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 camp 2017
► pravidelný modlitební
život křesťanů
► duchovní moc pro Kristovu církev
► aktivní služba
► samofinancování
► zakládání nových sborů
►získání vlastní budovy

S tebou proběhnu i nepřátelskou vřavou, se svým Bohem zdolám
hradbu, s Bohem, jehož cesta je tak
dokonalá! To, co řekne Hospodin, je
protříbené. On je štítem všech, kteří se
k němu utíkají. Kdo je Bůh krom Hospodina, kdo je skála, ne-li Bůh náš!
(Žalm 18,30-32)
Letos jsme vstoupili ve sboru
do „nového roku“ tím, že jsme se do
něj doslova „v modlili“. Kromě chval a
děkování, přímluv jsme také činili
mnohá vyznání. O půlnoci, když byly
venku slyšet petardy a jiný hluk, jsme
„svými ústy a srdce vyznávali“ podobná vyznání, jako v Žalmu 18.
Co však praví? `Blízko tebe je
slovo, v tvých ústech a ve tvém srdci´;
je to slovo víry, které zvěstujeme.
(Ř10,8)
My křesťané mnoho jiných
zbraní nemáme, ale za to jsou mnohonásobně účinnější!
Zbraně našeho boje nejsou
světské, nýbrž mají od Boha sílu bořit
hradby. Jimi boříme lidské výmysly a
všecko, co se v pýše pozvedá proti poznání Boha. Uvádíme do poddanství
každou mysl, aby byla poslušna Krista.
(2K 10,4-5)
Poslední slovo nikdy nebude
mít žádný člověk, ani žádná duchovní
mocnost. Boží Slovo je účinné a trvá.

leden 2016
Všimněme si, že výše uvedený
žalm neříká, že nemohou přijít nepřátelé. Mohou a také přicházejí. JENŽE.
Jenže, Boží člověk, „proběhne i nepřátelskou vřavou, se svým Bohem
zdolá hradbu“.
Mnohokrát, my křesťané, podléháme nesprávnému dojmu, že by
mělo být snad nebe na zemi dostupné.
To ovšem Písmo nikde neříká. Naopak
nás Písmo vybízí, abychom „bojovali
boj víry“ či „bořili hradby“, apod.
Apoštol Pavel jde dokonce dále, když
kristovce v Efezu vybízí, aby na sebe
vzali „PLNOU Boží zbroj“ (Ef
6,11.13).
Osobně přechod z jednoho
roku do druhého nijak zvlášť neprožívám. Prostě, jdu dál a zabírám území.
Bůh to měl v plánu s Adamem, s Izraelem a má to v plánu s Jeho církví.
Bratře, sestro, děláš to? S Bohem to dokážeš. Kristova církev je
„jdoucí, kázající, jednající ...“. Ale
někdy také „spící, mlčící“.
Měj stále na paměti, že máme privilegium sloužit, že sloužíš
živému Bohu, skrze Jeho Syna, Ježíše Krista.
Tento duchovní kurz budeme
stále držet. Jdeme dopředu, nikoliv
stranou a už vůbec ne zpět. Amen!
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
Trpělivost-dokončení
Pavel Kalous, 25. 9.2016
Z textu vidíme, a nejen zde,
že má být součástí i našeho „nového“
charakteru. Není tedy něčím přirozeným, co je člověku vrozeně dané, ale
naopak. Je důsledkem působení Ducha svatého v nás, pokud Mu to dovolíme.
Trpělivost, řecky makrothymein, (nebo makrothymia), se překládá: mít dlouhý dech, dlouhoshovívat, dlouhoshovívavost, něco zadržovat, s něčím počkat, dlouho čekání
na, (čekání na Hospodina, ale shovívavost s hněvem či jiným unáhleným
jednání či smýšlení . . .) a často ve
vztahu k osobám.
Biblická trpělivost je spojena
především s Bohem a Jeho vztahem
k Božímu lidu především, ale i
k hříšníkům.
Má trojí rozměr:
Bůh je trpělivý s člověkem.
Klasickým
příkladem
„trpělivost a zbrklost“ je Abraham a
jeho syn Izák.
Sáraj, žena Abramova, mu
nerodila. Měla egyptskou otrokyni,
která se jmenovala Hagar. Jednou
řekla Sáraj Abramovi: "Hle, Hospodin mi nedopřál, abych rodila, vejdi
tedy k mé otrokyni, snad budu mít
syna z ní." Abram Sárajiny rady uposlechl. Vzala tedy Abramova žena
Sáraj svou otrokyni,Hagaru egyptskou, deset let po tom, co se Abram
usadil v kenaanské zemi, a dala ji
svému muži Abramovi za ženu. I vešel k Hagaře a ona otěhotněla. Když
viděla, že je těhotná, přestala si své
paní vážit (Gn 16,1-4).
Novozákonní pohled na
Abrahama je, že je to otec víry. Je mi
to vždy zvláštní.
Abram měl Boží zaslíbení,
že bude mít syna. Přesto nebyli se
Sáraj trpěliví, ve své síle a rozumu
chtěli zrealizovat Boží naplnění sami. Oni vzali Boží věci do svých
rukou. Máme k tomu tendenci všichni. Netrpělivost má blízko k nevíře.
Jak vypadá cesta víry? Kdyby se Boží zaslíbení okamžitě naplnilo, nemuseli bychom mít víru. Boha těší, když ukazujeme, že věříme.

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).
Člověk se učí být trpělivý
v situaci, pokud nevidí cíl nebo výsledek svého očekávání. Bohu se líbí,
když věříme a ještě nevidíme výsledek. Vyžaduje to trpělivost, abychom
dosáhli toho, co nám bylo zaslíbeno.
Boj víry je to, že něco léta vírou držíme, např. za někoho se modlíme. A
nepřestáváme. K tomu potřebujeme
dlouhý dech, už jsme unaveni to dělat. Povzbuzujme se navzájem a stavme trpělivě most víry.
A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci (Ef
6,10).
On je ta nebeská elektrárna.
Bez trpělivosti nemůžeme stát na
mostě víry.
Viděli jste někdy stavbu mostu? Most se vysouvá do prostoru
z jedné a druhé strany, vypadá to neuvěřitelně, a přesto se spojí přesně
obě části.
Připomeňme si cestu Izraelců
do zaslíbené země a Izraele až do
dnešních dnů. Co Židé zažívali
v jednotlivých pogromech. A stále
mají dlouhý dech. Stahují se z celého
světa do Izraele.
My nejsme dost trpěliví, ale
Bůh je trpělivý s tebou. Bůh trpělivě
dosvědčuje svůj vztah k tobě.
Celých čtyřicet let trpělivě
snášel jejich chování na poušti, . . .
(Sk 13,18).
Uvědomuješ si, že tě Pán
Bůh někdy musí snášet, tvoje chování? Nejedná s tebou podle tvých
hříchů a nepravostí. On se na tebe
dívá skrze Pána Ježíše Krista, protože
v Kristu jsme s Bohem smířeni. Chci,
abychom trochu obrousili to černobílé vidění bratří a sester. Jsme to především my sami, kteří potřebujeme
kopec trpělivosti.
Člověk se učí být trpělivý
s jiným člověkem. Bůh je ten, který
zná meze trpělivosti tvého života.
Tehdy přistoupil Petr k Ježíšovi a řekl mu: "Pane, kolikrát mám
odpustit svému bratru, když proti mně
zhřeší? Snad až sedmkrát?" Ježíš mu
na to odpověděl: "Pravím ti, ne

sedmkrát, ale až sedmdesát sedmkrát." (Mt 18,21-22).
To znamená, že máme odpustit pokaždé. I já stále potřebuji,
aby byl Bůh se mnou trpělivý. Jistě
to platí pro každého z nás.
Rozměry Božího rámce
jsou úplně jiné.
Měl dvě ženy: jedna se jmenovala Chana a druhá Penina. Penina měla děti, Chana děti neměla.
Ten muž putoval rok co rok ze svého
města, aby se klaněl Hospodinu zástupů a obětoval mu v Šílu. Tam
byli Hospodinovými kněžími dva
synové
Élího,
Chofní
a
Pinchas…..Její protivnice ji ustavičně urážela, že Hospodin uzavřel její
lůno, jen aby jí dráždila. Tak tomu
bývalo každého roku. Pokaždé, když
putovala do Hospodinova domu, tak
ji urážela, že Chana pro pláč ani
nejedla (1S 1,2-3,…6-7).
Trvalo to rok co rok. Dovedete si představit, co ta žena musela
prožívat!
A v hořkosti duše se modlila
k Hospodinu a usedavě plakala.
Složila slib. Řekla: "Hospodine zástupů, jestliže opravdu shlédneš na
ponížení své služebnice a rozpomeneš se na mne, jestliže na svou služebnici nezapomeneš, ale daruješ
své služebnici mužského potomka,
daruji jej tobě, Hospodine, na celý
život; břitva se jeho hlavy nedotkne." Když se před Hospodinem
tolik modlila, Élí dával pozor na její
ústa (v.10-12).
Bůh sleduje naše ústa, naše
osudy, naši cestu víry. Jednal tady
skrze Elího. Žijeme v duchovním
světě a ten s námi nemá slitování.
Ježíš řekl: Zloděj přichází,
jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já
jsem přišel, aby měly život a měly
ho v hojnosti (J 10,10).
Nežijeme v ráji. Bible nám
nabízí, jak v důvěře, ve víře JÍT po
mostě víry. I když někdy selháváme.
Kdy byl Abraham připraven
se Sárou zplodit potomka zaslíbení?
Když už nemohl. Tajemství Božího
působení skrze církev souvisí s tím,
až když už my nemůžeme. Naše
postupné umrtvování si vyžaduje od

Boha, mít s námi trpělivost. Když se
podíváme na Abrahama, tak zjistíme,
že je to celoživotní proces.
Apoštol Pavel mluví o trpělivosti, jako o ovoci Božího Ducha. Jak
jdeme životem, tak se stáváme méně
a méně mohoucí, aby se konečně skrze nás mohlo projevovat to Boží.
Mít trpělivost s druhými, to je
dílo Božího Ducha.
Bůh byl tak dobrý a trpělivý,
že se konečně Izák narodil.
Bůh byl tak dobrý a trpělivý,
že se Chana svého syna dočkala. Chana to nevzdala. Byla Bohu věrná.
Élí odpověděl: "Jdi v pokoji.
Bůh Izraele ti dá, zač jsi ho tak naléhavě prosila." (v. 17).
Přemýšleli jste někdy o slovech textů, které zpíváme? Nezpíváme to automaticky? Co vyznáváme
do nebe? Pán Bůh nás slyší a pozoruje naše ústa. Pokud to nebereme vážně, může to až hraničit s braním Božího jména nadarmo. Je u toho naše
srdce nebo je to už jen fráze? I v tyto
momenty je Bůh s námi trpělivý.
Může se ti stát, že se tě
v průběhu tvého života Pán, zeptá:
„Miluješ mě? Sloužíš mi z lásky?“
Stává se, že člověk dělá takové zbrklé chyby, takové odbočky,
které nejsou v tom Božím plánu
s námi.
A Bůh nám připomíná: Hle,
vyryl jsem si tě do dlaní, tvé hradby
mám před sebou stále (Iz 49,16). A
stále nás drží ve své dlani. Je s námi
trpělivý.
Závěr:
1/ Trpělivost je projevem Boží lásky,
zájmu o člověka.
2/ Biblická „trpělivost“ není trpělivostí tělesnou.
3/ Boží trpělivost jde s člověkem
mnohem dál, než by lidé šli.
4/ Trpělivost není přirozenou výbavou Božího služebníka, služebnice, je
třeba o ní usilovat, růst v ní. Je třeba
o ní usilovat a nechat se v ní i vyučovat.
5/ Modli se za svou trpělivost (Pane,
proměňuj mne v trpělivého).
6/ Je ovocem, produktem Duch svatého.
7/ Trpělivost na modlitbách je často
spojená s očekáváním na Boha a Jeho
jednání.

8/ Nezapomeň, jakou trpělivost má přebývá….. Jak ubohý jsem to člotaké Pán s tebou (souvisí i s odpuště- věk! Kdo mě vysvobodí z tohoto těla
smrti? (Ř 7,14-20.24).
ním).
Tato Pavlova drsná upřímnost,
pokud
šlo o jeho tělo, by měla
Sebeovládání
každého
z
nás
praštit do očí. Muž
Grace Kim, 2.10.2016
nebo žena, dítě nebo prarodič, kazaBezbranné město, zborcená tel či prezident – nikdo není imunní.
hradba je ten, kdo sám sebe nezvládá Proč? Protože důsledek pádu prostupuje celé lidstvo, každého z nás. Ni(Př 25,28).
kdo není výjimkou.
Řecké slovo pro tělo je
V dávných časech byly hradby města jeho hlavní ochranou. Bez „sarx“. Má mnoho kladných i zápornich bylo město pro každého nájezd- ných významů. Může to znamenat
jednotlivé fyzické tělo, celé lidstvo
níka snadnou kořistí.
Úvodní text říká, že ten, kdo nebo dokonce všechny žijící tvory.
sám sebe nezvládá, je jako bezbranné V tomto významu je tělo, jako souměsto. Sebeovládání je pro věřícího část stvoření dobré. Nicméně, Pavel
hradbou, která ho chrání před hříšný- tento termín nejčastěji používá k
vyjádření hříšné přirozenosti lidstva
mi touhami. Ty bojují proti němu.
Každý z nás bojuje s po pádu. Jde o naši neschopnost po„tělesností“ – se sebestředným a bez- slouchat z vlastní síly (Ř 7,18).
Vše lidské a pozemské je
božným pohonem našeho nitra. Ale
sarx
a
pokud
klademe svou důvěru v
Boží Duch, který v nás přebývá, proti této naší sebestředné tělesnosti bo- sarx, stává se silou, která se staví
juje. Přetváří nás víc a víc k obrazu proti působení Ducha Svatého. Vedeme boj se svými hříšnými touhaBožího Syna.
S e b e o vl á d á n í j e t ed y mi. V tomto boji je nezbytnou zbraní
„ovládání Duchem“. Dochází k tomu sebeovládání.
Když je někdo pokoušen,
tam, kde necháme Ducha Svatého,
aby nás uváděl do hlubšího a důvěr- vždycky jej vleče a vábí jeho vlastní
nějšího vztahu s Bohem. Není po- chtíč (Jk 1,14 B21).
Apoštol Jakub tyto touhy
chyb o tom, že apoštol Pavel byl velpopisuje
jako sílu, která nás nutí k
ký Boží muž, a přesto i on prožíval
hříchu.
se svým tělem zápas na život a na
Milovaní, v tomto světě jste
smrt. Měl sklon konat zlo. Jeho sobecká a bezbožná mysl se od Boha cizinci bez domovského práva. Prozcela přirozeně odvracela. Byl to boj, sím vás proto, zdržujte se sobeckých
o kterém Pavel věděl, že v něm ni- vášní, které vedou boj proti duši (1Pt
2,11).
kdy nemůže zvítězit z vlastních sil.
Petr říká, co ohrožuje naši
Kde můžeme začít? S těduši.
Co
činí tyto hříšné touhy tak
lem!
Víme, že zákon je svatý - já nebezpečnými v našem srdci? Vnější
pokušení by nebyla zdaleka tak nevšak jsem hříšný, hříchu zaprodán.
Nepoznávám se ve svých bezpečná jako to, co je v nás – v navlastním
srdci.
skutcích; vždyť nedělám to, co chci, šem
Protože
sebeovládání
má
vliv
na
nýbrž to, co nenávidím. Jestliže však
nespočet
aspektů
našeho
života,
poto, co dělám, je proti mé vůli, pak
souhlasím se zákonem a uznávám, že může nám, když se soustředíme
je dobrý. Pak to vlastně nejsem já, aspoň na tři hlavní.
1/ Cti svým tělem Boha
kdo jedná špatně, ale hřích, který je
Bůh stvořil člověka, aby
ve mně. Vím totiž, že ve mně, to jest v
užíval
smyslná
potěšení. Aby užíval
mé lidské přirozenosti, nepřebývá
to,
co
je
příjemné
našim smyslům a
dobro. Chtít dobro, to dokážu, ale
tělesným
touhám.
Není pochyb o
vykonat už ne. Vždyť nečiním dobro,
které chci, nýbrž zlo, které nechci. tom, že Bůh si přeje, abychom
Jestliže však činím to, co nechci, ne- v životě užívali tělesná potěšení,
která nám tak štědře nabízí.
dělám to já, ale hřích, který ve mně
Víme však, že člověk ve

svém hříchu zneužil všechna přirozená požehnání, která nám Bůh dal.
Takže to, co Bůh zamýšlel jako něco,
z čeho se můžeme těšit a užívat to
radostně, má sklon stát se naším pánem. Když před tímto sklonem varoval Pavel Korinťany, napsal:
„Všechno smím – budiž, ale ne
všechno je prospěšné. Všechno smím,
ale ničím z toho se nedám ovládnout“ (1K 6,12 B21).
Zdrženlivost, která je výsledkem sebeovládání, nedopustí, aby se
„dovolené“ věci staly pány našeho
těla. Ovládání těla musíme zaměřit
hlavně na fyzická pokušení jako je
nenasytnost (obžerství), lenost nebo
sexuální nečistota.
2/ Uváděj do poddanosti
každou myšlenku
Téma sebeovládání přirozeně
vede i k druhé oblasti, k ovládání
našich myšlenek. Naše mysl je skleníkem, v němž se zaseté hříšné myšlenky proměňují v hříšné činy. Lidé
málokdy upadají do nenasytnosti
nebo nemravnosti naráz. Než tyto
činy uskuteční, dlouho si je vychutnávají v mysli. Myšlení, pak je naše
první obranná linie v bitvě o sebeovládání.
Branou k naší mysli jsou
především naše oči a uši. Co vidíme,
čteme nebo co slyšíme, výrazně
ovlivňuje naše myšlení. Hlídání našeho srdce začíná hlídáním našich
očí a uší. Nesmíme dopustit, aby to,
co probouzí sexuální touhu, mamon,
závist a sobecké ambice, vstoupilo
do naší mysli.
Měli bychom se vyhýbat
televizním programům, časopisům,
reklamám, webovým stránkám a rozhovorům, které takovéto myšlenky
podněcují. A nejenom se jim vyhýbat, ale, jak Pavel radí Timoteovi,
utíkat od nich. Šalomoun říká,

abychom se „měli před nimi na pozoru“. Obě tato slovesa vyjadřují mnohem silnější reakci na pokušení, než
jakou většina křesťanů praktikuje.
Místo abychom střežili brány
své mysli, otevíráme je dokořán záplavě bezbožného materiálu z
masmédií i světských konverzací,
které nás obklopují. Své mysli dovolujeme to, co bychom nedovolili našim činům. Děláme to většinou proto,
že naše myšlenky nemohou lidé vidět. Ale Bůh je vidí.
David řekl: Ty víš, jak sedám
a jak vstávám zas, už zdálky rozumíš
mým myšlenkám! Sleduješ, jak chodím i jak uléhám, všemi mými cestami
se zabýváš. Ještě než mi přijde slovo
na jazyk, ty už to, Hospodine, všechno víš! (Ž 139,2–4 B21).
Křesťan, který se bojí Boha,
kontroluje své myšlenky – ne kvůli
tomu, co si pomyslí ostatní, ale kvůli
tomu, co tomu řekne Bůh. Není možné vyhnout se všem špatným myšlenkám, proto je nejúčinnějším způsobem ochrany naší mysli čtení Božího
Slova a rozjímání o něm.
Žalmista se každý den modlil: Slova v mých ústech, v mém srdci
myšlení kéž se ti, Hospodine, zalíbí –
skálo má, můj Vykupiteli! (Ž 19,15
B21).
3/ Jak ovládat nezvládnutelné emoce
Další oblastí, kterou musíme
hlídat, jsou emoce. Patří sem například hněv, vztek, zášť, vznětlivost,
sebelítost nebo zahořklost. Jsou to
emoce, které často přicházejí náhle a
nečekaně. Bohu se však nelíbí a my
se musíme naučit je zvládat.
Nezvládnuté emoce nejsou
nebezpečné pouze proto, že dávají
prostor našim hříšným vášním, ale
ještě více proto, že zraňují příjemce
těchto našich výbuchů. Neovládané
myšlenky i emoce poškozují sebeúctu
druhých, podněcují zahořklost a ničí
vztahy.
Všechny tyto hříšné pocity
mají jedno společné: zaměřují se na
naše vlastní já. Staví do popředí naše
zklamání, naší zraněnou pýchu, naše
zničené sny a usazují je na trůn našeho srdce. Tam se pak stávají modlami
a my jimi živíme svůj vztek a zahořklost. Víme sice, že Bůh všechno řídí k
našemu dobru a že nás nic nemůže

odloučit od jeho lásky. Ale přesto se
proti těmto Bohem daným zaslíbením rozhodujeme zabývat se tím, co
Boha hanobí a ničí, i naše vlastní
duchovní zdraví.
ZÁVĚR
Abychom vyhráli válku, musíme znát svého nepřítele. Kromě
světa a ďábla je nám tím největším
nepřítelem naše vlastní tělo. Potřebujeme si uvědomit, že bitva sebeovládání se odehrává především v naší
mysli. Je to bitva s vlastními touhami, myšlenkami a emocemi. Nemůžeme ani doufat, že to zvládneme
vlastními silami.
Apoštol Pavel věděl, že jde o
bitvu mezi tělem a Duchem, který v
nás přebývá. Shrnul to: Říkám vám:
Žijte Duchem, a nepodlehnete tělesným sklonům. Tělesné sklony míří
proti Duchu a Duch proti tělu; navzájem si odporují, abyste nemohli
dělat, co chcete. Když jste však vedeni Duchem, nejste pod Zákonem (Ga
5,16-17 B21).
To je Pavlovo řešení. A svatý Augustin, se k němu přidává:
„Přál by sis mít své tělesné touhy
pod kontrolou svého ducha? Potom
tvůj duch musí poslouchat Boží příkazy a být pod jejich kontrolou. Pokud se chceš ovládat, musíš být
nejdříve ovládán Bohem.“
Augustin Říká, že nemůžeš
počítat s tím, že dokážeš své tělesné
touhy ovládat, pokud nebudeš ochoten nechat Boha, aby zcela ovládl
tvého ducha. Pokud bude Bůh ovládat tebe, pak ty budeš ovládat sebe.
Takový je Boží úkol, který v
nás může splnit jen Duch Svatý. Naším úkolem je podrobit se Duchu,
podřídit se Jeho vedení a dovolit mu,
aby žil svůj život skrze nás. Když se
pokoříme pod vedení Ducha Svatého
a dovolíme, aby se Jeho síla postavila naší tělesnosti, pak se na nás projeví také Jeho ovoce.
Jak to dokážeš?
1/ Musíš se pokořit pod Boží
ruku. Tvůj život sebeovládání a vítězství nad hříchem začíná upřímným závazkem. Jde o podrobení se
Kristově autoritě v každé oblasti života.
2/ Víme, že naše zranitelnost
a slabosti těla přetrvají až do návratu

Pána, až do proměnění našeho porušeného těla v tělo, které už hřešit nebude.
3/ Podobně patříme i Kristovu tělu. Prostřednictvím církve jsme
Božími dětmi, které musejí přijímat
také zranitelnost svých bratří a sester
a vzájemně se povzbuzovat k růstu,
dokud nedosáhneme křesťanské dokonalosti. Proto jsou sbor i domácí
skupinka tak důležité jak k růstu, tak
k sebeovládání. Povzbuzuje nás
k tomu i Pavel: „Neste břemena jedni druhých – tak naplníte Kristův
zákon.“ (Ga 6,2).
4/ Pokud Kristu důvěřuješ,
pak ti z milosti odpustil hřích. A svou
milostí také způsobí, že poneseš ovoce Ducha.
5/ Takže mu důvěřuj a budou
v tobě přebývat Duch i láska.
6/ Povzbuzujte jeden druhého
křesťanským společenstvím k růstu v
podobu Krista. K Božímu synovství a
ke křesťanské dokonalosti.
Kéž vám i celému sboru
v Litoměřicích Pán Bůh žehná, ať se
skrze váš duchovní život oslaví náš
Pán Ježíš.

Ježíš přišel ABY ...
Pavel Kalous, 9.10.2016
Proč Ježíš přišel na zem?
Popis situace:
Co tedy? Máme my židé nějakou přednost? Vůbec ne! Vždyť jsme
už dříve ukázali, že všichni, židé i
pohané, jsou pod mocí hříchu, jak je
psáno: `Nikdo není spravedlivý, není
ani jeden, nikdo není rozumný, není,
kdo by hledal Boha; všichni se odchýlili, všichni propadli zvrácenosti,
není, kdo by činil dobro, není ani jeden. … Boží spravedlnost skrze víru v
Ježíše Krista pro všecky, kdo věří.
Není totiž rozdílu: všichni zhřešili a
jsou daleko od Boží slávy; jsou
ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši (Ř 3,912.22-24).
To je nesmírně důležitý text,
který shrnuje danou situaci. My jsme
se nenarodili v ráji, ale už pod mocí
hříchu. Proto to na světě takhle vypadá. Narodili jsme se do situace, ze
které nemá člověk východisko.

Naštěstí čteme, že můžeme
získat ospravedlnění zadarmo v Ježíši
Kristu. Jde jen o to, jestli si to přivlastníme.
1/ Ježíš přišel nejprve pro
Izrael:
Izraelci očekávali a stále očekávají svého (zaslíbeného) Mesiáše.
Ve SZ jsou o Něm jasné instrukce:
Proto vám dá znamení sám Panovník: Hle, dívka počne a porodí syna a
dá mu jméno Immanuel (to je S námi
Bůh) (Iz 7,14).
Původním Božím záměrem
bylo, že Bůh chtěl jednat skrze Izrael.
Připomeňme si příběh o ženě
Syrofeničance a její dceři (Mk
7,25). On (Ježíš) jí řekl: "Nech napřed nasytit děti. Neboť se nesluší
vzít dětem chléb a hodit jej
psům." (Mk 7,27).
Čekali bychom, že Pán Ježíš
může něco takového říct? Lze to pochopit jen z tohoto kontextu: přišel
pro Izrael. Narodil se v judském Betlémě.
Bůh našich otců (rozuměj
Izraelců) vzkřísil Ježíše, kterého vy
jste pověsili na kříž a zabili; toho
Bůh vyvýšil jako vůdce a spasitele a
dal mu místo po své pravici, ABY
přinesl Izraeli pokání a odpuštění
hříchů (Sk 5,30-31).
První Jeho církví měl být
Izrael. Stalo se to jen do určité míry.
První učedníci byli Židé (12 apoštolů). Apoštol Pavel napsal: Nestydím
se za evangelium: je to moc Boží ke
spasení pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale také pro Řeka (Ř
1,16).
Boží lid Krista nepřijal. Naši
otcové (jsme z pohanů) vůbec neměli
taková zaslíbení.
Poslyšte jiné podobenství:
Jeden hospodář vysadil vinici,
obehnal ji zdí, vykopal v ní lis a vystavěl strážní věž; potom vinici pronajal vinařům a odcestoval. Když se
přiblížil čas vinobraní, poslal své
služebníky k vinařům, aby převzali
jeho díl úrody. Ale vinaři jeho služebníky chytili, jednoho zbili, druhého zabili, dalšího ukamenovali. Znovu poslal další služebníky, a to více
než před tím, ale naložili s nimi právě
tak. Nakonec k nim poslal svého syna; řekl si: `Na mého syna budou mít
přece ohled!´ Když však vinaři

shlédli syna, řekli si mezi sebou: `To
je dědic. Pojďme, zabijme ho, a dědictví připadne nám!´ Chytili ho,
vyvlekli ven z vinice a zabili (Mt
21,33-39).
V tomto podobenství je hospodář (Bůh Otec), vinice a vinaři
(svět lidí, stvoření), služebníci
(proroci), syn (Syn, Kristus).
Přišel do svého vlastního,
ale jeho vlastní ho nepřijali (Jan
1,11).
To, že Izrael odmítl Krista
jako svého Pána a Spasitele neznamená, že s nimi Bůh skončil. Byli
odsunuti na druhou kolej, ale vrátí
se na první. V Božích očích jsou
stále ušlechtilou olivou. Žádný národ se nemá vynášet proti Izraeli.
Apoštol Pavel mluví o vztahu přirozených (původních) větvích
olivy a větvích, které byly naroubovány: Chci tím říci, že Bůh zavrhl
svůj lid? Naprosto ne! Vždyť i já
jsem Izraelec, z potomstva Abrahamova, z pokolení Benjamínova. …
Chci tedy snad říci, že klopýtli tak,
aby nadobro padli? Naprosto ne!
Ale jejich selhání přineslo pohanům
spásu, aby to vzbudilo žárlivost židů.
Jestliže tedy jejich selháním svět
získal a jejich úpadek obohatil pohany, co teprve, až se všichni obrátí? ..… Jestliže však některé větve
byly vylomeny a ty, planá oliva, jsi
byl naroubován na jejich místo a
bereš sílu z kořene ušlechtilé olivy,
nevynášej se nad ty větve! Začneš-li
se vynášet, vzpomeň si, že ty neneseš
kořen, nýbrž kořen nese tebe! (Ř
11,1.11-12.17-18).
Modleme se za a žehnejme
Izraeli. Jsou to naši starší bratři. Až
jako národ prohlédnou, že Kristus je
jejich Mesiáš, oni se do Něj zamilují. Tak, jak Ho sveřepě odmítali, tak
Ho budou s maximální láskou následovat i do největšího soužení a

budou Mu věrni až na smrt.
2/ Ježíš přišel pro spasení
ostatních lidí (pohanů):
Jen malá skupinka Židů přijala Ježíše jako Pána a Spasitele.
Apoštol Pavel byl apoštolem pohanů.
Pohané neměli žádného zaslíbeného
očekávaného „spasitele“. Vytvořili si
sice nějaká božstva, ale žádná konkrétní očekávání neměli.
Nikoli, nýbrž že to, co pohané
obětují, obětují démonům, a ne Bohu.
Nechci, abyste vešli ve společenství
s démony (1K 10,20).
Pavel viděl ty zvrhlosti, kterých se dopouštěli. A začaly mu docházet souvislosti.
Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného souhlasu: Kristus
Ježíš přišel na svět, aby zachránil
hříšníky. Já k nim patřím na prvním
místě, avšak došel jsem slitování, aby
Ježíš Kristus právě na mně ukázal
všechnu svou shovívavost jako příklad pro ty, kteří v něho uvěří a tak
dosáhnou věčného života (1Tm 1,1516).
Pavel se naučil citlivosti, jak
jednat s pohany. Pavel se tedy postavil doprostřed shromáždění na Areopagu a promluvil: "Athéňané, vidím,
že jste v uctívání bohů velice horliví.
Když jsem procházel vašimi posvátnými místy a prohlížel si je, nalezl
jsem i oltář s nápisem: `Neznámému
bohu´. Koho takto uctíváte, a ještě
neznáte, toho vám zvěstuji: (Sk 17,22
-23).
To je návod pro nás. Slovo
pohan znamená, že uctívá jiná božstva, není to bezvěrec.
My lidem zvěstujeme spásu,
která pochází ze Židů. Sami jsme
také z pohanů.
A my jsme spatřili a dosvědčujeme, že Otec poslal Syna, aby byl
Spasitelem světa (1J 4,14).
Neboť Bůh tak miloval svět,
že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale
měl život věčný (J 3,16).
Nestydím se za evangelium:
je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale
také pro Řeka (Ř 1,16).
3/ Ježíš přišel pro požehnaný život svých dětí:
Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, ABY
měly život a měly ho v hojnosti

(J 10,10).
Církev je často okrádaná.
Historikové se shodují, že ačkoliv
byl Izrael vystaven pronásledování,
vždy měl požehnání a prosperoval. I
přes různé pogromy, Židé byli známí
tím, že byli velice schopní obchodníci, podnikatelé.
Ježíš, když vyslal své učedníky, tak jim řekl nepochopitelnou
věc: A řekl jim: "Nic si neberte na
cestu, ani hůl ani mošnu ani chléb
ani peníze ani dvoje šaty (L 9,3). A
nic jim nechybělo. Uvěřili Slovu a
šli.
Dnešní církev se dívá do
minulosti a často si přivlastňuje utrpení. Ona netrpí, chce trpět. To dělá
ten zloděj. Krade. Ďábel je otec lži.
A také se dívá příliš do budoucnosti
a žije nadějí. A neexistuje dnes. Proč
lidé chodili za Kristem? Aby s nimi
jednal hned, tj. dnes. Čím žiji v přítomnosti?
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).
To proto, aby požehnání dané Abrahamovi dostaly v Ježíši Kristu i pohanské národy, abychom zaslíbeného Ducha přijali skrze víru (Ga
3,14). Je to stejný Duch, jaký sestoupil na apoštoly.
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).
Z toho vyplývá, že si můžeme zajistit dobrý život na zemi. A
také, že můžeme prodloužit nebo

zkrátit svoje dny na zemi.
4/ Ježíš přišel proto, aby
zlikvidoval ďábla a jeho pomocníky:
Zmařil nebo nezmařil Ježíš
skutky ďáblovy? Zmařil.
Kdo však se dopouští hříchu,
je z ďábla, protože ďábel od počátku
hřeší. Proto se zjevil Syn Boží, ABY
zmařil činy ďáblovy (1J 3,8). Kristovo dílo bylo absolutně dokonalé a je
dokonané.
Vymazal dlužní úpis, jehož
ustanovení svědčila proti nám, a zcela jej zrušil tím, že jej přibil na kříž.
Tak odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi
vítězství (Ko 2,14-15). Nenajdeme
Kristův hrob, protože On je vzkříšený. On slavil vítězství nad smrtí.
Proč to církev neprožívá?
Protože to nevyučuje! Naopak, církev
vyučuje utrpení, sociální práci, humanistické evangelium, kde je centrem
člověk. Svět se potápí a církev ho
přikrývá dekou a bojí se říct, že žije
v hříchu.
Proto vezměte na sebe plnou
Boží zbroj, ABYSTE se mohli v den
zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát (Ef 6,13).
Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám (Jk
4,7). Bůh nám dává sílu se vzepřít.
Vzepřete se mu, zakotveni ve
víře, a pamatujte, že vaši bratří všude
ve světě procházejí týmž utrpením
jako vy (1Pt 5,9).
Závěr:
1/ Všichni zhřešili a jsou daleko od
Boží slávy.
2/ Jsou ospravedlňováni zadarmo
Jeho milostí vykoupením v Kristu
Ježíši.
3/ Prvním „fází“ bylo spasení Izraele,
který ovšem svého Mesiáše odmítl.
4/ Selháním Izraele došlo ke zvěstování evangelia o Kristu pohanům.
5/ Izrael však ještě pozná svého Mesiáše, bude kázat a dojde spásy.
6/ Ježíš chce, aby jeho děti už zde na
zemi zakusili něco z Jeho nádherného
požehnání.
7/ Ježíš „boha tohoto světa“ porazil a
slavil nad ním vítězství. Nenech se již
okrádat.

Jób, a o čem to není
Pavel Kalous, 16.10.2016
Byl muž v zemi Úsu jménem
Jób; byl to muž bezúhonný a přímý,
bál se Boha a vystříhal se zlého. Narodilo se mu sedm synů a tři dcery.
Jeho stáda čítala sem tisíc ovcí, tři
tisíce velbloudů, pět set spřežení skotu a pět set oslic. Měl také velmi mnoho služebnictva. Ten muž předčil
všechny syny dávnověku. Jeho synové
strojívali doma hodokvasy, každý ve
svůj den, a zvali i své tři sestry, aby s
nimi hodovaly a pily. Když uplynuly
dny hodokvasu, Jób pro ně posílal a
posvěcoval Je. Za časného jitra obětoval oběti zápalné za každého z
nich; říkal si totiž: "Možná, že moji
synové zhřešili a zlořečili v srdci Bohu." Tak činil Jób po všechny dny (Jb
7,1-5).
Pro špatné události v životě
se vžil název „jobovka“. Proč zrovna
já?
Kniha Jób bývá označována
za těžkou. Nejprve Jób mluví sám
k sobě, potom promlouvají Jobovi
přátelé, až na konci mluví Bůh.
Úvod je popis superlativů,
kým Jób byl. Žil na dálném východě
v Mezopotámii. Byl pohan. Už měl
vybudovanou rodinu (7 synů, 3 dcery) i „mega“ firmu známou po celém
východě (KR). Byl bohatý. Nevíme,
co se všechno odehrávalo při hodokvasech. Jób potom usmiřoval Boha.
Dále je střih do jiné reality,
před Boha přišli Boží synové, jeden
z nich byl Satan. To je v Bibli první
zmínka o Satanovi (předtím byla jen
různá synonyma). Ďábel se snaží být
dobrým teologem a naši mysl zaneřádí věcmi, které tam být nemají.
První věc, kterou chci uvést:
Jób jako argument, že „ti Bůh
dal nemoc“.
Na Jóba přišla série náhlých
katastrof. Jób ztratil rodinu, dobrou
pověst, štěstí (zdar) a fyzické zdraví.
Ačkoliv období knihy není
udáno, je zde mnoho, co dokazuje, že
Jób mohl žit ve stejném období jako
Abraham (věk dlouhověkosti 175
let). Na konci knihy čteme, že Jób žil
ještě 140 let. Kolik mu mohlo být,
když se to stalo? Již měl dospělé děti.

A jak dlouho vlastně byl
v utrpení?
Příběh se odehrál v místě,
které vůbec nesouvisí s Izraelem. Nečteme, že by Jób měl s Bohem
smlouvu, že by Bůh s ním jednal jako
s Abrahamem.
Jób byl pohan, který uctíval
nějaké božstvo. Zdá se, že měl dobré
hodnoty ve vědomí toho, že něco nad
ním musí být. Znáte lidi, kteří nejsou
věřící a žijí morálním životem? Je
zvláštní, i když to byl muž bezúhonný a přímý, který se bál Boha - Boha
neznal. V těchto verších je použito
slovo elohim. Když se bál Boha, bál
se božstva, NĚČEHO nad ním.
Kniha Jób rozlišuje dva termíny:
Elohim - hebrejské slovo je v
mn. čísle, božstvo, bohové, ti všemohoucí (nad námi).
Jahve (Jsem, který Jsem –
tak se představil Mojžíšovi). Nastal
pak den, kdy přišli synové Boží, aby
předstoupili před Hospodina; přišel
mezi ně i satan (v. 6). Zde použito
slovo Jahve, oni Boha znali.
Bůh viděl a věděl, kdo je Jób,
ale Jób Ho neznal.
O Abrahamovi je řečeno, že
Bůh s ním byl v důvěrném vztahu.
Pro Abrahama byl Bůh Jahve, ne elohim.
Toto se při výkladu Jóba opomíjí. A Jób je někdy zkratka pro naše
křesťanské utrpení. To se nezakládá
na biblické pravdě. Kniha Jób NENÍ
knihou o hluboce věřícím člověku,
který zná osobně svého živého Boha (třeba jako Abraham) a kvůli
tomu hrozně trpí.
Druhá (velmi důležitá) věc,
kterou chci zdůraznit: Čtěme Bibli
pohledem „Nové smlouvy“!
Je to velká chyba, když se
vykládá Bible bez ohledu na „Novou
smlouvu“ (to by každý křesťan musel
být obřezán). Je to jako bychom se
„právně“ vraceli před novely zákonů
(do roku 1848). Vždy přece platí poslední novela zákona. Je celá řada
věcí, která se nás ve Starém Zákoně
netýká, protože máme s Bohem Novou Smlouvu.
Jestli je jedno, že jsme pod
milostí a ne pod zákonem, pak se v
Písmu nemáme od čeho odpíchnout.
A nikdy nepoznáme, co je plná milost.

Neboť Zákon byl dán skrze
Mojžíše, milost a pravda se stala
skrze Ježíše Krista (J 1,17).
Apoštol Pavel cituje z Jóba
5,12-13 v 1K 3,19: Moudrost tohoto
věku je bláznovstvím před Bohem,
neboť je psáno: „Nachytá moudré
na jejich vychytralost“.
A také Jakub píše o Jóbovi:
Hle, blahoslavíme ty, kteří vytrvali.
Slyšeli jste o vytrvalosti Jobově a
víte, k čemu ho Pán nakonec přivedl. Vždyť Pán je plný soucitu a slitování (Jk 5,11).
V Nové Smlouvě jsou pouze
dva odkazy na Jóba. To je málo.
Pavel se odkazoval pouze na lidskou
omezenou moudrost a Jakub psal:
1/ o vytrvalosti (neznal Jahveho, přesto v těžkých chvílích nezlořečil mocnostem, v které věřil);
2/ o výsledku (pokání „z“ a
požehnání);
3/ o Pánově plném soucitu a
slitování;
4/ o tom, že se požehnání
dočkal ještě zde na zemi.
V NZ nečteme o Jóbově
utrpení.
Třetí věc, kterou chci zdůraznit:
Máme-li něco z Písma pochopit správně, pak určitou zárukou
je kontext. Nemůžeme vytrhávat
jeden biblický verš a postavit na
něm nějakou teologii. Potřebujeme
kontext verše, kontext kapitoly, kontext knihy (dopisu) v souvislosti
celého Písma. Platí pravidlo: Bible
vykládá sebe sama. Bible je jako
rozházené puzzle. Jsme-li trpěliví,
složíme ji.
Jóbovo utrpení mělo svůj
počátek i konec. Všechny zlé věci
na něj přivedl satan.
Čteme:
„Šimone, Šimone, hle, satan si vyžádal, aby vás směl tříbit jako pšenici. Já jsem však za tebe prosil, aby
tvá víra neselhala; a ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím." (L
22,31-32).
I Kristus byl tříben. Měl
hlad, bičovali ho, spílali mu – byl
duševně zraňován. On si zvolil
správný kurz a z něho neslevil, proto
měl problémy. Když jsme kamarádi
s tímto světem, ten zlý nám dá prakticky cokoliv, když se mu pokloníme.

A dá nám pokoj, dokud se nesetkáme
s Kristem. Kristus chtěl činit vůli toho, který jej poslal. Byl to plán vykoupení. Jeho utrpení bylo pro naše
vysvobození.
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).
Vždy existuje řešení. On stojí
s námi. A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci (Ef
6,10).
Z toho se radujte, i když snad
máte ještě nakrátko projít zármutkem
rozmanitých zkoušek, aby se pravost
vaší víry, mnohem drahocennější než
pomíjející zlato, jež přece též bývá
zkoušeno ohněm, prokázala k vaší
chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví
Ježíš Kristus (1Pt 1,6-7).
Tyto verše jsou z NZ. Platí
pro nás. Byl Jób křesťan? Nebyl.
Petr
píše
o
utrpení
v souvislosti s pronásledováním, perzekucí, pohanou a utrháním pro Krista:
Moji milovaní, nebuďte zmateni výhní zkoušky, která na vás přišla, jako by se s vámi dělo něco neobvyklého, ale radujte se, když máte
podíl na Kristově utrpení, abyste se
ještě více radovali, až se zjeví jeho
sláva. Jestliže jste hanobeni pro jméno Kristovo, blaze vám, neboť na vás
spočívá Duch slávy, Duch Boží. Ale
ať nikdo z vás netrpí za vraždu, za
krádež nebo jiný zlý čin anebo za intriky. Kdo však trpí za to, že je křesťan, ať se nestydí, ale slaví Boha, že
smí nosit toto jméno (1Pt 4,12-16).
Podřiďme se Bohu a ďáblu se
naučme vzpírat. V církvi, kde jsem
vyrůstal, nás toto nikdo neučil. Skoro
všichni jsme byli Jóbové. Jób Boha
neznal.
A Bůh veškeré milosti, který
vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví,
utvrdí, posílí a postaví na pevný základ (1Pt 5,10).
Čtvrtou věc, kterou chci
uvést: Jak dlouho trpěl Jób?
O všem tom zlém, co Jóba
potkalo, se doslechli jeho tři přátelé a
přišli každý ze svého místa: Elífaz

Témanský, Bildad Šúchský a Sófar
Naamatský. Dohodli se spolu, že mu
půjdou projevit soustrast a potěšit
ho. Rozhlíželi se po něm už zdaleka,
ale nemohli ho poznat. Propukli v
hlasitý pláč, roztrhli své řízy a rozhazovali nad hlavou k nebi prach.
Seděli potom spolu s ním na zemi po
sedm dní a nocí a slova k němu žádný nepromluvil, neboť viděli, že jeho
bolest je nesmírná (Jb 2,11-13).
Smutek a soustrast se projevovala v té době obvykle týden, maximálně jeden měsíc (čas smutku a
žalu). Jób byl bohatý a známý, zvěst
se rychle rozšířila. Tři jeho „přátelé“
mu přišli projevit soustrast, ale sedm
dní
spolu
strávili
v mlčení.
S rozhovory svých „přátel“ mohl
strávit řádově den, dva. Jeden, dva
dny byly na přípravu a vykonání
obětního obřadu (Jb 42,7-9; záchrana
jeho přátel). Jeho širší rodina (bratři,
známí) mu přišli projevit soustrast a
potěšení (Jb 42,11). Udává se, že
jeho utrpení nemohlo trvat více než
měsíc.
… tak se mi dostaly dědictvím daremné měsíce, noci plné trápení se staly mým údělem (Jb 7,3).
Mluvil sám k sobě v období
plném deprese. Jinde mluví jen o
dnech. Tato kniha není o křesťanech.
Pátou věc (výsledek): Jobovo pokání (z čeho?):
V kapitolách 38. - 41. sám
Hospodin promlouval k Jobovi. A
dával mu otázky a logicky vysvětloval. Jobova reakce? Poprvé se objevilo označení Hospodin – Jahve.
Jób na to HOSPODINU odpověděl: "Uznávám, že všechno můžeš a že žádný záměr tobě není neproveditelný. Kdo smí nerozvážně
zatemňovat úradek Boží? Ano, hlásal
jsem, čemu jsem nerozuměl. Jsou to
věci pro mě příliš divuplné, které
neznám. Rač mě vyslyšet a nech mě
mluvit; budu se tě ptát a poučíš mě.
Jen z doslechu o tobě jsem slýchal,
teď však jsem tě spatřil vlastním
okem. Proto odvolávám a lituji všeho
v prachu a popelu." (Jb 42,1-6).
Měl ve své hlavě systém o
Bohu, kterého neznal. Možná si
myslel, protože žiji určitým morálním způsobem, tak se mi daří. Nemůže se mi stát nic hrozného. Odkud
získal Jób informace, že začal o

Bohu přemýšlet jinak? Pisatel knihy
Jób byl nějaký Izraelita. Je to příběh
o pohanovi, který se osobně setkal
s Bohem. Vyznával: Jen z doslechu o
tobě jsem slýchal,….. Změnil se
vztah osoby Jóba a Boha. Žádné
„božstvo“, ale „Jsem, který Jsem“!
Ve Staré Smlouvě měl David, ale i
Samuel, vztah s Bohem.
Bůh káral Jobovy přátele
(příliš mu tedy nepomohli):
Když Hospodin k Jóbovi domluvil tato slova, řekl Elífazovi Témanskému: "Můj hněv plane proti
tobě a oběma tvým přátelům, protože
jste o mně nemluvili náležitě jako můj
služebník Jób. Vezměte tedy za sebe
sedm býčků a sedm beranů a jděte k
mému služebníku Jóbovi. Obětujte za
sebe zápalnou oběť a můj služebník
Jób ať se za vás modlí. Já ho přijmu
milostivě a nepotrestám vás za vaše
poblouzení, že jste o mně nemluvili
náležitě jako můj služebník Jób." I šli
Elífaz Témanský, Bildad Šúchský a
Sófar Naamatský učinit, co jim Hospodin nařídil. A Hospodin Jóba milostně přijal (Jb 42,7-9)
Bůh sám zasáhl a změnil
Jóbův „úděl“: Hospodin také změnil
Jóbův úděl, poté co se modlil za své
přátele, a dal mu všeho dvojnásob,
než míval. I přišli k němu všichni jeho
bratři a všechny sestry a všichni jeho
dřívější známí, aby s ním v jeho domě
pojedli chléb. Projevovali mu soustrast a snažili se ho potěšit po všem
tom zlu, jež na něj Hospodin uvedl, a
každý mu daroval po kesítě a zlatém
kroužku. A Hospodin Jóbovi žehnal
ke konci více než na začátku, takže
měl čtrnáct tisíc ovcí a koz, šest tisíc
velbloudů, tisíc spřežení skotu a tisíc
oslic. Měl také sedm synů a tři dcery
(Jb 42,10-13).
Čteme, že mu projevovali
soustrast, to nemohlo být po letech,
ale po několika dnech nebo týdnech.
Jóbovo utrpení není tvým utrpením
na celý život.
Jób měl na konci dvakrát
tolik majetku. Narodilo se mu sedm
synů a tři dcery. Jeho stáda čítala
sem tisíc ovcí, tři tisíce velbloudů, pět
set spřežení skotu a pět set oslic. Měl
také velmi mnoho služebnictva. Ten
muž předčil všechny syny dávnověku
(Jb 1,2-3).
Dokončení příště.

Biblická hodina
Duchovní svět - Nedávej rány démony prstem Božím, pak už vás člověk opakovaně podléhá depresím,
zastihlo Boží království. Střeží-li silný což vede k paralyzování osobnosti,
na prázdno, poznej své cíle.
Pavel Kalous, 31.8.2016
Podobá se dnešní církev
tomu, co Ježíš přikázal svým učedníkům?
Ježíš učedníkům přikázal
(verš 5.).
Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské. Nemocné
uzdravujte, mrtvé probouzejte k
životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte; zadarmo jste dostali,
zadarmo dejte. (Mt 10, 7-8)
Nemáme se podobat Ježíšovi pouze, co do charakteru, ale
také co do služby.
Někteří kazatelé, káží-li, že
máme být Bohem obrušováni, káží
tak, že je církev spíše otupována,
nikoli ostřena.
Potřebuje rozpoznat démonskou přítomnost, abychom nemávali mečem sem a tam, do
prázdna
Já tedy běžím ne jako bez
cíle; bojuji ne tak, jako bych dával
rány do prázdna. (1K 9,26)
Protož já tak běžím, ne jako
v nejistotu, tak bojuji, ne jako vítr
rozrážeje. /KR/
Já tedy taky běžím o závod,
ale ne jen tak nazdařbůh, i já zápasím, ale ne tak, jako bych jen šermoval ve vzduchu. /Petrů/
Nenechejme si vnutit myšlení, že nás ďábel nahání, nebo že
nás dokonce loví. Posuňme své
myšlení dál a naučme se nejen bránit, ale i útočit. Bijte ďábla mečem
Ducha, který vychází z vašich úst a
srdce. Bijte nepřítele jako Abram,
který si vzal zpět, co mu patří, když
zachránil zajatého Lota (Gn 14,11).
Což může někdo vejít do
domu silného muže a uloupit jeho
věci, jestliže dříve toho siláka nespoutá? Pak teprve vyloupí jeho
dům. (Mt 12,29)
Nikdo nemůže vejít do domu silného muže a uloupit jeho věci, jestliže toho siláka dříve nespoutá. Pak teprve vyloupí jeho dům.
(Mk 3,27)
Jestliže však vyháním

muž v plné zbroji svůj palác, jeho
majetek je v bezpečí. Napadne-li ho
však někdo silnější a přemůže ho,
vezme mu všechnu jeho zbroj, na kterou spoléhal, a kořist rozdělí. (L
11,20-22)
Ani podvědomě nepřemýšlej
pod tlakem, že „je mocný“. Apoštol
Petr říká „vzepřete se ďáblu, který to
utrpení působí“, neříká „jo jo, musíme si to utrpení nechat líbit“.
Buďte střízliví! Buďte bdělí!
Váš protivník, ďábel, obchází JAKO
`lev řvoucí´ a hledá, koho by pohltil.
Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a
pamatujte, že vaši bratří všude ve
světě procházejí týmž utrpením jako
vy. (1Pt 5,8-9)
Jak rozpoznat nepřítele, jak
s ním bojovat a jak se cíleně
„modlit“:
1/ „po ovoci“
Podobně, jako u Božích dětí
je VIDĚT dílo Ducha svatého podle
ovoce, je VIDĚT ovoce díla toho zlého.
Po jejich ovoci je poznáte.
Což sklízejí z trní hrozny nebo z bodláčí fíky? … A tak je poznáte po jejich
ovoci. (Mt 7,16.20)
Zasaďte dobrý strom, i jeho
ovoce bude dobré. Zasaďte špatný
strom, i jeho ovoce bude špatné.
Strom se pozná po ovoci. (Mt 12,33)
Jestliže je člověk opakovaně
nabádán, manipulován, aby si vzal
život, pak je atakován démonem sebevraždy. Jestliže člověk opakovaně
podléhá
alkoholu,
což
vede
k destrukci, pak je ponoukán nebo již
ovládán démonem alkoholu. Jestliže

pak je ovládán duchem deprese.
Církev tohle ztratila a místo
toho vyškolila pastorační psychology
a poradenství.
Ďáblův
program
je:
„okrádat, zabíjet a ničit“. Nenechej si
to líbit.
Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby
měly život a měly ho v hojnosti. (J
10,10)
Jestliže máte ve městě 150
prosperujících nevěstinců …
Jestliže máte ve městě 150
prosperujících astrologů a okultistů
…
Jestliže máte ve městě 150
prosperujících hospod a restaurací …
Jestliže máte ve městě 150
prosperujících chrámů a oltářů falešných bohů … (démoni rádi klamou
duchovně zaměřené lidi, aby věřili
v neexistující božstva)
Jestliže máte ve městě vysokou kriminalitu, závislosti mládeže
…
Něco to o duchovním pozadí
města a místa VIDITELNĚ vypovídá.
2/ Přímá konfrontace
Jednoduše, démon se projeví
= demaskuje.
A nečistí duchové, jakmile ho
viděli, padali před ním na zem a křičeli: "Ty jsi Syn Boží!" On však jim
přísně nakazoval, aby ho neprozrazovali. (Mk 3,11-12)
A duchové nečistí, jakž ho
zazřeli, padali před ním a křičeli,
řkouce: Ty jsi Syn Boží. /KR/
Když jsme šli jednou do
modlitebny, potkala nás mladá otrokyně, která měla věšteckého ducha a
předpovídáním budoucnosti přinášela svým pánům značný zisk. Chodila
za Pavlem a za námi a stále volala:
"Toto jsou služebníci nejvyššího Boha. Zvěstují vám cestu ke spáse." A
to dělala po mnoho dní. Pavlovi to
bylo proti mysli, obrátil se proto na
toho ducha a řekl: "Ve jménu Ježíše
Krista ti přikazuji, abys z ní vyšel!"
A v tu chvíli ji ten zlý duch opustil.
(Sk 16,16-18)
3/ Zjevení, zkoumání a

potvrzení
Je velmi důležité, aby se církev modlila za Boží vedení a zjevení.
Ti, kdo se dají vést Duchem
Božím, jsou synové Boží. (Ř 8,14)
Přichází-li zjevení, slovo do
situace, proroctví, dokonce nějaká
duchovní zkušenost, má to být zkoumáno (přičemž základní kriterium je
Písmo /podobně jako berojští židé/).
Milovaní, nevěřte každému
vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda
jsou z Boha; neboť mnoho falešných
proroků vyšlo do světa. (1J 4,1)
Milovaní, nevěřte hned každému duchu, ale zkoumejte duchy,
zdali jsou z Boha; vždyť je ve světě
mnoho lžiproroků. (Petrů)
Řecké DOKIMAZO - zkoumat, rozlišit zkouškou, testovat, prověřovat, schválit po testování, zkušujte (KR), rozlišujte (B21).
Plamen Ducha nezhášejte,
prorockými dary nepohrdejte. Všecko zkoumejte /DOKIMAZO, prověřovat B21/, dobrého se držte; zlého se
chraňte v každé podobě. (1Te 5,1922)
Nezhášejte oheň Ducha, dar
promlouvání z vnuknutí nepodceňujte; ale všecko zkoumejte, a co je dobré, toho se držte. Zla se straňte, ať se
objevuje pod jakoukoli tvářností.
(Petrů)
Darem Ducha svatého –
„rozeznávání duchů“.
Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu.
… někomu působení mocných činů,
dalšímu zase proroctví, jinému rozlišování /rozeznání KR/ duchů … (1K
12,7.10)
Řecké DIAKRISIS - rozlišovat, vynést rozsudek, zkoumat a učinit závěr; Řecké DIAKRINO - oddělovat jeden od druhého, vyšetřit a
rozhodnout; Řecké DIA - předložka:
skrze, prostřednictvím, z této

příčiny; Řecké KRINO - soudit
k rozhodnutí, nechat rozsoudit,
správně oddělit, po posouzení rozseknout; volněji: po schválení rozdělit (na dobře či špatné).
Definice: Prostřednictvím
posouzení učinit závěr.
Jak vypadá „PRINCIP“
zkoumání a potvrzení?
V Antiochii byli v církvi proroci a učitelé: Barnabáš, Simeon
zvaný Černý, Lucius z Kyrény, Manahem, který býval druhem tetrarchy Heroda, a Saul. Když konali
bohoslužbu Pánu a postili se, řekl
Duch svatý: "Oddělte mi Barnabáše
a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal." A tak po modlitbách a postu /
POTOM, Petrů/ na ně vložili ruce a
vyslali je k dílu. Posláni tedy Duchem svatým, odešli Barnabáš a
Saul do Seleukie a odtud se plavili
na Kypr. (Sk 13,1-4)
A/ Církev má konkrétní autority /duchovní stavba má své sloupy/; B/ bohoslužba - modlitby a
půst /Boží blízkost/; C/ mluví Duch
svatý, ale i ti nesvatí /duchovně se
něco děje/; D/ přichází-li zjevení /
nejen slova/, církev se modlí a postí
PRO rozsouzení; E/ je-li to církví
rozeznáno a potvrzeno, může dojít
k rozhodnutí /vyslání Barnabáše a
Saula./
Nebojme se duchovních
věcí, ale zkoumejme je, než rozhodneme:
Chci povzbudit a napomenout k duchovnímu růstu.
Jste za něj zodpovědní.
Za takovou dobu už byste
měli být sami učiteli, a zatím opět
potřebujete, aby vás někdo učil abecedě Boží řeči; potřebujete mléko,
ne hutný pokrm. Každý, kdo potřebuje mléko, protože nepřivykl slovu
spravedlnosti, je jako nemluvně. (Žd
5,12-13)
Lze být „duchovně“ vycvičen:
Hutný pokrm je pro vyspělé /dokonalé KR, vyspělé P/, pro ty,
kdo mají cvičením /GYMNAZO/ své
smysly vypěstovány tak, že rozeznají /rozlišují, rozpoznají/ dobré od
špatného. (Žd 5,14)
Řecké KALOS - dobré,
ušlechtilý, čestný, krásné; volně:
správný; Řecké KAKOS - zlé,

špatné shnilé, zkažené, poškozené.
CO s tím máme dělat?
Prosazujeme KONÁNÍM
Boží království.
Vyznáváme s pokorou ale i
autoritou: „Buď vůle tvá, jako
v nebi, tak i na zemi!“ Církev prosazuje, zabírá, uplatňuje Boží království zde na zemi.
Nezapomínejme, že duchovní bitvu nevyhrávají zedníci nebo
právníci, ale Boží vojáci. Duchovní
bitvu nevyhrávají zbožná přání věřících.
Příklad VYZNÁNÍ mocnosti, která vás chce zničit:
Pelištejec na Davida pokřikoval: "Copak jsem pes, že na mě
jdeš s holí?" A Pelištejec zlořečil
Davidovi skrze své bohy. Pokřikoval
na Davida: "Pojď ke mně, ať vydám
tvé tělo nebeskému ptactvu a polnímu zvířectvu." 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." (1S 17,4347)
Hospodin je spása spravedlivých, záštitou v čas soužení jim bývá.
Hospodin jim pomáhá a vyváznout
jim dává, dá jim z moci svévolníků
vyváznout a zachrání je, protože se k
němu utíkají. (Ž 37,39-40)
Já však budu zpívat o tvé
síle, nad tvým milosrdenstvím hned
zrána budu plesat. Vždyť ses mi stal
nedobytným hradem, útočištěm v den
soužení mého. Moje sílo, o tobě chci
žalmy zpívat. Bůh je přece hrad můj
nedobytný, Bůh můj milosrdný. (Ž
59,17-18)
Nezemřu, budu žít, budu vypravovat o Hospodinových činech.
(Ž 118,17)
Závěr:
1/ Podobejme se Ježíši charakterem

i službou. Proměňujme se a konejme.
2/ Naše „bojování“ má své konkrétní cíle (osvobození od xyz).
3/ MÁME autoritu duchovní mocnosti a démony vyhánět a poutat.
4/ Ďábel NENÍ lev a my nejsme
lovná zvěř.
5/ Nepřítele poznáváme: A) po
„ovoci“; B) přímou konfrontací; C)
darem rozpoznání nebo zjevením po
zkoumání.
6/ Zkoumáme, rozlišujeme, vyšetřujeme (modlitby a půst pověřených
autorit).
7/ Naučme se a mějme svá KONKRÉTNÍ (biblická) vyznání.

Duchovní svět - Neuč se jednat
podle pronárodů.
Pavel Kalous, 7.9.2016
Jaký způsobem se duchovní
síly vkrádají do společnosti, někdy i
církve?
Církev se sama někdy paralyzuje ( … prý že jsou horoskopy
neškodné, jógou proti stresu apod.).
Mojžíš, Áron a čarodějové
(Ani okem nemrkli, když se Áronova
hůl změnila v hada).
Ďábel a jeho pomocníci
nebudou v pozici „mrtvého brouka“, když začnete JEDNAT
v autoritě Boha.
Hospodin dále řekl Mojžíšovi a Áronovi: "Až k vám farao promluví: »Prokažte se nějakým zázrakem«, řekneš Áronovi: »Vezmi svou
hůl a hoď ji před faraóna«, a stane
se drakem." Mojžíš s Áronem tedy
předstoupili před faraóna a učinili,
jak Hospodin přikázal. Áron hodil
svou hůl před faraóna i před jeho
služebníky a ona se stala drakem.
Farao však také povolal mudrce a
čaroděje, a egyptští věštci učinili
svými kejklemi totéž. Hodili každý
svou hůl na zem a ony se staly draky.
Ale Áronova hůl jejich hole pohltila.
(Ex 7,8-12)
Varování před pokušením
„učit se“ přebírat praktiky lidí tohoto
světa.
Až vstoupíš do země, kterou
ti dává Hospodin, tvůj Bůh, NEUČ
se jednat podle ohavností oněch pronárodů. Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo

svou dceru ohněm, věštec obírající se
věštbami, mrakopravec ani hadač ani
čaroděj ani zaklínač ani ten, kdo se
doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Každého, kdo činí tyto věci, má
Hospodin v ohavnosti. Právě pro tyto
ohavnosti Hospodin, tvůj Bůh, před
tebou vyhání ony pronárody. Budeš
se dokonale držet Hospodina, svého
Boha. Tyto pronárody, které si podrobíš, poslouchají mrakopravce a věštce, ale tobě to Hospodin, tvůj Bůh,
nedovolil. Hospodin, tvůj Bůh, ti povolá z tvého středu, z tvých bratří,
proroka jako jsem já. Jeho budete
poslouchat. (Dt 18, 9-15)
Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k Izraelcům a řekni jim:
Já jsem Hospodin, váš Bůh. Nesmíte
jednat po způsobu egyptské země, v
níž jste sídlili, ani po způsobu kenaanské země, do které vás vedu. Nebudete se řídit jejich zvyklostmi.“ (Lv
18,1-3)
Nemějme doma modly, sošky, artefakty znázorňující božstva,
apod.
Tesané sochy jejich bohů spálíte. Nebudeš žádostiv stříbra ani zlata z nich, nevezmeš si je, abys nepadl
do léčky. Před Hospodinem, tvým
Bohem, je to ohavnost. Nevneseš do
svého domu ohavnou modlu; propadl
bys klatbě jako ona. Budeš ji mít v
opovržení, budeš ji mít za hnusnou
ohavnost, neboť je klatá. (Dt 7,25-26)
Gedeón nebo Jošijáš odstraňovali z Izraele modly, sloupy či návrší. Začnete-li bořit modly, co můžete očekávat?
Gedeón
mu
odpověděl:
"Dovol, můj pane, je-li s námi Hospodin, PROČ nás tohle všechno potkává? KDE jsou všechny jeho podivuhodné činy, o nichž nám vypravovali
naši otcové? Říkali: »Což nás Hospodin nevyvedl z Egypta?« ALE teď nás
Hospodin zavrhl a vydal do rukou

Midjánců." …Té noci mu Hospodin
poručil: "Vezmi býčka, který patří
tvému otci, toho druhého býka, sedmiletého. Zboříš Baalův oltář, který
patří tvému otci, a skácíš posvátný
kůl, který je u něho. PAK zbuduješ
podle řádu na vrcholu tohoto kopce
oltář Hospodinu, svému Bohu, vezmeš
toho druhého býka a budeš jej obětovat jako zápalnou oběť na dříví z posvátného kůlu, který jsi skácel.„…
Vyptávali se jeden druhého: "Kdo
tohle udělal?" Pátrali a hledali, až
zjistili, že to udělal Gedeón, syn Jóašův. Tu vyzvali mužové města Jóaše:
"Vydej svého syna; musí zemřít. Rozbořil Baalův oltář a skácel posvátný
kůl, který byl u něho." (Sd 6,13.2526.29-30)
Církev je ovlivněná podobnými „ohavnostmi“.
Není výjimkou, kdy církev pořádá kurzy jógy:
„Jóga v denním životě“. Někteří křesťané vyhledávají alternativní medicínu z Východu, apod.
Svaté obrázky, znamení zvěrokruhu, křížky či
„krucifixy“ jako talismany a amulety
jsou ohavnosti.
Přicházeli i mnozí z těch, kteří uvěřili, a přede všemi vyznávali, že
také oni dříve používali zaklínání.
Nemálo pak těch, kteří se zabývali
magií, přinesli své knihy a přede všemi je spálili. Jejich cena se odhadovala na padesát tisíc stříbrných. A
tak mocí Páně rostlo a rozmáhalo se
jeho slovo. (Sk 19,18-20)
Potřebujeme si osvojit tuto
modlitbu.
„DEJ mi poznat svoje cesty,
Hospodine, UČ mě chodit po svých
stezkách. VEĎ mě cestou své pravdy
a vyučuj mě, vždyť jsi Bůh, má spása,
každodenně skládám svou naději v
tebe.“ Z 25,4-5)
Apoštol Pavel varuje před
„společenstvím s démony“.
Co tím chci říci? Že pokrm
obětovaný modlám něco znamená?
Nebo že modla něco znamená? Nikoli, nýbrž že to, co pohané obětují,
obětují démonům, a ne Bohu. Nechci,
abyste vešli ve společenství s démony.
Nemůžete pít kalich Páně i kalich
démonů. Nemůžete mít účast na stolu
Páně i na stolu démonů. (1K 10,1921)
Rozmlouvali s ním i někteří
epikurejští a stoičtí filosofové. Jedni

se ptali: "Co nám to chce ten nedovzdělanec vykládat?" Druzí říkali:
"Zdá se, že nás chce získat pro cizí
božstva (dosl. řecky DÉMONY)."
Tak soudili, protože Pavel kázal o
Ježíšovi a o zmrtvýchvstání. (Sk
17,18)
Duch výslovně praví, že v
posledních dobách někteří odpadnou
od víry a přidrží se těch, kteří svádějí
démonskými naukami. (1Tm 4,1)
Ty věříš, že je jeden Bůh. To
je správné. I démoni tomu věří, ale
hrozí se toho. (Jk 2,19)
A přesto se ostatní lidé, kteří
v těch pohromách nezahynuli, neodvrátili od výtvorů svých rukou; nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene i
dřeva, které jsou slepé, hluché a nemohou se pohybovat; neodvrátili se
od svých vražd ani čarování, necudností ani krádeží. (Zj 9,20-21)
Závěr:
1/ Máš-li doma „znamení zvěrokruhu“ či „budhu k narozeninám“,
apod., zlikviduj to!
2/ Před Bohem jsou „duchovní praktiky“ mimo Písmo ohavností.
3/ Proč? Stojí za nimi existující aktivní démoni a mocnosti.
4/ Zkoumejme v Písmu, co se líbí
Pánu. Učme se chodit po Jeho
stezkách.
5/ Démonské nauky jsou v Evropě
přítomné.
6/
Jen
duchovní
křesťané
(pneumatikos) rozpoznávají.
7/ Písmo ani v tomto nezestárlo, je
stále aktuální.

Duchovní svět - Nebuď zaskočen a mluv slovo.
Pavel Kalous, 14.9.2016
Satan a jeho kumpáni používají různé způsoby, jak paralyzovat
církev.
Apoštol Pavel v Lystře (Sk
14,8 uzdravení chromého):
a/ začali je prohlašovat za
bohy, chtěli jim obětovat býky;
b/ pak je začali na popud
Židů z Antiochie a Ikonia kamenovat, Pavel byl skoro mrtev.
Satan si hraje jak na anděla
světla, který nese poselství světla;

tak na lva, který zlověstně řve; ani
jedním však není.
Buďte střízliví! Buďte bdělí!
Váš protivník, ďábel, obchází jako
`lev řvoucí´ a hledá, koho by pohltil.
(1Pt 5,8)
Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však
zemi i moři, neboť sestoupil k vám
ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá." Když drak viděl,
že je svržen na zem, začal pronásledovat ženu, která porodila syna. (Zj
12,12-13)
Člověk může „dostat“ vše
pozemské, „ale“. Je psáno, je psáno,
je psáno:
Pak ho ďábel vezme na velmi
vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu a řekne
mu: "Toto všechno ti dám, padneš-li
přede mnou a budeš se mi klanět." (Mt 4,8-9)
V listu Efezským máme
zmínku o „ohnivých střelách“. Už
jsme si řekli, že ďábel obchází, ale
zde vidíme, že střílí.
Ef 6,16: … a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny
ohnivé střely toho Zlého.
Řecké BELOS - střela, oštěp,
šíp, kopí;
Řecké POROÓ - hořící, zářivé, žhnoucí, zápalné (podnítit); zápalnice.
I jazyk je oheň. Je to svět zla
mezi našimi údy, poskvrňuje celé
tělo a ničí celý náš život, sám podpalován pekelným plamenem. (Jk 3,6)
Zbraně našeho boje nejsou
světské, nýbrž mají od Boha sílu bořit
hradby. Jimi boříme lidské výmysly.
(2K 10,4)
Řecké HOPLON - zbraně
(mn. č.); dosl. válečné zbraně;
Řecké STRATEIA - boj,
válčení, v Písmu označení pro duchovní (křesť.) boj.
To ti kladu na srdce, synu
Timoteji, ve shodě s prorockými slovy, která byla o tobě pronesena, abys
jimi povzbuzen bojoval dobrý boj
(řec. STRATEIA). (1Tm 1,18)
Boj víry je jako udržení mostu, který vede z jedné strany, kde jste
vy, a vede k cíli, který sice nevidíte a
přece víte, že tam je. Takže po něm
jdete bojujíc Slovem a spolehnutím
na něj.

Toto jsou jména Davidových
bohatýrů: Jóšeb Bašebet Tachkemónský, vůdce osádky. Ten s rozkoší vrhal
oštěp; naráz jich proklál osm set. …
Také Abíšaj, bratr Jóabův, syn Serújin, byl vůdce tří. I on zamával kopím
a proklál jich na tři sta. Mezi těmi
třemi byl nejproslulejší. Byl z těch tří
nejváženější a byl jejich velitelem, ale
oněm třem prvním se nevyrovnal. (2S
23,8.18-19)
Bohatýr (kral. REK) - odvážný hrdina. Představuje válečníka
z povolání.
David měl také osobní stráž.
Ubil též Egypťana hrozného
vzezření; Egypťan měl v ruce kopí.
Sestoupil k němu s holí, vytrhl Egypťanovi kopí z ruky a jeho vlastním
kopím ho zabil. Toto vykonal Benajáš, syn Jójadův. A byl mezi těmi třemi bohatýry proslulý. Z těch třiceti
byl nejváženější, ale oněm třem prvním se nevyrovnal. David ho přidělil
ke své tělesné stráži. (2S 23,21-23)
Co reprezentuje Goliáš a celá
pelištejská armáda? Pelištejci přitáhli
aby …
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.
…“ (1S 17,45)
K Davidovi se přidali i jiní
„bohatýři“.
David jim vyšel vstříc a takto
je oslovil: "Přicházíte-li ke mně v pokoji, abyste mi pomohli, ze srdce rád
se s vámi spojím. Jestliže mě však
chcete vyzradit mým protivníkům, i
když na mých rukou nelpí násilí, ať to
Bůh našich otců vidí a ztrestá." Tu
vyzbrojil duch Boží Amasaje, vůdce
osádek. Řekl: "Jsme s tebou, Davide,
jsme při tobě, synu Jišajův. Pokoj,
pokoj tobě, pokoj i tvým pomocníkům,
vždyť tvůj Bůh ti pomáhá." David je
přijal a ustanovil je vůdci oddílů.

Také někteří z Manasea odpadli k Davidovi, když vytáhl s Pelištejci do boje proti Saulovi. Nepomáhali však Pelištejcům, protože pelištejská knížata se usnesla poslat Davida pryč s odůvodněním: "Za cenu
našich hlav odpadne ke svém pánu
Saulovi." Když se ubíral do Siklagu,
odpadli k němu z Manasesa Adnach,
Józabad, Jedíael, Míkael, Józabad,
Elíhu a Siltaj, vůdci šiků z Manasesa.
Ti pomohli Davidovi proti nepřátelské hordě. Všichni to byli udatní bohatýři. Stali se ve vojsku veliteli. (1P
12,18-22)
Jsou i bohatýři, kteří se zpronevěřili:
Synové poloviny kmene Manasesova sídlili v zemi od Bášánu k
Baal-chermónu, totiž k Seníru a
Chermónskému pohoří; bylo jich
mnoho. Toto byli náčelníci otcovského rodu: Efer, Jišeí, Elíel a Azríel,
Jirmejáš a Hódavjáš a Jachdíel, stateční bohatýři, mužové proslulí, náčelníci otcovských rodů. Avšak zpronevěřili se Bohu svých otců a smilnili
s božstvy národů země, které Bůh
před nimi vyhladil. (1P 5,23-25)
POZOR na nesprávné chápání
křesťanské
„odevzdanosti“ (osudu), které vede
k pasivitě.
Církev se modlila a Petr byl
andělem vyveden ven (Sk 12,7). Církev se modlila a místo se otřáslo a
všichni učedníci byli opět naplněni
Duchem svatým (Sk 4,29). Apoštol
Pavel a Silas se modlili a chválili a
vězení se otřáslo (Sk 16, 25).
Chvály, děkování, přímluvy a modlitby víry (tj. přikazování), je „bojový arzenál“ církve.
Jak začíná tento žalm? Žebráním?
Pro předního zpěváka. Žalm
Hospodinova služebníka Davida,
který přednášel slova této písně Hospodinu v den, kdy jej Hospodin

vysvobodil ze spárů všech jeho nepřátel i z rukou Saulových. Pravil: Miluji
tě vroucně, Hospodine, moje sílo.
Hospodine, skalní štíte můj, má pevná
tvrzi, vysvoboditeli, Bože můj, má
skálo, utíkám se k tobě, štíte můj a
rohu spásy, nedobytný hrade! Když
jsem vzýval Hospodina, jemuž patří
chvála, byl jsem zachráněn před svými nepřáteli. (Ž 18,1-4)
Ať vyzná Izrael: Jeho milosrdenství je věčné! (Ž 118,2)
Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení. (Ř
10,10)
Řecké HOMOLOGEO vyznávat, slyšitelně souhlasit, mluvit
totéž, říkat to samé;
A/ HOMO – stejný, spolu
stejně, shoda (ve shodě); B/ LOGEO
– mluvit, prohlašovat (žádné myšlenky v hlavě).
Řecké SÓTERIA - vysvobození, záchrana, spása; volněji: dostat
se do bezpečí.
Ježíš
při
konfrontaci
s ďáblem MLUVIL, „citoval“ NAHLAS Boží slovo.
Pozor: Ježíš necitoval „je
psáno“ Bohu, ALE ďáblovi! Často
mylně děláme to, že tam, kde máme
citovat ďáblu, citujeme Bohu. Ústy
prohlašujeme své slovo ve shodě
s Písmem, svou záchranu.
TAKŽE příklad, ďábel „goliáš“ přijde a řekne: Tak a teď zemřeš.
Naše reakce: Nezemřu, budu
žít, budu vypravovat o Hospodinových činech. (Ž 118,17)
PROTOŽE: Počet našich let
je sedmdesát roků, jsme-li při síle,
pak osmdesát. (Ž 90,10)
Závěr:
1/ SPOLÉHEJ na to, že Boží zbraně
jsou účinnější, nejsme bezbranní.
2/ Bytosti jako „goliáš“ reprezentují
naše nepřátele a jsou duchovní povahy, podstaty.
3/ Jeden Boží bojovník/bojovnice
zničí mnoho duchovních nepřátel.
Haleluja.
4/ Boží bojovník vrhá do prostoru
SLOVO (meč, kopí).
5/
Kristovci rezignovaně a
„přepokorně“ nesedí se založenýma
rukama, ani nežebrají a už vůbec se

nesnaží Boha uprosit. „Je psáno“
patří ďáblovi!
6/ Jaké jsou naše zbraně? Druhy
MLUVENÉ modlitby.
7/
Mluvené, prohlašované Slovo
učedníka ve shodě s Písmem je Ježíšovou zbraní. Dělal to tak Ježíš, dělej to i ty.

Duchovní svět - Síla k duchovnímu boji.
Pavel Kalous, 21.9.2016
Jak stát v duchovním boji?
Nebavíme se teď o lásce, o radosti a o
pokoji. Připomínám, že se bavíme o
duchovním světě, o duchovním boji
a co s ním.
Pokud si církev nepřipustí, že
mezi námi a nad námi něco probíhá
(rozumějme duchovní boj), tak se
vlastně připravuje o určité poznání a
zaslíbení. V podstatě nejde o nic jiného, než rozšiřovat a dobývat Boží
Království. Bible nás do toho uvádí.
To, že máme nedělní shromáždění, že máme lásku a pokoru, z
toho si nikdo na zadek nesedne. Církev má být aktivní, má dělat věci viditelně – jít kázat a duchovně bojovat.
V Bibli čteme o celé řadě
nepochopitelných událostí. Např.
Áronův had (hůl) pohltil hady faraónových čarodějů. Máme dvě možnosti, buď to pojmeme symbolicky, tedy
že je to jen obraz a ve skutečnosti se
to nestalo, a nebo to vezmeme jako
fakt, že se to opravdu stalo, že Hospodin je Bůh zázraků.
Další taková událost je, kdy
bohatýr hodil oštěpem a zlikvidoval
osm set nepřátel. Není jisté, zda je to
myšleno doslovně, ale v duchovním
slova smyslu to možné je.
Eliáš se modlil a z nebe sestoupil oheň, aby pohltil Eliášovu
oběť, ačkoliv byl oltář nasáklý vodou.
Kolik toho v našich církvích
zažíváme nadpřirozeného? Kde je
takové to nadpřirozeno, kdy se mezi
námi prochází Bůh, nebo když se rukama apoštolů děly zázraky?
Nebo kdy Izraelští obcházeli
mlčky Jericho po šest dní, sedmý pak
zakřičeli a zdi Jericha padly.
Jáhen Štěpán byl obdařen
Boží milostí a mocí a činil mezi lidem veliké divy a znamení.
Apoštola Pavla kousl

jedovatý had, ale nezemřel, setřásl
hada do ohně.
Chceme zažívat to, co zakoušeli Izraelci a co se dělo v první
církvi? Jsme skupina přátel Bible
nebo jsme Kristova církev, aktivní a
konající? Všimněme si, že je psáno
„dosáhli toho, co jim bylo zaslíbeno“. Lze zavírat tlamy lvům, lze
krotit plameny ohně, lze uniknout
ostří, lze ve slabosti nabývat sil?
… Mám ještě pokračovat?
Vždyť by mi nestačil čas, kdybych
měl vypravovat o Gedeónovi, Barákovi, Samsonovi, Jeftovi, Davidovi,
Samuelovi a prorocích, kteří svou
vírou dobývali království, uskutečňovali Boží spravedlnost, dosáhli toho,
co jim bylo zaslíbeno; zavírali tlamy
lvům, krotili plameny ohně, unikali
ostří meče, v slabosti nabývali síly,
vedli si hrdinsky v boji, zaháněli na
útěk vojska cizinců; ženám se jejich
mrtví vraceli vzkříšení. Jiní byli mučeni a odmítli se zachránit, protože
chtěli dosáhnout něčeho lepšího,
totiž vzkříšení. (Žd 11,32-35)
Dosáhli toho, co jim bylo
zaslíbeno. Každý člověk nese reálné
svědectví o tom, jak je to s Boží mocí. To, jaký máme morální profil,
vůbec nehraje roli, Bůh s námi přesto
může jednat. Jestliže Bible říká, že
lze zavírat tlamy lvům, tak je to
pravda. To, že to církev neumí, je
druhá věc. Svou sílu hledej u Pána a
v Jeho veliké moci. Otevři se Pánu.
Možná si řeknete: „Proč není
v NS více biblických příběhů jako v
Staré smlouvě?“ Je třeba si uvědomit, že prvotní církev neměla
„svázanou“ NS. První křesťané byli
ze Židů, pro ně byla Bible Starý Zákon, proto jim Kristus připomíná
postavy SZ.
Prvotní církev čerpala: A/ z
vyučování Ježíše (který se odvolával
na SZ) a aplikace teorie do praxe;
B/ z obsahu Staré smlouvy, proto
pisatel listu Židům připomíná jednotlivé postavy, tj. jejich příběhy
(svědectví): Mám ještě pokračovat?
Vždyť by mi nestačil čas, kdybych
měl vypravovat o Gedeónovi, Barákovi, Samsonovi, Jeftovi, Davidovi,
Samuelovi a prorocích, kteří svou
vírou
dobývali
království
…
(Žd 11,32-33)
On jim připomíná, on

„počechravá“ jejich mysl těmito svědectvími. My potřebujeme porozumět
tomu, že existuje duchovní svět, a že
my máme tu možnost ho ovlivňovat.
V jaké souvislosti apoštol
Pavel píše, že máme hledat svou
sílu? A tak, bratří, svou sílu hledejte
u Pána, v jeho veliké moci. (Ef 6,10)
V souvislosti s „duchovním
bojem“ (proti mocnostem a silám v
povětří …). Vedeme boj proti duchovním silám, ne proti člověku. Tu
přitáhl Amálek, aby v Refídimu bojoval s Izraelem. Mojžíš rozkázal Jozuovi: "Vyber nám muže a vyjdi do boje
proti Amálekovi. Já se zítra postavím
na vrchol pahorku s Hospodinovou
holí v ruce." Jozue učinil, jak mu
Mojžíš rozkázal, a dal se s Amálekem
do boje. Mojžíš, Áron a Chúr vystoupili na vrchol pahorku. Dokud Mojžíš
držel ruku nahoře, vítězil Izrael, když
ruku spustil, vítězil Amálek. Když
Mojžíšovi umdlévaly ruce, vzali kámen a podložili jej pod Mojžíše, aby
se na něj posadil. Áron a Chúr, každý
z jedné strany, mu podpírali ruce,
takže vytrval s rukama nahoře až do
západu slunce. I porazil Jozue Amáleka a jeho lid ostřím meče. (Ex 17,813)
Tento příběh zní jako pohádka. Reálně fyzicky bojuje Jozue. To,
jak probíhá boj, však ovlivňuje Mojžíš svými pažemi. Bůh vždy, když
jedná, používá člověka jako svůj nástroj. Všimněte si, že se ten duchovní
boj rozšiřuje z Mojžíše na ty dvě duchovní autority, co jsou tam s ním,
každý ho přidržuje z jedné strany.
Proč je pro nás v Písmu takové místo zaznamenané? Na čem bylo
závislé Jozuovo bojování? Mojžíš stál
na vrcholu pahorku (ale ne sám); a
Bůh si použije zdánlivě nesmyslnou
věc, držet ruce s holí zdvižené.
Vždy když se v Bibli mluví o
vstupu na pahorek, jedná se o obraz
vstupu do duchovní oblasti. Všimněte
si, ovlivňoval Jozue Mojžíše nebo
obráceně? Církev má obrovský potenciál autority, ne vždy jí uplatňuje.
Bůh chce, aby nebeským vládám a mocnostem bylo nyní skrze
církev dáno poznat jeho mnohotvarou
moudrost. (Ef 3,10)
Uvědomujete si, že se na vás
dívají duchovní bytosti? Je to tak, že
nejdřív ty věci vybojováváme v

duchovní oblasti, a to co vybojujeme,
se promítá do reálné situace. Bůh
chce, aby na církvi bylo duchovním
mocnostem ukázáno na jeho mnohotvarou moudrost. Pokud toto pochopíme, že nejdříve se bojuje duchovně a
pak se to začne projevovat fyzicky,
dojde k osvobození. Pak mocnosti
začnou pochybovat o sobě a uvědomí
si, že to berete vážně. My víme, komu
jsme uvěřili. Bůh se nezměnil, je stále
stejný.
Začátek je v ráji. Adam měl
zemi obdělávat, dobýt a střežit, proti
komu? Byl zde mluvící had. Pokud
nevěříme, že had mluví, že může člověka slovem uštknout, tak nevěříme
celé Bibli. Bůh se nezměnil. Jeho slovo se nezměnilo. Slovo je Kristus.
Boží zdroje (napojeni na Boží
„rozvodnou síť“): Apoštol Pavel si
nestěžoval na to, že už „nemá sílu“.
Bůh nechce, abychom žili, sloužili,
bojovali ze svých vlastních sil.
Jak to, že někteří kazatelé
vyhoří? Jak je to možné? Zásadní je,
že takový člověk opustí zdroj živých
vod. Je nutné budovat vztah s Bohem,
vstupovat do něj.
Když s nimi byl u stolu, nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma: "Čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení, o němž jste ode mne slyšeli.
Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni (ř. ponořeni) Duchem svatým,
až uplyne těchto několik dní. … ale
dostanete sílu Ducha svatého, který
na vás sestoupí, a budete mi svědky v
Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země." (Sk 1,4
-8)
Zdrojem sil je Duch Svatý.
Vaše svědectví, váš život a váš duchovní boj, ať je ze síly Ducha Svatého.
Proč jsou mnozí lidé po 10-ti
letech v Kristu vyčpělí? Protože zháší
plamen Ducha. My se musíme o plamen starat, přikládat, aby neuhasl. Ti,
kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou
se líbit Bohu. Vy však nejste živi ze
své síly, ale z moci Ducha, jestliže ve
vás Boží Duch přebývá. Kdo nemá
Ducha Kristova, ten není jeho.
(Ř 8,8)
To je ta univerzální moc, které se musíme věnovat. My potřebujeme, aby ten plamen plál. Bůh nás vede k tomu, aby v nás žhnul Duch

svatý. Je to „atomová“ energie, která
může bojovat s Ďáblem. Každý z nás
má odpovědnost být duchovní křesťan – pneumatikos. Duch Svatý nám
k tomu dává sílu.
Kdo káže, ať zvěstuje slovo
Boží. Kdo slouží, ať to činí ze síly,
kterou dává Bůh - tak aby se všecko
dělo k oslavě Boží skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva i moc na věky
věků. Amen. (1Pt 4,11)
Blaze muži, který se neřídí
radami svévolníků, který nestojí na
cestě hříšných, který nesedává s posměvači, nýbrž si oblíbil Hospodinův
zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve
dne i v noci. Je jako strom zasazený
u tekoucí vody, který dává své ovoce
v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše,
co podnikne, se zdaří. (Ž 1,1)
Chceme, abychom nevyhořeli a nestali se po pár letech vyčpělými křesťany? Abychom jako Mojžíš
ovlivňovali duchovní svět, ne že duchovní svět bude ovlivňovat nás?
Buďme jako Pavel a Silas ve vězení
– zbití s nohama v kládě, o půlnoci
zpívali a chválili Pána, zpívali nahlas, takže i všichni vězňové to slyšeli. Tady vidíme, jak chvála a modlitby otevírají nebe.
Když máte obecenství s Božími dětmi a pravidelně si čtete, pak
důsledkem toho všeho je, že je člověk jako strom zasazený u tekoucí
vody. Voda je v Bibli symbol pro
Božího Ducha. Duch Svatý v nás
chce, abychom nesli ovoce a aby
nám neuvadalo listí. Abychom byli
požehnaní. Bez ohledu na duchovní
síly.
U tebe je pramen žití, když ty
jsi nám světlem, spatřujeme světlo.
(Ž 36,10)
Žijme u pramene. Proč je
církev slabá? Protože opustila pramen žití.
Dvojí zlo spáchal můj lid:
„Opustili mne, zdroj /pramen KR/
živých vod, a vytesali si cisterny, cisterny rozpukané, jež vodu neudrží." (Jer 2,13)
… Naděje Izraele, Hospodine, všichni, kdo tě opouštějí, propadnou hanbě. Ti, kdo se ode mne odvracejí, jsou zapsáni v zemi stínů,
protože opustili zdroj (pramen KR)
živých vod, Hospodina. (Jer 17,13)
Bůh nás vede do vztahu s

Ním. Děláš si na Boha čas? Čteš si?
Dotazuješ se – modlíš se? Stojí ti za
ten čas? I nepřítel hraje o čas, už mu
ho moc nezbývá, proto chce, abychom ten čas neměli také.
Jenom veďte život hodný
Kristova evangelia, abych viděl, až
přijdu, nebo nepřijdu-li, abych slyšel,
že ZAKOTVENI v jednom Duchu vedete jednou myslí zápas ve víře
v evangelium. (Fp 1,27)
Všimněte si - zakotveni v
jednom Duchu-, zase je to obraz jak
být zakořeněn do Krista.
Pokud ovšem pevně ZAKOTVENI setrváte ve víře a nedáte se odtrhnout od naděje evangelia, jež jste
slyšeli, jež bylo kázáno všemu stvoření pod nebem a jehož jsem se já, Pavel, stal služebníkem. (Ko 1,23)
Opět slovo zakotveni, jako
kotva zaseknutá na dně, která pevně
drží loď na místě.
Buďte střízliví! Buďte bdělí!
Váš protivník, ďábel, obchází jako
`lev řvoucí´ a hledá, koho by pohltil.
Vzepřete se mu, ZAKOTVENI ve víře,
a pamatujte, že vaši bratří všude ve
světě procházejí týmž utrpením jako
vy. (1Pt 5,8-9)
Podstata víry vychází ze slyšení Božího slova. Rozjímejte nad
Božím slovem kdykoliv můžete. Zlý
vám najde tolik práce, abyste zdroji
své víry věnovali co nejméně času.
Dejte si na to pozor. Věnujte se Pánu.
Ježíš řekl o Duchu svatém:
Kdo věří ve mne, „proud (ř. řeky)
živé vody poplyne z jeho nitra (ř. břicha, b. dutiny, střev )“, jak praví
Písmo. To řekl o Duchu, jejž měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili. Dosud
totiž Duch svatý nebyl dán, neboť
Ježíš ještě nebyl oslaven. (J 7,38-39)

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)
Ten, který je v nás! Jak to
dělal David?
Přistoupím k Božímu oltáři, k
Bohu, zdroji své jásavé radosti, a
hrou na citaru ti budu vzdávat chválu, Bože, můj Bože! Proč se tak trpce
rmoutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět
mu budu vzdávat chválu, jemu, své
spáse. On je můj Bůh. (Ž 43,4-5)
David šel do blízkosti Boží,
chválil Pána a mluvil ke své duši.
Každého obchází démon deprese a
smutku, ale nesmíme se nechat polapit. Říkejme své duši, že tudy cesta
nevede, že se má soustředit na Boha.
Mluvme k ní, přikažme jí. Uchopme
to tím správným způsobem.
Závěr:
1/ Bůh nechce, abychom Jeho plány,
včetně duchovního boje, uskutečňovali ve své síle.
2/ Bible je plná svědků REALIZOVANÉ víry (s viditelnými vítěznými
výsledky).
3/ Bůh Otec, Syn a Duch svatý je i
tvůj ZDROJ (jako byl i jim).
4/ Svou sílu hledej u Pána, v jeho veliké moci.
5/ „Opouštět Boží pramen“ je diagnózou slabé, či dokonce poražené armády (církve).
6/ Životní styl, nastavení (set-up) je:
Žij v blízkosti Božího pramene. Měj
kořeny v Něm.
7/ Bůh to vložil přímo do nás: V NÁS
JE větší než ten, který je ve světě.

Humanismus v křesťanství
Toto praví Hospodin: "Proklet buď muž, který
doufá v člověka, opírá se o pouhé tělo a srdcem se odvrací od Hospodina. BUDE jako jalovec v pustině, který neokusí přicházející dobro. Bude přebývat ve vyprahlém kraji, v poušti, v zemi solných plání, kde nelze
bydlet. Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina,
který důvěřuje Hospodinu. BUDE jako strom zasazený
u vody; své kořeny zapustil u vodního toku, nezakusí
přicházející žár. Jeho listí je zelené, v roce sucha se
ničeho neobává, nepřestává nést plody." (Jer 17,5-8)
Zásadním omylem a nešvarem některých dnešních církví a sborů je tzv. /křesťanský/ humanismus
(vše, co se zaměřuje na člověka, protože přece Bůh
člověka tak miluje; člověk je tu nejvyšší hodnotou).
Ježíš se sám zaměřoval na svého nebeského
Otce. A ačkoli byla Jeho služba zaměřena na záchranu
člověka, sám se podřizoval vůli Boha Otce, nikoli vůli
lidí (někdy bez ohledu na člověka).
Písmo v podstatě ukazuje, že Bůh chce, aby se
člověk stal součástí všeho, co On koná a ne, že Bůh se
má stát součástí člověka. Bůh nás zve, abychom se stali součástí Jeho díla. Křesťanský humanismu naproti
tomu nesprávně nalhává, že Bůh se může stát součástí
lidského díla, díla člověka. Písmo nás však varuje před
samovládou „svévolného“ člověka, byť v lidumilném,
či dokonce křesťanském hávu.
Někteří mohou namítnout, že Písmo obsahuje
oddíly jako příběh „o milosrdném samaritánovi“ (L
10,30) či jinde zmíněno, že „když viděl zástupy, bylo
mu jich líto“ (Mt 9,36).
Zásadní problém je v tom, že milosrdenství a
soucit s člověkem se staly cílem, nikoli prostředkem.
Prostředkem k čemu? Ke zvěstování Krista a Jeho
evangelia. Paradoxně i samotné evangelium, přestože
je adresováno člověku, nezaměřuje se na člověka, ale
na zjeveného Boha v Kristu.
Tam, kde se z Kristova milosrdenství vytrácí
sám Kristus, zůstává pouhé náboženství zaměřené na
člověka, „křesťanský“ humanismus.
Možná, že někoho překvapí, že některé církevní organizace zaměřené na sociální službu či jiné formy pomoci, diakonie, charitativní organizace, střediska
křesťanské pomoci, nejenže o Kristu a Jeho díle mlčí,
dokonce je tato duchovní „němota“ některými církevními autoritami přímo vyžadována.
Ale my kážeme Krista ukřižovaného. (1K 1,23)
Hříšný, od Boha oddělený člověk si sám do
Božího království nepomůže (to se může stát pouze
znovuzrozením). Chcete-li nuzného člověka nasytit a
obléct, jistě to udělejte. Lidský život za to určtě stojí.
Ale pokud se takový člověk nedoslechne evangelia,
pak jde stále „širokou cestou do záhuby“ (Mt 7,13).
Vlastně ani neví, že to tak je. Ani se nemůže rozhodnou jinak, protože neví, že ta možnost je. Takové křesťanství se mění v humanismus, kde nejvyšší hodnotou
je člověk. V humanismu se Kristu nedostává trůnu.

Pavel Kalous
Ježíš odpověděl: "První je toto: `Slyš, Izraeli, Hospodin, Bůh náš, jest jediný pán; miluj Hospodina, Boha
svého, z celého svého srdce, z celé své mysli a z celé své
síly!´ Druhé pak je toto: `Miluj bližního svého jako sám
sebe!´ Většího přikázání nad tato dvě není." (Mk 12,29-31)
Všimněme si, jak sám Ježíš „definuje“ milování.
Jednak jasně připomíná, že první přikázání je to první (ve
skutečnosti začíná již hebr. „SHEMA ISRAEL“; Slyš Izraeli): Bůh je jediný KYRIOS (absolutní a jediná autorita,
které se budeš klanět). Svého Boha milujeme celou svou
bytostí. Tohoto „KÝRA“ milujeme láskou, která patří jedině a pouze Bohu (Otci Stvořiteli, Kristu Spasiteli).
Ve druhém přikázání neříká, abychom „celým
svým srdcem, celou svou myslí a silou“ milovali druhého
člověka. Říká „jako sám sebe“ (ne jako Hospodina). A aby
to bylo ještě jasnější, všechna slovesa MILOVAT se odvíjejí od podstatného jména AGAPÉ (láska). Jaký to dává
smysl? Jednoduše, ani jednoho není přirozený člověk schopen. Ani sebe, ani druhé neumíme milovat láskou AGAPÉ.
S „agapé“ se přirozený člověk totiž nerodí. Přirozený člověk není lásky AGAPÉ schopen. Vyloučíte-li KÝRA, vyloučíte s Ním také Jeho lásku; zbude vám pak humanismus.
Nebo, chcete-li, zůstane vám náboženství, kde na trůnu sedí
člověk (a při tom se klidně může v kostele modlit „Otče,
náš“). Humanismus nikdy nikoho nespasil.
Ti šli a řekli: "Mistře, víme, že jsi pravdivý a že se
na nikoho neohlížíš; ty přece nebereš ohled na postavení
člověka, nýbrž učíš cestě Boží podle pravdy. ..." (Mk 12,14)
Máme lidem pomáhat? Jistěže! Máme krmit hladové? Jistěže! Máme sloužit potřebným? Jistěže! A přesto,
Ježíš nesrovnatelně více kázal, učil a uzdravoval, než krmil
hladové. Proč? Moc dobře totiž věděl, že nakrmený a oblečený, ale neznovuzrozený člověk se do Boží království nedostane.
Z pohledu Písma je humanismus lež (ďábelská
lež). Staví totiž člověka na místo, které náleží jedině Bohu.
V některých případech (sborech, církvích) dokonce Krista
„zatajuje“.
My, kristovci, tady nejsme od toho, abychom nutně
uspokojovali potřeby druhých lidí. A když pomáháme, pak
by každý podaný chléb potřebnému měl být „namazaný
evangeliem“.
Ježíš řekl: „Jděte ke všem národům a získávejte mi
učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a
učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A
hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku." (Mt 28,19-20)
Člověk nutně potřebuje Krista, nejen pro samotné
spasení, ale pro život v Boží blízkosti atd. To může fungovat jedině v případě, že se takový člověk poddává vládě
Ducha Kristova. Pak se Kristus a všichni spasení budou v
Božím království radovat s Otcem. Naproti tomu, Kristus
nutně člověka nepotřebuje. Krista odmítající humanista Ho
totiž není hoden. Jak se tomu říká? Pýcha. Pro pyšné se v
nebi nikdo trápit nebude.
Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich
skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. (Ef 2,9)

Foto-ohlédnutí za posledními dny roku 2016
Jana, svědectví

Vendy, Ivana, scénka

redakce

Marek, Han Choon, svědectví

Daniel, svědectví
Ráchel, báseň

Luboš, svědectví

Alianční týden modliteb

Pavel Kalous

Alianční týden modliteb 2017 (vždy v 18:00)
Úterý 10.1. Českobratrská církev evangelická, Rooseveltova 7
Téma: Děti, které neslyšely evangelium, káže Zdeněk Brož (ECM)
Středa 11.1. Evangelická církev metodistická, Sládkova 8
Téma: Zdravé rodinné prostředí, káže Roman Jonczy (CASD)
Čtvrtek 12.1. Bratrská jednota baptistů, Červený kostel, Žižkova 3
Téma: Vyučování dětí ve sborech, káže Pavel Kalous (Ichthys)
Pátek 13.1. Církev adventistů sedmého dne, Máchova 16
Téma: Děti ve škole, káže Zdeněk Bárta (ČCE)
Sobota 14.1. Evangelikální sbor Ichthys, Dvořákova 1
Téma: Duchovní výchova dětí v rodině, káže Jaroslav Pleva (BJB)
Neděle 15.1. Římskokatolická církev, katedrála sv. Štěpána, Dómské nám.
Téma: Děti znevýhodněné a strádající, káže probošt Jiří Hladík (ŘKC)

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.

Finanční podpora kibucu Ein Gedi (Izrael)
Rád bych vás tímto informoval o další podpoře našeho
sboru izraelského kibucu v Ein Gedi (Ein Gedi Eco Park).
Stejně jako na sklonku roku 2015, jsme i v prosinci
2016 předali paní ředitelce kibucu Gungi Shachal finanční
podporu ve výši 300 USD (dar předala sestra Ilona Škamlová,
která v prosinci kibuc navštívila).
Prosím tedy, modleme se za další moudré kroky v této
rodící se spolupráci.
I řekl Hospodin Abramovi: "Odejdi ze své země, ze svého
rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním! Požehnám těm, kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti zlořečí. V
tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země." (Gn 12,1-3)

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!"

Stálé přímluvy a pondělní půst za Honzíka

pastor

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

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

Základy křesťanské víry

redakce

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

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

www.ichthyslitomerice.cz

Modlitební předměty
● probuzení v Litoměřicích
● partner. sbor Wichita FF
● English camp 2017
● Don Harris, misionář /USA/
● noví služebníci do sbor. služeb ● Brian Dagen, misionář /USA/
● učit se praktickému křesťanství ● Učednické skupinky
● činnost Archy (dětská misie)
● nový sbor ICHTHYS Lovosice

●
●
●
●
●

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

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

Oznámení — info


Základy křesťanství - úterý - 18.00 (prostory sboru, pokud není oznámeno jinak).
Nezapomeňme na stálé přímluvné modlitby (Ef 6, 18).
 Třebušín - koná se 15. 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

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

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

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

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

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

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

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

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

