrti. Děkujme
za to Ježíši Kristu.
5/ Ježíš Kristus vstal z

mrtvých. Není lepší nádhernější
evangelium. O jeho životě máme
svědectví předchozích generací. Je
naší zodpovědností, abychom o tom
mluvili na všech místech země.
Evangelium má být hlásáno skrz
Českou republiku všem národům,
všem skupinám lidí. Pracujme tvrdě
na Boží práci bez toho, abychom se
báli. Naše práce není zbytečná.
6/ Žijme jako svatí, kteří zapřou sami sebe. Přijmeme i pronásledování kvůli Ježíši Kristu. Ježíšovi
učedníci se radovali, i když byli postihováni za kázání Ježíše.
A Kristovo pohanění pokládal za větší bohatství než všechny
poklady Egypta, neboť upíral svou
mysl k budoucí odplatě (Žd 11,26).
Ty, kteří zemřou kvůli Ježíši,
čeká velká odplata. Naše utrpení se
nedá srovnávat s tím, co Bůh připravil pro nás jako odměnu. Můžeme
věřit ve vzkříšení, které nás čeká.
V Bibli můžeme číst různá
povzbuzení. Věřím, že Bůh nám dá
milost. Stůjme pevně v Duchu a kažme o vzkříšení Ježíše Krista. Duch
svatý bude vždy tam, kde budeme.
Nyní je v ČR jen nepatrně křesťanů.
Modleme se a buďme vděční Pánu
Ježíši Kristu, který trpěl za náš hřích.
Po třech dnech byl vzkříšený, aby
nám dal naději vzkříšení.
Pane, ať žijeme v radosti a v
důvěře ve vzkříšení. Modlím se ve
jménu Ježíše Krista vzkříšeného.
Amen.

Lot spravedlivý
Pavel Kalous, 23.4.2017
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 2,4-6). Čti celé 7-8.
Máte jasno v otázkách své
spravedlnosti? A toho druhého? Posuzujete lidi očima, ne podle spravedlnosti z víry? A to je nebezpečné.
V tomto textu mně velice
oslovuje i to, co tam není. Nepíše se
tu o Abrahamovi.
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 2,78).
Co bychom si mysleli o Lotovi, kdybychom o něm věděli jen toto?
Lotova spravedlnost je tu skryta skrze
Abrahama. Chtějme, aby Petr viděl
stejným způsobem i nás. Především
Bůh se na vás tímto způsobem dívá,
že jsme třikrát spravedliví.
Kdo byl Lot? Vzali byste si
Lota jako nějaký „vzor víry“?
První zmínka o Lotovi: A
Abram se vydal na cestu, jak mu Hospodin přikázal. Šel s ním také Lot.
Abramovi bylo sedmdesát pět let,
když odešel z Cháranu. Vzal svou
ženu Sáraj a Lota, syna svého bratra,
se vším jměním, jehož nabyli, i duše,
které získali v Cháranu. Vyšli a ubírali se do země kenaanské a přišli
tam (Gn 12,4-5). Tady je důležité, že
Lot se přidal k Abramovi, i když k
němu Bůh nepromluvil. On se ale s
ním ztotožnil, proto se s ním vydal na
cestu.
Abram tady ukazuje na Krista a na spravedlnost, kterou my dostáváme vírou. A Lot spolu uvěřil, proto
spolu s Abrahamem vstal a šel. Bez
ohledu na to, jak přemýšlel, on se
prostě přidal.
Lot si dobrovolně zvolil život
v tomto zkaženém městě (proč se
neodstěhoval): Tu řekl Abram Lotovi:
"Ať nejsou rozepře mezi mnou a tebou a mezi pastýři mými a tvými,
vždyť jsme muži bratři. Zdalipak není
před tebou celá země? Odděl se prosím ode mne. Dáš-li se nalevo, já se
dám napravo. Dáš-li se ty napravo,
já se dám nalevo." Lot se rozhlédl a
spatřil celý okrsek Jordánu směrem k
Sóaru, že je celý zavlažován, že je
jako zahrada Hospodinova, jako země egyptská. To bylo předtím, než

Hospodin zničil Sodomu a Gomoru.
Proto si Lot vybral celý okrsek Jordánu a odtáhl na východ. Tak se od
sebe oddělili. Abram se usadil v zemi
kenaanské a Lot se usadil v městech
toho okrsku a stanoval až u Sodomy.
Sodomští muži však byli před Hospodinem velice zlí a hříšní (Gn 13,813).
Abram v této situaci projevil
více víry. Spoléhal na Hospodina
tolik, že mu bylo jedno, kde se usadí.
Lot hodnotil situaci svýma očima.
Sice se přidal k Abramovi, ale stále
bylo pro něj důležité, co viděl a slyšel. Připomínalo mu to egyptskou
zemi, to v Bibli vždy znamená jít
dolů. Lot byl sice věřícím, ale potřeboval mít věci pod kontrolou. Jestliže půjdeme cestou víry, tak nebudeme mít nikdy věci pod kontrolou. Na
druhou stranu je to nesmírně ulevující, než když držíme otěže svého života. Stejně nikdy nebudeme mít
dost informací, abychom před Bohem udělali správné rozhodnutí.
Lot „ukraden“, přesto Bohem skrze Abrama zachráněn
(mužem víry): Útočníci pak pobrali
všechno jmění Sodomy a Gomory i
všechny potraviny a odtáhli. Vzali s
sebou též Abramova synovce Lota s
jeho jměním, sídlil totiž v Sodomě, a
odtáhli. … Když Abram uslyšel, že
jeho bratr byl zajat, vytrhl se svými
třemi sty osmnácti zasvěcenci, zrozenými v jeho domě, a sledoval útočníky až k Danu. V noci se pak proti nim
se svými služebníky rozestavil a pobíjel je a pronásledoval až po Chóbu, jež je na sever od Damašku.
Všechno jmění přinesl zpět a nazpět
přivedl též svého bratra Lota s jeho
jměním, i ženy a lid (Gn 14,11-12.14
-16).
Jak často nás Bůh zachraňuje
z různých situací? Často se chováme
jako Lot, v některých situacích
nejsme pevní ve víře. Jsme přesvědčeni, že tak, jak to my vidíme, je
správně. POZOR: to je pýcha očí.
V 18.k. Gn vystupuje Abraham jako „přímluvce“. Přimlouvá se
u Hospodina za spravedlivé v Sodomě a Gomoře. Abraham věděl, jaká
je jeho pozice: prach a popel. Ale
současně tam úžasně vystupuje jako
přímluvce, jehož Pán Bůh poslouchá
a akceptuje. Jakmile si začneme

myslet, že jsme někdo, tak se velice
brzy staneme ničím.
Boží poslové našli místo u
Lota (byli to andělé):
I přišli ti dva poslové večer
do Sodomy. Lot seděl v sodomské
bráně. Když je spatřil, povstal jim
vstříc, sklonil se tváří k zemi a řekl:
"Snažně prosím, moji páni, uchylte se
do domu svého služebníka. Přenocujte, umyjte si nohy a za časného jitra
půjdete svou cestou." Odvětili:
"Nikoli, přenocujeme na tomto prostranství." On však na ně velice naléhal; uchýlili se tedy k němu a vešli do
jeho domu. Připravil jim hostinu, dal
napéci nekvašené chleby a pojedli.
Dříve než ulehli, mužové toho města,
muži sodomští, lid ze všech koutů,
mladí i staří, obklíčili dům. Volali na
Lota a řekli mu: "Kde máš ty muže,
kteří k tobě této noci přišli? Vyveď
nám je, abychom je poznali!" (Gn
19,1-5).
Situace byla velmi vážná, oni
chtěli ty muže zneužít. Lot jim dokonce nabídl své dvě dcery, aby je
uchránil. Oni si nedali říct.
Boží poslové byli ohroženi:
Vtom ti muži vlastníma rukama vtáhli Lota k sobě do domu a zavřeli dveře. ALE muže, kteří byli u
vchodu do domu, malé i velké, ranili
slepotou, takže nebyli schopni nalézt
vchod. Tu řekli ti muži Lotovi: "Mášli zde ještě někoho, zetě, syny, dcery,
všechny, kteří v tomto městě patří k
tobě, vyveď je z tohoto místa. My přinášíme tomuto místu zkázu, protože
křik z něho je před Hospodinem tak
velký, že nás Hospodin poslal, abychom je zničili." (Gn 19,10-13).
Všimněte si, že se to nevztahuje jen na Lota, mohl být zachráněn
někdo další.
Andělé ho dokonce museli
chytnout za ruku (i budoucí zeťové
měli šanci):

Lot tedy vyšel a promluvil ke
svým zeťům, kteří si měli vzít jeho
dcery. Řekl jim: "Vyjděte hned z tohoto místa, poněvadž Hospodin chystá tomuto městu zkázu." ALE zeťům
to připadalo, jako by žertoval. Když
vzešla jitřenka, nutili poslové Lota:
"Ihned vezmi svou ženu a obě dcery,
které tu máš, abys pro nepravost
města nezahynul." Ale on váhal. Ti
muži ho tedy uchopili za ruku, i jeho
ženu a obě dcery - to shovívavost
(slitoval
KR;
smiloval
B21)
Hospodinova byla s ním -, vyvedli ho
a dovolili mu odpočinout až za městem (Gn 19,14-16).
Jaká byla jeho víra, jaké byly
jeho postoje, že se mu nechtělo odejít
z toho zvrhlého města? Lot slyšel
jasnou zprávu, a přesto váhal. Poslové ho museli doslova vytáhnout. Jakoby byl zachráněn proti své vůli.
Může se nám stát, že nevidíme ty
věci Božím pohledem.
Důsledek: Jeho žena dokonce
měla srdce v tomto městě ...(Gn
19,26). Neposlechla a ohlédla se, stal
se z ní solný sloup. Kde máš svoje
srdce?
Ale Bůh, když vyhlazoval
města toho okrsku, pamatoval na
Abrahama: poslal Lota pryč ze středu
zkázy, když vyvracel města, v nichž se
Lot usadil. Lot pak vystoupil ze Sóaru a usadil se se svými dvěma dcerami na hoře, protože se bál usadit se v
Sóaru. Usadil se s oběma dcerami v
jeskyni (Gn 19,29-30).
Je to zvláštní, že Bůh pamatoval na Abrahama, když vyhlazoval
ta města a jednal s Lotem. Když Bůh
cokoliv činí ve tvém životě, tak pamatuje na Ježíše. Ať jsi na tom se
svou vírou jakkoli, když padáš, Bůh
se vždycky dívá na tebe skrze Ježíše
Krista.
Lotovy dcery se také nezachovaly dvakrát „duchovně“ (Gn 19,
31-36).
Připadá vám Lot spravedlivý?
Člověk je ospravedlněn z
víry v Ježíše Krista. To objevil Martin Luther a ovlivnilo to celou Evropu a celý církevní svět.
„Víra“ není věcí „jak to
cítím“, ALE SMLOUVY. Nová
smlouva je právní dokument a platí.
Pak je tedy možné, že Petr

vidí Lota jako (3x) spravedlivého.
Řecké DIKAIOSUNÉ ospravedlnění (Bohem), být učiněn
spravedlivým,
obhajovaný
(Kristem). V Jeho očích spravedlivý
(nikoliv na základě skutků). Nemůžeme se stát spravedlivými sami ze
sebe, ani ze skutků Zákona. Jen tento jediný STAV je přijatelný pro
Boha, přičemž On sám je Dárcem
Spravedlnosti.
POZOR, se spravedlností „půl na půl za hodinu“, to nemá nic
společného. Když Bůh ospravedlňuje, tak je to během jedné minuty,
jako např. u lotra na kříži.
Mt 20,1-4 (co je spravedlivé) -16 (dělníci na vinici povolaní
v různou dobu, za stejný „denár“).
Kdo jsme, že můžeme posuzovat
milost a ospravedlnění těch druhých? O tom rozhoduje pán vinice.
Pozor na to, abychom nebyli pod
mocí Zákona, přestože navštěvujeme novozákonní církev.
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).
Svou spravedlnost prokázal
i v nynějším čase, aby bylo zjevné,
že je spravedlivý a ospravedlňuje
toho, kdo žije z víry v Ježíše. …
Vždyť je to jeden a týž Bůh, který
obřezané ospravedlní z víry a neobřezané skrze víru (Ř 3,26.30).
Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze
našeho Pána Ježíše Krista. ... Jestliže proviněním Adamovým smrt se
zmocnila vlády skrze jednoho člověka, tím spíše ti, kteří přijímají hojnost milosti a darované spravedlnosti, budou vládnout v životě věčném skrze jednoho jediného, Ježíše
Krista (Ř 5,1.17).
Je-li však ve vás Kristus,
pak vaše tělo sice podléhá smrti,
protože jste zhřešili, ale Duch DÁVÁ život, protože JSTE ospravedlněni (Ř 8,10).
Je to psáno v přítomném
čase. Platí to stále.
Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť jakým soudem soudíte,
takovým budete souzeni, a jakou
měrou měříte, takovou Bůh naměří
vám. Jak to, že vidíš třísku v oku

svého bratra, ale trám ve vlastním
oku nepozoruješ? (Mt 7,1-3).
To je dobrá pojistka, abychom nepropadli pýše, že to vidíme
všechno nejlépe.
Závěr:
1/ Má Petr nad Lotem nějaké otazníky?
2/ Petr správně vidí Lota skrze spravedlnost Ježíše Krista. A ty?
3/ Jak se ty díváš na „spravedlivé“
kolem sebe?
4/ Víš, že jakou měrou měříš, bude
naměřeno i tobě?
5/ Chceš být Božím Slovem, Kristem,
nazýván spravedlivým?

Miriam s Áronem pomlouvají
Mojžíše
Pavel Kalous, 30.4.2017
Mirjam s Áronem mluvila
proti Mojžíšovi kvůli kúšské ženě,
kterou si vzal; pojal totiž za ženu Kúšanku. Říkali: "Což Hospodin mluví
jenom prostřednictvím Mojžíše? Což
nemluví i naším prostřednictvím?"
Hospodin to slyšel. Mojžíš však byl
nejpokornější ze všech lidí, kteří byli
na zemi. …(Nu 12,1-3).
Žádné společenství není
imunní proti pomluvám. Slyšeli jste
již o rozdělení sboru nebo oddělení
nějaké skupiny? Bible mluví o tom,
že takové věci přicházejí. Je to takové
vyučování o tom, abychom v ničem
nedali příležitost tomu zlému. Tento
oddíl popisuje, jak vzniká možná destrukce nejen Izraele, ale také Božího
lidu.
… Hospodin vzplanul proti
nim hněvem a odešel. Když oblak od
stanu odstoupil, hle, Mirjam byla
malomocná, bílá jako sníh. Áron se
obrátil k Mirjamě, a hle, byla malomocná. Tu řekl Áron Mojžíšovi:
"Dovol, můj pane, nenech nás pykat
za hřích, jehož jsme se ve své pošetilosti dopustili. Ať není Mirjam jako
mrtvě narozené děcko, jehož tělo je z
poloviny stráveno, hned jak vyšlo z
matčina lůna." I volal Mojžíš k Hospodinu: "Bože, prosím uzdrav ji, prosím!" Hospodin Mojžíšovi odvětil:
"Kdyby jí otec naplil do tváře, nenesla by hanbu po sedm dní? Sedm dní
bude vyloučena z tábora, potom se

zase připojí." Tak byla Mirjam sedm
dní vyloučena z tábora a lid netáhl
dál, dokud se Mirjam nepřipojila
(Nu 12,9-15).
Zde je příklad dalšího útoku:
Lévijec Kórach, syn Jishára,
syna Kehatova, přibral Dátana a
Abírama, syny Elíabovy, též Óna,
syna Peletova, Rúbenovce, a s dvěma sty padesáti muži povstali proti
Mojžíšovi; byli to Izraelci, předáci
pospolitosti, kteří zastupovali lid při
slavnostech, muži pověstní. Shromáždili se proti Mojžíšovi a Áronovi
a vyčítali jim: "Příliš mnoho si osobujete. Celá pospolitost, všichni v ní
jsou svatí a Hospodin je uprostřed
nich. Proč se povznášíte nad Hospodinovo shromáždění?“ (Nu 16,1-3).
Nedopadlo to dobře, země se
rozpoltila a těch 250 lidí se propadlo
do hlubin země. Když vás někdo
nařkne z pýchy, velice těžko se tomu
brání. To, že si Mojžíš vzal za ženu
Kúšanku byl jen zástupný problém.
Oni ve skutečnosti říkali, že "Což
Hospodin mluví jenom prostřednictvím Mojžíše? Což nemluví i naším
prostřednictvím?" Hospodin to slyšel
(v.2). Společenství se tímto připravuje o požehnání. Mojžíš měl nějaké
povolání.
V některých společenstvích
jako by se chtěl ujmout nějaký demokratický duch. Ono to takhle není.
Věc, která je s tím spojená, je velice
citlivá. Koho Bůh povolává do nějaké viditelné pozice, od toho také
hodně očekává. Povolal Mojžíš sám
sebe do služby? Kdyby ho Bůh nepovolal, ani bychom o něm dnes nevěděli.
Miriam byla označena jako
prorokyně a Áron byl Mojžíšovými
ústy, protože on nebyl způsobilý
mluvit. Každý z těch tří byl povolán
do nějaké služby. Problémy nastávají, když to začneme přehazovat.

S každou pozicí souvisí i nějaká zodpovědnost. Jenže oni nebyli povolaní,
aby Izrael vedli. I Mojžíš si procházel
různými věcmi, ale Bůh s ním jednal
jedinečným způsobem. Nakonec nedošel do zaslíbené země. Bůh si s
ním ty věci vyřídil sám. Nepotřeboval k tomu ani Miriam, ani Árona, ani
Koráchovce. To je velice důležitá
věc, když se člověk chce stavět mezi
toho svatého. Mezi nimi stojí také
Bůh.
Vyšli z nás, ale nebyli z nás.
Kdyby byli z nás, byli by s námi zůstali. Ale nezůstali s námi, aby vyšlo
najevo, že nepatří všichni k nám, kdo
jsou s námi (1J 2,19). Toto je o falešných učitelích.
Kdo skrývá nenávist za zrádné rty, i ten, kdo šíří pomluvy, je hlupák (blázen KR, hňup B21), (Př
10,18).
Protože oni vůbec nechápali,
že Hospodin to slyší, i když mluvili
někde za stanem. Mojžíš to neslyšel,
ale slyšel to Hospodin. Je velice důležité dávat si pozor na to, co o třetím
mluvíme. Oni si vůbec neuvědomili,
že Mojžíš byl Boží, svatý, pomazaný.
Je to v podstatě nějaká forma
reptání. Reptání skryté za jakousi
„duchovnost“ …(všichni jsme si
„rovni“ ANO, ALE ne povoláním).
Izraelci ve SZ s tím měli
vždy problémy. Reptáme někdy? Někdy se zaměřujeme i na nedůležité
věci. Vedou se žabomyší války. Nebo
se trousí takové „pšouchy“, např. „Ta
Jana je divná“, apod. Takové šíření
„infekce“, nalomení důvěry ve vztahu
k dané osobě. Všichni jsme si rovni,
v Božích očích máme stejnou cenu
krve Pána Ježíše Krista. Nejsme si
rovni v povoláních. To je důležité se
naučit respektovat. Nikdy nevíme, co
v té situaci člověk prožívá, v jakém je
tlaku, čím je formován. Modlíte se
pravidelně za děvčata v chválící skupince, za sestry v besídce, za pastora?
Je důležité je povzbuzovat, modlit se
za ně.
Obvinění z pýchy je daleko těžší (v. 3
Mojžíš však byl nejpokornější ze
všech lidí...). Jedině Bůh viděl do
srdce Lucifera. Lucifer, anděl, byl tak
nádherný. On zářil, byl hudebník. Byl
tak blízko Bohu. Kdyby ho Bůh
usmrtil, co by si ostatní o Hospodinu
mysleli? V očích ostatních byl zářivá

jitřní hvězda. Ostatní andělé v nebi
by potom místo, aby sloužili z lásky,
by sloužili ze strachu z nevyzpytatelného Boha. Bůh nechal, aby se pýcha
v jeho srdci ukázala směrem ven. Ten
čas byl pro Lucifera zároveň časem,
kdy mohl činit pokání.
„Duchovní demokracie“ v
církvi neexistuje.
Mojžíš totiž nebyl jen ten,
skrze koho Bůh mluví, ale byl služebník povolaný k vyvedení, vedení Božího lidu. Jemu byl svěřen Boží lid,
on byl pastýřem, který šel před Izraelem vstříc zaslíbené zemi, zaslíbením
a který se BOHU také zodpovídal.
Pomluvy a žaloby jsou VŽDY ďáblovým dílem.
Poslouchejte ty, kteří vás vedou, a podřizujte (poddajní, B21) se
jim, protože oni bdí nad vámi a budou se za vás zodpovídat. Kéž to mohou činit s radostí, a ne s nářkem; to
by vám nebylo na prospěch (Žd
13,17). Tady jde o službu. Oni jsou
jen správcové, ne majitelé.
Své představené poslouchejte
a podřizujte se jim! Oni bdí nad vaší
duší a budou jednou za ni odpovídat.
Ať to mohou dělat s radostí, ne aby
přitom museli vzdychat. To by nebylo
pro vás dobré (Žd 13,17).
"Nesahejte na mé pomazané,
ublížit mým prorokům se chraňte!" (1Pa 16,22).
"Nesahejte na mé pomazané,
ublížit mým prorokům se chraňte!" (Ž
105,15).
Stálá aktivní snaha ďábla je?
Žalovat a pomlouvat. Řecky KATEGOROS - žalobce, žalobník - v Písmu označení pro satana. Součástí tohoto slova je A-GORA - tržiště, veřejné místo, fórum. DIABOLOS pomlouvač, obviňovatel; ten, kdo
hází …(v Písmu označení pro satana). V mysli člověka mohou uvíznout, když se tomu otevřeme.
Potom mi ukázal velekněze
Jóšuu, jak stojí před Hospodinovým
poslem, a po pravici mu stál satan,
aby proti němu vnesl ŽALOBU. Hospodin však satanovi řekl: "Hospodin
ti dává důtku, satane, důtku ti dává
Hospodin, který si vyvolil Jeruzalém.
Což to není oharek vyrvaný z ohně?"
Jóšua totiž, jak stál před poslem, byl
oblečen do špinavého šatu (Zach 3,13).

bázeň k pomluvám. Nenechejme se
rozdělit.
Závěr:

Troufne-li si satan žalovat na
Ježíše, troufne si i na vás: Kdo vznese
ŽALOBU proti vyvoleným Božím?
Vždyť Bůh ospravedlňuje! (Ř 8,33).
Kdo se tomu otevře, vrátí se
mu to zpátky na jeho hlavu. Přichází
Boží tresty, když saháte na Boží pomazané. Oni nejsou dokonalí, mohou
i klopýtnout, ale mají nějaké povolání
a Bůh to s nimi bude řešit. Můžete je
povzbudit, i napomenout. Opatrně s
žalobou!
A slyšel jsem mocný hlas v
nebi: „Nyní přišlo spasení, moc a
království našeho Boha i vláda jeho
Mesiáše; neboť byl svržen ŽALOBCE
našich bratří, který je před Bohem
osočoval dnem i nocí.“ (Zj 12,10).
Připomínej bratřím, ať jsou
podřízeni těm, kdo mají vládu a moc,
a ať je poslouchají. Ať jsou vždy hotovi jednat dobře. Ať nikoho nepomlouvají, ať se nepřou, jsou mírní a
vždycky se ke všem chovají vlídně (Tt
3,1-2).
Mluvit zle můžeme proti Bohu i proti člověku. Z každého planého
slova bude člověk skládat účty.
Řecké "blasfémo" - pomlouvat, ALE i ROUHAT se. ROUHÁNÍ
tedy není jen zlé mluvení proti Bohu,
ale i proti lidem! Pomluvy, žaloby
KALÍ vztahy (v církvi, nejen). Nikdo
nevidí do srdce druhého, než Hospodin. Bůh stojí za svým pomazaným
(zná ho sám nejlépe) - dokud ho sám
neodvolá ze scény, Mojžíš zůstane.
Bůh stojí proti pomluvám,
zlému jazyku, „bratrskému“ pomlouvání, snižování, rouhání.
Bůh nestojí za "dokonalými" lidmi ve
vedení (i kdyby Mojžíš nějakou
"vadu" na kráse měl). Nechtějme vyřizovat účty „za“ Hospodina.
Áron, když uviděl, co se stalo, šel za Mojžíšem. A požádal ho,
aby se modlil. Mojžíš byl modlitebník. On nad těmi lidmi bděl. Mějme

1/ Povolání - místa služby - si nevybíráme sami, ALE jsme povolání
samotným Bohem. Kdo se chce postavit mezi Hospodina a pomazaného?
2/ Nechtějte všichni učit druhé, moji
bratří: vždyť víte, že my, kteří učíme,
budeme souzeni s větší přísností (Jk
3,1).
3/ Miriam dopadla ještě dobře.
Kórachovci na tom byli už o poznání hůře.
4/ Pomluvy, žaloby, kritika, souzení
(nesvaté pšouchy) nejsou NIKDY z
Ducha svatého. Komu nasloucháš?
5/ Buduj společenství, neboř ho anebo odejdi a najdi si jiné, které budeš
horlivě podporovat.

Požehnání Hospodinovo obohacuje
Pavel Kalous, 7.5.2017
Hospodinovo požehnání
obohacuje a trápení s sebou nepřináší (Př 10,22).
Jsou zaslíbení, do kterých
můžeme vstupovat již nynější čas.
Tento verš nás mimo jiné
také ochraňuje (jestliže mě
„požehnání“ něco stojí, pak to není
Boží požehnání).
Znáte přece štědrost našeho
Pána Ježíše Krista: byl bohatý, ALE
pro vás se stal chudým, abyste vy
jeho chudobou zbohatli (2K 8,9).
Definice požehnání: Hebr.
BERAKA – přítomná moc způsobující úspěch, moc, která otevírá dveře. Touto mocí je sám Bůh. On je
původce požehnání, „žehnající“.
Blaze muži, který se neřídí
radami svévolníků, který nestojí na
cestě hříšných, který nesedává s posměvači, nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Je jako strom
zasazený u tekoucí vody, který dává
své ovoce v pravý čas, jemuž listí
neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří
(Ž 1,1-3).
Dokončení příště.

Biblická hodina
Kristus zaplatil (výkupné) naše návyky, myšlení…). Cílem proSlužba nedokonalých I., doza
hříchy
minulé, současné a do- měny je reálná podoba Ježíše. Nehokončení
Pavel Kalous, 5.4.2017
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)
Takť lepší smlouvy prostředníkem učiněn jest Ježíš. (KR)
Jsme-li nevěrní, on zůstává
věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe.
(2Tm 2,13)
A jsme-liť nevěrní, onť zůstává věrný; zapříti sám sebe nemůže.
(KR)
V něm JSME vykoupeni jeho
obětí a naše hříchy JSOU nám odpuštěny pro přebohatou milost. (Ef
1,7)
V Něm jsme již kompletní.
Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu
nové! To všecko je z Boha, který nás
smířil sám se sebou skrze Krista a
pověřil nás, abychom sloužili tomuto
smíření. 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 5,17-21)
Dívá-li se Bůh Otec na nás,
dívá se skrze Krista.

konce budoucí a to VŠECH lidí.
Bude tento člověk spasen?
Zatím tomuto člověku (dosaďte si,
koho chcete) hrozí velké nebezpečí.
My křesťané máme zvěstovat smíření. Ten člověk potřebuje Krista. Jestli ho milujete, zvěstujte mu evangelium.
Co je to nové v nás? Je to
znovuzrozený lidský duch. Naprosto
kompletní a dokonalý, v něm pak
může přebývat Duch svatý. Je ale
ještě zapotřebí další proměny. Bojujeme stále se svou přirozeností. I
přes míru neproměnění nás Bůh vidí
skrze Krista a směřuje nás k sobě.
Jsme spaseni již teď. Jsme v Kristu
nové stvoření i přes všechny ty kopance a hříchy… A proto nesuďte a
nepovyšujme se, mějme ten správný,
tj. Boží, pohled. Dejte pozor na to,
co je psáno: Nesuďte, abyste nebyli
souzeni. Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou
měrou měříte, takovou Bůh naměří
vám. (Mt 7,1-2)
V celoživotním procesu proměny našeho ducha v součinnosti
s Duchem svatým jsme do Krista
schováni a Bůh se na nás dívá.
Člověk je duch, duše a tělo.
I učinil Hospodin Bůh člověka z prachu země, a vdechl v chřípě
jeho dchnutí života, i byl člověk v
duši živou. (Gn 2,7 KR)
S mrtvým lidským duchem
jsme se již narodili (dědičný hřích).
Připomínám, že NEJSME ve stejné
situaci jako Adam (který byl dokonale kompletním stvořením). Když
jsme se znovuzrodili, znovuzrodil se
lidský duch.
Co se narodilo z těla, je tělo,
co se narodilo z Ducha, je duch. (J
3,6)
Lidský duch je kompletně
nový, dokonalý.
Tam je vylita Boží láska společně s Božím duchem (Ř 5,5).
Ve znovuzrozeném lidském
duchu a Duchem svatým do něj
vylitým jsme jako Boží Syn, Ježíš.
DUŠE prochází procesem
obnovy, proměny (postupně se mění

tový, tj. „nedoproměněný“ křesťan
bude spasen. TĚLO je uzdravováno
(Ježíš dokonce uzdravoval hříšníky,
„nevyšetřoval jejich nitro“). Neuzdravený, tj. „nemocný“ křesťan
bude spasen. Uzdravení, co by součást Smlouvy (skvělý dar, bonus), je
věcí našeho přijetí (někde v církvi se
o tom nemluví, anebo mluví, ale nebiblicky). Spasení tím není změněno.
Zásadní je, jsme-li ospravedlněni
Kristem.
Nám je dán Duch svatý na
věky.
Lidský duch je zapečetěný
Duchem svatým. V duchu již nemůžeme hřešit. Hřešíme-li, pak je to
v myšlenkách, slovech a skutcích,
nikoliv v duchu. Které oblasti se to
týká? Duše a těla.
A já požádám Otce a on vám
dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi
navěky. (J 14,16)
V něm byla i vám, když jste
uslyšeli slovo pravdy, evangelium o
svém spasení, a uvěřili mu, vtisknuta
pečeť zaslíbeného Ducha svatého jako závdavek našeho dědictví na
vykoupení těch, které si Bůh vydobyl
k chvále své slávy. (Ef 1,13-14)
V něm i vy, když jste uslyšeli
slovo pravdy, evangelium své záchrany, a když jste uvěřili, v něm jste byli
zapečetěni zaslíbeným Duchem Svatým, jenž je závdavkem našeho dědictví až do vykoupení získaného vlastnictví k chvále jeho slávy. (KMS)
V něm jste i vy (když jste
uslyšeli slovo pravdy, totiž evangelium o vaší spáse, a uvěřili mu) byli
označeni pečetí zaslíbeného Ducha
svatého. (B21)
Skrze něj se však dostalo povolání i vám, když jste přijali slovo
pravdy, radostnou zvěst o své spáse.
Když jste tedy v něho uvěřili, dostalo
se vám o tom potvrzení od slíbeného
Ducha svatého. On je záruka, že
nám jednou připadne dědictví. Tak se
dovrší naše vykoupení, protože si nás
Bůh získal jako svůj majetek, abychom sloužili k chvále jeho božské
velebnosti. (Ef 1,13-14)
Podobat se Kristu je u

Služba nedokonalých II. - kdo
všechno může sloužit Bohu
Pavel Kalous, 12.4.2017

někoho vidět více či méně. Čím je
to dané? Mírou ochoty se nechat
proměňovat.
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 3,2)
Až přijde Ježíš, zastihne
nás dokonale proměněné? Zemřeme
-li v Kristu, stane se to v momentě,
kdy jsme byli dokonale proměněni?
Podstata je, že je zaplaceno.
K tomu navíc přistoupil zákon, aby se provinění rozmohlo. A
kde se rozmohl hřích, tam se ještě
mnohem více rozhojnila milost, aby
tak jako vládl hřích a přinášel smrt,
vládla ospravedlněním milost a přinášela věčný život skrze Ježíše Krista, našeho Pána. (Ř 5,20-21)
Co tedy máme říci? Že máme dále žít v hříchu, aby se rozhojnila milost? Naprosto ne! Hříchu
jsme přece zemřeli… (Ř 6,1-2)
Závěr:
1/ V Písmu vidíme, jaké „divné
lidi“ mohl Bůh použít.
2/ Kristus zaplatil za VŠECHNY
hříchy VŠECH lidí (minulé, současné a budoucí).
3/ „Zákon“ za nás kompletně naplnil Kristus.
4/ V Kristu jsme JIŽ kompletní
(náš duch je 100%).
5/ Proměna je proces, který se týká
duše, míra proměny nerozhoduje
o spasení.
6/ Uzdravení těla je součást zaslíbení (dědictví), míra uzdravení však
nerozhoduje o spasení.
7/ Jediné, co člověk potřebuje, je
přijmout ospravedlnění Kristem
(Beránka; bez ohledu na míru proměny duše či míru uzdravení těla).

Dnes se podíváme na dvě osoby, jednou z nich je Jidáš - jak je možné, že si Ježíš používal Jidáše a druhou je Samson – jak je možné, že
Duch Svatý sestupoval na Samsona,
když Samson porušil snad vše, co
mohl porušit?
Může sloužit služebník, který
je nedokonalý? Služebník, který není
ZCELA proměněný, který zhřeší „v
myšlenkách, slovech a skutcích“. Kdo
z vás je bez hříchu, první hoď kamenem.
Potřebujeme pochopit, kdo
jsme v Kristu, protože jedna z podob
Ďábla je, že je farizeus, převléká se i
za zákoníka. Byli jsme stvoření
k Boží podobě a máme se ke Kristu
připodobňovat.
I řekl Bůh: "Učiňme člověka,
aby byl naším obrazem podle naší
podoby. Ať lidé panují nad mořskými
rybami a nad nebeským ptactvem, nad
zvířaty a nad celou zemí i nad každým
plazem plazícím se po zemi.“ Bůh
stvořil člověka, aby byl jeho obrazem,
stvořil ho, aby byl obrazem Božím,
jako muže a ženu je stvořil. (Gn 1,2627)
Které předem vyhlédl, ty také
předem určil, aby přijali podobu jeho
Syna, tak aby byl prvorozený mezi
mnoha bratřími. (Ř 8,29)
Jím /jazyk/ chválíme Pána a
Otce, jím však také proklínáme lidi,
kteří byli stvořeni k Boží podobě. (Jk
3,9)
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 3,2)
Myslíte si, že nás Pán Bůh
zastihne dokonalé? Jsme v procesu
proměny. Nesnažme se druhé lidi proměňovat ani idealizovat.
Na odhalené tváři nás všech
se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme
proměňováni k jeho obrazu ve stále
větší slávě - to vše mocí Ducha Páně.
(2K 3,18)
Bůh tohoto světa oslepil jejich
nevěřící mysl, aby jim nevzešlo světlo
evangelia slávy Kristovy, slávy toho,
který je obrazem Božím. (2K 4,4)

ON je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření. (Ko
1,15)
Ovoce Božího Ducha však je
láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. (Ga 5,22-23)
Podobat se Kristu je u někoho vidět více či méně. Čím je to dané? Mírou ochoty se nechat proměňovat. Pravou bohoslužbou je, že se
Kristu stále vydáváme.
Všichni zhřešili a jsou daleko
od Boží slávy; JSOU ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v
Kristu Ježíši. (Ř 3,23-24)
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 použít i
TADY na zemi.
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). ZA NÁS! PŘESTO SE O TO
věřící SNAŽÍ, zbytečně!
Podíváme-li na to, koho si
Bůh použil, nemůžeme, než se jen
divit. Neodvažujte se je soudit!
Samson (zasvěcenec), jehož
„bohem“ byly nejen ženy. SAMSON
zn. SLUNÍČKO. Bůh poslal do života Izraele slunce.
Izraelci se dále dopouštěli
toho, co je zlé v Hospodinových
očích. Proto je Hospodin vydal na
čtyřicet let do rukou Pelištejců. Byl
jeden muž ze Soreje, z danovské čeledi, jménem Manóach. Jeho žena byla
neplodná a nerodila.) I ukázal se té
ženě Hospodinův posel a řekl jí:
"Hle, ty jsi neplodná, nerodila jsi,
avšak otěhotníš a porodíš syna. Proto se teď měj na pozoru: nepij víno
ani opojný nápoj a nejez nic nečistého. Hle, otěhotníš a porodíš syna,
ale jeho hlavy se nesmí dotknout
břitva; ten chlapec bude od mateřského života Boží zasvěcenec. On začne
vysvobozovat Izraele z rukou Pelištejců." (Sd 13,1-5)
Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k Izraelcům a řekni jim:
Když se muž nebo žena rozhodne

složit mimořádný slib nazírský a zasvětí se Hospodinu, ať se vystříhá
vína a opojného nápoje. Nebude pít
nic kvašeného, víno ani opojný nápoj,
nebude pít šťávu z hroznů ani jíst čerstvé nebo sušené hrozny. Po celou
dobu svého nazírství neokusí nic z
toho, co pochází z vinné révy, od nezralých hroznů až po výhonky. Po
celou dobu platnosti slibu svého nazírství si nedá břitvou oholit hlavu.
Dokud neskončí doba, po kterou se
zasvětil Hospodinu, bude svatý a nechá si na hlavě volně růst vlasy. Po
celou dobu svého zasvěcení Hospodinu nesmí přijít do styku se zemřelým.
Nesmí se poskvrnit ani tehdy, když
mu zemře otec nebo matka, bratr nebo sestra, protože na jeho hlavě je
nazírské znamení jeho Boha. Je svatý
Hospodinův po celou dobu svého nazírství. (Numeri 6,1-8)
I porodila ta žena syna a dala mu jméno Samson. Chlapec vyrostl
a Hospodin mu žehnal. A duch Hospodinův ho začal ponoukat /
podněcovat B21/ v Danovském táboře mezi Soreou a Eštaólem. (Sd 13,24
-25)
Samson sestoupil do Timnaty
a spatřil v Timnatě ženu z pelištejských dcer. Když se vrátil, sdělil svému otci a matce: "V Timnatě jsem
spatřil ženu z pelištejských dcer. Nuže, vezměte mi ji za ženu!“ ALE otec
s matkou mu bránili: "Což není žádná
mezi dcerami tvých bratří a všeho
mého lidu, že si jdeš pro ženu mezi
pelištejské neobřezance?" Samson
však svému otci odpověděl: "Vezmi
pro mne tuto, protože to je v mých
očích ta pravá!“ Otec s matkou netušili, že je to od Hospodina, že hledá
záminku proti Pelištejcům; toho času
totiž vládli nad Izraelem Pelištejci.
(Sd 14,1-4)
I vyčítala ta žena /pelištejská/

s pláčem Samsonovi: "Chováš vůči
mně jenom nenávist, nemáš mě rád!
Dals hádanku synům mého lidu a
neprozradil jsi mi ji." Odpověděl jí:
"Ani svému otci a své matce jsem ji
neprozradil, a tobě bych ji měl prozradit?“ … Samsonovu ženu dostal
jeden z družbů, který mu byl druhem.
(Sd 14,16.20)
Po nějakém čase, ve dnech,
kdy se žala pšenice, navštívil Samson
svou ženu a přinesl darem kozlíka.
Řekl: "Rád bych vešel do pokojíku ke
své ženě." Ale její otec mu nedovolil
vejít a namítl: "Myslil jsem, že k ní
chováš nenávist, tak jsem ji dal tvému družbovi. Což není její mladší
sestra hezčí? Může být tvá místo
ní!“ (Sd 15,1-2)
Celému tomu příběhu je velmi těžko porozumět.
ALE, POZOR - porozumět:
A/ mít to pod kontrolou /
někteří křesťané chtějí, ba přímo
vyžadují mít věci pod kontrolou,
„majitelé pravdy“, vlastnit či vlastnictví pravdy jim poskytuje falešnou
jistotu/
B/ být pod kontrolou Krista /a nepotřebovat všemu porozumět,
jako např. Maria/. Není vždy potřebné VŠEMU „ROZUMĚT“, ALE
potřebné je „PODDAT SE“ KRISTU.
Samson, sluníčko, jako zasvěcen porušil snad vše, co jako
„nazírský“ zasvěcenec mohl. Přesto
se jej Duch Hospodinův nepřestával
zmocňovat. NEDOKONALÝ, lehkovážný postoj. Až když sám, on sám,
prozradil tajemství své moci. A přesto, když mu vlasy dorostly (jen za
pár týdnů), CELÁ MOC SE MU
VRÁTILA. Má křesťan hřešit? NE!
Naše MOC však nezávisí na naší
dokonalosti!
Jidáš Iškariotský, který
patřil mezi učedníky téměř až do
konce.
Judu Jakubova a Jidáše Iškariotského, který se pak stal zrádcem (za 30 stříbrných, za otroka). (L
6,16)
Ježíš svolal svých Dvanáct a
dal jim sílu a moc vyhánět všechny
démony a léčit nemoci. Poslal je
zvěstovat Boží království a uzdravovat. (L 9,1-2)
Jan mu na to řekl: "Mistře,

viděli jsme kohosi, jak v tvém jménu
vyhání démony, a bránili jsme mu,
protože
tě
nenásleduje
jako
my.“ Ježíš mu řekl: "Nebraňte mu!
Kdo není proti vám, je pro vás." (L
9,49-50)
Tu vzala Marie libru drahého
oleje z pravého nardu, pomazala Ježíšovi nohy a otřela je svými vlasy.
Dům se naplnil vůní té masti. Jidáš
Iškariotský, jeden z jeho učedníků,
který jej měl zradit, řekl: “Proč nebyl ten olej prodán za tři sta denárů a
peníze dány chudým?“ To řekl ne
proto, že by mu záleželo na chudých,
ale že byl zloděj: měl na starosti pokladnici a bral z toho, co se do ní
dávalo. (J 12,3-6)
Jeden jejich zákoník se ho
otázal, aby ho pokoušel: "Mistře, které přikázání v zákoně je největší?“
On mu řekl: "`Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou
svou duší a celou svou myslí.´ To je
největší a první přikázání. Druhé je
mu podobné: `Miluj svého bližního
jako sám sebe.´ Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci." (Mt 22,35-40)
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)
Naše Smlouva je lepší než ta
předchozí.
Proto se Ježíš stal ručitelem
lepší smlouvy. (Žd 7,22)
Takť lepší smlouvy prostředníkem učiněn jest Ježíš. (KR)
Jsme-li nevěrní, on zůstává
věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe.
(2Tm 2,13)
A jsme-liť nevěrní, onť zůstává věrný; zapříti sám sebe nemůže.
(KR)
Člověk je duch, duše a tělo.
I učinil Hospodin Bůh člověka z prachu země, a vdechl v chřípě
jeho dchnutí života, i byl člověk v
duši živou. (Gn 2,7) (KR)
Co se narodilo z těla, je tělo,
co se narodilo z Ducha, je duch. (J
3,6)
Lidský duch je kompletně
nový, dokonalý.
Tam je také vylita Boží láska
s Božím duchem.(Ř 5,5).
Ve znovuzrozeném lidském
duchu a Duchem svatým do něj vylitým, jsme jako Boží Syn, Ježíš. Nám
je dán Duch svatý na věky. Lidský
duch je zapečetěný Duchem svatým.
A já požádám Otce a on vám
dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi
navěky. (J 14,16)
V něm byla i vám, když jste
uslyšeli slovo pravdy, evangelium o
svém spasení, a uvěřili mu, vtisknuta
pečeť /zapečetěni, KMS/ zaslíbeného
Ducha svatého jako závdavek našeho
dědictví na vykoupení těch, které si
Bůh vydobyl k chvále své slávy. (Ef
1,13-14)
Vybízím vás, bratří, pro Boží
milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou
oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba.
A nepřizpůsobujte se tomuto věku,
nýbrž proměňujte se obnovou své
mysli, ABYSTE mohli rozpoznat, co
je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a
dokonalé. (Ř 12,1-2)
Někteří jsou v církvi MNOHO let, ALE nejsou proměněni! Nečtou Písmo studijním způsobem, nenechají se proměňovat. Žijí ze „staré
many“.
MAJÍ informace /někdy i
špatné/, ale velmi špatně poskládané.
VELICE ČASTO ČTOU jen nebo
hlavně KNIHY!

Závěr:
1/ Cílem proměny je PODOBA Ježíše Krista.
2/ To dělá Duch svatý, když mu to
člověk dovoluje.
3/ Přesto, že je člověk v „procesu
proměny“, Bůh jej používá.
4/ Samson, Jidáš, a mnozí další i my
- MŮŽEME.
5/ ZDROJ lásky a moci je v SRDCI
tj. duchu člověka.
6/ ZDROJ není z nás, ale je v nás.
7/ Neohlížej se na sebe, ale směřuj
ke Kristu, buď proměňován a služ v
lásce a moci lidem.

Služba nedokonalých III.
Pavel Kalous, 19.4.2017
Cílem je osvobodit křesťany
od toho, aby si mysleli, že si Bůh může použít kohokoliv jiného jenom je
ne, že nejsou dost dobří, aby si je Bůh
mohl používat.
Na odhalené tváři nás všech
se zrcadlí slavná zář Páně, a tak
jsme proměňováni k jeho obrazu ve
stále větší slávě - to vše mocí Ducha
Páně. (2K 3,18)
Bůh tohoto světa oslepil jejich nevěřící mysl, aby jim nevzešlo
světlo evangelia slávy Kristovy, slávy
toho, který je obrazem Božím. (2K
4,4)
ON je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření. (Ko
1,15)
Ovoce Božího Ducha však je
láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, 23 tichost a
sebeovládání. Proti tomu se zákon
neobrací. (Ga 5,22)
To mocí Ducha jsme proměňováni, Jeho silou. My sami se změnit nedokážeme.
Neboť je to Bůh, který ve vás
působí, že chcete i činíte, co se mu
líbí. (Fp 2,13)
Bůh zajisté jest, kterýž působí
v vás i chtění i skutečné činění, podle
dobře libé vůle své. (KR)
Člověk je Boží dílo: Jsme
přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, ABYCHOM konali dobré
skutky, které nám Bůh připravil. (Ef
2,10)
Hospodin za mě dokončí zápas. Hospodine, tvoje milosrdenství

je věčné, neopouštěj dílo vlastních
rukou! (Ž 138,8)
Hospodin dokoná se mnou
své záměry; tvá láska, Hospodine,
trvá navěky, neopouštěj prosím dílo
rukou svých! (B21) Takto se můžete
modlit sami za sebe každý den.
Čteme: Ř 7,15-25. Pavel tady
zase směřuje lidský život ke Kristu.
Píše to křesťanům. Jestliže se díváme
do zákona jako člověk na člověka, tak
moc perspektivy nemáte. Jestliže se
do Božího zákona díváme jako na
hotového v Kristu, tak z něj čerpáte.
Co tady vidíme (apoštol Pavel píše církvi): 1/ V každém, naprosto v každém člověku, se odehrává
určité „napětí“. V myšlenkách, slovech i skutcích. 2/ Proč? Protože „v
mé lidské přirozenosti, nepřebývá
dobro“. 3/ Tělo, duše (zvl. emoce)
jsou náchylné k porušenosti, jsou velmi nestabilní. Tělo je náchylné k nemocem a duše k emocem. Jsme křehcí a Bůh to ví. 4/ Kompletní v nás je
lidský znovuzrozený duch, do něhož
je vylit Duch svatý. 5/ Kdo z vás
chcete cíleně hřešit? Nikdo. 6/ Kdo
nás zachránil a zachraňuje „z tohoto
těla smrti“? Kristus. Bůh chce, abychom konali, a ten „zlý“ nám v tom
chce bránit. … Jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez
skutků. (Jk 2,26) Taktika, jakou
chce ďábel církev paralyzovat. Stálá aktivní snaha ďábla je? Žalovat a
pomlouvat.
Satan má v písmu několik
označení. Žalobce (KATEGOROS,
2725) - žalobce, žalobník; Tržiště
(AGORA, 58) - tržiště, veřejné místo,
fórum – kde chce žalovat? No na veřejnosti, takový duchovní bulvár a
začne na Vás házet špínu; Pomlouvač
(DIABOLOS, 1228) - pomlouvač,
obviňovatel; ten, kdo hází … Potom
mi ukázal velekněze Jóšuu, jak stojí
před Hospodinovým poslem, a po

pravici mu stál satan, aby proti němu vnesl ŽALOBU. Hospodin však
satanovi řekl: "Hospodin ti dává
důtku, satane, důtku ti dává Hospodin, který si vyvolil Jeruzalém. Což
to není oharek vyrvaný z ohně?"
Jóšua totiž, jak stál před poslem, byl
oblečen do špinavého šatu. (Zach 3,1
-3)
Satan bude útočit na každého
jedno z nás. To jak to bude činit je
pomluvami a na veřejnosti. Jestliže si
troufne i na Ježíše, troufne si i na
nás.
Kdo vznese ŽALOBU proti
vyvoleným Božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje! (Ř 8,33)
Můžou být žaloby na nás,
abychom nesloužili. Farizeové také
žalovali Pilátovi na Ježíše – jak? veřejně. Bůh nás ale ospravedlňuje,
jak? V Kristu.
Samozřejmě, ale má probíhat
proces proměny.
A slyšel jsem mocný hlas v
nebi: „Nyní přišlo spasení, moc a
království našeho Boha i vláda jeho
Mesiáše; neboť byl svržen ŽALOBCE našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí.“ (Zj
12,10)
Žaluje na nás v naší mysli a
žaluje na ty druhé. A dělá to pořád.
Jestliže nemáme jasno v tom, kdo
jsme v Kristu, vždycky nás to bude
srážet na zem. Jak to dělá: 1/ žaluje
a pomlouvá v naší mysli nás samotné Já že bych mohl sloužit? Skrze mě zázraky? To si myslíš, že jsi
(jsem) tak výjimečný? Co si o sobě
myslíš, nemáš snad ani špetku pokory? Což nevíš, že slouží jenom sva-aatí? Ne, ne, Tvé (mé) postoje ještě
nejsou dost upřímné.
2/ žaluje a pomlouvá nás
skrze jiné lidi (a žel, i skrze věřící)
On, ona, že chce takový sloužit? Skrze něj a zázraky? On, ona si snad
myslí, že je tak výjimečný/á/? Mojžíš
a Miriam. Oni šli za ten tábor a rozjeli tam podivnou konverzaci. Co si
o sobě myslí, nemá snad ani špetku
pokory? Což nevíte, že slouží jenom
zvlště sva-a-atí? Ne, ne, jeho, její
postoje ještě nejsou dost upřímné.
My jsme dostali od Pána milost, být
v Jeho blízkosti a sloužit Mu a během té služby každý z nás je otesáván. Pomluvy jsou od Satana.

Co je výsledkem (=cílem)?
Paralyzovat Boží dílo jak jednotlivce a tak společenství! A tak ani nemusíš (vědomě) chtít, a staneš se nástrojem toho „ZLÉHO“. „Úspěšný“
je, žel, ďábel u lidí s „černobílým
(nebo zákonickým) viděním“.
Viz Samson, který si vzal
Pelištejskou ženu a rodičům se to nelíbilo, ale ono to bylo od Boha.
Nikdy nemůžete vědět, co
chce Bůh dělat a nemusí nám to zdůvodňovat. My si nemůžeme osobovat
nic na víc. Lidé nemohou vidět ani
vědět všechno. Obvykle kořen černobílého vidění bývá v nešťastném dětství, v manželství rodičů, v nepovedeném manželství … Nebo u lidí, kteří
jsou silně ovlivněni zákonickou církví
či náboženským, farizejským duchem.
Já, já sám vymažu kvůli sobě
tvoje nevěrnosti, na tvé hříchy nevzpomenu. (Iz 43,25)
Slituji se nad jejich nepravostmi a na jejich hříchy už nevzpomenu.´ (Žd 8,12)
… a hledí vstříc tomu, `až mu
budou nepřátelé dáni za podnož jeho
trůnu´. Tak jedinou obětí navždy přivedl k dokonalosti ty, které posvěcuje.
(Vy jste v Kristu dovedeni k dokonalosti) Dosvědčuje nám to i Duch svatý, když říká: Toto je smlouva, kterou
s nimi uzavřu po oněch dnech, praví
Pán; dám své zákony do jejich srdce
a vepíšu jim je do mysli; na jejich
hříchy a nepravosti už nikdy nevzpomenu.´ (Žd 10,13-17)
Co je tedy součástí dokonalého vykoupení? Vědomí, že jsem
OSPRAVEDLŇOVÁN.
Všichni zhřešili a jsou daleko
od Boží slávy; jsou ospravedlňováni
zadarmo jeho milostí vykoupením v
Kristu Ježíši. (Ř 3,23-24)
Z jeho dobroty však lidé

docházejí ospravedlnění zdarma, protože je vykoupil Kristus Ježíš. (Pt)
Může nedokonalý služebník
sloužit, i když „je prach a popel“ (Gn 18,27)? ANO! Každý jeden
z vás. Každý z nás může sloužit Kristu, všichni jsme v procesu proměny.
Sami
jsme
byli
obyvateli
(potápějícího se) Titaniku. Bylo nám
oznámeno (zjeveno), jak to s Titanikem je a jak se z toho dostat. Bylo
nám též oznámeno, jak to s Titanikem
je a že z Titaniku máme dostat další
lidi. Prostě dělejte to, co máte a oni se
cestou budou řešit vaše problémy a
budete také růst.
A začne se také proměňovat
vaše duše. To je VIDITELNÝ a
SLYŠITELNÝ
PROJEV
Boží
AGAPE. Chcete zachraňovat lidi, a
ďábel vám do toho „kecá“ v hlavě
(mysli) nebo skrze jiné lidi. Jen žalobce a pomlouvač nás chce odradit
„rádoby nábožnými frázemi“ od svěřeného úkolu.
Chceme se podobat Ježíši?
Co dělal Ježíš? Tak Ho napodobujme.
Ježíš chodil po celé galileji,
učil v jejich synagógách, kázal evangelium království Božího a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v
lidu. (Mt 4,23)
… Ježíš obcházel všechna
města i vesnice, učil v jejich synagógách, kázal evangelium království a
uzdravoval každou nemoc a každou
chorobu. (Mt 9,35)
Když to děláme, naše víra
roste a mění se naše postoje. Věci se
dávají do pohybu naším konáním.
Komu to ještě svěřil jako úkol? Svým
učedníkům.
Amen, pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nevystoupil
nikdo větší, než Jan Křtitel; avšak i
ten nejmenší v království nebeském je
větší nežli on. (Mt 11,11)
O kom se tu mluví? O nás.
Nenechte ďábla obviňovat vás v mysli a nenechte ho, abyste obviňovali
druhé.
Závěr:
1/ Bůh tak miluje lidi, že si dokonce
použije i TEBE.
2/ Při záchraně lidí z potápějícího se
Titaniku nerozhoduje míra tvé

proměny (17, 31%? …).
3/ Naopak, sloužíš-li na Titaniku,
docházíš postupně proměny (Kristus
v akci).
4/ Kterému duchu ve své mysli nasloucháš? Je to duch žaloby a pomlouvání?
5/ Pozor, abys neseděl na ledové kře
a s ledovým srdcem se netěšil ze
zkázy. Každá kra roztaje!
6/ Z JEHO dobroty jsme OSPRAVEDLŇOVÁNI.
7/ Proto, kaž evangelium, vzkládej
ruce ... ke spáse druhých i ke spáse
své (a budeš i proměňován).

Dopisy sedmi sborům—
Smyrna
Grace Kim, 26.4.2017
Úvod: Křesťané ve Smyrně
obdrželi nejkratší ze sedmi dopisů a
jeden ze dvou, které neobsahovaly
žádnou Kristovu kritiku.
Smyrna (dnešní Izmir v
Turecku)
byla
prosperujícím
městem, ležícím v hlubokém zálivu
50 km severně od Efezu. Výhodou
města bylo, že se přístav dal uzavřít,
což bylo cenné zvlášť v době války!
Klima bylo vhodné pro pěstování vinné révy a obchod s vínem
přispíval k bohatství města.
O vzniku tohoto sboru nevíme nic, ale jedním z jeho slavných
členů byl Polykarp, který byl
umučen v roce 155, po 86 letech
následování Krista. Téměř jistě
musel být v tomto sboru, když sbor
poprvé obdržel tento dopis.
Křesťané ve Smyrně trpěli
pronásledováním ze dvou stran. Stát
trval na uctívání Říma a císaře jako
známky loajality a křesťané byli
zvlášť pronásledováni za vlády
Domiciánovy (81–96 AD), protože
odmítali uznávat Řím a císaře jako
bohy. A k tomu se ve Smyrně přidalo zvlášť zuřivé pronásledování
křesťanů od místních Židů.
Jednou ročně každý občan
Římského císařství musel odevzdat
špetku kadidla na císařský oltář, říci
"Císař je pán" a za to obdržel minci
jako potvrzení, že se daného obřadu
zúčastnil. Zásadový křesťan, který
odmítl účast, v každém případě riskoval pronásledováni v politické i
ekonomické oblasti a uvěznění z

důvodu zrady.
Druhým zdrojem problémů
křesťanů ve Smyrně byli místní Židé,
kteří donášeli místodržícímu a svým
vlivem přispívali k pronásledování
křesťanů. Během několika útoků
došlo k mučednickým úmrtím. Nejznámější historickou osobou, která
zemřela mučednickou smrtí, byl
Polykarp, Smirenský biskup. Když
vstoupil do arény, byl dotázán, zda
"císař je pán,"ale on to odmítl se
slovy: "86 let jsem sloužil Kristu a
On mne nikdy nezradil; jak bych teď
mohl zradit svého Krále a Spasitele?
Vyhrožuješ mi ohněm, který hoří
hodinu a potom zhasne, protože
nemáš ani ponětí o ohni soudu a
věčném trestu pro hříšníky. Ale nač
čekat?
Pojď
a
naplň
svou
vůli!" (martyrdom mučednictví 11,2).
Při popravě se modlil:"Žehnám Ti,
protože Tys mne uznal za hodného
tohoto dne a této hodiny, abych získal
své místo mezi mučedníky v Kristově
kalichu a věčný život. "( martyrdom
mučednictví 14,2) Tak Polykarp skonal a byli to Židé, kdo byli především
odpovědni za jeho smrt.
Pozdravy a doporučení (Zj
2,8-9) “Andělu církve ve Smyrně piš:
Toto praví ten první i poslední, který
byl mrtev a je živ. Vím o tvém
soužení a tvé chudobě, ale jsi
bohat; vím, jak tě urážejí ti, kdo si
říkají židé, ale nejsou, nýbrž je to
spolek satanův!
Křesťané ve Smyrně trpěli
tvrdým útlakem ze strany císaře i
skrze hněv židů, ale jak velkou nadějí
muselo být, když četli: "Anděli církve
ve Smyrně." To jsou slova toho, kdo
je první a poslední, kdo zemřel a opět
žije. Pán se identifikuje jako kdyby
byl uprostřed jejich utrpení, aby je
utěšil. Snad byli Smirenšti falešně
obviněni židy před úřady, které potom příslušným způsobem zakročily,
že setkávání židů bylo označeno jako
"synagoga satanova" spíše, než
"synagoga Boží."
Smyrenští křesťané byli
velmi chudí. Snad někteří ztratili
veškerý majetek po obvinění židů,
někteří patřili k nejchudší vrstvě obyvatelstva, možná také proto, že neuctívali císaře. Obchodovat ve Smyrně
mohl jenom ten, kdo se prokázal
potvrzením loajality k císaři. Ostatní

lidé byli zaneseni na černou listinu a
výsledkem bylo, že smyrenští
křesťané byli velice chudí. "Já znám
vaše trápení a vaši chudobu: nyní
už jste bohatí!" podle standardů světa
jsou v neutěšeném stavu, chudí,
pronásledovaní, trpící, ale podle Pána
jsou bohatí!
Mějte se na pozoru před
každou chamtivostí, neboť I když
člověk má nadbytek, není jeho život
zajištěn tím, co má. (L 12,15)
Též Neukládejte si poklady
na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je
zloději vykopávají a kradou. Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí
mol ani rez a kde je zloději
nevykopávají a nekradou. Neboť kde
je tvůj poklad, tam bude I tvé srdce.
(Mt 6,19-21)
Řekl, abychom si nedělali
poklady na zemi, ale dělali si je v
nebi ... A oni byli skrze své vlastní
životy a věrnost Ježíši Kristu bohatí,
jako kdyby šlo o nebeskou banku a
nebeské účty... Je zajímavé si všimnout, že církev ve Smyrně byla
chudá, ale v Ježíšově pohledu byla
bohatá (v. 9); církev v Laodiceji byla
bohatá, ale v Ježíšových očích byla
chudá (Zj 3,17)
Nařízení: Vím o tvém soužení
a tvé chudobě, ale jis bohat, vím, jak
tě urážejí ti, kdo si říkají židé, ale
nejsou, nýbrž je to spolek satanův. (Zj
2-9)
Ze všech sborů unikli kritice
jen sbory ve Smyrně a Filadelfii.
Ježíšovo nařízení začíná slovy:
„Nebojte se!“co máš vytrpět. Hle,
ďábel uvrhne některé z vás do vězení,
abyste byli vyzkoušeni, a budete mít
soužení po deset dní. Buď věrný až do
smrti a dám ti korunu života. (Zj
2,10)
Utrpení ve Smyrně stoupalo.
Soužení dosáhlo bodu, kdy někteří
členové sboru byli uvrženi do vězení.
Stojí za tím ďábel, ale utrpení od satana není důkazem, že Pán je bezmocný – On je ten první i poslední.
Toto zvláštní utrpení přichází proto,
že Bůh se rozhodl vás vyzkoušet. Ač
Boží zkoušky nejsou příjemné, když
jimi procházíme, mají dobrý cíl. Utrpení není považováno v Novém zákoně, stejně jako ve Zjevení, za něco,
čemu bychom se měli za každou cenu
vyhnout. Spíš je to výsada, že se

smíme podílet na utrpení Krista.
Proto se raduji, že nyní trpím
za vás a to, co zbývá do míry utrpení
Kristových, doplňuji svým utrpením
za jeho tělo, to jest církev. (Ko 1,24)
Choďme v Jeho šlépějích: K
tomu jste přece byli povoláni, vždyť I
Kristus trpěl za vás a zanechal vám
tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. (1Pt 2,21)
A přijímejme Jeho milost a
požehnání jako výsledek: Stačí, když
máš mou milost, vždyť v slabosti se
projeví má síla. A tak se raději budu
chlubit slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova. Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy,
pronásledování a úzkosti pro Krista.
Vždyť právě když jsem sláb, jsem
silný. (2K 12,9–10)
Utrpení Smyrnenských ukazuje, že „koruna života“ jim nebyla
dána zbytečně. Tato „koruna života“
je korunou vítěze. I když utrpení
může být omezeno, i když pro někoho může znamenat i smrt, „deset
dnů“ zastupuje omezenou dobu, jejíž
trvání je plně v Božích rukách.
Exhorta a zaslíbení "Kdo má
uši, slyš, co Duch praví církvím:
Kdo zvítězí, tomu druhá smrt
neublíží.“Zj (2,10-11)
Tuto větu najdeme v závěru
každého z dopisů, napsaných k
poučení nejen jednotlivých církví,
nýbrž k poučení všech členů církví,
které jsou v podobných situacích.
Ačkoliv téma dopisu je vážné, je v
něm obsažena naděje a soucit. Byla
jim zaslíbena 'koruna života', pokud
budou věrni až k smrti. V řečtině
existují dvě slova ve významu
"koruna". "Diademos" označuje
korunu vládce, která je nošena díky
královskému majestátu. "Stephanos"
má tři významy: koruna pro vítěze,
koruna oslavná, používaná při svatbách a dalších slavnostních příležitostech a vavřínová koruna, propůjčovaná za věrnou občanskou službu.
Pojem "koruna života" může zahrnovat všechny tyto významy, ale především jde o korunu pro vítěze.
Věrným ve Smyrně je řečeno, že budou vítězi, některé jejich
věrnost možná přivede ke smrti, ale
odměnou za smrt bude vítězství.
Více slov naděje a útěchy nalézáme
v poslední části 11. verše. Ježíš říká:

"Kdo vítězí se mnou, tomu druhá smrt
neublíží" (B21).
Pán, který zemřel a vstal z
mrtvých je mocen zajistit bezpečí pro
svůj věrný lid, i po průchodu branou
mučedníků. První smrt je zjevně smrtí
těla; druhá smrt je věčným oddělením
od Boha.
A nebojte se těch, kdo zabíjejí
tělo, ale duší zabít nemohou, bote se
toho, který může I duši I tělo zahubit
v pekle. (Mt 10,28)
Pak smrt I její říše byly
uvrženy do hořícího jezera. To je
druhá smrt: hořící jezero. (Zj 20,14)
Avšak zbabělci, nevěrní,
nečistí, vrahové, cizoložníci, zaklínači, modláři a všichni lháři najdou
svůj úděl v jezeře, kde hoří oheń a
síra. To je ta druhá smrt. (Zj 21,8)
Zde čteme, že ti, kdo zemřou
druhou smrtí, budou "vhozeni do ohnivého jezera". Druhá smrt je smrtí, z
níž máme mít bázeň, ale Pán nám
zaslíbil vítězství nad touto smrtí těm,
kdo s Ním zvítězí.
Závěr – Není pravděpodobné, že dnes budeme čelit stejnému
pronásledování jako čelili Smyrenští,
ale žádný život není zcela bez
soužení.
Poselství pro dnešní den je
stejné, jako poselství pro první století.
Lide i život někdy hodně ublízí, smrt
všechno bere, ale přesto nám dnes zní
povzbuzení Kristovo. Ježíš o nás ví,
jsme nesmazatelně zapsaní v Jeho
databázi a Ježíš nám rozumí, není mu
nic cizí, čím procházíme.
Nasledovaní Krista bez utrpení (nesení křiže) je dokonce nemyslitelné (Mt 10,30 a 16,24).
Nicméně “Nebojite se!” Stůjte věrně
a přijímejte každodenní události s
vědomím, že Pán vám rozumí a
zjedná spravedlnost; buďte pevní ve
víře; a buďte si jisti, že konečnou odměnou, která převýší vše, co bylo
nutné snést, bude koruna vítěze.
Jsem si jist, že smrt ani život,
andělé ani démoni, věci přítomné ani
budoucí, žádná moc, výšina ani
hlubina ani nic jiného v celém
stvoření nás nemůže oddělit od Boží
lásky v Kristu Ježíši, našem Pánu! (Ř
8,38-39) Amen!
Máme i dnes ekvivalent uctívání císaře o svatojánském dní? Jak
můžete nazvat chudobu, kterou Ježíš

nazývá bohatstvím (v. 9)? Hodnoty
Božího království jsou často opakem
hodnot světa, v němž žijeme. Můžete
uvést nějaké příklady? Srovnejte je s
vlastními hodnotami. Ježíš je Pán.
Slovo „Pán" je pro nás spojeno s Ježíšem. Po svém vzkříšení je Ježíš nejčastěji nazýván „Pánem". I v Novém Zákoně je tak nazýván víc než 600 krát.
Řecký termín Kýrios byl hojně
užíván dávno před tím, než ho přejala
prvotní církev. Vyjadřuje tři věci:
a) Absolutní vlastnictví. Jde
o vlastnictví, které dává člověk absolutní právo dělat se svým majetkem,
co se mu zlíbí. Tak má také Kristus
absolutní právo dělat s křesťanem,
co se mu zlíbí. Ježíš z lásky zaplatil
za naši svobodu smrtí na kříži. Vykoupil nás z hříchu a tím se každý
křesťan stává Kristovým majetkem.
Pavel to vysvětluje „A za všechny
zemřel proto, aby ti, kteří jsou naživu,
nežili už sami sobě, nýbrž tomu, kdo za
ně zemřel i vstal.“ (2K 5,15)
b) Absolutní vládce. Pán znamená, že člověk má právo vyžadovat
naprostou poslušnost. Kristu jsme zavázáni bezvýhradnou poslušností. Jde
o odpověď lásky tomu, který nás miluje a dal za nás život.
c) Absolutní Král. Kýrios
označuje císařskou moc. Koncem
prvního století bylo kyrios titulem
římského císaře. Každý občan musel
jednou za rok přinést vonné tyčinky a
zapálit je jako vyznání, že císař je
bůh. Přesně to Křesťané nedělali. Pro
ně byl jediným Pánem Ježíš a nic by
je nepřimělo, aby řekli: „Císař je
Pán.“ Pro svou víru raději umírali na
kříži v plamenech a v aréně. Křesťan
je člověk, který přísahal věrnost svému Králi Ježíši Kristu a svůj slib také
plní.
d) Absolutní božství Kýrios
bylo používáno již ve Starém Zákoně
jako překlad slova JAHVE, tedy jméno Boha, který byl zjeven v Kristu.
Věříme, že v Ježíši Kristu jsme v
Boží přítomnosti, do které můžeme
vstoupit pro Kristův kříž.
Závěr: Žádný titul nedává
Ježíši tolik nadvlády, jako Kyrios.
Nazývat Ježíše Pánem znamená uznávat Ho jako nejvyšší autoritu, když
Ho nazýváme Pánem:
a/ Potvrzujeme, že Ježíš je naším
absolutním vlastníkem, že Mu

cele patříme, že se před Jeho autoritou skláníme.
b/ Odevzdáváme Mu vše, co
jsme a co máme. Svou vůli zcela
podrobujeme Jeho vůli a jdeme Jeho
cestou.
Pro koho žiješ? Kdo řídí tvůj
život? Věříš v Ježíše jako Pána?
Chci vás povzbudit k tomu, abyste
Ježíše uctívali den za dnem víc a víc,
až by se stal Pánem vašeho života.
Ztišme se na chvíli a přemýšlejme o
tom, co jsme se naučili a ptejme se
sami sebe, co jsme poznali. Modleme se za to, aby Duch svatý otevřel
naše oči i srdce a my mohli pochopit,
co v Ježíšově jménu máme.

Služba nedokonalých IV.
Pavel Kalous, 3.5.2017
Cílem této malé série je odbourat představy, že si Pán Bůh musí
použít někoho extra výjimečného a
zvláštního. Bůh si chce použít nás.
Aby evangelium bylo mocné, zaujímáme postoj, že jsme hliněné nádoby.
Tento poklad máme však v
hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je Boží a
není z nás. (2K 4,7)
Nikdy nesmíme zapomenout
na to, že:
1/ je zapotřebí, aby zrno
neleželo na polici,
2/ víra roste konáním, ne
teoretizováním (“víra bez skutků je
mrtvá“).
Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači - to byste
klamali sami sebe! Vždyť kdo slovo
jen slyší a nejedná podle něho, ten se
podobá muži, který v zrcadle pozoruje svůj vzhled; podívá se na sebe,
odejde a hned zapomene, jak vypadá.
(Jk 1,22-24)

Síla poddání se: Slovo, které
se stalo od Hospodina k Jeremjášovi: "Vstaň a sestup do hrnčířova domu a tam ti ohlásím svá slova." Sestoupil jsem tedy do hrnčířova
domu, právě když pracoval na hrnčířském kruhu. Ale nádoba, kterou
vlastní rukou z hlíny zhotovoval, se
nepovedla. Začal znovu a udělal z ní
nádobu jinou; dělal, co se mu zdálo
být správné. I stalo se ke mně slovo
Hospodinovo: "Cožpak nemohu naložit s vámi jako ten hrnčíř, dome izraelský? je výrok Hospodinův. Hle, jste
v mých rukou jako hlína v rukou hrnčířových, dome izraelský. (Jer 18,15)
Bůh chce s tebou stále pracovat, dovoluješ Mu to? Stále Mu to
dovoluj. Jde o celoživotní proces.
Kristus v nás musí růst, nás samotné
přerůstat, to je duchovní růst. Nemůžeme zapírat Krista a zároveň kázat
evangelium.
Chcete(me) se podobat Ježíši? Tak dělejme, co On dělal lidem.
Tak dělejme, co dělal Ježíš. Myslíte
si, že někoho zajímá, že se tady nějaké církvičky scházejí?
V Kristu Ježíši nezáleží na
tom, je-li někdo obřezán či ne; rozhodující je víra, která se uplatňuje láskou. (Ga 5,6)
Nebo v Kristu Ježíši ani obřízka neprospívá, ani neobřízka, ale
víra skrze lásku dělající. (KR)
V Kristu Ježíši přece nezáleží
na obřízce nebo neobřízce, ale na
víře, která se projevuje láskou. (B21)
Tak často zaměňujeme AGAPE za pocity a emoce. Ale AGAPE je
láskou KONAJÍCÍ:
Ježíš chodil po celé Galileji,
učil v jejich synagógách, kázal evangelium království Božího a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v
lidu. (Mt 4,23)
Ježíš obcházel všechna města
i vesnice, učil v jejich synagógách,
kázal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu. (Mt 9,35)
Ježíš řekl svým učedníkům:
Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské. Nemocné uzdravujte,
mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte; zadarmo jste dostali, zadarmo dejte.
(Mt 10,7-8)

Řekl jim jasně, co mají zvěstovat, říkat. Řekl jim jasně, co mají
konat, dělat. Lidé v církvi si často
mylně myslí, že lidi k Ježíši přitahovala láska, pokora, soucit … Ale ve
skutečnosti to bylo mnohem prozaičtější: Měli nějaký neřešitelný problém
a potřebovali ho vyřešit. Prostě a jednoduše, „jeho učení mělo MOC“.
Ježíš chodil po celé Galileji,
učil v jejich synagógách, kázal evangelium království Božího a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v
lidu. Pověst o něm se roznesla po celé
Sýrii; přinášeli k němu všechny nemocné, postižené rozličnými neduhy a
trápením, posedlé, náměsíčné, ochrnuté, a uzdravoval je. A velké zástupy
z Galileje, Desetiměstí, z Jeruzaléma,
Judska i ze Zajordání ho následovaly.
(Mt 4,23-25)
Všimněte si, že i dnes jdou
lidé za tím, kdo jim může pomoci a je
jim úplně jedno, jestli to je léčitel,
nějaký šarlatán nebo jasnovidec …
POKRMEM je Boží Slovo, nikoliv
knížky. Žel, mnoho věřících stále ještě nepochopilo, že SLOVO patří do
srdce, nikoliv do ROZUMU. Slovo
v SRDCI, nikoliv v rozumu, má
v sobě potenciál růstu STROMU.
Musíme za vás, bratří, stále
Bohu děkovat, jak se sluší, protože
vaše víra mocně roste a vzájemná
láska všech vás je stále větší. Proto
jsme na vás hrdi v církvích Božích,
neboť vaše víra je vytrvalá v každém
pronásledování a útisku, které snášíte. (2Te 1,3-4)
Jsme povinni za vás, bratří,
vždy Bohu děkovati tak, jak je důstojno, protože vaše víra nadmíru roste a
vzájemná láska každého jednotlivce z
vás se množí. (PT)
A jiná zrna padla do dobré
země a vzcházela, rostla, dávala úrodu a přinášela užitek i třicetinásobný
i šedesátinásobný i stonásobný."
… Toto pak jsou ti, u nichž je zaseto
do dobré země: Ti slyší slovo, přijímají je a nesou úrodu třicetinásobnou
i šedesátinásobnou i stonásobnou." (Mk 4,8-20 čti celé)
SLOVO ani MOC není naše,
je to Boží, je to v nás (svěřené nám ke
službě, nikoliv teorii); právě toto máme ostatním zadarmo dávat.
Jsme přece jeho dílo, v Kristu
Ježíši stvořeni k tomu, abychom

konali dobré skutky, které nám Bůh / Ježíše. (B21)
předem, B21, PT, KMS/ připravil.
A z plnosti jeho my všickni
(Ef 2,10)
vzali jsme, a to milost za milost. Nebo
zákon skrze Mojžíše dán jest, ale milost a pravda skrze Ježíše Krista stala
Závěr:
1/ Mějme postoj „hliněné nádoby“. se jest. (KR)
2/ Měj jasno ve své nové identitě:
Boží milost pořád trvá. Boží
Jsem „nové stvoření“ (nežiji již já).
„amnestie“ JE pro všechny ze vše3/ Nové SRDCE, nikoliv rozum (či ho.
emoce)!, je“ hlína“ (půda) pro sePodali mu knihu proroka Izamínko Božího slova.
iáše; otevřel ji a nalezl místo, kde je
4/ … nesmírná moc je Boží a není psáno: Duch Hospodinův jest nade
z nás. (2K 4,7)
mnou; proto mne pomazal, abych
5/ Nebuďme jen posluchači.
přinesl chudým radostnou zvěst; po6/ … víra je skrze lásku dělající. / slal mne, abych vyhlásil zajatcům
KR/. (Ga 5,6)
propuštění a slepým vrácení zraku,
7/ Jděte a kažte, že se přiblížilo krá- abych propustil zdeptané na svobodu,
lovství nebeské. Nemocné uzdravuj- abych vyhlásil léto milosti Hospodite, mrtvé probouzejte k životu, malo- novy.´ (L 4,17)
mocné očišťujte, démony vymítejte;
Co se stalo, co následovalo,
zadarmo jste dostali, zadarmo dejte. když Ježíš vyhlásil „léto milosti“?
(Mt 10,7-8)
Když to slyšeli, byli všichni v
synagóze naplněni hněvem. Vstali,
vyhnali ho z města a vedli až na sráz
Služba nedokonalých V.
Když zákon paralyzuje službu hory, na níž bylo jejich město vystavěno, aby ho svrhli dolů. (L 4,28)
milosti (v moci).
Bůh vyhlásil amnestii pro
Pavel Kalous, 24.5.2017
všechny a oni Ho jdou svrhnout z
Může sloužit služebník, hory. Ďábel nechce, aby se zvěstovakterý je nedokonalý? Služebník, lo slovo milosti. Můžete obzvláště v
který není ZCELA proměněný, kte- církvi narazit na odpor, pokud hlásáte
rý zhřeší „v myšlenkách, slovech a slovo milosti a ospravedlnění, protože
skutcích“? Kdo z vás je bez hříchu, v církvi vládne zákonictví (farizejové
první hoď kamenem. Neříkám, abys- také byli zákoničtí).
Rétorika, kterou apoštol Pate hřešili úmyslně, pokud zhřešíte,
vel
používá,
je velice „agresivní“.
čiňte z toho pokání a jde se dál. Naše
služba nezávisí na míře našeho pro- Proč? Paskvil = „křesťanské zákonicměnění. Pán si nás použije v každé tví“ - připravuje lidi o Kristovu milost. Ďábel je lhář, lže především tak,
fázi proměny, pokud chceme.
Pán nás vybavuje vším po- že překrucuje Boží Slovo.
Divím /žasnu, B21/ se, že se
třebným. BEZ MILOSTI SOBĚ a
od
toho,
který vás povolal milostí
BEZ MILOSTI PRO DRUHÉ nemůžete lidem sloužit milostí. Kris- Kristovou, tak rychle odvracíte k jinétova služba je služba milosti ke mu evangeliu. Jiné evangelium ovšem
spasení, k uzdravení a k osvobozo- není; jsou jen někteří lidé, kteří vás
zneklidňují /zmást, B21/ a chtějí
vání.
Z jeho plnosti jsme byli ob- evangelium Kristovo obrátit v pravý
darováni my všichni milostí za milos- opak. Ale i kdybychom my nebo sám
tí. Neboť Zákon byl dán skrze Mojží- anděl z nebe přišel hlásat jiné evanše, milost a pravda se stala skrze gelium než to, které jsme vám zvěstovali, budiž proklet! Jak jsem právě
Ježíše Krista. (J 1,16)
Už jsme obdarováni. Vše a řekl, a znovu to opakuji: Jestliže vám
ve všem, co nám Pán mohl dát, nám někdo hlásá jiné evangelium než to,
dal. Ve Slově a Duchu. Je tam minu- které jste přijali, budiž proklet!
(Ga 1,6-9)
lý čas.
Problém sborů v Galácii je
Z jeho plnosti jsme všichni
ten,
že
sem
proniklo zákonické učení
přijali, a sice milost za milost. Zákon
od
židokřesťanů.
byl vydán skrze Mojžíše, milost a
Tu svobodu nám vydobyl
pravda však přišla skrze Mesiáše

Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte
si na sebe znovu vložit otrocké jho.
Slyšte, co vám já Pavel říkám: Dáváte-li se obřezat, Kristus vám nic neprospěje. Znovu dosvědčuji každému,
kdo se dá obřezat, že JE zavázán zachovávat CELÝ zákon. Odloučili jste
se od Krista vy všichni, kteří chcete
dojít ospravedlnění na základě zákona, POZBYLI jste milosti (VYPADLI
jste z milosti, KR). (Ga 5,1-4)
…Ti, kteří mezi vás kvůli obřízce vnášejí neklid /nepokoj KR/, ať
se rovnou vyklestí! (Ga 5,12)
Člověk, tak jak je, není schopen naplnit Zákon. Je třeba si uvědomit, že Zákon soudí všechny (a s ním
vás i někteří křesťané). Soudí nás v
naší hlavě a pak i ty druhé. Je třeba si
uvědomit, že Zákon soudí vaše, naše,
jejich myšlenky, slova a skutky. Ale
obvykle člověk, který je pod zákonem, bývá sebestředný a soudí spíše
ty druhé. To působí zneklidnění,
zmatek, nesoustřední, odvádí od
služby MILOSTI. Zůstaňte proto
pod deštníkem milosti a ne pod deštníkem zákona.
Víme, že co zákon říká, říká
těm, kdo jsou pod zákonem, aby byla
umlčena každá ústa a aby celý svět
byl před Bohem usvědčen z viny.
Vždyť ze skutků zákona `nebude před
ním nikdo ospravedlněn´, neboť ze
zákona pochází poznání hříchu.
(Ř 3,19-20)
Jste usvědčení a nemáte milost, jste-li pod zákonem.
Otec nikoho nesoudí, ale všechen soud dal do rukou Synovi, aby
všichni ctili Syna, jako ctí Otce. Kdo
nemá v úctě Syna, nemá v úctě ani
Otce, který ho poslal. Amen, amen,
pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří
tomu, který mě poslal, má život věčný
a nepodléhá soudu /na soud nepřijde
KR, B21, KMS/, ale přešel již ze smrti

do života. (J 5,22-24) (nepřijde na
soud, protože má Krista, nebude souzen)…
Vy soudíte podle zdání (těla,
KR, KMS; tělesně B21). Já nesoudím
nikoho. (J 8,15) Kristus je milost.
Víme však, že člověk se nestává spravedlivým před Bohem na
základě skutků přikázaných zákonem,
NÝBRŽ vírou v Krista Ježíše (jsme
ospravedlněni). I my jsme uvěřili v
Ježíše Krista, ABYCHOM došli
spravedlnosti z víry v Krista, a ne ze
skutků zákona. Vždyť ze skutků zákona „nebude nikdo ospravedlněn“. …
Já však, odsouzen zákonem, jsem
mrtev pro zákon, abych živ byl pro
Boha. Jsem ukřižován spolu s Kristem, nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji ve
víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne.
Nepohrdám Boží milostí: Kdybychom mohli dosáhnout spravedlnosti
skrze zákon, byla by Kristova smrt
zbytečná. (Ga 2,16-21)
Dokud nepřišla víra (tj.
ospravedlnění z víry v Krista, ne víra
ve smyslu uzdravování), byli jsme
zajatci, které zákon střežil pro chvíli,
kdy víra měla být zjevena. Zákon byl
tedy naším dozorcem až do příchodu
Kristova, až do ospravedlnění z víry.
Když však přišla víra, nemáme již
nad sebou dozorce. Vy všichni jste
přece skrze víru syny Božími v Kristu
Ježíši. (a ďábel říká, ty nejsi Boží
syn, ty děláš špatné věci, koukej, na
co myslíš...) Neboť vy všichni, kteří
jste byli pokřtěni v Krista, také JSTE
Krista oblékli. Není už rozdíl mezi
židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni
JSTE jedno v Kristu Ježíši. Jste-li
Kristovi, JSTE potomstvo Abrahamovo a dědicové toho, co Bůh zaslíbil.
(Ga 3,23-29)
Ne obléknete, ale oblékli jste
Krista. Jsme do Krista ponořeni. Bůh
se na nás dívá jako na Krista. Nedovolte ďáblu, aby vám namluvil, že
nejste dost dobří. Přemýšlejte o tom,
zda ještě nemáte dozorce. Pokud máte, nejste dědicové.
Chci říci: Pokud je dědic nezletilý,
ničím se neliší od OTROKA /řecké
DOULOS/, ač je pánem (řecké KYRIOS – tady mluví o nás!) všeho. Je
podřízen poručníkům a správcům až

do doby, kterou otec předem stanovil.
Tak i my, když jsme byli nedospělí
(maličcí KR), byli jsme otroky
vesmírných mocí (principy tohoto
světa B21). Když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého Syna,
narozeného z ženy, podrobeného zákonu, aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu podrobeni, tak abychom byli přijati za syny. Protože jste synové, poslal
Bůh do našich srdcí Ducha svého
Syna, Ducha volajícího Abba, Otče. A
tak už NEJSI otrok, nýbrž SYN, a když
SYN, tedy z moci Boží i DĚDIC. …. A
TO ĎÁBEL NECHCE, abyste poznali. (Ga 4,1-7)
Nenechte na sebe sestoupit
otrocké jho. Kam se podělo to vaše
nadšení? Mohu vám dosvědčit, že
kdyby to bylo možné, byli byste pro
mne obětovali vlastní oči. Stal jsem se
vaším nepřítelem tím, že vám říkám
pravdu? Oni se o vás horlivě ucházejí, ale nemyslí to dobře; chtějí vás
připravit o spásu a strhnout vás na
svou stranu. Je správné horlit, ALE
pro dobrou věc a vždycky, nejen tehdy, když jsem u vás, moje děti.
(Ga 4,15-18)
Pavel ten sbor založil a otočilo se to proti němu.
Proč nám Bůh už nemůže dát
více víry? Proč nám Bůh už nemůže
dát více moci? Proč nám Bůh už nemůže dát více lásky? Protože, DĚDIC zdědil vše. Bůh už nám VŠE
dal. Víte, kdo jste v Kristu. Žít v tomto těle je příležitost sloužit.
On neušetřil svého vlastního
Syna, ale za nás za všecky jej vydal;
jak by nám spolu s ním nedaroval
všecko? Kdo vznese ŽALOBU proti
vyvoleným Božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje! Kdo je odsoudí? Vždyť
Kristus Ježíš, který zemřel a který byl
vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás! Kdo nás odloučí od
lásky Kristovy? Snad soužení nebo
úzkost, pronásledování nebo hlad,
bída, nebezpečí nebo meč? (Ř 8,3235)
Spolu s Kristem sem na zem
přišlo všechno. Boží Království tu
zůstalo s církví, s církví, která ví, kdo
je v Kristu. Kdo je žalobce? Ďábel.
Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit.
(Mt 5,17)

Kristus zákon naplnil a uzavřel ho za
nás. Vždyť Kristus je KONEC zákona,
aby spravedlnosti došel každý, kdo
věří. (Ř 10,4)
Jsme ospravedlněni z víry.
Pozor na toto: Budeš-li dobře žít, budeš uzdraven. Budeš-li mít před Bohem ty správné motivy, budeš uzdraven. Nebudeš-li mít žádný hřích, budeš uzdraven. Nebudou-li mít rodiče
žádný hřích, budeš uzdraven. Budešli, jestliže … uzdravení není za odměnu po splnění podmínek. Ježíše
řekl: CHCI! Uzdravení není odměnou za jakýkoliv náš výkon. Zase
bychom byli pod zákonem. Vždyť
celý zákon je shrnut v jednom slově:
Milovati budeš bližního svého jako
sebe samého! (Ga 5,14)
Ale já nepřikládám svému
životu žádnou jinou cenu, než abych
dokončil svůj běh a splnil úkol, který
jsem dostal od Pána Ježíše: hlásat
evangelium
o
Boží
milosti.
(Sk 20,24) A nyní tě prosím, paní, ne
že bych ti psal nové přikázání, ale
připomínám to, které máme od počátku: abychom milovali jedni druhé. (2J 1,5)
Závěr:
1/ Ačkoliv je to k nevíře, je v církvi
rozšířeno „křesťanské zákonictví“.
2/ Zákonictvím nás ten „zlý“ paralyzuje (v očích sebe samých, i ve vztahu k druhým).
3/ Zlý se snaží zaměřit naši pozornost
na sebe-souzení, souzení druhých, to
neblaze odvádí pozornost od služby
evangelia o Boží milosti. Důsledkem
toho je, že v Písmu vidíte sebe a druhé velmi kriticky, pod soudem, tj. bez
milosti. Pak nám Boží moc nemůže
fungovat.
4/ Apoštol Pavel je ve vztahu
k zákonictví nekompromisní. Odmítá
ho! Kristus Zákon naplnil!
5/ Nejsme „děti“ Zákona, ale zaslíbené „potomstvo ospravedlňované
z víry v Krista“.
6/ Přemýšlej (s modlitbou nad Písmem), zdali jsi (pod) dozorcem anebo
dospělý dědic (milosti).
7/ Dědic může směle vstupovat do a
ujímat se nynějšího dědictví. To ty,
kteří do toho ještě nevstoupili (a jsou
stále pod Zákonem) irituje. Služme
prakticky službou MILOSTI, moci a
lásky.

Vzájemné přímluvy

Pavel Kalous

Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby,
V každý čas se v Duchu svatém modlete a prosmodlitby,
přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a
te, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za
za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tivšechny bratry i za mne. (Ef 6,18)
chým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti.
Tak také Duch přichází na pomoc naší slabos- To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce,
ti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. (1Tm 2,1-4)
Další oblastí je výše zmíněný výčet „za všechny
Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním. (Ř
lidi,
za
vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc“. Je
8,26)
součástí našich modliteb a přímluv i tato kategorie neznáVšichni potřebujeme přímluvné modlitby. mých lidí? Často máme tendenci modlit se jen za svou rodiTvoří cosi jako krytá záda. Když apoštol Pavel popisu- nu, své blízké či známé. Ale, co ti, které neznáme, za cizí
je Boží zbroj, popisuje jí podle vzoru zbroje římského lidi? Bohu záleží přece na každém člověku, kterého na
vojáka. Zbroj takového vojáka měl jedno slabší místo, chodníku potkáváme.
Bohu záleží na vládcích tohoto světa úplně stejně
záda. Nebylo to proto, že ta zbroj samotná byla nedokonalá, důvody byly jednoduché. Jednak se v boji ne- jako na kterémkoli jiném člověku. Většinou je máme na
počítalo, že se z boje bude utíkat (tzn. obrátit se k ne- očích skrze média. Máme na ně velice často negativní a
příteli zády), a jednak proto, že každý voják počítal, kritické názory. Dokonce v nich někdy vidíme nástroje zla.
Každý ať se podřizuje vládní moci, neboť není mospoléhal na to, že mu kryje záda jeho spolubojovník
ci,
leč
od
Boha. Ty, které jsou, jsou zřízeny od Boha, takže
(přičemž se i slovně, zezadu, povzbuzovali).
ten,
kdo
se
staví proti vládnoucí moci, vzpírá se Božímu
Bůh sám je Bohem přímluvy, Bůh
„přímluvce“. Kristus je přímluvce: Kdo vznese žalobu řádu. Kdo se takto vzpírá, přivolává na sebe soud. (Ř 13,1proti vyvoleným Božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje! 2)
Jistě nás také napadne, že si takoví lidé od Boha
Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a
naprosto
nic dobrého nezaslouží, jak jsou hrozní. Přitom
který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za
zapomínáme
na to, že i my jsme potřebovali a stále potřenás! (Ř 8,33-34)
bujeme
Boží
milost. Potřebují ji i oni. Neměřme jim bez
Duch svatý je také Přímluvce: Já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi navě- milosti, aby nám nebylo naměřeno stejně.
Ale, všimli jste si, že tam apoštol Pavel také píše:
ky. (J 14,16)
ABYCHOM
mohli žít tichým a klidným životem v opravdové
Jsme v duchovním světě, který je nemilosrdný,
zbožnosti
a
vážnosti.
To je dobré a vítané u našeho Spasitedémonický a protikristovský. Tento svět stojí zvláště
le
Boha,
který
chce,
aby
všichni lidé došli spásy a poznali
proti omilostněným lidem, aby je zničil.
pravdu.
Prosím vás, bratří, pro našeho Pána Ježíše
Tato přímluva za ně, je přímluvou, která se má stát
Krista a pro lásku, která je z Ducha, pomáhejte mi v
požehnáním i pro nás. Navíc, před Bohem je to „dobré a
boji svými přímluvami u Boha. (Ř 15,30)
I když Pavel nebyl žádné „ořezávátko“, moc vítané u našeho Spasitele Boha“. Ptáme-li se na to, jak Pán
dobře věděl, že sloužit Kristu, znamená potýkat se se vidí politiky a vládní představitele, pak tady máme odpověď: ... chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.
silnou duchovní a přesto reálnou opozicí.
Všichni, bez výjimky, potřebujeme přímluvné mod… třikrát jsem byl trestán holí, jednou jsem byl
litby.
Nikdy
nevíme, kdy to bude o tolik aktuální a potřebné
kamenován, třikrát jsem s lodí ztroskotal, noc a den
jsem jako trosečník strávil na širém moři. Častokrát pro nás samotné nebo pro ty, na nichž nám tak záleží a ktejsem byl na cestách - v nebezpečí na řekách, v nebez- ré milujeme. Přimlouváme-li se totiž za druhé lidi, v podpečí od lupičů, v nebezpečí od vlastního lidu, v nebez- statě tím zakládáme přímluvy i pro sebe. A to jistě chceme,
pečí od pohanů, v nebezpečí ve městech, v nebezpečí v aby i my jsme měli někoho, kdo se za nás přimlouvá.
Kolik času nás stojí přímluvná modlitba za druhé
pustinách, v nebezpečí na moři, v nebezpečí mezi falešlidi
(blízké,
známe i neznáme)?
nými bratřími … (2K 11,25-26)
V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste,
Apoštol doslova říká „prosím vás, bratří“, kvůli Pánu Ježíši Kristu a pro lásku (v textu řecké AGA- bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte … PřímluvPÉ), která je z Ducha. Miluje-li kdo druhého, jedním z ná modlitba je něco, co Pán klade na srdce věřícímu člověvýrazů Boží lásky je pravidelná pomocná přímluva. Je ku stále. Nepřimlouváme se až po tom, když se něco stane.
to POMOC v boji, v duchovní boji, často v těžkém Přímluvná modlitba je i modlitbou preventivní, aby se něco
duchovním boji. Přímluvy nepotřebují pouze lidi na nestalo (anebo naopak, aby se teprve něco dobrého stalo).
počátku své cesty víry, ale i ti (nebo právě ti), kteří Kristus sám je stálý Přímluvce, dělá to za nás (pro nás) v
slouží v různých službách, stojící v čele, protože tam to nebi stále. Přimlouvejme se stále jeden za druhé, potřebuje„pěkně fouká“. Chceme-li v něčem pomoci duchovním me to všichni.
Proto přináší dokonalé spasení těm, kdo skrze něho
autoritám, pak je jim pomocí pravidelná přímluvná
přistupují
k Bohu; je stále živ a přimlouvá se za ně. (Žd
modlitba. Nejde o nic jiného, než to jen pravidelně dě7,25)
lat.

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!"

Podporujeme Izrael (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:
Donát Jan

Kontakt:
31. 7.

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.

