
 Úvodník                                            květen 2017 

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 Du-

cha svatého jako Kristova přítomného zástupce na zemi. Ichthys je svobodným 

společenstvím, které může navštívit každý bez rozdílu barvy pleti, společenské-

ho 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 za-

chovávali 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.  

Cíle společenství: 

► stálá evangelizace 

města a okolí             

     

► získávání následovníků 

Ježíše Krista           

             

► podpora misie 

 

► plné, pravidelné  a dob-

rovolné desátky    

                                      

► sociální činnost 

 

► růst sboru a domácích 

skupin                                   

 

► letní evangelizace s  

korejci 

 

► pravidelný modlitební 

život křesťanů                        

 

► duchovní moc pro Kris-

tovu církev         

                    

► aktivní služba 

 

► samofinancování 

 

► zakládání nových sborů 

 

►získání vlastní budovy  

 

 

 Nedomnívejte se, že jsem přišel 

zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel 

jsem zrušit, nýbrž naplnit.    (Mt 5,17) 
 

 Nedávno, když jsem na biblic-

ké hodině mluvil o tom, že „Mojžíš pro 

nás není“, ptal se mě někdo, zmiňujíc 

„co tedy pro nás platí?“ výše uvede-

ným veršem: Ježíš přece Zákon nepři-

šel zrušit? Ano, nepřišel. Ale odpověď 

je v druhé polovině verše, tj. naplnit. 

ON SÁM JEJ BEZE ZBYTKU NA-

PLNIL, ZA NÁS. Uf, jaká úleva. 

 Znám však mnoho křesťanů, 

kteří se po celá dlouhá léta snaží 

„naplnit zákon“. Jsou tak utahaní, 

mdlí, spoutaní, přepokorně zlomení, a 

hlavně, bez moci a bez autority. Jsou to 

sice novozákonní křesťané, ALE se 

starozákonní myslí. Navíc, sami ostatní 

tímto „zákonem“ POSUZUJÍ (a často 

velice kriticky, černobíle, zákonicky). 

A žel, někteří kazatelé jim v tom po-

máhají, protože v tom uvízli sami. 

 Ježíš „zákon“ nezrušil proto, 

abys ho ty naplnil, ale aby ho za tebe 

naplnil ON sám. On to učinil a podle 

„zákona“ naplnil to, co bylo člověku 

nemožné. On zákon naplnil, On vše 

potřebné zaplatil. Bůh je skrze oběť 

Syna s tebou smířen:  Neboť v Kristu 

Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá 

lidem jejich provinění a nám uložil 

zvěstovat toto smíření. (2K 5,19) 

 Je to nesmírně osvobozující 

vědět, že to JIŽ a dávno platí. Apoštol 

Pavel se silně vymezuje vůči záko-

nictví! O tom je velká část listu Galat-

ským. Zákonictví NENÍ součásti 

„nové smlouvy“, kterou máš s Kristem.  

 Já však, odsouzen zákonem, 

jsem mrtev pro zákon, abych živ byl 

pro Boha. Jsem ukřižován spolu s 

Kristem. (Ga 2,19) 

 Tím apoštol Pavel jasně říká, 

co si o zákonu myslí. V Kristu a Kris-

tem je zákon naplněn, dveře vzkříšení 

jsou otevřené, a je tu milost, pouze 

milost (latinsky SOLA GRATIA). 

 Nedávno jsem byl svědkem 

toho,  jak jeden zákonický věřící, po-

dobně jako kvičící opice na trhu, bičo-

val „svým“ zákonem kohosi. 

 Žalobce /v Písmu VŽDY sata-

n/, řecky KATEGOROS, slovo též ob-

sahuje termín tržiště, fórum. Pomlou-

vač /DIABOLOS/, je „ten, kdo hází“. 

 Farizeové a zákoníci neviděli 

jednající Boží milost skrze Krista, pro-

to na Něj žalovali, aby Ho pak ukřižo-

vali. Farizeové a zákoníci dnešních 

církví dělají totéž, žalují a chtějí křižo-

vat. Bratře, sestro, nenechej se do toho 

zatáhnout, nevláčej se se zákonem. 

Kristus jej již naplnil i za tebe. Zemři s 

Pavlem pro zákon, abys žil pro Krista. 
 
      

         V Kristu   

                          Pavel Kalous, pastor 



Nedělní kázání 

Modlitba shody 
Pavel Kalous, 5.2.2017 

 

SLOVA Pána Ježíše 

k učedníkům: 

Amen, pravím vám, cokoli 

odmítnete na zemi, bude odmítnuto v 

nebi, a cokoli přijmete na zemi, bude 

přijato v nebi. Opět vám pravím, 

shodnou-li se dva z vás na zemi v 

prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský 

Otec jim to učiní. Neboť kde jsou dva 

nebo tři shromážděni ve jménu mém, 

tam jsem já uprostřed nich (Mt 18,18

-20). 

Amen, amen, pravím vám: 

Kdo věří ve mne, i on bude činit skut-

ky, které já činím, a ještě větší, neboť 

já jdu k Otci. A začkoli budete prosit 

ve jménu mém, učiním to, aby byl 

Otec oslaven v Synu. Budete-li mne o 

něco prosit ve jménu mém, já to uči-

ním (J 14,12-14). 

Tyto texty ukazují na to, že 

církev má autoritu, má moc něco 

měnit. V církvi se o tom málo mluví. 

Bůh vše potřebné církvi na zemi už 

dal.  

Podstatné je spojení „ mod-

litba shody“.  Většinou známe mod-

litbu typu: „Pane, dej!“ Chvalme 

Pána a děkujme Pánu. Průvod, který 

přichází skrze Ježíše Krista 

k nebeskému Otci, je průvod vděč-

nosti, chvály a prozpěvování. 

Apoštol Pavel prohlásil: Proto také 

všechno snáším a nestydím se vydá-

vat svědectví, neboť vím, komu jsem 

uvěřil…..(2Tm 1,12).  

To by mělo být i naše vyzná-

ní. Pavel znal a popisoval korintské-

mu sboru duchovní dary, večeři Pá-

ně, bohoslužbu. Vše potřebné mu 

bylo zjeveno. 

Modlitba shody - shoda 

(řecké SYMPHENEO) – shodnout, 

souhlasit, harmonizovat hlasy, sladit 

(nástroje). Naladěné struny, baterie 

zapojené za sebou ... shodnou-li se 

dva z vás na zemi v prosbě o jakou-

koli věc, můj nebeský Otec jim to 

učiní. 

Na posledním Večeru modli-

teb a chval jsem mluvil o „věšácích“. 

Na jednom věšáku máme „Boží 

zbroj“, na jiném „dary Ducha svaté-

ho“, na jiném „dědictví“ a na jiném 

„modlitbu shody“.  

OBLECTE plnou Boží zbroj, 

abyste mohli odolat ďáblovým svo-

dům (Ef 6,11).  

Pavel to napsal proto, že ně-

kteří křesťané ji stále ještě neoblékli. 

Vždyť jen když jej oblékneme, nebu-

deme shledáni nazí (2K 5,3). On vě-

děl, že vše je připravené. Takový lu-

xusní duchovní butik.  

Kdyby ty věci od Boha byly 

automatické, neříkal by apoštol Pavel 

„oblecte si plnou Boží zbroj“. Ta ini-

ciativa je již na nás. Bůh se již smilo-

val a vyhlásil léto Hospodinovy mi-

losti. Je toho mnohem více, co nám 

již Bůh DAL. 

POZOR na mylnou frázi, 

nebiblický názor: Kdyby mi to Pán 

Bůh chtěl dát, tak už mi to (dědictví, 

zbroj …) dávno dal. 

Vzpomeňte na nedávné ká-

zání, že biblické „DÁT“, znamená 

také „PŘIJMOUT“.  
Bůh říká, že tam, kde jsou 

dva nebo tři v Jeho jménu nebo shod-

nou-li se dva, to učiní. Není automa-

tické to, že je Bůh přítomen. Můžeme 

pro Boha dělat spoustu věcí a nebýt 

s Ním ve společenství. 

Když šel Ježíš s učedníky dál, 

vešel do jedné vesnice. Tam jej přija-

la do svého domu žena jménem Mar-

ta, která měla sestru Marii; ta si sed-

la k nohám Ježíšovým a poslouchala 

jeho slovo. Ale Marta měla plno prá-

ce, aby ho obsloužila. Přišla k němu 

a řekla: "Pane, nezáleží ti na tom, že 

mne má sestra nechala sloužit samot-

nou? Řekni jí přece, ať mi pomůže!" 

Pán jí odpověděl: "Marto, Marto, 

děláš si starosti a trápíš se pro mno-

ho věcí. Jen jednoho je třeba. Marie 

volila dobře. Vybrala si to, oč nepři-

jde." (L 10,38-42).  

Jak projevila Marie svůj po-

stoj? Přišla k Ježíši, sedla si k Jeho 

nohám a poslouchala Jeho slovo. Nic 

víc není třeba. Ona se rozhodla správ-

ně a Bůh ji pochválil. Jaký je náš po-

stoj? Co volíme? 

POKUD o něco prosíme, pak 

jistě nesmíme zapomenout také ve 

shodě s Boží vůlí. To zn. „můžeš mít 

to, co víš, že On dal“. ODKUD to 

víme? Z Písma. 
Petr, a nejen Petr, zastupuje 

církev (na místě Kristově; Ježíš je 

však úhelný kámen): 

A já ti pravím, že ty jsi Petr; 

a na té skále zbuduji svou církev a 

brány pekel ji nepřemohou. Dám ti 

klíče království nebeského, a co od-

mítneš na zemi, bude odmítnuto v 

nebi, a co přijmeš na zemi, bude 

přijato v nebi." (Mt 16,18-19).  

Každý z nás reprezentuje 

církev a brány pekel ji nepřemohou. 

Bůh nám dal vše nejlepší, co měl. 

Stačí všechna obdarování začít pou-

žívat. Jak mnoho nám brání naše 

hlava a rozumování nad Božími 

věcmi. 

Po těch slovech na ně dechl 

a řekl jim: "Přijměte Ducha svaté-

ho. Komu odpustíte hříchy, tomu 

jsou odpuštěny, a komu je neodpus-

títe, tomu odpuštěny nejsou." (J 

20,22-23).  

Všimněme si, že autorita 

církve je autoritou společenství, 

nikoliv jednoho jednotlivce.  

   

Máte zkušenosti 

s vyslyšenou modlitbou? Popravdě, 

není to ŠOK, když se naše modlitba 

uskuteční? 

Máme někdy pocit, že 

PODMÍNKY vyslyšení modlitby 

jsou PŘÍSNĚ vymezeny (to je ná-

boženské!), opak je pravdou. Vše 

je mnohem jednodušší, než si mys-

líme.  

Opět vám pravím, shodnou-

li se dva z vás na zemi v prosbě o 

JAKOUKOLI věc (záležitost, otaz-

ník), můj nebeský Otec jim to učiní 

(Mt 18,19).  

Tuto biblickou pravdu cír-

kev v Česku ještě neobjevila. Ježíš 

uzdravoval všechny a ze všeho. 

Učedníkům to pouze jednou nefun-

govalo a Ježíš jim řekl, že to bylo 

pro jejich nevíru. Učedníci to přijali 

a pochopili a problém se již neopa-

koval.   

A ZAČKOLI budete prosit 

ve jménu mém, učiním to, ABY byl 

Otec oslaven v Synu. Budete-li mne 

o něco prosit ve jménu mém, já to 

učiním (J 14,13-14).  

Jsme tolik nábožní, že má-

me strach říci si o něco. Malé děti 

také říkají hlouposti a rodiče se na  



ně nezlobí. 

POZOR na mylnou frázi, 

nebiblický názor a vyučování církve 

nás v tom často ještě podporuje: 

Třeba ještě nejsem dostatečně 

svatý. Třeba ještě nejsem dostatečně 

dokonalý. Třeba mám ještě nějaké 

hříchy. 

To by ukazovalo, že si vysly-

šení modlitby chceme nějak zasloužit. 

Není to založeno na našich skutcích, 

úsilí nebo naší hotovosti ... Bůh vše 

již své církvi dal a vše je z milosti a 

zadarmo. Někdy se snažíme Bohu 

tak pomoci, že přitom vlastně jen 

překážíme.  

V některých církvích je tolik 

hluku, tolik skákání, že to tam vypadá 

jako na Karmelu s báalovými proro-

ky.  

V poledne se jim Elijáš začal 

posmívat: "Volejte co nejhlasitěji, 

vždyť je to bůh! Třeba je zamyšlen 

nebo má nucení anebo odcestoval. 

Snad spí, ať se probudí!" (1Kr 18,27).  

I Eliáš tady rozbíjí nábožen-

ské představy o tom, jak Boží služeb-

ník musí mluvit a chovat se. On znal 

svého Boha a Bůh na jeho modlitbu 

odpověděl. 

Nemáme se snažit Boha při-

mět, aby něco udělal. On už vše udě-

lal – dal dary lidem a zmařil skutky 

ďáblovy. 

Pokud se třeba postíme, 

ABY Bůh něco udělal, je to nespráv-

ně (půst je sebepokoření, sebepotírá-

ní). 

Pokud se někdo snaží získat 

např. požehnání, tak takový člověk 

ještě něco nepochopil. 

Pokud se něco v církvi děje a 

řekneme, je to proto, že jsem dělal 

toto a toto, je to nesprávně. 

Snaha „získat“, postoj 

„získat“, je špatně, od Boha si věci 

prostě milostivě bereme.  

Řeknu vám tajemství: 

Veškeré úsilí, svou energii 

a třeba i slzy, které vynakládáme, 

abychom od Boha něco získali, má-

me investovat, obrátit do služby, 

do boje víry a vynucování Božích 

principů na duchovních nepřáte-

lích. To vidíme na Izraelcích, kteří 

byli vedeni Jozuem, aby si zabrali to, 

co jim Bůh dal. Pozor, abychom ne-

pohanili zaslíbenou zemi, jako to 

udělalo deset starších. A Bůh je po-

trestal. Je to vážná věc. Sami vedoucí 

církve pomáhají tomu zlému, aby 

církev byla nahá.  

Ve skutečnosti je to tak, že 

se Bůh NÁS snaží přimět, abychom 

konečně začali DĚLAT, co podle 

„manuálu“, Písma, dělali Jeho učed-

níci. Veškeré úsilí vložme do služby 

a začněme zabírat zemi pro Krista a 

uvidíme, že to funguje. 

Podívejme se na Abrahama. 

Na začátku mu Bůh řekl, že mu po-

žehná (Gn 12,2). Abraham se nesta-

ral o požehnání, nemodlil se za to, 

prostě byl s Bohem, pracoval a měl 

velké požehnání. 

Modlitba shody tu není kvůli 

Bohu, abychom Ho přiměli něco 

udělat. Modlitba shody je tu kvůli 

nám, abychom se sjednotili mezi 

sebou v tom, co učedníci dělají. 

Modlitba shody není modlitbou 

„jakoby mimochodem“. Je potřeba se 

zastavit a vůbec vědět, v čem se sjed-

notit ... Lukostřelec se musí zastavit, 

soustředit, zamířit, a pak vystřelit. 

Církev je někdy tak ve spě-

chu (biatlon), zaneprázdněná skutky, 

které Bůh nepřipravil, že to prostě 

neumí (a tak: dává rány naprázdno). 

Chceme-li mít dobrý výkon, musíme 

se umět zastavit, soustředit se a za-

mířit. Modlitba shody je úžasný ná-

stroj. 

Nechci, abyste měli zmatek, 

co je to modlitba shody. 

Víme, že se za nemoci ne-

modlíme, ale nemocem přikazujeme.  

 

Závěr:  

 

1/ Církev má Kristem svěřenou ne-

skutečně velkou, silnou autoritu. 

2/ Církev to ale sama někdy neví, 

nebo jen částečně, natož, aby ji 

uplatňovala. 

3/ Modlitba shody je jako když  

zapojíte „paralelně několik baterii 

najednou“. 

4/ Podmínka, nikoli automatická je, 

Kristus uprostřed. 

5/ Satan bezostyšně bije církev, ne 

proto, že to Bůh dovolil, ale protože 

to dovolila církev.  

6/ Máme mnoho duchovních nástro-

jů, jak běh věcí změnit. 

7/ Naučme se, učme se je užívat k 

Boží slávě i ke svému užitku.  

 

On dává zemdlenému sílu 
Pavel Kalous, 12.2.2017 

 

Bůh se zajímá o nás jako o 

celek: 
Sám Bůh pokoje nechť vás 

cele posvětí a zachová vašeho du-

cha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny 

do příchodu našeho Pána Ježíše 

Krista (1Te 5,23).  

První křesťané viděli člově-

ka komplexně. Ke své službě potře-

bujeme nejen ducha, ale i duši, kde 

je rozum, emoce, vůle. A samozřej-

mě tělo. 

Já starší milému Gáiovi, 

jehož miluji v pravdě. Modlím se za 

tebe, milovaný, aby se ti ve všem 

dobře dařilo a abys byl zdráv - tak 

jako se dobře daří tvé duši (3J 1,1-

2).  

Bůh se zajímá o nás, jak se 

nám daří, jsme-li zdraví a netrápíme-

li se. Bůh nás miluje takové, jací 

jsme. Za nás za všechny zemřel.  

I starozákonní postavy vě-

děly, že v Bohu mohou najít sílu:  

Ti všichni nás chtěli zastra-

šit. Říkali si: "Upustí od díla a ono 

se neuskuteční." "Proto nyní, Bože, 

posilni mé ruce!" (Neh 6,9).  

Býváme někdy dole a potře-

bujeme posilnit.  

Proto se Ježíš stal ručitelem 

lepší smlouvy (Žd 7,22).  

Hospodin dává svému lidu 

sílu, Hospodin žehná svůj lid poko-

jem (Ž 29,11).  

Blaze člověku, jenž sílu hle-

dá v tobě, těm, kteří se vydávají na 

pouť (Ž 84,6).  

V Bohu máme úplně všech-

no, iniciativa je na nás.  

Odpověděl jsi mi v den, kdy 

jsem tě volal, dodal jsi mé duši sílu 

(Ž 138,3). 

Kéž toto Bůh vyryje do  



vašeho srdce: On dává zemdlenému 

sílu a DOSTATEK odvahy bezmoc-

nému. Mladíci jsou zemdlení a una-

vení, jinoši se potácejí, klopýtají. 

ALE ti, kdo skládají naději v Hospo-

dina, nabývají nové síly; vznášejí se 

jak orlové, běží bez únavy, jdou bez 

umdlení (Iz 40,29-31).  

Zdrojem moci je Bůh sám. 

Časem nám některé věci mohou ze-

všednět. Bůh je odpovědí na všechny 

naše otázky. On všechno mění, když 

skládáme svou důvěru v Něj. I 

v dnešní době můžeme vidět mladé 

unavené lidi. Nová síla je 

v Hospodinu. Teprve, když si přizná-

me, že jsme unavení a už nemůžeme, 

tak je to začátek něčeho nového. Tím 

i přiznáme, že jsme sloužili ze své 

síly, ze svého rozumu. Vše, co máme 

ve svém lidském potencionálu, se 

vyčerpá.  

Zde Bůh zaslibuje nové 

srdce:  A dám vám nové srdce a do 

nitra vám vložím nového ducha. Od-

straním z vašeho těla srdce kamenné 

a dám vám srdce z masa (Ez 36,26).  

To se stalo naším znovuzro-

zením.  

Ježíš odpověděl: "Amen, 

amen, pravím tobě, nenarodí-li se 

kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít 

do království Božího. Co se narodilo 

z těla, je tělo, co se narodilo z Du-

cha, je duch (J 3,5-6).  

A naděje neklame, neboť 

Boží láska je vylita do našich srdcí 

skrze Ducha svatého, který nám byl 

dán (Ř 5,5).  

Bůh chce udělat z každého 

z nás takového Iron Mana, zdrojem 

našeho napájení bude On. Takoví 

byli první učedníci. Apoštol Pavel 

ovlivnil zásadním způsobem svět, 

byl zakladatelem sborů. A mnozí 

další reformátoři v historii církve 

proměňovali myšlení lidí o Bohu, 

rozbíjeli církevní předsudky. Bylo to 

proto, že objevili v Kristu a Jeho Du-

chu a v Božím slově ten úžasný po-

tenciál. Oni věděli, že ze své síly to 

nedokážou.  

Novozákonní zmínky, a to 

fungovalo:  
A protože tento člověk, které-

ho tu vidíte a poznáváte, uvěřil v je-

ho jméno, moc Ježíšova mu dala sílu 

a zdraví - a víra, kterou jméno Ježí-

šovo v něm vzbudilo, úplně ho  

uzdravila před vašima očima (Sk 

3,16).  

Apoštol Petr věděl, kdo je 

zdroj jeho síly.  

A tak církev v celém Judsku, 

Galileji a Samaří měla klid, vnitřně i 

navenek rostla, žila v bázni Páně a 

vzrůstala počtem, protože ji Duch 

svatý posiloval (Sk 9,31).  

Není to automatické, bylo to 

proto, že se v Duchu Svatém posilňo-

vali.  

Bůh dává sílu, abychom 

mohli obstát. Nezapomeň, že dát = 

přijmout. Když jsme někdy dole, je 

to proto, že zapomínáme přijímat. 

Modleme se: „Pane, nauč mě chodit 

ve tvé síle“. Je dobré předat otěže 

svého života tomu, který všechno 

stvořil.  

Nepotkala vás zkouška nad 

lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, 

abyste byli podrobeni zkoušce, kterou 

byste nemohli vydržet, nýbrž se 

zkouškou vám připraví i východisko a 

dá vám sílu, abyste mohli obstát (1K 

10,13).  

Každý máme nějaké své údo-

lí, nějaké trápení, ale tady máme od-

pověď.  

Dvojí zlo spáchal můj lid: 

Opustili mne, zdroj živých vod, a vy-

tesali si cisterny, cisterny rozpukané, 

jež vodu neudrží." (Jer 2,13).  

V každé situaci má Bůh vý-

chodisko a vždy můžeme obstát. 

A tak, bratří, svou sílu hledej-

te u Pána, v jeho veliké moci (Ef 

6,10).  

Pojďme na kolena a nechej-

me se nově Duchem Svatým občer-

stvit. Ke službě potřebujeme sílu. 

   

Slovo působící (konající) 

v nás.  
Proto i my děkujeme Bohu 

neustále, že jste od nás přijali slovo 

Boží zvěsti ne jako slovo lidské, ale 

jako slovo Boží, jímž skutečně jest. 

Vždyť také projevuje svou sílu ve vás, 

kteří věříte (1Te 2,13). 

Sám pak náš Pán Ježíš Kris-

tus a Bůh náš Otec, který si nás zami-

loval a ze své milosti nám dal věčné 

potěšení a dobrou naději, nechť po-

vzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke 

každému dobrému činu i slovu (2Te 

2,16-17).  

Děkuji našemu Pánu, který 

mi dal sílu (zmocnil, posilnil), Kristu 

Ježíši, že mě uznal za spolehlivého a 

určil ke své službě (1Tm 1,12). 

Pán však při mně stál a dal 

mi sílu /posilnil/, ABYCH mohl dovr-

šit zvěstování evangelia, a slyšeli je 

všichni pohané; a byl jsem vysvobo-

zen ze lví tlamy (2Tm 4,17). 

K pastýři patří ovce a 

k ovcím patří neodmyslitelně pastvi-

ny a péče. Ovce bez pastviny a péče 

hynou („vyzáblé ovce“ v triumfálním 

průvodu?). Ovce mají mít zkušenost 

(reálné svědectví evangelia), že Je-

žíš: 

1/  dává život; 

2/ život, který je v hojnosti.  

Bůh je Bohem síly:  Ježíš je 

LEV Z JUDY. Učedníci jsou Jeho 

lvíčata. Žádné „ach jo, ach ich ou-

vej“. Lvíčata řvou po kořisti, na Bo-

hu se dožadují stravy (Ž 104,21). 

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). 

NEJSME 

„VZDYCHAJÍCÍ“ CÍRKEV. Jsme 

Kristovou církví. Svůj zdroj máme 

ve svých nových srdcích.  

 

Závěr:  
 

1/ Ačkoli jsme křehcí, Duchem sva-

tým v srdci se vše mění. Chvála 

Kristu. 

2/ Ačkoli se nám někdy dějí věci, o 

nichž se nám zdá, že jsou nad naší 

sílu, opak je pravdou. 

3/ Bůh dává vše tak, aby to bylo do-

stupné. 

4/ Bůh sílu dává, my z ní rovnou čer-

páme. 

5/ Nemusíme vzhlížet k nebi, je 

v nás, v Duchu svatém.  

 

Zacheus 
Pavel Kalous, 19.2.2017 

 

Ježíš vešel do Jericha a pro-

cházel jím. Tam byl muž jménem Za-

cheus, vrchní celník a veliký bo-

háč; toužil uvidět Ježíše, aby poznal, 

kdo to je, ale poněvadž byl malé po-

stavy, nemohl ho pro zástup spatřit. 

Běžel proto napřed a vylezl na moru-

ši, aby ho uviděl, neboť tudy měl jít. 

Když Ježíš přišel k tomu místu,  



pohlédl vzhůru a řekl: "Zachee, pojď 

rychle dolů, neboť dnes musím zůstat 

v tvém domě." On rychle slezl a s ra-

dostí jej přijal. (L 19,1-6). Čti celé 

v.7-10. 

 

Zacheus byl vrchní celník, 

který zbohatl na cle. Tehdy bylo ob-

vyklé, že za užívání cesty nebo projití 

městskou bránou, se muselo zaplatit 

clo – mýto. V té době byl Izrael pod 

římskou nadvládou a celníci velice 

úzce spolupracovali s Římany. Dobo-

vé záznamy říkají, že nebylo dáno 

žádným výnosem kolik kdo musí za-

platit. Celníci proto měli výhodné 

postavení, byl to dobrý byznys.  

Z vybraných cel potom odváděli po-

platky římské nadvládě.  

Toto vše ukazuje na to, že 

pozice Zachea v očích obyčejných 

lidí byla velmi špatná. Proto také je 

zapsáno: Všichni, kdo to uviděli, 

reptali: "On je hostem u hříšného 

člověka!" (v. 7).  

Zacheus se zastavil a řekl 

Pánu: "Polovinu svého jmění, Pane, 

dávám chudým, a jestliže jsem něko-

ho ošidil, nahradím mu to čtyřnásob-

ně." Ježíš mu řekl: "Dnes přišlo spa-

sení do tohoto domu; vždyť je to také 

syn Abrahamův. Neboť Syn člověka 

přišel, aby hledal a spasil, co zahynu-

lo." (L 19,8-10).  

V Božích očích byl Zacheus 

mrtvým člověkem. To, co je mrtvé, 

Bůh povolává k životu. Člověk, který 

je v hříchu, stojí mimo Boží plány. 

Slovo hřích znamená minout cíl. Ne-

znamená to konkrétní hřích. Je to 

celý jeho životní postoj. Bůh volá 

člověka do světla poznání o Něm sa-

motném. Stará se o to, aby se zapojil 

do Božích plánů. Jestli se proto roz-

hodne nebo ne, je svobodná vůle člo-

věka. Bůh volá každého člověka.  

Na konci předcházející kapi-

toly je popsán příběh o žebrákovi. 

Tam, kde chce Pán jednat, tak Ho 

obvykle předchází Boží slovo. Zache-

us se doslechl, že Ježíš uzdravil sle-

pého u brány města a nastartoval mu 

nový život. Začal toužit poznat, kdo 

to ten Ježíš je.  

Doneslo se do tvého města, 

že Ježíš Kristus zasahuje člověka? Ví 

tvoje okolí, že Ježíš Kristus zemřel za 

hříchy každého člověka a chce ho 

postavit na cestu spásy? Jinak  

Zacheus a ostatní hříšníci neuslyší o 

Ježíši.  

Zachea to motivovalo 

k tomu, že chtěl Ježíše vidět. Vypadá 

to, že si dokázal vždy poradit a měl 

rád věci pod kontrolou. Našel způ-

sob, aby se dostal tam, kam chtěl. 

Běžel o kousek dopředu a vylezl na 

strom. Když Ježíš přišel k tomu mís-

tu, uviděl tam dobře „uzrálé ovoce“, 

nebo „mrtvolu“ ve značkovém oble-

čení, nebo také nešťastného člověka. 

Být bohatý neznamená být šťastný. 

Nevypadá to, že by Zacheus byl spo-

kojený, požehnaný člověk. Bohem 

takovým lidí bývá majetek nebo kari-

éra.  

Slovo Zacheus znamená čis-

tý, spravedlivý. Byl to protiklad 

k tomu, kým on byl. Můžete být jak-

koli špinaví, zatracení lidé – Bůh má 

zájem o každého člověka.  

Ježíš na Zacheovu touhu, 

zvědavost, reagoval. Oslovil ho jmé-

nem. On zná jméno každého člověka.  

Vrátný mu otvírá a ovce slyší 

jeho hlas. Volá své ovce jménem a 

vyvádí je (J 10,3).  

Dobře si pamatujte, že žádný 

smilník, prostopášník ani lakomec, 

jehož bohem jsou peníze, nemá podíl 

v království Kristovu a Božím (Ef 

5,5).  

Když se rozhodnete, že se 

přiblížíte k Bohu, tak Bůh se přiblíží 

k vám.  

Podřiďte se tedy Bohu. Vze-

přete se ďáblu a uteče od vás, při-

bližte se k Bohu a přiblíží se k vám 

(Jk 4,7).  

Zachea jistě vedla i touha po 

změně života. Jistě věděl, že lásku, 

zdraví ani přátelství si za peníze ne-

koupí. A zároveň se skrýval v koruně 

stromu, stejně jako Adam i Eva, když 

zhřešili před Bohem. 

"Zachee, pojď rychle dolů, 

neboť dnes musím zůstat v tvém do-

mě." Ježíš za to sklidil kritiku, že 

bude hostem u hříšného člověka. To, 

že Ježíš pomáhal chudým, lidé chá-

pali, ale on nebyl. Nepotřeboval soci-

ální pomoc, neměl problémy se svojí 

existencí v hmotném světě.  

Zacheus byl bohatý, ale 

uvnitř chudý, proto ta věta: On rychle 

slezl a s radostí jej přijal (v.6).   

Ježíš nepřišel proto, aby  

naplňoval naše představy o tom, jak 

má žít a jak jednat. On jednal tak, 

jak by jednal Bůh sám. Byl hostem 

u hříšného člověka, kolaboranta! 

Židé byli pod těžkou nadvládou Ří-

manů. Je zvláštní, že Ježíš šel tam, 

kam my bychom nikdy nešli, a bavil 

se s lidmi, se kterými bychom se 

nikdy nebavili. Uvědomme si, že ti 

lidé jsou mrtví ve svých hříších. Po-

kud nepůjdeme jako velvyslanci 

světla, tak ti lidé nemohou to světlo 

poznat. Slyšet, že Ježíš je miluje.  

Boží a naše představy se 

někdy rozcházejí. Ježíš nám ukazu-

je, že nemá problém mít obecenství 

– stoloval s hříšníky. V očích farize-

jů se znesvěcoval.  

Zacheus se zastavil a řekl 

Pánu: "Polovinu svého jmění, Pane, 

dávám chudým, a jestliže jsem něko-

ho ošidil, nahradím mu to čtyřná-

sobně." (v.8).  Tento verš mě vždyc-

ky fascinoval. Ježíš mu neřekl 

k tomu vůbec nic, jen že chce zůstat 

noc v jeho domě.  

To Boží blízkost způsobila 

něco s jeho nitrem. Tam, kde Kris-

tus stojí před tebou (ne církev nebo 

nějaké náboženství), tak ti dojde, že 

jsi hříšný člověk. A nejen to. To, co 

se dá napravit, jsi ochoten udělat.  

Možná už v něm svědomí 

nějakou dobu vrtalo a chtěl s tím 

něco udělat. Pamatujete si, kolikrát a 

komu jste v životě lhali? Proto řekl: 

Jestli jsem někoho ošidil,

….Oslovuje Ježíšem Pánem, tj. Ký-

riem, to znamená, že někde v něm 

rezonovalo Boží slovo.  

Toto měli Židé nařízeno: 

Jestliže se u něho vskutku nalezne 

to, co ukradl, živé, ať je to býk či 

osel nebo ovce, poskytne dvojnásob-

nou náhradu. Když někdo nechá 

spást cizí pole nebo vinici tím, že 

pustí svůj dobytek, aby se pásl na 

jiném poli, poskytne náhradu z nej-

lepšího, co je na jeho poli a na jeho 

vinici. … Když někdo svěří svému 

bližnímu k opatrování stříbro nebo 

předměty a ty budou z domu toho 

muže ukradeny, poskytne zloděj, 

bude-li přistižen, dvojnásobnou ná-

hradu (Ex 22,3-4,…6). 

David vzplanul proti tomu 

muži náramným hněvem. Řekl Náta-

novi: "Jakože živ je Hospodin, muž, 

který tohle spáchal, je synem smrti! 



A tu ovečku nahradí čtyřnásobně 

zato, že něco takového spáchal a 

neměl soucitu." (2S 12,5-6).  

Nevíme, komu co Zacheus 

udělal, ale byl ochoten to nahradit 

čtyřnásobně.  

Po této větě byla přímá Boží 

reakce. Kristova odpověď na člověka, 

který byl ochoten činit pokání: Ježíš 

mu řekl: "Dnes přišlo spasení do to-

hoto domu; vždyť je to také syn Abra-

hamův (v. 9). Nestačí jen pozvat Ježí-

še domů. Projevuje se to také poká-

ním, tj. nápravou toho, co člověk činí 

a změnou chování. Boží odpovědí je 

záchrana, spasení, nový život. 

Neste tedy ovoce, které uka-

zuje, že činíte pokání (Mt 3,8). Neste 

tedy ovoce, které ukazuje, že činíte 

pokání, a nezačínejte si říkat: `Náš 

otec jest Abraham!´ Pravím vám, že 

Bůh může Abrahamovi stvořit děti z 

tohoto kamení (L 3,8). 

Známý anglický kazatel 

Charles Spurgeon (nar. 1834) jed-

nou prohlásil: Hledejme Pána, pro-

tože nás hledá ďábel.  

Hledejte především jeho krá-

lovství a spravedlnost, a všechno 

ostatní vám bude přidáno (Mt 6,33).  

Buďte střízliví! Buďte bdělí! 

Váš protivník, ďábel, obchází jako 

`lev řvoucí´ a hledá, koho by pohltil 

(1PT 5,8).  

Nebudeme-li hledat Pána, 

pohltí nás hřích.  
Nikdo nemůže sloužit dvěma 

pánům. Neboť jednoho bude nenávi-

dět a druhého milovat, k jednomu se 

přidá a druhým potom pohrdne. Ne-

můžete sloužit Bohu i majetku (Mt 

6,24, L 16,13). 

Kořenem všeho toho zla je 

láska k penězům. Z touhy po nich ně-

kteří lidé zbloudili z cesty víry a způ-

sobili si mnoho trápení. Ty však se 

tomu jako Boží člověk vyhýbej! Usiluj 

o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, 

trpělivost, mírnost (1Tm 6,10-11). 

 

Závěr:  

 

1/  Setkání s Kristem předchází „o 

něm uslyšet“. 

2/  Co vše jsi ochoten udělat, abys 

spatřil Ježíše? Třeba přijdeš o svou 

fazónu. 

3/  Nesleduj Ježíše zpovzdálí koruny 

stromu, volá tě, slez ze svého stromu.  

že je problém? Marta dělala všechno 

správně podle Božích příkazů. Její 

ochota a její ustaraný postoj se nese-

tkal s pochvalou od Pána Ježíše. 

Proč?  

V církvi se nám toto velice 

často stává. Jsme v situaci, která nám 

odkrývá pohled do církve. V Bibli 

slovo dům má širší význam. Zname-

ná nejen to prostředí, kde bydlíme, 

současně i společenství lidí, které tam 

přebývá. Ten dům byl pro Boha ote-

vřen. Obě sestry měly zájem o Krista. 

Jedna se chtěla o Krista postarat – o 

Jeho pohodlí, pohostit Ho a ta druhá 

se Mu věnovala jinak.  

Z textu vyplývá, že tam bylo 

napětí, které tam vnášela Marta. Jak 

je to možné, že v domě – v církvi, 

kde lidé jsou otevření pro Boží jedná-

ní, je takové napětí? Je to proto, že 

Marta se příliš starala o věci, které 

jsou nepodstatné ve vztahu ke Kristu. 

Kolik je lidí, kteří řeknou, já dnes 

nemůžu přijít do shromáždění, proto-

že se musím starat o toto a toto? I 

když to bude vypadat, že je to lidu-

milné, nebo správné podle Božího 

slova. Protože při našem přespříliš-

ném zaměření na péči o ně (manžela, 

děti) si ani nevšimneme, že je tam 

Pán Ježíš Kristus. A neposloucháme 

Jeho slovo.  

Marie nebyla modlitebnice, 

ani nepokládala otázky. Marie nedě-

lala vůbec nic. A přesto si zvolila to, 

o co nepřijde. To je zásadní.  

Můžeš dělat spoustu věcí, 

můžeš být blízko Božího požehnání, 

ale pro své nasazení pro svou domác-

nost, Pána Ježíše Krista neuslyšíš.  

Když Bůh promlouval 

k Izraeli, zpravidla začínal slovy: 

„Slyš Izraeli!“ V NZ je „Kdo má uši 

k slyšení, slyš“. Jinými slovy, zastav 

se a poslouchej, co ti chce Hospodin 

říct. Musíš se zastavit a chtít slyšet.  

Šimon Petr odpověděl: "Ty 

jsi Mesiáš, Syn Boha živého." Ježíš 

mu odpověděl: "Blaze tobě, Šimone 

Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a 

krev, ale můj Otec v nebesích (Mt 16,

-17). 

Bůh, Mesiáš přišel do jejího 

domu! Podobně jako zákoníci, levité 

a kněží slouží Bohu. A neznají HO. 

Proto se Kristus narodil v chlévě, 

první se o Něm dozvěděli pastýři a 

vzdálení mágové.  A tyto sloužící ta 

4/  Bůh zná tvoje jméno, ví o tobě 

vše. Nejsi mu lhostejný, lhostejná. 

5/  Skutečné pokání se projeví 

„ovocem pokání“. 

6/  Co je tvým „bohem“? Majetek 

nebo Kristus? 

7/  Hledejme Krista, protože nás 

hledá ďábel.  

 

Marta a Marie 
Pavel Kalous, 26.2.2017 

 

Když šel Ježíš s učedníky 

dál, vešel do jedné vesnice. Tam jej 

přijala do svého domu žena jménem 

Marta, která měla sestru Marii; ta si 

sedla k nohám Ježíšovým a poslou-

chala jeho slovo. Ale Marta měla 

plno práce, aby ho obsloužila. Přišla 

k němu a řekla: "Pane, nezáleží ti na 

tom, že mne má sestra nechala slou-

žit samotnou? Řekni jí přece, ať mi 

pomůže!“ Pán jí odpověděl: "Marto, 

Marto, děláš si starosti a trápíš se 

pro mnoho věcí. Jen jednoho je tře-

ba. Marie volila dobře. Vybrala si 

to, oč nepřijde.“ (L 10,38-42). 

Máme rádi, když se nás bib-

lické texty dotýkají? Ať se nalezne-

me v Martě nebo Marii, kéž je nám 

tento oddíl k požehnání. Marta je 

nejstarší z trojice sourozenců – Mar-

ta, Marie a Lazar. Zdá se, že měla 

v domě zásadní postavení. Jméno 

Marta se překládá jako dáma nebo 

paní.  

Z kontextu vyplývá, že byli 

otevření vůči Ježíši. Dobře se znali, 

byli dobrými přáteli. Marta otevřela 

svůj dům, přijala Ho. Marta udělala 

všechno správně, tak, jak se od ní 

očekávalo. Možná mladší sestra ne-

věděla, jak se má zachovat, když 

přichází host. Místo, aby se o hosta 

postarala, sedla si k Ježíšovým no-

hám.  

Ten příběh je krátký, a přes-

to je docela hluboký. Kde si myslíte, 



 

 

otevírají svůj dům Kristu (sbory jsou 

jich plné). 

4/ Církev je plná ustaraných, unave-

ných a utrápených křesťanů (někdy i 

s výčitkou).  

5/ V církvi jsou i křesťané pokojní, 

slyšící Krista (bez výčitek). 

6/ Marta potřebuje „něco“ zásadně 

změnit. 

7/ Které místo si zvolíš? Změň své 

trápení a začni slyšet Krista, nebo 

Jeho tělo.  

 

Jistota spasení 
Pavel Kalous, 5.3.2017 

 

Může člověk vědět, bude-li 

spasen či nikoliv? Kdo může mít 

jistotu, že je již zapsán v nebi? 

Celý SZ je plný ujištění … 

Bůh je Bohem jistoty. Je to skvělé 

vědět. Toto řekl Hospodin Abrahá-

movi: 

Jistotně ti požehnám a tvé 

potomstvo jistotně rozmnožím jako 

nebeské hvězdy a jako písek na moř-

ském břehu. Tvé potomstvo obdrží 

bránu svých nepřátel (Gn 22,17).  

Učiním tě velkým národem, 

požehnám tě, velké učiním tvé jmé-

no. Staň se požehnáním! (Gn 12,2) 

Je pro mě zvláštní, že 

v církvi se můžeme setkat s názory, 

které dělají z Boha lháře. Říkají: 

„Jak můžeš vědět, že jsi spasený? 

Co si to o sobě myslíš?“ „Jó, to ví 

jen Bůh. Nebuď pyšný“.  

To značí dvě věci: ten člo-

věk Bibli nezná a nezná Boha sa-

motného. Bůh Bible, Bůh Písma je 

Bohem jistoty. Bůh dělá všechno 

proto, aby se lidé v církvi i mimo 

církev dozvěděli, jak to vlastně je.  

Proč člověk potřebuje jisto-

tu, že je spasen? 

Kdo uvěří a přijme křest, 

bude spasen; kdo však neuvěří, bude 

odsouzen (Mk 16,16).  

svatého, který říká konkrétní slovo do 

situace, co máš dělat.  

Je důležité mít slovo do tvé 

situace, abys byl tam, kde Bůh jed-

ná.  

Mnoho křesťanů žije pod 

logos. Nelze jim nic vytknout. Přesto-

že znají logos, mnoho věcí v jejich 

životě nefunguje. Odpověď je tady: 

Řekni jí přece, ať mi pomůže! Nejdří-

ve je výčitka s otázkou a následuje 

vykřičník. Bůh s tím nic neudělá, dá 

zase jen své slovo.   

Pán jí odpověděl: "Marto, 

Marto, děláš si starosti a trápíš se 

pro mnoho věcí (v.41). Nebyla to jen 

jedna věc, pro kterou se trápila.  

Ustaraný, utrápený křesťan! 

Myslíme si, že na tisíc starostí potře-

bujeme tisíc odpovědí. Odpověděl jí 

jen jedno. Jen jednoho je třeba. Ma-

rie volila dobře. Vybrala si to, oč 

nepřijde.“ (v.42).  

Marta byla konfrontována 

sama se sebou. Nechala se pohltit 

těmi věcmi okolo. Je tu napsáno Ma-

rie volila a vybrala dobře – jen jednu 

věc – sedla k nohám Ježíšovým a 

poslouchala jeho slovo.  

Je to otázka volby, co slyšíš – 

logos nebo rhému. Marie neudělala 

nic zvláštního. Poslouchat Krista a 

naslouchat Jeho hlasu je docela leh-

ké. Stačí si jenom sednout.  

Kolik je upracovaných kaza-

telů a služebníků? Nedělají špatné 

věci. I v rámci duchovního domova 

můžeme dělat věci, které nás budou 

spíše brzdit. Nedovolí nám vstoupit 

do Božího požehnání. Naopak, jsou 

nám přítěží. Nemáme čas na Boha. Je 

to nejrozšířenější diagnóza v církvi, 

proč lidé žijí jako lidé podle běhu 

tohoto světa.  

Dnešní slovo je slovem osvo-

bození a požehnání pro tebe. A je 

jednoduchým slovem pro tebe, který 

Bohu sloužíš. Už jednou nohou má-

me žít v nebi tady na zemi a to máme 

zakoušet. Není to o okolnostech, je to 

o tvém srdci.  

 

Závěr:  
 

1/ Ježíš PŘIŠEL a MLUVIL (věčné 

slovo). 

2/ Obě jsou velmi blízko, a přece mo-

hou mít ke Kristu různě daleko. 

3/ Obě ženy reprezentují ty, kteří 

událost úplně minula.  

Uvědomujete si, že můžete 

být blízko a zároveň tak daleko? 

Nejímá vás z toho hrůza? Můžeme 

mít Krista tak blízko, ještě Ho nesly-

šet a ještě být naštvaní, že On nedělá 

to, co si myslíme, že by měl. 

Marta to Kristu řekla 

s vykřičníkem. 

…ta si sedla k nohám Ježíšo-

vým a poslouchala jeho slovo - kde 

jsme v myšlenkách při bohoslužbě? 

Máš plno práce ve své hlavě? (Marta) 

Přišla k němu a řekla: To byla výčit-

ka. Kdo jsme, abychom Bohu něco 

vyčítali? A můžeme s Kristem mani-

pulovat?  

Vždyť On už v tom domě je. 

Blízko tebe! Ve tvém slově a ve tvém 

srdci. I ty jsi Božím domem.  

Kristus se zlobil na farizeje a 

zákoníky, že udělali z Božího domu 

směnárnu. … řekl jim: "Je psáno: 

`Můj dům bude zván domem modlit-

by´, ale vy z něho děláte doupě lupi-

čů." (Mt 21,13). 

My jsme chrámem Božího 

Ducha.  

Zkusme si představit tu situa-

ci, jako bychom se na ni dívali skrze 

okna. Marta přichází ke Kristu a stě-

žuje si, že Marie není správná křes-

ťanka. Správní křesťané jsme teprve 

tehdy, když slyšíme Boží slovo a 

podle něj konáme. Marta to měla ob-

ráceně. Ona Boží slovo neslyšela a 

jen naplňovala literu. 

Farizeus se postavil a takto 

se sám u sebe modlil: `Bože, děkuji ti, 

že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, 

nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako 

tento celník. Postím se dvakrát za 

týden a dávám desátky ze všeho, co 

získám.´ Avšak celník stál docela vza-

du a neodvážil se ani oči k nebi 

pozdvihnout; bil se do prsou a říkal: 

`Bože, slituj se nade mnou hříšným.´ 

Pravím vám, že ten celník se vrátil 

ospravedlněn do svého domu, a ne 

farizeus. Neboť každý, kdo se povyšu-

je, bude ponížen, a kdo se ponižuje, 

bude povýšen." (L 18,11-14).  

My jsme tak někdy v postoji 

Marty a farizea a říkáme Bohu, kolik 

děláme. Jedna věc je znát logos – 

literu a druhá věc je rhéma – Boží 

slovo. To je slovo do té situace. Na-

pětí vzniká, když děláme věci správ-

ně podle logos a neslyšíme Ducha 



To je jednoduchá rovnice. 

Jsou-li splněny podmínky – uvěří a 

přijme křest – výsledek je – bude spa-

sen. Ne možná nebo asi, nebo na 50 

%. Pokračuje to, kdo neuvěří, bude – 

není tam - souzen. Je psáno, že bude 

odsouzen. V církvi se toto nerado 

říká. Jenže tyto slova řekl Pán Ježíš 

Kristus.  

Lidé, protože neslyší slovo, 

které je jasné, jak mohou být kon-

frontováni se svým stavem? 

Kdo v něho věří, není souzen. 

Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť 

neuvěřil ve jméno jednorozeného Sy-

na Božího. … Kdo věří v Syna, má 

život věčný. Kdo Syna odmítá, neuzří 

život, ale hněv Boží na něm zůstává (J 

3,18.36).  

A tady se to opakuje. Jak to ti 

lidé mohou vědět, když jim to neřek-

neme? Když se rozhodneš přijmout 

Pána jako svého Spasitele, máš život 

věčný. A je to velmi jednoduché. Já 

se od té doby raduji, že jsem spasený. 

Jsem spasen z milosti a je to zadar-

mo.  

Je tam řečeno, kdo Syna od-

mítá – ne odmítl. Člověk, když popr-

vé slyší o Kristu, poprvé slyší evan-

gelium, zpravidla se mu určitým způ-

sobem vymezuje. Přijde mu to divné, 

lidé si dělají legraci, že „aspoň jim 

bude teplo v pekle“. Nikomu ale není 

příjemné se spálit. Bůh neskončí 

s člověkem hned, když slyší evange-

lium a neuvěří. Dokonce ani, když 

má hloupé řeči. Bůh je Bohem milos-

ti a nabízí evangelium vícekrát. Bůh 

spěchá člověku odpustit a loudá se ho 

zatratit nebo potrestat. 

Budiž vzdán dík Bohu, který 

nás stále vodí v triumfálním průvodu 

Kristově a všude skrze nás šíří vůni 

svého poznání. Jsme totiž jakoby vůní 

kadidla, jež Kristus obětuje Bohu; ta 

vůně proniká k těm, kteří docházejí 

spásy, i k těm, kteří spějí k zahynutí 

(2K 2,14-15).  

Říkejme lidem svědectví a 

modleme se za ně, aby uvěřili.  

To je dobré a vítané u našeho 

Spasitele Boha, který chce, aby všich-

ni lidé došli spásy a poznali pravdu 

(1Tm 2,3-4). 

Chválím Ježíše za informace, 

které poskytl Nikodémovi (Jan 3. 

kap). Člověk se musí znovu narodit. 

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 pozem-

ských otců, nýbrž se narodili z Boha 

(J 1,12-13).  

Co znamená přijmout? Nor-

málně to říct Ježíši a věřit Mu. Tím 

se staneš Božím dítětem, narodíš se 

z Boha. Tak jednoduché a prosté to 

je a není o tom pochyb. Rodiče své-

mu dítěte dělají a dávají jen to dobré. 

To samé dělá Bůh nám. Stále nám 

dokazuje, že jsme Jeho děti. 

Bůh nás uznal za hodné svě-

řit nám evangelium, a proto mluvíme 

tak, abychom se líbili ne lidem, ale 

Bohu, který zkoumá naše srdce (1T 

2,4).  

Bůh nestraší peklem, jen o 

něm informuje.  

Neboť Bůh tak miloval svět, 

že dal svého jediného Syna, aby žád-

ný, kdo v něho věří, nezahynul, ale 

měl život věčný (J 3,16). To je plné 

evangelium. 

/Bůh/, který nás spasil a po-

volal svatým povoláním ne pro naše 

skutky, nýbrž ze svého rozhodnutí a z 

milosti, kterou nám daroval v Kristu 

Ježíši před věčnými časy a nyní zjevil 

příchodem našeho Spasitele Ježíše 

Krista. On zlomil moc smrti a zjevil 

nepomíjející život v evangeliu (2Tm 

1,9-10).  

Takový je Bůh. Ježíš zlomil 

moc smrti, a když to Bible říká, tak 

to tak je. A zjevil život v evangeliu. 

Chci vám připomenout, brat-

ří, evangelium, které jsem vám zvěs-

toval, které jste přijali, které je zá-

kladem, na němž stojíte, a skrze něž 

docházíte spásy, držíte-li se ho tak, 

jak jsem vám je zvěstoval - vždyť jste 

přece neuvěřili nadarmo. Odevzdal 

jsem vám především, co jsem sám 

přijal, že Kristus zemřel za naše hří-

chy podle Písem a byl pohřben; byl 

vzkříšen třetího dne podle Písem (1K 

15,1-4).  

Postavte svůj život na evan-

gelium, pokud jste to ještě neudělali. 

Otevře se vám tím nový život. Evan-

gelium lidem nedochází, evangelium 

se lidem zvěstuje. Ježíše Krista přijí-

máme svými ústy do svého srdce. 

Neexistuje přesná formulace, nezále-

ží ani na místě. 

Ne možná, ne asi, ale budeš 

spasen. „Vzývání“ je synonymum pro 

životní styl zbožnosti kristovce. 

Vyznáš-li svými ústy Ježíše 

jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, 

že ho Bůh vzkřísil z mrtvých,  budeš 

spasen (Ř 10,9).  

To není o prožitku, to je o 

rozhodnutí.  

Srdcem věříme k spravedl-

nosti a ústy vyznáváme k spasení, 

neboť Písmo praví: „Kdo v něho věří, 

nebude zahanben.“ Není rozdílu mezi 

Židem a Řekem: Vždyť je jeden a týž 

Pán všech, štědrý ke všem, kdo ho 

vzývají, neboť „každý, kdo vzývá jmé-

no Páně, bude spasen“ (v.10-13).  

Naučme se přivlastňovat bib-

lické výrazy osobním způsobem pro 

sebe. Bible je zamilovaný dopis od 

Boha všem lidem. Bůh říká: „Miluji 

tě nadevšecko a chci, abys byl 

v nádherném království spolu se 

mnou.  

Duch svatý svědčí 

(dosvědčuje), tj. potvrzuje „ANO“ 

našemu duchu přijetí Bohem: Nepři-

jali jste přece Ducha otroctví, abyste 

opět propadli strachu, nýbrž přijali 

jste Ducha synovství, v němž voláme: 

Abba, Otče! Tak Boží Duch dosvěd-

čuje našemu duchu, že JSME Boží 

děti (Ř 8,15-16).  

Jsi Boží syn a dcera. Již 30 

let jsem z toho nadšený. Vím, kam 

půjdu, až zemřu. A tento život mám 

proto, abych Bohu sloužil. 

Tak jedinou obětí navždy při-

vedl k dokonalosti ty, které posvěcu-

je. Dosvědčuje nám to i Duch svatý, 

když říká: `Toto je smlouva, kterou s 

nimi uzavřu po oněch dnech, praví 

Pán; dám své zákony do jejich srdce 

a vepíšu jim je do mysli; na jejich 

hříchy a nepravosti už nikdy nevzpo-

menu.´ (Žd 10,14-17).  

My již nežijeme pod Starou 

Smlouvou. Proto se Ježíš stal ruči-

telem lepší smlouvy (Žd 7,22).  



Znovu zrozením dostaneme 

nové masité srdce. My lidé nemáme 

svou spravedlnost ani dokonalost, to 

vše dostáváme nové od Pána. Máš 

smlouvu s Bohem v Kristu Ježíši? 

Život v našem těle musí být životem 

v radosti. Bůh na naše hříchy již 

nikdy nevzpomene.  

Hleďte, jak velikou lásku 

nám Otec daroval: byli JSME na-

zváni dětmi Božími, a JSME jimi. 

Proto jsme světu cizí, že nepoznal 

Boha (1J 3,1). Nyní jsme Boží děti. 

Lotru na kříži, který si uvě-

domil, že hřešil a poprosil Ježíše, 

řekl Ježíš co?  ASI, možná 50/50 

budeš nebo jisté „budeš v ráji“? Je-

žíš mu odpověděl: "Amen, pravím ti, 

dnes budeš se mnou v ráji." (L 

23,43). 

Amen, pravím vám, kdo ne-

přijme království Boží jako dítě, 

jistě do něho nevejde (L 18,17). 

Řekni Kristu ANO. Tak jednoduché 

to je.  

Ježíš ujišťuje své učedníky, 

že s nimi „počítá“: V domě mého 

Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu 

tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, 

abych vám připravil místo. A ode-

jdu-li, abych vám připravil místo, 

opět PŘIJDU a VEZMU VÁS k 

sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. A 

cestu, kam jdu, znáte (J 14,2-4). Je-

žíš to řekl svým učedníkům na rovi-

nu. 

Jistý, ujištěný apoštol Pavel 

je přesvědčený o Boží blízkosti a 

svém přijetí: My však MÁME ob-

čanství v nebesích, odkud očekává-

me i Spasitele, Pána Ježíše Krista 

(Fp 3,20).  

Pavel věděl, komu uvěřil, 

z toho vyplývá jeho vydaný postoj: 

„to“ PROTO také všechno snáším a 

nestydím se vydávat svědectví, ne-

boť vím, komu jsem uvěřil. Jsem 

přesvědčen, že on má moc chránit, 

co mi svěřil, až do onoho dne (2Tm 

1,12). 

Jistota záchrany působí ra-

dost, odvahu, nadšení: Dobrořečím 

Hospodinu, on mi radí, i v noci mě 

moje ledví napomíná. Hospodina 

stále před oči si stavím, je mi po 

pravici, nic mnou neotřese. Proto se 

mé srdce raduje a moje sláva jásá, v 

bezpečí přebývá i mé tělo, neboť v 

moci podsvětí mě neponecháš,  

nedopustíš, aby se tvůj věrný octl v 

jámě. Stezku života mi dáváš poznat; 

vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé 

pravici je neskonalé blaho (Ž 16,7-

11). 

Vyvedl jsi mě z podsvětí, Hos-

podine, zachovals mě při životě, 

abych nesestoupil v jámu. Pějte žalmy 

Hospodinu, jeho věrní, vzdejte chválu 

tomu, co připomíná jeho svatost, … 

Hospodine, slyš a smiluj se nade 

mnou, buď mi pomocníkem, Hospodi-

ne. Můj nářek jsi změnil v taneční rej, 

vysvlékls mě z žíněného roucha, opá-

sal jsi mě radostí, aby má sláva ti pěla 

žalmy a již neumlkla. Hospodine, Bo-

že můj, budu ti vzdávat chválu věčně 

(Ž 30,4-5.11-13).  

David Hospodina znal, neměl 

pochybnosti. 

 

Závěr:  
 

1/ Bůh Otec, Syn a Duch svatý chtějí, 

abys měl jistotu spasení, že jsi přijatý. 

2/ Duch svatý v nás svědčí našemu 

duchu, lidskému duchu. 

3/ Jsi-li znovuzrozen, pak JSI i 

v Božím království a JSI občanem 

nebe. 

4/ Písmo, Kristus, říká jasně, jak se 

stát spaseným. 

5/ Jistota, kam patřím, působí radost z 

nového života i odvahu ke službě ži-

vému Bohu.  

 

Pán s vámi 
Michal Krchňák, 12.3.2017 

 

Jenom na nás záleží, jestli se 

tato slova stanou pouhou frází nebo 

vyjádřením něčeho velmi úžasného a 

mocného. 

„Hospodin s tebou“ – jak 

mnohokrát a v různých obměnách 

jsou tato slova použita v Písmu. Našel 

jsem je na více než 50 místech, týkají-

cí se 16 osob.  

Co to znamená, čím se to pro-

jeví, že Bůh je s námi? 

Poprvé je použito 

v souvislosti s Lotem, když ho Bůh 

zachraňoval ze Sodomy.  

Ale on váhal. Ti muži ho tedy 

uchopili za ruku, i jeho ženu a obě 

dcery - to shovívavost Hospodinova 

byla s ním -, vyvedli ho a dovolili mu 

odpočinout až za městem (Gn 19,16).  

Jinak by zůstal v Sodomě a 

byl zničen spolu s ní. Boží dobrota ho 

na Abrahamovu přímluvu zachránila.  

Potom zaznívají ta slova ke 

všem třem patriarchům – Abrahamo-

vi, Izákovi a Jákobovi.  

V té době řekl abímelek a 

píkol, velitel jeho vojska, Abrahamo-

vi: "Bůh je s tebou ve všem, co činíš. 

Proto mi na místě přísahej při Bohu, 

že neoklameš mne ani mého nástupce 

a následníka. Milosrdenství, jaké 

jsem já prokázal tobě, prokazuj i ty 

mně a zemi, v níž jsi pobýval jako 

host." (Gn 21,22-23).  

Abímelek (zn. titul - hodnost) 

byl pohan, jak to mohl vědět?  

Toto řekl abílemek Izákovi: 

Odvětili: "Shledali jsme, že je s tebou 

Hospodin. Proto jsme si řekli: Ať nás 

stihne kletba, nás i tebe, porušíme-li 

smlouvu, kterou s tebou chceme uza-

vřít (Gn 26,28). Abílemek viděl napl-

nění toho, co Hospodin Izákovi při-

slíbil.  

Hle, já jsem s tebou. Budu tě 

střežit všude, kam půjdeš, a zase tě 

přivedu do této země. Nikdy tě neo-

pustím, ale učiním, co jsem ti slíbil." 

….. Jákob se tu zavázal slibem: 

"Bude-li Bůh se mnou, bude-li mě 

střežit na cestě, na niž jsem se vydal, 

dá-li mi chléb k jídlu a šat k odívání a 

navrátím-li se v pokoji do domu své-

ho otce, bude mi Hospodin Bohem 

(Gn 28,15.20-21).  

Je to zvláštní, Jákob zmiňuje 

takové obyčejné normální věci – 

ochrana na cestě, jídlo, oděv, návrat 

domů. Může nám to připomínat mod-

litbu, kterou učil Ježíš své učedníky: 

„Chléb náš vezdejší, dej nám 

dnes….“ 

Dodnes se člověk snaží, aby 

se měl dobře. Často si myslí, že vše 

má ze své vlastní síly. Je otázka, jestli 

zaslechne a přijme, že se mu dobře 

daří, protože mu Hospodin požehnal. 

Kolik lidí na tuto jednoduchou věc 

zapomíná.  

Jákob zápasil o to, kdo bude 

jeho Bohem. Toto jeho první setkání 

s Bohem se událo při útěku ke strýci 

Lábanovi před svým bratrem 

Ezauem. Po 20 letech ho Bůh vyzval, 

aby se vrátil zpět.  

 

Dokončení příště. 



Zloděj - dokončení. 
Pavel Kalous, 18.1.2017 

 

  Víš to, kdo jsi ty? Jsi si jistý 

svou pozicí?  

"Co je ti do nás, Ježíši Naza-

retský? 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. Chce nás donutit, abychom se 

bránili, ale my nemusíme, Ježíš 

vždycky ďábla vyháněl, ne že se Je-

žíš bránil. On má strach z nás, ne my 

z něho.  

V nás je větší, než ten který 

je ve světě. Odmítám nést to, co za 

mne nesl Kristus na kříž. Odmítám 

platit za to, co za mne zaplatil Kris-

tus. 

 

Závěr: 

 

1/ Proč se divíš, že zloděj krade? Pís-

mo o tom přece mluví. 

2/ Zloděj krade (pokouší se o to) lží, 

obelháváním. 

3/ Nečekej, že ti zloděj vrátí ukradené 

sám od sebe a že to udělá rychle. 

4/ Jiný byl stav Satana před ukřižová-

ním Krista, jiný po ukřižování. Uvě-

dom si to. 

5/ Znej dobře Boží zaslíbení a nene-

chávej se okrádat. 

6/ Co od Boha máš, máš na základě 

dědického práva. 

7/ Máš všechny legální donucovací 

prostředky k vymáhání ukradené-

ho. 

 

 

Hojný život 
Pavel Kalous, 25.1.2017 

 

Zloděj přichází, jen aby kra-

dl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby 

měly život a měly ho v hojnosti.  Já 

jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř po-

loží svůj život za ovce. (J 10,10-11) 

nabytí. Řečtina má pro slovo život 

více výrazů“: zde je „ZOE“, tj. život 

(pravý život), „jenž má Bůh Otec a 

Kristus, kterým má být člověk obži-

ven“.  

Tento život přijímáme s Kris-

tem. Tento život od Boha „ZOE“, 

neukončí ani konec biologického ži-

vota „BIOS“. BIOS (biologický ži-

vot) začíná datem narození a končí 

datem úmrtí. ZOE (věčný život) za-

číná datem znovunarození a nekončí.  

Když jsme se narodili rodi-

čům, dostali jsme život BIOS. Když 

jsme se (znovu) narodili Bohu, do-

stali jsme život ZOE. Bůh chce, 

abychom vyrostli nejen BIOS život, 

ale abychom rostli i ve víře.  Dru-

há část verše se soustřeďuje na 

„život“ a jeho KRISTEM daný 

nadbytek, hojnost.  Souboj v naší 

mysli o důvěru, víru v Boží charak-

ter. Vítězíte ne tím, že si domýšlíte, 

jaký asi Bůh je, ale tím, že Ho zná-

te. Z čehož pramení důvěra. 

Řecké PERISOS - bohatý, 

hojný, nadbytečný, nadměrný, přesa-

hující, přetékající, mimořádný, „VÍC, 

než dost“, přebytek. 

Nejde tedy o termín holé 

existence, ale být se svým „mít dost“ 

šťastný. Nejde tedy o termín charak-

terizující věci nutné potřeby, ale mít 

„spokojené uspokojení“. Nejedná se 

o teorii prosperity, kdy je toto přeta-

ženo do extrému, že uvěříme a bude-

me už jen milionáři.  

Můj Bůh vám dá všechno, co 

potřebujete, podle svého bohatství v 

slávě v Kristu Ježíši.(Fp 4,19) 

Tomu pak, který působením 

své moci mezi námi může učinit ne-

skonale 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) 

Myslíme si, že jsme lepší 

rodiče než Bůh. Vážně? V církvi se 

káže: Bůh dovolil, že máš pod stro-

mečkem krabici, v ní rakovina, dět-

ská obrna a granát, a vše zabalené v 

nádherném barevném papíře s nábo-

ženskou frází „Bůh je svrchovaný“. 

To znamená, že si Bůh může dělat s 

lidmi co chce? Občas do vás kopne, 

bouchne atd. NE!  

Nemyslete si, že Bůh za ně-

co může, nebo že něco dopustil. Na-

še myšlení o Bohu musí být ryze 

čisté. Bůh je dobrý, je samé ANO. 

Proč bychom si měli myslet, že jed-

na část verše se týká země? A druhá 

patří až „někam tam do nebe“? Ne, 

obě části tohoto verše se týkají naší 

reality na zemi a našeho času zde.  

Není to tak, že když uvěří-

me, tak se musíme protrpět do smrti. 

Není to uvěř a bude hůř.  

Kde krade ďábel? Kam 

přišel Ježíš? Kde zemřel Ježíš? 

Vše, co udělal, udělal tady na zemi. 

Ježíš nám vlastně odpovídá, proč 

nemáme život „v hojnosti“. Protože 

jsme okrádáni, obelhávání zlodějem. 

NIKDY  NE  BOHEM! BŮH  NE-

NÍ  ZLODĚJ, NENÍ  LHÁŘ, NE-

NÍ  NIČITEL, NENÍ  VRAH! To 

vše dělá Satan. 

K pastýři patří ovce a k ov-

cím patří neodmyslitelně pastviny a 

péče. Ovce bez pastviny a péče hy-

nou („vyzáblé ovce“ v triumfálním 

průvodu ?). Ovce mají mít zkušenost 

(reálné svědectví evangelia), že Je-

žíš: 1/ dává život a 2/ život, který je 

v hojnosti. Ne jenom holý život 

(existence a základní potřeby), ale 

mít více, než je nezbytně nutné, aby-

chom byli šťastní.  

Píše to apoštol Pavel, který 

byl svobodný, uměl být v nouzi i v 

nadbytku.  

Bůh má moc zahrnout vás 

všemi dary své milosti, ABYSTE 

vždycky měli DOSTATEK všeho, co 

potřebujete, a ještě vám přebývalo 

pro každé dobré dílo, jak je psáno: 

`Rozdělil štědře, obdaroval nuzné, 

DOBROTA jeho trvá navěky.´ 

(2K 9,8-9) 

Ježíš moc dobře ví, že každá 

ovce je předmětem „zájmu vlků“, 

zlodějů, lhářů...  A to nás mezi ně 

dokonce posílá. Zároveň nás k tomu 

vybavuje a vyzbrojuje. To, že je člo-

věk již ovce v Božím ovčinci, ještě 

automaticky neznamená, že nemůže 

být ukradená, potrhaná, či dokonce 

zahubená (hledá, koho by pohltil…). 

Všimněte si té formulace, ne pohlcu-

je, ale hledá.  

První  část verše se sou-

střeďuje na „život“ a jeho ztrátu a 

Biblická hodina 



Je to lež, kterou Ďábel pro-

pašoval do církve. Řekněte to nevě-

řícím. Ďábel čeká, vyčkává. Modlíte 

se za něco? Nic se nestalo. A Ďábel 

Vám řekne: Tomu věříš? To nefun-

guje. Pak vám kazatel řekne, Bůh je 

svrchovaný, asi to tak chce. A Ďábel 

vyhrál bez boje. Pokud ovšem neví-

me, že můžeme pohnout horou.  

Neboť každý, kdo prosí, do-

stává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tlu-

če, tomu bude otevřeno. Což by ně-

kdo z vás dal svému synu kámen, 

když ho prosí o chléb? Nebo by mu 

dal hada, když ho prosí o rybu? 

Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte 

svým dětem dávat dobré dary, tím 

spíše váš Otec v nebesích dá dobré 

těm, kdo ho prosí! (Mt 7,8-11) Bůh 

dává dobré.  

Zdravý růst (mysl) se pro-

jevuje tím, že: 1/ víme, že máme vše 

z milosti a zadarmo; 2/ na věcech 

tohoto světa nelpíme, nezakládáme si 

na nich (jsme od nich svobodni), 

hodnotu má pro nás člověk a ne jeho 

titul, či auta.  

Každá ovce je předmětem 

„zájmu vlků“, zlodějů. To není klet-

ba, ale důležitá informace. To, že je 

člověk ovce v Božím ovčinci, ještě 

neznamená, že nemůže být okradená, 

potrhaná, či dokonce zahubená, 

ALE ... Bůh nám na zemi dává úko-

ly, ale také prostředky, abychom se 

mohli bránit.  

Proč to Ježíš pověděl? 

ABYCHOM měli pokoj, nikoliv 

strach. Veršem „ve světě máte souže-

ní“ to ale nekončí. To jsem vám po-

věděl, abyste nalezli ve mně pokoj. 

Ve světě máte soužení, ALE vzchopte 

se, já jsem přemohl svět. (J 16,33) 

Toto vše jsem vám pověděl, 

abyste ve mně nalezli pokoj. Na světě 

zakoušíte soužení, ALE buďte stateč-

ní - já jsem přemohl svět. (B21) 

 Toto jsem k vám mluvil, 

abyste ve mně měli pokoj. Ve světě 

budete mít soužení. ALE buďte zmu-

žilí. Já jsem zvítězil nad světem. (PT) 

Veršem „ve světě máte sou-

žení“ to ale nekončí. My ve víře pře-

máháme svět, v Duchu Svatém má-

me Ježíše Krista v sobě.  

To jsem vám pověděl, abyste 

nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte 

soužení, ALE vzchopte se, já jsem 

přemohl svět. (J 16,33) 

Ten žalm není žádná smyš-

lenka, ale vyznání a svědectví. On s 

Bohem takovou zkušenost měl. Bůh 

nestojí proti nám, ALE s námi 

(IMMANUEL = Bůh s námi; Iz 7,14; 

8,10). Je to dárce života a nejen to, 

hojného života.  

Uvěř tomu, co Písmo říká, 

přijmi to.  

Satan nám chce nalhat (a ně-

kteří křesťané tomu stále věří), že 

když to Bůh dopustil, nese 

„malilinkou“ spoluvinu.  

Pochválen buď Bůh a Otec 

našeho Pána Ježíše Krista, který nás 

v Kristu obdařil vším duchovním po-

žehnáním nebeských darů. (Ef 1,3) 

My bijeme satana, lháře 

PRAVDOU SLOVA, ne on nás.  

Byly to však naše nemoci, jež 

nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale 

domnívali jsme se, že je raněn, ubit 

od Boha a pokořen. Jenže on byl pro-

klán pro naši nevěrnost, zmučen pro 

naši nepravost. Trestání snášel pro 

náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdrave-

ni. (Iz 53,4) 

Vždyť ani Syn člověka nepři-

šel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil 

a dal svůj život jako výkupné za mno-

hé. (Mk 10,45) 

Bylo za vás zaplaceno výkup-

né. Proto svým tělem oslavujte Boha. 

(1K 6,20) … který dal sám sebe jako 

výkupné za všechny, jako svědectví v 

určený čas. (1Tm 2,6) 

Odmítám nést to, co za mne 

nesl Kristus na kříž. Odmítám pla-

tit za to, co za mne zaplatil Kristus. 

 

Závěr: 

 

1/ Minule jsme mluvili o tom, kdo je 

zloděj. Nerozumíš-li situaci, dere-li 

se ti do úst „proč“, raději vyznávej: 

Bůh je dobrý. 

2/ Bůh Otec v Kristu požehnal vším, 

aby lidé viděli, jaký Otec ve skuteč-

nosti je. 

3/ Boží dobrota je věčná, neměnná. 

4/ Ježíš to řekl: Život a hojný život. 

5/ I když máme ve světě soužení, mů-

žeme mít prostřeno před zraky své-

volníků. Nástroje a instrukce k tomu 

od dobrého Boha máme. 

6/ Často nevědomě, ale přesto, církev 

sama někdy dělá z Boha lháře. 

7/ Znej Písma, znej Krista a poznáš 

osobně, jaký je Bůh Otec. 

Když čtete tyto verše, NI-

KDY nesmíte zapomínat na ty ostatní 

jinde (puzzle). Ano, ve světě je sou-

žení, ano, Ďábel obchází jako lev 

řvoucí.... ALE, můžete se bránit 

(Boží zbroj, Boží zbraně, modlitby 

víry k hoře, vzepřete se, David bere 

zpět ukradené, Satan je odzbrojen, 

atd., atd).  

Někteří z vás se až teprve 

teď seznamujete s obsahem „své 

SMLOUVY“ s dobrým Bohem. 

Čím lépe znáte svou smlouvu, tím 

lépe se budete moci bránit.  

David, pastýř, předobraz 

„pastýře“, ukazuje, že byl ochoten 

položit život za svou ovci, ovce. Žalm 

23. není jeho touha po tom, jak by asi 

měl „nebeský pastýř“ vypadat, ale 

jeho vyznání a svědectví současně, 

jakým skutečně Bůh je, a to dobrým 

pastýřem.  

David začíná VYZNÁNÍM 

důvěry a pokračuje: Žalm Davidův. 

Hospodin JE můj pastýř (zapište si 

to za uši, zabezpečuje v mém životě 

všechno), NEBUDU mít nedostatek. 

Dopřává mi odpočívat na travnatých 

nivách, vodí mě na klidná místa u vod 

(Bůh ho zabezpečuje, dává mu po-

koj), naživu mě udržuje (ZOE), 

stezkou spravedlnosti mě vede pro 

SVÉ jméno (Bůh je dobrý kvůli své-

mu jménu, aby ukázal jaký je a že se 

nezměnil). I KDYŽ půjdu roklí šeré 

smrti (Bůh ho tam nezavedl, ale neo-

pouští ho), nebudu se bát ničeho zlé-

ho, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a 

tvá hůl mě potěšují (Bůh chce, ať se 

radujeme v každé situaci). Prostíráš 

mi stůl před zraky protivníků, hlavu 

mi olejem potíráš (znova a znova nás 

naplňuje svým Duchem), kalich mi po 

okraj plníš. Ano, dobrota a milosr-

denství provázet mě budou všemi dny 

mého žití. Do Hospodinova domu se 

budu vracet do nejdelších časů. (Ž 

23,1-6) 



Jděte a kažte 
Pavel Kalous, 1.2.2017 

 

Ježíš řekl, co máme dělat: 

Jděte a kažte, že se přiblížilo 

království nebeské. Nemocné uzdra-

vujte, mrtvé probouzejte k životu, 

malomocné očišťujte, démony vymí-

tejte; zadarmo jste dostali, zadarmo 

dejte. (Mt 10,7-8) 

Ježíš nám neříká: … myslím 

si, že byste měli třeba toto … … mo-

hu vás poprosit, abyste šli … … po-

kud to uvidíte, půjdeme do toho … 

… až tomu porozumíte, jste připra-

veni … 

Co jiného znamená 

`vystoupil´, než že předtím sestoupil 

dolů na zem? Ten, který sestoupil, je 

tedy tentýž, který také vystoupil nade 

všechna nebesa, aby naplnil všechno, 

co jest. A toto jsou jeho dary: jedny 

povolal za apoštoly, jiné za proroky, 

jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za 

pastýře a učitele, ABY své vyvolené 

dokonale připravil k dílu služby - k 

budování Kristova těla,  až bychom 

všichni dosáhli jednoty víry a pozná-

ní Syna Božího, a tak dorostli zralé-

ho lidství, MĚŘENO  mírou Kristovy 

plnosti. (Ef 4,9-13)  

KDY? 

Kdo uvěří naší zprávě? Nad 

kým se zjeví paže Hospodino-

va? Vyrostl před ním jako proutek, 

jak oddenek z vyprahlé země, neměl 

vzhled ani důstojnost. Viděli jsme 

ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme 

po něm nedychtili. Byl v opovržení, 

kdekdo se ho zřekl, muž plný bolesti, 

zkoušený nemocemi, jako ten, před 

nímž si člověk zakryje tvář, tak opo-

vržený, že jsme si ho nevážili. Byly 

to však naše nemoci, jež nesl, naše 

bolesti na sebe vzal, ale domnívali 

jsme se, že je raněn, ubit od Boha a 

pokořen. Jenže on byl proklán pro 

naši nevěrnost, zmučen pro naši ne-

pravost. Trestání snášel pro náš po-

koj, jeho jizvami jsme uzdraveni. 

Všichni jsme bloudili jako ovce, kaž-

dý z nás se dal svou cestou, jej však 

Hospodin postihl pro nepravost nás 

všech. (Iz 53, 1-6) 

A když ve svém soužení úpěli 

k Hospodinu, zachránil je z tísně: 

seslal slovo své - a uzdravil je, za-

chránil je z jámy. (Ž 107-19-20)  

Dobrořeč, má duše,  

Hospodinu, nezapomínej na žádné 

jeho dobrodiní! On ti odpouští všech-

ny nepravosti, ze všech nemocí tě 

uzdravuje, vykupuje ze zkázy tvůj ži-

vot, věnčí tě svým milosrdenstvím a 

slitováním, po celý tvůj věk tě sytí 

dobrem, tvé mládí se obnovuje jako 

mládí orla. (Ž 103,2-5) 

KDY? 

Klademe-li na lidi ruce, jsou 

to Jeho ruce, protože jsme Jeho tělo. 

Od toho tu jsme. Kristus to dělá přes 

nás, skrze nás, protože je v nás. 

Vy však jste z Boha, děti, a 

zvítězili jste nad falešnými proroky, 

protože ten, který je ve vás, je větší 

než ten, který je ve světě. (1J 4,4) 

Proto ho Bůh vyvýšil nade 

vše a dal mu jméno nad každé jméno, 

aby se před jménem Ježíšovým skloni-

lo každé koleno - na nebi, na zemi i 

pod zemí - a k slávě Boha Otce každý 

jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest 

Pán. (F 2,9-11) 

V nás je větší než ten, který je 

ve světě. Vynuťme si poslušnost 

mocností. 

Ježíšova slova příkazu:  

A když přijdete do některého 

města a tam vás přijmou, jezte, co 

vám předloží; uzdravujte nemocné a 

vyřiďte jim: `Přiblížilo se k vám krá-

lovství Boží.´(L 10,8-9) 

A řekl jim: "Jděte do celého 

světa a kažte evangelium všemu stvo-

ření. Kdo uvěří a přijme křest, bude 

spasen; kdo však neuvěří, bude od-

souzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet 

tato znamení: Ve jménu mém budou 

vyhánět démony a mluvit novými ja-

zyky; budou brát hady do ruky, a vy-

pijí-li něco smrtícího, nic se jim ne-

stane; na choré budou vzkládat ruce 

a uzdraví je." (Mk 16,15-18) 

 

Závěr: 

 

1/  Ježíš svým učedníkům říká jasně, 

co je jejich úkolem a povoláním. 

2/  Ježíš neočekává, že všemu a hned 

porozumíme, očekává akci.  

3/  Izajáš 53, 3-7 platí celý pro Novou 

smlouvu do odvolání. Pozor na po-

chybnosti. 

4/  Izajáš zaslibuje, NS uskutečňuje. 

5/  Učíme se KONAT.  

6/  Učíme se konat VÍROU. 

7/  Vše vychází z živého SLOVA Je-

žíše.  

Identita dědiců 
Pavel Kalous, 8.2.2017 

 

Dnes budeme mluvit o tom, 

jak máme být prospěšní tomuto světu. 

Doufám, že jste se na tomto světě 

nezabydleli a doufám, že nespěcháte 

okamžitě do nebe, protože tady máme 

práci, je zapotřebí sloužit lidem. 

Někdy jsou v církvi lidé vyu-

čováni k „ohnutým zádům“, pak ale 

nevědí, čí jsou. Není pak vidět velký 

rozdíl při pohledu na takového křes-

ťana a člověka zotročeného tímto 

světem a hříchem. Hřích a nemoci 

jsou ovocem stejného stromu, před 

tím tomu tak nebylo. 
Proto odpuštění hříchů a 

uzdravení je provázané (Je snadné 

říct, odpouštějí se ti …). 

Abyste se stali dědici, musí 

někdo zemřít a musíte být zahrnuti 

mezi dědice. Tak prorokoval Izajáš 

v 53. kap. (o hříchu a nemocech) a to 

se NASPLNILO v Kristu. Naše dě-

dictví je rozsáhlé a obsáhlé. A je 

úžasné to vědět. 

Církev však někdy nevypadá 

jako společenství dědiců, nevypadá 

jako královské kněžstvo, nevypadá 

jako rod vyvolený a lidé v církvi fňu-

kají stejně jako lidé bez církve.  Ně-

kteří křesťané se modlí a modlí, a 

jsou pře-aktivní až akční, stále a stá-

le se rýpou ve své svatosti … a za 

nimi je velké „nic“ a mnoho mrt-

vých, kteří jdou širokou cestou do 

záhuby. 

Znovuzrozením jsme se do-

stali do „královské rodiny“. A i 

když jsme proto nic neudělali, na 

základě dědického práva, na to má-

me právo. 
Těm pak, kteří ho přijali a 

věří v jeho jméno, dal moc stát se Bo-

žími dětmi. Ti se nenarodili, jen jako 

se rodí lidé, jako děti pozemských 

otců, nýbrž se narodili z Boha. (J 1,12

-13)  

Veleben buď Bůh a Otec Pá-

na našeho Ježíše Krista, neboť nám 

ze svého velikého milosrdenství dal 

vzkříšením Ježíše Krista nově se na-

rodit k živé naději. … (1Pt 1,3)    

Vy však jste `rod vyvolený, 

královské kněžstvo, národ svatý, lid 

náležející Bohu´, ABYSTE hlásali 

mocné skutky toho, kdo vás povolal ze 

tmy do svého podivuhodného světla. 



Kdysi jste `vůbec nebyli lid´, 

nyní však jste lid Boží; pro vás 

`nebylo slitování´, ALE NYNÍ jste 

došli slitování. (1Pt 2,9-10)   

Narodili jsme se jako králov-

ské děti do královských komnat a 

Bůh o nás královsky pečuje. Opustili 

jsme území podhradí. 

Starozákonní náhled: Hospo-

din mimo jiné řekl Mojžíšovi 

Vypudím je před tebou po-

stupně, dokud se nerozplodíš a ne-

převezmeš zemi do dědictví. (Ex 

23,30)   

Hospodin promluvil k Mojží-

šovi: "Těm bude rozdělena země v 

dědictví podle jmenného seznamu. 

Většímu přidělíš větší dědictví, men-

šímu menší dědictví, každému bude 

dáno dědictví podle počtu povola-

ných do služby. (Nu 26,52)   

Mojžíš zavolal Jozua a řekl 

mu v přítomnosti celého Izraele: 

"Buď rozhodný a udatný, neboť ty 

vejdeš s tímto lidem do země, kterou 

Hospodin přísahal dát jejich otcům. 

Ty jim ji předáš do dědictví.“  (Dt 

31,7)  

Buď rozhodný a udatný, ne-

boť ty rozdělíš tomuto lidu zemi v 

dědictví, jak jsem se přísežně zavázal 

jejich otcům, že jim ji dám. (Joz 1,6) 

Církve jsou jako ty jednotli-

vé kmeny a mají si rozdělit zemi do 

dědictví. Má to jeden háček: církev 

to nedělá, žije si svým životem. Ur-

čené dědictví ponechává nedoceně-

né. 

Novozákonní pohled 

(míněno pouze „duchovně“?): 

Kdyby totiž dědictví plynulo 

ze zákona, nebylo by založeno na 

slibu. Abrahamovi je však z milosti 

Bůh přiřkl svým slibem. (Ga 3,18)   

Dokud nepřišla víra, byli 

jsme zajatci, které zákon střežil pro 

chvíli, kdy víra měla být zjeve-

na.   Zákon byl tedy naším dozorcem 

až do příchodu Kristova, až do 

ospravedlnění z víry. Když však při-

šla víra, nemáme již nad sebou do-

zorce. Vy všichni jste přece skrze 

víru syny Božími v Kristu  Ježí-

ši. Neboť vy všichni, kteří jste byli 

pokřtěni v Krista, také jste Krista 

oblékli.  Není už rozdíl mezi židem a 

pohanem, otrokem a svobodným, 

mužem a ženou. Vy všichni jste jedno 

v Kristu Ježíši. Jste-li Kristovi, JSTE 

On neušetřil svého vlastního 

Syna, ale za nás za všecky jej vydal; 

jak by nám spolu s ním nedaroval 

všecko? (Ř 8,32)    

Zaslíbení, že dostane svět za 

dědictví, nebylo dáno Abrahamovi a 

jeho potomstvu na základě zákona, 

nýbrž na základě spravedlnosti z víry. 

(Ř 4,13)   

Písmo pracuje s člověkem na 

principu „ztotožnění“. Kvůli spáse se 

Kristus ztotožnil s hříšným člově-

kem. Kvůli spáse se má člověk zto-

tožnit s Kristem. 

Byli jsme tedy křtem spolu s 

ním pohřbeni ve smrt, abychom - jako 

Kristus byl vzkříšen z mrtvých slav-

nou mocí svého Otce - i my vstoupili 

na cestu nového života. Víme přece, 

že starý člověk v nás byl spolu s ním 

ukřižován, aby tělo ovládané hříchem 

bylo zbaveno moci a my už hříchu 

neotročili.  Jestliže jsme spolu s Kris-

tem zemřeli, věříme, že spolu s ním 

budeme také žít. (Ř 6,4.6.8) 

S Kristem jste byli ve křtu 

pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni 

vírou v Boha, jenž ho svou mocí 

vzkřísil z mrtvých. Když jste ještě byli 

mrtvi ve svých vinách a duchovně 

neobřezáni, probudil nás k životu 

spolu s ním a všechny viny nám od-

pustil. VYMAZAL dlužní úpis, jehož 

ustanovení svědčila proti nám, a zce-

la jej ZRUŠIL tím, že jej PŘIBIL na 

kříž. Tak odzbrojil a veřejně odhalil 

každou mocnost i sílu a slavil nad 

nimi vítězství. (Ko 2,12-15)  

Toto se netýká nebe, ale 

země: 
Budiž vzdán dík Bohu, který 

nás stále vodí v triumfálním průvodu 

Kristově a všude SKRZE NÁS šíří 

vůni svého poznání. Jsme totiž jakoby 

vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bo-

hu; ta vůně proniká k těm, kteří do-

cházejí spásy, i k těm, kteří spějí k 

zahynutí. Jedněm jsme smrtonosnou 

vůní vedoucí k záhubě, druhým vůní 

životodárnou vedoucí k životu. Ale 

kdo je k takovému poslání způsobilý? 

My nejsme jako mnozí, kteří kramaří /

kupčí, B21/ s Božím slovem, nýbrž 

mluvíme upřímně, z Božího pověření 

a před tváří Boží v Kristu. (2K 2,14-

17)    

Tento triumfální průvod je 

tady na zemi, jím jsme my pro nevěří-

cí, Bůh šíří vůni svého poznání tady, 

potomstvo Abrahamovo a dědicové 

toho, co Bůh zaslíbil. (Ga 3,23-29) 

 Chci říci: Pokud je dědic 

nezletilý, ničím se neliší od otroka, 

AČ je pánem všeho.  Je podřízen po-

ručníkům a správcům až do doby, 

kterou otec předem stanovil. Tak i 

my, když jsme byli nedospělí, byli 

jsme otroky vesmírných mocí. Když se 

však naplnil stanovený čas, poslal 

Bůh svého Syna, narozeného z ženy, 

podrobeného zákonu, aby vykoupil ty, 

kteří jsou zákonu podrobeni, tak aby-

chom byli přijati za syny. Protože 

JSTE SYNOVÉ, poslal Bůh do našich 

srdcí Ducha svého Syna, Ducha vola-

jícího Abba, Otče. A tak už NEJSI 

OTROK, nýbrž SYN, a když SYN, tedy 

z moci Boží i DĚDIC. (Ga 4,1-7) 

Řecké KLÉRONOMIA - 

dědictví, darovaný podíl, dědické prá-

vo … doslovně – co jsme dostali jako 

dárek navíc, zděděním, tj. potom, co 

někdo zemřel. Řecké KLÉRONO-

MOS, - dědic, pozice (daná zahrnu-

tím do smlouvy). Řecké KLÉROS – 

mít hodně, přidělit, navýšit, množství, 

výhoda. Řecké NOMOS  – zákon, 

právo, pravidlo, zásada. 

Dědictví má náš život navý-

šit, zlepšit, obohatit, udělat ho snad-

nějším a výhodnějším. 

Pochválen buď Bůh a Otec 

našeho Pána Ježíše Krista, který nás 

v Kristu OBDAŘIL vším duchovním 

požehnáním nebeských darů. (Ef 

1,3)    

V něm byla i vám, když jste 

uslyšeli slovo pravdy, evangelium o 

svém spasení, a uvěřili mu, vtisknuta 

pečeť zaslíbeného Ducha svaté-

ho  jako závdavek našeho dědictví na 

vykoupení těch, které si Bůh vydobyl 

k chvále své slávy. Prosím, aby vám 

Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec 

slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, 

abyste ho poznali  a osvíceným vnitř-

ním zrakem viděli, k jaké naději vás 

povolal, jak bohaté a slavné JE vaše 

dědictví v jeho svatém lidu  a jak ne-

smírně veliký je ve své moci k nám, 

kteří věříme. (Ef 1,13-14.17-19) 

Spolu s ním nás vzkřísil a 

spolu s ním uvedl na nebeský trůn v 

Kristu Ježíši. (Ef 2,6)   

Platí, že každý z nás má ne-

beský pas, naše občanství je 

v nebesích. Pavel se zde nedívá jen 

do nebe, ale i do života. 



na zemi, jím jsme my pro nevěřící, 

Bůh šíří vůni svého poznání tady, 

aby lidé viděli a slyšeli Krista. To je 

naše zodpovědnost. 

A teď konfrontace: 

Přinášíme slávu Bohu tím, 

jak dovedeme snášet utrpení vážné 

nemoci, jak snášíme smíření s před-

časnou smrtí, jak dobře umíme vzdy-

chat a naříkat? Vidí to ostatní a říka-

jí, tak skvělý je Bůh, to bychom také 

chtěli. NEBO přinášíme slávu Bohu 

tím, že dovedeme bojovat boj víry, 

podmaňovat a zabírat území pro 

Krista, dovedeme nést radostnou 

zvěst, nemocné uzdravovat, démony 

vymítat a mrtvé křísit? Vidí to ostat-

ní a říkají, tak skvělý je Bůh, to by-

chom také chtěli. 

Mám ještě pokračovat? 

Vždyť by mi nestačil čas, kdybych 

měl vypravovat o Gedeónovi, Bará-

kovi, Samsonovi, Jeftovi, Davidovi, 

Samuelovi a prorocích, 33  kteří 

svou vírou dobývali království, usku-

tečňovali Boží spravedlnost, dosáhli 

toho, co jim bylo zaslíbeno. (Žd 

11,32-33)   

Je to výčet skvělých lidí? 

Vůbec ne. Věděli, jak na tom jsou. 

Je to víra ve svou vlastní víru? Vů-

bec ne. Je to víra v živé Boží Slovo.

  Je to výčet lidí, kteří 

„VÍROU dobývali, uskutečňovali, 

dosáhli zaslíbení“. 

Ke všem zaslíbením Božím, 

kolik jich jen jest, bylo v Něm řeče-

no „Ano“. A PROTO skrze Něho 

zní i naše „Amen“ k slávě Boží. (2K 

1,20)    

 „Každý dobrý dar a každé 

dokonalé obdarování“ je shůry, se-

stupuje od Otce nebeských světel. U 

něho není proměny /žádná změna, 

B21/ ani střídání světla a stínu. (Jk 

1,17)   

A budete děkovat Otci, který 

Osvobozen ke službě 
Pavel Kalous, 15.2.2017 

 

Hřích a nemoci jsou ovocem 

stejného stromu, před tím tomu tak 

nebylo. Nemoci jsou ovoce hříchu. 

My jsme nevypadli z ráje jako Adam 

a Eva, ale my se do tohoto hříchu ro-

díme. Proto odpuštění hříchů a uzdra-

vení je provázané (Je snadné říct, 

odpouštějí se ti …). Tak prorokoval 

Izajáš v 53. kapitole (o hříchu a ne-

mocech; spasení a uzdravení).  

Minule jsme mluvili o 

„dědictví“. Abyste se stali dědici, mu-

sí někdo zemřít a musíte být zahrnuti 

mezi dědice. Naše dědictví je roz-

sáhlé a obsáhlé. Satan přichází proto, 

aby kradl, zabíjel a ničil. A mnozí 

křesťané se nechávají okrádat o své 

dědictví. My stojíme na tom, co říká 

Boží Slovo. Co Boží Slovo říká, je 

pravda.  

Já Hospodin jsem se nezmě-

nil, ani vy jste nepřestali být syny Já-

kobovými. (Mal 3,6) 

Ježíš Kristus je tentýž včera i 

dnes i na věky. (Žd 13,8)  

Proto se Ježíš stal ručitelem 

lepší smlouvy. (Žd 7,22) 

Takť lepší smlouvy prostřed-

níkem učiněn jest Ježíš. (KR)  

Ježíš je ručitelem lepší 

smlouvy, jedna část té smlouvy se 

týká budoucnosti, ale ta druhá část se 

týká přítomnosti. Nehleďte příliš do-

předu, aby vám neutekli věci, které 

jsou teď.  

Ježíš kázal, učil a uzdravo-

val. Vedl k tomu svých 12 učedníků. 

Vedl k tomu svých 70 učedníků. Do-

konce mu nevadilo, když to dělal ně-

kdo, kdo s nimi nechodil. Pověřil dal-

ší generace, „ty, kdo uvěří“, aby dělali 

to samé. To se týká i nás. PROČ 

udělal Bůh toto? Které církve, kte-

rých církví se to týká? Boží králov-

ství má svoje principy. 

A toto jsou jeho dary: jedny 

povolal za apoštoly, jiné za proroky, 

jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za 

pastýře a učitele, ABY své vyvolené 

dokonale připravil k dílu služby - k 

budování Kristova těla, až bychom 

všichni dosáhli jednoty víry a poznání 

Syna Božího, a tak dorostli zralého 

lidství, měřeno mírou Kristovy plnos-

ti. Pak už nebudeme nedospělí, nebu-

deme zmítáni a unášeni závanem 

vás připravil k účasti na dědictví sva-

tých ve světle. (Ko 1,12)   

Pak už nebudeme nedospělí, 

nebudeme zmítáni a unášeni závanem 

kdejakého učení - lidskou falší, chyt-

ráctvím a lstivým sváděním k bludu. 

(Ef 4,14) 

NYNÍ a v BUDOUCNU (dvě 

roviny dědictví): Dědictví se mohu 

UJMOUT již DNES a pokračovat 

v tom mohu a mám i ZÍTRA. 

Přirovnání: Už dnes mohu 

nasednout do „svého“ vozu a zabyd-

let se ve „svém“ novém domě. Už 

nemusím bydlet pod mostem. 

Cvičení těla je užitečné pro 

málo věcí, avšak zbožnost je užitečná 

pro všechno a má zaslíbení pro život 

nynější i budoucí. Věrohodné je to 

slovo a zaslouží si plného souhlasu. 

(1Tm 4,8-9)   

Dědictví nehynoucí, nepo-

skvrněné a nevadnoucí je připraveno 

pro vás v nebesích. (1Pt 1,4) 

A jsme-li děti, tedy i dědicové 

- dědicové Boží, spoludědicové Kris-

tovi; trpíme-li spolu s ním, budeme 

spolu s ním účastni Boží slávy.  (Ř 

8,17) 

A jestliže synové, tedy i dědi-

cové, dědicové zajisté Boží, spolu pak 

dědicové Kristovi, však tak, jestliže 

spolu s ním trpíme, abychom spolu i 

oslaveni byli. (KR) 

A tak ti, kteří trpí podle vůle 

Boží, ať svěří své duše věrnému 

Stvořiteli a činí dobré. (1Pt 4,19)  

 

Závěr:  

 

1/ Dědicem jsem proto, že někdo ze-

mřel. 

2/ Dědicem jsem proto, že jsem 

v královské rodině. 

3/ Dědictví má dvě roviny: A) dnes  a  

B) zítra. 

4/ Bohu přináším slávu tím, že se ují-

mám dědictví, jinak by byla smrt 

Krista zbytečná. 

5/ Dědictví (pozemská část) pro 

TENTO pozemský čas JE dosažitel-

né.      

6/ Uvědom si, že jsi dědic a ujmi se 

svého dědictví.  
7/ Odkud se dozvím, co jsem zdědil? 

Ze „smlouvy“. 

8/ Jsi dědic nezletilý nebo dědic do-

spělý? 

 



kdejakého učení - lidskou falší, chyt-

ráctvím a lstivým sváděním k bludu. 

(Ef 4,11-14) 

Platí to pro teď. Tady církev 

potřebuje budovat. Bůh nám na Kris-

tu ukazuje, jak má vypadat služba 

církve. To, jak lidem sloužil. I dnes 

si Bůh povolává proroky, apoštoly, 

atd. Cílem je, aby byla církev zbudo-

vaná.  

Lze shrnout princip Božího 

jednání (obecně). Začátek: 1/ Zje-

vení Boží vůle, jak to vidí Bůh 

(vnitřní zrak je osvícen). Ukazuje 

nám ji prostřednictvím Ducha. Po-

chopení nepřichází z rozumu (např. 

jako Martin Luther – člověk je ospra-

vedlněn vírou v Ježíše Krista). Pro-

středek: 2/ Učení, vyučování (podle 

Písma, Duch svatý). Potřebujete mít 

jistotu, že to, co je Vám zjeveno, je 

od Boha. Když máte něco zjevené a 

z Písma potvrzené, tak pak Bůh oče-

kává, že to budete činit. Zakončení: 

3/ Konání kristovců (Jděte, kažte, 

uzdravujte. Soucit).  

Kde si myslíte, že se nachá-

zíte?  

Bůh tyto věci ZJEVUJE, 

ABY se církví KONALY. Bůh 

chce, aby dnešní učedníci dosaho-

vali standardů učedníků tehdej-

ších, tedy Kristových. Je to příkaz, 

jděte a kažte.  

Kdo ví, co je činit dobré, a 

nečiní, má hřích. (Jk 4,17) 

Jestliže nepřivádíme lidi ke 

Kristu, máme hřích.  

Jak byste chtěli, aby lidé jed-

nali s vámi, tak vy jednejte s nimi; v 

tom je celý Zákon, i Proroci. Vejděte 

těsnou branou; prostorná je brána a 

široká cesta, která vede do záhuby; a 

MNOHO je těch, kdo tudy vcházejí. 

Těsná je brána a úzká cesta, která 

vede k životu, a málokdo ji nalézá. 

(Mt 7,12-14) 

Mnoho lidí jde do pekla, ne-

zajímá je, kolik toho víme z Bible, 

oni potřebují slyšet evangelium.  

Jak chcete, aby lidé jednali s 

vámi, jednejte i vy s nimi. (L 6,31) 

Rozséváme evangelium: 

Chci vám připomenout, bratří, evan-

gelium, které jsem vám zvěstoval, 

které jste přijali, které je základem, 

na němž stojíte, a skrze něž docházíte 

spásy, držíte-li se ho tak, jak jsem 

vám je zvěstoval - vždyť jste přece 

V ráji? Pod Mojžíšem? My 

jsme novo-smluvní. My jsme ti, které 

si Bůh chce použít. Není to o naši 

extra-kvalitě či dokonalosti. Ani Kris-

tova dvanáctka, ani sedmdesátka ne-

byla nijak zvláštní. A přesto, myslí-

me si, že takový člověk musí být 

nějak výjimečný. Nemáme žádnou 

svou spravedlnost či dokonalost, má-

me jen Kristovu spravedlnost. Jsme 

jen nádoby z hlíny. Nehledejte svou 

dokonalost. Ta neexistuje. Vzhlížejte 

ke Kristu. On je výjimečný.  

JENŽE: Velikost a kvalita 

daru Dárce – Krista, nezávisí na kva-

litě, svatosti posla nebo způsobilosti 

přijímače. Jednoduše věř, že Bůh je 

větší než tvoje nedokonalost, nesva-

tost, dokonce i hřích a přijmi pově-

ření k uzdravování stejně jako po-

věření ke zvěstování spásy.  
Neděláte to proto, že jste dob-

ří vy nebo člověk nespasený, nemoc-

ný, spoutaný, ALE proto, že Bůh je 

tak dobrý, tak soucitný a milostivý.  

Kdyby si Bůh mohl použít 

ke službě pouze dokonalé lidi, ni-

kdy by se nic nestalo. On používá 

to, co je mu dáno k dispozici.  

Toto je základ toho, co od nás 

Ježíš očekává: Ježíš řekl: „Jděte, kaž-

te, uzdravujte … zadarmo jste dostali, 

zadarmo dejte“. NENÍ TO V NEBI, 

JE TO V NÁS. Ježíšova moc není v 

nebi, ale v nás v hliněných nádobách.  

Dobrý člověk z dobrého po-

kladu svého srdce vydává dobré a zlý 

ze zlého vydává zlé. Jeho ústa mluví, 

čím srdce přetéká. Proč mne oslovu-

jete `Pane, Pane´, a nečiníte, co ří-

kám? Víte, komu se podobá ten, kdo 

slyší tato má slova a plní je? Je jako 

člověk, který stavěl dům: kopal, hlou-

bil, až položil základy na skálu. Když 

přišla povodeň, přivalil se proud na 

ten dům, ale nemohl jím pohnout, 

protože byl dobře postaven. Kdo však 

neuvěřili nadarmo. Odevzdal jsem 

vám především, co jsem sám přijal, že 

Kristus zemřel za naše hříchy podle 

Písem a byl pohřben; byl vzkříšen 

třetího dne podle Písem. (1K 15,1-4) 

Jak lidé mohou přijmout 

Krista, když neslyšeli evangelium? 

Někteří se ještě do toho bodu nedo-

stali. Ještě stále si myslí, že svět je 

„pohoda“. Máte-li lásku a soucit s 

hříšníky jako Ježíš, pak: Vždyť kdo 

skoupě rozsévá, bude také skoupě 

sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude 

také štědře sklízet. (2K 9,6) 

Kdybych byl spoutaný, ne-

mocný na cestě do pekla, a věděl 

bych, že mi někdo může Boží mocí a 

Slovem pomoci, určitě bych chtěl, 

aby se takový člověk za mě modlil 

modlitbu víry, abych byl rozvázán, 

uzdraven a skrze evangelium spasen.  

Petr mu řekl: "Pane, říkáš 

toto podobenství jenom nám, nebo 

všem?" On odpověděl: "Když Pán 

ustanovuje nad svým služebnictvem 

správce, aby jim včas rozdílel pokrm, 

který správce je věrný a rozumný? 

Blaze tomu služebníku, kterého pán 

při svém příchodu nalezne, že tak či-

ní. Vpravdě pravím vám, že ho usta-

noví nade vším, co mu patří. (L 12,41

-44) 

Víte, že jste správci evange-

lia, darů a hřiven?  

Stejně tak i víra, není-li spo-

jena se skutky, je sama o sobě mrtvá. 

(Jk 2,17) … Jako je tělo bez ducha 

mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků. 

(Jk 2,26) 

Pokud nemáme skutky vyplí-

vající z víry, tak je nám to k ničemu.  

Ten, koho poslal Bůh, mluví 

slova Boží, neboť Bůh udílí svého 

Ducha v plnosti. (J 3,34)  

To je mix toho, co s člově-

kem hne. Je to Bůh, kdo nás stále pu-

dí, ponouká Duchem svatým, aby-

chom KONALI. Bez ohledu na to, 

jestli to je pro nás přirozené. Ty věci 

budou pro nás nepříjemné, budou  

proti naší přirozenosti.  

Někteří křesťané si myslí, že 

Duch svatý je tady od toho, aby jim 

pomohl pohnout Bohem, chyba. 

Duch svatý je tu (mimo jiné) od 

toho, aby pohnul námi. My jsme 

někdy pohodlní, ale živá církev je 

akční.  

Uvědomte si, kde stojíte.  



uslyšel má slova a nejednal podle 

nich, je jako člověk, který vystavěl 

dům na zemi bez základů. Když se na 

něj proud přivalil, hned se zřítil; a 

zkáza toho domu byla veli-

ká." (L 6,45-49) 

Nepřemýšlejte o sobě. Bůh 

staví také svou stavbu. Nestavíme 

svůj dům. Kde vezmete kameny na 

Boží stavbu?  

Jsme spolupracovníci na 

Božím díle, a vy jste Boží pole, Boží 

stavba. (1K 3,9) 

V něm je celá stavba pevně 

spojena a roste v chrám, posvěcený v 

Pánu. (Ef 2,21) 

I vy buďte živými kameny, z 

nichž se staví duchovní dům, abyste 

byli svatým kněžstvem a přinášeli 

duchovní oběti, milé Bohu pro Ježíše 

Krista. (1Pt 2,5) 

My jsme ty živé kameny.  

Oni pak vyšli, všude kázali; 

a Pán s nimi působil a JEJICH slovo 

potvrzoval znameními. (Mk 16,20) 

Bůh chce v tomto sboru po-

stavit Boží stavbu a my budeme ži-

vými kameny.  

 

Závěr: 

 

1/ Bůh ustanovil principy, které fun-

gují. 

2/ Dává a) zjevení, b) vyučení a oče-

kává c) konání. 

3/ Týká se to i „těch, kteří uvěří“, 

nás. 

4/ Víra bez skutků je mrtvá. 

5/ Má-li církev vidět výsledky, musí 

Bůh vidět konání. 

6/ …Blaze tomu služebníku, kterého 

Pán při svém příchodu nalezne, že 

tak ČINÍ… 

7/ Opak je domem s velkou zkázou. 

8/ Bůh poslal svého Ducha, aby nám 

pomohl, nás učil a námi hnul, ne, 

opačně. 

9/ Ke spasení je zapotřebí kázat 

evangelium. 

10/ ONI pak VYŠLI, všude KÁZA-

LI; a Pán s nimi působil a JEJICH 

slovo potvrzoval znameními. (Mk 

16,20) 

 

Rozsévač, semeno, půda 
Pavel Kalous, 22.2.2017 

 

Abychom měli na zahradě 

úrodu, je potřeba se o ní starat.  

"Slyšte! Vyšel rozsévač rozsí-

vat. Když rozsíval, padlo některé zrno 

podél cesty, a přiletěli ptáci a sezoba-

li je. Jiné padlo na skalnatou půdu, 

kde nemělo dost země, a hned vzešlo, 

protože nebylo hluboko v zemi. 

(Mk 4,3-5) 

Kdo má uši k slyšení, slyš. … 

Toto pak jsou ti, u nichž je zaseto do 

dobré země: Ti slyší SLOVO, přijí-

mají je a nesou úrodu třicetinásobnou 

i šedesátinásobnou i stonásob-

nou." (Mk 4,20) 

 Čteme: L 8,5-15 Toto podo-

benství nese důležitou informaci, 

buďte adepty na bohatou úrodu, kaž-

dé to zrníčko, může vynést užitek, 

každé slovíčko. V Písmu je 32 tisíc 

zaslíbení, proč nemít, co nám Pán 

dává?  

Jak se stane má mysl myslí 

rostoucí, plná víry? Víra není o po-

citech. Není nic, co byste měli cítit. 

Já víru necítím. Nedávám na „teplou 

ruku nebo mrazení v zádech“. Lidé si 

myslí, že by měli něco cítit, ale tak to 

není! V Písmu se o pocitech nic nepí-

še. Nedávám na to, co vidí moje oči 

(… symptomy, fakta). Petr se topil, 

když se nedíval na Krista. Fakta říka-

jí, že Lazar už smrdí. Fakta chtějí vál-

covat víru, která věci mění.  

My můžeme v Kristu měnit 

realitu. Ten souboj se odehrává v naší 

hlavě. Pravda je Boží Slovo. Nedá-

vám na to, co vidím teď, ani zítra 

(např. prázdné židle …).  

Zlý na to hraje, abychom vi-

děli víc fakta než Boží Slovo a Jeho 

zaslíbení. Dávám na to, co Písmo 

říká, že mám a že to mám dělat. Já 

nesleduji TV a internet.  

Rozhodnutí:  Boží SLOVO  

je  autoritativní.  

Věčně, Hospodine, stojí pev-

ně v nebesích tvé slovo. (Ž 119,89) 

Na věky, ó Hospodine, slovo 

tvé trvánlivé jest v nebesích. (KR)  

Tvé slovo, Hospodine, navěky 

ukotveno je v nebesích. (B21)  

Fakta, symptomy a důkazy se 

mění, ale Boží Slovo se nemění. Čte-

ní Bible je základ. Ale to se musíte 

pro Boží Slovo rozhodnout.  

Základem je víra v Boží slo-

vo = SEMENO. Ježíš semeno rozha-

zoval plnými hrstmi (nedal jedno 

semínko na x hektarů), každé to se-

mínko něco nese, jedno je  

A stejné je to i s Boží zahra-

dou a vírou. Boží Slovo je takové 

„hnojivo“ pro naší víru. Zahrádku 

také hnojíte pravidelně. 

Víry není bez Božího Slova. 

Víra je tedy ze zvěstování a zvěstová-

ní z pověření Kristova. (Ř 10,17) 

Tedy víra z slyšení, a slyšení 

skrze slovo Boží. (KR)  

Víra je tedy ze slyšení zvěsti a 

zvěst skrze výrok Kristův. (KMS)  

Víra je tedy ze slyšení zprávy 

a tou zprávou je slovo Kristovo. 

(B21)  

To platí pro nás pro věřící, 

ale i pro lidi z venku. Ale jak se to ti 

lidé dozvědí, když jim nebudeme 

zvěstovat Krista? My nenabízíme 

žádné zboží, ale věčný život, skrze 

evangelium. Není to automatické, ani 

samozřejmé.  

Aby byla víra, je zapotřebí 

ZVĚSTOVÁNÍ. Bůh to dělá skrze 

církev. To jsi ty. Co děláte s evangeli-

em? Je to také hřivna. Můžete ji roz-

množit, anebo zakopat. Církve zná 

OBSAH zvěsti. Její základem je 

evangelium.  

Chci vám připomenout, brat-

ří, evangelium, které jsem vám zvěs-

toval, které jste přijali, které je zákla-

dem, na němž stojíte…(1K 15,1) 

My chceme, aby Pán naši 

víru potvrzoval mocí, ale nejdeme a 

nekážeme, Pán nemá, co by potvrzo-

val. Uši a srdce posluchače, závisí na 

jejich postoji. Zvěstujeme jim Krista 

a pak se za ně jen modlíme.  

Čteme podobenství o rozsé-

vači.: Mt 13,2-23.  

Toto nejsou jen informace, 

ale zápas o vaše srdce a váš život. To 

je základ všeho. To se týká každého. 

Zda jsme zakořeněni pevně, se ukáže 

časem. Skutečně se setkáte s tím, že 

vás někdo odmítne, dokonce hrubě. 

Přesto kažte dál. 



evangelium, jedno zaslíbení, po-

žehnání, atd.  A ty můžeš z každého 

toho semínka zestonásobit užitek.  

Jsme královští dědicové. Se-

meno MÁ v sobě potenciál růstu. 

Musí být na správném místě. Místo, 

kde má být semínko zaseté je naše 

SRDCE (ne naše mysl). Musí mít 

správné podmínky k růstu (to je naše 

zodpovědnost), slyšení Božího slova. 

Je zapotřebí, aby SLOVO v tobě 

ZAKOŘENILO. Ježíš je SLOVO. 

SLOVO je Ježíš.  

A Slovo se stalo tělem a pře-

bývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho 

slávu, slávu, jakou má od Otce jed-

norozený Syn, plný milosti a pravdy. 

(J 1,14) 

… Slovo je plné milosti a 

pravdy.  Žijte v Kristu Ježíši, když 

jste ho přijali jako Pána. V něm za-

pusťte kořeny, na něm postavte zá-

klady, pevně se držte víry, jak jste v 

ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdá-

vejte díky. (Ko 2,6-7) 

Když jste přijali Pána Ježíše, 

tak v Něm žijte naplno, ne napůl ani 

na tři čtvrtě. Nebuďte vlažní. Věci 

začínají fungovat, až když je Kristus 

vaší alfou i omegou. V Něm zapusťte 

kořeny.   

Aby Kristus /=SLOVO/ skr-

ze VÍRU přebýval ve vašich SRD-

CÍCH; a tak abyste zakořeněni a 

zakotveni v lásce. (Ef 3,17)  

Ježíš se vtělil do Božího Slo-

va, aby se dostal do našeho srdce.   

Ježíš Kristus /=SLOVO/ je 

tentýž včera i dnes i na věky. 

(Žd 13,8) 

Řekli jsme si, že Boží slovo 

patří do našeho srdce. Ježíš hledá 

ty, co se dotazují po Boží vůli.  

Budete sloužit Hospodinu, 

svému Bohu, a on požehná tvému 

chlebu a tvé vodě. Vzdálím od tebe 

nemoc. (Ex 23,25) 

Už děti Izraele měli tato po-

žehnání. Tabita zemřela, jak to? Smrt 

v mladém věku není od Boha, proto 

jí Petr vzkřísil.  

Budeš požehnaný nad každý 

jiný lid, nevyskytne se neplodný nebo 

neplodná u tebe ani u tvého dobytka. 

Hospodin od tebe odvrátí každou 

nemoc, nevloží na tebe žádnou ze 

zhoubných chorob egyptských, které 

jsi poznal, ale uvalí je na všechny, 

kdo tě nenávidí. (Dt 7,14-15) 

Rozsévač, semeno, půda 
Pavel Kalous, 1.3.2017 

 

Shromáždil se k němu tak 

veliký zástup, že musel vstoupit na 

loď; posadil se v ní a celý zástup stál 

na břehu. I mluvil k nim mnoho v po-

dobenstvích: "Vyšel rozsévač rozsí-

vat. Když rozsíval, padla některá zrna 

podél cesty, a přilétli ptáci a sezobali 

je.  Jiná padla na skalnatou půdu, kde 

neměla dost země, a hned vzešla, pro-

tože nebyla hluboko v zemi.  Ale když 

vyšlo slunce, spálilo je; a protože ne-

měla kořen, uschla.  Jiná zas padla 

mezi trní; trní vzrostlo a udusilo je. A 

jiná zrna padla do dobré země a dala 

užitek, některé sto zrn, jiné šedesát a 

jiné třicet. Kdo má uši, slyš!" (čti celé 

Mt 13,2-9.18-23) 

Církve se týká toto slovo. 

Lidí, kteří mohou slyšet Boží slovo je 

hodně, ale církev Kristova je ta, která 

má přinášet užitek. Jen ten nese ovo-

ce, kdo má připravenou půdu – ote-

vřené srdce pro Boží slovo. Mějme 

připravené srdce, je to naše zodpo-

vědnost. Bůh si přeje, aby všichni lidé 

byli spaseni. 

Vy tedy slyšte výklad podo-

benství o rozsévači. Pokaždé, když 

někdo slyší slovo o království a ne-

chápe (nerozumí KR), přichází ten zlý 

a vyrve, co bylo zaseto do jeho srdce; 

to je ten, u koho se zaselo podél cesty.

(Mt 13,18-19) 

20  U koho bylo zaseto na 

skalnatou půdu, to je ten, kdo slyší 

slovo a hned je s radostí přijímá;  ale 

nezakořenilo v něm a je nestálý: když 

přijde tíseň nebo pronásledování pro 

to slovo, hned odpadá.  

22  U koho bylo zaseto do 

trní, to je ten, kdo slyší slovo, ale čas-

né starosti a vábivost majetku slovo 

udusí, a zůstane bez úrody.  

23 U koho bylo zaseto do 

dobré země, to je ten, kdo slovo slyší i 

chápe a přináší úrodu, jeden stoná-

sobnou, druhý šedesátinásobnou, třetí 

třicetinásobnou.“ … Toto je církev!  

Boží slovo patří do našeho 

srdce. 
Posílá SLOVO své, a 

UZDRAVUJE je, a vysvobozuje je z 

hrobu. (Ž 107,20 KR)  

 

Dokončení příště. 

Děti Izraele měly tato požeh-

nání.  

Ústa spravedlivého pronášejí 

moudrost, jeho jazyk vyhlašuje právo. 

Má ve svém SRDCI Boží zákon, jeho 

kroky nezakolísají. (Ž 37,30-31) 

Bůh jim dal nějaká zaslíbení 

a podmínil je zákonem, Božím Slo-

vem. Řekli jsme si, že Boží slovo 

patří do našeho srdce.  

Tvou řeč uchovávám v SRD-

CI, nechci proti tobě hřešit. 
(Ž 119,11) 

V SRDCI svém skládám řeč 

tvou, abych nehřešil proti tobě. (KR)  

Z pozice starozákonního člo-

věka zní ten verš hrozivě. Protože 

máme problém s hříchem. Postavíme-

li vedle sebe zákon, okamžitě nás 

usvědčí.   

Ale my jsme pod milostí. V 

okamžiku, kdy cítíme působení záko-

na, skryjte se pod milost. Ta vám řek-

ne, že hřešit, znamená být mimo Boží 

plán.  

My víme, že jsme popel a 

hlína, ale Bůh to ví také. Nemusíme 

tak trpět falešnou pokorou - „Já si to 

nezasloužím“. Nikdy si nic nezaslou-

žíme, nikdy nebudeme dost svatí.  

Bůh nás miluje, jsme Jeho 

dědicové.  

Můj synu, věnuj pozornost 

mým SLOVŮM, k mým VÝROKŮM 

nakloň ucho. Ať nesejdou ti z očí, 

střez je v hloubi SRDCE. Dají život 

těm, kteří je nalézají, a zdraví celému 

jejich tělu. (Př 4,20-22) 

Co zaseješ, to sklidíš. Ne vše 

je od Satana. Je na nás, čím se sytíme.  

Máme-li Boží zbroj, ďábel 

nevidí Petra či Pavla, ale vidí Krista.  

Protože my se schováme do 

Božího Slova. Proto se jím musíme 

sytit.  



 Emoce                                                                                  Jana Krocová 
vášněmi a sklony." (Ga 5,24) 

Jaké jsou naše emoce? Když zvěstujeme evangeli-

um, co se v nás odehrává? Co cítíme? Necháme se tím 

ovládnout? Nebo navzdory tomu, co cítíme, evangelium 

sdílíme? Naše smysly (oči, sluch..) a emoce velice klamou, 

necháme-li se tím ovládat je to zabiják víry, brzdí dílo Pá-

ně. Naše mysl neustále něco vyhodnocuje, ale pro nás je 

určující Boží Slovo, Kristus. 

Pokud 'necítíš', že jsi Bohem milován, tak jsi pod-

veden emocemi, neboť Písmo říká, miluji tě, vyryl jsem si 

tě do dlaní, neopustím tě a to je skutečnost, realita, pravda. 

Necítíš-li, že jsi přijatý, pak jsi oklamán, neboť je psáno 

'kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven', to je skutečnost. 

Ale co chceš vlastně cítit? Víra není o cítění, ale o spoleh-

nutí se na Slovo/Krista.  

Ďábel rád manipuluje, záměrně, aby nás oklamal, 

podvedl, okradl, rozhodil, rozdělil, nedávejme mu prostor 

tím, že se budeme ohlížet na pocity, emoce, ty nejsou smě-

rodatné, zaměřme se na Boží slovo, to je realita, to říká 

pravdu, v něm nejsou zasety žádné pochybnosti, naopak 

ubezpečuje a je to tak, jak říká Bůh. 

Příklad uvažování ovládnutého emocemi:     

Sestra ve sboru se na mě podívá, já to vyhodnotím 

tak, že se 'divně' podívala, a když ten proces nezastavím, 

pokračuje dál. Cítím/vnímám to tak, že proti mně něco má, 

nebo mě nemá ráda. Tím obviním jí, nebo naopak začnu 

obviňovat sebe, že jsem asi něco udělala špatně, tak pře-

mýšlím, co to je, nejspíše to nevyřeším, ale zůstane jakási 

stopa.  

Pokud se to opakuje příště znovu, začnu být vůči 

sestře předpojatá. Kdybych to zastavila hned, nebo se sestry 

zeptala, co se děje, možná bych zjistila, že jen přemýšlela a 

její 'divný' pohled vůbec nepatřil mně, a já jsem jen příliš 

vztahovačná. To je ďáblovo dílo!  

Emoce mají tendence ovládat náš život, ale jsme to 

my, kdo je má ovládat, resp. mají se poddávat Božímu Slo-

vu.  

V Kristu jsme nové stvoření, přemýšlíme nově, 

chováme se nově, jednáme nově, také cítíme jinak a nově. 

Máme uvádět do poddanství každou mysl (emoci), aby byla 

poslušna Krista. Vím-li, komu patřím, komu sloužím, pak 

také vím, jaký je můj Bůh a Pán, jak se mnou jedná, co mi 

říká a co o mně říká, co je nad to, je od Zlého, nevěř tomu a 

nenech si nic nalhat.  

Cítíš se jako hříšník? Nemusíš, ani se tak cítit ne-

máš, protože Bůh říká: "Jsi omilostněn." Necítíš se hoden 

přicházet před Boží tvář? Bůh říká: "Přistup směle k trůnu 

milosti." Cítíš, že tobě - něčeho se nedostává, nepatří, neza-

sloužíš, nehoden? Vše máme z Boží milosti, ale Bůh říká: 

"Každému, i tobě!"  

Říká-li ti Bůh, že jsi mu vzácný, že tě miluje, že má 

s tebou dobré plány, nemysli a neciť nic jiného. Nedej na 

pocit, že tě Bůh snad nějak miluje, ale spolehni se, že to tak 

je.  

"Věřte v Hospodina, svého Boha a budete nepohnu-

telní." (2Pa 20,20) 

Emoce jsou zvláštní projevy naší duše, které 

neexistují samy o sobě, jsou ovlivňovány zážitky, sym-

patiemi, prostředím, vnitřním nastavením, počasím, 

náhodou, tím jak se ráno vyspím. Jsou vázány na před-

stavy, očekávání, touhy, dojmy, poznatky, zkušenosti.  

Emoce jsou součástí našich životů, pomáhají 

nám např. v otázkách empatie, soucitu, přiblížení se k 

druhému člověku, porozumět jinak, když slova nestačí 

nebo jsou zbytečná, ale i zde platí, čeho je moc, toho je 

příliš. Nechci říct, že jsou emoce špatné, že máme mít 

nějaký 'pokerface', nebo je zakazovat. Bible je plná 

emocí, vzpomeňme např. Žalmy, ale co bych chtěla 

říci, je, že emoce nemají určovat náš život a už vůbec 

ne naší víru. 

Existuje jakási romantická představa, že emoce 

sídlí ve fyzickém srdci, ale tam koluje krev, nebo sídlí 

v nitru, tam je můj duch a Duch svatý. Jejich sídlo je v 

hlavě, odkud ovládají celé tělo. Když prožíváme něco 

tajemného, máme mrazení co celém těle, když jsme 

zamilovaní, máme motýlky v břiše, buší nám srdce, 

když se stydíme, zrudnou nám tváře, když se hněváme, 

naběhne žíla. Je to chemická reakce, výboj, teď je tu   a 

hned ji střídá další emoce, jsou vysoce nestabilní, vrt-

kavé, často lžou, zkreslují a nelze se na ně spolehnout.  

Přesto mají místo v našem životě, mají mít to 

správné, nemají být extrémní, tedy ani vylité z břehů, 

ani citová oploštělost  - dovolme Pánu jednat i v této 

oblasti. 

Podívejme se, jak se projevovaly emoce u ně-

kterých biblických postav. Král David byl připraven 

vtrhnout do Nábalova domu. Dopustil by se však kr-

veprolití, vzal by spravedlnost do vlastních rukou. 

Chvála Pánu, že ho zastavila Abígajil, protože emoce /

hněv/ mu neradily dobře, nakonec je sám vděčný, že 

mu ji Hospodin poslal do cesty.  

Co asi pociťoval, když chystal úkladnou vraž-

du Uriáše? Byl ledově chladný, nebo měl slastné poci-

ty, že vyřeší dvě mouchy jednou ranou?  

Kdyby se apoštol Pavel řídil pocity, nikdy by 

nesloužil (ke čtení 2 K 11.kap). 

Měl Pán Ježíš Kristus emoce? Nepochybně, 

když 'viděl zástupy, bylo mu jich líto'... Ale On nefňu-

kal, nesložil ruce do klína a nečekal, co se bude dít, ale 

jednal, motivem tu byla láska - ne pocity, emoce, ale 

láska, která koná. Jaké emoce prožíval v Getsemane, 

při bičování, na kříži? Jak bychom popsali tyto emoce? 

Snad jako úzkost, smutek, bolest, utrpení, zradu, od-

mítnutí, osamocení, lítost, zármutek, mohli bychom 

říci, že byl 'na dně'. Jak by to dopadlo, kdyby se tím 

nechal ovládnout? Mohl říct, kašlu na to, nemám na to, 

vzdávám to, ale On je ztělesněním 1K 13.kap.  

Při všech těch pocitech měl zároveň hlubokou 

lásku. Boží láska není o pocitech, jde navzdory poci-

tům, láska je aktivní konání, charakter, stav bytí. Ani 

ovoce Ducha svatého v Ga 5,22 nejsou pocity, ale stav 

bytí, nový charakter, takový je Kristus .."Ti, kteří nále-

žejí Kristu Ježíši, ukřižovali sami sebe se svými  



 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 dob-

rá. 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!" 

 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 na-

plňovat, jak je také budeme naplňovat i my. 

 Bůh je ten, který dává vždy daleko víc (a čas-

to tolik, než bychom si sami dokázali představit), ale 

očekává také naši odpověď. 

Stálé přímluvy a pondělní půst za Honzíka                        pastor 

 Jak jistě většinou již víte, Honzíkovi Donátovi lékaři diagnostikovali onkologic-

ké 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 



Narozeniny:  
 

   Štolcová  Karolína            4. 5. 

   Donátová Jana                 10. 5. 

   Betlam Jan                       14. 5. 

   Malevičová Michala        21. 5. 

   Zimová Markéta              28. 5. 

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 

Kontakt: 

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. 

Modlitební předměty 

● probuzení v Litoměřicích               ● partner. sbor Wichita FF              ●  nevěřící rodinní příslušníci 

● Evagelizace s Korejci                      ● Don Harris, misionář /USA/         ●  růst besídky, dorostu a mládeže 

● noví služebníci do sbor.  služeb      ● Brian Dagen, misionář /USA/       ●  za vládu a politiky       
● učit se praktickému křesťanství    ● Učednické skupinky                       ●  vlastní budova pro náš sbor  

● seminář s Harveym Boydem          ● nový sbor ICHTHYS Lovosice     ●  misijní projekt „Třebušín“  

Pravidelná shromáždění sboru Ichthys 

Oznámení — info 

    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, V. Hous-

ková, Jana Trojáčková a P. Kalous. Časopis lze zasílat i na email ve formátu PDF. Za obsah odpovídá pastor sboru P. 

Kalous. 

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 

    Základy křesťanství - úterý - 18.00 (prostory sboru, pokud není oznámeno jinak). 

        Nezapomeňme na stálé přímluvné modlitby (Ef 6, 18). 

    Třebušín - Nekoná se. 

    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“.). 

mailto:ichthys.litomerice@atlas.cz

