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

On (Josef) tedy vstal, vzal v noci dítě i jeho matku, odešel do Egypta.
… Ale když Herodes umřel, hle, anděl
Hospodinův se ukázal Josefovi v Egyptě a řekl: "Vstaň, vezmi dítě i jeho matku a jdi do země izraelské; neboť již
zemřeli ti, kteří ukládali dítěti o život."
On tedy vstal, vzal dítě i jeho matku a
vrátil se do izraelské země. (Mt 2,14.19
-21)
Josef, adoptivní otec Ježíše, je
velice zvláštní postava. V Písmu se o
něm mnoho nepíše, je to taková nevýrazná postava. A přesto je svému poslání věrný. Možná si kdysi představoval, že bude mít normální život. Manželku, děti, svou práci. Jenže, vše se
tak nějak zkomplikuje, když jeho snoubenka přijde s tím, že je v jiném stavu.
To musel být pro zamilovaného
židovského muže šok. A protože ji miluje, nechce jí vystavit hanbě. I tady
jedná Bůh (Mt 1,20). Josef je výjimečný. Čím?
Svou věrností. Přes všechny
své představy a plány o svém životě se
podvoluje Božím plánům. Josef ví, že
Bůh je věrný a že stojí za to, naplňovat
Jeho plány, podvolit se Boží vůli a vykonat ji.
Svého ducha kladu do tvých
rukou, vykoupils mě, Hospodine, Bože
věrný. (Žalm 31,6)

prosinec 2016
Vzpomeňme na všechny křesťany, kteří museli a stále musí pro
svou víru trpět v pronásledování.
Josef musel kvůli Kristu prchnout do Egypta. Apoštol Jakub byl
sťat, Štěpán ukamenován, ostatní pronásledováni, jiní perzekuováni. Bible
o nebi na zemi nikde nemluví!
Za příklad trpělivosti v utrpení
si, bratří, vezměte proroky, kteří mluvili ve jménu Páně. 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 5,10-11)
Skutečný vítězný konec je až v
cíli. To apoštol Pavel moc dobře ví.
Naše cesta víry je osvědčena věrností,
nikoli, že si zde na zemi usteleme.
My však máme občanství v nebesích, odkud očekáváme i Spasitele,
Pána Ježíše Krista. (Fp 3,20)
Jsme v době „adventu“. Hodně
se o tom teď hovoří. Ale skutečný
kristovec má advent stále a je v něm
věrný, napříč nepříznivým okolnostem. Měj svůj stálý advent a buď v
něm věrný. Čtěme Bibli se vším, co
tam je. Ano, je tam sladké, ale je tam i
hořké. „Velká víra“ je osvědčována (a
často i tříbena) věrností v obtížích.
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
Hradby -dokončení
Pavel Kalous, 21. 8. 2016
4/ Dílo je rozsáhlé (“žeň je
veliká“).
Vlastní budování je opravdu
práce. Je to dílo dělníků. Vždy je
příležitost sloužit Pánu, bez ohledu
na náš věk, povolání a postavení.
Tehdy řekl svým učedníkům:
„Žeň je velká, dělníků málo." (Mt
9,37).
Každý člověk je úžasným
potenciálem pro rozmnožení Božího
království.
Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno
ostatní vám bude přidáno (Mt 6,33).
Co činíme v Boží vůli, zůstává na věky. Jsme dělníky na Boží
vinici. Nezakopávejme své hřivny.
"Ti budou, praví Hospodin
zástupů, v den, který připravuji, mým
zvláštním vlastnictvím, budu k nim
shovívavý, jako bývá shovívavý otec
k synu, jenž mu slouží." Potom uvidíte ROZDÍL mezi spravedlivým a
svévolníkem, mezi tím, kdo Bohu
slouží, a tím, kdo mu sloužit nechce
(Mal 3,17-18).
To slovo je určeno Božímu
lidu. Každý víme, jak na tom jsme.
Chcete, aby k vám byl Bůh shovívavý?
Máme sklony být k druhým
lidem zákoničtí. Je tady řečeno, že
shovívavost se váže k těm, kdo Bohu
slouží. I když něco zkazíme, vždy je
to lepší, než nedělat nic pro Boží
království.
5/ Je třeba být stále ve střehu „ve dne v noci“.
Co vám říkám, říkám všem:
Bděte!" (Mk 13,37). To řekl Ježíš.
Z Milétu poslal Pavel vzkaz
do Efezu a zavolal si starší církve.
Když k němu přišli, řekl jim: Buďte
proto bdělí a pamatujte, že jsem se
slzami v očích po tři roky ve dne v
noci každému z vás neustále ukazoval cestu (Sk 20,31).
Vedle každého z nás bude
stát trubač, který vydá signál, když
se něco někomu stane. Seběhneme se
a budeme se za něj modlit a také bojovat. A vyznávat. Je důležité tvořit
tým.

Nespěme tedy jako ostatní,
nýbrž bděme a buďme střízliví (1Te
5,6).
Jsme Kristovými učedníky
v tomto světě tmy, městě, jsme solí a
světlem.
Usilujte o pokoj toho města,
do něhož jsem vás přestěhoval, modlete se za ně k Hospodinu, neboť v
jeho pokoji i vy budete mít pokoj (Jr
29,7).
Je to princip, který platí pro
národ, pro město, i pro náš dům.
Závěr:
1/ Všímáš si, v jakém stavu je tvé
město, tvůj sbor? Co ti leží na srdci,
co momentálně buduješ?
2/ Boži lid je v tomto světě neustále
pod tlakem.
3/ Boží dílo budování není dílo jednoho člověka - Nehemiáše, ale všech.
Ne „jak dá Pán“, ale také „JAK
DÁŠ TY“!
4/ Bratře, sestro, NIKDY ne bez
„meče Ducha“.
5/ Sbor, který má vybudované hradby
„vidí“ dopředu, že se blíží nepřítel.
Má duchovní rozhled, má se kam
skrýt.
6/ Když se zatroubí, ostatní se seběhnou na to místo.
7/ Usilování a budování o pokoj města, sboru je zárukou, že „v jeho pokoji
i vy budete mít pokoj“.

Pokoj Boží
Pavel Kalous, 28. 8. 2016
Pokoj vám zanechávám, svůj
pokoj vám dávám; ne jako dává svět,
já vám dávám. Ať se srdce vaše nechvěje a neděsí! (J 14,27). Ježíš nám
dal jeden ze svých cenných darů.
To jsem vám pověděl, abyste
nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte
soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět (J 16,33).
Téhož dne večer - prvního
dne po sobotě - když byli učedníci ze
strachu před Židy shromážděni za
zavřenými dveřmi, přišel Ježíš a postavil se uprostřed nich a řekl:
"Pokoj vám." (J 20,19).

V souvislosti
s pokojem
také zaznívá strach, děsy, soužení.
Ježíš na svých učednících vídával
strach.
Řecké EIRENE znamená
pokoj, harmonie, volně také: osvobození, bezpečí. Pokoj vyplývající
z ujištění smíření s Bohem. Tento
„pokoj“ vylučuje, vytlačuje strach.
Děsíte se někdy? Naše mysl, naše emoce s námi občas mávají.
Úžasné na tom je, že Bůh ví, co
prožíváme, že jsme někdy „dole“.
Situace se nás bytostně dotýká. Doprostřed té situace přichází Ježíš a
dává nám svůj pokoj. Ten pokoj
není z tohoto světa. Je kvalitativně
jiný. Je to harmonie, souznění.
Boží pokoj má s někým
ladit. Základním tónem má být Pán
Ježíš Kristus a druhým tónem má
být tvůj sourozenec, bratr, sestra.
Třetím tónem jsi ty. Všechny tyto
tři tóny mají být k sobě naladěné.
Jsme-li rozladění, musíme se znova
naladit. Ježíš je naším komorním a.
Bůh nás svým pokojem
osvobozuje. Jsi-li v pokoji, nehroutíš se. Petr, když byl ve vězení, spal
a církev se za něj modlila. Spal
v pokoji. Modlitby jsou velice posilující věc.
Dotázal jsem se Hospodina
a odpověděl mi, vysvobodil mě od
všeho, čeho jsem se lekal (Ž 34,5).
Ježíš ví, že ve světě prožíváme různé tlaky, proto říká, že
v Něm máme pokoj.
... A hle, já jsem s vámi po
všecky dny až do skonání tohoto
věku." (Mt 28,20).
POKOJ je nám JIŽ Kristem
dán (přítomností Ducha svatého
v nás).
Ovoce Božího Ducha však
je láska, radost, POKOJ, trpělivost,
laskavost, dobrota, věrnost, tichost
a sebeovládání. Proti tomu se zákon
neobrací (Ga 5,22-23).
A naděje neklame, neboť
Boží láska je vylita do našich srdcí
skrze Ducha svatého, který nám byl
dán (Ř 5,5).
S Duchem
Svatým
je
„ovoce“ vloženo do tvého srdce.
Jsou to semínka, o která se musíme
starat.

Řecké KARPOS znamená
ovoce, výsledek, zisk (výnos, výtěžek). Máme zahradu proto, že z ní
chceme nějaký výtěžek. A dobře víme, že bez práce to nejde.
Já jsem pravý vinný kmen a
můj Otec je vinař. Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává, a
každou, která nese ovoce, čistí, ABY
nesla hojnější ovoce (J 15,1-2).
Bůh chce vidět výsledky
z toho, co do nás vložil. On chce,
abychom byli v pokoji. Máme Jeho
nejlepší péči.
Blaze těm, kdo působí pokoj,
neboť oni budou nazváni syny Božími
(Mt 5,9).
Pán do nás vložil hřivny a
odcestoval – viz podobenství o hřivnách. A vrátí se.
Nelze mít „ovoce“ bez Božího Ducha. Podstata pokoje není lidská, tělesná. Je to dílo Ducha svatého.
Duch Svatý s námi jedná jemně zpravidla skrze kázání nebo čtení Božího
slova. On nečiní žádné násilí.
Někteří lidé se naučili
v církvi zpívat písně o pokoji, o vítězství, o radosti, ale sami to moc neprožívají. Mají formu, ale nemají obsah.
Jsou jako ovocné stromy bez ovoce.
To není harmonie.
Boží pokoj je totiž založen
na hluboké vnitřní rostoucí důvěře,
VZTAHU s Kristem. POKOJ je
OVOCE, výnos, důsledek (ř. KARPOS).
Proto, nemají to, co vyznávají. Máme vyznávat ústy a srdcem.
Buduj
hluboký
vztah
s Kristem a budeš zažívat hluboký
pokoj. Potom se i ty budeš radovat
z výtěžku, který poneseš. Duch Svatý
bude pracovat vevnitř a Ježíš skrze
bratra nebo sestru, kteří tě občas napomenou. Ježíš je vinař a my jsme
v Jeho těle. On své ratolesti (tebe i

mne) čistí, aby nesly hojnější ovoce.
Chci zdůraznit:
A/ Pokoj je pilíř, tvoje opora, osvobození, bezpečí. Satan jej
chce zničit.
B/ Pokoj je čas k modlitbě:
„co dál“ (žádné panikaření), při problémech se utíkat k modlitbě, dotazovat se.
Budování vztahu s Kristem
se musíme věnovat, aby vyrostl. Ježíš vyučoval své učedníky tři roky, a
ani potom ještě nebyli hotoví. Není
to o chození na shromáždění.
Jako se nemáme modlit za
víru, nemodleme se za pokoj.
Jedno i druhé nám JIŽ Pán
dal. Co s tím bratře a sestro děláš?
Nezhášíš plamen Ducha Svatého v sobě? Jsi učedník, jsi pracovník, služebník Pána Ježíše
Krista.
Mnozí křesťané ještě neobjevili nebo nepochopili princip
„hřiven“, princip množení.
Žalmista David nám dává
inspiraci k modlitbě:
Ty mi rozsvěcuješ SVĚTLO,
Hospodine. Můj Bůh září do mých
temnot. S tebou proběhnu i nepřátelskou vřavou, se svým Bohem zdolám
hradbu (AUTORITA a MOC), s Bohem, jehož cesta je tak dokonalá
(BŮH je DOKONALÝ)! To, co řekne (SLOVO) Hospodin, je protříbené. On je štítem všech, kteří se k němu utíkají. Kdo je Bůh krom Hospodina, kdo je SKÁLA, ne-li Bůh náš!
(Ž 18,29-32).
Světlem pro tvé nohy je Hospodinovo
slovo.
Když
voláš
k Hospodinu, On svým světlem umí
silně zazářit do tvé temnoty. On
k tobě promlouvá, je s tebou. David
Boha znal, proto se nebál Goliáše ani
medvěda. Postavme si svůj život na
skále (na Ježíši). Jen ten obstojí.
Tu spadl příval, přihnaly se
vody, zvedla se vichřice, a vrhly se
na ten dům; ale nespadl, neboť měl
základy na skále (Mt 7,25).
Ježíš procházel různými situacemi, a přesto byl kníže Pokoje.
Máme se podobat Ježíši i v tomto.
Jsme ovšem jenom lidé, ale
svůj zápas nevedeme po lidsku. 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 10,3-5).
Bez
budování
vztahu
s Kristem nemůžeme prožívat POKOJ od Boha. Jinak nám „slova o
pokoji“ budou „španělskou vesnicí“.
Ale tak to být nemusí.
Závěr:
1/ Kristus je dárcem pokoje, který
JIŽ dal a není z tohoto světa.
2/ Na křesťanech je, aby si jej udrželi a rozmnožovali ho. Nenechej se
„zlodějem“ o pokoj okrást.
3/ Nelze mít hluboký pokoj a strach
zároveň.
4/ Tělesní, duševní křesťané ztrácejí
rychle „pokoj“ pohlcením viditelnými věcmi.
5/ „Údolí“ nám zjevují, jakého druhu (pneumatikos, psychikos) naše
ovoce, a tedy i pokoj, je.
6/ Pokoj je jedním z pilířů naší existence zde na zemi.
7/ Chceš-li zakoušet nadpřirozený
POKOJ, „uveď v poddanství i svou
mysl, aby byla poslušna Kristu“.
Rozhodni se pro to dnes.

Podobenství o stodolách
Pavel Kalous, 4. 9.2016
A řekl jim: "Mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť
i když člověk má nadbytek, není jeho
život zajištěn tím, co má." Pak jim
pověděl toto podobenství: "Jednomu
bohatému člověku se na polích hojně
urodilo. Uvažoval o tom, a říkal si:
`Co budu dělat, když nemám kam
složit svou úrodu?´ Pak si řekl:
`Tohle udělám: Zbořím stodoly, postavím větší a tam shromáždím
všechno své obilí i ostatní zásoby a
řeknu si: Teď máš velké zásoby na
mnoho let; klidně si žij, jez, pij, buď
veselé mysli.´ (L 12,15-19). Čti celé
20-23.
Ježíš ke svému okolí vždy
mluvil pravdivě. Velice často se stávalo, že Jeho posluchači moc dobře
věděli, o čem hovoří, ale prostě to
nechtěli slyšet. Nestává se to i vám?
Proto v Písmu často čteme: Kdo má
uši k slyšení, slyš.

Jeho prohlášení jsou prohlášením PREVENCE (z lat. předcházet). Ježíš nám ta slova říká dopředu,
protože nás miluje. Rodiče také upozorňují svoje děti na nebezpečí.
HNED v úvodu říká:
1/ Varování: Mějte se na
pozoru.
2/ Před čím? Před chamtivostí.
3/ Proč? Neboť i když člověk
má nadbytek, NENÍ jeho život zajištěn tím, co má.
Připomeňme si další podobenství:
Mladík mu řekl: "To jsem
všechno dodržoval! Co mi ještě schází?" Ježíš mu odpověděl: "Chceš-li
být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří,
rozdej chudým, a budeš mít poklad v
nebi; pak přijď a následuj
mne."Když mladík uslyšel to slovo,
smuten odešel, neboť měl mnoho majetku (Mt 19,20-22).
Chtěli byste to slyšet? Je
špatné něco vlastnit? Ježíš věděl, že
mladíkovou achillovou patou je závislost na majetku, z toho důvodu
mu řekl: „zbav se toho“. Množství
peněz ještě nedělá člověka zlým nebo hodným. Vlastnit majetek také
souvisí se zodpovědností.
Kořenem všeho toho zla je
láska k penězům. Z touhy po nich
někteří lidé zbloudili z cesty víry a
způsobili si mnoho trápení (1Tm
6,10). Kořenem zla nejsou peníze,
ale ten vztah k nim.
Všichni chceme, aby se nám
dobře dařilo v tom, do čeho investujeme. A tenhle člověk už bohatý byl
a ještě se mu dobře urodilo. Víme, že
úrodu si NENAPLÁNUJEME.
Zvláště v zemědělství velmi záleží
na počasí více, než na úsilí zemědělce.
… Otec dává svému slunci
svítit na zlé i dobré a déšť posílá na
spravedlivé i nespravedlivé (Mt
5,45).
Boží děti mají jednu výjimku. Mohou přicházet k Otci, protože
o Něm ví. Můžou se za úrodu a požehnání modlit. Někteří lidé spoléhají na talismany.
Měli jste někdy k dispozici
pro sebe např. 1mil. korun? Přemýšleli jste někdy o tom, co byste s ním
udělali? Bohatý muž uvažoval a říkal

si: `Co budu dělat, když nemám kam
složit svou úrodu?´ Věnoval čas úvaze, co s tím dále.
Pak mohu říci své duši: Duše, máš velké zásoby na mnoho let.
Pohov si, jez, pij, vesel se!’ (v.19Pt)
Přesněji: duše – PSYCHE.
Stává se nám, že nám duše kecá do
života. Někdy si musíme zakázat,
tímto způsobem přemýšlet.
Všimněme si, že neučinil
HNED nějaké rozhodnutí.
1/ Uvažoval o tom; říkal si
(kladl SOBĚ otázky).
2/ Pak si řekl - Rozhodl se:
Zbořím stodoly, postavím nové a další úsilí dám do stavby větších stodol.
3/ A řekl si - co „po“ tom:
Zásoby jsou na mnoho let, jez a pij,
buď dobré mysli.
Na NĚCO zapomněl. Kde je
v tom: Děkuji Ti, Bože, za mnohá
požehnání. Nebo: Bože, tolik jsi mi
už požehnal. Pane, je v tom nějaký
záměr? Mám se stát požehnáním jiným?
Vždyť KDO mu dal, aby se
mu tak urodilo? Bylo mu to dáno.
„Požehnán buď sám Bůh
Nejvyšší, jenž ti vydal do rukou tvé
protivníky.“ Tehdy mu dal Abram
desátek ze všeho (Gn 14,20). Tak
projevil svou vděčnost Abram.
Tady nenajdeme žádnou
vděčnost, ani bohabojnost. Když přijde do vašeho života požehnání:
Neříkej si v srdci: "Tohoto
blahobytu jsem se domohl svou silou
a zdatností svých rukou." Pamatuj na
Hospodina, svého Boha, neboť k nabytí blahobytu ti dává sílu on, aby
utvrdil svou smlouvu, kterou přísahal
tvým otcům, jak tomu je dnes (Dt 8,17
-18).
To, že jsi tu dnes, je Boží
milost. Nezapomínejme, že jsme lidem nové smlouvy, kterou máme
s Bohem skrze Pána Ježíše Krista. Na
základě ní nás Bůh vede naším pozemským životem a dovede nás až
k trůnu nebeského Otce, až skončí
náš pozemský běh.
Kdo ti dal vyniknout? Máš
něco, co bys nebyl dostal? A když jsi
to dostal, proč se chlubíš, jako bys to
nebyl dostal? (1K 4,7).
Nikdy nevíme, co se kdy může stát. Všichni potřebujeme Boží
blízkost. Není nic lepšího, než být v

Boží ruce.
Počátek moudrosti je: Snaž
se získat moudrost, za všechno své
jmění získej rozumnost. Obklop se jí,
vyvýší tě; oslaví tě, když ji obejmeš.
Vloží ti na hlavu půvabný věnec, ozdobnou korunu ti předá. Slyš, můj
synu, přijmi mé výroky, živ budeš
mnoho let (Př 4,7-10).
Staň se moudrým, rozumným. Udělej všechno proto. Bůh tě
potom oslaví, vyvýší tě, ozdobí tě.
Kdo má uši k slyšení, slyš!
Dnešní kázání nese úžasné poselství
o tom, že tvůj pozemský dům nemusí
být zbořen a kdyby si dnes vyžádali
tvou duši, budeš připraven na setkání
s Bohem. Tvoje srdce nebude zatíženo nestřídmostí, chamtivostí. Naopak
budeš před Bohem stát moudře.
Ježíš reaguje na podobná
uvažování typu: „co si vybuduji“,
jako bychom přišli o rozum.
ALE Bůh mu řekl: `Blázne!
Ještě této noci si vyžádají tvoji duši,
a čí bude to, co jsi nashromáždil?´
(v. 20). Řecké APHRÓN - blázen,
hlupák, smyslu zbavený. Blázen je
ten, komu chybí rozměr: on (člověk)
a Bůh. Moudrý (dle Písma) člověk
dokáže vyhodnotit vztah „příčiny a
následku“ (setba a žeň). Moudrost a
chytrost to nejsou stejné věci. Nezáleží na tom, co říkají a o čem přemýšlejí lidé, např. Kdo nekrade,
okrádá rodinu.
Důležité je to, co řekne, říká
Bůh. Jenom to je protříbené. (Ž 12,7;
18,31; 119,140).
Jeho Slovo nepomine - Nebe
a země pominou, ale má slova nepominou (Mt 24,35).
Jak kdo sází, tak také sklízí:
Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem." Svým učedníkům řekl: „Proto
vám pravím: Nemějte starost o život,
co budete jíst, ani o tělo, co budete

mít na sebe. Život je vždycky víc než
pokrm a tělo než oděv.“ (v.21-23).
Dvojí zlo spáchal můj lid:
„Opustili mne, zdroj živých vod, a
vytesali si cisterny, cisterny rozpukané, jež vodu neudrží." (Jer 2,13).
Neotáčejte se ke Kristu zády.
Kristus je věčný.
Závěr:
1/ Problémem není majetek ani mít
peníze, ale chamtivost a láska k penězům.
2/ Pokud máš požehnání, pamatuj, že
přichází od Toho, kdo žehná, od
Krista.
3/ Jestliže se rozhoduješ, co se svým
požehnáním uděláš, „prober“ to s
Bohem.
4/ Člověk, který je k tomu lhostejný,
je „blázen“.
5/ Díky Bohu za laskavá slova
„prevence“.
6/ Nejsi majitel natož „pán“ své duše.
Nikdy nevíš, kdy svíce zhasne.
7/ Aby byl moudrý učedník Krista
bohatý před Bohem, seje pro Boží
království.

Rachab
Pavel Kalous, 11. 9.2016
Nevěstka Rachab věřila, a
proto přátelsky přijala vyzvědače a
nezahynula s nevěřícími (Žd 11,31).
Jozue, syn Núnův, vyslal potají ze Šitímu dva muže jako zvědy.
Řekl: "Jděte, prohlédněte tu zemi i
Jericho." Šli tedy a vstoupili do domu
jedné ženy jménem Rachab, nevěstky,
a tam přespali (KR – odpočinuli).
Králi Jericha bylo ohlášeno: "V noci
sem přišli nějací izraelští muži, aby
obhlédli zemi." Jerišský král dal Rachabě rozkaz: "Vyveď ty muže, kteří k
tobě přišli a vstoupili do tvého domu.
Přišli proto, aby obhlédli celou zemi." Ale ta žena muže odvedla, ukryla
a řekla: „Ano, ti muži ke mně přišli,
Ale já jsem nevěděla, odkud jsou.
Když při setmění zavírali bránu, ti
muži odešli. Nevím, kam šli. Rychle je
pronásledujte, ať je dostihnete." Ona
však je vyvedla na střechu a skryla je
v pazdeří, které měla na střeše složené; (Joz 2,1-6). Čti celé 7-23.

Někdy si lidé myslí, že lidé
v církvi jsou od počátku jako výstava
těch nejkrásnějších sošek. Někdy
jsou tam pěkná „kvítka“. Na lidi se
nesmíme dívat skrze jejich minulost.
Po obrácení očekáváme ovoce pokání. Mají právo na čas, ve kterém ten
jejich strom má vyrůst a vydat ovoce.
Církev není dárcem milosti. To je
Bůh. On si nás jen používá jako zvěstovatele Boží milosti. A je to veliká
milost být u toho.
V Žd 11 jsou jména Božích
mužů a jen dvou žen: Sáry a Rachab.
Není to zvláštní? Úžasné Sáry a nevěstky Rachab. Ony nám vymezují
dva póly, mezi kterými se nacházíme.
Jozue vybral dva zvědy. Dostali za úkol zjistit nějaké informace
o nedobytném městě. Čekali byste,
že tito muži půjdou přespat do domu
prostitutky? Bůh boří naše náboženské představy o tom, jak by měl jednat. Je zvláštní, že jerišský král vydal
příkaz, ale neposlal k Rachab vojáky.
To ukazuje na její vysoké postavení.
Pravděpodobně byla královskou
kněžkou. To byly prostitutky, které
sloužily kultickým obřadům, byla
duchovní. Bydlela na hradbách (jsou
symbolem ochrany, jsou blíže nebi a
daleko je z nich vidět). Ukazovaly na
velikou silnou duchovní pevnost. Ani
král si nedovolil vtrhnout do jejího
domu a prohledat ho. Měl strach rozčílit si jerišská božstva. Rachab nebyla vůbec hloupá, králi dala falešné
informace a ukryla zvědy.
Zvláštní jsou její slova (moc
dobře viděla, co dělají zvěsti o Izraeli
s lidmi, ba s králem):
Řekla těm mužům: "Vím, že
Hospodin dal zemi vám. Padla na
nás hrůza před vámi a všichni obyvatelé země propadli před vámi zmatku.
Slyšeli jsme, jak Hospodin před vámi
vysušil vody Rákosového moře, když
jste vycházeli z Egypta, a jak jste v
Zajordání naložili se dvěma emorejskými králi, se Síchonem a Ógem,
které jste zahubili jako klaté. Jakmile
jsme to uslyšeli, ztratili jsme odvahu
a pozbyli jsme ducha, poněvadž Hospodin, váš Bůh, je Bohem nahoře na
nebi i dole na zemi (v. 9-11).
Izraelce předcházela pověst,
že je s nimi Bůh. Mocnou zbraní
ďábla je strach.

Neboť Bůh nám nedal ducha
bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a
rozvahy (2Tm 1,7).
Ten strach nepadl na Izrael,
ale na jejich nepřátele. Každý, kdo
propadne strachu, je snadnou kořistí.
Začneme-li vyznávat Boží slovo, tak
strach od nás odstupuje a roste víra a
důvěra. Měli svědectví o tom, co
s Izraelci dělá Bůh.
Rachab pochopila, že jejich
Bůh je i Bohem na zemi. Rachab
tyto informace na rozdíl od jerišského krále vyhodnotila správným způsobem.
Zavažte se mi nyní prosím
přísahou při Hospodinu, že také vy
prokážete milosrdenství domu mého
otce, jako jsem já prokázala milosrdenství vám. Dejte mi věrohodné
znamení, že ponecháte naživu mého
otce a matku, mé bratry a sestry i
vše, co jim náleží, a že nás vysvobodíte před smrtí." Muži jí odpověděli:
"Jsme odhodláni za vás zemřít. Nesmíte však vyzradit toto naše ujednání. Až nám Hospodin vydá zemi,
prokážeme ti milosrdenství a osvědčíme věrnost." Potom je spustila po
provaze z okna; její dům byl totiž v
hradební zdi, bydlela na hradbách
(v.12-15).
Jak my vyhodnocujeme, co
v Bibli čteme? Ona si řekla o záchranu a také ji dostala. Boží lid jí to
neodepřel. Dokonce se zavázali přísahou. A ona chtěla zachránit nejen
sebe, ale i rodiče, sourozence a jejich majetek. Byla to lidská drzost
nebo to byla smělost? Byla to smělost. Řekněme si o milost. Ona svou
vírou spustila milost.
Je to zvláštní příběh. Profesionální kněžka se stala předmětem
Boží milosti.
Všimněme si, co Bůh říká
Noémovi: Ale Noe našel u Hospodina milost. Toto je rodopis Noeho:

Noe byl muž spravedlivý, bezúhonný
ve svém pokolení; Noe chodil s Bohem. A Noe zplodil tři syny: Šéma,
Cháma a Jefeta. Země však byla před
Bohem zkažená a plná násilí. Bůh
pohleděl na zemi; byla zcela zkažená,
protože všechno tvorstvo pokazilo na
zemi svou cestu. I řekl Bůh Noemu:
"Rozhodl jsem se skoncovat se vším
tvorstvem, neboť země je plná lidského násilí. Zahladím je i se zemí.“ (Gn
6,8-13).
Jak na tom byla jeho žena,
jeho synové, jejich ženy? Byl to Noe,
který stál mezi svou rodinou a mezi
Hospodinem. Svojí věrností se podílel na záchraně své rodiny.
Jsem přesvědčen, že se určitým způsobem můžeme postavit hodně blízko, abychom druhým dopomohli ke spáse.
Prozíraví budou zářit jako
záře oblohy, a ti, kteří mnohým dopomáhají k spravedlnosti, jako
hvězdy, navěky a navždy (Dan 12,3).
Tu žalářník rozkázal, aby mu
přinesli světlo, vběhl dovnitř a pln
strachu padl před Pavlem a Silasem
na kolena. Pak je vyvedl ven a řekl:
"Bohové a páni, co mám dělat, abych
byl zachráněn?" Oni mu řekli:
"VĚŘ v Pána Ježíše, a budeš spasen
ty i všichni, kdo jsou v tvém domě."
A začali jemu i všem v jeho domácnosti zvěstovat slovo Boží. Ještě v tu
noční chvíli se jich ujal, očistil jim
rány a hned se dal se všemi svými
lidmi pokřtít. Pak je zavedl do svého
domu, pozval je ke stolu a s celou
rodinou se radoval, že uvěřili v Boha
(Sk 16,29-34).
Tady měl strach žalářník, ne
vězni. VĚŘ, buď v tom pevný a vytrvalý. Měj s Bohem důvěrné společenství jako Abraham.
Noe, Daniel a Jób v ní, jakože jsem živ, je výrok Panovníka Hospodina, nevysvobodí ani syna ani
dceru. Svou spravedlností vysvobodí
jen sami sebe. (Ez 14,20)
Před Boží tváří stojíme každý
sám za sebe.
Ani starý svět neušetřil, nýbrž
zachoval jen Noéma, kazatele
(hlasatele B21) spravedlnosti, spolu
se sedmi jinými, když uvedl potopu
na svět bezbožných (2Pt 2,5).
Jako Noe, žalářník a Rachab
se můžeš podílet na spasení svých
blízkých.

Závěr:
1/ Záchraně nebrání minulost, čím
byl naplněn jeho život, jak „moc“
hříšný člověk byl a čemu sloužil.
2/ Spasení není pro výlučné a exkluzivní, ale je nabídnuto každému. Bůh
nikomu nestraní.
3/ Rachab uvěřila, že Hospodin je
skutečným Bohem, reálným, živým,
konajícím.
4/ Aby Rachab mohla uvěřit, musela
o Něm slyšet.
5/ Pán se „postaral“, aby se dva jeho
služebníci s touto ženou setkali.
6/ Její víra /reakce na to, co slyšela/
zachránila nejen ji, ale také její
„dům“.
7/ Vezmi vážně slova a zvěsti o Hospodinu, a Bůh vezme vážně tebe i
všechny ve tvém domě.

Peníz v ústech ryby
Pavel Kalous, 18. 9.2016
Když přišli do Kafarnaum,
přistoupili k Petrovi výběrčí chrámové daně a řekli: "Váš Mistr neplatí
chrámovou daň?" On řekl: "Platí!"
Když přišel domů, ještě než promluvil, řekl mu Ježíš: "Co myslíš, Šimone, od koho vybírají pozemští králové poplatky a daně? Od svých synů
nebo od cizích lidí?" Když odpověděl: "Od cizích", pravil mu Ježíš:
"Synové jsou tedy svobodni. Ale abychom je nepohoršili, jdi k moři, hoď
udici; vytáhni rybu, která se první
chytí, otevři jí ústa a najdeš peníz;
ten vezmi a dej jim za mne i za sebe." (Mt 17,24-27).
To by se mi líbilo být takhle
úspěšným rybářem.

Ježíš nám tu dává nějaké znamení. Nikoho tu neuzdravil, ani neosvobodil. Je to akt nadpřirozeného
skutku, kde Ježíš naplňuje pomyslný
zákon. Je to další potvrzení o tom, jak
Pán Bůh vtahuje člověka do svého
požehnání, někdy osvobození, jindy
uzdravení v tom, co je mu nejbližší
(Petr byl rybář). Ježíš nechce, abychom nečinně čekali, až On něco
udělá.
Ježíš, když sloužil lidem, se
dostával do dvojího presu. To se stává i nám. Jednak od těch, kteří mu
spílali, protože svým mluvením a
svým chováním se jim nehodil. Z
druhé
strany
se
setkával
s náboženskými lidmi, kteří žili ve
veliké pýše. Dávejte si na to pozor.
Ve své praxi jsem měl více
problémů s věřícími než nevěřícími.
Jakmile budete mít svoje náboženské
představy o tom, jak má vypadat Mesiáš, kazatel, chválící skupinka, sestry
v besídce, tak se dostanete do bludného kruhu farizejství. Stanete se zákoníky a Krista vůbec neuvidíte, ani
Boží služebníky a služebnice
v Česku.
Co to byla chrámová daň?
Židé měli na provoz chrámu
platit: Dávejte každému, co jste povinni: daň, komu daň; clo, komu clo;
úctu, komu úctu; čest, komu čest. Nikomu nebuďte nic dlužni, než abyste
se navzájem milovali, neboť ten, kdo
miluje druhého, naplnil zákon (Ř
13,7-8).
Chrámová daň byla spojena
s jedním svátkem, který byl spojen se
smírčí obětí. Ten čas Bible nazývá
„Den smíření“. Bylo to něco navíc od
standardu spojeného s běžným chodem.
Byla ustanovena: Hospodin
promluvil k Mojžíšovi:"Když budeš
pořizovat soupis Izraelců povolaných
do služby, dá každý při sčítání výkupné Hospodinu za svůj život, aby je při
sčítání nestihla nenadálá pohroma.
Toto dá každý, kdo přejde mezi povolané do služby: půl šekelu podle váhy
určené svatyní; šekel je dvacet zrn.
Tato půlka šekelu je oběť pozdvihování pro Hospodina. Každý, kdo přejde mezi povolané do služby, od dvacetiletých výše, odvede Hospodinu
oběť pozdvihování. Bohatý nebude
dávat více a nemajetný nedá méně

než půl šekelu, když se bude odvádět
Hospodinu oběť pozdvihování na vykonání smírčích obřadů za vaše životy. Vezmeš od Izraelců obnos na
smírčí oběti a věnuješ jej na službu
při stanu setkávání. To bude pro Izraelce jako připomínka před Hospodinem, když se za vás budou vykonávat
smírčí obřady." (Ex 30,11-16).
Byla to zvláštní ceremonie.
Byl to čas, kdy nejvyšší kněz jednou
za rok vstupoval do svatyně svatých.
Běžně kněží sloužili kolem chrámu
ve svatyni. Ve svatyni svatých byla
truhla Smlouvy. Byla to veliká slavnost a na ni se zvlášť oddělovaly peníze nazývané zde chrámovou daní.
Tady byla položena otázka,
zda i Ježíš a učedníci ji mají platit.
Pro Matouše to muselo být zvláště
citlivé, protože původním povoláním
byl celník. Když učedníci přišli do
chrámu, chrámoví výběrčí se jich
ptali. Petr většinou rychleji konal, než
přemýšlel. Proto odpověděl, že zaplatili. Pravděpodobně nevěděl, ale nechtěl shodit Pána Ježíše.
Úžasné je, že Kristus si mnoho věcí používal k vyučování lidí
okolo. Když se Petr setkal s Kristem,
Ježíš se ho hned ptal. Na jeho odpověď Ježíš reagoval. "Synové jsou tedy
svobodni.
V Božím království se nic
platit nemusí. Občas děláme věci proto, aby fungovaly. Někdo řekne, že
nic nemusí, že má svobodu např. nestarat se o děti, nechodit do práce.
Někdy přemýšlíme ne v úplně správných zkratkách, když jsme citliví na
nějaké věci: „My máme svobodu“.
Přesto i v rámci té svobody některé
věci musíme.
Ježíš, i když nemusel, tak to
udělal. A proč? Aby nepohoršovali.
Synové nemusí nic platit. I my jsme
synové a dcery Krále. Přesto platíme,
protože chceme, aby to fungovalo a
nepohoršovali jsme. Je důležité pochopit, že existují určitá pravidla, do
kterých jsme uváděni ve svobodě.
Nejsou zákonická, přesto do nich
vstupujeme, abychom něco naplnili
nebo abychom nepohoršovali.
Petr a apoštolové odpověděli: "Boha je třeba poslouchat, ne lidi
(Sk 5,29). Toto není dobrý překlad.
Přesnější je: Odpověděv pak Petr a
apoštolé, řekli: Více sluší poslouchati

Boha než lidí (KR).
Samozřejmě, že rosteme do
Boží poslušnosti. To neznamená, že
nerespektujeme autority nebo místní
zákony. Nežijeme ve stejném politicko-náboženském uskupení jako lidé
doby Ježíše Krista. Nelze to přesně
aplikovat do dnešní doby. Musíme
v tom být opatrní.
Kristus vede svoje učedníky:
Malomocnému říká:Tu mu Ježíš pravil: "Ne abys o tom někomu říkal! Ale
jdi, ukaž se knězi a obětuj dar, který
Mojžíš přikázal - jim na svědectví." (Mt 8,4). Kněz ho prohlédl a
vystavil mu potvrzení, že již není
malomocný.
Máme respektovat současné
zákony, pokud nevedou proti Bohu
nebo do hříchu.
Ježíš Petrovi řekl: Nemusíme
to, jsme od toho svobodni, přesto to
děláme. Abychom nepohoršovali a
nikomu nebyli kamenem úrazu. Jdi
k moři, vylov první rybu, a otevři jí
ústa a najdeš tam peníz.
Všimněte si, že Ježíš tu konkrétně řekl, co má udělat a také co se
stane. Proč se to stalo tímto způsobem? Možná by Petr vylovenou rybu
prodal, aby získal peníze na daň. Bůh
jedná přirozeně nadpřirozeně. Je
v tom díl Božího jednání a současně
byl zapojen Petr. Bůh s námi takto
často jedná.
Pokud sedíme a jen přijímáme informace, nic nerealizujeme, tak
nikdy nezakusíme zázračné věci. Bůh
jednal až, když Ho Petr poslechl a
šel. Nevěřte tomu, že Boží vůle je
zahalená tajemstvím. Přečtěte si to
znovu, Petr dostal jasnou instrukci.
Příliš
nepřemýšlejme.
Choďme prostou vírou, tak Ježíš
vyučoval své učedníky.
Když nebudeme jako děti,
nevejdeme do Božího království.
Chceš naplňovat Boží záměry
způsobem, jakým řekne Kristus? Třeba jen proto, abys ostatní nepohoršoval? I v tom je schovaný zázrak.
Vydávejme svědectví o tom,
že se také podílíme na smíření.
Jsme tedy posly Kristovými,
Bůh vám domlouvá našimi ústy; na
místě Kristově vás prosíme: dejte se
smířit s Bohem! (2Ko 5,20).
Ježíš vedl své učedníky, aby
kázali jasně. Jděte a kažte, že se

přiblížilo království nebeské (Mt
10,7).
Petr šel, udělal vše, co Ježíš
řekl a ono to fungovalo. Ryba měla
v ústech peníz.
My jsme společně s Petrem
rybáři lidí. Každý z nás má v sobě
potenciál realizovat Boží plány.
Chudá vdova dala všechno,
co měla.
Buďme Božími služebníky.
Naučme se to.

Trpělivost
Pavel Kalous, 25. 9.2016
Buďte tedy trpěliví, bratří,
až do příchodu Páně. Pohleďte, jak
rolník čeká trpělivě na drahocennou
úrodu země, dokud se nedočká podzimního i jarního deště. I vy tedy
trpělivě čekejte, posilněte svá srdce,
vždyť příchod Páně je blízko (JK 5,7
-8).
Mezi Božími služebníky
najdeme spektrum charakterů. Někteří jsou velmi milí, ale chybí jim
rozhodnost. Někdo zase vidí jen černobíle. Apoštol Jakub byl zrovna
takový. Unesme jedny i druhé. Ono
je někdy zapotřebí celé spektrum.
Není jeden universální služebník.
Trpělivost je vlastnost, která
je velmi ceněná.
Ovoce Božího Ducha však je
láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a
sebeovládání. Proti tomu se zákon
neobrací (Ga 5,22-23).
Bůh chce v našich životech
vidět ovoce Božího Ducha. Trpělivost je jednou ze základních charakterových vlastností Boha Stvořitele.
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 …
Dokončení příště.

Biblická hodina
Duchovní svět-jména zla
2.část.
Pavel Kalous, 10.8.2016
Démoni člověka i fyzicky
sužují: Když přišli k zástupu, přistoupil k němu jeden člověk a na kolenou
prosil: „Pane, smiluj se nad mým
synem, neboť je náměsíčný a je na
tom zle: často padá do ohně a často
do vody.“ … Ježíš mu pohrozil, a zlý
duch z něho vyšel; od té chvíle byl
chlapec zdráv. (Mt 17,14-15.18)
Člověk je napadaný démonem a ten s ním doslova cloumá.
Démoni často mluví nebo
křičí: V jejich synagóze byl právě
člověk, posedlý nečistým duchem.
Ten vykřikl: "Co je ti do NÁS, Ježíši
Nazaretský? Přišel jsi nás zahubit?
Vím, kdo jsi. Jsi svatý Boží." Ale Ježíš
mu pohrozil: "Umlkni a vyjdi z něho!" Nečistý duch jím zalomcoval a s
velikým křikem z něho vyšel.
(Mk 1,23-26)
Všimněte si, co ta bytost říká.
Démon se neudržel a vykřikl, mluví v
množném čísle a ví, kdo je Ježíš a co
dělá. V těch dalších podobných příkladech vidíte, že se Ježíš s démony
příliš nevybavoval. Vyháněl je v autoritě, kterou měl, nevyslýchal je a
nevedl s nimi diskuze.
Celé město se shromáždilo u
dveří. I uzdravil mnoho nemocných
rozličnými neduhy a mnoho zlých
duchů vyhnal. A nedovoloval zlým
duchům mluvit, protože věděli, kdo
je. (Mk 1,33-34)
Myslíte si, že se doba změnila? Myslíte, že démoni změnili nějak
své aktivity? Nezměnili. Jsou tu a
stále stejní. Ale církev opustila to, co
kázal Ježíš. Z lidí v církvi děláme
pastorační poradce, psychology a
charitativní pracovníky, ale ne učedníky Ježíše Krista. Lidé se také málo
modlí za duchovní dary.
Ježíš mu totiž řekl: "Duchu
nečistý, vyjdi z toho člověka!" A zeptal se ho: "Jaké je tvé jméno?" Odpověděl: "Mé jméno je `legie´, poněvadž je nás mnoho." (Mk 5,8-9)
Toto je jediný případ, kdy se
Ježíš ptá na jméno démona. Můžeme
z toho jména usuzovat, že jich bylo

velmi mnoho. Podstatné však je, že
ten člověk byl osvobozen.
Démoni mají informace a
snaží se vás vtáhnout do diskuse, aby
jste udělali cokoliv jiného, jenom je
nevyhnali. Pozor, i jejich informace
se vám budou zdát pravdivé.
Jsou překroucené. Další případy vyhnání zlého ducha: … ta žena byla pohanka, rodem Syrofeničanka. Prosila ho, aby vyhnal zlého
ducha z její dcery. (Mk 7,26)
Když Ježíš viděl, že se sbíhá
zástup, pohrozil nečistému duchu:
„Duchu němý a hluchý, já ti nařizuji,
vyjdi z něho a nikdy už do něho nevcházej!" (Mk 9,25)
Když Ježíš ráno prvního dne
po sobotě vstal, zjevil se nejprve Marii z Magdaly, z níž kdysi vyhnal
sedm démonů. (Mk 16,9)
Často se v textech vyskytuje
řecké „zlý“ /PONÉROS; / - zlý, zlomyslný, mučivý, působící špatný
stav, lenivý. Potom Ježíš procházel
městy a vesnicemi a přinášel radostnou zvěst o Božím království; bylo s
ním dvanáct učedníků a některé ženy uzdravené od zlých duchů a nemocí: Marie, zvaná Magdalská, z níž
vyhnal sedm démonů. (L 8,1-2)
Když se podíváte na význam
tohoto řeckého slova, vidíte, že to je
démon, který působí trápení, mučení.
Ne vždy s vámi démon cloumá tak,
že padáte do ohně.
Je v podstatě jedno o jakého
démona se jedná, důležité je, aby byl
posedlý člověk osvobozen. Stůjte si
na tom, že i vy máte sílu a moc šlapat po veškeré síle nepřítele. Když se
nemodlíme, nepoužíváme Boží zbroj
a nebojujeme, tak jim vlastně dáváme prostor na nás působit.
Pavel říká, oblečte si plnou
Boží zbroj, abychom mohli odolat
ďáblovým svodům a postavit se mu.
Když vystoupil na břeh, vyšel
proti němu jakýsi muž z toho města,
který byl posedlý démony a už dlouhou dobu nenosil oděv a nebydlel v
domě, nýbrž v hrobech. Když spatřil
Ježíše, vykřikl, padl před ním na zem
a hlasitě zvolal: "Co je ti po mně,
Ježíši, Synu Boha nejvyššího? Žádám tě, abys mne netrápil." Ježíš

totiž nečistému duchu přikazoval,
aby z toho člověka vyšel. Neboť ho
velice často zachvacoval; tehdy ho
poutali řetězy a okovy a hlídali, ale
on pouta vždy přerval a byl démonem
hnán do pustých míst. (L 8,27-29)
Ten člověk se choval divně.
Poddejte se Duchu Svatému a budete
na tyto bytosti citliví, ale i oni na vás.
Lidé posedlí duchem z vás mohou
být velmi nervózní.
Nečistý /řecké AKATHARTOS/ – nečistý kulticky, poskvrněný
modlářstvím, nesvatý, zvrhlý, bludný.
My nevíme, co ten člověk
dělal, ale ten démon ho tak pohltil, že
se člověk choval jako blázen. To jsou
duchové, kteří jsou poskvrnění modlářstvím. To, co pohané obětují modlám (je jedno, co kde uctívají), obětují démonům.
Bůh je jenom jeden. Satan a
jeho pomocníci, chtějí, abychom uctívali něco jiného.
Ještě než k němu přišel, démon /ř. DIAMONION/ ho povalil a
zkroutil v křeči. Ježíš pohrozil nečistému duchu /ř. PNEUMA/, uzdravil
chlapce a vrátil jej otci. (L 9,42)
Neboť z mnoha posedlých
vycházeli s velikým křikem nečistí
duchové a mnoho ochrnutých a chromých bylo uzdraveno. (Sk 8,7)
Když jsme šli jednou do modlitebny, potkala nás mladá otrokyně,
která měla věšteckého /PYTHON,
krajta,had/ ducha a předpovídáním
budoucnosti přinášela svým pánům
značný zisk. Sk 16:16 Lidé dokonce
odnášeli k nemocným šátky a zástěry,
kterých se dotkl, a zlí duchové je
opouštěli. (Sk 19,12)
My neseme zodpovědnost za
naše pomazání a zmocnění, Bůh nás
vede k většímu ponoření se do Ducha
Svatého. My máme Ducha Svatého a
je otázka, kolik toho z nás Mu dáváme k dispozici.
Bůh nás touží začlenit do
svého těla. Až když jsme napojeni na
Jeho výživový systém, pak máme
pokoj a jsme tam, kde máme být a je
nám dobře.
Ano, teď už to vím, kde je
mé místo, jsem stvořen skrze Něho a
pro Něho.

Závěr:
1/ Každá duchovní bytost má své
pojmenování /přívlastek/ a určení –
zlý, nečistý, němý.
2/ Jména v Písmu obvykle ukazují
na charakter a tedy i činnost bytosti
(… obtisknout se do osobnosti člověka).
3/ Žádný anděl ani démon není vševědoucí ani všemohoucí. Včetně
toho padlého!
4/ Pochop v Písmu postavení andělů, jsou to „služební duchové“ poslaní pro nás a k naší službě.
5/ Kristus jednal s démony autoritativně, jednoduše Slovem, ti se museli podřídit a odejít.
6/ Kristus obvykle nezjišťoval příliš
mnoho informací (jméno, jak se to
stalo). Mohou lhát a překrucovat.
7/ My, Kristovci, jednejme s démony autoritativně, ti se nám musí
podřídit.

Duchovní svět - jména zla
Pavel Kalous, 17.8.2016
Písmo nás informuje o původu Satana, padlého anděla
(Lucifera). Žádný „dualismus“!
Žádný věčný boj dobra a zla. Bůh je
Stvořitel, Boha nikdo nestvořil, je
věčný a jedinečný. Je to pro nás
nepochopitelný fakt, ale je to vírou
přijatá realita. Válka se Zlým je vyhraná, ale je potřeba dobojovat lokální bitvy. Pro spásu není zapotřebí
pochopit vše.
Připomínám, že „křesťanské
náboženství“ dělá všechny věci složitější. Jsou-li věci příliš složité, tak
skoro vždycky tudy cesta nevede.
Za démonizované lidi se
nemodlíme,
ale
démony
„vyháníme“ (démonům přikazujeme).
Za nemocné lidi se

nemodlíme, ALE „vkládáme na ně
ruce“ (a nemocen přikazujeme). Jinými slovy, jazykem víry promlouváme „ke svým horám“, nikoli k Bohu.
To je modlitba víry. Věci jsou jednodušší, než se zdá. Když je někdo
nemocný, používáme jazyk víry. Zásadní chyba je, že Pánu Bohu říkáme,
co má dělat, ten kdo má něco dělat
jsme my, pod vedením Ducha Svatého.
I vyšli a volali k pokání; vymítali mnoho zlých duchů, potírali olejem mnoho nemocných a uzdravovali
je. (Mk 6,12-13)
Kdo uvěří a přijme křest, bude
spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet
tato znamení: Ve jménu mém budou
vyhánět démony a mluvit novými jazyky; budou brát hady do ruky, a vypijíli něco smrtícího, nic se jim nestane;
na choré budou vzkládat ruce a
uzdraví je." 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 16,16-20)
Chození v moci má své místo
v životě křesťana. Aby nás provázela
tato znamení, je potřeba do toho
vstoupit a konat. Chcete mít svědectví? Tak vyjděte, nestačí si to jen přát.
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)
Nemluví se zde o tom, že máme někomu dát chleba nebo deku.
Všimněme si, že text mluví o tom, že
se bude jednat o duchovní konfrontaci.
Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento
věk tmy, proti nadzemským duchům
zla. (Ef 6,12)
Pořád platí, že zabíráme zemi
pro Hospodina – rozšiřující se Boží
Království. Když církev sedí a nic
nedělá, tak neroste a nic se neděje.
Když nastal večer, přinesli k
němu mnoho posedlých; i vyhnal duchy svým slovem a všechny nemocné
uzdravil. (Mt 8,16)
Víme, že Boží vůlí bylo /a je/
osvobození: I přivedli ho k němu.
Když ten duch Ježíše spatřil, hned

chlapce zkroutil křečí; padl na zem,
svíjel se a měl pěnu u úst. Ježíš se
zeptal jeho otce: "Od kdy to má?"
Odpověděl: "Od dětství." A často jej
zlý duch srazil, dokonce do ohně i do
vody, aby ho zahubil. Ale můžeš-li,
slituj se nad námi a pomoz
nám." (Mk 9,20-22)
Projevy démonské činnosti.
1/ němota a hluchota, tělesné paralýzy, promlouvající falešní duchové /
věstkyně/; 2/ škubání těla, válení se;
3/ podivné chování /sténavé mluvení
či křik-zvuky, exhibice,
extrémní
síla, pěna u úst, skřípání zubů/; 4/
sužování a trápení myšlenkami, utlačování, ponoukání třeba k sebevražedným myšlenkám, k trestným činům.
V dnešní době se jedná hlavně o psychicky nemocné lidi. Většina
z nich jsou pod démonským tlakem.
Z řečtiny - zachvacován,
ovládán /řecké ELAUNO; – jezdit,
pohánět/ démony.
Ježíš totiž nečistému duchu
přikazoval, aby z toho člověka vyšel.
Neboť ho velice často zachvacoval;
tehdy ho poutali řetězy a okovy a hlídali, ale on pouta vždy přerval a byl
démonem hnán do pustých míst.
(L 8,29)
Dále je zde v řečtině použito
sužování lidí /ř. OCHLEO/ - obtěžovat, trápit, tlačit – šikanovat, narušovat, mást. Vidíte, že jsou tady různé
škály toho, co démonské síly mohou
dělat.
Dokonce vynášeli nemocné i
na ulici a kladli je na lehátka a na
nosítka, aby na některého padl aspoň
Petrův stín, až půjde kolem. Také z
ostatních míst v okolí Jeruzaléma se
scházelo množství lidí; přinášeli nemocné a sužované nečistými duchy a
všichni byli uzdravováni. (Sk 5,1516)
Člověk má tři části, tělo, ducha a duši. Tělo a duše je bios, duch u
neznovuzrozeného člověka je mrtvý.
Při přijetí Pána Ježíše Krista jako
svého Pána a Spasitele se duch (ten
lidský) znovuzrodí. Duch v něm ožije. Vytvoří se zde místo, kde přebývá
Duch Svatý – Zoe, věčný život.
U neznovuzrozeného člověka
může zlý duch obsáhnout celou bytost. Takový člověk je posedlý a může dělat věci, které nechce. Nějaké

sužování či deprese je proto, že na
nás útočí nějaký duch.
Tady na zemi putují duchové,
tzv. pěšáci, kteří nás sužují. Může to
být i démon lenivý, pokud se jim nebudeme stavět, budou v nás probouzet nicotné myšlenky, pocity marnosti. To neznamená, že je v nás démon.
Démonské síly fungují na podobném
principu, na jakém funguje příroda.
Lvi také oddělí lovené mládě
od stáda a pak ho sežerou, je to drsné,
ale je to tak.
Duch sebelítosti – vidíš, jak
ty se snažíš a nikdo to neocení.... Už
to nemá cenu.... A když mu přitakáte,
jste tam, kde vás chtěl mít. Náboženský duch vám říká: „Vydej se Pánu,
nech ho, ať jedná...“ Ale my máme
jednat, ne Bůh. Když Duch Svatý
mluví, říká: modli se, čti si, choď do
sboru, to je správné, buď odvážný a
udatný. Jiný duch bude říkat, není to
pravda, nečti to, stejně to nefunguje.
Převrací, co říká Bible. Jsou to inteligentní myšlenky. Pokud jsme v Kristu, pokud stojíme v autoritě, tak to
funguje.
Máme autoritu, tak běžme,
uzdravujme a osvobozujme. Nechtějme, aby to dělal Bůh, ten už udělal
vše. Křesťané přijímají, co je psáno a
realizují to.
Neboť je psáno: `Jako že
jsem živ, praví Hospodin, skloní se
přede mnou každé koleno a každý
jazyk vyzná, že jsem Bůh.´ (Ř 14,11)
… aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno - na nebi, na zemi i pod zemí. (Fp 2,10)
A když chce uvést Prvorozeného do světa, praví opět: `Ať se mu
pokloní všichni andělé Boží!´
(Žd 1,6)
Odhalení
skutečnosti
/
duchovní reality/: Nikoli, nýbrž že to,
co pohané obětují, obětují démonům,
a ne Bohu. Nechci, abyste vešli ve
společenství s démony. (1K 10,20)
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. (Zj 9,20)
Modly jsou takové nastrčené
návnady, aby se lidé klaněli čemukoliv, jenom ne živému Bohu.

Pak teprve vyloupí jeho dům.
(Mt 12,29)
Takovýmto způsobem můžeme zabrat území pro Krista. Spoutejme toho „siláka“ v autoritě Pána Ježíše Krista.
Avšak ochránce perského
království stál proti mně po jednadvacet dní. Dokud mi nepřišel na pomoc Míkael, jeden z předních
ochránců, zůstal jsem tam u perských
králů. (Da 10,13)
Řekl: "Víš, proč jsem k tobě
přišel? Nyní se opět vrátím, abych
bojoval s ochráncem Peršanů. Odcházím, a hle, přichází ochránce Řeků. Zajisté, oznámím ti, co je zapsáno
ve spisu pravdy. Není nikoho, kdo by
mi dodával sílu v těch věcech, kromě
vašeho ochránce Míkaela.“ (Da
10,20-21)(kraličtí překládají jako kníže)
"V oné době povstane Míkael, velký ochránce, a bude stát při
synech tvého lidu. Bude to doba soužení, jaké nebylo od vzniku národa až
do této doby. V oné době bude vyproštěn tvůj lid, každý, kdo je zapsán
v Knize. (Da 12,1)
Pojďte zabrat zemi pro Krista, s námi je Hospodin. Církev ztratila ty první pozice a tak se v myslích
lidí a tradici usídlili obři, proto je
dnes taková situace.
Káleb měl určité zjevení, nebyl pneumatikos. Pavel byl také vytržen do třetího nebe, do nějakého
stupně, bylo mu zjeveno, jak probíhá
duchovní boj. Dole na zemi jsme my,
modlící se církev, nad naším městem
duchové zla utvoří „kopuli“, kde pracují.
A nad nimi jsou andělé, kteří
se k nám snaží probojovat – jako Mikael k Danielovi. Pokud v tom městě
nebude modlící se církev, bude tam
mít Ďábel nadvládu. Ďábel na nás
pořád zkouší, že je silný, ale on je
lhář. My jako Boží lid můžeme
vstoupit do té autority, ale základem
je modlitba a vedení Duchem Svatým. Podíváme-li se na osvobozovací
službu Ježíše, vidíme, jak s nimi jednal.

Boží Slovo říká, že modly
jsou hluché, nevidí, neslyší a jim
jsou podobní ti, jež je uctívají. Pozor
na to.
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 /DAIMONION/." Tak soudili, protože Pavel kázal o Ježíšovi a o
zmrtvýchvstání. (Sk 17,18)
Démoni se schovávají za
božstva. Ďábel klade lidem takové
věci, aby pro ně byly přijatelné. Jako
když jdete na ryby, taky jim dáváte
na háček, co jim chutná. Pro někoho
je Kristus nepřijatelný, tak jim démoni nabídnou třeba Marii, či jiného
svatého.
My potřebujeme, abychom
se modlili způsobem, který otevírá
Nebe. Musíme si uvědomit, že nad
námi probíhá duchovní boj. Lidé
nebudou činit pokání jen proto, že se
na ně hezky smějeme. My se za ně
potřebujeme modlit autoritativně, a ti
lidé potřebují slyšet mocné evangelium.
Jako u Daniela – andělé se k
Danielovi museli probojovat. Potřebujeme vymítit ze svých myslí
„emorejce a jebúsejce“, kteří nám
působí mnoho zlého. Jinak nás
budou připravovat o nynější zaslíbení.
Goliáš vzbudil strach a to
byl jeden obr, kolik takových obrů
musíme vymýtit ze svých myslí?
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
Závěr:
jich!" (Nu 14,9)
Což může někdo vejít do domu silného muže a uloupit jeho věci, 1/ Kristus a jeho učedníci démony
vyháněli, taková byla praxe, realita.
jestliže dříve toho siláka nespoutá?

2/ Ježíš řekl: Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské. … démony
vymítejte. Mt 10,7.
3/ Ani dnes démoni nepřestali působit, jen církev přestala duchovně bojovat.
4/
Démoni
mohou
v
/
neznovuzrozeném/ člověku přebývat
nebo ho posednout, anebo sužovat.
5/ Kristus přinesl „řešení“, církvi
svěřil AUTORITU.
6/ Učedníci /prostí a neučení/ nebyli
ani psychologové, ani pastorační poradci.
7/ Pojďme, „sníme je jako chleba“;
„jejich ochrana“ od nich odstoupila.

Duchovní svět – a co je dobré
o něm vědět
Pavel Kalous, 24.8.2016
Apoštol Pavel rád používal
obraz vojáka jako věřícího. Krásně
na něm vidíme Boží zbroj. Na římské armádě jsou vidět i jednotlivé
struktury, od těch nejvyšších, až po
ty nejnižší pěšáky.
On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření,
neboť v něm bylo stvořeno všechno
na nebi i na zemi – svět viditelný i
neviditelný; jak nebeské trůny, tak i
panstva, vlády a mocností – a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho.
On předchází všechno, všechno v
něm spočívá, on jest hlavou těla –
totiž církve. On je počátek, prvorozený mrtvých – takže je to on, jenž má
prvenství ve všem. (Ko 1,15-18)
V řečtině je množné číslo – v
nebích, v nebesích. Pavel měl to zjevení, že není jen jedno nebe. Pavel
přemýšlel jinak, on viděl jednotlivé
sféry nebe.
Ježíš byl u stvoření všech
bytostí. On je ten počátek. Když na
Ježíše promlouval Ďábel na poušti,
Ježíš se ho nelekl, On věděl, kdo to
je. Nedivil se, že na Něj mluví démoni, On věděl, s kým mluví. Znal je.
Byl u jejich stvoření, to že se nechali
prorůst hříchem, to nebyl Jeho problém. Důležité je, že absolutní autoritou je Kristus.
Apoštol Pavel rozděluje jednotlivé sféry nebe. Říká, že existují
nebeské trůny – nebe nebes, místo,
kde je Bůh Hospodin.
V řečtině THRÓNOS

znamenající sídla moci, stolce – úřady, jakoby ministerstva. Ukazuje tím
na ty nejvyšší sféry.
Pak tam Pavel zmiňuje panstva – KYRIOTES - nadvlády, duchovní panstva, vládnou v určité jurisdikci (tj. oblasti) – jakoby pod těmi
ministerstvy.
Dále jsou zde zmíněny vlády
- ARCHÉ - místní správci, knížata
(ne knížata z pohádky) a mocnosti EXOUSIA - autority, zplnomocněnci
(pověřenci).
Kristus nám dal jak EXOUSIA a DYNAMIS - činy konající,
disponující divy, tedy máme postavení a moc.
Ve Zjevení čteme: Okolo toho trůnu čtyřiadvacet jiných trůnů a
na nich sedělo čtyřiadvacet starců
(správně tam je PRESBITEROS –
úřad, starší), oděných bělostným rouchem, na hlavách koruny ze zlata.
(Zj 4,4)
Pavel je nedává všechny do
jednoho pytle, dobře si uvědomoval,
že v duchovním světě existuje nějaká
struktura, hierarchie. Ďábel není stvořitel, nevymýšlí nové věci, on jen kopíruje ty Boží a překrucuje je.
Sílu svého mocného působení
prokázal přece na Kristu: Vzkřísil ho
z mrtvých a posadil po své pravici v
nebesích, vysoko (/řecké HYPERANÓ) nad všechny vlády, mocnosti, síly i panstva, nad všechna jména, která jsou vzývána, jak v tomto
věku, tak i v budoucím. Všechno
podrobil pod jeho nohy‘ a ustanovil
jej svrchovanou hlavou církve, která
je jeho tělem, plností toho, jenž přivádí k naplnění všechno, co jest.
(Ef 1,20-24)
Pavel si dal práci a v šesté
kapitole listu Efezským to zase vypisuje. Všem křesťanům chtěl říct, že
proti nim stojí normálně

propracovaná struktura temného království, ale že na naší straně stojí ta
nebeská struktura, pozor v nebi však
nejsme. Uvědomme si, jak velice cenné jsou informace o nepřátelích,
dodnes jsou špióni, protože když máte informace o druhé straně, můžete
se účinně bránit.
To nám Písmo říká, také nám
sděluje ty informace o nepřátelích.
Opět jsou zde použita slova jako 1/
všechny vlády - ARCHÉ - místní
správci, knížata; 2/
mocnosti –
EXOUSIA - autority, zplnomocněnci
(pověřenci); 3/ síly – DYNAMIS činy konající, disponující divy a znameními, využívající psychiku a slabost těla; 4/ panstva - KYRIOTES nadvlády, duchovní panstva, vládnou
v určité jurisdikci (tj. oblasti); 5/ nad
všechna jména, která jsou vzývána,
jak v tomto věku, tak i v budoucím ONOMAZÓ - vzývaná, uctívaná jména, všechna jména, která se vzývají v
tom věku.
V nichž jste dříve žili podle
běhu tohoto světa, poslušni vládce
nadzemských mocí, ducha, působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu.
(Ef 2,2) V nichž jste někdy chodili
podle obyčeje světa tohoto a podle
knížete mocného v povětří, ducha toho, kterýž nyní dělá /ř. ENERGEÓ/ v
synech vzpoury. (KR)
Řecké – ARCHON - vůdce,
kníže, guvernér, lokální vládce;
EXOUSIA - autorita, zplnomocnění
(pověření); EAROS - povětří, nadzemí; ENERGEÓ - pracující, být aktivní.
Satan je jen jeden, ale používá tu strukturu. Ďábel je aktivní, protože ví, jak málo času mu zbývá. Je
skvělé vědět, že tyto síly jsou odzbrojené. Mnohé ve svém životě můžeme
změnit, nemusíme se tomu poddávat.
Démoni jsou někdy vlezlí a hnusní,
třeba jako masařka, vždyť Belzebub
se doslova překládá jako pán much.
A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. Oblecte
plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat
ďáblovým svodům. Nevedeme svůj
boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským
duchům zla. Proto vezměte na sebe
plnou Boží zbroj abyste … (Ef 6,1013)

1/ mocnostem - ARCHÉ místní správci, knížata; 2/ silám EXOUSIA - autorita, zplnomocnění
(pověření); 3/ všemu, co ovládá tento
věk tmy, - KOSMOKRATOR - duchovní síly=bytosti, řecké KRATOS
- jednající síla=bytosti; 4/ proti nadzemským duchům zla – EPYRANIOS - nebeský, sférický, nadzemský
+ PNEUMATIKOS - SKOTOS –
TMY.
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 /krátký čas
má KR/. (Zj 12,12)
Víme-li jaká je situace, musíme jednat. My musíme pracovat.
Ďábel také pořád pracuje, aby stáhl
co nejvíce lidí do pekla. Je dobré
vědět, že každá ta oblast má své panstvo, svého knížete.
Uvádíme každou myšlenku
do poddanství Krista?
Jsme ovšem jenom lidé, ale
svůj zápas nevedeme po lidsku.
Zbraně našeho boje nejsou světské,
NÝBRŽ mají od Boha sílu bořit hradby. Jimi boříme lidské výmysly /
myšlení, mysl/ a všecko, co se v pýše
pozvedá proti poznání Boha. Uvádíme do poddanství každou mysl, aby
byla poslušna Krista, a jsme připraveni potrestat každou neposlušnost,
dokud vaše poslušnost nebude úplná.
(2K 10,3-6)
Ano MÁME ZBRANĚ. Ďábel buduje hradby kolem myslí lidí,
aby jim nevzešlo světlo slávy evangelia. Víte, kde nejvíc Ďábel pracuje? V hlavě, v mysli. Přichází a zpochybňuje Boží Slovo. Ďábel je mistr
slova, dokáže ponoukat lidi k neuvěřitelným věcem.
Nepoddávejme se duchu sebelítosti. Ďábel neřekne - ty jsi chudák, ale řekne: „Já jsem chudáček,
nikdo mi nezavolá.“ a vlastně to zkopíruje do vaší hlavy a tím vás oddělí
od Boha. Bůh nás oděl do bílého roucha a dal nám Boží zbroj. Tak se
braňme. Ďábel je lhář.
BYL jsi zářivý cherub
OCHRÁNCE, k tomu jsem tě určil,
POBÝVAL jsi na svaté hoře Boží,
PROCHÁCHEL ses uprostřed ohnivých kamenů, … Pro množství tvých
obchodů se tvé nitro naplnilo

násilím a ty jsi zhřešil. I skolím tě,
srazím z hory Boží, cherube
OCHRÁNCE, vyhladím tě zprostředka ohnivých kamenů. Ez 28:14 Všimněte si minulého času. On už nemá
Boží blízkost, ale my ano. My máme
přicházet směle k trůnu Božímu.
Avšak ochránce /kníže KR, B21/ perského království stál proti mně po
jednadvacet dní. Dokud mi nepřišel
na pomoc Míkael, jeden z předních
ochránců, zůstal jsem tam u perských
králů. … Řekl: "Víš, proč jsem k tobě
přišel? Nyní se opět vrátím, abych
bojoval s ochráncem Peršanů. Odcházím, a hle, přichází ochránce Řeků. Zajisté, oznámím ti, co je zapsáno
ve spisu pravdy. Není nikoho, kdo by
mi dodával sílu v těch věcech, kromě
vašeho ochránce /knížete KR/ Míkaela." (Da 10,13-21)
"V oné době povstane Míkael,
velký ochránce, a bude stát při synech tvého lidu. Bude to doba soužení, jaké nebylo od vzniku národa až
do této doby. V oné době bude vyproštěn tvůj lid, každý, kdo je zapsán
v Knize. (Da 12,1)
Ale farizeové říkali: "Ve
jménu knížete démonů vyhání démony." (Mt 9,34)
Farizeové pak pravili: Mocí
knížete ďábelského vymítá ďábly.
(Kral.)
Buďme věrní ve svých modlitbách a ve svých postech jako Daniel. Buďme v tom věrní, tlučme a
bude nám otevřeno.
Zástupy žasly a říkaly: "Není
to Syn Davidův? Když to slyšeli farizeové, řekli: "On nevyhání démony
jinak, než ve jménu Belzebula, knížete
démonů." (věděli, že existuje někdo
takový jako Belzebub) Protože znal
jejich smýšlení, řekl jim: "Každé království vnitřně rozdělené pustne a
žádná obec ani dům vnitřně rozdělený
nemůže obstát.

A vyhání-li satan satana, pak
je v sobě rozdvojen; jak tedy bude
moci obstát jeho království? Jestliže
já vyháním démony ve jménu Belzebula, ve jménu koho je vyhánějí vaši
žáci? Proto oni budou vašimi soudci.
Jestliže však vyháním démony Duchem Božím, pak už vás zastihlo Boží
království. Což může někdo vejít do
domu silného muže a uloupit jeho
věci, jestliže dříve toho siláka nespoutá? Pak teprve vyloupí jeho
dům. (Mt 12,23-29)
Oni měli duchovní zkušenosti, jen Kristu nechtěli přiznat pozici,
kterou měl. Satan je jen jeden, ale
démonů je mnoho. Někdy bojujeme s
pěšáky a jindy jich je hodně. My máme tu autoritu je vyhnat.
Chceme-li si vzít, co nám
patří, tak nejdříve spoutejme toho
siláka. Musíme vědět, že v nás je ten
větší. Spoutejme siláka nad naším
městem.
Závěr:
1/ Podobně, jako Boží království, i to
ďábelské má svou hierarchii.
2/ Jako jsou andělé a archandělé, jsou
i démoni pěšáci a „archdémoni“.
3/ Nad oblastmi jsou „mocnosti a
panstva“, které je třeba si podrobit.
4/ Démony /různého stupně/ LZE
spoutat, vyhnat.
5/ Nelze tak však činit než v autoritě
a ve zbroji Ježíše Krista.
6/ Učedníci Ježíše mají jak: a/ autoritu, tak i b/ moc a sílu.
7/ Bojujme - MY - lokální bitvy vyznáními, poutáními výroky nad jednotlivci, rodinami, městy …

ICEJ

pastor

Jak jistě víte, letos jsme se stali členy ICEJ. Rozhodli jsme se viditelným a praktickým způsobem podporovat tuto organizaci, která díky
svým kontaktům umožňuje různé formy podpory židovského národa.
Aktuální informace můžete sledovat na webových stránka této organizace (www.icej.cz). V současné době je to podpora obětem lesních požárů.
Po modlitbách i rozhovoru s předsedou ICEJ, bratrem Mojmírem
Kallusem, jsme podpořili ICEJ finančním darem ve výši 15.000kč.

Adventní věnce

Šárka Stejskalová

Na pátek 25.11. byla tradičně připravena výroba
Adventních věnců. Naši modlitebnu provoněly nejen čerstvě nařezané větvičky. Děti si ozdobily také svůj stromeček.
Děkujeme všem, kteří jste přišli a strávili jste s
námi tento nádherný čas.

Boží lásku, milost našeho Pána Ježíše Krista
a požehnání v nastávajícím roce přeji všem služebníkům, členům,
návštěvníkům a dárcům našeho sboru.
Pavel Kalous,
pastor sboru Ichthys, Litoměřice

Adventní večery

Pavel Kalous

sobota 26. 11. - Luboš Honek (Moravské Budějovice) - 18.00
sobota 10. 12. - Daniel Janoch (Jihlava) - 18.00
sobota 17. 12. - Han Chong Hoon (jihokorejský misionář, Soul) - 18.00

Sedmé CD naší sborové skupiny Nadosah

?

Pavel Kalous

I letos finišujeme s přípravou našeho již sedmého CD.
Bude obsahovat 12 původních písní. 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
2016. 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, Marcela, Pavel
a Miloš (Charvát).
Cena za CD bude obvykle příjemná 150 Kč a k dostání
bude u Radky Štolcové nebo u kazatele sboru.

Půlnoční bohoslužby v Lovosicích a Třebušíně

redakce

I letos se sejdeme na Štědrý den, tedy 24. 12., k „půlnoční bohoslužbě“. A přesto, letos to bude něčím zvláštní.
Letos budeme opět konat bohoslužby dvě. Začneme v Lovosicích (22.00) následně v Třebušíně (23.30).
Rád bych vás povzbudil nejen k modlitbám, ale také libovolné
formě půstu, aby se Boží milost a moc uvolnila, aby lidé, kteří přijdou, byli zasaženi Božím slovem, které „vyjde z Božích úst“.
Kriste, smiluj se.

Shromáždění

redakce

středa - 21. prosince 2016 - Biblická hodina - bude
sobota - 24. prosince 2016 - Půlnoční (Lovosice 22.00, Třebušín 23.30)
neděle - 25. prosince 2016 - shromáždění - 9.30
středa - 28. prosince 2016 - Biblická hodina - bude
neděle - 1. ledna 2017 - Nový rok - 16.00

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 18. 12. (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:
Kalous Štěpán
Stejskalová Šárka
Kadeřábek Lukáš
Saboová Renata
Žaludová Vendy
Novák Jan
Trejbalová Ela
Žaludová Anička

2. 12.
8. 12.
15. 12.
19. 12.
19. 12.
22. 12.
30. 12.
30. 12.

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.

