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

Neboť to, co s vámi zamýšlím,
znám jen já sám, je výrok Hospodinův,
jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu:
chci vám dát naději do budoucnosti.
Budete mě volat a chodit ke mně, modlit se ke mně a já vás vyslyším. Budete
mě hledat a naleznete mě, když se mne
budete dotazovat celým svým srdcem.
Dám se vám nalézt, je výrok
Hospodinův, a změním váš úděl, shromáždím vás ze všech pronárodů a ze
všech míst, kam jsem vás vyhnal, je
výrok Hospodinův, a přivedu vás zpět
na místo, odkud jsem vás přestěhoval.
(Jer 29,11-14)
Bůh je dobrý. Odhaluje své
myšlení, své záměry s člověkem. Bůh
Bible je Bohem milujícím. Je zárukou
a perspektivou nejen pro budoucnost,
ale Bohem pro přítomnost.
… Já (Kristus) jsem přišel,
ABY měly život a měly ho v hojnosti.
(J 10,10)
Jestliže si někdo myslí, že Bůh
je vzdálený, nekomunikuje a přináší
jen zlo, pak opak je pravdou. Je to člověk, kdo se skrývá, vymlouvá, kličkuje
a před svou vlastní záchranou utíká.
Hospodin Bůh zavolal na člověka: "Kde jsi?" On odpověděl:
"Uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál
jsem se. A protože jsem nahý, ukryl
jsem se." (Gn 3,9-10)

duben 2016
Svatý Bůh vybízí, hledá, volá
nesvatého člověka, aby se opět vrátil
do vztahu s Ním.
Je to pro mě vždy zvláštní slyšet, jak si lidé ztěžují, Bohu spílají, za
co vše může. Obvykle říkám, že je
mohu s Bohem seznámit, aby se sami
přesvědčili, kým On je. Mluvím o Jeho Synu Ježíši, o Jeho díle a jak jednoduché je k Němu přijít.
Ovšem, obvykle narazíme na
překážku, na hřích. Někteří lidé milují
svůj život v hříchu, nechtějí přijít ke
světlu, aby jejich život nebyl ve světle.
Takže dál jen kritizují Boha,
kterého neznají, odmítají se s Ním seznámit a ze zákopu svého hříchu svalují vinu na nevinného.
Fascinuje mě, s jakou trpělivostí se Bůh nechá urážet a hanět, aby
to mnohým dříve nebo později vše došlo. CO? Bůh je milující.
Také my jsme poznali lásku,
kterou Bůh má k nám, a věříme v ni.
Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v
Bohu zůstává a Bůh v něm. (1J 4,16)
Dobrou zprávu o vzkříšeném
živém Kristu jsem poprvé uslyšel na
podzim 1986. O něco později jsem
Krista přijal jako Pána a svého Spasitele. Chvála Bohu, nikdy jsem nelitoval!
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
Bileám, věštec, který měl šanci
(dokončení)
Pavel Kalous, 3. 1. 2016
Když Bileám mluví k Bohu,
tak Ho oslovuje Jahve = Pane. Ale ve
skutečnosti Ho neznal. Věděl pouze
o Něm, jako na začátku Jób. Neměl
s Bohem vztah. To byl základní problém Bileáma, jeho domnělá blízkost
Bohu byla obrovskou vzdáleností.
Přestože s Ním měl zkušenost. Jasná
zpráva je, že Bůh chce, aby prostřednictvím Božího lidu o Božích skutcích a Božím zájmu jednak věděl
moábský král Balák, ale i ti, o kterých bychom dnes řekli, že to jsou
okultisté. Tady je to Bileám. Tito
duchovně citliví lidé jsou skutečně
velice blízko. Po svém obrácení jsou
duchovně poškozeni daleko víc než
obyčejný zloděj. Dlouho jim trvá,
než se jim zaostří pohled Božím způsobem.
Opustili přímou cestu a
zbloudili, když se dali na cestu Balaáma, syna Beorova, kterému se zalíbila mzda za nepravost (2Pt 2,15).
Bůh s Bileámem jednal, zjevil mu své záměry. Souhlasil s tím,
že bude mluvit, jen to, co mu řekne.
Byl velice blízko, ale nebyl Boží
partner. Mohl se jím stát.
Přicházeli i mnozí z těch,
kteří uvěřili, a přede všemi vyznávali, že také oni dříve používali zaklínání (Sk 19,18).
Přinesli svoje drahé knihy,
které spálili a činili pokání. Oni vyznávali, že sloužili nějakým magickým silám. Tím, že ty magické věci
zlikvidovali, dali jasně najevo, že se
od toho oddělili. Stali se z nich Boží
děti. O Bileámovi toto nečteme.
Bileám vstoupil s nimi do
spolupráce. Jakmile se pomocí rituálu začal dotazovat Hospodina, zjistil,
že Hospodin si nepřeje, aby proklínal
Boží lid. Spolupráci s nimi zpočátku
odmítl. Přišli za ním podruhé: Bileám však Balákovým služebníkům
odpověděl: "I kdyby mi Balák dal
dům plný stříbra a zlata, nemohl
bych přestoupit rozkaz Hospodina,
svého Boha, a učinit cokoli, ať malého nebo velkého (v 18).
Nabízeli mu mnohem víc než

poprvé. Vypadalo to, že je na straně
Izraele, dokonce Hospodina nazval
svým Bohem. Přesto se šel znova
Hospodina zeptat, i když poprvé Hospodin mu řekl jasné NE.
V noci přišel Bůh k Bileámovi
a řekl mu: "Když ti muži tě přišli pozvat, jdi s nimi. Ale budeš dělat jenom
to, co ti poručím." (v. 20).
Někdy si myslíme, že Boha
přesvědčíme. Bůh mu dovolil s nimi
odejít. Má nás rád, chce nás vyškolit.
Když s nimi odcházel, postavil se mu
do cesty sám Boží posel, kterého ale
on neviděl. Je zvláštní, že něco, co
mu Pán Bůh řekl, slyšel a něco, co
mu ukazoval, vůbec neviděl.
Duchovní člověk neviděl Božího anděla a oslice ano! Mnoho lidí
oslovuje Boha jako svého Pána, má o
Něm spoustu informací, a přesto Ho
nevidí. Je to proto, že s Ním nejsou
v důvěrném vztahu.
Ježíš řekl: Ne každý, kdo mi
říká `Pane, Pane´, vejde do království
nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi řeknou
v onen den: `Pane, Pane, což jsme ve
tvém jménu neprorokovali a ve tvém
jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém
jménu neučinili mnoho mocných činů?´ A tehdy já prohlásím: `Nikdy
jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo
se dopouštíte nepravosti.´ (Mt 7,2123).
My se máme chlubit tím, že
známe Pána osobně, ne že o Něm
máme informace. Hřích je i to, že
víme, co máme činit a neděláme to,
tj. děláme věci nepravé.
Saul chtěl po proroku Samuelovi, potom co zhřešil, aby se s ním
veřejně šel poklonit Bohu. Chtěl mít
před lidmi královskou pozici potvrzenou prorokem.
Osobní kontakt s Bohem, to
je něco jiného.
Osel je v tomto případě také
Boží posel. Někdo si také může myslet, že jsem osel. Být kristovcem je
bláznovství.
Budiž vzdán dík Bohu, který
nás stále vodí v triumfálním průvodu
Kristově a všude skrze nás šíří vůni
svého poznání. Jsme totiž jakoby vůní
kadidla, jež Kristus obětuje Bohu; ta
vůně proniká k těm, kteří docházejí

spásy, i k těm, kteří spějí k zahynutí
(2Ko 2,14-15).
Bůh může jednat s lidmi,
kteří jsou kolem nás.
Byl to moábský král, který
si Bileáma povolal, aby zatratil Izrael. Znáte příběh o Rút? Ona byla
moábská a měla krásné vyznání:
Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh
mým Bohem (Rút 1,16).
Bileám se vůbec nepozastavil nad tím, že k němu promluvila
oslice. On ji jen bil, protože nechtěla jít.
Nakonec izraelský lid neproklel, protože mu to Bůh nedovolil. Ale s ním samotným to nic neudělalo. Bileám odvětil Hospodinovu
poslu: "Zhřešil jsem. Nevěděl jsem,
že ty ses mi postavil do cesty. Avšak
jestliže se ti to nelíbí, vrátím se
zpátky." (v.34).
To nebylo pokání, on jen
viděl překážku na cestě, tak se chtěl
vrátit zpátky ke své profesi věštce.
On uviděl z Boží milosti Boží lid,
ale nechtěl se stát jeho součástí.
Věděl o Bohu a Jeho skutcích, věděl, co se Bohu líbí. Ale nic z toho
nevyvodil! Hospodin byl pro něj
stále JEN božstvo z mnohých jiných.
Je to také o lidech, kteří
jsou okolo Izraele, okolo církve.
Moábská Rút uvěřila, moábský král,
ani Bileám, ne. Modleme se za lidi,
kteří jsou kolem nás.
Závěr:
1/ Když Bůh jedná s Izraelem, s
církví, tak jedná i s lidmi, kteří jsou
kolem.
2/ Okultisté vědí, že existuje duchovní svět a často vědí i o Bohu.
3/ Vědět o Bohu je jedna věc, znát
Boha a oddat se Mu je druhá věc.
4/ Ve skutečné církvi vládne biblický Bůh Jahve. Nepřistupujme
k Bohu jako k božstvu.
5/ Bůh v naší službě sleduje motivy
a postoje srdce.
6/ Můžeš být velice blízko Bohu, a
přesto můžeš být velice daleko.
7/ Jak si myslíš, že stojíš? Je pro
tebe Bůh božstvem? Proč jsi dnes
přišel?

Domluvy
Pavel Kalous, 10. 1. 2016
Moji bratří, které miluji a po
nichž toužím, jste mou radostí a slávou; proto stůjte pevně v Pánu, milovaní. Euodii domlouvám i Syntyché
domlouvám, aby byly zajedno v Pánu
(Fp 4,1-2).
Apoštol Pavel tady domlouval dvěma sestrám, oběma rovnocenně. To téma se stalo předmětem
zmínky v dopise. To slovo je adresné,
je konkrétní. Domlouvali jste někdy
svým dětem? S jakým úspěchem?
Proč Pavel považoval za nutné jim domlouvat? Předmětem domluvy je, aby byly zajedno v Pánu
(aby jednostejně smyslily v Pánu –
KR). Jejich nejednota musela být takového rozměru, že mohla být příčinou dalších svárů. Jedna malá jiskra
může způsobit veliký požár.
I jazyk je oheň. Je to svět zla
mezi našimi údy, poskvrňuje celé tělo
a ničí celý náš život, sám podpalován
pekelným plamenem (Jk 3,6).
Ze zkušeností mohu říct, že
za rozpadem sboru zpočátku stály
banální věci. Ty se neřešily a plamen
potom sežehl nejednoho člověka. Důsledkem byly rozbité vztahy, zranění
a narušená důvěra v církev. Za těmi
spory stál někdo, kdo chtěl rozbít jednotu partnerství, vztahů. Vždy, když
se lidé začnou hádat, stojí za tím ten
zlý.
Duchovní jednota v církvi je
velmi důležitá. Mají-li dva vojáci bojovat proti nepříteli, nemůžou vést
mezi sebou žabomyší války.
Stává se někdy, že se lidé do
takové situace dostanou a nejsou
schopni to spolu vyřešit.
Řecké
PARAKALO
„parakaleo“ - domluva – dojednat,
rozmluvit, se skládá ze dvou slov.
PARA je adresná předložka –
doslova: to, co chcete říct s důrazem
na blízkost k člověku.
KALEO – zavolat, promluvit,
vyzvat, zdůraznit hlasem.
Domluva – tj. rozmluvit, zastavit rozjednanou věc, situaci, naléhat, dát si říci. Snaží se promluvit až
k srdci jedné a také té druhé sestry.
Cílem není vyšetřování situace, ale k
oběma promluvit. Bůh se chce svým

slovem dostat až k tvému srdci. Někdy prostě nechceme slyšet. I my
křesťané trpíme kornatostí tepen nebo máme srdce obrostlé tukem. Lidé
slovo slyší, ale nesestoupí až do jejich srdce. Nenastane tam: parakaleo,
tj. domluva nedošla svému cíli.
K čemu slouží tedy biblické
domluvy?
Je-li dům vnitřně rozdělen,
nebude moci obstát (Mk 3,25). Např.
vojáci byli na bitvu chráněni zepředu, ti za nimi jim kryli záda. Jsme-li
nejednotní, tj. nekryjeme si vzájemně
záda, tak nepřítel toho využije. To
platí pro jakoukoliv formu partnerství. Všude, kde chce Bůh naplňovat
svoje plány, tam také přichází zlý,
který rád povzbuzuje vaši individualitu před údy Kristova těla.
Lepší suchá skýva a k tomu
klid než dům plný obětních hodů a
spory (Přísl 17,1). Kdo zakusil chodit do sboru, kde je klid, tak ví, že to
působí jako „medová plástev“.
Neštěstím pro otce je syn
hlupák; svárlivá žena jak neustálé
zatékání vody (Přísl 19,13). Svárlivost rozrušuje stabilitu. Jestliže však
jeden druhého koušete a požíráte,
dejte si pozor, abyste se navzájem
nezahubili (Ga 5,15). To je hrůza,
navzájem se zahubit! Apoštol Pavel
ví, že před velkým ohněm je něco
malého.
Někdy máme dojem, že potřebujeme slovo od Pána. Všimněte
si, že tady jim píše apoštol Pavel. A
také napsal: Jsme tedy posly Kristovými, Bůh vám domlouvá našimi ústy; na místě Kristově vás prosíme:
dejte se smířit s Bohem! (2Ko 5,20).
Pavel jim zvěstoval Boží řeč. My
bychom raději nějaké show s anděly,
abychom tomu uvěřili. Bůh si často
používá naše ústa navzájem.
Pošetilec znevažuje otcovské
kárání, kdežto kdo na domluvy dbá,
jedná chytře. …Tvrdý trest postihne
toho, kdo opouští stezku, kdo domluvy nenávidí, zemře. … Ucho, které
poslouchá životodárné domluvy, bude přebývat mezi moudrými. Kdo se
vyhýbá trestu, neváží si vlastního
života, kdežto kdo domluvy poslouchá, získává rozum (Přísl 15,5.10; 31
-32).
Domluvy, které pomáhají
udržet jednotu, jsou opravdu

důležité. Budovat jednotu v církvi
není jednoduché. Každý máme nějaký charakter, vyšli jsme z různých
rodin, jsme takové vytvarované
puzzle. Musíme se nechat Bohem
různě tvarovat a natáčet, abychom
jeden do druhého zapadli. Lidé ve
světě se nedokážou spolu domluvit.
A nemluví cizím jazykem, nechtějí
se navzájem slyšet. Součástí budování Kristova těla je budování jednoty. Jednota je základem pro pevnou prokalenou stavbu. Naše vztahy
musí být prokalené. To, co je uvnitř
rozdělené, se sesype jako domeček
z karet, když přijde úder.
A usilovně hleďte zachovat
jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje (Ef 4,3).
Závěr:
1/ Bůh si používá domluvu jako řeč
svých úst.
2/ Buď otevřený pro domluvy, je-li
to třeba (v tomto případě k jednotě).
3/
Domlouváš-li,
dělej
to
v moudrosti (po modlitbě).
4/ V domluvě nejde o „vyřídit si to“,
ale o nápravu, záchranu.
5/ Přijaté domluvy vedou k životu
v jednotě a pokoji společenství církve.
Buďme jednotní!

Víra je počátek
Pavel Kalous, 17. 1. 2016
Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si
jist tím, co nevidíme. K takové víře
předků se Bůh přiznal svým svědectvím (Žd 11,1-2).
Měli konkrétní zkušenosti,
které mohli popsat. Víra pak jest
nadějných věcí podstata, a důvod
neviditelných (v.1 KR).

Z hlediska informací nemáme v ruce vůbec nic, JEN to, že to
Bůh řekl. Slovo je jen zvuk a současně také nositel informace. Mluvíme
tady o SLOVĚ, KTERÉ VYCHÁZÍ
Z BOŽÍCH ÚST.
Co se odehrává v člověku,
když uvěří?
Původní význam řeckého
slovesa „PISTEUEIN“ – důvěřovat,
spoléhat, věřit. Je to jako lehnout si
na vodu a nechat se unášet. Slovo
„PISTIS“ – důvěra, víra, spolehnutí,
věrnost, spolehlivost, přesvědčení.
Velice často se používá v souvislosti
osobního vztahu k nějaké bytosti,
v Bibli tedy k Bohu.
Bůh nám dává veškeré informace. Všechno kolem nás svědčí o
existenci nějaké inteligentní bytosti –
Boha. Bůh nechce, aby naše víra byla slepá. On chce, aby naše víra byla
důvěrným vztahem.
Definice víry dle A. Novotného: „Jestliže někomu osobně důvěřuji, jsem přesvědčen o správnosti
údajů, které mi dává.“ Děláme kroky
víry a naše důvěra roste. Já nevěřím,
já nemám pochybnosti o Boží existenci, já důvěřuji.
Biblická „důvěra = víra“ je
prosté spolehnutí, odevzdanost živému Bohu, při kterém dostáváme
zpětné ujištění, že to tak je. SPOLEHNUTÍ, aniž bychom všemu rozuměli a všechno znali. Podobně
jako bezstarostné děti, které si nedělají starosti, kdo zaplatí účty za plyn
a kdo naplní ledničku. Je to taková
prostá důvěra, že o ně bude postaráno. Rodiče vyjadřují svůj vztah
k dětem skrze lásku a láska se vyjadřuje skrze péči, starostlivost.
Bůh nám také ukazuje lilie:
A o oděv proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou:
nepracují, nepředou (Mt 6,28) a dále
ptáky: Všimněte si havranů: nesejí,

nežnou, nemají komory ani stodoly, a
přece je Bůh živí. Oč větší cenu máte
vy než ptáci! (L 12,24). Je dobré naučit se důvěřovat.
Náš nový život začíná uvěřením (zatím Boha plně osobně neznáme). Je to krok víry, spolehnutí se
na Boží slovo. Děláme to na základě
nějakého svědectví, slyšení evangelia. Každý máme svůj příběh.
Vyznáš-li svými ústy Ježíše
jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci,
že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš
spasen. Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení, neboť Písmo praví: „Kdo v něho
věří, nebude zahanben.“ (Ř 10,9-11).
My víme, že jsme nedokonalí. V důvěře přicházíme ke Kristu, že
On dovede tyto věci přikrýt. On umí
naše chyby, hříchy proměnit ve slávu
svého jména.
Všechno začíná výzvou
Vaše srdce ať se nechvěje
úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne
(J 14,1).
Oni mu řekli: "Věř v Pána
Ježíše, a budeš spasen ty i všichni,
kdo jsou v tvém domě." (Sk 16,31).
Nic jiného nepotřebuješ proto, abys
byl zachráněn.
A to je jeho přikázání: věřit
jménu jeho Syna Ježíše Krista a navzájem se milovat, jak nám přikázal
(1J 3,23).
Toto je veliká směrovka pro
náš život. Když byl Jan uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a kázal Boží
evangelium. Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a
věřte evangeliu (Mk 1,14-15).
Spolehněte se na dobrou
zprávu, když se dostane k vašemu
sluchu: je za tebe zaplaceno výkupné,
u Boha máš odpuštění, trvá léto Hospodinovy milosti. Spolehněte se na
to, Bůh nám nelže.
Pohanské národy dělaly různé rituály, aby získaly přízeň boha.
To my nemusíme. My víme, že Boží
přízeň už máme. On se na nás dívá
skrze milost, kterou jsme dostali
v Pánu Ježíši Kristu. Jsme posly dobré zprávy. Ježíš jim odpověděl:
„Mějte víru v Boha!“ (Mk 11,22).
Jsme pozváni samotným Bohem Stvořitelem, abychom uvěřili
živému Bohu skrze Ježíše Krista.
Schopnost „věřit“ mají

všichni lidé. V životě realizujeme
různé projekty a věříme, že dojdeme
cíle.
Biblická víra je prostředek,
spojení, vztah, jímž jsme spojeni,
propojeni s Bohem.
Bez víry však není možné
zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se
odměňuje těm, kdo ho hledají (Žd
11,6). Žijeme z víry, ne z toho, co je
vidíme (2Ko 5,7).
Věříme-li v Ježíše Krista, tj.
máme-li Syna, máme všechno. Bůh
nedopustí zkoušku, kterou bychom
nedokázali zvládnout. Nemusíme se
obávat toho, co přijde. Důvěřuji Pánu, že dovolí jen tolik, kolik unesu.
Čím větší máme vztah k Bohu, tím
mu víc důvěřujeme. Máte známé a
přátele? Když s někým trávíte víc
času, váš vztah se prohlubuje. Vaše
důvěra (víra) roste.
Musíme za vás, bratří, stále
Bohu děkovat, jak se sluší, protože
vaše víra mocně roste a vzájemná
láska všech vás je stále větší (2Te
1,3).
V Písmu často vidíme, že
Ježíš hovoří o osobní víře lidí (Bůh
si všímá naší víry).
Když viděl jejich víru, řekl
tomu člověku: "Tvé hříchy jsou ti
odpuštěny." (L 5,20) Ochrnutého
spustili stropem ke Kristu.
A řekl ženě: "Tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji!" (L 7,50). Žena hříšnice umyla Ježíšovi nohy drahým olejem a utřela svými vlasy –
obrovsky se pokořila, sklonila se
před Kristem.
On jí řekl: "Dcero, tvá víra
tě zachránila, jdi v pokoji." (L 8,48).
Žena s krvotokem si říkala, jen se Ho
trochu dotknu a budu uzdravena.
V té chvíli se na Ježíše tlačilo plno
lidí, ona se Ho dotkla jinak.
Ježíš to uslyšel a řekl
(Jairovi): "Neboj se, jen věř a bude
zachráněna." (L 8,50). Neřekl: Udělám to, ale věř.
Důležitý je jazyk víry. Nebýt
pesimistický. S obtížemi máme bojovat, ne se jim poddávat. Neříkat: nic
nemá cenu, špatně to dopadne,…
Máme vyznávat – řecky HOMOLOGEIN – tj. mluvit stejně
(podle Božího Slova). Protože máme
mocného velekněze, který vstoupil až

před Boží tvář, Ježíše, Syna Božího,
držme se toho, co vyznáváme (Žd
4,14).
Proto, my křesťané, jsme-li
ve Slově, Slovo činí a jedná v náš
prospěch. I král David to vyznával: I
když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se
bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty.
Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují (Ž
23,4). Ježíš říká svým učedníkům: a
učte je, aby zachovávali všecko, co
jsem vám přikázal. A hle, já jsem s
vámi po všecky dny až do skonání
tohoto věku." (Mt 28,20). Já tomu
věřím, já na to spoléhám.
Pavel se Silasem byli ve vězení a neměli deprese. Nohy měli
v kládě a zbičovaná záda a oni svým
zpěvem oslavovali Boha. A Bůh se
k tomu přiznal. Zpívejme, chvalme
Boha.
Kam tvá slova proniknou,
tam vzchází světlo, nezkušení nabývají rozumnosti (Ž 119,130).
Důležité vyznání: Co však
praví? `Blízko tebe je slovo, v tvých
ústech a ve tvém srdci´; je to slovo
víry, které zvěstujeme (Ř 10,8). Slovo je v našich ústech, co vyznávám?
Slovo víry, důvěry, spolehnutí?
Neboť kdo se narodil z Boha,
přemáhá svět. A to vítězství, které
přemohlo svět, je naše víra (1J 5,4).
Být odvážný - věřit tomu, co
Bůh řekl, chcete-li, zaslíbil.
Na cestě k Bohu jsou překážky. Můžeme se vrátit zpátky nebo
čekat na Boha, co udělá. A Bůh čeká,
co uděláme my. Nejlépe je udělat
KROK VÍRY. Je to bláznivé? Pod
krokem víry se objeví pevná zem.
Zdání překážky klame. K takové víře předků se Bůh přiznal svým svědectvím (Žd 11,2).
Závěr:
1/ Biblická důvěra = víra je stálým
vyjadřováním mého osobního vztahu
s živým Kristem.
2/ Uvěřením to neskončilo, ale všechno teprve začíná.
3/ Uvěřením = spolehnutím vstupuje
člověk do tohoto osobního vztahu.
4/ Víra, jako „proměnná hodnota“;
můžete být malověrní nebo mít „tak
velkou víru“.
5/ Mluv, vyznávej Boží slovo. Tak,
aby bylo slyšet Slovo víry, někdo ho

musí mluvit, vyslovovat.
6/ Naše víra, důvěra, má přinést mnohonásobný užitek.
7/ Jednáme-li v této důvěře, naše víra
se stává hmotnou, reálnou a to k Boží
slávě.

Malověrnost, okolnosti
Pavel Kalous, 24. 1. 2016
Vstoupil na loď a učedníci ho
následovali. V tom se strhla na moři
veliká bouře, takže loď už mizela ve
vlnách; ale on spal. I přistoupili a
probudili ho se slovy: "Pane, zachraň nás, nebo zahyneme!" Řekl
jim: "Proč jste tak ustrašeni, malověrní?" Vstal, pohrozil větrům i moři; a nastalo veliké ticho. Lidé užasli
a říkali: "Kdo to jen je, že ho poslouchají větry i moře?" (Mt 8,23-27).
Co zabraňuje tomu, aby se
mohly konat zázraky? Chci mluvit o
malé víře a o tom, co ovlivňuje kvalitu naší víry.
Učedníci Ho následovali na
loď, šli za Ním. Jejich víru ovlivňovala celá řada faktorů. Tady se dostali do bodu, kdy byla jejich víra
v Ježíše Krista nějakým způsobem
testovaná. Když Bůh dopouští nějaké
zkoušky, tak to jsou zkoušky jako
testy ve škole. Ten test měl ukázat,
jak na tom Ježíšovi následovníci
jsou. Následování Ježíše, může přinést bouři - situaci, která je složitá
(ukáže, na kom/čem, kdo stavěl –čti
Mt 7,24-27).
A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku." (Mt 28,20). Máme štěstí vědět,
že Ježíš je s námi na lodi, i když
zrovna nedělá zázrak. Zřejmě nás
chce něco naučit.
Učedníci již s Ježíšem zažili
různé zázraky. V bouři začali vidět
víc ty kulisy – velké vlny, a jejich
srdcí se zmocnil strach. Jako kdyby
neměli Boha. Náš Bůh je zázračný a
stále stejný.
Zajímavá je reakce Ježíše,
když se vzbudil. Řekl jim: "Proč jste
tak ustrašeni, malověrní?" Často
máme pocit, že Ježíš dlouho otálí
(viz Lazar). Pak jsme jako bloud,
který si říká, že Bůh tu není (Ž 53,2).
Vyznávej, že Bůh je s tebou, i když
jsi v tlaku.

Ježíš odkryl jejich diagnózu
- malověrní – mít malou víru, tj. mít
malou důvěru. Vždy ty skutečnosti
budou děsivé, uvěření hodné. On se
divil, proč byli tak ustrašení. Vždyť
byl s nimi. A s námi je také. Každá
naše okolnost může být Goliášem,
vojskem proti Božímu lidu. Zároveň
to posiluje naši víru. Když neumíme
aplikovat do svého života ty zapsané
příběhy, tak jsou jen pohádkou. Bůh
chce, abychom byli Jeho učedníci.
Toužím žít z toho, co nám
Bůh chce skrze Bibli říct do našich
životů tady a teď. Buď naše víra
poroste, nebo bude klesat. Vždy se
s tím dá něco dělat.
Když ho učedníci viděli kráčet po moři, vyděsili se, že je to přízrak, a křičeli strachem. Ježíš na ně
hned promluvil a řekl jim:
"Vzchopte se, já jsem to, nebojte
se!" Petr mu odpověděl: "Pane, jsili to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po
vodách!" A on řekl: "Pojď!" Petr
vystoupil z lodi, vykročil na vodu a
šel k Ježíšovi. ALE když viděl, jaký
je vítr, přepadl ho strach, začal tonout a vykřikl: "Pane, zachraň
mne!" Ježíš hned vztáhl ruku, uchopil ho a řekl mu: "Ty malověrný,
proč jsi pochyboval?" Když vstoupil
na loď, vítr se utišil. (Mt 14,26-32).
Petr se vždy hrnul dopředu.
Vidíte tu podobnost? Předtím to byl test skupiny učedníků a
nyní je to test pro jednotlivce. Tím
Petrem můžeš být i ty. Z počátku
mít odvahu, chtít to vyzkoušet. A
Petr po té vodě kráčel, dokud se díval na Krista! Ježíš skutečně chce,
abychom se naučili kráčet v různých
situacích až nereálným způsobem.
Jsou to situace, kdy nestojíme pevně
na svých jistotách, nemáme se čeho
držet. Ale když se díváš na Krista,
tak tě v té situaci nese, nadnáší tě.
Tvá víra tě zachrání! Je viditelná,

protože se nějakým způsobem projevuje.
Šel po vodě, dokud nezměnil
směr pohledu na: ALE když viděl,
jaký je vítr, přepadl ho strach (v.30).
Petrova víra byla proměnlivá. Vždyť
už podobnou situaci zažil. To platí i
pro nás. Naši víru ovlivňují obavy a
strach z okolností. Bůh je tak dobrý,
že když voláme, zachrání nás. Je to o
rozptylování naší víry.
Když byli učedníci na druhém
břehu, shledali, že si zapomněli vzít
chleby. Ježíš jim řekl: "Hleďte se mít
na pozoru před kvasem saduceů a
farizeů!“ Oni však u sebe uvažovali:
"Nevzali jsme chleba." Když to Ježíš
zpozoroval, řekl: "Proč mluvíte o
tom, MALOVĚRNÍ, že nemáte chleba? Ještě mi NEROZUMÍTE ani se
nepamatujete na těch pět chlebů pro
pět tisíc, a kolik košů jste sebrali?
Ani těch sedm chlebů pro čtyři tisíce,
a kolik košů jste sebrali? Což nerozumíte, že jsem k vám nemluvil o chlebech? Mějte se na POZORU před
kvasem saduceů a farizeů!" (Mt 16,5
-11).
Oni měli zkušenost nasycení
několika tisíců chleby a rybami a
znovu se starají, že nemají chleba.
Ježíš jim opět řekl, že jsou malověrní.
Tolik již viděli zázraků! Kvas farizejů znamená, že udržíme formu, ale
ztratíme obsah. Nazýval je také pokrytci, kteří hrají náboženské divadlo
lidem na odiv.
Můžete být křesťanem bez
kristovství. Nemáme učit lidi tradici,
ale vztahu s Bohem. Chození do kostela musí být vždy spojeno s vnitřním
postojem. Pozor, farizejství je velice
blízko, Ježíš v té kapitole dvakrát
varuje: „Což nerozumíte?“ Těmto
věcem se dá porozumět. I první učedníci zapomínali ta to, co s Kristem
prožili.
Další překážkou jsou sžírající
starosti. Zároveň vidíme, co máme
dělat.
Všimněte si lilií, jak rostou:
nepředou, netkají - a pravím vám, že
ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká trávu, která
dnes je na poli a zítra bude hozena
do pece, čím spíše obleče vás, malověrní! A neshánějte se, co budete jíst
a co pít, a netrapte se tím. Potom

všem se shánějí lidé tohoto světa.
Váš Otec přece ví, že to potřebujete.
Vy však hledejte jeho království a to
ostatní vám bude přidáno (L 12,2731).
Nezbavuje nás zodpovědnosti za náš život. Podstata je: Všechnu
`svou starost vložte na něj´, neboť
mu na vás záleží (1Pt 5,7). Samozřejmě, že musíme pracovat, ale nemáme mít tolik starostí, že nespíme a
polykáme prášky na uklidnění. Pokud žijeme ze své síly, tak Pánu Bohu málo důvěřujeme.
Vstup do svobody, hledej
nejprve Boží království a Jeho spravedlnost a Bůh ti začne přidávat do
tvého života to, co potřebuješ.
Vyšel odtamtud a šel do svého domova; učedníci šli s ním. Když
přišla sobota, počal učit v synagógách. Mnoho lidí ho poslouchalo a v
úžasu říkali: "Odkud to ten člověk
má? Jaká je to moudrost, jež mu byla
dána? A jak mocné činy se dějí jeho
rukama! Což to není ten tesař, syn
Mariin a bratr Jakubův, Josefův,
Judův a Šimonův? A nejsou jeho
sestry tady u nás?" A byl jim kamenem úrazu. Tu jim Ježíš řekl:
"Prorok není beze cti, leda ve své
vlasti, u svých příbuzných a ve svém
domě." A nemohl tam učinit žádný
mocný čin, jen na několik málo nemocných vložil ruce a uzdravil je. A
podivil se jejich NEVĚŘE. Obcházel
pak okolní vesnice a učil (Mk 6,1-6).
Tam, kde postoje lidí vůči
Ježíši byly jiné, tam se děly zázraky.
Tady je napsáno, co brání Ježíšovu
konání – nemohl tam učinit žádný
zázrak pro jejich nevíru. Vírou uvolňujeme uzdravující Boží moc.

2/ Naši víru ovlivňují okolnosti. Nedovolme to.
3/ Naši víru ovlivňuje povrchní křesťanství (farizejství). Nedovolme to.
4/ Naši víru ovlivňují „sžírající – pohlcující - starosti“. Nedovolme to.
5/ Posilujme svou víru v Krista obecenstvím s Ním.
6/ Posilujme svou víru duchovní stravou a vším, co jí posiluje.
7/ Rostoucí víra uvolňuje moc Ježíše
Krista mezi námi.

Královské kněžstvo
Daniel Fajfr, 31. 1. 2016
Vy však jste `rod vyvolený,
královské kněžstvo, národ svatý, lid
náležející Bohu´, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze
tmy do svého podivuhodného světla.
Kdysi jste `vůbec nebyli lid´, nyní
však jste lid Boží; pro vás `nebylo
slitování´, ale nyní jste došli slitování
(2Pt 2,9-10).

Jsme královské kněžstvo a
máme vyprávět o mocných skutcích
Božích.
Odhoďte tedy všechnu špatnost, každou lest, přetvářku, závist,
jakékoliv pomlouvání a jako novorozené děti mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku, abyste jím
rostli ke spasení; vždyť jste `okusili,
že Pán je dobrý!´ (2Pt 2,1-3).
Petr znal temnou stránku lidského bytí. Bůh nás povolal ze tmy,
abychom mohli sdílet Boží lásku,
Boží moc, Boží skutky. Zakusili jsme
temnotu svého bytí a těžkosti života.
Zažili jsme pochybování o sobě, nadávání si, tíhu, kterou nemůžeme
unést, otázku, zda to má vůbec smysl.
Závěr:
V tom hledání v té nejistotě,
najednou
zasvítilo světlo. Chytli jsme
1/ Naše důvěra – víra v Boha
se ho a uvěřili mu. A změnil se náš
je ovlivnitelná (oběma směry ↑ ↓).
život.
Znám dva typy seniorů – jedni, kteří si pořád stěžují. Ti druzí si
nestěžují nikdy. Jedna sestra se necítila osamocena, říkala: „Jsme tu dva,
já a můj Pán“.
Zjistil jsem, že ti, co se umějí
radovat, poznali temnotu svého života, poznali bídu svého hříchu. A mohli vyprávět, že tu jsou dva, já a můj
Pán.
Apoštol Petr povzbuzuje

právě tyto nově obrácené křesťany
k tomu, aby vyprávěli o velikých
skutcích Božích. Jsou nádherné. Římanům 2.kap.
Známe příběh, jak si Bůh
zvláštním způsobem vyvedl svůj lid
z Egypta, známe příběh Davida a Goliáše. A ten největší skutek, který kdy
byl vykonán, je smrt Ježíše Krista.
Jeho ukřižování, poplivání, zbičování, koncentrace všeho temna v životě.
Třetí den světlo, nový život. Už nemusíme žít po staru, všechno nové je
učiněno díky oběti Pána Ježíše Krista. A my máme být svědky o tomto
novém životě. A máme kolem sebe
lidi, kteří na to čekají.
Slyšel jsem názor: „Kdyby
Bůh byl živý, tak by křesťané museli
vypadat spaseněji“. Možná Kristus
umírá tisícerou smrtí v našem životě
a potřebujeme nově a nově vidět
smysl své existence. My se můžeme
modlit za skutky, za uzdravování a
pomoc. To vše je už jenom prémie, to
je druhotné. Podstatné je najít
souznění s Bohem skrze Ducha Svatého, radovat se v Kristu. To nějak
přetavit v každodenním životě, který
se nám mnohdy nevede, ale je pravdivý. A odkazuje ke Kristu, protože my
se k Němu upínáme. To je tím svědectvím o Božích skutcích.
Apoštol vysvětluje prvotní
církvi, že než se setkali s evangeliem
při hledání smyslu života, tak nebyli
vůbec lidé, byli to pohané. Až když
zaslechli TO zavolání, prožili nové
narození, se stal zázrak. Vyjádřili to
křtem a to spojuje bratry a sestry a
otevírá novou dobrodružnou cestu
víry. A každého nového křesťana
sjednocuje s Božím lidem napříč všemi věky.
V Bibli se dočítáme o Božích
činech, kterými v dějinách spásy zachránil svůj lid. Pán Bůh nás nevyvolil pro nějaké výsady, ani ne proto, že
bychom byli lepší než druzí lidé. Vyvolil nás, abychom splnili své poslání. Každý z nás má jiný úkol.
V čem je podstata naší víry?
Řekl: „Vy jste solí země a světlem
světa“. Rozžatá svíce a sůl na stole,
viditelné znázornění mocných Božích
skutků. Proč ta sůl?
Každý dar své přídavné oběti
solí osolíš. Nenecháš svou přídavnou
oběť bez soli smlouvy svého Boha. S

každým svým darem přineseš sůl (Lv
2,13).
Všechny oběti pozdvihování
svatých darů, které pozdvihují Izraelci k Hospodinu, dávám tobě a s tebou
i tvým synům a dcerám provždy platným nařízením. Je to smlouva potvrzená solí, provždy platná před Hospodinem pro tebe i pro tvé potomstvo." (Nu 18,19). Tou solí je to potvrzeno.
Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak jde k němu, a řekl: "Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa (J
1,29).
Bůh se rozhodl, že nás bude
milovat. Funkce soli v novozákonním
křesťanství je potvrzovat Kristovu
oběť svým životem, svojí oddaností
Pánu Ježíši.
Rada: a žijte vzorně mezi pohany; tak aby ti, kdo vás osočují jako
zločince, prohlédli a za vaše dobré
činy vzdali chválu Bohu `v den navštívení´ (1Pt 2,12). To je potvrzení
solí.
Bůh miluje tento svět a uzavřel s ním smlouvu o oběti Kristově.
Ta sůl je v solničce a musí být při
ruce. Křesťan je ten, který musí být
druhým lidem při ruce jako ta solnička. Sůl dává prázdnému životu novou
naději a novou chuť. My se nemusíme snažit o něco, co by nebylo
v našich silách, nad naše možnosti.
Křesťan je člověk, který má být
v pravou chvíli na pravém místě. A to
je právě tam, kde jsme. V rodině,
v práci, tam máme žít evangelium.
Pán Bůh si to použije nadpřirozeným
způsobem.
A světlem: "Já Hospodin
jsem tě povolal ve spravedlnosti a
uchopil tě za ruku; budu tě opatrovat,
dám tě za smlouvu lidu a za světlo
pronárodům, abys otvíral slepé oči,
abys vyváděl vězně ze žaláře, z věznic
ty, kdo sedí v temnotě. (Iz 42,6-7).
Tak ať svítí světlo vaše před
lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a
vzdali slávu vašemu Otci v nebesích
(Mt 5,16).
Když je temná noc, je dobré
vědět, kde je svíčka, abys ji mohl
zapálit. Křesťan je to světýlko, které
je v pravou chvíli na pravém místě,
aniž to tušíme a vždy při ruce.
Jak máme vyprávět o Božích
skutcích? Jak to dělal Pán Ježíš, když

mluvil s lidmi? Jednou měl před
sebou Nikodéma, teologa, dobrého
člověka. Ježíš mu odpověděl:
"Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit
království Boží." (J 3,3). Nestačí
dobrá teologie, zbožný život, potřebuješ se narodit znovu, z vody a
z Ducha. Z vody Božího slova a
z Ducha Svatého, to je život.
Když potkal samařskou ženu, probral s ní její život. Mnozí ji
odsoudili, proto chodila pro vodu
v poledne, aby se nemusela setkat
s lidmi. Ježíš jí řekl: "Jdi, zavolej
svého muže a přijď sem!" Žena mu
řekla: "Nemám muže." Nato jí řekl
Ježíš: "Správně jsi odpověděla, že
nemáš muže. Vždyť jsi měla pět
mužů, a ten, kterého máš nyní, není
tvůj muž. To jsi řekla pravdu." Žena
mu řekla: "Pane, vidím, že jsi prorok (J 4,16-19).
Mohla se naštvat, že se jí
plete do života. Ona poznala, že On
ví a vidí to, co druzí nevidí, viděl do
jejího srdce. Ona nechtěla mít tolik
mužů, ale život se ubírá jiným směrem než bychom si mnohdy přáli.
Žijeme v prokletém světě, který se
vzdal Pána. Máme být tou solí a
světlem. Samařská žena zažila vysvobození: Žena tam nechala svůj
džbán a odešla do města a řekla
lidem:"Pojďte se podívat na člověka, který mi řekl všecko, co jsem
dělala. Není to snad Mesiáš?" (J
4,28-29).
Ježíš ženu přistiženou při
cizoložství vůbec neodsoudil a poslal ji do budoucnosti. Ona řekla:
"Nikdo, Pane." Ježíš jí řekl: "Ani já
tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš!" (J
8,11).
A když se setkal s bohatým
mládencem, který byl fakt dobrý:
Ježíš mu odpověděl: "Chceš-li být
dokonalý, jdi, prodej, co ti patří,
rozdej chudým, a budeš mít poklad v
nebi; pak přijď a následuj
mne." (Mt 19,21).
Ježíš vyprávěl skutky svého
Otce. Můžeme se to učit, pravdivě,
nestrojeně, autenticky, nedokonale
sdílet Kristovo evangelium.
Dokončení příště.

Biblická hodina
Jsi-li nemocen, zavolej starší
sboru-pokračování
Pavel Kalous, 20. 1. 2016
Není zde řečeno, že existuje
přímá spojitost mezi nemocí a
hříchem. Nemoc nemusí být důsledkem hříchu. Verš říká: V případě, že
„dopustil-li se hříchů, bude mu odpuštěno“. Pro každý hřích je i odpuštění. Modlitba víry – zachrání SOZEIN – zachránit, spasit, uzdravit
(vyléčit), zachovat, ušetřit. V textu
nejde o „slib“ stoprocentního uzdravení. Člověk má něco pochopit. Jde o
vnitřní posun. Spolehneme-li se na to,
tak se něco stane. Modlitba shody,
modlitba víry (důvěry, spolehnutí).
Opět vám pravím, shodnou-li
se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to
učiní. (Mt 18,19)
Skutečně může být výsledkem fyzické uzdravení, ale i určité
pochopení toho člověka, aby něco
změnil ve svém životě.
POZOR: Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne, a dopustil-li se hříchů, bude mu
odpuštěno. Vyznávejte hříchy jeden
druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou
moc má vroucí modlitba spravedlivého. (Jk 5,15-16)
Pán ho ne uzdraví, ale
pozdvihne. Může být zcela uzdraven,
ale jde hlavně o vnitřní uzdravení. V
15. verši čteme v řečtině HARTIMIA
– tedy hřích, kdežto v 16. verši je to v
řečtině PARAPTÓMA – odpadnutí,
pokles, ochladnutí, umrtvování, chyba, posunutí postoje. Máme vyznávat
změnu postoje proti tomu, jaký jsme
měli předtím. Např. Modlíte se, ale
mnohem méně, než před tím.
Ale to mám proti tobě, že už
nemáš takovou lásku jako na počátku. (Zj 2,4)
Tedy nikoliv HARTIMIA;
vyskytuje se ve verši 15, nikoliv však
ve verši 16. V textu také není řečeno:
říkejte „všechno všem“ (detaily, jména … nejde tady o „výslech“). Jde o
vyznání toho, že jste opustili nějakou
pozici.
V tomto ohledu bylo napácháno mnoho omylů a mnohá

zranění (pomluvy, např. starší to vyslepičil své ženě a ta zase
dál ...). Proto jsou kazatelé a kněží
vázáni zpovědním tajemstvím. Chcete-li se s někým sdílet, dělejte to s
důvěryhodnou osobou. Mějte na paměti, v jaké míře, komu a co sdílíte!
Extrémy: V Holandsku mají
staré domy okna nízko, aby kazatelé
viděli do domů, neděje-li se tam něco nepřístojného.
Když tvůj bratr proti tobě
zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma
očima; dá-li si říci, získal jsi svého
bratra. (Mt 18,15)
Závěr:
1/ Písmo nám dává (legitimní) návody, co dělat, „když …“.
2/ Modlitba je mocný nástroj. Někdy je to v církvi nedoceněný Boží
nástroj změny.
3/
Chvála a uctívání není
„zazpíváme si“. První církev byla
církví zpívající (chválící).
4/ Bůh chce, abychom byli dobré,
radostné mysli.
5/ Jeden z možných nástrojů uzdravení je „modlitba víry a pomazání
olejem starších“.
6/ Hřích nemusí být nutně příčinou
nemoci.
7/ V tomto případě je iniciativa
(odpovědnost) na straně nemocného.

Modlitba shody
Pavel Kalous, 3. 2. 2016
Amen, pravím vám, cokoli
odmítnete na zemi, bude odmítnuto v
nebi, a cokoli přijmete na zemi, bude
přijato v nebi. Opět vám pravím,
shodnou-li se dva z vás na zemi v
prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský
Otec jim to učiní. Neboť kde jsou dva
nebo tři shromážděni ve jménu mém,
tam jsem já uprostřed nich." (Mt
18,18)
Všimněme si, že oddíl začíná: „opět vám pravím“. Z mnohých
dalších oddílů je vidět, že Kristus
chtěl, aby učedníci uvěřili také tomu, že i oni mají duchovní autoritu (moc)! Někdy se stává, že

uvěříme v Krista, ale máme potíže
uvěřit, že je „včera tentýž, dnes i navěky“. Již krátce po vyvolení učedníků jim Ježíš říká: Proste, a bude vám
dáno; hledejte a naleznete; tlučte a
bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo
prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a
kdo tluče, tomu bude otevřeno. Což
by někdo z vás dal svému synu kámen, když ho prosí o chléb? Nebo by
mu dal hada, když ho prosí o rybu?
Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte
svým dětem dávat dobré dary, tím
spíše váš Otec v nebesích dá dobré
těm, kdo ho prosí! (Mt 7,7)
Učedníku Petrovi říká o moci:
Dám ti klíče království nebeského, a co odmítneš na zemi, bude
odmítnuto v nebi, a co přijmeš na
zemi, bude přijato v nebi. (Mt 16,19)
Naučme se ve svých modlitbách, když na nás přijde nějaká
„tsunami“ (špatná zpráva, diagnóza,...), říkat: „Já to odmítám.“ A učme se říkat: „kalich je hořký, ale ne
má, ale tvá vůle se staň.“ Přijměme
role a skutky, které nám Bůh připravil, ne jaké nám chce vnutit Zlý.
Učedníkům říká:
Amen, pravím vám, že kdo
řekne této hoře: `Zdvihni se a vrhni
do moře´ - a nebude pochybovat, ale
bude věřit, že se stane, co říká, bude
to mít. Proto vám pravím: Věřte, že
všecko, oč v modlitbě poprosíte, je
vám dáno a budete to mít. A kdykoli
povstáváte k modlitbě, odpouštějte,
co proti druhým máte, aby i váš Otec,
který je v nebesích, vám odpustil vaše
přestoupení." (Mk 11,23)
V onen den se mě nebudete
již na nic ptát. Amen, amen, pravím
vám, budete-li o něco prosit Otce ve
jménu mém, dá vám to. Až dosud jste
o nic neprosili v mém jménu. Proste a
dostanete, aby vaše radost byla plná.
(J 16,23)
Po těch slovech na ně dechl a
řekl jim: "Přijměte Ducha svatého.
Komu odpustíte hříchy, tomu jsou
odpuštěny, a komu je neodpustíte,
tomu odpuštěny nejsou." (J 20,22)
Předpoklad je velice jednoduchý: „Jestliže se dva (řecké DUO) z
vás (učedníků).“
Není to předpoklad velikého

množství. Setkání dvou je velice
snadné. Není zapotřebí ani zvláštního „svatého“ místa, ani čas či délka.
Není zde zmíněn ani nárok na míru svatosti či dokonalosti učedníka.
Někdy nás paralyzuje špatné svědomí či myšlení, že se ještě
nemodlíme tak (správně a dlouho),
jak bychom měli, ještě nejsme tak
svatí, jak bychom měli být, ještě
máme nějaké hříchy, jaké bychom
neměli mít. Neexistuje míra tvé svatosti nebo bezhříšnosti, která by byla dostačující. Je to Boží milost.
Nečekáme, že by si Bůh mohl použít zrovna mě. Bůh je zázračný, ale
zázračně se již neprojevuje nebo až
dosáhneme určitého stupně víry
(víra jako výkon), pak se něco stane.
To vše, a mnoho dalšího, paralyzuje
naši obyčejnou důvěru, spolehnutí v
Boží jednání. Svoji nedostatečnost
řešme s Bohem, nenechme Zlého,
aby nám říkal, kdo jsme a jací jsme.
Shodnout se (řecké SYMPHENEO) – shoda, jednota, harmonie (symfonie hlasů), sladit se.
I když jsou nástroje rozdílné, mohou znít jednotně, v symfonii. Jedna tónina, ve které hraje
mnoho rozličných nástrojů. Každý
z nás je jedním nástrojem, jinak velkým, různě znějícím, ale důležité je
se vzájemně naladit. Tak je to i s
křesťany. Shromáždění Božího lidu
není automaticky jednotné (některé
nástroje hrají v jiných tóninách).
Pokud jste byli na koncertě symfonického orchestru, na začátku se
hudebníci ladí. Důraz na svornost,
jednotu je v bibli velmi důležitý. V
jednotě je síla.
Prosím vás, bratří, pro jméno našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni byli svorní a neměli mezi
sebou roztržky, nýbrž abyste dosáhli
plné jednoty smýšlení i přesvědčení.
(1K 1,10)
Dovršte mou radost a buďte
stejné mysli, mějte stejnou lásku,
buďte jedné duše, jednoho smýšlení.
(Fp 2,2)
Proč někdy požehnání je a
někdy chybí? Protože chybí skutečná jednota Božího lidu.
Poutní píseň, Davidova.
Jaké dobro, jaké blaho tam, kde
bratří bydlí svorně! Jako výborný

olej na hlavě, jenž kane na vous, na
vous Áronovi, kane mu na výstřih roucha. Jak chermónská rosa, která kane
na sijónské hory. Tam UDÍLÍ Hospodin své požehnání, život navěky. (Ž
133,1)
JAKOUKOLIV VĚC, skutečně „jakoukoliv“? Pravidelný čtenář Písma ví, za co se modlit a za co
ne. Učedník Ježíše Krista ví, o co si
může u Pána říct. Nicméně, Pán slyší i
naše „nesmysly“. To, že je nevyslýchá, je věc druhá. Nebo je vyslýchá
jiným způsobem, nebo v jiný čas. Naše děti nás také někdy žádají o nesmyslné věci.
Tehdy k němu přistoupila
matka synů Zebedeových se svými
syny, klaněla se mu a chtěla ho o něco
požádat. On jí řekl: "Co chceš?" Řekla: "Ustanov, aby tito dva synové měli
místo jeden po tvé pravici a jeden po
tvé levici ve tvém království." Ježíš
však odpověděl: "Nevíte, oč žádáte.
Můžete pít kalich, který já mám pít?"
Řekli mu: "Můžeme." Praví jim: "Můj
kalich budete pít, ale udělovat místa
po mé pravici či levici není má věc; ta
místa patří těm, jimž je připravil můj
Otec.“ Když to uslyšelo ostatních deset, rozmrzeli se na oba bratry. (Mt
20,20)
Nicméně:
„Pohleď tedy, Pane, na jejich
hrozby a dej svým služebníkům, aby s
odvahou a odhodlaně mluvili tvé slovo; a vztahuj svou ruku k uzdravování, čiň znamení a zázraky skrze jméno
svého svatého služebníka Ježíše."
Když se pomodlili, otřáslo se místo,
kde byli shromážděni, a všichni byli
naplněni Duchem svatým a s odvahou
mluvili slovo Boží. Všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli a jednoho srdce a
nikdo neříkal o ničem, co měl, že je to
jeho vlastní, nýbrž měli všechno společné. (Sk 4,29)
Proč nezní v našich shromážděních takovéto modlitby?
Přijď tvé království. Staň se
tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. (Mt
6,10)
Je lepší zvednout se a jít něco
dělat a nechat se korigovat, než zalézt
do rohu a nedělat nic, abychom snad
něco nezkazili.
Příklad vyslyšené modlitby v
Getsemane.
Kalich Mu nebyl odňat, ale

dostal sílu nést a dokončit své břemeno. Bůh slyší naše modlitby, ale vyslýchá je dle svého uvážení. Bůh slyší
naše modlitby, je ale otázkou, jestli
chceme slyšet Jeho odpovědi. Chceme slyšet?
Pak se od nich vzdálil, co by
kamenem dohodil, klekl a modlil se:
"Otče, chceš-li, odejmi ode mne tento
kalich, ale ne má nýbrž tvá vůle se
staň." Tu se mu zjevil anděl z nebe a
dodával mu síly. Ježíš v úzkostech
zápasil a modlil se ještě usilovněji;
jeho pot kanul na zem jako krůpěje
krve. (L 22,41)
To, co je podstatné a co sjednocuje, je jméno Krista a za vším
stojí Otec (PATROS).
Verš 20 Neboť kde jsou dva
nebo tři shromážděni ve jménu mém,
tam jsem já uprostřed nich. Víme,
kdo je (náš) Kristus. Víme, že Kristus
je uprostřed (rozhodujeme se pro to).
Shromažďujeme se způsobem, který
se Kristu líbí. (fyzické, duševní, duchovní shromáždění) Uprostřed –
zde nevystupuje jako ten, kdo jde
vpředu (pastýř). Uprostřed – ten,
který je blízký ke všem stejně. A zase, ne proto, jak jsme dokonalí, svatí,
bezhříšní atd., ale aby se oslavil a
učedníky povzbudil, že je stále uprostřed nich, jako kdyby byl reálně.
Někdy říkám, že duchovní moc měli
všichni učedníci, včetně Jidáše. I v
Petrovi dřímalo zapření, a přesto tu
moc měl.
I dlouho potom se Petr choval pokrytecky ke galatským křesťanům z pohanů ohledně obřízky.
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)
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 12,4)
Přesto měl Boží moc. Bůh
nelituje darů, které do člověka dal.
Co máš ve svém životě, co můžeš
vynést, rozmnožit, co z tebe si může
Bůh použít?
Potom určil Pán ještě

sedmdesát jiných a poslal je před
sebou po dvou do každého města i
místa, kam měl sám jít. Řekl jim:
"Žeň je mnohá a dělníků málo. Proste
proto Pána žně, ať vyšle dělníky na
svou žeň. Jděte! Hle, posílám vás jako ovce mezi vlky. … 16 Kdo slyší
vás, slyší mne, a kdo odmítá vás, odmítá mne; kdo odmítá mne, odmítá
toho, který mě poslal." Těch sedmdesát se vrátilo s radostí a říkali:
"Pane, i démoni se nám podrobují ve
tvém jménu." Řekl jim: "Viděl jsem,
jak satan padá s nebe jako blesk. Hle,
DAL jsem vám moc šlapat po hadech
a štírech a po veškeré síle nepřítele,
takže vám v ničem neuškodí. Ale neradujte se z toho, že se vám podrobují
duchové; radujte se, že vaše jména
jsou zapsána v nebesích." (L 10,1.16)
Závěr:
1/ Bůh chce, aby jeho lid byl lidem
JEDNOTY (řecky - symfonií).
2/ Bůh chce, aby se této symfonii
naučili učedníci na té nejzákladnější
rovině, a to DVA.
3/ Bůh chce, aby naše zkušenost s
modlitbou byla reálným svědectvím.
4/ Rozhodni se „LADIT“ s ostatními.
5/ Nikdy nejsi tak svatý, tak velký
modlitebník, člověk víry... a přesto to
můžeš mít.
6/ Stále platí: „Buď vůle Tvá.“
7/ Vědomě chtějme a rozhodujme se
mít znova a znova, Krista uprostřed. A OTEC TO PAK UČINÍ.

Žena s krvotokem
Pavel Kalous, 10. 2. 2016
Příběhy v Bibli, máme proto,
aby nás vtáhly do děje, abychom je
zpřítomnili, prožívali, abychom si z
nich vzali ponaučení, požehnání, abychom zažívali vítězství. Nejsou to
pohádky ani kultura na neděli.
A byla tam žena, která měla
dvanáct let krvácení. Podstoupila
mnohé léčení u mnoha lékařů a vynaložila všecko, co měla, ale nic jí nepomohlo, naopak, šlo to s ní stále k
horšímu. Když zaslechla o Ježíšovi,
přišla zezadu v zástupu a dotkla se
jeho šatu. Říkala si totiž: "Dotknu-li
se aspoň jeho šatu, budu vysvobozena!" A rázem přestalo jí krvácení a
ucítila v těle, že je vyléčena ze svého

trápení. Ježíš hned poznal, že z něho
vyšla síla, otočil se v zástupu a řekl:
"Kdo se to dotkl mého šatu?" Jeho
učedníci mu řekli: "Vidíš, jak se na
tebe zástup tlačí, a ptáš se: `Kdo se
mne to dotkl´?" I rozhlížel se, aby
našel tu, která to učinila. Ta žena
věděla, co se s ní stalo, a tak s bázní
a chvěním přišla, padla mu k nohám
a pověděla celou pravdu. A on jí řekl: "Dcero, tvá víra tě zachránila.
Odejdi v pokoji, uzdravena ze svého
trápení!" (Mk 5,25)
A hle, žena trpící už dvanáct
let krvácením přišla zezadu a dotkla
se jeho šatu. Říkala si totiž: "Dotknu
-li se aspoň jeho šatu, budu zachráněna!" Ježíš se obrátil a spatřil ji,
řekl: "Buď dobré mysli, dcero, tvá
víra tě zachránila." A od té hodiny
byla ta žena zdráva. (Mt 9,20)
Jsme v době bez ateistů. Jistě, ona i např. Jairos, věřili jako
ostatní židé. Chrám, Bůh, modlitby i
půst byl standard. Ona je zchudlá bezejmenná, on, Jairos, velmi bohatý
a známý, vážený a uznávaný. Žena s
vírou za sebe. Muž s vírou za svou
dceru. Křesťanská víra je vázaná na
Krista, není to lusknutí prstů, naší
víru živí Boží slovo.
V čem byli stejní? Museli
zvládnout překážky: Ona zástup,
který se tlačil na Krista, svou nečistotu, tedy, možné potrestání, že se
nedrží stranou. On, Jairos, osobní
pokoru a zvěst o smrti dcerky. ALE,
OBA měli postoj aktivně vyjádřené víry. Víra má vyjádření, je vidět
na našich skutcích, kdy se porveš o
své vítězství, nebo pro to něco uděláš. Často říkáme: „Bože, udělej něco.“ A Bůh odpoví: :Tak udělej něco
ty.“
Žena, trpící dvanáct let, zároveň „kulticky“ nečistá. Oddělená
od společnosti. A přesto, že již
všechno vyzkoušela, „šlo to s ní stále k horšímu“. Verš 27 Když zaslechla o Ježíšovi, přišla zezadu v zástupu
a dotkla se jeho šatu. Co asi o Něm
zaslechla? Co její skutek předcházelo? SLYŠENÍ o Ježíšovi a Jeho skutcích. Ježíš byl praktik, ať se tedy Pán
oslaví mezi námi. Modleme se za to,
ať Pán mezi námi mocně jedná.
Žena měla takový postoj,
který uvolnil Boží jednání. Boží jednání není automatické. Bůh někdy

může udělat zázrak, ale někdy ho
nemůže udělat kvůli nám.
Vyšel odtamtud a šel do svého domova; učedníci šli s ním. Když
přišla sobota, počal učit v synagóg.
Mnoho lidí ho poslouchalo a v úžasu
říkali: "Odkud to ten člověk má? Jaká je to moudrost, jež mu byla dána?
A jak mocné činy se dějí jeho rukama! Což to není ten tesař, syn Mariin
a bratr Jakubův, Josefův, Judův a
Šimonův? A nejsou jeho sestry tady u
nás?" A byl jim kamenem úrazu. Tu
jim Ježíš řekl: "Prorok není beze cti,
leda ve své vlasti, u svých příbuzných
a ve svém domě." A nemohl tam učinit žádný mocný čin, jen na několik
málo nemocných vložil ruce a uzdravil je. A podivil se jejich nevěře. Obcházel pak okolní vesnice a učil. (Mk
6,1) Jak ty dovolíš Bohu, aby jednal
ve tvém životě?
Bůh má pro tebe plán spasení. Kolik z vás tomu věří?
Byl v opovržení, kdekdo se ho
zřekl, muž plný bolesti, zkoušený nemocemi, jako ten, před nímž si člověk
zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si
ho nevážili. Byly to však naše nemoci,
jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale
domnívali jsme se, že je raněn, ubit
od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro
naši nepravost. Trestání snášel pro
náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. Všichni jsme bloudili jako ovce,
každý z nás se dal svou cestou, jej
však Hospodin postihl pro nepravost
nás všech. (Iz 53,3)
Většina křesťanů věří, že se
toto prorocké slovo týká Mesiáše,
Ježíše. Většina věří, že se tento text
týká vykoupení člověka z hříchu.
ALE, málokdo věří té druhé části:
Verš 4 Byly to však naše nemoci, jež
nesl, naše bolesti na sebe vzal, …

Verš 5 Trestání snášel pro
náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni.
Co se tedy stalo, že se stal
zázrak? Ta žena měla myšlení víry,
že to má smysl, dotknout se Krista:
Verš 28 Říkala si totiž:
„Dotknu-li se aspoň jeho šatu, budu
vysvobozena!" Svou důvěru vložila /
BATOH/ na Ježíše. Všechnu `svou
starost vložte NA NĚJ´, neboť mu na
vás záleží. (1Pt 5,7)
Měl by pak nastat efekt určitého osvobození. Věřím, že si Bůh
může použít nemoc, jako nástroj zastavení člověka (Náman), nástroj
Boží slávy (slepý mladík). Věřím ale
také, že Bůh na kříži zemřel za naše
hříchy i nemoci.
Jestliže věříme, že: Slovo
Boží je živé, mocné a ostřejší než
jakýkoli dvousečný meč; proniká až
na rozhraní DUŠE a DUCHA, kostí
a morku (TĚLA), a rozsuzuje touhy i
myšlenky srdce. Není tvora, který by
se před ním mohl skrýt. Nahé a odhalené je všechno před očima toho,
jemuž se budeme ze všeho odpovídat.
Protože máme mocného velekněze,
který vstoupil až před Boží tvář, Ježíše, Syna Božího, držme se toho, co
vyznáváme. (Žd 4,12)
Tam, kde máme stát v autoritě a zhmotňovat potenciál, který dává
Kristus každému z nás, tam to budeme dělat, rozmnožovat hřivny.
Vždyť to slovo je ti velmi
blízko, ve tvých ústech a ve tvém
srdci, abys je dodržoval. (Dt 30,14)
Co však praví? „Blízko tebe
je slovo, v tvých ústech a ve tvém
srdci“; je to slovo víry, které zvěstujeme. (Ř 10,8)
I když jsme nebyli u kříže,
přijali jsme zvěst, že s Kristem je to
tak, jak říká Bible, věříme, že jsme
spaseni. A to platí i pro všechna
ostatní zaslíbení.
POZOR: „Brožurková církev“. Víře předchází slyšení Božího
slova, slova o Ježíši, o jednajícím
Ježíši.
Dotazuji se na tvoji vůli celým srdcem, nedej, abych zbloudil od
tvých přikázání. Tvou řeč uchovávám
v srdci, nechci proti tobě hřešit. (Ž
119,10) Syťme se Božím slovem, ne
brožurkami, ne poučkami.
Církev žije ze zjevení

Božího slova.
Co tu vidíme? Jairos šel za
Kristem a přímo Ho oslovil, udělal to
ve víře. Žena šla za Kristem, aniž by
Ho oslovila přímou řečí, ve víře se
Ho dotkla. Obojí „zafungovalo“.
Někdy si říkám, že si lidé stěžují Bohu, že nic nedělá. „Asi je to můj
kříž ...“ ale možná si Bůh stěžuje andělům, že lidé nic nedělají.
Co mají věřící dělat, máme
mnohokrát popsáno v Písmu, a to
opakovaně. Chceme-li vidět, že Kristus něco tady a teď mění, pak je třeba
brát vážně, co Písmo vyučuje. Naše
myšlení potřebuje obnovu, myšlení
víry lidí kolem Ježíše, kteří zakusili
Jeho milostivou moc. Od nich se máme něco naučit.
Bůh nám něco nedává, protože si to vyškemráme, ale protože věříme. Kristus jednal na JEJICH skutek
víry. Něco se stalo na přímé jednání
člověka, Jairose a bezejmenné ženy.
Skutky svatých apoštolů se
jmenují „Skutky svatých apoštolů“.
Na povel to měl Duch svatý, ale apoštolové byli ti, kdo zvedli svá těla a šli.
Duch pracoval skrze ně. Hle jak se
učedníci modlili:
Pohleď tedy, Pane, na jejich
hrozby a dej svým služebníkům, aby s
odvahou a odhodlaně mluvili tvé slovo; a vztahuj svou ruku k uzdravování, čiň znamení a zázraky skrze jméno
svého svatého služebníka Ježíše."
Když se pomodlili, otřáslo se místo,
kde byli shromážděni, a všichni byli
naplněni Duchem svatým a s odvahou
mluvili slovo Boží. (Sk 4,29)
Závěr:
1/ Ježíš pro tebe bude tím, za koho,
nebo co Ho budeš považovat.
2/
Víře předchází slyšení slova
(veškerého) o Ježíši.
3/ Boží slovo se musí ve tvém srdci
uložit. Někteří ho mají pouze v hlavě.
4/ Boží slovo jde ruku v ruce se skutkem víry.
5/ Skutky svatých apoštolů se jmenují: „Skutky svatých apoštolů“.
6/ Modleme se za to, aby Pán vztáhl
ruku „k uzdravování, činění znamení
a zázraků skrze jméno svého svatého
služebníka Ježíše."
7/ Buďme církví knihy Skutků svatých apoštolů.

Uzdravení slepých u Jericha
Pavel Kalous, 17. 2. 2016
Když vycházeli z Jericha, následoval ho velký zástup. A hle, dva
slepí seděli u cesty; když uslyšeli, že
jde kolem Ježíš, začali křičet: "Smiluj
se nad námi, Pane, Synu Davidův!"
Zástup je napomínal, aby mlčeli, ale
oni křičeli ještě víc: "Smiluj se nad
námi, Pane, Synu Davidův!" Ježíš se
zastavil, zavolal je a řekl jim: "Co
chcete, abych pro vás učinil?" Odpověděli mu: "Pane, ať se otevřou naše
oči!" Ježíš pohnut soucitem, dotkl se
jejich očí, a hned prohlédli; a šli za
ním. (Mt 20,29-34)
Ježíš uzdravoval každou chorobu a každou nemoc. Ježíš je ten,
který se nechá pohnout, protože je
soucitný. On vidí, že tu není žádný
ráj. Věříme v Ježíše, který je soucitný
a má pochopení.
Byl v opovržení, kdekdo se ho
zřekl, muž plný bolesti, zkoušený nemocemi, jako ten, před nímž si člověk
zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si
ho nevážili. Byly to však naše nemoci,
jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale
domnívali jsme se, že je raněn, ubit
od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro
naši nepravost. Trestání snášel pro
náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. Všichni jsme bloudili jako ovce,
každý z nás se dal svou cestou, jej
však Hospodin postihl pro nepravost
nás všech. Byl trápen a pokořil se,
ústa neotevřel; jako beránek vedený
na porážku, jako ovce před střihači
zůstal němý, ústa neotevřel. (Iz 53,37)
Tento oddíl prorocky popisuje poselství Ježíše Krista. Tady jsou
vidět dvě roviny, kde jedna mluví o
tom, že jsme oddělení od Boha a druhá o tom, proč bychom si měli myslet, že vstupní hodnota je nízká. Vzal
na sebe naše bolesti, naše nemoci,
naše hříchy a my jsme Jeho jizvami
uzdraveni. Na jedné straně za nás vše
Ježíš bere na sebe a na druhé nás z
toho všeho uzdravuje. Je jako mince,
ta má také dvě strany a obě mají stejnou hodnotu.
Jericho představuje nedobytné město na cestě Izraelců. Bůh jim
dal jasnou instrukci obejít město, oni

to udělali, neudělali nic zvláštního,
než že ho obešli. Přesto hradby města padly.
Čteme: Když vycházeli z Jericha, následoval ho velký zástup. A
hle, dva slepí seděli u cesty; když
uslyšeli, že jde kolem Ježíš, začali
křičet: "Smiluj se nad námi, Pane,
Synu Davidův!" (Mt 20,29-30)
Ti dva slepí seděli u Jericha,
to nám má připomenout Boží moc.
Jericho je zde symbolem Boží moci.
Kolem Ježíše je velký zástup. Když
šel kolem slepých, křičeli na Něj,
aby ten zástup přeřvali. Oni se je
snažili umlčet.
My také musíme to množství
lidí překřičet, je to symbol vnitřního
volání o smilování. Toho boje mezi
okolními vlivy a touze po Boží přítomnosti. Ježíš chce, aby se o Něm
vědělo. Volají na Něj: smiluj se
(volají o milost), dále Pane (na tesaře), synu Davidů (oni věděli něco
víc).
Když ještě mluvil, přišel kdosi z domu představeného synagógy a
řekl: "Tvá dcera je mrtva, už Mistra
neobtěžuj." (L 8,49)
I tady se objevují hlasy, které
chtějí umlčet – zástup ty slepé napomínal, aby mlčeli, už neobtěžuj Mistra .... Oni se však nedali. Ježíš se
zastavil, zavolal je a řekl jim: "Co
chcete, abych pro vás učinil?" (Mt
20,32)
Pán se ptá, co po Něm chceme. My sami potřebujeme nazvat
svou situaci, uvědomit si, jak na tom
jsme, jsem slepý člověk. Ježíš je Bůh
ztracených, nemocných. Když voláme: smiluj se nad námi, je to něco,
co Krista zastaví.
Netrapte se žádnou starostí,
ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.
(Fp 4,6) Pořád se modlete, v každé
modlitbě předkládejte své žádosti
Bohu.
Odpověděli mu: "Pane, ať se
otevřou naše oči!" Ježíš pohnut soucitem, dotkl se jejich očí, a hned prohlédli; a šli za ním. (Mt 20,33)
Dotkl se jich a oni HNED
prohlédli. Ne za dvě hodiny, ne za
týden. Ježíš ty věci dělal hned. Oni
nemuseli navštěvovat teologickou
fakultu, prostě oni jen pojmenují
svoji bolest, Ježíš se jich dotkne a

uzdraví je. Díky tomu se jim všechno
změnilo, mohli si najít práci, žít plný
život, ale jejich odpověď byla, že šli
za ním. Správná reakce: … a hned
prohlédli; a šli za ním. (Mt 20,34)
Mohou být různé roviny, ať
fyzické uzdravení, ale i duchovní.
Uzdravení (ani prosperita) není cíl.
Uzdravení je prostředek (přesto to
Ježíš dělal) ke spasení člověka, aby
oni opravdu uviděli Jeho moc od Boha. Cílem je spasení člověka.
Ti, kteří šli vpředu, ho napomínali, aby mlčel. On však tím více
křičel: "Synu Davidův, smiluj se nade
mnou!“ Ježíš se zastavil a přikázal,
aby ho k němu přivedli. Když se přiblížil, Ježíš se ho otázal: "Co chceš,
abych učinil?" On odpověděl: "Pane,
ať vidím.“ Ježíš mu řekl: "Prohlédni!
Tvá víra tě uzdravila.“ Ihned prohlédl, šel za ním a oslavoval Boha. A
všechen lid, který to viděl, vzdal Bohu
chválu. (L 18,39-43)
Zpívejte k Boží chvále. Berte
do úst Slovo Boží. Víra není pocit.
Víra je něco, co souvisí s vyznáváním.
POZOR: 1/ Neslibujme lidem
uzdravení (ani prosperitu). 2/ Nedělejme z uzdravování cíl spasení. 3/
Není-li někdo uzdraven, nevyčítejme
mu jeho nevíru. 4/ Uzdravovací shromáždění jsou často jen „show“ 5/ Žel,
je to jen psychická manipulace a davová psychóza.
Nezapomeňme: Davidův.
Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé
nitro mé, jeho svatému jménu! Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! On ti
odpouští všechny nepravosti, ze všech
nemocí tě uzdravuje. (Ž 103,1)
Nemluví se zde v budoucím
čase, ale v přítomnosti. Jakmile projevíš ochotu pokání, přijde okamžitě
odpuštění.
A když ve svém soužení

úpěli k Hospodinu, zachránil je z tísně: seslal slovo své a uzdravil je, zachránil je z jámy. (Ž 7,19-20)
Vždyť Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu,
nýbrž abychom došli spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista. (1Te 5,9)
Jediný případ, kdy bylo něco
jiného než uzdravení je, když Timoteus trpí zažívacími potížemi a Petr
mu říká, mírně užívej vína. Není důvod si myslet, že Bůh nás nechce
uzdravit.
Hospodin buduje Jeruzalém,
shromažďuje rozehnané z Izraele,
uzdravuje ty, kdo jsou zkrušeni v srdci, jejich rány obvazuje. (Ž 147,2)
Není všechno myšleno jen
duchovně. Víme, že Kristus je reálný
a praktický. Potřebujeme se naučit
uvolňovat Boží lásku a moc. Trpět
nemáme v důsledku nemocí, ale skrze
pronásledování.
Ani já, bratří, když jsem přišel k vám, nepřišel jsem vám hlásat
Boží tajemství nadnesenými slovy
nebo moudrostí. Rozhodl jsem se
totiž, že mezi vámi nebudu znát nic
než Ježíše Krista, a to Krista ukřižovaného. Přišel jsem k vám sláb, s velkou bázní a chvěním; má řeč a mé
kázání se neopíraly o vemlouvavá
slova lidské moudrosti, ale prokazovaly se Duchem a mocí, aby se tak
vaše víra nezakládala na moudrosti
lidské, ale na moci Boží. (1K 2,1-5)
Korintský sbor byl problémový, rozvrácený. Pavel se tomuto sboru věnuje. Bůh o něj stejně stojí. Království Boží nezáleží v slovech, nýbrž
v moci. (1K 4,20) Nezáleží na slovech, na tom jak to řeknu, ale na Boží
moci. Nebojte se, jestli jste dostatečně duchovní.
Prokazujeme se bezúhonností, poznáním, trpělivostí, dobrotivostí,
Duchem svatým, nepředstíranou láskou, slovem pravdy, mocí Boží. Jsme
vyzbrojeni spravedlností k útoku i k
obraně, procházíme slávou i pohanou, zlou i dobrou pověstí; mají nás
za svůdce, a přece mluvíme pravdu.
(2K 6,6-8)
To je úděl apoštolů, hlavní je
- prokazujeme se Duchem Svatým a
mocí.
Dokončení příště.

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

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

English camp 2016 OBECNÝ
Akci pořádá společenství křesťanů Ichthys o. s. (www.ichthyslitomerice.cz) ve spolupráci se školící agenturou Antiochia ministries a Evangelikálním svobodným společenstvím křesťanů z USA (Wichita) státu Kansas.
Kursovné je ve výši 150,-Kč a zahrnuje náklady spojené s chodem kurzu – jednotlivých lekcí, pomůcky pro
dětské programy, výherní ceny večerních programů, drobnosti pro děti a další drobné režijní náklady (bez ohledu na
objednání trička). Kursovné se bude platit na místě vedoucímu kursu.
Ceny ubytování pro rok 2016: Dospělá osoba plná penze na den 550,-Kč polopenze 460,-Kč. Děti od 39 let plná penze 490,-Kč polopenze 420,-Kč; děti od 10-14 let plná penze 520,-Kč polopenze 440,-Kč; Rekreační poplatek pokud obec znovu neodsouhlasí se neplatí. Dobře si to spočítejte.
E-camp začíná nástupem v sobotu 9. 7. ve 14.00 hodin a sobotou 16. 7. 2015 snídaní skončí. V místě se dá
zdarma parkovat. Systém přihlašování bude následovný. Každý zájemce se nejprve přihlásí vyplněnou a podepsanou
přihláškou u sekretáře kurzu Šárky Stejskalové, tel: 604 802 663, e-mail: ecamp2016@seznam.cz, a poté zaplatí
zálohu ve výši min. 2000,- Kč na účet: 107-6770720247/0100, VS = rodné číslo účastníka a do zprávy pro příjemce
uvede celé jméno a příjmení. Poté je možné se sekretářem kurzu domluvit ubytování. (Prosím neobracejte se s tímto
na majitele ubytovacího zařízení). Jiný postup nebude akceptován. Chceme tak předejít přihlašování některých osob,
se kterými jsme v minulosti neměli dobré etické zkušenosti. Takže je to v našem společném zájmu, aby celý týden
proběhl bez nežádoucích komplikací. Děkujeme za pochopení.
POZOR: svou zálohu je třeba předem zaplatit převodem na účet výše uvedený. Přihlašování bude závazné,
omluvit ho lze pouze na základě předložení lékařského potvrzení. Záloha pak bude vrácena po dohodě s vedením
rekreačního střediska Statek Výštice. V případě, že si to přece jen rozmyslíte, navrácení zálohy pak vyřiďte s vedoucí
rekreačního zařízení, p. Pudichovou a oznamte sekretáři kursu. Vlastní doplatky za ubytování proběhnou při ubytovávání k rukám provozní pí. Pudichové. Přihláška nabývá platnosti zaplacením zálohy!
Camp je omezen kapacitou a možnostmi počtu lůžek na jednotlivých pokojích, proto bude platit pořadí přihlašování dle data podání přihlášky. V okamžiku naplnění campu bude přihlašování ukončeno. K zařízení Statek
Výštice (nedaleko je Hluboká nad Vltavou) se každý přesune sám (imobilním však můžeme vyjít vstříc po dohodě
odvozem z např. hlavní cesty od autobusové zastávky, apod). Celá akce není věkově omezena. Velmi vhodná je pro
celé rodiny (výlety, relaxace, koupání, turistika …). Jako obvykle se budeme snažit zajistit bohatý program pro děti.
Vzhledem k tomu, že je kapacita omezená, neváhejte s přihláškou. Můžete také pozvat své známé nebo jen poskytnout informace o našem campu jiným zájemcům. Vezměte s sebou hudební nástroje, hry atd. Každý je srdečně vítán.
K programu vlastnímu, zatím jen to hlavní: jako obvykle bude dopoledne probíhat vyučování ve skupinách
rozdělených podle úrovně znalostí anglického jazyka. Úvodní test proběhne ještě v sobotu. Podobně jako minulý rok
i letos budou odpoledne věnována společným výletům, sportovním aktivitám, konverzacím atd. Také letos bude organizovaná skupinka pro „náctileté“ tzv. teens.
Každý večer bude pořádán program pro účastníky campu, o který se podělí oba organizační týmy, český a
americký. Těšíme se tedy, že společně strávíme nádherný letní týden.
Srdečně se těšíme na English campu na viděnou,
Šárka Stejskalová
-------------------------------------------------------------------- -------PŘIHLÁŠKA
(přihlášku lze kopírovat)
Jméno a příjmení: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Včetně dětí (jméno a věk):

¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯ ¯

Bydliště: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefon, e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rodné číslo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jídlo(ano zaškrtnout): polopenze o ; plná penze o

Zálohu ve výši: . . . . . . . . . . . . . jsem zaplatil/a/ dne: . . . . . . . . . . . . . . . Velikost pro camp tričko: . . . . . . . . . . . . . . . . .

Podpis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Datum přihlášky: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sborová budova

pastor

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

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

Stálé přímluvy a pondělní půst za Honzíka

pastor

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

Základy křesťanské víry

redakce

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

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

www.ichthyslitomerice.cz

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

●
●
●
●
●

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

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

Oznámení — info


Základy křesťanství - čtvrtek - 18.00 (prostory sboru, pokud není oznámeno jinak).
Nezapomeňme na stálé přímluvné modlitby (Ef 6, 18).
 Třebušín - koná se 17. 4. (19.00) Další info v nedělním oznámení.
 Lovosice - koná se každou neděli (17.00), kromě první neděle. Další info v nedělním oznámení.
K dispozici jsou též záznamy biblických hodin a kázání na CD v mp3 a kazetách.
 Pro zájemce z různých sborových akcí zkopírujeme fotky (nejlépe flash disk).
Každou neděli: 8.00 - modlitby s pastorem (Pro každého, kdo se chce modlit „za“.).

Narozeniny:
Hutarová Lída
Kalousová Dagmar
Trejbal Adam
Zárubová Věra
Černý Martin
Rýzler Jaroslav
Betlamová Jana

1. 4.
12. 4.
12. 4.
12. 4.
15. 4.
22. 4.
29. 4.

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

Kontakt:
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

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

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

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

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

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

