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

Buď rozhodný a udatný … Jen
buď rozhodný a velmi udatný, bedlivě
plň vše, co je v zákoně … Nepřikázal
jsem ti snad: Buď rozhodný a udatný,
neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam
půjdeš? … Jen buď rozhodný a udatný.
(Joz 1,6-7; 9; 18)
Sestry a bratři, abychom v tomto „novém roce“ zvládli všechny výzvy, které před námi stojí, je třeba být
„rozhodnými a udatnými“. Jozue je
samotným Hospodinem povzbuzován,
aby byl „rozhodný a udatný“. Bude to
potřebovat, neboť je před ním několik
úkolů, několik výzev. S Boží pomocí
vše zvládne, ale Hospodin za něj úkoly
a plány realizovat nebude. Bude je realizovat Jozue (s Izraelci) a přítomný
Bůh mu (jim) při tom bude pomáhat.
Apoštol Pavel se vidí jako spolupracovník Boží: Jsme spolupracovníci /pomocníci KR/ na Božím díle, a vy
jste Boží pole, Boží stavba. (1K 3,9)
Dodnes přemýšlím o tom, proč
zrovna mne zavolal Pán jako svého
spolupracovníka, pomocníka Jeho díla.
Zrovna mne! Necítím se na to ani po
letech. Patrně proto, že nejsem nijak
zvlášť silný, rozhodný, natož udatný. I
já s Jozuem potřebuji slyšet povzbuzení a napomenutí: „rozhodný a udatný“.
Bůh lépe ví proč.

leden 2016
Velmi povzbudivé je ovšem to,
že Hospodin zaslibuje Jozuovi: „tvůj
Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš“.
Bůh své spolupracovníky a pomocníky
neopouští. Je doprovodným přítomným ohnivým sloupem s Izraelci na
poušti; tou skálou, kterou je Kristus.
Bůh nikde v Písmu neříká, že
Boží plány jsou procházkou růžovým
sadem a už vůbec, že zde na zemi bude budovat nějaký ráj.
Sám Ježíš (Boží beránek) říká:
Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky; buďte tedy obezřetní jako hadi a
bezelstní jako holubice. (Mt 10,16)
Jsme v duchovním prostředí,
které je Bohu, Jeho církvi (a Izraeli),
nepřátelské. Proto je třeba spoléhat na
Boží přítomnost, Jeho moc. A přitom
být zároveň „rozhodný a udatný“.
Jestliže máme vstoupit to plánů, které mi Pán zjevuje (až se mi tají
dech), potřebujeme být „rozhodní a
udatní“. Sestry a bratři, ohlédněme se
za více než dvanácti lety existence našeho sboru. Bůh se k nám přiznává. Je
to milost, ale „funguje to“. Chvála Bohu a Jeho Synu Ježíši!
Nechej se Hospodinem povzbuzovat: „buď rozhodný a udatný“;
„buď rozhodná a udatná“ a uvidíš velikou Boží slávu.
V Kristu
Pavel Kalous, pastor

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

Nedělní kázání
Důvěra a pochybnostidokončení
Pavel Kalous, 4. 10. 2015
Bůh nám dává různá zaslíbení, z kterých můžeme čerpat již tady
na zemi. Neznalost Zákona neomlouvá. Je škoda, když nevíme, co si můžeme od Pána vzít a za jakých podmínek.
Ten text nám zjevuje princip
– Žádejž pak důvěrně, nic nepochybuje (KR). Je tu řečeno, že Bůh dává
bez výhrad a bez výčitek. Když se
více otevřeme pochybnostem, nic
nezískáme.
Bohu se máme v dětské důvěře oddat: Bůh nám nemusí vše říkat; ne všemu, co nám říká, rozumíme.
V něm smíme i my ve víře
přistupovat k Bohu svobodně a
s důvěrou (Ef 3,12).
Tvoje milosrdenství buď,
Hospodine, s námi; na tebe s důvěrou čekáme! (Ž 33,22). Když očekávám, nepochybuji.
Bez víry však není možné
zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se
odměňuje těm, kdo ho hledají (Žd
11,6). On je důvěryhodný, tomu musíme věřit.
Výzva a hned po ní následuje ujištění, že:
Proste, a bude vám dáno;
hledejte a naleznete; tlučte a bude
vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a
kdo tluče, tomu bude otevřeno. Což
by někdo z vás dal svému synu kámen, když ho prosí o chléb? Nebo by
mu dal hada, když ho prosí o rybu?
Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte
svým dětem dávat dobré dary, tím
spíše váš Otec v nebesích dá dobré
těm, kdo ho prosí! (Mt 7,7-11). Tady
apeluje na zdravý selský rozum. Je tu
zaslíbení a ujištění, jaký je Otec.
Neboť Bůh tak miloval svět,
že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale
měl život věčný (J 3,16). Bůh to tak
z lásky k tobě zařídil.
Máš-li nedostatek:
1/ TY se za to modli - jde o

tvou aktivitu … jsi také v té množině:
… „těm, kdo ho prosí“?
Vypravoval jim podobenství,
aby ukázal, jak je třeba stále se modlit a neochabovat (L 18,1).
Ten, kdo se modlí, jsi TY. Ne
jen se pomodlit, ale modlit se! To je
rozhovor s Bohem. To je váš osobní
rozhovor, já se za vás mohu přimlouvat.
Pozdravuje vás Epafras, váš
krajan, služebník Krista Ježíše, který
o vás stále zápasí modlitbami, abyste
stáli pevně a věrně plnili Boží vůli
(Kol 4,12). Zápasíte také za lidi, kteří
vás nemají rádi?
Stále vzdáváme díky Bohu za
vás za všecky a ustavičně na vás pamatujeme ve svých modlitbách …
(1Te 1,2).
Myšlenka ještě není modlitba. Myslet a modlit se. Děkuji svému
Bohu a stále na tebe pamatuji ve
svých modlitbách (Fm 1,4). Děláš to?
Nauč se modlit.
2/ je třeba prosit … žádat
…
„těm, kdo ho prosí“. Postoj –
prosba, žádost. Objevit moc přímluvné modlitby ještě české církvi chybí.
Když ho Zachariáš uviděl,
zděsil se a padla na něho bázeň. Anděl mu řekl: "Neboj se, Zachariáši,
neboť tvá prosba byla vyslyšena; tvá
manželka Alžběta ti porodí syna a
dáš mu jméno Jan. Budeš mít radost
a veselí a mnozí se budou radovat z
jeho narození (L 1,12-14).
Modlili se dlouhou dobu.
Jejich modlitba byla vyslyšena, až
byli staří.
Měl dvě ženy: jedna se jmenovala Chana a druhá Penina. Penina měla děti, Chana děti neměla. …
Tak tomu bývalo každého roku. Pokaždé, když putovala do Hospodinova
domu, tak ji urážela, že Chana pro
pláč ani nejedla. … Jednou, když v
Šílu pojedli a popili, Chana vstala,
zatímco kněz Élí seděl na stolci u veřejí Hospodinova chrámu, a v hořkosti duše se modlila k Hospodinu a
usedavě plakala (1Sa 1,2.7; 9-10). I
Chanu Bůh vyslyšel.
3/ postoj důvěry, aniž bys
pochyboval …
S důvěrou a s trpělivostí. Bůh

většinou nereaguje rychle. Ani my
nechceme, aby naše děti na nás
„luskaly prsty“. Někdy také zjistíme, že se modlíme za hlouposti.
Když přicházíme ke Kristu, uvidíme
věci a sebe v jiném světle.
Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v
pravý čas (Žd 4,16).
V důvěře můžeme být smělí. Budeme-li to dělat, bude nás to
současně vyučovat.
Proto vám pravím: Věřte, že
všecko, oč v modlitbě poprosíte, je
vám dáno a budete to mít (Mk
11,24).
NAUČÍME-LI SE TO, NAŠE MODLITBA BUDE VYSLYŠENA.
Pochybnosti mají svého
původce, tím je zlý. Chce nám vzít
Boží zaslíbení.
Nejzchytralejší ze vší polní
zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil,
byl had. Řekl ženě: "Jakže, Bůh vám
zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?" … Had ženu ujišťoval:
"Nikoli, nepropadnete smrti. Bůh
však ví, že v den, kdy z něho pojíte,
otevřou se vám oči a budete jako
Bůh znát dobré i zlé." Žena viděla,
že je to strom s plody dobrými k
jídlu, lákavý pro oči, strom slibující
vševědoucnost. Vzala tedy z jeho
plodů a jedla, dala také svému
muži, který byl s ní, a on též jedl
(Gn 3,1.4-6).
Podsouvá lidem svůj způsob přemýšlení. Had to řekl obráceně než Bůh a ještě ženu ujišťoval.
On chce získat naši důvěru tím, že
zpochybní to Boží. Komu se rozhodneme důvěřovat? Boj probíhá
v naší mysli. Víme, co Bůh řekl a
toho se máme držet.
Potom řekl Tomášovi:
„Polož svůj prst sem, pohleď na mé
ruce a vlož svou ruku do rány v
mém boku. Nepochybuj a věř!" (J
20,37). Bůh nám někdy potvrdí naši
cestu.
Pochybuješ,
TAK
TO
ZMĚŇ.
A on řekl: "Pojď!" Petr vystoupil z lodi, vykročil na vodu a šel
k Ježíšovi. Ale když viděl, jaký je

vítr, přepadl ho strach, začal tonout a
vykřikl: "Pane, zachraň mne!" Ježíš
hned vztáhl ruku, uchopil ho a řekl
mu: "Ty malověrný, proč jsi pochyboval?" (Mt 14,29-31).
Šel, když se díval na Ježíše,
dokud si neuvědomil okolnosti. Ježíš
jej zachránil a napomenul.
On uvěřil a měl naději, kde už
naděje nebylo; tím se stal `otcem
mnohých národů´ podle slova: `tak
četné bude tvé potomstvo´. Neochabl
ve víře, i když pomyslil na své již neplodné tělo - vždyť mu bylo asi sto let
- i na to, že Sára již nemůže mít dítě;
nepropadl pochybnosti o Božím zaslíbení, ale posílen vírou vzdal čest Bohu v pevné jistotě, že Bůh je mocen
učinit, co zaslíbil (Ř 4,18-21).
Abraham důvěřoval tomu, co
mu Bůh řekl.
Všechno dělejte bez reptání a
bez pochybování (Fp 2,14).
4/ Rozhodnost. V Písmu je
velmi důležitá.
Jít dopředu s důvěrou znamená také být rozhodný a udatný. Nestačí jen přemýšlet a vzdychat.
Po rozhodnutí následuje
„ČIN“(doslovný překlad z hebrejštiny
- realizované odhodlání, akce). Bůh
ví, že někdy vidíme okolnosti. Mojžíš
povzbuzoval Izraelce:
Buďte rozhodní a udatní, nebojte se a nemějte z nich strach, neboť sám Hospodin, tvůj Bůh, jde s
tebou, nenechá tě klesnout a neopustí
tě." 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 31,6-7).
Naději slož v Hospodina. Buď
rozhodný, buď udatného srdce, naději
slož v Hospodina! (Ž 27,14).
Milujte Hospodina, všichni
jeho zbožní, Hospodin své věrné opatruje, odplácí však plnou měrou těm,
kteří si vedou zpupně. Buďte rozhodní
a buďte udatného srdce, všichni, kdo
čekáte na Hospodina! (Ž 31,24-25).

Jdi a udělej to!
Vybízí nás
k rozhodnosti.
Řekněte nerozhodným srdcím: "Buďte rozhodní, nebojte se!
Hle, váš Bůh přichází s pomstou,
Bůh, který odplácí, vás přijde spasit." … Navzájem si budou pomáhat
a bratr bude povzbuzovat bratra:
"Buď rozhodný!" (Iz 35,4.41,6). Vymeťte strach.
Toto praví Hospodin zástupů: Jednejte rozhodně, vy, kdo v
těchto dnech slyšíte z úst proroků
tato slova o dni, kdy byl položen základ domu Hospodina zástupů, aby
byl zbudován chrám. … Jako jste
byli zlořečením mezi pronárody, dome judský a dome izraelský, tak budete požehnáním, až vás zachráním.
Nebojte se! Jednejte rozhodně (Zach
8,9…13). Důvěřujte a dělejte rozhodnutí!
Závěr:
1/ Modli se. Je to na tobě. Dělej to.
2/ Pros, žádej, dobývej, tluč, hledej ...
3/ Modli se s důvěrou, nic nepochybuj.
4/ Budˇ rozhodný a udatný. Neboj
se. A uvidíš.

Domov nebo hotel?
Pavel Kalous, 11. 10. 201
Ježíš je však hoden větší slávy než Mojžíš, tak jako stavitel domu
je víc nežli dům sám. Každý dům někdo staví; ten, kdo postavil vše, je
Bůh. Mojžíš byl věrný v celém Božím
domě, ale jen jako služebník, který
měl dosvědčit to, co teprve bude vysloveno. Kristus však jako Syn je nad
celým Božím domem. A tímto Božím
DOMEM JSME MY, pokud si až do
konce zachováme smělou jistotu a
radostnou naději (Žd 3,3-6).
Hotel není domov. Nemusíme tam uklízet, starají se tam o nás,
ale není tam naše postel.
Někteří křesťané přicházejí
do svého sboru jako na hotel.

Přijdou, přijmou jeho služby, ale
nepovažují ho za svůj duchovní domov. Kde je můj duchovní domov?
Ve dvou nebo ve třech církvích?
Boží slovo říká, že máme
mít jeden duchovní domov. Místo,
které je určitým způsobem tvoje.
Rádi si sedáme na „svá místa“.
Nový člověk, který přichází
do sboru, se nejprve potřebuje nasytit, vyladit, uzdravit. Po určité době
by si měl klást otázku: Chci tady být
doma? Všichni, kteří přijali svůj
sbor za svůj duchovní domov, platí
desátky – tj. podílí se na nákladech.
Budujeme a opravujeme svůj domov. Máme v něm svou duchovní
rodinu.
Pokud je pro křesťany jejich
sbor jen hotelem, není to biblické.
Bůh ustanovil, že Kristova
církev je Jeho dům. Není to budova,
ani kostel. Církev je množina lidí,
která uslyšela Jeho zavolání. My
jsme tím Božím domem. Sdílíme
společnou duchovní domácnost a
vše, co se v ní děje.
Biblická církev je chápána
jako místní sbor, Boží rodina, duchovní dům. Řecké OIKOS – zn.
dům, ALE především RODINU.
Používá se také pro lidi sdílející společnou domácnost. Církev má být
především OIKOS – rodina víry.
Oslovujeme se: „Bratře, sestro“. Bůh
chce, aby o nás platilo, že se mezi
námi prochází a je naším Otcem.
Můžeme mít krásný drahý
dům (kostel), ALE to ještě neznamená, že máme krásný domov.
Ježíš říká, že chrám je DŮM
modlitby (Iz 56,7). A modlitba je
výrazem našich VZTAHŮ, protože
modlitba je komunikace ( = rozhovor), obecenství s Bohem. Nelze ji
oddělit od ostatních sourozenců,
společně chválíme a oslavujeme Boha. Nelze říkat, že milujeme Boha a
přitom nenávidíme svého bratra.
Je-li dům vnitřně rozdělen,
nebude moci obstát (Mk 3,25).
Budovat duchovní dům je
úplně něco jiného, než chodit do
církve jako na hotel. Budujeme duchovní domov mezi námi.
V domě se jen nevezeme,
ale jsme spolupracovníci (… a
STAVÍME):
Jsme spolupracovníci na

Božím díle, a vy jste Boží pole, Boží
stavba. Podle milosti Boží, která mi
byla dána, jako rozumný stavitel
jsem položil základ a druhý na něm
STAVÍ. Každý ať dává pozor, jak na
něm staví. Nikdo totiž nemůže položit
jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus (1Ko 3,911).
Pořád se něco děje, plánuje,
realizuje. Každý má v církvi svoje
místo. A všichni neseme dobrou
zprávu. Pokud přijdeš jednou za čas,
nemůžeš vidět vnitřní dění ve sboru.
Kapacita toho, co se dá dělat na Boží
stavbě, je obrovská.
Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a
úhelným kamenem sám Kristus Ježíš.
V něm je celá stavba pevně spojena a
roste v chrám, posvěcený v Pánu; v
něm jste i vy společně budováni v
duchovní příbytek Boží (Ef 2,20-22).
Nemůžete být budováni, pokud nejste spolupracovníci.
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).
Musíte se nechat zasadit jako
kameny do stavby. Tou maltou je
Boží láska. Nezapomeň: Hromada
cihel ještě není dům.
Musíš se nechat dobrovolně
vsadit do Kristova těla, kde jsi živým
kamenem. Spojen láskou s těmi druhými a růst v duchovní Boží příbytek.
Jestliže se vám zdá, že sloužit
Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes,
komu chcete sloužit: zda božstvům,
kterým sloužili vaši otcové, když byli
za řekou Eufratem, nebo božstvům
Emorejců, v jejichž zemi sídlíte. Já a
můj dům budeme sloužit Hospodinu
(Joz 24,15).

Máme volbu, komu budeme
sloužit. Jozue si vybral Hospodina.
Sloužit znamená vydat se Mu.
Náš sbor Ichthys bude sloužit
Hospodinu. Duch Boží se postará o
to, aby přivedl nové lidi.
Závěr:
1/ Církev není „budova“, ale Kristem
vykoupené společenství lidí.
2/ Jestliže si buduješ svůj domov,
kde bydlíš, spolubuduj i svou církev,
svůj sbor, kam chodíš.
3/ Jsi tu doma nebo na hotelu?
4/ Budovat domov něco stojí.
5/ Boží dům patří Bohu (stejně jako
my). On je záruka všeho, včetně
šťastného konce.

Bůh, který se nemění
Pavel Kalous, 18. 10. 2015
Já Hospodin jsem se nezměnil, ani vy jste nepřestali být syny
Jákobovými (Mal 3,6).
Máme rádi stabilitu. Stabilita
souvisí s jistotou. Máme-li stabilní
zaměstnání, stabilní vztahy, dává
nám to pocit jistoty. Víme, že se to
časem může změnit - pokazit, zestárnout, vychladnout, vyhořet. Tím přicházíme o určitou jistotu. Přáli bychom si, aby ty dobré věci byly stabilní. Nikdo nechce, aby se zhroutil
jeho život.
Jsem velice vděčný Pánu, že
můžeme vědět, co říká jasně ve svém
slově: NEMĚNÍM SE.
Bůh ve vztahu k tobě nepodléhá náladám, trendům. Bůh je stabilita. Vědomí, že můžu svůj život založit na nepohnutelném Bohu, mě
fascinuje.
Ježíš Kristus je tentýž včera i
dnes i na věky (Žd 13,8).
Jak vůbec dnes žít ve světě
bez Boha? Jak žít bez kotvy svého
života? Již si to neumím ani představit.
Z toho vyplývá, jak je důležité i druhým lidem zvěstovat dobrou
zprávu, že i oni mohou zakotvit svoje
křehké tělo v Kristu. My můžeme
přijít a zadarmo nabrat živé vody od
nepohnutelného Boha, který se nezměnil. A miluje nás.
Hospodin se mi ukázal

zdaleka: "Miloval jsem tě odvěkou
láskou, proto jsem ti tak trpělivě prokazoval milosrdenství (Jer 31,3).
Ti,
kteří
doufají
v Hospodina, jsou nepohnutelní
stejně, jako On.
Hospodina stále před oči si
stavím, je mi po pravici, nic mnou
neotřese (Ž 16,8). Dělej to tak.
Vždyť král doufá v Hospodina; pro milosrdenství Nejvyššího jím
nic neotřese (Ž 21,8).
Doufej v Hospodina a učiň
Ho svým nepohnutelným základem.
Poutní píseň. Kdo doufají v
Hospodina, jsou jak hora Sijón: nepohne se, strmí věčně (Ž 125,1).
Tvá nepohnutelnost bude
také věčná. Dnes si již nedovedu
představit, že by moje nohy nestály
na Kristu.
S Bohem máme smluvní
vztah - Jeho smlouva s Božím lidem je neměnná (viz také úvodní
verš):
I kdyby ustoupily hory a pohnuly se pahorky, moje milosrdenství
od tebe neustoupí a smlouva mého
pokoje se nepohne, praví Hospodin,
tvůj slitovník (Iz 54,10).
Máš-li
smluvní
vztah
s Bohem, tak ten NIC nezmění, neovlivní. Nehnuteľnost (slovensky) je
označení pro dům. Když učiníš Boha
svojí nehnutelností, staneš se v té
smlouvě nepohnutelným i ty.
Základem „nehnutelnosti“
je Bůh sám.
Toto praví Hospodin, který
to učiní, Hospodin, který vytvoří, co
zůstane nepohnutelné, Hospodin je
jeho jméno (Jer 33,2).
V NZ je nám zjevené jméno
Ježíš Kristus.
Vyznáš-li svými ústy Ježíše
jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci,
že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš
spasen (Ř 10,9).
Pán - řecky kyrios – znamenající nejvyšší možnou autoritu, nad
kterou již žádná jiná není. Musíš učinit Ježíše Krista svým Kiriem. On se
potom stane základem tvého života.
Někdy se říká, že kdo uvěřil,
již se mu nemůže nic stát. To značí o
tom, že neznají Bibli.
Na oba stavitele spadl příval, nikdo není vyjmut: A tak každý,
kdo slyší tato má slova a plní je,

bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se
vichřice, a vrhly se na ten dům; ale
nespadl, neboť měl základy na skále.
Ale každý, kdo slyší tato má slova a
neplní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům na písku. A spadl příval, přihnaly se vody,
zvedla se vichřice, a obořily se na ten
dům; a padl, a jeho pád byl veliký
(Mt 7,24-27).
Důležité je vědět, že dům
postavený na Kristu – skále, obstál.
Přicházejí pokušení, může přijít pronásledování, různé zkoušky. Rozvážný muž a žena staví na skále, to je
princip stability. Založ si svůj život
na Božím slově – na Jeho smlouvě.
On tu smlouvu nikdy neroztrhá.
Lidé dnes staví svůj život na
pomíjitelných věcech – na písku. Nevydrží přívaly – vztahy se rozpadají,
představy se nenaplňují.
Můžeme využívat výhody
Smlouvy, že Bůh je nepohnutelný.
Buďme vděčni za to, že dostáváme neotřesitelné království, a
služme proto Bohu tak, jak se jemu
líbí, s bázní a úctou (Žd 12,28).
Můžeme být ve tmě zářícím
majákem, v bouři nepohnutelní. Říkejme to ostatním.
Závěr:
1/ Biblické texty nám říkají, že Bůh
je neměnná jistota.
2/ Neohlížejme se na své pocity či
okolnosti, často neukazují skutečně
objektivní pohled na věc či situaci.
3/ Postavme své nohy na Kristu a
buďme vděčni a služme Mu s bázní a
úctou.

Nikodém by měl vědět
Pavel Kalous, 25. 10. 2015
Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, člen židovské rady.
Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu:
"Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha. Neboť nikdo nemůže
činit ta znamení, která činíš ty, není-li
Bůh s ním." Ježíš mu odpověděl:
"Amen, amen, pravím tobě, nenarodíli se kdo znovu (také SHŮRY), nemůže spatřit království Boží." Nikodém
mu řekl: "Jak se může člověk narodit,

když už je starý? Nemůže přece
vstoupit do těla své matky a podruhé
se narodit." (J 3,1-4). Čti celé 5-11.
Jak můžeme změnit svůj život?
Farizeus Nikodém byl starozákonní profesionál. Byl zámožný,
měl postavení. Jeho řeč k Ježíši odhaluje jeho myšlení. Jistě měl v hlavě
tisíc otázek. Ježíš na nějaké zvláštní
teologické rozbory nebyl.
Odpověděl Ježíš a řekl jemu:
Ty jsi mistr v Izraeli, a toho neznáš?
(J 3,10 KR).
Nikodém nebyl jen tak nějaký učitel, Ježíš jej nazval „učitelem
Izraele“, Božího lidu. To se stává
teologům, učitelům, lidem, kteří profesionálně slouží. Do jejich vyučování přijde balast a prosté myšlenky se
vytratí. A evangelium nemá už tu
moc.
Ježíš tu říká, že bez znovuzrození nemůžeme ani spatřit Boží
království. Ani jej nezahlédneme,
protože nás úplně mine. Ježíš šel
hned na podstatu věci.
S tím, co mu Ježíš řekl, Nikodém zápasil, nechápal to a také se
hned ptal. Ježíš mu to opakoval: 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 Ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se narodit znovu. Vítr vane, kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha." (v.58).
Z biologického těla se narodí
zase jenom tělo. Nelze v něm hledat
duchovno – lidé hledají na špatné
adrese. Ježíš mu odpověděl: "Já jsem
ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne (J 14,6).
Skrze Ducha Svatého se může narodit znovuzrozený duch člověka. Když mluví o Duchu, mluví o
větru. To proto, že slovo duch se také
překládá jako vítr. Nikodém za Kristem přišel v noci, aby nebyl konfrontován. Nikodém stále nechápal. Profesionál a stále nechápal.
Nikodém se ho otázal: "Jak
se to může stát? (v.9).
Víte, kolik kazatelů, kněží a
farářů toto neví?

Amen, amen, pravím tobě,
že mluvíme o tom, co známe, a svědčíme o tom, co jsme viděli, ale vy
naše svědectví nepřijímáte (v.11).
My, Boží děti, máme ty věci
znát. Když neznáme elementární
duchovní zákony, jak můžeme sloužit druhým lidem?
Nikodém
se
musel
„znovunarodit“ – řecké ANOTHEN
– zn. shůry, znovu, začít od začátku,
opět od začátku, poprvé, nejprve …
Je to důraz na to, že to nepochází
z člověka. Netýká se to duševní
změny. Znamená to změnit podstatu
svého života, svého nitra. Je to nebeská, nová jiskra života do tvého
srdce.
Nikodém měl znát velice
dobře tento text (text o oživlých
mrtvolách):
Spočinula na mně ruka Hospodinova. Hospodin mě svým duchem vyvedl a postavil doprostřed
pláně, na níž bylo plno kostí, a provedl mě kolem nich. A hle, na té pláni bylo velice mnoho kostí a byly
velice suché. I otázal se mne:
"Lidský synu, mohou tyto kosti
ožít?" Odpověděl jsem: "Panovníku
Hospodine, ty to víš." Tu mi řekl:
"Prorokuj nad těmi kostmi a řekni
jim: "Slyšte, suché kosti, Hospodinovo slovo! Toto praví Panovník
Hospodin těmto kostem: Hle, já do
vás uvedu ducha a oživnete. Dám na
vás šlachy, pokryji vás svalstvem,
potáhnu vás kůží a vložím do vás
ducha a oživnete. I poznáte, že já
jsem Hospodin." (Ez 37,1-6).
Tady se mluví o živých mrtvých, o živých bez Božího Ducha.
Tento text se týká i nás.
Další text, který měl Nikodém znát: Pokropím vás čistou vodou a budete očištěni; očistím vás
ode všech vašich nečistot a ode
všech vašich hnusných model.

A dám vám nové srdce a do nitra vám
vložím nového ducha. Odstraním z
vašeho těla srdce kamenné a dám
vám srdce z masa. Vložím vám do
nitra svého ducha; učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich (Ez
36,25-27).
Jak je možné, že se takovým
způsobem ptal Ježíše?
Tukem obrostlo jim srdce,
jejich ústa mluví zpupně (Ž 17,10).
A když se modlíte, nebuďte
jako pokrytci: ti se s oblibou modlí v
synagógách a na nárožích, aby byli
lidem na očích; amen pravím vám, už
mají svou odměnu (Mt 6,5).
Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Zavíráte lidem království nebeské, sami nevcházíte a zabraňujete těm, kdo chtějí vejít (Mt
23,13).
Jestliže nemáš před sebou
Krista, tak Ho ani nemůžeš vidět, ani
Mu nemůžeš sloužit! Hospodina stále
před oči si stavím, je mi po pravici,
nic mnou neotřese (Ž 16,8).
Ježíš Kristus je realizace
(naplnění) textu z Ezechiela. Všimněme si, že prorok má prorokovat, tj.
mluvit SLOVO (Boží). I my na tom
můžeme mít účast, když Ho budeme
kázat lidem, kteří Ho neznají. A když
to mluvil, DUCH – VÍTR (RUACH)
oživil kosti. Dech rozkmitává hlasivky, abys mohl mluvit. Bez dechu jsou
hlasivky jen malým svalem v těle.
Kážeme slovo života, Ducha života,
když mluvíme o Kristu.
Co dává život, je Duch, tělo
samo nic neznamená. SLOVA, která
jsem k vám mluvil, JSOU DUCH a
JSOU ŽIVOT (J 6,63).
Pro věčný život je duchovní
slovo, SLOVO ŽIVOTA.
Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení,

k usvědčování …(2Tm 3,16).
… proniká až na rozhraní
duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce (Žd
4,12).
Člověk může být Božím slovem uzdraven.
To, co bylo mrtvé, přichází
k (novému, shůry) životu SLOVEM a DUCHEM SVATÝM.
Když Bůh tvoří, pak tvoří Slovem a
Duchem svatým.
Země byla pustá a prázdná a
nad propastnou tůní byla tma. Ale
nad vodami vznášel se duch Boží. I
řekl Bůh: "Buď světlo!" A bylo světlo
(Gn 1,2-3).
Jakmile Bůh začal mluvit –
dýchat Ducha, věci se začaly dít. Bůh
tvořil slovem. My vytváříme svým
slovem realitu. Přijetím Krista se naše realita změnila, narodili jsme se
z Ducha Svatého.
I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu v
chřípí dech života. Tak se stal člověk
živým tvorem (Gn 2,7).
I učinil Hospodin Bůh člověka z prachu země, a vdechl v chřípě
jeho dchnutí života, i byl člověk v
duši živou (Gn 2,7 KR). Teprve tehdy
se stane duší živou.
Proroci nejsou věštci, ale
zvěstovatelé Božího slova, které
vychází z Božích úst. Mají-li
„kosti“ ožít, je třeba k nim promlouvat. Boží slovo, které proniká
do ducha, duše, a kostí: (Žd 4,12).
Proroci nezvěstovali jenom věci budoucí, mluvili i k tomu, co se děje. A
také oznamovali, proč se v minulosti
něco stalo, aby lidé pochopili. Jonáš
zvěstoval lidem Boží slovo, a protože
oni hned na ně začali reagovat – začali se postit, Bůh jejich úděl změnil.
Prorokoval jsem tedy, jak mi
bylo přikázáno. A zatímco jsem prorokoval, ozval se hluk, nastalo dunění
a kosti se přibližovaly jedna ke druhé.
Viděl jsem, jak je najednou pokryly
šlachy a svaly a navrch se potáhly
kůží, avšak duch v nich ještě nebyl.
Tu mi řekl: "Prorokuj o duchu, lidský
synu, prorokuj a řekni mu: Toto praví
Panovník Hospodin: Přijď, duchu, od
čtyř větrů a zaduj na tyto povražděné,
ať ožijí!" Když jsem prorokoval, jak
mi přikázal, vešel do nich duch a oni
ožili. Postavili se na nohy a bylo to

převelmi veliké vojsko (Ez 37, 710).
Prorokuj = mluv k suchým
kostem. Slyšením Božího slova se
potáhnou a přijetím Ducha – znovuzrozením – ožijí. A budeme zabírat území pro Krista.
A řekl jim: "Jděte do celého
světa a kažte evangelium všemu
stvoření (Mk 16,15).
I poznáte, že já jsem Hospodin, až otevřu vaše hroby a vyvedu
vás z hrobů, můj lide. Vložím do vás
svého ducha a oživnete. Dám vám
odpočinutí ve vaší zemi. I poznáte,
že já Hospodin jsem to vyhlásil i
vykonal, je výrok Hospodinův (Ez
37,13-14).
Závěr:
1/ Kristus nepřinesl nic než to, o
čem již Písmo mluvilo.
2/ Žádný člověk „neožije“ jinak, než
Duchem svatým, který dává život: Co se narodilo z těla, je tělo, co
se narodilo z Ducha, je duch (J 3,6).
3/ Suché kosti mohou ožít, jen když
se k nim mluví (Boží slovo). Tu mi
řekl: "Prorokuj nad těmi kostmi a
řekni jim: „Slyšte, suché kosti, Hospodinovo slovo!“ (Ez 37,4).
4/
Ježíš
Kristus
je
„realizace“ (zpřítomnění) textů z
Ezechiela.
5/ Ježíš, a nejen Ježíš (učedníci, prvotní církev) to dělal, a lidé ožívali.
6/ Dělej to i ty, bratře a sestro. Vyslovením zpřítomňuj Písmo.
7/ Modleme se za učitele Bible, aby
věděli, co vědět mají a učili, co učit
mají.

Na počet jich byla hrstka
Pavel Kalous, 1. 11. 2015
Součástí oslavy u Davidova
stánku bylo připomínání:
Tehdy onoho dne nařídil
David poprvé, aby Asaf a jeho bratří
vzdávali Hospodinu chválu: Chválu
vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho
jméno, uvádějte národům ve známost jeho skutky, zpívejte mu, pějte
žalmy, přemýšlejte o všech jeho divech, honoste se jeho svatým jménem, ať se raduje srdce těch, kteří
hledají Hospodina! Dotazujte se na
vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho

tvář hledejte ustavičně (1Pa 16,7-11).
Na počet vás byla malá hrstka, byli jste tam hosty. Putovali od
jednoho pronároda ke druhému, z
jednoho království dál k jinému lidu
(1Pa 19-20).
V době krále Davida se židovská bohoslužba odehrávala ve
stanu. Ve chvále, jak ji nařídil David,
je mnoho připomínek.
Připomínejte divy, jež vykonal, jeho zázraky a rozsudky jeho úst
… Na počet jich byla malá hrstka,
byli tam jen hosty. Putovali od jednoho pronároda ke druhému, z jednoho
království dál k jinému lidu (Ž 105,5,
…12-13).
Je to v politické moci, že národ prosperuje a jde dopředu? Tyto
biblické texty nám říkají, že na počtu
tolik nezáleží.
Dění v Izraeli je pro nás informací o duchovním čase. Zaujal mě
článek
Jišaje
Fleischmana
v izraelských novinách, ve kterých
upozorňuje na deset věcí, které stojí
za džihádistickými útoky.
Nyní palestinští arabové zákeřně napadají ortodoxní Židy.
Troufnou si i na rodinu, na ženu, i
dítě. Zaměřují se primárně na Boží
lid Izraele. Citace z 8. bodu:
„Nezahrávejte si s Bohem. Džihád
nezná kompromis a nezná jednání na
téma mírový proces. V roce 1948
bylo v Izraeli 600 tis. Židů. Dnes žije
v Izraeli přes 8 mil. obyvatel, z nichž
asi 70 % tvoří Židé. Je to zhruba desetinásobek. Mnoho válek bylo proti
Židům, ale nikdy jste nevyhráli. Přemýšleli jste proč? Jsme snad početnější než vy? Jsme snad bohatší než
vy? Ne. Je to proto, že Bůh to tak
chce. To On nám požehnal a dal nám
vybudovat tuto zemi. Dokonce i Korán hovoří o tom, že Židé se vrátí
domů. Ale vy to odmítáte přijmout.
Kde je bohatá Sýrie? Kde je veliký
Irák? Kde je silný Egypt? Je to proto,
že bojujete s námi džihád? Ne. Budete-li nás chtít zničit. My zničíme
vás.“
Celý ten článek je velice silný, ale nerozebírá politickou situaci,
ani sociální vazby. On jasně říká:
Izrael není nejbohatší ani nejsilnější
stát, ale Bůh je s ním.
V každém století byli Židé
vystaveni pogromu. Největší byl za 2.

světové války, kdy zemřelo 6 mil.
Židů. Přesto se je Hitlerovi nepodařilo zlikvidovat. Byla to obrovská
oběť.
Jaká je to výhoda, patřit Bohu!
My jsme Kristova církev a to
je větev, která je naroubovaná na
Izrael. Někdo řekne, být Boží je břemeno! Je církev a církev. Můžeme
mít církev, která nikoho neuráží. Kázání, která vždy pohladí, která nemluví o hříchu a nedotýkají se vnitřní osoby: A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré,
Bohu milé a dokonalé (Ř 12,2).
Nebo církev, která jde na
kořen věci. Hus říká: „miluj pravdu,
služ pravdě a konej pravdu.“ Ježíš
řekl, že On je ta Pravda. Církev, ve
které se káže Boží slovo a kde konají

Boží muži a ženy, vyvolává vždy
nějakou opozici.
Stále putujeme a nemáme
místo, zázemí (jsme hosty, přistěhovalci, cizinci, kočovníci). Vše, co
měli, měli ve stanech (my máme také pouze „stan“, pronájem …).
(Abraham) Věřil, a proto žil
v zemi zaslíbené jako cizinec, bydlil
ve stanech s Izákem a Jákobem, pro
které platilo totéž zaslíbení (Žd
11,9).
Bůh nás povolává k tomu,
abychom podobně jako Izrael zjevili
Hospodinovu slávu. Kde jste byli
před 5 – 10 roky, než si vás Bůh přitáhl svojí láskou a svojí milostí? Bůh
dává svoji moc církvi i Izraeli. Izrael
ani Kristovu církev nikdy nikdo nezničí. Radujme se z toho, když hříšník činí pokání a jeho jméno je zapsáno v nebesích.
Pravím vám, že právě tak

bude v nebi větší radost nad jedním
hříšníkem, který činí pokání, než nad
devadesáti devíti spravedlivými, kteří
pokání nepotřebují (L 15,7).
Nezáleží na počtu, ale na
tom, aby byl Bůh s námi. Aby Bůh
zjevoval slávu svého jména. Dnes, po
třiceti letech svého života s Pánem,
mohu říci, že to byla nejlepší volba
mého života.
Ježíš mu odpověděl: "Já jsem
ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne (J 14,6).
My, stejně jako Izraelci, jdeme po Boží cestě do zaslíbené země a
někde máme zastávky. Nyní jsme
v nových prostorách a půjdeme dál,
až se sem nevejdeme. Máme vizi, být
vždy tam, kam nás vede Pán. Kristus
nás povolal, abychom kázali živého
Krista. Je důležité mít stále misijní
uvažování. Usilujeme o to, aby Kristus panoval v našich životech. Toužíme po tom. Je nesmírně důležité si to
stále připomínat. Je důležité si uvědomit, že každý, kdo proti nám bojuje a
proti Izraeli, zahrává si s živým Bohem. Bůh stojí za svým lidem.
Rozpomeň se, odkud jsi klesl,
navrať se a jednej jako dřív. Ne-li,
přijdu na tebe a pohnu tvým svícnem
z jeho místa, jestliže se neobrátíš (Zj
2,5).
Bůh tě povolal, aby ses stal
součástí něčeho, co může přinést
ovoce. Dívejme se dopředu, ale nezapomínejme: Ale to mám proti tobě, že
už nemáš takovou lásku jako na počátku (Zj 2,4).
Rozpomeň se na svoje začátky, když jsi přijal Pána! Připomínky:
Hospodina stále před oči si stavím, je
mi po pravici, nic mnou neotřese (Ž
16,8).
Dělejme to a budeme jako
Abraham, Mojžíš, David. Lze být
stále zapálený a zamilovaný do Krista.
Izraelci přes veškeré nevýhody měli jednu výhodu, Boží přítomnost, živého Boha.
Chtěl bych vám připomenout,
bratří, že naši praotcové byli všichni
pod oblakovým sloupem, všichni prošli mořem, všichni byli křtem v oblaku a moři spojeni s Mojžíšem, všichni
jedli týž duchovní pokrm a pili týž
duchovní nápoj; pili totiž z duchovní
skály, která je doprovázela, a tou

skálou byl Kristus. A přece se většina
z nich Bohu nelíbila; vždyť `poušť
byla poseta jejich těly´. To vše se stalo nám na výstrahu, ABYCHOM nezatoužili po zlém jako oni (1Ko 1-6).
Proč se Bohu nelíbili? Protože zatoužili po zlém. Spousta lidí,
kteří vyšli s Kristem, odpadla od živé
víry, např. si z partnera udělali
modlu.
A také nebuďte modláři jako
někteří z nich, jak je psáno: „Usadil
se lid, aby jedl a pil, a potom povstali
k tancům (v.7). Bůh vždycky promlouvá k lidem na osobní rovině. A
když zhřešili Izraelci, posílal jim
konkrétní slova. Spousta lidí, kleká
před sochami a obrazy. Máme se klanět živému Bohu.
Bůh se chce zjevit. Zjevení
Boha je osobní poznání Krista, tak
abys s Ním mohl mít vztah. Můžeš
mít osobní vztah s živou bytostí –
s Kristem. A budeš Ho znát.
Bůh zjevuje svému lidu (i
všem ostatním):
1/ Přes nevýhodné podmínky, není nic ztraceno (byli cizinci hosty - a stále na cestě, poušti).
2/ Přesto, že jich bylo tak
málo (doslova: tak málo, že je snadné
rychlé je spočítat).
3/ Díky čemu, díky komu?
Díky živému Hospodinu! On byl jejich živým štítem.
Víte, co je úžasné?
Na to, aby byl Bůh uprostřed
svého lidu, stačí „dva nebo tři“. Ne
stovky, ne tisíce (není to v počtu, ale
v Boží přítomnosti!, klasicky – Gedeón, učedníci).
Neboť kde jsou dva nebo tři
shromážděni ve jménu mém, tam
jsem já uprostřed nich (Mt 18,20).
Toto místo má být místem
Boží chvály. Naše shromáždění jsou
veřejná a otevřená. Davidův stánek to
přesně vystihuje.
Vírou uvádíme Boha, Jeho
jednání na zemi, do reality. Vírou
Hospodina zpřítomňujeme. Zpřítomnili jsme sbor, který neexistoval.
Slovem evangelia jsme „zhmotnili“
křesťany, kteří jimi nebyli, prostě
neexistovali. Modlíme se za to, aby
se naplnil tento sál. Chceme zde vybudovat domov.
Věřím, že půjdeme společně
a přivedeme další lidi. Bůh může

přivést nové lidi stejně nenápadně a
rychle, tak jako přichází rosa.
On však nedovolil nikomu,
aby je utlačoval, káral kvůli nim i
krále: "Nesahejte na mé pomazané,
ublížit mým prorokům se chraňte!"
Zpívej Hospodinu, celá země! Zvěstujte den ze dne jeho spásu, vypravujte mezi pronárody o jeho slávě, mezi
všemi národy o jeho divech, neboť
Hospodin je veliký, nejvyšší chvály
hodný, budí bázeň, je nad všechny
bohy. Všechna božstva národů jsou
bůžci, ale Hospodin učinil nebe (1Pa
16,21-26).
Závěr:
1/ Duchovní písně (žalmy) neslouží
pouze primárně ke chvále, ale také k
připomínání.
2/ Špatné podmínky a okolnosti, malý počet Božího lidu, jsou „ideální
podmínky“, aby se Bůh oslavil.
3/ Bůh je tvým štítem, jestli tomu
věříš, jestli na to spoléháš, On se
oslaví.
4/ Boží slovo nikde neříká, že „cesta“
je jednoduchá, ale že můžeš dojít do
cíle.
5/ David, ani Boží lid, si nemohli
naříkat na málo (požehnání, Boží moci).
6/ Jsi tu doma nebo jako na hotelu?
7/ Budovat domov (řecké OIKOS)
něco stojí, pokud nechceš, odejdi.
Pokud chceš, zůstaň, a buduj.

Neskonale víc
Pavel Kalous, 8. 11. 2015
Tomu pak, který působením
své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si
dovedeme představit, jemu samému
buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po
všecka pokolení na věky věků! Amen
(Ef 3,20-21 CEP).
Jak můžeme svými postoji
omezovat Boží jednání?
Někdy jsme v pozici věřících
nevěřících Tomášů. Tomáš věřil
v Ježíše Krista, měl s Ním zkušenosti
a viděl zázraky. Byl jedním z Jeho
učedníků. Přestože Kristus mluvil o
svém utrpení, které mělo přijít, tak
když se to skutečně stalo, nevěřil, že
hrob je prázdný a Kristus je

vzkříšený. Je to zvláštní, protože
mohl být přítomen vzkříšení Lazara.
Vybral jsem texty, které
ukazují, že Pán Ježíš může učinit
cokoli:
Hle, i tvá příbuzná Alžběta
počala ve svém stáří syna a již je v
šestém měsíci, ač se o ní říkalo, že je
neplodná. Neboť `u Boha není nic
nemožného´." Maria řekla: "Hle,
jsem služebnice Páně; staň se mi
podle tvého slova." Anděl pak od ní
odešel (L 1,36-38). U Boha není
NIC nemožného. Marie nádherně
reagovala.
Ježíš říká zvláštní věc:
Amen, amen, pravím vám: Kdo věří
ve mne, i on bude činit skutky, které
já činím, a ještě větší, neboť já jdu
k Otci (J 14,12). Co to znamená, že
budeme činit stejné nebo ještě větší
skutky?
Ježíš Kristus je tentýž včera
i dnes i na věky (Žd 13,8). Ježíš se
nezměnil. Objevili jsme to?
Abraham a Sára již byli
v pokročilém věku, když se dozvěděli, že budou mít zaslíbeného syna:
Tu Hospodin Abrahamovi
řekl: "Pročpak se Sára směje a říká:
»Což mohu opravdu rodit, když už
jsem tak stará?« Je to snad pro Hospodina nějaký div? V jistém čase, po
obvyklé době, se k tobě vrátím a Sára bude mít syna." Sára však zapírala: "Nesmála jsem se", protože se
bála. On však řekl: "Ale ano, smála
ses." (Gn 18,13-15).
Hospodin, když se rozmyslel, že udělá svět, tak řekl a STALO
SE TO.
Církev nemá čekat na probuzení, má ho realizovat. Je to snad
pro Hospodina nějaký div, že Kristovo tělo má růst?
V úvodním textu čteme:
může učinit neskonale víc, než zač
prosíme a co si dovedeme představit.
Výraz
„neskonale
víc“ (řecké huperperisseuó) znamená míru, kterou nelze vyjádřit; je to
něco mimořádně překračující. Mimořádně
nad
míru.
Řecké
„nooumen“ znamená myslet si, přemýšlet, představit si, chápat.
V Božím myšlení, v Boží
moci nejsou hranice. Bůh může
všechno. Je to nad naše chápání,

proto neomezujme se pouze na svou
představu.
Existují horizonty
(končiny) našeho myšlení.
Zvykli jsme si říkat: „Ale,
byla jiná doba“. Někdy v církvi velice málo mluvíme o Bohu, ještě méně
o Kristu a skoro vůbec nemluvíme o
Duchu svatém, v jehož síle máme jít
a být Kristovými svědky. Často jdeme ve vlastní síle a posuzujeme věci
svým chápáním, svou lidskou představivostí a svým rozumem. Nechápeme, jak Bůh mohl tvořit slovy,
z ničeho udělat něco. Přijmout to můžeme jedině vírou. Naše představy,
naše mysl se omezuje jen na lidské
vidění. Jinak řečeno: věřím jenom
tomu, na co si můžu sáhnout. Přitom
nevidíme spoustu věcí, které existují:
vzduch, rentgenové paprsky,…
Lidé uvíznou na tomto a řeknou, že Bůh není. Máme-li být lidem
víry, pak musíme svoje myšlení svojí
vírou přesáhnout. Svůj rozum přesáhnout vírou i svoji vůli.
Oni porozuměli jedné věci,
že budou-li věrni napříč okolnostem,
tak se k nim Pán Bůh bude přiznávat.
A i to je tajemství Boží moci. Síla a
moc stálosti. Nepotřebuji všem věcem rozumět, ale jsem-li věrný, přesahuji tím svoje myšlení. Tím vytvářím prostor, aby to Pán Bůh mohl
udělat. Jsme-li věrní a stálí. Existují
hranice, přes které se církev nedokáže a možná ani nechce přehoupnout.
Je to snad nějaký div, aby
Pán Bůh naplnil tyto prostory? Byl to
pro Hospodina div, že Gedeón s málo
lidmi porazil mnoha tisícovou armádu? Je-li Bůh s vámi, tak ne.
Co k tomu dodat? Je-li Bůh s
námi, kdo proti nám? (Řím 8,31).
Bůh nepotřebuje ke svému
jednání náš souhlas, ale chce si nás
použít, i když nerozumíme plně všemu. Jako zaměstnanec firmy nemusím rozumět řízení vedení firmy. Stačí, když dělám dobře svoji práci. A
jsem-li v tom stálý a věrný, tak to je
příčina, proč mohou přijít zázračné
divuplné věci.
Jestli přijde probuzení, tak
tam, kde lidé jsou věrní. Jestli přijde
Boží moc a zázraky, tak tam, kde lidé
jsou věrní. Mentální ani fyzická moc
není klíčem k tomu, aby se uvolňovala a projevovala Boží moc k nějakým
věcem.

Apoštol Pavel byl velmi
vzdělaný člověk a silná osobnost,
přesto píše: … má řeč a mé kázání
se neopíraly o vemlouvavá slova
lidské moudrosti, ale prokazovaly se
Duchem a mocí, aby se tak vaše víra
nezakládala na moudrosti lidské,
ale na moci Boží (1Ko 2,4-5).
Buďme Bohu k dispozici
jako Pavel. On tu říká, aby se víra
jeho posluchačů zakládala NE na
jeho osobnosti, ale na té uvolňující
se Boží moci.
Až dosud jste o nic neprosili
v mém jménu. Proste a dostanete,
aby vaše radost byla plná (J 16,24).
Ale David Pelištejci odpověděl: "Ty jdeš proti mně s mečem,
kopím a oštěpem, já však jdu proti
tobě ve jménu Hospodina zástupů,
Boha izraelských řad, kterého jsi
potupil. Ještě dnes mi tě Hospodin
vydá do rukou. Zabiji tě a srazím ti
hlavu. Ještě dnes vydám mrtvoly z
pelištejského tábora nebeskému
ptactvu a zemské zvěři. Celý svět
pozná, že při Izraeli stojí Bůh. A celé
toto shromáždění pozná, že Hospodin nezachraňuje mečem a kopím.
Vždyť boj je Hospodinův. On vás
vydá do našich rukou." (1Sa 17,4547). Jaké vědomí měl mladičký David! Izraelci se nechali pohltit strachem, ne však David.
Když David zhřešil, přišel za
ním prorok Nátan a řekl mu: Dal
jsem ti dům tvého pána a do tvé náruče ženy tvého pána, dal jsem ti
dům Izraelův i Judův, a kdyby ti to
bylo málo, přidal bych ti mnohem víc
(2S 12,8). V té době již byl David na
vrcholu své slávy, byl králem, bohatým, slavným pro svá vítězství. Bůh
mu v té době dal úplně všechno, co
tehdejší král mohl mít. A dostal by
ještě víc.
Čím víc se modlíme, tím víc
roste naše kapacita nad to, co si dokážeme představit. Buďme odvážní a
chtějme víc. Chceme-li víc i Bůh od
nás víc očekává.
Apoštol Pavel se rozhodl
rozeběhnout za Kristem: Nemyslím,
že bych již byl u cíle anebo již dosáhl
dokonalosti; běžím však, abych se jí
zmocnil, protože mne se zmocnil
(uchvátil KR, B21) Kristus Ježíš (Fp
3,12).
Ten, kdo se nechá Kristem

uchvátit je adeptem Božího zmocnění (spojené nádoby). Připomínejme si, kolik sborů Pavel založil a co
všechno pro Krista udělal. Kdo je pro
práci zanícený, dělá mnohem víc.
Dělejme to tímto způsobem a dokážeme neskonale víc.
Dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi
svědky …(Sk 1,8).
Když jim to Pán řekl, byl vzat
vzhůru do nebe a usedl po pravici
Boží. Oni pak vyšli, všude kázali; a
Pán s nimi působil a jejich slovo potvrzoval znameními (Mk 16,19-20).
Mezi lidem se rukama apoštolů dálo mnoho znamení a divů (Sk
5,12).
Závěr:
1/ Nevěřím-li, že Bůh může dělat
„neskonale víc“, pak jsem sám nemocný.
2/ Stále důvěrně počítej s Boží mocí.
Buď si toho vědom.
3/ Má-li nás Pán ve své moci, můžeme být mocní.
4/ Zlý kristovcům namlouvá, že žádnou moc nemají nebo jen malou,
omezenou.
5/ Jdi, kaž, služ a zakusíš přítomnost Boží moci, zmocnění.

Biblická hodina
Když slepý vede slepého
(dokončení)
Pavel Kalous, 16. 9. 2015
Vy jste tělo Kristovo, a každý
z vás je jedním z jeho údů. A v církvi
ustanovil Bůh jedny za apoštoly, druhé za proroky, třetí za učitele; potom
jsou mocné činy, pak dary uzdravování, služba potřebným, řízení církve,
řeč ve vytržení. Jsou snad všichni
apoštoly? Jsou všichni proroky? Jsou
všichni učiteli? Mají všichni moc činit divy? (1K 12,27-29)
My potřebujeme najít své
místo. Nemyslete si, že jste všichni
apoštolé, proroci (tak jako Miriam, ta
si to myslela. Ona neměla povolání,
měla „pouze“ prorocké obdarování.
Mluvila s Áronem o Mojžíšovi,
„drbali“ ho, ale Hospodin to slyšel a
oba onemocněli malomocenstvím.).
Můžeme mít oba stejné obdarování,
ale ne povolání.
A on dal jedny apoštoly, jiné
proroky, některé evangelisty, jiné
pastýře a učitele, aby dokonale připravili svaté k dílu služby, k vybudování těla Kristova. (Ef 4,11-12 B21)
Někdo je povoláním evangelista. Někdo je hlavou celé skupiny,
každý jsme někde a máme tam fungovat. Bůh je Bohem společenství.
Mojžíš také musel rozdělit lidi a ustanovit autority, aby vše zvládl.
Žádáme vás, bratří, abyste
uznávali ty, kteří mezi vámi pracují,
jsou vašimi představenými v Kristu a
napomínají vás. Velmi si jich važte a
milujte je pro jejich dílo. Žijte mezi
sebou v pokoji. (1Te 5,12-13)
Za své autority se modlíme,
aby nebyly slepé. Abychom na tom
potom vydělali všichni.
Poslouchejte ty, kteří vás vedou, a podřizujte se jim, protože oni
bdí nad vámi a budou se za vás

zodpovídat. Kéž to mohou činit s radostí, a ne s nářkem; to by vám nebylo na prospěch. (Žd 13,17)
Podřizujte se, ale používejte
rozum. Jako farníci jsme zodpovědní
sami za sebe, sami musíme číst, sami
se musíme modlit. To je duchovní
pokrm pro nás. Podřizování není slepé, máme mít duchovní názor. Duchovní autority bdí nad námi, je to
jejich duchovní zodpovědnost. Jednou se jich na to Bůh zeptá. Kdy nad
námi bdí s radostí? Když jsme zapálení, čteme si, modlíme se. Ale někdy
to tak není. Někdy jsme jako záškoláci a pak odpadáme. Autority ale musí
udělat vše pro to, aby to tak nebylo,
samozřejmě v rámci jejich osobní
zodpovědnosti. Která sahá až tam,
kde začíná naše zodpovědnost. Nenechej se zatáhnout do postoje „proti“
autoritě. Podobně jako Miriam a
Áron: Bůh to slyšel - Nu 12,2.
Nebuď nástrojem rozšiřování
pomluv, zpochybňování, znevažování, apod. Bůh to slyší.
Starším, kteří svou službu
konají dobře, ať se dostane dvojnásobné odměny, zvláště těm, kteří nesou břemeno kázání a vyučování. Neboť Písmo praví: `Nedáš náhubek
dobytčeti, když mlátí obilí´, a jinde:
`Dělník si zaslouží svou mzdu´. Stížnost (žaloby KR; obvinění B2) proti
starším nepřijímej, leda na základě
výpovědi dvou nebo tří svědků. (1Tm
5,17-19)
Nenechte se stavět proti autoritám na základě drbů ‚jedna paní
povídala‘, je třeba vše pořádně prověřit, jestli opravdu dělá, co nemá. Je
třeba mít určité hledisko. Jestliže něco máš, musí to být opodstatněné a
na základě dvou či tří svědků. Vše, co
říkáte, Hospodin slyší. Proč? Protože
Bůh jedná skrze lidi (jinak by byla
Bible prázdná, bez Abrahama, Mojžíše …).
Vyškrtejte si z Bible osoby,
jejich jména a jejich příběhy i jednání
(a Bible bude prázdná). Ať se nám to
líbí či ne, Bůh jedná skrze lidi, protože On je hlava a učedníci jsou Jeho
končetiny. Apoštol Pavel byl misionář, kazatel, učitel, zakladatel sborů
(člověk v postavení, autoritě a zodpovědnosti): Modlete se také za nás,

aby Bůh otevřel dveře našemu slovu,
abych mohl zvěstovat tajemství Kristovo, pro něž jsem teď ve vězení.
On ty modlitby potřeboval.
My jsme všichni tým. Ko 4,3
Modlete se za nás. Jsme si
sice jisti svým dobrým svědomím,
neboť se snažíme jednat tak, aby
nám nemohli nic vytknout; a přece
vás důtklivě prosím, modlete se za
mne, abych vám byl co nejdříve zase
navrácen.(Žd 13,18-19)
Modlete se za svoje autority
a nebuďte slepí. Budete vidět, že
Mojžíšova vize nebyla jeho, ale od
Boha. Kdo je sborovou autoritou:
kazatel sboru, starší, členové chval,
členové „besídkářského“ týmu, vedoucí domácích skupinek; prostě
každý, kdo nějakým způsobem vede
někoho druhého.
Závěr:
1/ Duchovní slepota je naší přirozeností (s ní se už rodíme).
2/ Modleme se za své osobní prohlédnutí, uzdravení svého duchovního zraku.
3/ To, co člověka stále oslepuje a
rozostřuje zrak, je hřích.
4/ Co s tím? Součást mé modlitby:
Ať vidím, Pane. (Mk 10,51)
5/ Bez autorit a představených
v církvi Bůh nejedná; aby však vedli, musí (duchovně) vidět, kam jít.
6/ Proto: Modli se za své sborové
autority. Je to důležité pro ně i pro
tebe.
7/ Zdravé autority jsou předpokladem zdravého vedení, učení, tj.
zdravého sboru.

Duchovní vidění
Pavel Kalous, 23. 9. 2015
Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy,
dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali a osvíceným vnitřním
zrakem viděli, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše
dědictví v jeho svatém lidu a jak
nesmírně veliký je ve své moci k
nám, kteří věříme. (Ef 1,17-19)
Bůh nás k duchovnímu

vidění vede, je to pro nás důležité.
My pak vidíme něco, co třeba je jiným lidem skryto. Tady je kód ke
křesťanskému nadšení. Když vnitřně
vidíte, k čemu vás Pán povolal, musíte se do něj prostě „zbláznit“. Kdo
má Krista, tak pro něj smrt není konec, ale vidí ten rozvinutý koberec
věčnosti. Po kterém pořád může běžet. Kdo má vnitřní osvícení, je u něj
zakořeněna touha sloužit Pánu, touha
se nechat obrušovat – bez Jeho obrušování jsme hrubí.
Není to prvotní pobláznění,
máme tu touhu 50, 60 i 70 let. Ježíš
hlasitě zvolal: „Kdo věří ve mne, ne
ve mne věří, ale v toho, který mě poslal. A kdo vidí mne, vidí toho, který
mě poslal.“ (J 12,44-45)
Pán Ježíš je jako klíčová dírka, skrze níž vidíme Boha Otce. Je
tím pohledem na Otce. On reprezentuje Otce. Toto nelze vidět běžným
lidským okem. Ježíše Krista jako Mesiáše neviděli ani Židé. Petr a Jeho
učedníci Ho poznali.
První, co Bůh stvořil, bylo
světlo: I řekl Bůh: "Buď světlo!" A
bylo světlo. (Gn 1,3)
Velice důležitý je Duch Svatý, toho stvořil v 2.verši. To, na čem
Bohu záleželo, bylo světlo. Světlo
pro naše vidění je důležité. Pro naše
duchovní vidění. Kazatelé by měli
být nositeli světla.
Poslal tam koně a vozy a silný oddíl vojska. Přitáhli v noci a oblehli město. Za časného jitra vstal
sluha muže Božího, vyšel ven, a HLE,
vojsko s koňmi a vozy obkličovalo
město. Mládenec Elíšovi řekl:
"BĚDA, můj pane, co teď budeme
dělat?" Odvětil: "Neboj se, protože s
námi je jich víc než s nimi." Potom se
Elíša modlil: "Hospodine, otevři mu
prosím oči, aby viděl!" Tu Hospodin
otevřel mládenci oči a on UVIĎEL
horu plnou koní a ohnivých vozů okolo Elíši. (2Kr 6,14-17)
Je to trošku na hraně. Chtějí
zlikvidovat Božího služebníka. Reakce Elíšova sluhy je, že to vidí jako
katastrofu. Tak je to i v našem životě.
Něco se stane a my vidíme přicházející katastrofu, říkáme si, že je to v
háji. Boží prorok měl v srdci pokoj,
ale ten přichází z Boží přítomnosti v
našem životě. Bůh má kolem sebe
také vojsko. Elíša sluhu uklidnil,

modlil se za něj, protože toho viděl
víc než ten sluha. Sluha pak prohlédl.
Jedná se o obraz toho, že
máme kolem sebe něco, co nevidíme, ale když nám je odhalen význam, začíná nám to docházet, jedná
se o určitou formu zjevení. Toto vidění člověk nemá bez Boha. Uvěření
je naše první uvidění. Znovuzrození
je pouze počátkem našeho prohlédnutí. Není však „konečné“. Ani po
znovuzrození nevidíme vše a najednou (to by se už apoštol Pavel nemusel za ostatní modlit).
To, co je potom před námi,
je obrovský balík informací, které
nám Bůh odkrývá – skrytý smysl.
Uvidíme to duchem. Žijeme přece z
víry, ne z toho, co vidíme. (2K 5,7)
My nežijeme z reálných věcí, které tvoří život. Žijeme z víry, v
důvěře chodíme po vodě, díváme-li
se na Krista. Nepouštíme-li do sebe
věci viditelné, začínáme vidět způsobem, jakým vidí Bůh.
Bůh tohoto světa oslepil jejich nevěřící mysl, aby jim nevzešlo
SVĚTLO evangelia slávy Kristovy,
slávy toho, který je obrazem Božím.
(2K 4,4)
Když máte světlo, pak uvidíte ten obraz, že Kristus je váš Mesiáš. Nějakým způsobem vás to osloví.
Otec nás chce vrátit do podoby Krista. Samozřejmě Zlý dělá všechno pro
to, abyste Krista neviděli, protože
Ho
nenávidí.
Chce
nám
„vypíchnout“ oči, abychom Ho neviděli. Je to duchovní boj.
U tebe je pramen žití, když ty
jsi nám světlem, spatřujeme světlo.
(Ž 36,10)
Z tvých ustanovení jsem nabyl rozumnosti, proto nenávidím každou stezku klamu. Světlem pro mé
nohy je tvé slovo, osvěcuje moji

stezku. (Ž 119,104-105)
Odkud přichází to světlo? Z
Božího Slova. Duchovní autority nám
říkají, čtěte si, ale my sami si musíme
číst Boží Slovo, nikdo to za nás neudělá. Je to alfa a omega křesťanského
žití. Boží Slovo nám zprostředkovává
světlo pro naše nohy. Bibli čteme
kvůli sobě. Každý z nás má tu možnost a je to naše zodpovědnost.
Vždyť příkaz je světlem a vyučování osvěcuje, domluvy a kárání
jsou cesty životu. (Př 6,23)
Nebo přikázání jest svíce, a
naučení světlo, a cesta života jsou
domlouvání vyučující. (KR Př 6,23)
Všimněme si úzké spojitosti
mezi výrazy: Světlo = Slovo = Kristus. Mít Krista, zn. mít Slovo, mít
Slovo zn. mít Krista, mít Krista =
SLOVO zn. mít SVĚTLO … Čteme
J 1,1-16.
Je zde vidět ta symbolická
spojitost mezi slovem, světlem a
Kristem. Jaký máš vztah k Písmu,
takový máš vztah ke Kristu. Když
trávíš čas s Božím Slovem, máš vztah
ke Kristu. Ve dne v noci znamená,
kdykoliv jen můžeš, čti si. Jsme stvořeni skrze Krista a pro Krista.
Jan Křtitel, Kristův bratranec
v něm vidí to světlo a uvědomuje si
to. Vidí v něm Mesiáše.
To město nepotřebuje ani
slunce ani měsíc, aby mělo světlo:
září nad ním sláva Boží a jeho světlem je Beránek. … (21,23) Noci tam
již nebude a nebudou potřebovat
světlo lampy ani světlo slunce, neboť
Pán Bůh bude jejich světlem a budou
s ním kralovat na věky věků. (Zj 22,5)
Beránek je Kristus, On sám
je tou plností toho světla. Když máte
Krista, máte světlo pro svoje nohy.
Každý z nás může vidět. Můžeme
znát dobře Bibli, ale můžeme mít i
problém, když si jen něco pamatujeme a nemáme to zjevené. Máme tedy
jen kupu informací. Umíme-li jen
něco zpaměti a nejsme upřímní, je
nám to na nic.
Ale Pavel a Barnabáš směle
prohlásili: "Vám židům mělo být
SLOVO Boží zvěstováno nejprve.
Protože je odmítáte, a tak sami sebe
odsuzujete k ztrátě věčného života,
obracíme se k pohanům. Vždyť Pán
nám přikázal: `Ustanovil jsem tě,
ABYS byl světlem pohanům a nesl

spásu až na sám konec země.´ Když
to pohané uslyšeli, radovali se a
velebili slovo Páně; ti pak, kteří byli
vyvoleni k věčnému životu, uvěřili. A
slovo Páně se šířilo po celé krajině.
(Sk 13,46 -49)
My máme odrážet světlo
našeho Pána. Svět žije ve tmě a my
jsme něco jako pouliční lampy, které svítí, nebo blikají či nesvítí.
My máme vědět, jak sloužit
tomuto světu. Má v tom prsty i
Duch svatý: Veškeré Písmo pochází
z Božího Ducha a je dobré k učení,
k usvědčování, k nápravě, k výchově
ve spravedlnosti, aby Boží člověk
byl náležitě připraven ke každému
dobrému činu. (2Tm 3,16-17)
Duch Svatý přichází k učedníkům, vede je a připomíná, co řekl
Kristus. První křesťané neměli Bibli
svázanou jako my. První učedníci
žili z toho, co měli naposlouchané
od Krista, a aby to nezapomněli,
připomínal jim to Duch Svatý. Duch
svatý, původce Slova, oživuje Slovo
(z Písma). Duch Svatý nám z Bible
(knihovna) Slovo vytahuje a prostřednictvím něj k nám promlouvá.
Ne že bychom mohli tuto
způsobilost přičítat sami sobě na
základě toho, co je v nás; naše způsobilost je od Boha, který nás učinil
způsobilými sloužit nové smlouvě,
jež není založena na liteře, nýbrž na
Duchu. Litera zabíjí, ale Duch dává
život. (2K 3,5-6)
Čteme Bibli pravidelně,
jako když jíme. Samotné čtení Bible
bez vědomí, že se máme modlit a
bez Ducha Svatého, je nám to skoro
k ničemu. Když to neděláte s Duchem Svatým, tak prostě jen čtete.
Duch Svatý dává život. Existuje ale
spousta zákoníků, kteří tlučou Biblí
po hlavě, obrazně řečeno, a není zde
pak prostor pro milost a odpuštění.
Naopak je-li někdo Duchem Svatým
usvědčen ze hříchu, pak činí pokání
a tak to má být.
Obraťte se, když vám domlouvám. Hle, nechám na vás proudit svého DUCHA, uvedu vám ve
známost svá SLOVA. (Př 1,23)
Bůh nás uvádí do světla
svého Slova prostřednictvím svého
Ducha. O Kristu je prorocky řečeno:
"Já pak s nimi uzavřu tuto smlouvu,
praví Hospodin: můj DUCH, který

na tobě spočívá, a má SLOVA, která
jsem ti vložil do úst, nevzdálí se z úst
tvých ani z úst tvého potomstva ani z
úst potomstva tvého potomstva od nynějška až na věky," praví Hospodin.
(Iz 59,21)
Boží lid má být lidem Božího
Slova. To se týká nás všech. My jsme
tím potomstvem. Když máme Boží
Slovo, máme světlo.
Nato mi ŘEKL: "Toto je SLOVO Hospodinovo k Zerubábelovi: Ne
mocí ani silou, nýbrž mým DUCHEM,
praví Hospodin zástupů. (Za 4,6)
Zase vidíte, že jemu tam přišlo nějaké zjevení. On mu tady říká,
nemusíš vlastní silou, ale mým Duchem.
Co dává život, je DUCH, tělo
samo nic neznamená. SLOVA, která
jsem k vám mluvil, jsou DUCH a jsou
život. ...(J 6,63)
Ono někdy z kazatelny zazní
nějaké slovo, které neřekne vůbec nic,
protože nebylo zjeveno.
Ale Přímluvce, Duch svatý,
kterého pošle Otec ve jménu mém, ten
vás NAUČÍ všemu a připomene vám
všecko, co jsem vám ŘEKL (slovo).
(J 14,26)
Přijměte … meč DUCHA,
jímž je SLOVO Boží.(Ef 6,17)
Duch jde se Slovem. Ve víře
chápeme, že Božím slovem byly založeny světy, takže to, na co hledíme,
nevzniklo z viditelného. (… za přítomnosti Ducha Božího) (Žd 11,3)
Z jeho rozhodnutí jsme se
znovu zrodili Slovem PRAVDY (tj.
Krista), abychom byli jakoby první
sklizní jeho stvoření. (Jk 1,18)
Kristus je Váš osobní Mesiáš.
„Dodatek“ (to neznamená, že jsme
slepí!): Nyní vidíme jako v zrcadle,
jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale
potom poznám plně, jako Bůh zná
mne. (1K 13,12)
Nejsme v Božím Království v
plnosti. Nejsme slepí, ale poznáváme
jen částečně.
Bůh nás učí jako ve škole,
prostě postupně, adekvátně tomu, jak
rosteme.
Je třeba chodit do Boží školy,
používat Boží učebnici a plnit si Boží
úkoly (modlit se …). Pokud to neděláme, nechápeme, co se děje.

Závěr:
1/ Bůh chce, abychom viděli. Vidět
Božíma očima je pro Božího člověka
normální.
2/ Duchovní vidění není součástí
naší přirozenosti (rodíme se jako duchovně slepí).
3/ Předpokladem Božího vidění je
znovuzrození. Tím to ale nekončí.
4/ PÍSMO je LAMPOU, kterou
rozsvěcuje DUCH SVATÝ.
5/ Modleme se za své osobní prohlédnutí, uzdravení svého duchovního zraku.
6/ Učiň Boha = Krista, svým světlem, to nejde bez Slova; čti jej pravidelně s prosbou o světlo Ducha svatého.
7/ Kdo vidí Krista = Slovo, má světlo a vidí Otce i Jeho záměry. Můžeš i
ty.

Aby se ti dobře vedlo, … byls
zdráv … jako se daří tvé duši
Pavel Kalous, 30. 9. 2015
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)
Starší Gáiovi milému, kteréhož já miluji v pravdě. Nejmilejší,
žádámť obzvláštně, abys se dobře měl
a zdráv byl, tak jako duše tvá dobře
se má. (KR)
Já starší milovanému Gaiovi,
jehož miluji v pravdě. Milovaný,
modlím se, abys ve všem prospíval a
byl zdráv, tak jako prospívá tvá duše.
(NBK)
Já starší drahému Gaiovi,
kterého miluji v pravdě. Můj drahý,
přeji ti od Boha, aby se ti všem dobře
dařilo a aby tvé tělo bylo v tak dobrém zdraví jak je tvoje duše. (Petrů)
Já starší milovanému Gaiovi,
jehož miluji v pravdě. Milovaný! Přeji ti, abys ve všem prospíval a byl
zdráv jako prospívá tvá duše. (Žilka)
Budeš dělat jen to, co je
správné a dobré v Hospodinových
očích, ABY se ti dobře vedlo, až půjdeš obsadit tu dobrou zemi, o níž
Hospodin přísahal tvým otcům, že z
ní před tebou vypudí všechny tvé nepřátele; tak přece mluvil Hospodin.
(Dt 6,18-19)
A samozřejmě, že celá

Kristova činnost byla doplňována
„aby se lidem dobře vedlo“.
Ježíš obcházel všechna města i vesnice, UČIL v jejich synagógách, KÁZAL evangelium království
a UZDRAVOVAL každou nemoc a
každou chorobu. (Mt 9,35)
1/ Láska (agape) je znakem
pravosti, nikoliv míra „duchovnosti“.
Nejprve je důležité všimnout si, jaký
má Jan postoj vůči Gaiovi. Je to postoj lásky, která se projevuje VIDITELNÝM zájmem (píše mu dopis).
Všimněme si ale také, že mu jej píše
v autoritě staršího církve (je to dopis
služebně osobní).
První dva verše ukazují na
3x vyjádřený kompliment, vyznání
láskyplného vztahu.
Já starší milému Gáiovi, jehož miluji v pravdě… Modlím se za
tebe, milovaný …(v.1-2)
Prokazujeme se bezúhonností, poznáním, trpělivostí, dobrotivostí, Duchem svatým, nepředstíranou
láskou. (2K 6,6)
Když jste nyní přijali pravdu
a tak očistili své duše k nepředstírané bratrské lásce, z upřímného srdce
vytrvale se navzájem milujte. (1Pt
1,22)
Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý,
kdo miluje, z Boha se narodil a Boha
zná. … Milovaní, jestliže Bůh nás tak
miloval, i my se máme navzájem milovat. Boha nikdy nikdo neviděl, ale
jestliže se milujeme navzájem, Bůh v
nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle. … Řekne-li někdo:
"Já miluji Boha", a přitom nenávidí
svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje
svého bratra, kterého vidí, nemůže
milovat Boha, kterého nevidí. A tak
máme od něho toto přikázání: Kdo
miluje Boha, ať miluje i svého bratra. (1J 4,7.11-12.20-21)
2/ Církev musí pochopit význam a sílu modlitby, přímluvné
modlitby.
Bible mluví o tom, že je důležité se stále modlit a neochabovat
(za sebe i druhé). Je to i duševně povzbudivé, když to člověku i jednoduše řeknete – „modlím se za tebe.“
Kdyby přímluvy neměly význam,
proč by nás k nim Písmo vedlo?
Vypravoval jim podobenství,
ABY ukázal, jak je třeba stále se

modlit a neochabovat. (L 18,1)
V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za
všechny bratry i za mne, … (Ef 6,18)
Na prvním místě žádám, aby
se konaly prosby, modlitby, přímluvy,
díkůvzdání za všechny lidi, za vládce
a za všechny, kteří mají v rukou moc,
abychom mohli žít tichým a klidným
životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. (1Tm 2,1-2)
Bůh má zájem o celé naše
tělo.
(Živé Boží slovo také proniká
na rozhraní duše a ducha, do kostí a
morku = těla; Žd 4,12).
Sám Bůh pokoje nechť vás
cele posvětí a zachová vašeho ducha,
duši i tělo bez úrazu a poskvrny do
příchodu našeho Pána Ježíše Krista.
Věrný je ten, který vás povolal; on to
také učiní. Bratří, modlete se i vy za
nás! (1Te 5,23-25)
Proto, MODLI SE.
3/ Co je předmětem Janových
modliteb za milovaného Gáia? …
modlím se, ABY ….
Bůh chce, aby se člověku
dobře vedlo. Zde vidíme nahlédnutí
do Božího srdce.
Neboť to, co s vámi zamýšlím,
znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli
o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti. Budete mě volat a chodit ke
mně, modlit se ke mně a já vás vyslyším. Budete mě hledat a naleznete mě,
když se mne budete dotazovat celým
svým srdcem. Dám se vám nalézt, je
výrok Hospodinův, a změním váš
úděl, shromáždím vás ze všech pronárodů a ze všech míst, kam jsem vás
vyhnal, je výrok Hospodinův, a přivedu vás zpět na místo, odkud jsem vás
přestěhoval." (Jer 29,11-14)
Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, ABY
měly život a měly ho v hojnosti. (J
10,10)
Jsou tu (samozřejmě) i jiné
předpoklady pro:
Tak to učinil Chizkijáš v celém Judsku. Činil, co bylo dobré,
správné a pravdivé před Hospodinem, jeho Bohem. Při celém, díle,
které začal pro službu v domě Božím
a pro zákon a přikázání, dotazoval se
svého Boha; činil je celým svým

srdcem a - dílo se mu dařilo. (2Pa
31,20-21)
Je jako strom zasazený u
tekoucí vody, který dává své ovoce v
pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše,
co podnikne, se zdaří. (Ž 1,3)
„Cti otce svého i matku
svou“ je přece jediné přikázání, které
má zaslíbení: „aby se ti dobře vedlo
a abys byl dlouho živ na zemi.“ (Ef
6,2-3) (Dt 5,16)
Byl to Gaius sám. Apoštol
Jan se bezpochyby zajímal, jak se
Gaiovi daří. Všimněte si – a to nejen
duchovně, ale i tělesně.
Bůh má zájem nejen o ducha
člověka, ale i o tělo a duši.
a) … Aby se ti VE VŠEM
dařilo ….
b) ... Abys byl ZDRÁV …
prospíval … … jako se daří tvé duši
….
Závěr:
1/ Všechny naše služby mají být motivovány láskou AGAPÉ.
2/ Kristova církev (křesťané) nese
viditelné projevy AGAPÉ.
3/ Kristus a kristovci se zajímají o
konkrétní potřeby druhých kristovců
„Gaiů“.
4/ Dělají to modlitbou. Projevují-li
zájmem, pak ví, za co.
3/ Božím záměrem je radostný a plný
život (za více předpokladů, že).
6/ Modli se, aby se „ti – mu - ve
všem dobře dařilo a abys byl zdráv“.
7/ Bůh chce, aby se také dobře dařilo
tvé duši.

Sborová kázeň
Pavel Kalous, 7. 10. 2015
Kázeň a výchova je součástí
Boží lásky.
Když tvůj bratr zhřeší, jdi a
pokárej ho mezi čtyřma očima; dá-li
si říci, získal jsi svého bratra. Nedá-li

si říci, přiber k sobě ještě jednoho
nebo dva, aby `ústy dvou nebo tří
svědků byla potvrzena každá výpověď´. Jestliže ani potom neuposlechne, oznam to církvi; jestliže však neuposlechne ani církev, ať je ti jako
pohan nebo celník. /CEP/ (Mt 18,15)
Zhřešil-li by pak proti tobě
bratr tvůj, jdi a potresci ho mezi sebou a jím samým. Uposlechl-li by
tebe, získal jsi bratra svého. Jestliže
by pak neuposlechl, přijmi k sobě
jednoho anebo dva, aby v ústech
dvou nebo tří svědků stálo každé slovo. Pakliť by jich neuposlechl, pověz
církvi. Jestliže pak i církve neuposlechne, budiž tobě jako pohan a publikán. /KR/ (Mt 18,15)
Neřešení záležitostí nebo
lhostejnost mají zhoubný, destruktivní účinek. Důsledky špatného jednání na sebe zpravidla nenechají dlouho čekat. Naše změkčilost, nedospělost, absence duchovních „otců“ v
autoritě,
sboru
neprospívá
(přecházení manýr, přehlížení hříchu,
pseudo-láska, nesprávná interpretace
lásky, naivita členů, atd.).
Proč se kázeň vykonává?
Protože, bratři a sestry někdy
zhřeší:
a/ prostě něco udělají
(hanbatý film, „malá“ lež v práci);
b/ něco udělají proti někomu, postoj srdce, pomluvy … v rámci společenství.
V textu vidíme, že Kristus
mluví v souvislosti se společenstvím
(tvůj „bratr“).
Proviní-li se proti tobě někdo
z věřících:
1/ Když tvůj bratr zhřeší, jdi
a pokárej ho mezi čtyřma očima; dáli si říci, získal jsi svého bratra.
2/ Nedá-li si říci, přiber k
sobě ještě jednoho nebo dva, aby
`ústy dvou nebo tří svědků byla potvrzena každá výpověď´.
3/ Jestliže ani potom neuposlechne, oznam to církvi;
4/ Jestliže však neuposlechne
ani církev, ať je ti jako pohan nebo
celník.
Soudcové (podobně ve SZ
Mojžíš, Gedeón) kdysi dělali totéž (v
NZ duchovní otcové: 1J 2,3).
Apoštol Pavel říká efezským
starším (ví, že soužití ve společenství
není jednoduchá věc):

Dávejte pozor na sebe i na
celé stádo, ve kterém si vás Duch svatý ustanovil za strážce, abyste byli
pastýři Boží církve, kterou si Bůh získal krví vlastního Syna. (Sk
20,28)...společenství strážíme proti
vnějším, ale také proti vnitřním vlivům. Církev je a musí být organizovaná, vše má svůj řád, své místo.
Několik textů k doplnění.
Poslouchejte ty, kteří vás vedou, a podřizujte se jim, protože oni
bdí nad vámi a budou se za vás zodpovídat. Kéž to mohou činit s radostí,
a ne s nářkem; to by vám nebylo na
prospěch. (Žd 13,17)
Vždyť celý zákon je shrnut v
jednom slově: Milovati budeš bližního
svého jako sebe samého! Jestliže však
jeden druhého koušete a požíráte,
dejte si pozor, abyste se navzájem
nezahubili. (Ga 5,14)
Mlékem jsem vás živil, pokrm
jsem vám jíst nedával, protože jste jej
nemohli snést - ani teď ještě nemůžete, neboť dosud patříte světu. Odkud
je mezi vámi závist a svár, ne-li z toho, že patříte světu a žijete jako ostatní lidé? (1K 3,2) Apoštol Pavel to
píše církvi.
Z Milétu poslal Pavel vzkaz
do Efezu a zavolal si starší církve.
Když k němu přišli, řekl jim: "Vy víte,
jak jsem si u vás počínal celou dobu
od prvního dne, kdy jsem přišel do
Asie. Sloužil jsem Pánu s velkou pokorou, v slzách a zkouškách, které mě
potkaly pro úklady židů. … Dávejte
pozor na sebe i na celé stádo, ve kterém si vás Duch svatý ustanovil za
strážce, ABYSTE byli pastýři Boží
církve, kterou si Bůh získal krví vlastního Syna. (Sk 20,17.28)
1/ Pokud někoho kázníme
(první oblast), děláme to mezi
„čtyřma očima“.
Kárání není věcí teatrální.
Vězte, že se to týká každého z nás.
Pokud se tak děje, má to být v duchu
pastýřských postojů (v lásce agape).
Žádné „vyřizování si účtů“ apod.
Dobrým základem je mít srdce milosti (…jakou měrou měříte).
Mějte se na pozoru! Když tvůj
bratr zhřeší, pokárej ho, a bude-li
toho litovat, odpusť mu. A jestliže
proti tobě zhřeší sedmkrát za den, a
sedmkrát k tobě přijde s prosbou: `Je
mi to líto´, odpustíš mu!" (L 17,3)

Cílem je přivést člověka k
pokání. Máme být kdykoli připraveni
odpustit.
Na druhou stranu, nelze přecházet věci nekázně.
Vždyť Hospodin domlouvá
tomu, koho miluje, jako otec synu, v
němž nalezl zalíbení. (Př 3,12)
Koho Pán miluje, toho přísně
vychovává, a trestá každého, koho
přijímá za syna. (Žd 12,6)
Klademe vám na srdce, bratří, kárejte neukázněné, těšte malomyslné, ujímejte se slabých, se všemi
mějte trpělivost. (1Te 5,14)
V Písmu má místo domluva,
v textu je „dá-li si říci“. Cílem je
„získat svého bratra“. Dá-li si člověk
říct, „jde se dál“.
2/ Situace je vážnější (druhá
oblast), děláme to mezi „více očima“,
za přítomnosti svědků.
Nedá-li si říci, přiber k sobě
ještě jednoho nebo dva, aby `ústy
dvou nebo tří svědků byla potvrzena
každá výpověď´. (Mt 18, 16)
To, co se mohlo vyřešit mezi
čtyřma očima, se stává věcí
„poloveřejnou“. Neposlušnost, neochota k pokání, či dokonce kamarádství se hříchem, nelze přecházet. Obvykle nějaká sborová kompetentní
autorita, důvěryhodný člověk, zkušený dlouholetý křesťan.
Vždyť příkaz je světlem a vyučování osvěcuje, domluvy a kárání
jsou cesty k životu. (Př 6,23)
Věc
se
může
vyřešit
omluvou, vysvětlením, napomenutím,
pokáním. Dá-li si takový člověk říct,
„jde se dál“. Ale, jak dále vidíme,
nemusí.
3/ Jestliže ani potom neuposlechne, oznam to církvi; (v. 17) (třetí
oblast).
Opět vidíme, že se jedná o
verbální kontakt … poslechne či neposlechne? Dá si říci nebo nedá?
To, co se mohlo vyřešit jen
mezi „pár zasvěcenými“, se stane
věcí veřejnou (sborovou). Uvědomte
si, že tím stále chráníte jak samotného
provinilce, tak druhou stranu a celou
církev. Takové oznámení není žádnou
senzací, ALE pastoračním opatřením pro všechny. Samozřejmě, je to
vážná výstraha, neboť se z dané věci
stává věc veřejná. Pochopitelně, církevní autority tím prohlášením

zaujímají veřejný postoj.
Pozor ovšem, jakým způsobem zpracuješ danou informaci. Pozor, komu budeš důvěřovat.
Pokud
se
vše
vyřeší
omluvou, vysvětlením, napomenutím, pokáním a dá-li si takový člověk
říct, „jde se dál“. Ale, jak dále vidíme, nemusí.
4/ …jestliže však neuposlechne ani církev, ať je ti jako pohan nebo celník. (v. 17) /CEP/ (čtvrtá
oblast).
Všimněme si, že se zde církev zmiňuje jako autorita. Pak je
jako ten, který stojí mimo církev. V
praxi to znamená, že je takový člověk ze společenství vyloučen. Jestliže se chce vrátit, musí činit pokání.
Neuposlechne-li někdo těchto slov, která vám píšeme, dejte mu
znát, že k vám nepatří; tím bude zahanben. Ale nejednejte s ním jako s
nepřítelem, nýbrž varujte ho jako
bratra. (2Te 3,14)
Sektáře jednou nebo dvakrát
napomeň a pak se ho zřekni; je jasné, že takový člověk je převrácený,
hřeší, a tak sám nad sebou vynáší
soud. (Tt 3,10)
Vydejte toho člověka satanu
ke zkáze těla, aby duch mohl být zachráněn v den Páně. (1K 5,5)
Z naznačeného textu vidíme,
že se nejedná o exkomunikaci z hlediska věčnosti. Přesto musí mít církev samočistící mechanismy, které
zabraňují paralýze duchovního života, omezení služby či dokonce destrukci sboru.
POZOR:
Pán však dovede vytrhnout
zbožné ze zkoušky, ale nespravedlivé
uchovat pro trest v den soudu; a to
především ty, kdo se svévolně ženou
za poskvrňujícími vášněmi a pohrdají každou autoritou. Jsou to drzí opovážlivci; nechvějí se před nadpozemskými mocnostmi a rouhají se jim.
(2Pt 2,9)
Podobně i tito blouznivci
poskvrňují své tělo, žádnou autoritu
neuznávají, nadpozemským mocnostem se rouhají. (Ju 1,8)
Starší, pastýři, biskupové,
jsou sborové autority, které sbor
zodpovědně vedou a starají se o
něj.
V každé té církvi ustanovili

starší a v modlitbách a postech svěřili
učedníky Pánu, v kterého uvěřili. (Sk
14,23)
Tu povstali někteří bratří z
farizeů a prohlásili: "Pohané musí
přijmout obřízku a musí se jim nařídit, aby zachovávali Mojžíšův zákon."
Apoštolové a starší se tedy sešli, aby
celou tu věc uvážili. Když došlo k velké rozepři, povstal Petr a promluvil k
nim: "Dobře víte, bratří, že si mě Bůh
hned na začátku mezi vámi vyvolil,
aby ode mne pohané uslyšeli slovo
evangelia a uvěřili. (Sk 15,5)
Starší mezi vámi napomínám,
sám také starší, svědek utrpení Kristových i účastník slávy, která se má v
budoucnu zjevit: Starejte se jako pastýři o Boží stádce u vás, ne z donucení, ale dobrovolně, jak to Bůh žádá,
ne z nízké zištnosti, ale s horlivou
ochotou. (1Pt 5,1)
Syn
otcovským
káráním
zmoudří, kdežto posměvač pohrůžky
neposlouchá. (Př 13,1)
Všichni bychom měli strážit
své společenství.
"Ty, lidský synu, slyš. Ustanovuji tě strážcem izraelského domu.
Uslyšíš-li z mých úst slovo, vyřídíš
jim mé varování. Řeknu-li o svévolníkovi: »Svévolníku, zemřeš,« a ty bys
nepromluvil a nevaroval ho před jeho
cestou, ten svévolník zemře za svou
nepravost, ale za jeho krev budu volat
k odpovědnosti tebe. Jestliže budeš
svévolníka varovat před jeho cestou,
aby se od ní odvrátil, ale on se od své
cesty neodvrátí, zemře pro svou nepravost, ale ty jsi svou duši vysvobodil. (Ez 33,7)
Závěr:
1/ Život v církvi není zárukou nebeských ideálů.
2/ Ani v Edenu, ani v církvi si lidé
nemohou dělat, co chtějí.
3/ Kázeň konáme, je-li aktuální (když
tvůj bratr zhřeší).
4/ Základem jsou slova domluvy, napomínání, varování.
5/ Sborová kázeň je ochranou i pro
tebe.
6/ Kázní kompetentní autority, či jiné
pověřené osoby.
7/ Cílem je zdravá církev, zdravé
vztahy k naplňování Boží vůle.

Růst Boží rodiny
Kvantita x kvalita
Pavel Kalous, 14. 10. 2015
Když sbor, Boží rodina, neroste, koho to trápí? Koho bolí, že
hříšníci neslyší evangelium? Koho
bolí, že se hříšníci neobracejí? Kdo se
tím zabývá? Kdo se za to pravidelně
modlí? Co můžeme udělat my, pro
záchranu člověka?
Mimochodem, myslíte si, že
církev je výkvět kvality? Chci vyvrátit myšlenku, že spasení budou jen
kvalitní. Spaseni budeme proto, že
jsme omilostnění. Naše spravedlnost
není z nás, je od Krista. Jdeme cestou
proměny.
Chcete-li vidět do Božího
srdce a zjistit, co Bůh CHCE, pak
hleďte: Vždyť Bůh nás neurčil k tomu,
abychom propadli jeho hněvu, nýbrž
abychom došli spásy skrze našeho
Pána Ježíše Krista. On zemřel za nás,
abychom my, ať živí či zemřelí, žili
spolu s ním. (1Te 5,9) Přejete si pro
své děti to nejlepší? Bůh si to pro nás
také přeje.
To je dobré a vítané u našeho
Spasitele Boha, který chce, aby
všichni lidé došli spásy a poznali
pravdu. (1Tm 2,3)
Nebe je tak velké, že pojme
všechny, kteří se rozhodnou přijmout
Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele.
Tak, jako Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil
a dal svůj život jako výkupné za
mnohé. (Mt 20,28) Za všechny je
zaplaceno, ale ne všichni přijmou
Boží nabídku.
Neboť Bůh tak miloval svět,
že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale
měl život věčný.
Dokončení příště.

Tajemství jménem Ježíš Kristus
Původce života jste zabili, Bůh ho však vzkřísil
z mrtvých a my jsme toho svědky. A protože tento člověk, kterého tu vidíte a poznáváte, uvěřil v jeho jméno,
moc Ježíšova mu dala sílu a zdraví - a víra, kterou
jméno Ježíšovo v něm vzbudilo, úplně ho uzdravila
před vašima očima. (Sk 3, 15 - 16)
Co se stalo s chromým u Krásné brány?
Apoštol Petr o tom říká: „uvěřil v jeho jméno“. Důsledkem toho pak bylo, že „moc Ježíšova mu dala sílu a
zdraví“ a „víra, kterou jméno Ježíšovo v něm vzbudilo“. Bratři a sestry, nemluvíme o Bohu nějak obecně,
ale konkrétně. Mluvíme o Ježíši Kristu.
Chci vám připomenout, bratří, EVANGELIUM, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, které
je základem, na němž stojíte, a skrze něž docházíte spásy, držíte-li se ho tak, jak jsem vám je zvěstoval - vždyť
jste přece neuvěřili nadarmo. Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše
hříchy podle Písem a byl pohřben; byl vzkříšen třetího
dne podle Písem. (1k 15,1-4)
To, co zásadně mění dějiny lidstva, život člověka je jediná neměnná laskává síla milosti Ježíše
Krista. Apoštol Pavel vyznává, že ... my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro
ostatní bláznovství. (1K 1,23) V některých církvích či
křesťanských skupinách se samozřejmě mluví o Bohu
a Jeho díle, ale je někdy velice zvláštní, jak málo se
hovoří o Kristu. Bůh Otec však sám chtěl, aby se v Písmu vše točilo okolo Jeho Syna.
To, co však člověka znovu oživuje, co způsobuje jeho víru, co vyhání démony, uzdravuje, vítězí je
jméno Ježíš Kristus.
V nikom jiném není spásy; není pod nebem
jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být
spaseni. (Sk 4,12)
Apoštol Petr chromému nenabídl almužnu, jak
onen muž očekával, ale řekl: „Stříbro ani zlato nemám,
ale co mám, to ti dám: ve jménu Ježíše Krista Nazaretského vstaň a choď!“ (Sk 3,6) To, co Petr udělal, udělal ve jménu Ježíše Krista Nazaretského. Pán Ježíš sám
říká: Až dosud jste o nic neprosili v mém jménu. Proste
a dostanete, aby vaše radost byla plná. (J 16,24)
První církev toto pochopila. Kázala Krista a to
působilo. Co ovšem ďábel dělá neustále, že nabízí lidem různá jiná jména, ať už ta světská nebo ta „svatá“.
Jen aby se neklaněli jménu Ježíše Krista.
Jen o něm je řečeno: Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před
jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno - na nebi, na
zemi i pod zemí a k slávě Boha Otce každý jazyk aby
vyznával: Ježíš Kristus jest Pán. (Fp 2,9-11)
Osobně jsem přesvědčen, že požehnání, kterého se dostává našemu společenství, je právě díky tomu,
že jasně a „nenaředěně“ kážeme Ježíše Krista, jako
Božího Syna a Spasitele hříšníků.
Ježíš řekl: Hřích v tom, že ve mne nevěří. (J
16,9) On je dveřmi a jedinou cestou k nebeskému Otci.

Pavel Kalous

Občas se mrknu na webové stránky některých sborů a církví a dívám se, jaká mají vyznání, jaké mají cíle a o
co jim jde. Najdete tam samé ušlechtilé věci jako: věříme v
Boha, pomáháme lidem, chceme žít podle Bible, chceme
budovat morální společnost, jsme otevření pro každého,
chceme sdílet svou víru a naději … Samé dobré věci hodných lidí. Proti tomu samozřejmě nelze nic vytknout, ale v
kontextu biblického poselství něco chybí. Ježíš Kristus,
který zemřel za naše hříchy a třetího dne vstal z mrtvých. Chápu, že si mnozí uvědomují, že jméno Ježíš Kristus je konfrontační. Mnohé interpretace na webových stránkách sborů v kolonce „kdo jsme“ nebo „o nás“ jsou velmi
naředěné, spíše humanistické, lidumilné. Jako by chtěli říci:
My jsme ti hodní, co dělají sociální práci. Proto se také snaží svým vyznáním a přiznáním ke Kristu domněle neiritovat. Jenže, ono jde právě a především o tohoto Krista.
Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i
já přiznám před svým Otcem v nebi; kdo mně však zapře
před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi. (Mt
10,32-33)
Vlastně se ani nedivím, beru-li vážně výše zmíněné
verše, že některé sbory nerostou, stagnují, nebo se dokonce
vylidňují. Přitom, podstata těchto veršů je velmi prostá:
Kristus se jasně přiznává k těm, kteří se jasně přiznávají k Němu.
Nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten, který
už je položen, a to je Ježíš Kristus. (1K 3,11)
Základem naší služby, práce a vůbec veškerého
snažení, je ukazovat na Krista.
Apoštol Petr říká: Vězte vy všichni i celý izraelský
národ: Stalo se to ve jménu Ježíše Krista Nazaretského,
kterého vy jste ukřižovali, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých.
Mocí jeho jména stojí tento člověk před vámi zdráv. (Sk
4,10)
Všichni (celý svět) i celý izraelský národ má vědět,
že je to moc jména Ježíš Kristus, které jedná a které působí.
Proto kážeme Ježíše Krista, Jeho jméno, k Němu se přiznáváme.
Závěrem chci ještě zdůraznit, co je mi ze „Skutků“
a Petrova vyznání velmi sympatické.
Když to Petr viděl, promluvil k lidu: „Muži izraelští, proč nad tím žasnete a proč hledíte na nás, jako bychom
svou vlastní mocí nebo zbožností způsobili, že tento člověk
chodí?“ (Sk 3,12)
Petr si je naprosto vědom, že to, co se stalo (a co se
děje), se nestalo ani jeho vlastní mocí a dokonce ani jeho
vlastní zbožností. Sestro, bratře, nejsi zdrojem života, moci
a uzdravení, natož spasení. Ani tvá zbožnost, ať už má
hloubku jakoukoli, neuvolňuje Boží zmocnění. Je to působící milostivá moc Spasitele jménem Ježíš Kristus.
Velmi toužím po tom, aby mnozí „chromí a paralyzovaní“ (míněno i obrazně) byli uzdraveni a spaseni Kristem. Základním předpokladem pro to je, abychom kázali
Krista, Jeho jméno. Abychom mluvili o tom, proč Ježíš
skutečně přišel, proč Kristus zemřel na kříži a že byl vzkříšen z mrtvých. Přiznávejme se k tomu, přiznávejme se k
Němu, dělejme to a On sám se k tomu bude, k nám se bude,
přiznávat.

Foto-ohlédnutí za posledními týdny roku 2015

redakce

Ivana a Jana

Pavel Mikulčík
Edson Makumbirofa

Ondřej Čapek

Radim Passer

Ivana a Jana

Pavel, Ivana, Lukáš a Dáša

Šesté CD naší sborové skupiny Nadosah

Pavel Kalous

I letos finišujeme s přípravou našeho již šestého CD.
Obsahuje 14 původních písní, některé již ve sboru zpíváme.
Toto CD není jen „cdčko s písničkami“. Je také celoročním
vyjádřením naší služby Bohu i lidem (nejen ve službě u nás ve
sboru, ale i službě mimo sbor). Písně byly nahrávány průběžně až do prosince roku 2015. CD bude k dispozici těsně před
Vánoci. Na CD s námi spolupracoval také host Miloš Charvát
(bicí) .
Modlíme se, abyste při poslechu této hudby zažili něco
z Boží přítomnosti tak, jak to prožíváme ve chválách i my,
„chváliči“. Za to se také vroucně modlí Radka, Pavel a Miloš
(Charvát). Cena za CD bude obvykle příjemná 150 Kč a k do-

Finanční podpora kibucu Ein Gedi (Izrael)

Pavel Kalous

Rád bych vás tímto informoval o „novince“ našeho
sboru. Před nějakou dobou, nevím jestli to bylo vnuknutí shůry či „obyčejný“ nápad, jsem přijal myšlenku podporovat izraelský kibuc v Ein Gedi (Ein Gedi Eco Park). Zprvu jsem
nevěděl jak, ale pak jsem si uvědomil, že kibuc provozuje
zoo. Protože jsem věděl, že sestra Ilona Š. tam na konci roku
jede na dovolenou, požádal jsem jí, aby zjistila, jaké budou
možnosti. Díky Pánu! Paní ředitelka kibucu Gungi Shachal
mi napsala nadšený dopis, ve kterém nejen děkuje za finanční
dar, ale píše, že je otevřená pro další kontakt a spolupráci.
Prosím tedy, modleme se za další moudré kroky v této
rodící se spolupráci.

Půlnoční v Lovosicích a Třebušíně

I letos jsme se sešli na Štědrý den, tedy 24. 12., na „půlnoční
bohoslužbě“, přesněji řečeno na „bohoslužbách“.
Začali jsme v Lovosicích (22.00), následně pak v Třebušíně
(23.30). Díky Bohu, s početnou návštěvností.
Rád bych vás povzbudil k modlitbám, a třeba i k libovolné formě půstu, aby lidé, kteří přišli, byli zasaženi Božím Slovem, které
doufejme „vyšlo z Božích úst“. Je zaseto, modleme se.
Kriste, smiluj se.

Pavel Kalous

Sborová budova

pastor

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

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

Adventní večery — poděkování

Pavel Kalous

Rád bych poděkoval všem, kteří se všemožným způsobem podíleli na organizaci a podpoře Adventních večerů. Samo se nic neudělá, Pán si používá ochotné ruce a nejen to, proto: DÍKY. Jste skvělý tým služebníků.
Zároveň mysleme také v modlitbách na všechny, kteří
nás navštívili, aby evangelium, které slyšeli a viděli, podobně
jako zrnko zakořenilo, vzrostlo a vydalo užitek.

Alianční týden modliteb

Pavel Kalous

www.ichthyslitomerice.cz

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

●
●
●
●
●

nevěřící rodinní příslušníci
růst besídky a mládeže
partner. sbor Atascadero B. church
vlastní budova pro náš sbor
misijní projekt „Třebušín“

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

Oznámení — info


Základy křesťanství - čtvrtek - 18.00 (prostory sboru, pokud není oznámeno jinak).
Nezapomeňme na stálé přímluvné modlitby (Ef 6, 18).
 Třebušín - koná se 17. 1. (19.00) Další info v nedělním oznámení.
 Lovosice - koná se každou neděli (17.00), kromě první neděle. Další info v nedělním oznámení.
K dispozici jsou též záznamy biblických hodin a kázání na CD v mp3 a kazetách.
 Pro zájemce z různých sborových akcí zkopírujeme fotky (nejlépe flash disk).
Každou neděli: 8.00 - modlitby s pastorem (Pro každého, kdo se chce modlit „za“.).

Narozeniny:
Kratochvíl Miroslav
Donát Jan ml.
Kobrlová Oluška
Nováková Ivana
Saboová Nikola

Kontakt:
12.
17.
21.
22.
28.

1.
1.
1.
1.
1.

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

Ichthys, Dvořákova 959/1, Litoměřice 412 01
Poštovní adresa: Palackého 14, Litoměřice 412 01
E-mail: ichthys.litomerice@centrum.cz

www.ichthyslitomerice.cz
Mobil: 731 411 704 mobil pastora – 24h denně

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

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

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

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

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

