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

Hospodin řekl Mojžíšovi: "Proč
ke mně úpíš /voláš KR/? Pobídni Izraelce, ať táhnou dál. Ty pak pozdvihni
svou hůl, vztáhni ruku nad moře a rozpoltíš je, a tak Izraelci půjdou prostředkem moře po suchu. … Mojžíš
vztáhl ruku nad moře a Hospodin hnal
moře silným východním větrem, který
vál po celou noc, až proměnil moře v
souš. Vody byly rozpolceny. Izraelci šli
prostředkem moře po suchu. Vody jim
byly hradbou zprava i zleva.
(Ex 14,15-16.21-22)
Klasická situace, která se může
principiálně přihodit každému z nás.
Nepříznivé okolnosti kolem vás.
Mojžíš a Izraelci byli ve velmi
složité situaci. Za nimi po zuby ozbrojení Egypťané, před nimi holá pláň Rudého moře. Otroctví či smrt nebo utonutí v moři. Situace, v níž je přece
„samozřejmé“, že budete volat k Bohu
s prosbou o pomoc. Jenže, když tak
Mojžíš učinil, nedostalo se mu odpovědi, kterou by asi rád slyšel. Často voláme k Bohu, aby s naší situací něco
udělal. A zpravidla? Zpravidla se nic
nestane.
Všimněme si, že naopak, je to
Hospodin, kdo se ho ptá: „Proč voláš
ke mě? Proč tady kňouráš? Proč?“
Není to zvláštní? Nezní to často
z našich úst podobně? „Bože, proč?“

duben 2017
Některé překlady uvádí: Proč
ke mně křičíš? Tak často voláme, úpíme, křičíme na Boha (k Bohu), aby s
naší situací něco udělal, že si ani nevšimneme toho, co zádního tady čteme. Bůh s tím NIC dělat nebude! Toto
není situace, za níž se „přimlouváme“.
Toto je situace, v níž v Boží autoritě
konáme. MY konáme. Boží lid má autoritu. Byl to Mojžíš, kdo to měl změnit. Jsme to MY, kdo máme měnit
okolnosti. Hospodin neměl za cíl s Izraelem, aby se buď dostali zpět do
Egypta nebo se utopili v moři. Bůh jim
dal cíl a tím cílem byla zaslíbená země. I pro tebe má Bůh cíl.
Bůh je však ke svému lidu Izraele (a církvi) stále dobrý. Opět Mojžíšovi připomíná, co má v ruce.
Hospodin mu řekl: "Co to máš
v ruce?" Odpověděl: "Hůl." (Ex 4,2)
Hůl, jež Mojžíš MÁ, je symbolem již svěřené autority. Bůh mu to
již DAL. Problém dnešní církve je, že
i když autoritu má, často o ní ani neví
(nevyučuje se to), anebo ví, ale neví
kdy a jak ji správně používat.
Hle, DAL jsem vám moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré
síle nepřítele, takže vám v ničem neuškodí. (L10,19) … Máme to. Učme se
to dělat.
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
Nové stvoření - proměna mysli
Pavel Kalous, 1.1.2017
Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu
nové! (2K 5,17).
Jsme v Ježíši Kristu nové
stvoření. To je nejlepší zpráva, kterou můžeme slyšet.
ARCHAIOS znamená původní, primitivní, předchozí stav,
staré. Znamená to, že Bůh tady zjevně učinil z předchozího něco úplně
nového.
To nové, co se stalo, když
nás Bůh zastavil, bylo to, že nám
Bůh transplantoval nové srdce. Dříve
jsme měli srdce kamenné. Je to určitá metafora, můžeme také říci, že
bylo jako kus ledu. Bible říká, že
naše kamenné srdce bylo vyměněno
za srdce masité, živé.
V Bibli je obraz nitra nebo
srdce nejtajemnější část lidské bytosti – svatyně svatých. Židovský chrám
má tři části – nádvoří, svatyni, svatyni svatých. Každá ta část odpovídá
člověku. To, co je v chrámu viditelné, reprezentuje naši přirozenou tělesnou oblast. To, co je v chrámu
osvětlené ve svatyni (v předsíni),
odpovídá duši člověka. Co se týká
svatyně svatých, kde přebývala archa
úmluvy, to se týká lidského ducha.
Lidský problém není založen na fyzických, ani na duševních problémech, ale na duchovním problému.
Zásadní problém je, že člověk duchovně zemřel. Úplně znecitlivěl. To
je stav, do kterého se narodíme. Narodili jsme se se srdcem, které je pro
Pána Boha necitlivé. Člověk se chová na základě svých pudů, sobectví.
Podívejme se na malé děti, jak spolu
vychází např. na pískovišti. Trochu
větší umí lhát.
Člověk je skrze hřích oddělen od Boha. Bůh, protože člověka
miluje, dal řešení. To zásadní, co
potřebuje, je získat nové srdce – nového ducha.
Ježíš řekl Nikodémovi zcela
jasně. Ježíš mu odpověděl: "Amen,
amen, pravím tobě, nenarodí-li se
kdo znovu, nemůže spatřit království
Boží." (J 3,3).

Co se narodilo z těla, je tělo,
co se narodilo z Ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se narodit znovu. Vítr vane, kam chce, jeho
zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází
a kam směřuje. Tak je to s každým,
kdo se narodil z Ducha." Nikodém se
ho otázal: "Jak se to může stát?" Ježíš mu řekl: "Ty jsi učitel Izraele, a
tohle nevíš? (J 3,6-10).
Nový zákon v té době ještě
nebyl napsán. Jak to měl vědět? Již to
bylo zapsáno u Ezechiele, že Bůh
přijde a něco udělá s lidským srdcem.
Pokropím vás čistou vodou a
budete očištěni; očistím vás ode
všech vašich nečistot a ode všech vašich hnusných model. A dám vám
nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla
srdce kamenné a dám vám srdce
z masa. Vložím vám do nitra svého
ducha; učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády
a jednat podle nich (Ez 36,25-27).
Bůh má plán s člověkem a ví,
jak na to. Nezvládneme to dodržováním příkazů. Tak to nefunguje.
Co dělá srdce? Rozvádí krev
po celém organismu. Srdce je pro
naše tělo nesmírně důležitý orgán.
Stejně tak je důležité i pro naše nitro.
S novým srdcem do nás vstoupil
Duch svatý a přišla Kristova láska.
To je to centrum, které má rozvádět
živiny do celého těla, aby se Boží
dítě podobalo Božímu obrazu. Originálem Boží předlohy je Pán Ježíš
Kristus.
Psychologové rozdělili chování lidí do různých skupin. To je
lidské chápání. To platí pro lidi tohoto světa. Jak reagujeme na Boží volání? Před Bohem neobstojí, když argumentujeme svojí lidskou přirozeností,
poukazujeme na naše staré vlastnosti.
S novým srdcem vše staré již pominulo. Kristus nebyl ani extrovert, ani
introvert. Církev se někdy zavírá do
klášterů. Ale Ježíš řekl: Jděte ke všem
národům a získávejte mi učedníky,
křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha
svatého (Mt 28,19).
Lidé se ptají, odkud se berou
zlé myšlenky, když máme nové srdce. A říkají, nemáme na to sílu.

Tím jen přiznávají, že žijí
ze své staré přirozenosti. Přece proto, aby naše srdce pracovalo v tuto
chvíli, neděláme vůbec nic. Stejně
to platí pro věci, které přicházejí
shůry. Kdo se snaží být křesťanem,
kdo se snaží být učedníkem, tak je
to pořád ještě o té lidské síle. Když
jím jsme, nemusíme se o to snažit.
Je to zcela přirozené.
Kain a Ábel se již narodili
mimo ráj. Jejich úskočné srdce způsobilo, že Kain zabil Ábela. Dokonce je napsáno: Kdokoliv nenávidí
svého bratra, je vrah - a víte, že
žádný vrah nemá podíl na věčném
životě (1J 3,15).
Před Boží tváří hraje roli i
to, jakým způsobem přemýšlíme.
Bůh na adresu farizejů řekl: Neboť
obrostlo tukem srdce tohoto lidu,
ušima nedoslýchají a oči zavřeli,
takže nevidí očima a ušima neslyší,
srdcem nepochopí a neobrátí se - a
já je neuzdravím.´ (Mt 13,15).
Potom srdce nefunguje způsobem, jakým má.
Co je to „to nové“, co je
učiněno?
Nové srdce = nitro, nový
je duch člověka. Není to ani duše,
ani tělo.
Hříchem lidské srdce zkamenělo.
Nejúskočnější ze všeho je
srdce a nevyléčitelné. Kdopak je
zná? (Jer 17,9).
Někteří kazatelé znovuzrozeným lidem stále káží, že
mají stále „úskočné srdce“, ale
není to pravda.
Kdo prochází zkouškou, ať
neříká, že ho pokouší Pán. Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám
také nikoho nepokouší. Každý, kdo
je v pokušení, je sváděn a váben
svou vlastní žádostivostí (Jk 1,1314). Toto Jakub píše křesťanům.
Neboť všechno, co je ve
světě, po čem dychtí člověk a co
chtějí jeho oči a na čem si v životě
zakládá, není z Otce, ale ze světa
(1J 2,16).
Proč Démas opustil Boží
dílo? Protože více miloval tento
svět, to, co viděly jeho oči. Nenechejme se oklamat očima.

Zapamatujme si, co je pro nás
podstatné, abychom dále rostli. Mnoho lidí chodí dlouho do církve, a
přesto duchovně zakrní. Někde dělají
něco, co způsobuje ucpání celého
systému, takže se jim nedokrvuje
zbytek jejich duchovního těla. Starejme se o své nové srdce.
Váš otec je ďábel a vy chcete
dělat, co on žádá …(J 8,44). Nechce,
abychom byli upřímní a mluvili pravdu.
Neboť Hospodin má neupřímného v ohavnosti, s přímými však je v
důvěrném obecenství (Př 3,32).
Zlý nechce, abychom chodili
do církve, ani abychom žili v pravdě
se svými bližními. A horlivě sloužili
Bohu! Toto všechno a mnoho dalšího
nám Bůh dává do nového srdce.
Máme tady dva světy. Farizejové dělají, co po nich chce ďábel.
Pokud Boží děti dělají to, co je zapsáno v Písmu, je na nich také vidět, komu patří. Tyto dva světy se nepotkávají.
Podle toho lze rozeznat děti
Boží a děti ďáblovy: Není z Boha,
kdokoliv nečiní spravedlnost a nemiluje svého bratra (1J 3,10).
Kde je tedy to „nové“
v tobě, v církvi? Neobrostlo třeba
už trochu něčím naše srdce? Duch
svatý nemůže souběžně přebývat
v „úskočném srdci“.
A naděje neklame, neboť Boží
láska (AGAPE) je vylita do našich
srdcí (ř. KARDIA) skrze Ducha svatého, který nám byl dán (Ř 5,5).
Naše srdce je místem, sídlem, kde přebývá Duch svatý (tělo je
chrámem, srdce svatyní svatých). Ale
jen u znovuzrozených lidí. Teprve
potom, dříve to nejde, protože mají
mrtvého – kamenného ducha.
Milujeme z lásky, AGAPE,
nikoli ze svých sil. Bůh nemá

zvláštní vyvolence. On chce, aby se
do Jeho rodiny narodil každý člověk.
Dáme přednost našemu novému srdci, které říká: „miluji všechny bez
rozdílu“, nebo hlavě, očím a nosu,
který říká: „toto mi nevoní, tak jsem
si to nepředstavoval“?
Chci říci: Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k
čemu vás táhne vaše přirozenost
(Gal 5,16).
Potřebujeme vytvořit tým
spoluhráčů – to je církev. A každý
ten spoluhráč musí mít nějakou úroveň – MÍT NOVÉHO DUCHA A
NOVÉ SRDCE. A musí fungovat
správným způsobem. V týmu nejde o
to, kdo dal ten gól, ale že tým vyhrál.
A tak usilujme o to, co slouží
pokoji a společnému růstu. … Každý
z nás ať vychází vstříc bližnímu, aby
to bylo k dobru společného růstu (Ř
14,19.15,2).
Písmo neříká, že máme být
podobni své mamince nebo tatínkovi.
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).
Srdce máme nové, ale svádí
nás naše oči a chtění.
Bezúhonnost a přímost mě
chrání, svou naději skládám v tebe
(Ž 25,21).
Kristus a Jeho charakter je
tvoje nová podstata a cílová identita.
Závěr:
1/ Když jsme Krista přijali, stali jsme
se „novým stvořením“. Nepatříme
sami sobě, jen Kristu.
2/ S kterou částí naší bytosti se to
stalo? S nitrem = srdcem.
3/ Co se narodilo z Ducha, je duch.
4/ Dej „novému srdci“ odpovídající
péči.
5/ Cílová podoba je „podobat se
Kristu“ (Ježíš nebyl introvert ani extrovert …).
6/ My se máme nechat proměňovat
„obnovou své mysli“. Nevšímej si
své staré přirozenosti.
7/ Máme tu milost, že to Bůh chce
v nás dělat „mocí Ducha Páně“. Dovoluj Mu to.

Naše víra přemáhá svět
Pavel Kalous, 8.1.2017
Neboť kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra (1J
5,4).
Uvědomujete si to vůbec, že
můžeme
chodit
od
vítězství
k vítězství?
Těm pak, kteří ho přijali a
věří v jeho jméno, dal moc stát se
Božími dětmi. Ti se nenarodili, jen
jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž se narodili z Boha
(J 1,12-13).
Pokud jsme přijali Pána Ježíše Krista, tak se nás to týká. Můžeme chodit od vítězství k vítězství.
Proč církev často vypadá jako vzdychající církev? A je nezajímavá pro
lidi dnešního světa? Mdlá a nesrozumitelná svými rituály? Když v Bibli
čteme jednu zamilovanou zprávu za
druhou. Jedna z nich je, že znovuzrozený člověk přemáhá svět a
může jít od vítězství k vítězství. Je
to zpráva, kterou je zapotřebí přijmout.
Bible je plná toho, co Bůh
dal, ale také „když jste přijali“. Můžeme to připodobnit k nebeskému
rautu, stačí si to jen vzít. Bůh už
všechno dal.
Bůh mi odhalil tolik nového
po 30 letech služby, že jsem z toho
nadšen. Začal jsem vyznávat, že
jsem vítěz v Kristu Ježíši, že On mě
posiluje a já můžu jít postupně od
jednoho vítězství k druhému. Můžeme chodit s hlavou vztyčenou.
Jsem překvapený a zároveň
naštvaný na kazatele, kteří kážou
tak, že dělají z lidí skleslé ovce.
Takto má církev vypadat: Budiž
vzdán dík Bohu, který nás stále vodí
v triumfálním průvodu Kristově a
všude skrze nás šíří vůni svého poznání (2K 2,14). Evangelium je dobrá zpráva.
V úvodním verši použité
řecké NIKE znamená vítězství, dobývání, úspěch, prostředek vedoucí
k úspěchu.
Doslova: Neboť (všechno,
každý) kdo se narodil z Boha, vítězí
(NIKE) nad světem. A to vítězství
(NIKE), které zvítězilo (NIKE) nad

světem, je naše víra (1J 5,4).
Základní omyl církve je, že
Bůh bude dělat všechno. Ale On už
všechno udělal. Někdy kazatelé nesprávně interpretují starozákonní
verše tak, že Bůh bude bojovat za
vás. Je pravda, že Bůh dává sílu, je
pravda, že Bůh dává zaslíbení. Přesto
Mojžíš, Jozue, jeho armáda se musela vypořádat s různými obry.
V církvi se na to pořád zapomíná, že
tento princip se nezměnil. Už od
Adama. Hospodin řekl Adamovi, aby
si podmanil zemi. Ráj byl pouze na
území vymezené čtyřmi řekami.
Adam to neudělal.
Když Bůh uváděl Izraelce do
zaslíbené země, tak jim říkal totéž. A
když Ježíš vysílá své učedníky, tak
jim říká totéž, mají si zemi duchovně
podmanit. My často jen sedíme na
duchovních židlích a vzdycháme, jak
je Bůh mocný a nepodmaňujeme.
Slovo vítězit a přemáhat je v řečtině
chápáno jako aktivní postoj. Pokud
nevstoupíme na tu dráhu a nepoběžíme, nemůžeme zvítězit. Apoštol Pavel také říká, že závodíme. Bůh chce,
abychom byli takovými vítězi.
Protože sourozence spojuje
krev a tělo, i on se stal jedním z nich,
aby svou smrtí zbavil (zlomil B21)
moci toho, kdo smrtí vládne, totiž
ďábla (Žd 2,14). Ďábel je pomlouvač, padlý anděl.
Skvělá zpráva je, že obecnou
schopnost věřit má každý člověk.
Platíme dopředu např. zálohu na dovolenou a věříme, že se to stane.
Stejně ve víře děláme věci každý den
a věříme, že se to stane. U znovuzrozeného člověka je to úžasné v tom,
že Duch svatý, který je v našem duchu, povzbuzuje a buduje našeho
ducha. Někdy nám v tom brání náš
rozum, naše vůle. Někdy v tom brání
i samotná církev nesprávným vyučováním.
Věříme, že Bible je Boží
slovo a ono nás činí ve víře čerstvými.
Proto klekám na kolena před
Otcem, od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod, a prosím, aby
se pro bohatství Boží slávy ve vás
jeho Duchem posílil a upevnil
`vnitřní člověk´ a aby Kristus skrze
víru přebýval ve vašich srdcích; a
tak abyste zakořeněni a zakotveni

v lásce mohli spolu se všemi bratřími
pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka: poznat Kristovu
lásku, která přesahuje každé poznání,
a dát se prostoupit vší plností Boží
(Ef 3,14-19).
Kristus může přebývat jen
v masitém srdci znovuzrozeného člověka. Teprve pak nastává proces poznávání Kristovy lásky.
Tomu pak, který působením
své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si
dovedeme představit, jemu samému
buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po
všecka pokolení na věky věků! Amen
(Ef 3,20-21).
Někdy je vyučování o čekání
na Boha zahnáno do extrémů, že církev jen čeká, co bude Bůh dělat. Bůh
chce, aby všechno požehnání a dary
šly skrze církev ven. Bible nás vede
k tomu, abychom uplatňovali Boží
moc a vládu, všude, kde jsme.
V práci, doma – zabírejme zemi pro
Pána. Ježíš vybízel učedníky:
„Jděte!“
Boží vláda je všude tam, kde
ji církev káže a uplatňuje. Ježíš naplňoval Boží vůli tak, že učil, kázal,
uzdravoval.
Ježíš jim řekl: "Můj pokrm
jest, abych činil vůli toho, který mě
poslal, a dokonal jeho dílo (J 4,34).
Kolikrát denně jíte, tolikrát
čiňte Boží vůli. Pojďme to dělat.
… „Staň se vůle tvá jako v
nebi, tak i na zemi.“ (L 11,2).
Toto není zbožné „přání“
věřícího (Pane, kéž by to tak bylo, kéž
bys dal). Ani to není vyjádření
„přepokory“ s povzdechnutím (ach,
buď vůle Tvá).
N
E
J
S
M
E
„VZDYCHAJÍCÍ“ CÍRKEV.
Ježíš nás učil, jak uplatňovat Boží vůli v nebi i tady na zemi.
Bůh nás vede k tomu, abychom prohlašovali vítězství. Přemáháme svoji
přirozenost, svůj rozum. Ježíš nám to
ukázal na svém těle a potom si ze
své církve učinil Jeho tělo. On je hlavou církve.
Církev je povolána, aby
uplatňovala Boží vládu na zemi (ne
politickou, ale duchovní).
Nová smlouva je plná: „Dal
jsem vám, vám je dáno, dávám vám
…“ Proto vám pravím: Věřte, že

všecko, oč v modlitbě poprosíte, je
vám dáno a budete to mít (Mk
11,24).
Učedník dostal od Boha vše
potřebné (autoritu, mandát, moc, sílu, výbavu - „výzbroj“ …).
Jediné, co je na nás je, se
pro to ROZHODNOUT to začít
uplatňovat. Je to podle principu
„hřiven“ (tady máš od Boha, tak začni).
Nová smlouva je plná: Přijal, když jste přijali …
Bible je naprosto spolehlivý
zdroj informací. Bohužel církev nekáže plnost pro nynější čas. Lidé
(křesťané) někdy nesprávně říkají:
Proč to Bůh dovolil? To je špatně
položená otázka. Bůh by se mohl
zeptat lidí: Proč jste to dovolili vy?
Proč jste to nesvázali? Proč jste to
neodmítli?
Ježíš přišel, aby nás z toho
všeho zachránil, osvobodil nás. On
nám dal příklad, jak má stát
v autoritě Boží dítě. Čtěme Bibli a
budeme vědět, co vše Ježíš svazoval
a odmítal.
Církev MÁ postavení autority (tento mandát má církev od
Boha a Jeho Syna).
V Joppe žila učednice jménem Tabita, řecky Dorkas. Konala
mnoho dobrých skutků a štědře rozdávala almužny. Ale právě tehdy
onemocněla a zemřela. Umyli ji a
položili do horního pokoje (Sk 9,3637).
Tyto věci se dějí, protože
satan je zloděj a krade různými způsoby lidem, co jim v Kristu náleží.
Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby
měly život a měly ho v hojnosti (J
10,10).
Troufnul si i na Božího syna.
Jenže Ježíš ho porazil. Proto si Petr –
Ježíšův učedník, vzal zpět, co ďábel
ukradl: Petr poslal všechny z místnosti; pak poklekl, pomodlil se, obrátil se k mrtvé a řekl: "Tabito, vstaň!"
Ona otevřela oči, a když spatřila
Petra, zvedla se na lůžku (Sk 9,40).
Ježíš udělal vše, aby si to
člověk mohl vzít zpět. To je problém církve, že se nechá zlým
okrádat. NESMÍME MU TO DOVOLIT, NEMÁ NA TO PRÁVO.
Zloděj si nebere, co mu patří, zloděj

přepadne a krade. Je to nelegitimní.
Nedovolme to! Ježíš uzdravoval
všechny a ze všeho! To se v české
církvi málo vyučuje. Jsme vítězové,
připomínejme to ďáblu.
Co vidíš? Nepřemožitelné
zrůdy? Vidíš se jako nepatrná kobylka? Pak také takovým budeš a
nic nedobudeš. Proto jsou to OBŘI,
aby si s nimi (vítězně) bojoval.
Pomluvami zhaněli Izraelcům
zemi, kterou prozkoumali: "Země,
kterou jsme při průzkumu prošli, je
země, která požírá své obyvatele, a
všechen lid, který jsme v ní spatřili,
jsou muži obrovité postavy. Viděli
jsme tam zrůdy - Anákovci totiž patří
ke zrůdám - a zdálo se nám, že jsme
nepatrní jako kobylky, vskutku jsme v
jejich očích byli takoví." (Nu 13,3233).
Protože pomluvami zhanili
zaslíbenou zemi, byli potrestáni. Dali
na to, co viděli jejich oči. JOZUE
svou vírou dobýval (přemáhali, vítězili) zaslíbení dané Hospodinem.
Vyznávejme: S tebou proběhnu i nepřátelskou vřavou, se svým
Bohem zdolám hradbu (Ž 18,30).
A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci (Ef
6,10). Ujmi se dědictví a zaslíbení
pro nynější čas.
Máš postavení v Kristu,
Kristem dané. Zdá se ti to divné?
Zdá se ti to nepokorné? Nikdy jsi to
neslyšel? Ďábel je zloděj, ne Bůh,
nikdy ne Bůh!
Je to „naše víra“ v tyto biblické pravdy, „která přemáhá svět“.
Je to tak, jak je to napsané (v
Bibli).
Závěr:
1/ Jak vítězit ve světě? Vítězíme, přemáháme, dobýváme vírou.
2/ Bůh JIŽ dal, na řadě je církev.
3/ SLOVO = Ježíš říká a ukazuje, co
máš, máme DĚLAT.
4/ Ne jak dá, dovolí Bůh, ale jak dá,
dovolí církev, Jeho tělo.
5/ Ber, zabírej, přivlastňuj si „vírou“,
co ti Písmo říká (za-slibuje).

Na Tvé slovo
Pavel Kalous, 15.1.2017
Když přestal mluvit, řekl

Šimonovi: "Zajeď na hlubinu a
spusťte sítě k lovu!" Šimon mu odpověděl: "Mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili. Ale na
tvé slovo spustím sítě." Když to učinili, zahrnuli veliké množství ryb, až se
jim sítě trhaly. Dali znamení svým
společníkům na druhé lodi, aby jim
přišli na pomoc. Oni přijeli a naplnili
rybami obě lodi, že se až potápěly ...
(L 5,4-7).
Toto kázání bude o tom, jak
je důležité realizovat Boží slovo.
Chci, abyste se naučili vzít doslova
Pána za Slovo. Když někoho vezmeme za slovo, to znamená, že uvěříme,
že to myslí vážně a věříme tomu.
Všimněte si, když jeden člověk poslechne, prospěch z toho mají i
lidé okolo. Čteme, že rybami byly
naplněny obě lodě.
Petr, přes svůj argument –
celou noc jsme se namáhali a důkaz
– nic jsme nechytili, učinil zásadní
vyznání: „Ale na tvé slovo spustím
sítě“. Co to všechno zahrnovalo? Na
počátku tohoto příběhu Ježíš
z Petrovy lodě vyučoval zástupy lidí
– tj. Boží slovo předcházelo. Bůh
chce, aby to, co zamýšlí, se stalo
hmatatelným tělem.
Jak dostat to, co je napsané,
do reality? Petr byl pravděpodobně
plný Božího slova, proto i přes svoje
argumenty a důkazy, učinil toto rozhodnutí. Jistě proběhl zápas v jeho
mysli mezi tím, co Ježíš řekl a tím,
co zažil. Vždy je napětí mezi napsaným nebo slyšeným Božím slovem a
tou jinou naší realitou. Je to stejné u
tebe jako u Petra. Petr učinil zásadní
krok, i když to nemělo logiku. Jistě si
pomyslel, jak jemu, zkušenému rybáři, může v rybolovu radit Ježíš
(neodborník). Tento boj po obdržení
informací se odehrává i v naší mysli.
Jak asi dlouho trvalo připravit loď a
dojet na hlubinu? O čem asi Petr přemýšlel? Co se asi odehrávalo v jeho
mysli? Bible to neodkrývá.
Rozhodující bylo, že Petr
udělal to, co Ježíš řekl. Kdyby zůstal
uvězněn v argumentech, tak by tu
zkušenost nikdy neudělal. Naše přirozenost vidí víc to, proč by to nešlo
než proč by to mělo jít. Je důležité si
uvědomit, že nic z toho nehraje roli.

Petr nám v tom dává nádherný příklad. Podstatné je poslechnout. Výsledkem byl úspěšný rybolov. Navzdory argumentům, svým
zkušenostem, radám „ne rybáře“
Ježíše, Petr odpověděl a realizoval
Boží slovo. Šel a udělal to.
Církev je zvláštní komunita
lidí. Rozdílná věkem, zájmy, povoláním. Přesto nás Bůh spojuje dohromady. On chce ukázat na církvi
Sebe. Chce naučit svou církev chodit podle Božího slova. Není to o
příkazech a zákazech. Petr, když
Krista poslechl, přineslo mu to
úspěch. Tak se projevuje Boží požehnání. I přesto to tam potom
všechno nechali a šli za Ním. To
nádherným způsobem ukazuje, že
oni nebyli závislí na požehnání. Bůh
nám ho však dává.
Bůh si přeje, aby Jeho děti
byly úspěšné. To stejné si přece přejeme i my pro své děti. Bůh je plný
lásky a soucitu k nám. On stojí na
naší straně. My sami svými bloky si
způsobujeme, že náš „rybolov“ není
úspěšný. A pak se jako Petr v našem
křesťanském životě poměrně hodně
namáháme a výsledek není žádný
nebo minimální. Někdy jsou lidé ve
světě úspěšnější než křesťané.
Úspěch není cíl. Je to prostředek. Na
základě poslechnutí Slova, přichází
požehnání.
Co je Slovo (mluvení)?
Jsou to zvuky nesoucí myšlenku, informaci. Vzápětí mizí. Tyto
zvuky jsou také nesoucí dech, ducha. Proto vás vyzývám, abyste říkali Boží slovo nahlas. Tím zapojujete
také svého ducha. Málo se mluví o
tom, jak je důležitá proklamace –
vyznání. Nejen pro tu myšlenku.
Slovo je také mluvený a vyznaný
duch.
Co dává život, je Duch, tělo
samo nic neznamená. Slova, která
jsem k vám mluvil, jsou Duch a jsou
život (J 6,63).
Když mluvíme Boží slovo,
Bůh ho mluví s námi. Náš duch je
dech. Řecké PNEUMA znamená
duch a také dech. Hebrejské RUACH znamená dech i duch.
Když mluvíme, tak uvolňujeme život skrze Boží slovo. Proto
vás k tomu povzbuzuji. Ježíš také
nekázal telepaticky. Evangelium

lidem nedochází, evangelium se lidem zvěstuje. Mluvíme-li Boží slovo,
děláme to samé, co by dělal Kristus.
Tím uvolňujeme tu novou realitu, co
se potom může a má stát.
Co mluvíš (podle Slova)?
V moci jazyka je život i smrt,
kdo ho rád používá, nají se jeho plodů (Př 18,21).
Proto, co vyznáváš, to máš.
Budeš-li vyznávat vítězství, budeš ho
mít. To je duchovní princip, do kterého nás Bůh uvádí.
Petr se jen s tím Slovem ztotožnil a zrealizoval ho.
Odpověď je v této větě: „Ale
na tvé slovo spustím sítě“. Pojďme
společně dostat toho papírového supermana do tohoto světa, do reality.
Pojďme dělat to, co Bible říká a co
první křesťané dělali.
Několik příkladů:
Hle, počneš a porodíš syna a
dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký
a bude nazván synem Nejvyššího a
Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. … Neboť `u Boha není nic nemožného´." Maria řekla: "Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého
slova." Anděl pak od ní odešel (L
1,31-32.37-38).
Marie takto reagovala a svoje
tělo dala k dispozici, aby se Slovo
mohlo stát realitou. To stejné se chce
po nás.
Setník
však
odpověděl:
"Pane, nejsem hoden, abys vstoupil
pod mou střechu; ale řekni jen slovo,
a můj sluha bude uzdraven. … Potom
řekl Ježíš setníkovi: "Jdi, a jak jsi
uvěřil, tak se ti staň." A v tu chvíli se
sluha uzdravil (Mt 8,8.13).
On ve své víře nepožadoval,
aby Ježíš přišel fyzicky, chtěl jen Ježíšovo slovo. Dokonce v tomto případě stačila jen víra setníka a jeho sluha
byl uzdraven.
Když to Ježíš uslyšel, podivil
se, a řekl těm, kdo ho následovali:
"Amen, amen, pravím vám, tak velikou víru jsem v Izraeli nenalezl u nikoho (Mt 8,10).
Když to řekl, plivl na zem,
udělal ze sliny bláto, potřel slepému
tím blátem oči a řekl mu: "Jdi, umyj
se v rybníce Siloe." (To jméno znamená `Poslaný´.) On tedy šel, umyl se, a
když se vrátil, viděl (J 9,6-7).

On napříč argumentům a
svým názorům šel a udělal to. Reagoval na Kristovo slovo. A zrak se
mu navrátil.
Fascinuje mě to, jak může
být Boží moc velice blízko a přesto
velice daleko.
Bůh není „ano“ i „ne“ k
zaslíbením.
Ke všem zaslíbením Božím,
kolik jich jen jest, bylo v Něm řečeno
„Ano“. A proto skrze Něho zní i naše „Amen“ k slávě Boží (2K 1,20).
V Kristu je vždy řečeno
ANO. A naše odpověď je AMEN, tj.
staň se to. Ke všemu, co je zapsané
v Bibli, k tomu vyznávejme Amen.
Jenže on byl proklán pro
naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni (Iz
53,5).
Bůh nám již vše řekl skrze
Jeho slovo. Znáš všechna Jeho zaslíbení? Zaslíbení se týkají věcí budoucích, ALE také věcí nynějších.
Ještě jsme se nenaučili přijímat
všechna zaslíbení napříč okolnostem.
DĚLEJME TO!
Závěr:
1/ Víra není o vědění, ale o konání.
2/ Odrazovým můstkem je nám Jeho
Slovo.
3/ Po Jeho Slově následuje naše konání.
4/ Písmo není komiks!
5/ Řekni „Amen“ k Jeho zaslíbením.

Duch svatý nám byl dán
Pavel Kalous, 22.1.2017
Někdy je tak snadné porazit
člověka, dostat ho dolů … stačí věta,
slovo, … A nechá se zajmout emocí.

Hned zapomene, že je znovuzrozený Boží dědic. Jsme v tomto
světě docela křehcí. Nejsme pány
světa. Nedivím se, když jsou na tom
takto lidé ve světě.
Vidím, že často i v církvi je
podivný duch zlomených, unavených,
neradostných lidí. Jak potom může
být církev přitažlivá pro lidi ze světa?
Proto přece Kristus nezemřel! Pokud
to podobně prožíváš, je možnost to
změnit.
Ale Přímluvce, Duch svatý,
kterého pošle Otec ve jménu mém, ten
vás naučí všemu a připomene vám
všecko, co jsem vám řekl. … Říkám
vám však pravdu: Prospěje vám,
abych odešel. Když neodejdu,
Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li,
pošlu ho k vám (J 14,26, 16,7).
Bůh není troškař, naučí nás
všemu, připomene všecko. A o to
v modlitbě prosme každé ráno.
Ale jak je psáno: `Co oko
nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh
těm, kdo ho milují.´ Nám však to Bůh
zjevil skrze Ducha; Duch totiž zkoumá všechno, i hlubiny Boží (1K 2,910).
Církev někdy vypadá jako
okradené auto bez světel, skel,
s jednou sedačkou,…. Nejhorší je,
kdy je okradená křesťansky náboženskými frázemi. Některé církve říkají,
že jen částečně poznají pravdu, a „to
my nevíme“. Modlí se: „Buď vůle
tvá, protože nic nevíme, jen ty Pane,
znáš pravdu“. Tváří se to přepokorně
a zbožně. Čtou jinou Bibli než já.
Ježíš řekl, že Duch Svatý nás naučí
všemu a všecko. Miluji Boží slovo,
které říká: Uzdravil všechny, řekl
všechno.
Bez Ducha svatého jsme nic.
Když se Bible vykládá bez
Svatého Ducha, je to složitá, nezáživná a nepochopitelná kniha. Taková
situace nastává, když Duch svatý nemá šanci, aby konal své dílo, pro které přišel.
Bůh poslal církvi svého Svatého Ducha. Neboť Bůh nám nedal
ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly,
lásky a rozvahy (2Tm 1,7).
A naděje neklame, neboť Boží
láska JE vylita do našich srdcí skrze
Ducha svatého, který nám byl dán (Ř
5,5).

Platí to pro každého, kdo přijal Pána Ježíše Krista. Je v našich
srdcích.
Ti, kdo se dají vést Duchem
Božím, jsou synové Boží (Ř 8,14).
Bůh chce, abychom byli synové Boží.
On nám také vtiskl svou pečeť a do srdce nám DAL svého Ducha jako závdavek toho, co nám připravil (2K 1,22).
Ten, kdo nás k tomu připravil
a DAL nám již Ducha jako závdavek,
je Bůh (2K 5,5).
Už se to stalo a naučme se
s touto zkušeností pracovat. Máme-li
Ho, co s Ním dál? Apoštol Pavel Ducha svatého znal.
Chtěl bych se vás zeptat jen
na jedno: DAL vám Bůh svého Ducha
proto, že jste činili skutky zákona,
nebo proto, že jste uvěřili zvěsti, kterou jste slyšeli? … To proto, aby požehnání dané Abrahamovi dostaly v
Ježíši Kristu i pohanské národy, abychom zaslíbeného Ducha PŘIJALI
skrze víru (Ga 3,2.14).
Znáte příběhy O Abrahamovi? Abraham byl požehnaný, mocný
člověk. Nebyl to žádný outsider. Byl
díky spolehnutí se na svého Pána nesmírně autoritativní osobnost. On
jednal a stál v autoritě.
Počítal s tím, že Bůh je mocen vzkřísit i mrtvé. Proto dostal Izáka zpět jako předobraz budoucího
vzkříšení (Žd 11,19).
A ve zkoušce víry obstál. My
jsme děti víry, potomci Abrahamovi.
Bůh svého Ducha rozesel do
každého z nás. Jeho přítomnost ve
vašem srdci nezávisí na přítomnosti
kazatele. Až odejdete z tohoto shromáždění, Duch svatý bude stále ve
vašem srdci. Buďme si toho vědomi.
My nejsme nikdy sami. Povídejme si
s Duchem svatým. Chtějme, aby nám
vykládal Boží slovo. On zjevuje a
spojuje jednotlivé dílky Písma.
Je to podobné jako s milostí.
Je tu stále.
Náš podíl aktivity je v tom,
že to musíme přijmout.
My jsme však nepřijali ducha
světa, ale Ducha, který je z Boha,
abychom poznali, co nám Bůh daroval. O tom i mluvíme ne tak, jak nás
naučila lidská moudrost, ale jak nás
naučil Duch, a duchovní věci

vykládáme slovy Ducha. Přirozený
člověk nemůže přijmout věci Božího
Ducha; jsou mu bláznovstvím a nemůže je chápat, protože se dají posoudit jen Duchem (1K 2,12-14).
Všechny ty věci jsou skryté
v tajemstvích. Jdou poznat jenom
Duchem, ne rozumem. Na poznání a
zjevení nemá vliv náš intelekt. Boží
věci nestojí na vzdělání ani postavení. Je to o tom, jestli to přijímáš. Potom přichází poznání. Jsi-li tělesným
člověkem (to je věc tvého rozhodnutí), nemůžeš tomu rozumět.
Na to Jan všem řekl: „Já vás
křtím vodou. Přichází však někdo
silnější než jsem já; nejsem ani hoden, abych rozvázal řemínek jeho
obuvi; on vás bude křtít Duchem svatým a ohněm.“ (L 3,16).
Církev bez Ducha svatého
není církví. Je jen kulturní složkou.
…Kdo nemá Ducha Kristova, ten
není jeho (1K 8,9).
Křtít znamená doslova nořit
cele do vody. Církev vypadá, jako
kdyby Ducha Svatého vůbec neměla,
natož aby byla do Něj ponořena. VŠE
JE DÍLO DUCHA SVATÉHO. Jen
některé církve kvetou, protože Duch
svatý tam dělá svoje dílo. Jsou tam
lidé, kteří Mu to dovolili. Jsou i křesťanské skupiny, které mají hrůzu
z Ducha svatého.
Když s nimi byl u stolu, nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma: "Čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení, o němž jste ode mne slyšeli.
Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni (baptizo Ř) Duchem svatým, až
uplyne těchto několik dní." … dostanete (PŘIJMETE, KR, B21) sílu
(dynamis Ř) Ducha svatého, který na
vás sestoupí, a budete mi svědky v
Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země." (Sk 1,4
-5.8).
Ježíš jim to nařídil, protože
věděl, jak je Duch svatý pro ně důležitý. Trvalo to 10 dní.
Řecké LAMBANÓ - přijmout, obdržet, dostat, uchopit
(aktivní postoj: „vzít si to“). Máme si
to přivlastnit. Je to jen jedno slovo a
znamená současně dostávat a přijímat. Bůh dal a tys přijal. Vše je již
připravené, jako takový nebeský raut.
Sestoupí na vás a vy to musíte přijmout.

Bůh vám to dá k dispozici,
ale vy to musíte uchopit.
Jednoduše řečeno, iniciativa
na
obou
stranách
(dávajíc/
přijímajíc).
Mít (vlastnit) reálně „něco“
od Pána znamená – dostat/přijmout.
Je to stejné jako, když dostáváte dárek, předává se z ruky do
ruky. Jsou k tomu zapotřebí obě ruce.
Teče tu voda, žízním, musím nabrat svou rukou, abych se
napil.
A Duch i nevěsta praví:
"Přijď!" A kdokoli to slyší, ať řekne:
"Přijď!" Kdo žízní, ať přistoupí; kdo
touží, ať zadarmo nabere vody života.“ (Zj 22,17).
Z Boží ruky neustále teče
požehnání. Necháme se okrádat a
ještě si myslíme, že v tom máme
dobré postoje. Žena Syroféničanka
si přišla pro uzdravení své dcery.
Někteří lidé byli tak odvážní, že si
z Krista brali, co Kristus nabízel.
Bůh vše připravil, dal. Je
načase si to začít přivlastňovat. Chci
tě povzbudit.
Když apoštolové v Jeruzalémě uslyšeli, že v Samařsku přijali
Boží slovo, poslali k nim Petra a
Jana. Oni tam přišli a modlili se za
ně, ABY také jim byl dán Duch svatý, neboť ještě na nikoho z nich nesestoupil; byli jen pokřtěni ve jméno
Pána Ježíše. Petr a Jan tedy na ně
vložili ruce a oni PŘIJALI Ducha
svatého (Sk 8,14-17).
Být pokřtěný nestačí, ještě
potřebujeme být ponořeni do té živé
řeky, aby nás Duch svatý neustále
mokřil. V církvi je stále dost lidí,
kteří nezažili zkušenost přijetí Ducha Svatého. A církev nevyučuje
svoje děti, aby si brali, co pro ně
Bůh připravil. Dělá z nich jen členy
nebo nedělní „chodiče“. To je strašně málo.

Zatímco byl Apollos v Korintě, prošel Pavel hornatým vnitrozemím a přišel do Efezu; tam se setkal s
nějakými učedníky. Zeptal se jich:
"Když jste uvěřili, PŘIJALI jste Ducha svatého?" Odpověděli mu:
"Vůbec jsme neslyšeli, že je seslán
Duch svatý." Pavel řekl: "Jakým
křtem jste tedy byli pokřtěni?" Oni
řekli: "Křtem Janovým." Tu jim Pavel
prohlásil: "Jan křtil ty, kteří se odvrátili od svých hříchů, a vybízel lid,
aby uvěřili v toho, který přijde po
něm - v Ježíše." Když to uslyšeli, dali
se pokřtít ve jméno Pána Ježíše.
Jakmile na ně Pavel vložil ruce, sestoupil na ně Duch svatý a oni mluvili
v prorockém vytržení. Těch mužů bylo asi dvanáct (Sk 19,1-7).
Znám také kazatele, kteří
neslyšeli, že byl seslán Duch svatý.
Bůh je tak dobrý a chce, abychom
zakoušeli ty stejné věci.
Duch svatý je skvělý
KOUČ.
Ve světě „kouč“ … dietní,
fitness, psychoterapeut, osobního
rozvoje, pro partnerské vztahy, pro
životní rovnováhu, emoční …, my
nic z toho nepotřebujeme.
Mějme ve svých modlitbách
časté věty jako: Duchu svatý veď
mě, prosím. Duchu svatý vyučuj mě,
prosím. Duchu svatý posiluj mě, prosím. Duchu svatý znovu mě zmocňuj,
prosím. Duchu svatý, učiň mě citlivým na Tebe, prosím.
Duch svatý není jen „motor“,
On je řídící jednotka, klimatizace,
osvětlení ….

Uctívání v Duchu a v pravdě
Pavel Kalous, 29.1.2017
Ježíš jí odpoví: "Věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy nebudete
ctít Otce ani na této hoře ani v Jeruzalémě. Vy uctíváte, co neznáte;
my uctíváme, co známe, neboť spása
je ze Židů. Ale přichází hodina, ano
již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově
ctí, budou ho uctívat v Duchu a v
pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé
takto ctili. Bůh je Duch a ti, kdo ho
uctívají, mají tak činit v Duchu a v
pravdě." (J 4,21-24).

Ježíš se setkal se samařskou
ženou u studny, která tam přišla pro
vodu. Z rozhovoru o vodě a žízni
odbočil k uctívání (pravá bohoslužba).
Samařané byli poloviční Židé, Ježíš byl nejprve poslán
k Židům.
On odpověděl: "Jsem poslán
ke ztraceným ovcím z lidu izraelského." (Mt 15,24).
Židé Jeho mesiášství odmítali: Chci tedy snad říci, že klopýtli
tak, aby nadobro padli? Naprosto
ne! Ale jejich selhání přineslo pohanům spásu, aby to vzbudilo žárlivost
židů (Ř 11,11).
Přitom stále platí biblická
zásada: Bůh nikomu nestraní (Ř
2,11).
Všichni, které mi Otec dává,
přijdou ke mně; a kdo ke mně přijde,
toho nevyženu ven (J 6,37).
Co je to uctívání v Duchu a
v pravdě?
Závěr:
V úvodním textu Ježíš několikrát mluvil o uctívání. Dnes žijeme
1/ Duch svatý JE tady a teď, JE ve v době, kdy toto slovo moc nepoužítvém srdci, JE uvnitř tebe.
váme. Přesto Bůh vede lidi, aby ně2/ Duch svatý je živá, inteligentní koho ctili. To slovo spíš ukazuje na
bytost, která tě SPOJUJE s Otcem a postoje. My si v církvi musíme
Synem.
3/ Rozvíjej své obecenství s Duchem
svatým.
4/ Jsi pokřtěn, ponořen do a Duchem
svatým?
5/ Bratře a sestro, víš, o čem je řeč
nebo ti to není jasné?
6/ DOSTAT znamená PŘIJMOUT.
7/ Chci Ti dnes říct, UŽ jsi vše
v Kristu DOSTAL, ale, … PŘIJAL
jsi to?

připomínat a učit se tomu, že jsme
uctívači živého Boha. Ježíš tu odhalil
nějaké tajemství. Chci zdůraznit:
1/ Bůh si přeje, abychom Ho
uctívali. Chce, když se církev schází,
aby to bylo setkání těch, kteří živého
Boha uctívají. …kteří Boha opravdově ctí (ne na oko – odsedět si shromáždění).
2/ Budou ho uctívat v Duchu
a v pravdě. Duch svatý je ten, který
nyní plně zastupuje Krista tady na
zemi. Je stále stejný v roce 2017,
jako byl v době seslání k apoštolům.
Musíme se však naučit k němu přistupovat v pravdě.
Říkám vám však pravdu:
Prospěje vám, abych odešel. Když
neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde.
Odejdu-li, pošlu ho k vám (J 16,7).
Ježíš mu odpověděl: "Já jsem
ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne (J 14,6).
Za slovo pravda si můžeme
dosadit slovo Kristus. Uctívání
v Duchu svatém a v Kristu. To, co
dělá Duch svatý v nás, je to, že nás
přivádí ke Kristu.
A kdo vidí mne, vidí toho,
který mě poslal (J 12,45).
Neplatí to obráceně. Bůh se
rozhodl, že prostředníkem mezi Bohem a lidmi bude jeho Syn Ježíš
Kristus. Kristus je to rozhraní, ty dveře do ovčince. Bůh chce, aby jimi
vstoupilo do Božího království co
nejvíce lidí.
3/ Kristus je Slovo, které se
stalo tělem. Kristus, slovo, pravda.
Pilát mu řekl: "Co je pravda?" Po těch slovech vyšel opět k
Židům a řekl jim: "Já na něm žádnou
vinu nenalézám (J 18,38).
Kristus je zjevení reality Boží
a také reality o nás. Nezanechal nás
v nevědomosti.
4/ Církev při svém bloudění
pronásledovala Židy. Kdyby správně
četla Bibli, tak by věděla, že: neboť
spása je ze Židů. Ať jsou Židé jacíkoliv, Bůh nedá na lid Staré Smlouvy
dopustit. Ježíš byl Žid, apoštolové
byli Židé, první vlna křesťanství byli
křesťané ze Židů. Bible o nich říká,
že je to lid „tvrdé šíje“. Modleme se
stále za židovský národ. I o Martinu
Lutherovi je známo, že byl antisemita.
5/ Boží vůle je - A Otec si

přeje, aby ho lidé takto ctili. Je to
takový Boží předpis. Ježíš varuje
lidi před náboženským uctíváním.
Řekl ženě, ani na této hoře ani
v Jeruzalémě. Bůh nemá žádné konkrétní místo a ani Ho nepotřebuje.
Je to úžasné sdělení. Ježíš tímto
zbořil naše představy o konkrétním
místě uctívání. V Jeruzalémě byl na
Boží hoře chrám, Samařané také
měli svoje místo. Vlastní uctívání se
má dít v nás samotných. Součástí
uctívání vždy byly oběti. Tou jsme
my sami.
Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe
přinášeli jako živou, svatou, Bohu
milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba (Ř 12,1).
Bůh nás vede ke společným
shromážděním, ke společnému uctívání, kde se s námi má něco odehrávat.
Naslouchej Duchu, uč se
naslouchat Duchu svatému:
Jakmile však přijde on,
Duch pravdy, uvede vás do veškeré
pravdy (KRISTA), neboť nebude
mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit,
co uslyší. A oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, neboť vám bude
zvěstovat, co přijme ode mne. Všecko, co má Otec, jest mé. Proto jsem
řekl, že vám bude zvěstovat, co přijme ode mne (J 16,13-15).
Hned, jakmile přijde, je připraven každého člověka uvádět do
pravdy. A tou pravdou je Ježíš Kristus a Jeho Slovo. S přijetím Krista
začneme rozumět Slovu (Písmu).
Stává se pro nás čitelným. Stejně
jako když vzduchem naplníte balonek, teprve potom se na něm stanou
nápisy čitelné. Máme být v pravdě o
Ježíši vyučeni. Má probíhat mezi
námi a Duchem svatým komunikace
– mluvit, mluvit, uslyší, oznámí, bude zvěstovat, přijme, bude zvěstovat,
přijme. To je výpis jen ze čtyř veršů
evangelia. Otázkou je, jestli chceme
a jsme-li na příjmu. Duch svatý
chce mít obecenství s člověkem neustále.
Každé shromáždění Božího
lidu by mělo být pokrmem pro našeho ducha. Je rozdíl být s církví a být
v církvi. Je rozdíl mezi tím, zda sedíme uvnitř letadla nebo jsme na
křídle letadla nebo v letištní hale.

Když letadlo začne stoupat,
nemáme šanci se udržet. Vše v církvi
se může dít jedině mocí Ducha Páně.
Chce nás naučit uctívání v duchu
a pravdě. Dokud na Ježíše nesestoupil
Duch svatý, neudělal žádný zázrak,
neuzdravoval, nevyučoval, nekázal.
Teprve potom byl uveden do veškeré
pravdy. Stal se rabi, učitelem, Jeho
učení mělo moc.
Sbor je takovým hangárem a
servisem. Po týdnu, když přistaneme,
možná zjistíme, že z nějakých postojů
musíme slevit a činit z nich pokání.
Duch Svatý chce, jakmile doplníme
palivo a uděláme servis, abychom
vzlétly do duchovního prostoru. Když
nelítáme, tak proděláváme. To, co
Bůh do nás vložil, přichází v niveč.
Jinak budeme naleštěná letadla
v hangáru, ale nikdo nedojde spásy.
To je uctívání v Duchu a v pravdě.
Pohanům zjevené evangelium
již není tajemstvím:
Sláva tomu, který má moc
upevnit vás ve víře podle mého evangelia a podle zvěsti Ježíše Krista: v ní
je odhaleno tajemství, které od věčných časů nebylo vysloveno, nyní je
však zjeveno prorockými Písmy a z
příkazu věčného Boha stalo se známým mezi všemi národy, aby je poslušně přijali vírou. Jedinému moudrému Bohu buď skrze Ježíše Krista
sláva na věky věků. Amen (Ř 16,2527).
Církev v minulosti dělala
hrozné věci, lidé s tím mají dodnes
problém. Křesťané si také musí přiznat, že SPÁSA je ze Židů (Bůh se od
nich neoddělil). To, co se týkalo pouze Izraele, čím Izrael disponoval, čím
Izrael vyvolával hrůzu a děs, ale i bázeň, je DÁNO i pohanům. Izrael vítězil i proti několikanásobným přesilám, protože Bůh byl na jeho straně.
Věděla to i nevěstka Rachab.
Řekla těm mužům: "Vím, že
Hospodin dal zemi vám. Padla na nás
hrůza před vámi a všichni obyvatelé
země propadli před vámi zmatku (Joz
2,9).
Abrahamovi, když uvěřil, se
dostalo mnoho požehnání. Pohané
dnes mají na tom požehnání podíl.
Z toho můžete vyčíst, že jsem
porozuměl Kristovu tajemství, které v
dřívějších pokoleních nebylo lidem
známo, ale nyní JE Duchem zjeveno

jeho svatým apoštolům a prorokům:
že pohané jsou spoludědicové, část
společného těla, a mají v Kristu Ježíši
podíl na zaslíbeních evangelia (Ef
3,4-6).
Můžeme se modlit za zjevení,
když něčemu nerozumíme.
Bible nás vede k tomu, abychom byli citliví ve vztahu k Izraeli.
Když posuzujeme různé autority,
hodně věcí o nich poznáme podle
toho, jak si stojí ve vztahu k Izraeli.
Perský král Kýros (když porazil babylonskou říši) vydal dekret,
který Židům umožňoval návrat: Toto
praví Hospodin o svém pomazaném,
o Kýrovi: "Já jsem ho uchopil za pravici, pošlapu před ním pronárody,
rozvážu opasky na bedrech králů,
zotevírám před ním vrata, brány už
nebudou zavírány. … Já jsem jej
vzbudil ke spravedlnosti a napřímím
všechny jeho cesty. On zbuduje moje
město, propustí mé přesídlence bez
placení, bez úplatku," praví Hospodin
zástupů (Iz 45,1.13).
Bůh si ho použil k tomu, aby
byl Izrael osvobozen a tím zároveň
požehnán. Bez zjevení Božího ducha,
některé věci nepochopíme.
Závěr:
1/ Duch svatý je pro život církve na
zemi nesmírně důležitý.
2/ Uctívání „v Duchu a pravdě“, je
životní postoj.
3/ Duch svatý není síla či energie,
ačkoli tím vším disponuje, je svatou
bytostí.
4/ Jsme v čase, kdy Bůh odhaluje svá
tajemství.
5/ Ježíš=PRAVDA nás VEDE
k uctívání Otce z nitra srdce, kde sídlí
Duch svatý.
6/ Duch svatý proměňuje „nedělní
shromko“ v uctívání živého Boha
v Kristu.
7/ Ježíšův život byl životem, který
uctíval Otce. Jsem takovým uctívačem?

Biblická hodina
Duchovní boj XIX. , Bůh je
stále dobrý - dokončení
Pavel Kalous, 7.12.2016
To, co zde čteme je Boží charakter, a ten kdo lže proti němu je
satan (+ pomocníci). Někdy tomu
„napomáhá“ církev vyučováním
(Bůh tě potrestá, peklo, strach z odsouzení). Kristus nešířil strach, ale
evangelium a zvěstoval přiblížení
Božího království. Bůh je náš obhájce, advokát. Někteří křesťané jsou
však jako Jonáš (Jon 4,5) – cítí se být
zachráněni a čekají na potrestání hříšníků. Bohu leží na srdci všichni ti,
kteří ještě spasení nejsou.
Každý je pozvaný, každý má
místo, kdo si zadarmo nasedne do
letadla odletí do Božího království.
Je to Otec, kdo posílá svého
Syna, aby svět spasil, ne soudil. Někteří, ale chtějí zůstat v temnotě.
Neboť Bůh tak miloval svět,
že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale
měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal
svého Syna na svět, aby soudil, ale
aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v
něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je
již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno
jednorozeného Syna Božího. Soud
pak je v tom, že světlo přišlo na svět,
ale lidé si zamilovali více tmu než
světlo, protože jejich skutky byly zlé.
(J 3,16)
Oběť Syna Krista je legální,
bravurní právní tah Otce Soudce
(spravedlivého a milujícího Otce), jak
prokázat člověku milost a zachránit
ho z věčného odsouzení.
Děkováním za „všech okolností“ říkáme, že nikdy nepochybujeme o Boží dobrotě. Neděkujeme za
špatné okolnosti, ale spíše uprostřed
nich.
Za všech okolností děkujte,
neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši
pro vás. (1Te 5,18)
Za všech okolností buďte
vděční, neboť to je Boží vůle pro vás
v Kristu Ježíši. (B21)
Vnitřním nastavením Krista bylo: „činit Otcovu vůli“:
Ježíš jim řekl: "Můj pokrm
jest, abych činil vůli toho, který mě

poslal, a dokonal jeho dílo. … Sám
od sebe nemohu dělat nic; jak mi
Bůh přikazuje, tak soudím, a můj
soud je spravedlivý, neboť nehledám
vůli svou, ale vůli toho, který mě poslal." … neboť jsem sestoupil z nebe,
ne abych činil vůli svou, ale abych
činil vůli toho, který mě poslal. (J
4,34.5,30.6,38)
Mezi Kristem a Otcem je
jednota. Já a Otec jsme jedno. (J
10,30)
Skutky svědčící o Otcově
lásce (k člověku):
Jan byl svíce hořící a zářící,
a vy jste se chtěli na chvíli radovat v
jeho světle. Svědectví, které mám já,
je větší než Janovo: skutky, jež mi
OTEC svěřil, abych je vykonal. Tyto
skutky, které činím, svědčí o tom, že
mě Otec poslal. (J 5,35)
Za Krista (i Otce) hovoří
Jeho skutky. Každé uzdravení bylo
svědectvím Krista o Otci.
Bůh k nám promlouvá především ve svém Synu:
Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; v tomto posledním čase k nám
promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož
stvořil i věky. On, odlesk /blesk KR;
září KMS; výblesk PT/ Boží slávy a
výraz Boží podstaty, nese všecko
svým mocným slovem. Když dokonal
očištění od hříchů, usedl po pravici
Božího majestátu na výsostech. (Žd
1,1)
On je jasem jeho slávy a
vyjádřením jeho podstaty; svým
mocným slovem nese vše, co je. On
se postaral o očištění hříchů. (Žd
1,3 B21)
ř. APAUGASMA - záblesk;
světlo, které zableskne; světlo. Princip původních majáků (světlo majáku stále svítí, rotující stínidlo vytváří
iluzi blikání). Dívejme se na Krista
jako na maják a On nás dovede do
přístavu svého Otce. Ježíš JE vyjádřením Boží, tedy Otcovy, podstaty.
Ježíš chodil po celé Galileji,
učil v jejich synagógách, kázal evangelium království Božího a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu
v lidu. … Ježíš obcházel všechna
města i vesnice, učil v jejich

synagógách, kázal evangelium království Božího a uzdravoval každou
nemoc a každou chorobu v lidu. …
Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagógách, kázal
evangelium království a uzdravoval
každou nemoc a každou chorobu. …
Zavolal svých dvanáct učedníků a dal
jim moc nad nečistými duchy, ABY je
vymítali a uzdravovali každou nemoc
a
každou
chorobu.
(Mt
4,23.9,35.10,1)
Ježíš uzdravoval všechny ze
všeho, proč? Protože Otec si to přál.
Dělal to Kristus, a mají to dělat i Boží
děti – tedy my.
Bůh se nijak nezměnil, Je
stejný ve staré smlouvě i v té nové.
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)
Nebo já nejlépe znám myšlení, kteráž myslím o vás, dí Hospodin,
myšlení o pokoji, a ne o trápení,
abych učinil vašemu očekávání konec
přežádostivý. (Jer 29,11 KR)
Já sám přece vím, jak o vás
přemýšlím, praví Hospodin. Mám v
úmyslu váš prospěch, a ne neštěstí;
chci vám dát budoucnost a naději.
(Jer 29,11 B21)
Závěr:
1/ Bůh JE VŽDY dobrý. Že to křesťané neví ukazuje na to, že ho neznají.
2/ NIKDY si nenechej vnutit, ani milimetrem, že Bůh k tobě dobrý není.
3/ Ďábel se nám v situaci snaží
nalhat, že nás Bůh opustil nebo že to
aspoň dopustil.
4/ Přestaň naslouchat myšlenkám,
které jakkoliv očerňují Boží charakter.

5/ Bůh Otec NIKDY nestojí proti
svým dětem. Otce zarmucuje, myslíme-li si opak.
6/ Čti celé Písmo „pohledem“ Ježíše
(i když ve SZ všemu nerozumíš).
7/ Možná zatím všemu nerozumíš,
ale věz, že Bůh se na tebe v nebi těší.

Duchovní boj XX.,
Vzývání jména Ježíš
Pavel Kalous, 14.12.2016
Modlitba není jediným
„druhem“ duchovního MLUVENÍ.
Je v nás hluboko zakořeněno, že
modlitba je (pouze) „rozhovor s Bohem“. Chvála, vzývání (mluvená či
zpívaná) je další „zbraní“ proti nepřátelským mocnostem. Ve světle
Písma neobstojí fráze „tobě se to
řekne, když ti není špatně“, neobstojí
fráze „nikdo neví, co já prožívám“,
ani „já si to myslím v duchu“.
Co však praví? `Blízko tebe
je slovo, v tvých ústech a ve tvém
srdci´; je to slovo víry, které zvěstujeme. (Ř 10,8)
Písmo svaté nikde nenabádá člověka ke chvále a vzývání
(modlitbě) uvnitř, v duchu, ale nahlas. Bible dává velký důraz na mluvení nahlas (někteří to ještě stále nepochopili). Ve shromáždění se modlíme ne proto, abychom vyplnili trapné ticho, protože se nikdo jiný nepomodlil, ale proto, že chceme mluvit k
Bohu, chválit Ho, oslavovat, vzývat
Jeho jméno.
Nenechme se o to okrást jen
proto, že se obáváme, co tomu řeknou ostatní. Není to o tom, jestli se
umíme nebo neumíme modlit, možná
se přeřekneme, je to mezi námi a
Bohem. Bohu jde o upřímnost.
Uvědomme si také, že to
vidí mocnosti okolo nás, které vědí,
že modlitba je nahlas a radují se z
toho, když tak nečiníme. Se Slovem
je to stejné jako s “bramborou v
puse“, buď ji tam máte nebo nemáte.
Mám to nastavené takto:
uvěřil jsem, proto mluvím, uvěřil
jsem, proto chválím, vzývám. Nedělám to v mysli, ale dělám to nahlas.
Tak je to biblické.
Potom povstali lévijci z Kehatovců a Kórachovců, aby chválili

Hospodina, Boha Izraele, hlasem velice mocným. Za časného jitra vytáhli
na tekójskou poušť. Když vycházeli,
Jóšafat se postavil a řekl: "Slyšte mě,
Judejci i obyvatelé Jeruzaléma! Věřte
v Hospodina, svého Boha, a budete
nepohnutelní; věřte jeho prorokům a
bude vás provázet zdar." Po poradě s
lidem rozestavil před Hospodinem
zpěváky, aby chválili jeho velebnou
svatost. Šli před ozbrojenci a provolávali: "Chválu vzdejte Hospodinu,
jeho milosrdenství je věčné." (2P
20,19)
Je mezi námi někdo, kdo nechce, aby ho provázel zdar? Návod je
jasný: chvalte Hospodina, věřte ve
svého Boha, provolávejte. Vítězství,
zdar i požehnání jsou pro nás připravené.
Kolem půlnoci se Pavel a
Silas modlili a zpěvem oslavovali
Boha; ostatní vězňové je poslouchali. Tu náhle nastalo veliké zemětřesení a celé vězení se otřáslo až do základů. Rázem se otevřely všechny
dveře a všem vězňům spadla pouta.
(Sk 16,25)
Dělali to tak nahlas, že se
jejich hlas nesl celým vězením. Nenechávejme se omezit, spoutávat nějakou církevní upjatostí. Církev někdy
vypadá jako smuteční průvod, ale tak
to být nemá. Jsme triumfálním průvodem, náš Pán je živý, vzkříšený. Má
to být vidět a slyšet. Bůh pak jedná
(místo se otřáslo).
Nehleďme na sebe (že nejsme
proměnění, ještě hřešíme, nejsme dokonalí), hleďme na Krista, On nás
doplňuje.
Ty jsi ten Svatý, jenž trůní
obklopen chválami Izraele. … O tvém
jménu budu vyprávět svým bratřím,
ve shromáždění tě budu chválit. Kdo
se bojíte Hospodina, chvalte ho! Ctěte ho, všichni potomci Jákobovi, celé
Izraelovo potomstvo, žij před ním v

bázni! (Ž 22,4.23)
Žalmista si nestěžuje na svou
situaci, dokonce říká: …tvé milosrdenství je lepší než život, mé rty tě
chválí zpěvem. (Ž 63,4)
Nehledejme ani obecenstvo.
Máme-li obecenství s Bohem, nebudeme řešit lidi kolem sebe, kteří by
nás snad mohli nebo měli kontrolovat.
Další příklady chvály, vyprávění úst, plesání rtů, zpívání žalmů,
dobrořečení, zpěvu. Nemáme mlčet,
nehrajeme pantomimu. Ďábel si nepřeje, abychom vzývali, chválili, děkovali, zacpává si uši, nemůže to
snést. Chceš-li, aby ďábel utekl, chval
Boha – nahlas.
Já však budu vytrvale čekat
a vždy víc a nade vše tě budu chválit.
O tvé spravedlnosti budou má ústa
vypravovat, každého dne svědčit o tvé
spáse, a přece nestačím všechno vypovědět. … Ať plesají mé rty, když ti
zpívám žalmy, i má duše tebou vykoupená. (Ž 71,14.23)
Davidův. Dobrořeč, má duše,
Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu! Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho
dobrodiní! (Ž 103,1)
Chvalte Hospodina, všechny
národy, všichni lidé, chvalte ho zpěvem, neboť se nad námi mohutně klene jeho milosrdenství. Hospodinova
věrnost je věčná! Haleluja. (Ž 117,1)
Vstávám o půlnoci, abych ti
vzdal chválu za tvé spravedlivé soudy. … Chválívám tě sedmkráte za
den za tvé spravedlivé soudy. (Ž
119,62.164)
Hospodin má zalíbení v těch,
kdo se ho bojí, v těch, kdo čekají na
jeho milosrdenství. Jeruzaléme, chval
zpěvem Hospodina, chval, Sijóne,
svého Boha! (Ž 147,11)
Vzývání Božího jména je
nesmírně důležité. David má svědectví:
Slova této písně přednášel
David Hospodinu v den, kdy jej Hospodin vysvobodil ze spárů všech jeho
nepřátel i ze spárů Saulových. Pravil:
"Hospodine, skalní štíte můj, má pevná tvrzi, můj vysvoboditeli, Bože můj,
má skálo, utíkám se k tobě, štíte můj a
rohu spásy, nedobytný hrade, moje
útočiště, zachránce můj, ty mě před
násilím zachraňuješ! Když jsem

vzýval Hospodina, jemuž patří chvála, byl jsem zachráněn před svými
nepřáteli. Ovinuly mě příboje smrti,
zachvátily mě dravé proudy Ničemníka, provazy podsvětí se kolem mne
stáhly, dostihly mě léčky smrti. V
soužení jsem vzýval Hospodina, ke
svému Bohu jsem volal. Uslyšel můj
hlas ze svého chrámu, mé volání
proniklo až k jeho sluchu. (2S 22,1)
KDYŽ jsem vzýval Hospodina, jemuž patří chvála, byl jsem zachráněn před svými nepřáteli. Ovinuly mě provazy smrti, zachvátily mě
dravé proudy Ničemníka, provazy
podsvětí se kolem mne stáhly, dostihly mě léčky smrti. V soužení jsem
vzýval Hospodina, k svému Bohu o
pomoc jsem volal. Uslyšel můj hlas
ze svého chrámu, mé volání proniklo
až k jeho sluchu. (Ž 18,4)
VZÝVAT – v hebr. znamená: volat ve jménu Hospodina, volat
(ohlašovat, vyhlašovat) jméno Hospodina. ř. EPIKALEÓ, VZÝVAT–
volat jméno Pána (KYRIOS), odvolávat se na jméno Pána (advokáta).
JSME TI, JEŽ VZÝVAJÍ
JEHO JMÉNO, celý duchovní svět
to slyší. Jeho jméno, Ježíš Kristus,
má moc. Vzývání = vyslovování,
promlouvání, proklamace jména Ježíš Kristus nahlas.
… „každý, kdo vzývá jméno
Páně, bude spasen“. Ale jak mohou
vzývat toho, v něhož neuvěřili? A jak
mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli? A jak mohou uslyšet, není-li tu
nikdo, kdo by ho zvěstoval? (Ř
10,13)
Evangelium lidem nedochází, ale zvěstuje, je to slyšet.
Chvála buď Bohu, který nám
dává vítězství skrze našeho Pána
Ježíše Krista! (1K 15,57)
Až nad hlavu mě zatopily
vody; řekl jsem si: "Jsem ztracen."
Vzýval jsem tvé jméno, Hospodine, z
nejhlubší jámy. Slyšel jsi můj HLAS,
nezakrývej si ucho, dopřej mi úlevu,
když o pomoc volám. Byl jsi mi blízko v den, kdy jsem tě vzýval, řekl jsi:
"Neboj se!" Panovníku, ujal ses
mých sporů, vykoupil jsi můj život.
(Pláč 3,54)
Bůh Otec s námi komunikuje. Vše se děje ve jménu Ježíše Krista. On je jediným prostředníkem mezi člověkem a Bohem. Naslouchejme

našemu advokátovi, žalobce (ďábel)
nás bude vždy obviňovat.
Víme, že Syn Boží přišel a dal
nám schopnost rozeznávat, abychom
poznali, kdo je pravý Bůh. A jsme v
tom pravém Bohu, protože jsme v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý
Bůh a věčný život. Děti, varujte se
modlářství. (1J 5,20)
Proto ho Bůh vyvýšil nade
vše a dal mu jméno nad každé jméno,
ABY se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno - na nebi, na zemi i
pod zemí. (Fp 2,9) Má to obrovský
duchovní rozsah.
Jménem Ježíš se zaštiťujeme.
Nepoužíváme ho ale jako nějakou
kouzelnou formuli. Protože, jsme to
my, kdo je na místě Kristově.
Ty, kdo uvěří, budou provázet
tato znamení: Ve jménu mém budou
vyhánět démony. (Mk 16,17)
Těch sedmdesát se vrátilo s
radostí a říkali: "Pane, i démoni se
nám podrobují ve tvém jménu.“ (L
10,17)
Petr však řekl: "Stříbro ani
zlato nemám, ale co mám, to ti dám:
ve jménu Ježíše Krista Nazaretského
vstaň a choď!" … 4,10 vězte vy
všichni i celý izraelský národ: Stalo
se to ve jménu Ježíše Krista Nazaretského, kterého vy jste ukřižovali, ale
Bůh ho vzkřísil z mrtvých. Mocí jeho
jména stojí tento člověk před vámi
zdráv. … 5,40 zavolali apoštoly, poručili je zbičovat, zakázali jim mluvit
ve jménu Ježíšovu a pak je propustili.
… 42 Dále učili den co den v chrámě
i po domech a hlásali evangelium, že
Ježíš je Mesiáš. (Sk 3,6)
Ďábel nechce, aby znělo jméno Ježíšovo, učedníci se ale nedali
odbýt.
A to dělala po mnoho dní.
Pavlovi to bylo proti mysli, obrátil se
proto na toho ducha a řekl: "Ve jménu Ježíše Krista ti přikazuji, abys z ní
vyšel!" A v tu chvíli ji ten zlý duch
opustil. (Sk 16,18)
Apoštol Pavel vyzývá, aby
církev (dělala to nahlas): Nechť ve
vás přebývá slovo Kristovo v celém
svém bohatství: se vší moudrostí se
navzájem učte a napomínejte a s
vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává
Duch. (Ko 3,16)
Vede se někomu z vás zle?

Ať se modlí! Je někdo dobré mysli?
Ať zpívá Pánu! (Jk 5,13)
Přinášejme tedy skrze Ježíše
stále oběť chvály Bohu; naše RTY
nechť vyznávají (ř. HOMOLEGEO,
mluvit stejně, vyznávat) jeho jméno.
(Žd 13,15)
Závěr:
1/ Boží jméno, zjevené jako „Ježíš
Kristus“, je pro nás zásadní.
2/ Ďábel to ví, proto nechce, aby se
církev modlila a chválila nahlas, vzývajíc jméno “Ježíš Kristus“.
3/ Ďábel se nám snaží nalhat, že nás
Bůh „slyší uvnitř“. Výsledkem pak
často je, že se nahlas nemodlíme a
tudíž nezní jméno Ježíš.
4/ Když se nemodlíš, ďábel se raduje.
Když se nemodlíš nahlas, raduje se o
to víc.
5/ Když mluvíš (vzýváš), mluví
(vzývá) s tebou Duch svatý (hebr.
ruach= řec.pneuma - duch=dech).
6/ Vše, co děláme, děláme proto, že
nás tomu vyučuje a vede sám Ježíš
(Slovo).
7/ Nechť se stane „vzývání jména
Ježíš nahlas“ tvým standardem. Pak
budeš zakoušet (svědectví) vysvobození, vysvobozování.

Duchovní boj XXI.,
Viděl jejich víru
Pavel Kalous, 28.12.2016
Nikdo netouží po spasení lidí
tolik jako Bůh Otec. Nikdo netouží
po uzdravení a osvobození jako Bůh
Otec, Ježíš Kristus a Duch svatý, to je
Jejich projev lásky.
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)
Bůh očekává, že porosteme
ve víře. Buďme prospěšní ostatním,
aby za nás děkovali Bohu. Pavel v
uvedeném verši vidí, že jejich víra
roste a že se navzájem milují. Víra i
láska se uvolňuje a je vidět. Je to jako
zrníčko, které zasadíte, zpočátku se
nic neděje (my to nevidíme), pak vyraší malá rostlinka, ale ještě ne ten
produkt, pro který jsme ho zasadili, a
až po určité době ta rostlina nese ovoce.

Takový potenciál má Boží
Slovo zaseté v našem srdci. Zakořenit, vyrůst a nést ovoce. Bůh dává
svítit na spravedlivé i nespravedlivé,
s Ježíšem přišlo léto Hospodinovy
milosti. Jestli se člověk skryje do
Boží milosti či ne, záleží na něm.
Zda-li se rozhodneme být úrodnou
půdou pro Boží Slovo nebo být tvrdý
jako kámen, je na nás.
Víra bez skutků je mrtvá.
Informace nikdy nikoho nespasily a
nikdy nikoho neosvobodily. Víra je
vždy propojena s milosrdenstvím: Na
Božím soudu není milosrdenství pro
toho, kdo neprokázal milosrdenství.
Ale milosrdenství vítězí nad soudem.
Co je platné, moji bratří, když někdo
říká, že má víru, ale přitom nemá
skutky? Může ho snad ta víra spasit?
(Jk 2,13-14)
Z toho, že v neděli přijdeme
do kostela, si v nebi nikdo na zadek
nesedne. Jestli jsme zakusili Boží
milost, chceme jí dál projevovat. Boží milosrdenství se projevuje Kristovou empatií s lidmi.
Když viděl zástupy, bylo mu
jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. (Mt 9,36)
Když vystoupil, uviděl velký
zástup a bylo mu jich líto. I uzdravoval jejich nemocné. (Mt 14,14)
Víra a skutky (všímejme si
kontextu) Pouhé vyznání víry nestačí. Čteme Jk 2,14-26: Co je platné, moji bratří, když někdo říká, že
má víru, ale přitom nemá skutky?
Může ho snad ta víra spasit? Kdyby
některý bratr nebo sestra byli bez
šatů a neměli jídlo ani na den, a někdo z vás by jim řekl: "Buďte s Bohem - ať vám není zima a nemáte
hlad", ale nedali byste jim, co potřebují pro své tělo, co by to bylo platné?
Charita není cíl, ale nástroj,
jak posloužit lidem evangeliem.
Stejně tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá.
Někdo však řekne: "Jeden má víru a
druhý má skutky." Tomu odpovím:
Ukaž mi tu svou víru bez skutků a já
ti ukážu svou víru na skutcích. Ty
věříš, že je jeden Bůh. To je správné.
I démoni tomu věří, ale hrozí se toho.
Neuznáš, ty nechápavý člověče, že
víra bez skutků není k ničemu? (Jk
2,17-20)

Tady se nemluví o sociálních
službách.
Což nebyl náš otec Abraham
ospravedlněn ze skutků, když položil
na oltář svého syna Izáka? Nevidíš,
že víra působila spolu s jeho skutky a
že ve skutcích došla víra dokonalosti?
Tak se naplnilo Písmo: `Uvěřil Abraham Bohu, a bylo mu to počítáno za
spravedlnost´ a byl nazván `přítelem
Božím´. Vidíte, že ze skutků je člověk
ospravedlněn, a ne pouze z víry! Což
nebyla i nevěstka Rachab podobně
ospravedlněna ze skutků, když přijala
posly a propustila je jinou cestou?
Jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je
mrtvá i víra bez skutků. (Jk 2,21-26)
Nemůže být neviditelná víra.
Víra je viditelná díky skutkům. Musí
to být skutky, u kterých je jasné, že
jsou
shůry.
Jakub
to
„vysvětluje“ (připodobňuje) na tělesné úrovni, aby to čtenář mohl pochopit. Bůh chce po nás nadpřirozené
skutky. Abrahamova víra se neprojevila tím, že byl ochoten obětovat svého syna (to byla poslušnost). Ale více
tím, že „věřil, že jej Bůh vzkřísí…“ (verš 19): Abraham věřil, a
proto šel obětovat Izáka, když byl
podroben zkoušce. Svého jediného
syna byl hotov obětovat, ačkoli se mu
dostalo zaslíbení a bylo mu řečeno: Z
Izáka bude pocházet tvé potomstvo.´
Počítal s tím, že Bůh je mocen vzkřísit
i mrtvé. Proto dostal Izáka zpět jako
předobraz
budoucího
vzkříšení.
(Žd 11,17-19)
On s tím počítal. Abram,
když Bůh řekl - běž, šel, neřešil jestli
má „zamluvený“ hotel. Nevěděl kam
jde, co ho tam čeká, ale on důvěřoval
Bohu. Každý člověk má schopnost
věřit.
PROTO, oddíl u Jakuba není
o dávání šatů a jídla, ale o skutcích
víry. Tento oddíl je často nesprávně
interpretován. Ďábel chce, abychom
neobjevili tu moc, kterou nám Bůh
dal. Abychom nedělali skutky víry.
Chce,
abychom
byli
„neschopní“. ERGÓ - činnost, práce,
skutek, konání. Víra se projevuje konáním. Neexistuje víra bez konání
(bez skutků). Pán chce, abychom
opravdu byli dělníci. Konáním roste,
konáním se učí překonávat překážky.
Když to Ježíš uslyšel, podivil
se, a řekl těm, kdo ho pronásledovali:

"Amen, amen, pravím vám, tak veli-

kou víru jsem v Izraeli nenalezl u nikoho.“ (Mt 8,10)
Jakou víru u setníka nalezl?
Když viděli, že ho nepronesou zástupem, vystoupili na střechu, udělali
otvor v dlaždicích a spustili ochrnutého i s lůžkem přímo před Ježíše. Když
viděl jejich víru, řekl tomu člověku:
"Tvé hříchy jsou ti odpuštěny."…
Abyste však věděli, že Syn člověka má
moc na zemi odpouštět hříchy," řekl
ochrnutému: "Pravím ti, vstaň, vezmi
své lůžko a jdi domů." A ihned před
nimi vstal, vzal to, na čem ležel, šel
domů a chválil Boha. (L 5,19.25)
Víra církve by měla být vidět.
V Lystře žil jeden člověk, který měl ochrnuté nohy; byl chromý od
narození a nikdy nechodil. Ten poslouchal Pavlovo kázání. Pavel se na
něho upřeně podíval, a když viděl, že
věří v Boží pomoc, řekl mocným hlasem: "Postav se zpříma na nohy!" A
on vyskočil a chodil. (Sk 14,8)
Tady vidíme případ, kdy na
tom člověku bylo nějak vidět, že věří.
V Lystře žil jeden člověk, který měl
nemocné nohy. Mohl jen sedět, protože byl chromý od narození a nikdy
nechodil. Ten slyšel Pavla kázat. Pavel se na něj zahleděl a viděl u něho
víru, že může být uzdraven. (Pt)
Nevnucujeme Bohu „své
skutky“, ale jako Ježíš, činíme vůli
toho, který nás posílá slovy: „jděte“.
Bůh chce, abychom konali skutky,
které pro nás připravil.
JSME přece jeho dílo, v Kristu Ježíši STVOŘENI k tomu, ABYCHOM konali dobré skutky, které
nám Bůh připravil. (Ef 2,10)
To dělal Ježíš. Nemusíme
vymýšlet nějaké skutky, Bůh je pro
nás vymyslel. Humanistické skutky
můžeme dělat i bez Boha, to je empatie ne nějaké zjevení. To nejsou skutky víry.
Ne každý, kdo mi říká `Pane,
Pane´, vejde do království nebeského;
ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. (Mt 7,21)
Chození do kostela, křesťanské programy a aktivity bez „skutků
víry, které nám Bůh připravil“ jsou
pouhou „křesťanskou kulturou“, obyčejným náboženstvím. Žel, mnozí
kazatelé překrucují tento oddíl, když
káží, že se „víra projevuje charitou“.

Mnozí nevěřící lidé konají
skutky milosrdenství, na které nejenže nepotřebují víru, nepotřebují pro
ně být ani znovuzrození.
To ale není to, o čem Písmo
(Jakub) říká, že má být Jeho církev.
Jakub mluví o skutcích, které jako u
Abrahama, konají zázraky, věří v
zázračně konajícího Krista skrze církev. Bůh chce skutky víry, na které
potřebujeme potenciál z víry. Když
to máme pod kontrolou, máme na to
kapacitu fyzickou, materiální i rozumovou, tak to není skutek z víry.
Závěr:
1/ Skutky víry jsou propojeny s milosrdenstvím. A přesto, Ježíš mnohem
více uzdravoval zástupy, než zástupy
sytil.
2/ Nelze mít víru bez viditelných
konaných skutků. Skutečná víra je
víra KONAJÍCÍ.
3/ Samotná „víra“ bez skutků je mrtvá, k ničemu.
4/ Nekonáme SVÉ vymyšlené skutky, ale ty, které nám Bůh připravil.
5/ Ježíš říká jasně, co máme dělat:
Kázat evangelium a uzdravovat
(osvobozovat).
6/ Budeš-li sedět a nekonat, je tvá
víra pouze mrtvé náboženství.
7/ Budeš-li konat, nejenže je tvá víra
živá, ale má potenciál zachraňovat,
uzdravovat, budovat.

Zázraky chválí Hospodina
(lidé chválí Hospodina)
Pavel Kalous, 4.1.2017
Kristus je Bohem moci a z
toho nesmíme slevit, byť nám realita
říká něco jiného. Jeho láska k člověku se projevovala uzdravující a osvobozující mocí, a tak to má být i při
učednících, PROTO nás k tomu

Kristus zmocnil, zmocňuje. Navraťme se k první (prvotní) církvi, chtějme být a buďme první církví.
Existuje několik případů, kdy
lidé žalovali na Krista (Lazar), ale
většinou se radovali a velebili Boha,
jakou moc dal lidem.
Pán Ježíš začíná svou službu,
po seslání Ducha svatého, takto:
Duch Panovníka Hospodina
je nade mnou. Hospodin mě pomazal
k tomu, abych nesl radostnou zvěst
pokorným, poslal mě obvázat rány
zkroušených srdcem, vyhlásit zajatcům svobodu a vězňům propuštění,
vyhlásit léto Hospodinovy přízně, den
pomsty našeho Boha, potěšit všechny
truchlící, pozvednout truchlící na Sijónu, dát jim místo popela na hlavu
čelenku, olej veselí místo truchlení,
závoj chvály místo ducha beznaděje.
Nazvou je "Stromy spravedlnosti" a
"Sadba Hospodinova" k jeho oslavě.
(Iz 61,1)
Podali mu knihu proroka Izaiáše; otevřel ji a nalezl místo, kde je
psáno: Duch Hospodinův jest nade
mnou; proto mne pomazal, abych
přinesl chudým radostnou zvěst; poslal mne, abych vyhlásil zajatcům
propuštění a slepým vrácení zraku,
abych propustil zdeptané na svobodu,
abych vyhlásil léto milosti Hospodinovy.´ Pak zavřel knihu, dal ji sluhovi
a posadil se; a oči všech v synagóze
byly na něj upřeny. Promluvil k nim:
"DNES se splnilo toto Písmo, které
jste právě slyšeli." (L 4,17)
Lidé viděli zhmotněné Boží
slovo. Od té doby stále trvá léto Hospodinovy milosti.
Pavel nám odhaluje své know
-how. Korintský sbor nebyl žádná
elita a Bůh tam jednal. Boží moc si
nevynutíte, nevyskáčete, přesto Pavel
věděl, čím disponuje. Nikdo z lidí si
však nesmí přivlastňovat Boží slávu.
Bůh to udělal tak, aby bylo jasné, že
to není z člověka, z jeho přirozenosti.
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 2,4)
Naše evangelium k vám nepřišlo pouze v slovech, ALE v moci
Ducha svatého a v přesvědčivé plnosti (jistotě KR). Víte, jak jsme si kvůli

vám počínali, když jsme byli u vás.
(1Te 1,5)
Když přišli do Kafarnaum,
hned v sobotu šel do synagógy a učil.
I žasli nad jeho učením, neboť učil
jako ten, kdo má moc, a ne jako zákoníci. V jejich synagóze byl právě
člověk, posedlý nečistým duchem. Ten
vykřikl: "Co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zahubit? Vím,
kdo jsi. Jsi svatý Boží." Ale Ježíš mu
pohrozil: "Umlkni a vyjdi z něho!"
Nečistý duch jím zalomcoval a s velikým křikem z něho vyšel. Všichni
užasli a jeden druhého se ptali: "Co
to je? Nové učení plné moci - i nečistým duchům přikáže, a poslechnou
ho." A pověst o něm se rychle rozšířila po celé galilejské krajině. (Mk
1,21)
Kristus nikdy nemluvil proti
slovu, On sám byl naplněním zákona.
Přestože lidé znali obsah staré smlouvy, byli užaslí nad tím, jakou mocí
mluví Ježíš. Chci vás povzbudit,
modleme se za průlom Boží moci.
Toto je evangelizace Boží
mocí, někde se něco stane a ono se to
rozkřikne.
Abyste však věděli, že Syn
člověka má moc na zemi odpouštět
hříchy" - tu řekne ochrnutému:
"Vstaň, vezmi své lože a jdi domů!"
On vstal a odešel domů. Když to viděly zástupy, zmocnila se jich bázeň a
chválili Boha, že dal takovou moc
lidem. (Mt 9,6)
Odtud Ježíš přešel zase ke
Galilejskému moři; vystoupil na horu
a posadil se tam. Tu se k němu sešly
celé zástupy a měly s sebou chromé,
mrzáky, slepé, hluchoněmé a mnohé
jiné. Kladli je k jeho nohám a on je
uzdravil, takže se zástupy divily, když
viděly, že němí mluví, mrzáci jsou
zdraví, chromí chodí a slepí vidí; i
velebili Boha izraelského. (Mt 15,29)
Náš národ musí uvidět, jaký
je Bůh, aby velebil Izraelského Boha.
Kristus dal tu moc nám, nejsme žádní
outsideři. Znamení a zázraky se děly
v každém století, je to doložitelné.
On vstal, vzal hned své lože a
vyšel před očima všech, takže všichni
žasli a chválili Boha: "Něco takového jsme ještě nikdy neviděli." (Mk
2,12)
Chtějme to i u nás, v Čechách. Někteří už jste do toho vstoupili.

Abyste však věděli, že Syn
člověka má moc na zemi odpouštět
hříchy," řekl ochrnutému: "Pravím
ti, vstaň, vezmi své lůžko a jdi domů." A ihned před nimi vstal, vzal to,
na čem ležel, šel domů a chválil Boha. Všechny zachvátil úžas a chválili Boha. Byli naplněni bázní a říkali:
"Co jsme dnes viděli, je nad naše
chápání." (L 5,24)
To se musí stát i tady. Směr
máme správný, podle Písma, zbývá
vytrvat. Každý den se modlím, aby
nám Pán ukázal, co ještě potřebujme
vědět, udělat, jestli je to jen o vytrvalosti. Pomáhejte mi v boji svými
přímluvami. Nemůžeme to teď
vzdát, musíme to dotáhnout do jasného a viditelného průlomu.
Jsem přesvědčen, že do probuzení nevstoupíme tak, že lidi budeme přemlouvat evangeliem, ale tak,
že lidé evangelium nejen uslyší, ale
také uvidí.
Ale ten muž, z něhož vyšli
démoni, ho prosil, aby směl být s
ním; on ho však poslal zpět a řekl
mu: "Vrať se domů a vypravuj, jak
veliké věci ti učinil Bůh." I odešel a
zvěstoval po celém městě, jak veliké
věci mu učinil Ježíš. (L 8,38) Toto je
nejlepší evangelizace, viditelně, slyšitelně.
Byla tam žena, která byla
stižena nemocí už osmnáct let; byla
úplně sehnutá a nemohla se vůbec
napřímit. Když ji Ježíš spatřil, zavolal ji a řekl: "Ženo, jsi zproštěna své
nemoci" a vložil na ni ruce; ona se
ihned vzpřímila a velebila Boha. (L
13,11)
Jaká musela být reakce lidí,
kteří tuto ženu - kreaturu znali? Kolik takových lidí - kreatur denně potkáváme?
Když přicházel k jedné vesnici, šlo mu vstříc deset malomocných;
zůstali stát opodál a hlasitě volali:
"Ježíši, Mistře, smiluj se nad námi!"
Když je uviděl, řekl jim: "Jděte a
ukažte se kněžím!" A když tam šli,
byli očištěni. Jeden z nich, jakmile
zpozoroval, že je uzdraven, hned se
vrátil a velikým hlasem velebil Boha; padl tváří k Ježíšovým nohám a
děkoval mu. A byl to Samařan. (L
17,12)
Toto je obrovské svědectví

o tom, jak Bůh vrací odepsaného člověka zpět do života. Věty typu: "Pán
už ho chce mít u sebe", nejsou Božím
přemýšlením o nás.
Když už se blížil ke svahu
Olivové hory, počal celý zástup učedníků radostně a hlasitě chválit Boha
za všechny mocné činy, které viděli.
(L 19,37)
Církev má problém s tím vyčuhovat z řady. Je to ale naší novou
součástí, že Bůh chce, abychom čouhali. Nemáme se skrývat, ani na sebe
brát duchovní maskáče.
Když byl v Jeruzalémě o velikonočních svátcích, mnozí uvěřili v
jeho jméno, PROTOŽE viděli znamení, která činil. (J 2,23)
Není to jen o slovech, ale
hlavně o činech.
Zemřelý vyšel, měl plátnem
svázány ruce i nohy a tvář měl zahalenu šátkem. Ježíš jim řekl: "Rozvažte
ho a nechte odejít!" Mnozí z Židů,
kteří přišli k Marii a viděli, co Ježíš
učinil, uvěřili v něho. (J 11,44)
Někteří šli žalovat, ale mnoho
Židů v něho uvěřilo.
Velký zástup Židů se dověděl,
že tam Ježíš je; a přišli nejen kvůli
němu, ale také aby viděli Lazara, kterého vzkřísil z mrtvých. ... Zástup,
který byl s ním, když vyvolal Lazara z
hrobu z vzkřísil ho z mrtvých, vydával
o tom svědectví. PROTO ho také přišlo uvítat množství lidu, neboť slyšeli,
že učinil toto znamení. (J 12,9-18)
Vzkříšení je v Bibli chápáno
jako znamení, ne jako uzdravení, protože byl mrtvý.
Vzal ho za pravou ruku a pomáhal mu vstát; a vtom se chromému
zpevnily klouby, vyskočil na nohy,
vzpřímil se a začal chodit. Vešel s
nimi do chrámu, chodil, skákal radostí a chválil Boha. A všichni ho viděli,
jak chodí a chválí Boha. Když poznali, že je to ten, co sedal a žebral před
chrámem u Krásné brány, žasli a byli
u vytržení nad tím, co se stalo. Protože se držel Petra a Jana, všichni se k
nim v úžasu sběhli do sloupoví, kterému se říká Šalomounovo. (Sk 3,7)
Chodící svědectví vždy ovlivní hodně lidí.
Když viděli odvahu Petrovu i
Janovu a shledali, že jsou to lidé neučení a prostí, žasli; poznávali, že jsou
to ti, kteří bývali s Ježíšem. A když

viděli, že ten uzdravený člověk tam
stojí s nimi, neměli, co by na to řekli.
…Neboť o tom, co jsme viděli a slyšeli, nemůžeme mlčet." A tak jim pohrozili a propustili je, protože nenašli
nic, zač by je mohli potrestat; také
měli obavy z lidu, neboť všichni
chválili Boha za to, co se stalo. Tomu
chromému, který byl zázračně uzdraven, bylo totiž už přes čtyřicet let. (Sk
4,13.20)
Učedníci se projevovali stejnou mocí jako Ježíš.
Filip odešel do města Samaří
a zvěstoval tam Krista. Všichni lidé
byli zaujati Filipovými slovy, když je
slyšeli, a když viděli znamení, která
činil. Neboť z mnoha posedlých vycházeli s velikým křikem nečistí duchové a mnoho ochrnutých a chromých bylo uzdraveno. A tak nastala
veliká radost v tom městě. (Sk 8,5)
Nemusím připomínat, že musíme vstát a jít. Chcete, aby přišla
veliká radost do tohoto města?
Ten poslouchal Pavlovo kázání. Pavel se na něho upřeně podíval, a když viděl, že věří v Boží pomoc, řekl mocným hlasem: "Postav se
zpříma na nohy!" A on vyskočil a
chodil. Když zástupy viděly, co Pavel
učinil, provolávaly lykaonsky: "To k
nám sestoupili bohové v lidské podobě!" ...Když se to Barnabáš a Pavel
doslechli, roztrhli svůj oděv, vběhli
do zástupu mezi lidi a volali: "Co to
děláte? Vždyť i my jsme smrtelní lidé
jako vy. Zvěstujeme vám, abyste se od
těchto marných věcí obrátili k živému
Bohu, který učinil nebe, zemi, moře a
všechno, co je v nich. (Sk 14,9.14)
Vznikla úžasná konfrontace
lidí s Boží mocí.
Nazítří se Pavel odebral i s
námi k Jakubovi, kde se sešli všichni
starší. Pavel je pozdravil a vyprávěl
jim podrobně všechno, co Bůh jeho

působením vykonal mezi pohany.
Když to vyslechli, chválili Boha. Potom řekli Pavlovi: "Pohleď, bratře,
kolik tisíc židů uvěřilo v Krista, a
všichni jsou nadšenými zastánci Zákona.“ (Sk 21,18)
Křesťané sami viděli, že Bůh
se přiznává k práci mezi pohany.
Bůh je pro každého člověka.
Židé žádají zázračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost, ale
my kážeme Krista ukřižovaného. Pro
Židy je to kámen úrazu, pro ostatní
bláznovství, ale pro povolané, jak
pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus
Boží moc a Boží moudrost. (1K
1,22)
Kážeme-li Krista, pak toto
všechno (moc i moudrost) v Kristu
máme.
Věřte mi, že já jsem v Otci a
Otec ve mně; ne-li, věřte aspoň pro
ty skutky! Amen, amen, pravím vám:
Kdo věří ve mne, i on bude činit
skutky, které já činím, a ještě větší,
neboť já jdu k Otci. A začkoliv budete prosit ve jménu mém, učiním to,
ABY byl Otec oslaven v Synu. (J
14,11)
Kde to v církvi je? Je to psáno v Bibli, chtějme to uchopit, mít.
Boží lid „žije“ ze zjevení
Božího Slova.
Můj lid zajde, protože odmítá poznání (vědění, vyučení, znalostí). Ty jsi zavrhl poznání a já zavrhnu
tebe; nebudeš mým knězem. Zapomněl na zákon svého Boha; i já zapomenu na tvé syny. (Oz 4,6)
Doslova: Můj lid bude zničen, protože odmítá vyučení, znalosti. Poněvadž jsi zavrhl znalosti. Neodmítejme žádné vyučení, pojďme to
studovat znovu, ale také činit. Není
to alternativní medicína, nebo kejkle,
ale biblický návod.
Vyhlazen bude lid můj pro
neumění. Poněvadž jsi ty pohrdl
uměním, i tebou pohrdnu, abys mi
kněžství nekonal; a že jsi zapomněl
na zákon Boha svého, já také zapomenu se na syny tvé. (KR)

3/ Zázraky soustřeďují pozornost lidí
na Boha, Krista.
4/ Kážeme Krista (ukřižovaného,
vzkříšeného).
5/ Chtějme takového Krista mezi námi. Chtějme takovou církev.
6/ Vše potřebné nám JIŽ Bůh svěřil
(v nebi už nic nezůstalo, co by nám
chtěl Kristus ještě dát).
7/ Jak se to může stát? Konáním poznání kristovců.

Zloděj
Pavel Kalous, 18.1.2017

Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby
měly život a měly ho v hojnosti. Já
jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. (J 10,10-11)
Zloděj přichází aby kradl, ale
kde? No v církvi.
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. (Jer 29,11)
Jedná se o výrok Hospodinův, který si můžete dát vyrýt do zlaté tabulky. Nejedná se o žádné tajemství, On nám to odhaluje. Nedovolte
Zlému, aby do Vás zasel myšlenku,
že rány nám dává Bůh.
Váš otec je ďábel a vy chcete
dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v
něm pravda není. Když mluví, nemůže
jinak než lhát, protože je lhář a otec
lži. Já mluvím pravdu, a proto mi nevěříte. (J 8,44-45)
Ďábel je lhář. Ježíš satana na
Závěr:
kříži odzbrojil, takže jediné, co mu
teď zbývá, je lež. Pokušitel se pokou1/ Bůh Písma je Bohem viditelné ší změnit realitu pomocí lží, tedy pomoci. Lidé nad tím doslova žasli.
mocí vnuknutí, myšlenky. Satan ne2/ Účinná evangelizace je evangeli- má žádnou moc. To on nám to nalházace Boží mocí. Lidé chválí Boha.
vá. Pravdu nám však předkládá

Kristus. Jestliže o něm Kristus říká,
že je „zloděj“, pak je tím zároveň
charakterizován. Říkáte si: Proč to
Bůh dovolil? Proč to Bůh nezarazil?
Jistě, obvykle někdo namítne, že to
Bůh dopustil, tak....
JENŽE: Nesmíme zapomenout, že existuje nebeský „právní
systém“. Boží bytosti mají svobodnou vůli a s tím spojená práva a odpovědnost. Bůh sám nestojí proti svému
Slovu.
Mám otázku: Myslíte si, že
byl někdy ve svatém nebi hřích a nepravosti? Mohl být někdy v nebi
hřích? Ano existoval – Lucifer. A
když padl, strhl s sebou 1/3 hvězd.
Satanovo nitro se naplnilo hříchem.
Bůh chce, aby mu andělé, ale i lidé,
sloužili svobodně a z lásky. Ne ze
strachu či proto, že jsme roboti.
Byl jsi zářivý cherub ochránce, k tomu jsem tě určil, pobýval jsi
na svaté hoře Boží, procházel ses
uprostřed ohnivých kamenů, na svých
cestách jsi byl bezúhonný ode dne
svého stvoření, DOKUD se v tobě
nenašla podlost. Pro množství tvých
obchodů /kupectví KR/ (intrik a podvodů) se tvé nitro naplnilo násilím a
ty jsi zhřešil. (Lucifer zhřešil v nebi) I
skolím tě, srazím z hory Boží, cherube
ochránce, vyhladím tě zprostředka
ohnivých kamenů. Pro tvou krásu se
stalo tvé srdce domýšlivým, pro svou
skvělost jsi zkazil svoji moudrost,
svrhnu tě k zemi, dám tě za podívanou
králům. Množstvím svých nepravostí,
nepoctivostí svých obchodů /kupectví
KR/ jsi znesvětil své svatyně. Způsobím, že z tvého středu vyšlehne oheň a
stráví tě, pohodím tě na zem jako popel před očima všech, kdo tě spatří.
(Ezl 28,14-18)
Jasný popis toho, co se stalo
v nebi, než Bůh stvořil svět. Jak to
bylo s Luciferem. Bůh nám dal výsadu mít svobodnou vůli. Máme-li sloužit Bohu, tak proto, že ho milujeme.
A protože si Lucifer začal myslet, jak
je krásný, stal se domýšlivým a díky
tomu padl.
Pozor na to, vše nám je darováno z Boží milosti, nemáme na tom
žádné zásluhy. Bůh nám vše dává z
lásky a díky tomu můžeme být blízko
Boha, ale nesmíme toho zneužít.
Do podsvětí byla svržena tvá
pýcha, hlučný zvuk tvých harf.

Máš ustláno na hnilobě, přikrývku
máš z červů." Jak jsi spadl z nebe,
třpytivá hvězdo /Luciféře KR/, jitřenky synu! Jak jsi sražen k zemi, zotročovateli pronárodů! A v srdci sis
říkal: „Vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad Boží hvězdy, zasednu na Hoře setkávání na nejzazším
Severu. …“ (Iz 14,11-13)
Jiný zápis stejné události.
Lucifer byl svržen na zem až poté, co
zhřešil, intrikovat, kul pikle a nakonec vyvolal nebeskou vzpouru a
bitvu. Sice zhřešil, ale jeho srdce se
už špínou plnilo před tím, nějakou
dobu (kdy dělal své intriky). Lucifer
byl svobodnou bytostí se svobodnou vůlí a odpovědností v nebi.
Když to Bůh viděl, proč to nezarazil?
Protože ostatní bytosti to neviděli.
Nikdo nevidí nikomu do srdce, krom
Boha. Bůh nikdy neudělá to, že když
máme v srdci něco zkaženého, tak
nás hned zabije. Lucifer v nebi mohl
ještě činit pokání. To se nestalo, ale
naopak pokračoval, intrikoval a způsobil vzpouru. Podstatou toho všeho
je lež a zlodějina. Bůh se vždy raduje, když bytosti činí pokání. Všichni
máme svobodnou vůli. Za svá rozhodnutí neseme svou zodpovědnost.
Když Ježíš mluvil se samotným Satanem na poušti, Satan nebyl
ještě definitivně poražen (jen v nebi).
My máme tedy lepší pozici než první
učedníci, oni bojovali ještě s neporaženým Satanem. Toho definitivně
porazil Ježíš až na kříži. Za nás a pro
nás.
Chci, abyste si ujasnili svou
pozici, ale také, abyste si ujasnili
pozici Satanovu. Zloděj nikdy nedělá nic legálního, nemá na to právo.
Bere si, co mu nepatří (nedostal to,
nezaplatil), proto se tomu říká
„ZLOĎEJ“.
Dobrá zpráva je, že se nemusíš nechat okrádat. Jak to mohu
udělat? Musíš ovšem vědět, co ti v
Kristu náleží.
Vždyť Boží Syn Ježíš Kristus,
kterého jsme u vás zvěstovali my - já
a Silvanus a Timoteus - nebyl zároveň `ano´ i `ne´, nýbrž v něm jest
jasné `Ano´! Ke všem zaslíbením Božím, kolik jich jen jest, bylo v něm
řečeno `Ano´. A proto skrze něho zní
i naše `Amen´ k slávě Boží. (2K 1,1920)

Musíme znát svá zaslíbení,
jak pro věk budoucí tak pro věk nynější.
Nebylo to - tebe uzdravím a
tebe ne. Dobře vyučený Petr už ví,
co má dělat (Tabita byla křesťanka): Petr poslal všechny z místnosti;
pak poklekl, pomodlil se, obrátil se k
mrtvé a řekl: "Tabito, vstaň!" Ona
otevřela oči, a když spatřila Petra,
zvedla se na lůžku. Podal jí ruku a
pomohl jí vstát. Pak všechny zavolal,
i vdovy, a vrátil (ukázal KR) jim ji
živou. (Sk 9,40-41)
Boží vůlí není, aby umírali
mladí lidé. Petr vrátil do církve to, co
z ní bylo ukradeno. Ďábel krade v
církvi. Ve světě nemusí krást, tam
jdou lidé v proudu do zatracení. Nejvíc práce má v církvi a kolem církve.
Je tu zloděj a krade. Ale my si to můžeme vzít zpět.
David si bere zpět, co mu
bylo ukradeno: Saul Davidovi odvětil: "Nemůžeš jít proti tomu Pelištejci
a bojovat s ním. Jsi přece mladíček,
kdežto on je bojovník od mládí." David řekl Saulovi: "Tvůj služebník byl
pastýřem ovcí svého otce. KDYŽ přišel lev anebo medvěd, ABY odnesl ze
stáda ovci, hnal jsem se za ním a bil
jsem ho a vyrval mu ji z tlamy. Když
se proti mně postavil, chytil jsem ho
za dolní čelist a bil jsem ho, až jsem
ho usmrtil. Tvůj služebník ubil jak
lva, tak medvěda. A tomu neobřezanému Pelištejci se povede jako jednomu z nich, protože potupil řady živého Boha." A David dodal: "Hospodin,
který mě vytrhl ze spárů lva a medvěda, ten mě vytrhne i ze spárů tohoto
Pelištejce." Saul tedy Davidovi řekl:
"Jdi;
Hospodin
buď
s
tebou!" (1S 17,33-37)
Nauč se vynutit od zloděje
navrácení ukradeného. Nesmiřujte
se s tím, že když jednou něco vyznáte
a ono se to nestane, že je to Boží vůle. Jestliže je psáno, že máme mít 70
a jsme-li při síle tak 80 let, tak zcela
jistě Bůh nechce, aby děti umírali.
A/ Zloděj ti nevrátí nic sám
od sebe. B/ Zloděj nespěchá s navrácením ukradeného. C/ Zloději neříkáme „prosím, vrátil bys to?“, ale přikazujeme! Musíme se o to porvat.
Občas zaslechnete, že si nic
nemůžete „nárokovat“. Jistěže,
principiálně uznáváme a víme, že vše

máme z Boží milosti. JENŽE, z Boží
milosti máme s Bohem „novou
smlouvu“, ze které vyplývají dědická
práva. Představte si, že jako nuzný
člověk zdědíte dům, pozemky a slušné konto. NĚKDO přijde a řekne: To
si nezasloužíš. Nic si pro to neudělal.
Na to nemáš právo. Můžeš říci: Ano,
nezasloužím si to. Ano, nic jsem pro
to neudělal. ALE protože jsem DĚDIC, tak na to právo mám. Kdyby
jste to odmítli, tak to není pokora, ale
hloupost. Musíte si to nárokovat, ne
na Bohu, ale na té druhé straně.
Časová osa událostí a jejich
hodnotová proměna: A/ je velmi důležité si uvědomit, kterou etapu v Písmu vykládáte a z jaké pozice (tedy
naší pozice). Mojžíš nežil a nevěděl o
„nové smlouvě“ a že satan bude poražen Kristem na kříži, odzbrojen atd.
Některé věci pro nás pozbyly platnosti.
B/ Jsme děti v době „nové
smlouvy“, ta „stará smlouva“ pro nás
plně neplatí. Nova smlouva je jakousi
„novelou zákona“. Satan je poražen,
odzbrojen ... Některé věci platí dále,
jiné pozbyly platnosti, a nastaly nové
skutečnosti.
Na časové ose bychom viděli,
že Adam ztratil daný potenciál tím, že
upadl do hříchu, předal tak svou moc
Satanovi. Satan získal moc. Ale tu
zase ztratil na kříži, kdy nad ním Ježíš
slavil vítězství.
A je otázka, kde stojíte na té
časové ose, zda se necháte ovládat
zákonem a nebo stojíte ve svobodě
vítěze.
Je mi dána veškerá moc na
nebi i na zemi....
Víš to, kdo jsi ty? Jsi si jistý
svou pozicí?
"Co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zahubit? Vím,
kdo jsi. Jsi svatý Boží." (L 4,34)
Ano my jsme svatí Boží. Vše
co máme, je z milosti, nezasloužíme
si to. Jsi, jsem dědic: A tak už nejsi
otrok, nýbrž syn, a když syn, tedy z
moci Boží i dědic.(Ga 4,7)
Proto se Ježíš stal ručitelem
LEPŠÍ smlouvy. (Žd 7,22)
Ozbrojený poražený zloděj.
My bijeme Satana, ne on nás. Snaží
se o to.
Dokončení příště.

Tvořivé odpoledne

Vendy a Šárka

Přijďte si s námi „ozdobit velikonoční perníčky“.
S sebou menší misku (cca 1/2 litru), malou vařečku a čajové sítko. Ostatní věci budou k dispozici na místě.
Tvořit budeme v sobotu 8.dubna od 14.00 hod. v
místě sboru.
Těšíme se na Vás.

Velikonoční víkend

redakce

Velkopáteční shromáždění - pátek - 14. duben - 18.00 (památka svaté večeře Páně)
Nedělní shromáždění - neděle - 16. duben - 9.30 (Han Chong Hoon, korejský misionář)
Sborový výstup na Lovoš - pondělí - 17. duben - 10.00
(sraz v Oparně u Donátů, buřty s sebou)

Fotoohlédnutí
pastor v Třinci /BTS/

Jirka a Jana
Lovosice

redakce

Han Chong Hoon

Michal Krchňák

Marek

Sborová budova

pastor

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

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

Stálé přímluvy a pondělní půst za Honzíka

pastor

Jak jistě většinou již víte, Honzíkovi Donátovi lékaři diagnostikovali onkologickém onemocnění.
My však spoléháme na milostivého Krista a Jeho láskyplnou uzdravující moc.
V každém případě stojíme stále v přímluvných modlitbách a vyznáních. Ve sboru
jsme se sjednotili také v půstu. Přesto však, kdo se k nám připojíte, vstupte s námi do
půstu, a to každé pondělí (dle možností a uvážení částečný půst či půl-půst). Ohledně
otázky půstu mě případně kontaktujte. Musím zmínit, Honzík vše nese velmi statečně.
On ví, že patří Pánu. Kéž se Pán v celé situaci mocně oslaví. V to také věříme a na to
spoléháme!

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

Základy křesťanské víry

redakce

Základy křesťanství aneb Kdyby byl Bůh tak by …
 15 lekcí určených především lidem, kteří o Bibli a Bohu nevědí vůbec nic nebo jen málo
 účast není podmíněna členstvím v církvi a nijak k němu nezavazuje
 lekce jsou bezplatné, přihlášky nejsou zapotřebí, diskuze vítána
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
● partner. sbor Wichita FF
● evagelizace s Korejci
● Don Harris, misionář /USA/
● noví služebníci do sbor. služeb ● Brian Dagen, misionář /USA/
● učit se praktickému křesťanství ● učednické skupinky
● seminář s Harveym Boydem
● sbor ICHTHYS Lovosice

●
●
●
●
●

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

Pravidelná shromáždění sboru Ichthys
Čtvrtek - Základy křesťanství - 18.00 (od 16. března, v prostorách sboru).
Středa – biblická hodina – 18.00 – Dvořákova 959/1, Litoměřice
Neděle – nedělní bohoslužba – 9.30 (v prostorách sboru). Program pro děti zajištěn.

Oznámení — info


Základy křesťanství - úterý - 18.00 (prostory sboru, pokud není oznámeno jinak).
Nezapomeňme na stálé přímluvné modlitby (Ef 6, 18).
 Třebušín - koná se 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
Malevičová Amélie
Kalousová Dagmar
Trejbal Adam
Kratochvílová Věra
Černý Martin
Rýzler Jaroslav
Betlamová Jana

1. 4.
6. 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 - 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
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.

