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Počátek poznání je bázeň před
Už v prvopočátku, i mezi saHospodinem, moudrostí a kázní pohr- motnými učedníky, docházelo k napědají pošetilci. Můj synu, poslouchej tí. Bez lásky to nejde. Nejde to ani bez
otcovo kárání a matčiným poučováním kázně.
neopovrhuj. (Př 1,7–8)
Svévolníka polapí jeho zločiny,
bude spoután provazy svého hříchu.
Kázeň. Slovo, která nám nezní Nedbal na napomenutí, proto zemře;
nikterak pozitivně, aspoň ne u většiny bloudí pro svou velkou pošetilost. (Př
z nás. Zvláště v době, kdy svoboda je 5,22-23)
pro člověka tak důležitá. Jenže, už ani
Bůh člověka miluje. Láska byv zahradě v Edenu si člověk nemohl la motivem Jeho stvořitelského činu.
dělat, co chtěl. Naopak, byl to had, kte- Přesto měl člověk jistá pravidla hry.
rý člověka ponoukal k neomezenému, Apoštol Pavel služebníka Timotea
svobodnému jednání. „Cože, Bůh vám „napomínal v trpělivém vyučování“.
něco zakazuje?“ Navíc to pozlatil věHlásej slovo Boží, ať přijdeš
tou: „Budete jako Bůh“. Ten si přece vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej,
může dělat, co se Mu zlíbí. Člověk napomínej v trpělivém vyučování.
představě „být jako Bůh“ podlehl a (2Tm 4,2) Jiné autoritě, Titovi, píše:
stala se katastrofa.
Tak mluv, napomínej a přesvědčuj se
Chcete-li poznat, kdo je Bůh, vším důrazem. Nikdo ať tebou nepohrnáš Stvořitel a v Kristu také Spasitel, je dá. (Tt 2,15)
třeba několik věcí. Jednou z nich je
Apoštol Petr píše: Považuji za
právě kázeň. Mnozí se diví. Což ale správné probouzet vás napomínáním,
děti nekázníme? Což nekázníme ty, pokud přebývám v tomto těle. (2Pt
kteří porušují zákon? Kázeň je součástí 1,13)
výchovy, samozřejmě. Jenže kázeň je
Toužíme-li dále poznávat našetaké součástí vztahů ve společnosti. ho Stvořitele, pak to nejde bez bázně.
Bez kázně společně nelze žít.
Nejde to také bez kázně. NezapomeňKlademe vám na srdce, bratří, me, že Boží láska se projevuje také
kárejte neukázněné, těšte malomyslné, kázní.
ujímejte se slabých, se všemi mějte trV Kristu
pělivost. (1Te 5,14)
Pavel Kalous, pastor
První církev byla pouze skupinou naivních následovníků Ježíše.

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
Pavel a had na Maltědokončení
Pavel Kalous, 28. 6.2015
V Lystře Pavel také kázal
evangelium a uzdravil tam chromého. Když zástupy viděly, co Pavel
učinil, provolávaly lykaonsky: "To k
nám sestoupili bohové v lidské podobě!" Barnabášovi začali říkat Zeus,
Pavlovi pak Hermes, poněvadž to byl
především on, kdo mluvil. Dokonce
kněz Diova chrámu před hradbami
dal přivést k bráně ověnčené býky a
chtěl je s lidmi apoštolům obětovat.
Když se to Barnabáš a Pavel doslechli, roztrhli svůj oděv, vběhli do
zástupu mezi lidi a volali: "Co to
děláte? Vždyť i my jsme smrtelní lidé
jako vy. ZVĚSTUJEME vám,
ABYSTE se od těchto marných věcí
obrátili k živému Bohu, který učinil
nebe, zemi, moře a všechno, co je
v nich (Sk 14,11-15).
Pavel nechtěl být zbožšťován. Byl jen služebníkem v pravý čas
na správném místě. Ne nás, Hospodine, ne nás, ale svoje jméno oslav pro
své milosrdenství a pro svou věrnost!
(Ž 115,1).
Sytíme-li se Božím slovem,
jsme imunní proti našeptávači, který
vyvyšuje naše jméno.
Blízko toho místa měl své
statky správce ostrova Publius. Ten
nás přijal a tři dni se o nás laskavě
staral jako o své hosty. Publiův otec
ležel s horečkou a úplavicí. Pavel
přišel k němu, pomodlil se, vložil na
něj ruce a uzdravil ho. A potom začali přicházet i jiní nemocní z ostrova a Pavel je uzdravoval. Štědře nás
obdarovali, a když jsme měli odjíždět, přinesli nám, co jsme potřebovali na cestu (v. 7-10). Pavel věděl, že
není uzdravovatel. A přesto, jsi to ty,
kdo může člověka s Boží pomocí
uzdravit.
Možná tam byl Pavel jediný,
který znal svého Boha. Byl taková
pochodeň, která se rozhořela nejen
na břehu, ale šířila se dál. Bůh jim
zjednal přízeň u dalších lidí.
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 28,20).
Malťané měli slyšet evangelium, proto tam Pavel ztroskotal. I
v tvém životě může mít Bůh nějaký
záměr.
Já tedy běžím ne jako bez
cíle; zápasím pěstmi ne jako bych bil
do vzduchu, ale zasazuji dobře mířené rány svému tělu a podrobuji je,
abych se snad - jiným hlásaje - sám
nestal tím, kdo se neosvědčil (1Ko
9,26-27). Pavlovo srdce hořelo pro
Krista
Stůjte tedy „opásáni kolem
beder pravdou, obrněni pancířem
spravedlnosti, obuti k pohotové službě evangeliu pokoje“ a vždycky se
štítem víry, jímž byste uhasili všechny
ohnivé střely toho Zlého (Ef 6,14-16).
Bůh nás obouvá k pohotové službě
evangelia pokoje. To znamená, máme
jít a kázat.
Dva ohně, dva vlivy, dva
postoje. S kým vysedáváš?
Pak ho zatkli a odvedli do
veleknězova domu. Petr šel zpovzdálí
za nimi. Když zapálili uprostřed nádvoří oheň a sesedli se okolo, přisedl
mezi ně i Petr. A jak seděl tváří k
ohni, všimla si ho jedna služka, pozorně se na něj podívala a řekla:
"Tenhle byl také s ním!" Ale on zapřel: "Vůbec ho neznám." Zakrátko
ho spatřil někdo jiný a řekl: "Ty jsi
také jeden z nich." Petr odpověděl:
"Nejsem!" Když uplynula asi hodina,
tvrdil zase někdo: "I tenhle byl určitě
s ním, vždyť je z Galileje!" Petr řekl:
"Vůbec nevím, o čem mluvíš!" A
ihned, ještě než domluvil, zakokrhal
kohout (L 22,54-60).
Když zatkli Krista, Petr si
sedl k ohni mezi lidi, kteří zajali
Krista. A třikrát Krista zapřel. S kým
vysedáváš u ohňů? Sedej si u ohně,
který je plamenem Ducha Svatého,
protože jiný, cizí oheň bude mít tyto
důsledky.
Závěr:
1/ Bůh nás vede mnohdy nevyzpytatelně (dobrodružně).
2/ Jde o spasení lidí. Cílem je sdílení
evangelia.
3/ Had nikdy nespí. Nikdy nevíš,
odkud zaútočí.

4/ Apoštol Pavel „šlapal po hadech
a štírech a veškeré moci nepřítele“.
5/ U kterého „ohně“ vysedávám?
6/ Bůh nás obul k pohotové službě
evangelia, abychom v ní chodili.
7/ Jsem ochoten přinést svou oběť
evangelia?

Vitamíny od Boha
Pavel Kalous, 12. 7.2015
Každý kazatel je takový
kuchař. Chtěl bych, abychom to, co
nám Bible předkládá, jedli.
Není strava jako strava, není jídlo jako jídlo. Jistě máte zkušenosti s rychlým občerstvením nebo
se zdravou výživou. A máme si vybírat zdravé jídlo, protože chceme
být zdraví. Také víme, jaké jídlo
nevede ke zdraví. Každá balená potravina má informace o kalorické
hodnotě a o složení. Dnes již to lidé
čtou a můžou si vybrat.
Co je pro nás důležité?
Pojďme společně jíst, co nám Bůh
připravil.
On však odpověděl: "Je
psáno: `Ne jenom chlebem bude
člověk živ, ale každým slovem, které
vychází z Božích úst.´" (Mt 4,4).
Také říká, že Jeho pokrm je
činit vůli toho, který Jej poslal. Je
velice důležité pochopit, co sytí duchovního člověka.
Lidstvo je dnes vedeno
k tomu, aby velmi pečovalo o svoje
reálné hmotné tělo. Chceme dobře
vypadat, cvičíme, držíme různé diety, holíme se, používáme piercing,
tetování. A věnujeme tomu spoustu
času.
Méně času věnujeme našemu duševnímu tělu, naší vnitřní péči. Proto lidé mají deprese, někdy se
utápí v alkoholu. Jsou uvnitř prázdní nebo neuspokojení.
Ještě méně se věnujeme
tomu, co potřebuje naše duchovní
tělo. Já jsem k vám, bratří, nemohl
mluvit jako k těm, kteří mají Ducha,
nýbrž jako k těm, kteří myslí jen po
lidsku, jako k nedospělým v Kristu.
Mlékem jsem vás živil, pokrm jsem
vám jíst nedával, protože jste jej
nemohli snést - ani teď ještě nemůžete, neboť dosud patříte světu.

Odkud je mezi vámi závist a svár, neli z toho, že patříte světu a žijete jako
ostatní lidé? (1Ko 3,1-3).
Protože Korinští dělali kompromisy se světem, v tom sboru došlo
k boji. Oni nepřijímali Boží pokrm,
chtěli jen takový „fast food“ – nekvalitní jídlo.
Dále je apoštol Pavel vybízel: Proto slavme velikonoce ne se
starým kvasem, s kvasem zla a špatnosti, ale s nekvašeným chlebem
upřímnosti a pravdy (1Ko 5,8).
Kristus a Boží slovo - to je
zdroj pro naše duchovní tělo a náš
duchovní život. Bible říká, že je to
chléb upřímnosti a taky pravdy. Kdo
je pravda? Ježíš řekl: Já jsem cesta,
pravda a život. Naše duchovní tělo
má vliv na naše duševní i fyzické tělo. Je pro nás velice důležité.
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. Hutný
pokrm je pro vyspělé, pro ty, kdo mají
cvičením své smysly vypěstovány tak,
že rozeznají dobré od špatného (Žd
5,12-14).
Kolik je v církvi dospělých
lidí? To jsou ti, kteří rozpoznají dobré
od špatného. Možná celé církve jsou
besídky pro děti, které by již dávno
měli být dospělými. Otázkou je, čím
se živí? Aby bylo co trávit, je třeba
pravidelně přijímat Boží pokrm.
Křesťanský sbor = církev je
jako jídelna, není to restaurace, kino,
ani disko.
Vytrvale poslouchali učení
apoštolů, byli spolu, lámali chléb a
modlili se (Sk 2,42).
Bůh chce, abychom měli společně obecenství. Někdy si můžeme
stáhnout kázání z internetu, ale nemůžeme nahradit společenství církve.
Protože Bůh nás spojuje do jídelny,
kde každý máme svůj úkol. Bůh mně
povolal za kazatele. Chtěl bych dělat
spoustu věcí bez vás, ale Bůh řekl:
„Bez církve to nejde. Společně.“ Bůh
mně v tom stále vyučuje již 30 let.
Ježíš jim řekl: "Já jsem chléb
života; kdo přichází ke mně, nikdy
nebude hladovět, a kdo věří ve mně,
nikdy nebude žíznit (J 6,35). Ježíš je

bych vidět církev, která přežvykuje,
tj. medituje nad Božím slovem.
Lepší je jídlo ze zeleniny a k
tomu láska, než z vykrmeného býka a
s tím nenávist (Př 15,17).
Ježíš řekl: Já jsem Alfa i
Omega, první i poslední, počátek i
konec (Zj 22,13). Vitamíny od A po
Ž vám můžou pomoci, ale nezachrání vás.
chléb života, který nejíme někde odděleně. Jíme ho společně.
Důležité je také jeho trávení.
To je ta druhá část. Můj otec chodil
po obědě odpočívat. Dnes slyšíme
Boží slovo, co s ním uděláme?
V Bibli nenajdeme slovo trávení, ale
jeho synonyma.
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 (Ž 1,1-2).
V angličtině je použito slovo
meditovat. Někdy se stává, že odejdeme ze shromáždění a okamžitě
zapomeneme, o čem to SLOVO bylo. My potřebujeme, aby se ten duchovní pokrm začal v duchovním
trávicím systému rozkládat.
Kéž se ti líbí řeč mých úst i
to, o čem rozjímám v srdci, Hospodine, má skálo, vykupiteli můj! (Ž
19,15).
Když si tě na lůžku připomínám, o tobě rozjímám za nočních
hlídek (Ž 63,7).
Přemýšlíte o Božích věcech?
To není fast food, musíte se zastavit
a rozjímat. Na biblických skupinkách
rozjímáme nad Biblí, diskutujeme.
V noci si připomínám, jak
jsem na struny hrával, v srdci přemítám a duch můj hloubá (Ž 77,7).
Skutky Hospodinovy si připomínám, připomínám si onen tvůj
div z dávnověku. Rozjímám o všech
tvých činech a přemítám o tvých
skutcích (Ž 77,12-13).
Co si bereme do hlavy? To je
návod.
Připomínám si tvé dávné
soudy, Hospodine, v tom útěchu najdu. V noci si připomínám tvé jméno,
Hospodine, tvého Zákona se držím.
(Ž 119,52,55).
Pozoroval jsem, jak kráva
dlouho přežvykovala trávu. Chtěl

Závěr:
1/ Chceš-li duchovně růst, stravuj se
Boží stravou v Boží jídelně.
2/ Boží jídlo není fast food – rychlé
občerstvení.
3/ Rozjímej nad Božím slovem –
přežvykuj, věnuj tomu čas.
4/ Stravuj se s ostatními strávníky.
Měj s křesťany obecenství.
5/ Boží slovo obsahuje všechny vitamíny.

Abraham skoro obětuje svého
syna
Pavel Kalous, 19. 7.2015
Po těch událostech chtěl
Bůh Abrahama VYZKOUŠET. Řekl
mu: "Abrahame!" Ten odvětil: "Tu
jsem." A Bůh řekl: "Vezmi svého
jediného syna Izáka, kterého miluješ,
odejdi do země Mórija a tam ho obětuj jako oběť zápalnou na jedné hoře, o níž ti povím!" Za časného jitra
osedlal tedy Abraham osla, vzal s
sebou dva své služebníky a svého
syna Izáka, naštípal dříví k zápalné
oběti a vydal se k místu, o němž mu
Bůh pověděl. Když se Abraham třetího dne rozhlédl a spatřil v dálce to
místo, řekl služebníkům: "Počkejte
tu s oslem, já s chlapcem půjdeme
dále, vzdáme poctu Bohu a pak se k
vám vrátíme." (Gen 22,1-5). Čti celé
6-12.
Může Bůh něco takového
chtít po člověku? Musíme se na to
podívat v kontextu. Izák byl syn zaslíbení. Narodil se do situace, kdy
Sára ani Abraham na to fyzicky neměli. To byl přesně ten moment, kdy
začali být připraveni, aby se něco
Božího mohlo dít v jejich životě.
Sára otěhotněla a porodila syna Izáka. Byl to dárek od Hospodina.
Když chlapec začal dospívat, Hospodin Abrahámovi řekl, aby Mu jej

obětoval. Bůh něco dal a pak to chtěl
zpátky.
Při čtení biblických příběhů
zjistíme, že Bůh nikam nepospíchá a
má na všechno dost času.
Čím více poznáváte živého
Boha ve svém životě, tím více vidíte
své porušení, bídu. Když vidíte Boží
nádheru, svatost a dokonalost, vnímáte svoji nedokonalost. Vlastně
bychom mohli říci, že před tím to
bylo lepší, protože jsme nevěděli, jak
to s námi je. Žili jsme ve sladké nevědomosti, ve tmě.
Bůh na člověka svítí ze
všech úhlů, aby bylo všechno vidět.
Před Ním nic neschováme, nezamaskujeme. Kristus nás znovu a znovu
probouzí k životu. Bůh si dává
s každým z nás práci, tvaruje nás.
Když jste ještě byli mrtvi ve svých
vinách a duchovně neobřezáni, probudil nás k životu spolu s ním a
všechny viny nám odpustil (Ko 2,13).
Bůh Abrahama tvaroval, aby
byl požehnaný a stal se požehnáním
pro druhé.
Abraham ušel už kus cesty.
Ledacos zažil. Co ho může ještě překvapit? Když si toto začneme myslet,
Bůh nás rychle „doběhne“. Bůh se
nevejde do dogmat, ani definic a návodů. To se děje i po 30-50 letech
víry.
Charakteristické pro Abrahama bylo, že když Hospodin promluvil, udělal, co mu bylo řečeno. Jeho
víra se projevila kroky víry. On zpětně vždy zakoušel, že se mu to vyplatilo, že se mu to stalo požehnáním.
Jakými kroky prošel Abraham?
1/ 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." A
Abram se vydal na cestu, jak mu
Hospodin přikázal. Šel s ním také
Lot. Abramovi bylo sedmdesát pět
let, když odešel z Cháranu (Gn 12,14).
Cože, udělat zásadní změnu
ve svém životě, odejít do neznáma?
Oni pravděpodobně uctívali pohanské
bohy. A mohlo jim tam být dobře. A
Bůh je vyvedl pryč. Nepochopitelné!
Skutečně Bůh může k člověku promluvit a vyvést ho. Abram zaslechl
a poslechl.
2/ Když poslechnete, Bůh
začne vaši cestu potvrzovat.
Po těchto událostech se stalo
k Abramovi ve vidění slovo Hospodinovo: "Nic se neboj, Abrame, já jsem
tvůj štít, tvá přehojná odměna."
Abram však řekl: "Panovníku Hospodine, co mi chceš dát? Jsem stále
bezdětný. Nárok na můj dům bude mít
damašský Elíezer." Abram dále řekl:
"Ach, nedopřáls mi potomka. To má
být mým dědicem správce mého domu?" Hospodin však prohlásil: "Ten
tvým dědicem nebude. Tvým dědicem
bude ten, který vzejde z tvého lůna."
Vyvedl ho ven a pravil: "Pohleď na
nebe a sečti hvězdy, dokážeš-li je spočítat." A dodal: "Tak tomu bude s
tvým potomstvem." Abram Hospodinovi uvěřil a on mu to připočetl jako
spravedlnost (Gn 15,1-6).
Bůh ho vedl po etapách. Podobně vede i nás. Bůh něco řekl a
Abram tomu uvěřil.
3/ Dlouho se nic nedělo.
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. … Abramovi bylo osmdesát šest let, když mu Hagar porodila

Izmaela (Gen 16,1-4.16).
Když si myslíme, že má Pán
Bůh zpoždění, velice rádi přicházíme
se svými plány. Po deseti letech
chtěli „Bohu pomoci“. Abram nic
nenamítal a Sáře vyhověl. Narodil se
Izmael, který se nenarodil z vůle Boží, ale z vůle člověka. Blízkovýchodní problémy stojí na tom, že Abraham zplodil Izmaela.
4/ Smlouva s Hospodinem
(obřízka mužů, změna jména).
Když bylo Abramovi devětadevadesát let, ukázal se mu Hospodin a řekl: "Já jsem Bůh všemohoucí,
choď stále přede mnou, buď bezúhonný! Mezi sebe a tebe kladu svou
smlouvu; převelice tě rozmnožím."
Tu padl Abram na tvář a Bůh k němu
mluvil: "JÁ JSEM! A toto je má
smlouva s tebou: Staneš se praotcem
hlučícího davu pronárodů. Nebudeš
se už nazývat Abram; tvé jméno bude
Abraham. Určil jsem tě za otce hlučícího davu pronárodů (Gn 17,1-5).
… Abrahamovi bylo devětadevadesát let, když jeho neobřezané tělo
bylo obřezáno. Jeho synu Izmaelovi
bylo třináct let, když bylo jeho neobřezané tělo obřezáno. Abraham i
jeho syn Izmael byli obřezáni v týž
den (v.24-26).
To kýžené zaslíbení stále
nepřicházelo. Když Bůh s vámi uzavře smlouvu, tak ji jen tak neopustí.
Můžeme i zhřešit a v pokání se vrátit. Někdy se vydáme v domnění, že
je to něco Božího a ona je to slepá
cesta (náš plán – nepravost). Ani
s Abrahamem neskončil, když zplodil Izmaela. Boží milost dává i čas
k pokání.
5/ Bůh je Bohem milosti a
stále vám bude dávat příležitost.
I ukázal se Hospodin Abrahamovi při božišti Mamre, když seděl
za denního horka ve dveřích stanu. Rozhlédl se a spatřil: Hle, naproti němu stojí tři muži. Jakmile je
spatřil, vyběhl jim ze dveří stanu
vstříc, sklonil se k zemi a řekl:
"Panovníku, jestliže jsem u tebe nalezl milost, nepomíjej svého služebníka. … Pak se ho otázali: "Kde je tvá
žena Sára?" Odpověděl: "Tady ve
stanu." I řekl jeden z nich: "Po obvyklé době se k tobě určitě vrátím, a
hle, tvá žena bude mít syna." Sára
naslouchala za ním ve dveřích stanu.

Abraham i Sára byli staří, sešlí věkem, a Sáře již ustal běh ženský (Gen
18,1-3.9-11).
Přišlo jim to nepochopitelné,
Sáře dokonce směšné. V době, když
byli mladí, děti neměli a teď ve stáří?
6/ Když Bůh řekne (Slovo),
stane se:
Hospodin navštívil Sáru, jak
řekl, a splnil jí, co slíbil. Sára otěhotněla a Abrahamovi, ačkoli byl stár,
porodila syna v čase, který mu Bůh
předpověděl. … Abrahamovi bylo sto
let, když se mu syn Izák narodil (Gn
21,1-2…5).
Na syna zaslíbení čekal 25
let. Kolikrát říkáme Bohu: „Pane, je
pozdě.“
On uvěřil a měl naději, kde
už naděje nebylo; tím se stal `otcem
mnohých národů´ podle slova: `tak
četné bude tvé potomstvo´. Neochabl
ve víře, i když pomyslil na své již neplodné tělo - vždyť mu bylo asi sto let
- i na to, že Sára již nemůže mít dítě;
nepropadl pochybnosti o Božím zaslíbení, ale posílen vírou vzdal čest
Bohu v pevné jistotě, že Bůh je mocen učinit, co zaslíbil (Ř 4,18-21).
Bůh je mocen bez ohledu na
situaci ve tvém životě. Možná jsi už
některé věci vzdal a možná je to
dobře. Možná už nemůžeš proto, že
tlačíš káru svého chtění ve své síle.
Dojdi do bodu, kdy Bohu řekneš: „Já
už nemůžu“. Vzdej své silové křesťanství, svoji silovou víru!
7/ Zkouška věrnosti a vydání:
Čti úvodní text Gen 22,1-9. I
vztáhl Abraham ruku po obětním noži, aby svého syna zabil jako obětního
beránka. Vtom na něho z nebe volá
Hospodinův posel: "Abrahame, Abrahame!" Ten odvětil: "Tu jsem." A posel řekl: "Nevztahuj na chlapce ruku,
nic mu nedělej! Právě teď jsem poznal, že jsi bohabojný, neboť jsi mi

neodepřel svého jediného syna." (Gn
22,9-12).
Abraham ve zkoušce uspěl,
byl Bohu naprosto vydaný.
Stát se požehnáním pro druhé
lidi znamená nechat se totálně rozemlít – přijít o své představy o tom, co
má Pán Bůh dělat ve vašem životě.
Pak jste teprve připraveni přijmout
něco nepředstavitelného do svého
života.
Je úleva svěřit svůj život do
rukou Hospodinu. Nejste někdy
frustrovaní ze svých životů? …
Nepatříte sami sobě! (1Ko 6,19).
Bůh zkoušel Abrahama kvůli
ostatním. Ti všichni se to dozvěděli.
Bůh nechce krvavé oběti. Je to symbol toho, kam se člověk musí dostat
ve svém vydání. Řekl mu:
"Abrahame!" Ten odvětil: "Tu jsem."
To se učil i prorok Samuel. Kolik lidí
chodí do kostela a kolik z nich chce
mít takové vydání jako svůj životní
styl? „Tu jsem.“
Bůh člověka tak miloval, že
dal svého Syna. Tím nám říká, jak
moc chce být s námi ve věčnosti, jak
Mu na nás záleží.
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. Ač jste ho neviděli, milujete ho; ač ho ani nyní nevidíte,
přec v něho věříte a jásáte nevýslovnou, vznešenou radostí, a tak docházíte cíle víry, spasení duší (1Pt 1,69).
I potom, co byl stár a nemohl
„plodit děti“, nejen, že zplodil Izáka,
ale zplodil ještě další syny:
Abraham si vzal opět ženu;
jmenovala se Ketúra. Porodila mu
Zimrána a Jokšána, Medána a Midjána, Jišbáka a Šúacha. … Toto jsou
léta Abrahamova života, jichž se dožil: sto sedmdesát pět let. I zesnul
Abraham a zemřel v utěšeném stáří,
stár a sytý dnů, a byl připojen k svému lidu (Gn 25,1-2…7-8).
Když k němu Hospodin promluvil, bylo mu 75 let (Gn 12).
Abraham žije deset let
v Kenaanské zemi, když mu Sára
přivede otrokyni Hagaru (Gn 16,3).

Když měl Abraham 86 let,
narodil se mu syn Izmael, „syn
podle těla“ (Gn 16,16).
Když byl obřezán (i jeho
syn Izmael), bylo mu 99 let (Gn
17,24)
Když byl Abrahamův syn
Izmael obřezán, měl Izmael 13 let
(Gn 17,25)
Když se mu narodil syn
Izák, syn z Boží vůle, bylo mu 100
let (Gn 21,5).
Když Abraham zemřel, bylo
mu 175 let (Gn 25,7).
Máte otázky: Proč tady
jsme? Proč jsme se narodili? Jaký to
vše má smysl?
Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom
konali dobré skutky, které nám Bůh
připravil (Ef 2,10).
V tom se ukázala Boží láska
k nám, že Bůh poslal na svět svého
jediného Syna, abychom skrze něho
měli život (1J 4,9).
Závěr:
1/ Abraham má od Boha zaslíbení =
slib, protože je předmětem Božího
láskyplného zájmu.
2/ Abraham podléhá tělesnosti (jsme
ovlivňováni okolnostmi, lidmi) –
netrpělivost (zbrklost). Dokud si to
můžu „zařídit sám“, zařídím si to, a
to je nebezpečné. Já k tomu Boha, a
často ani ty druhé, nepotřebuji.
Abraham je sám sobě překážkou
(Pane, nauč mě Ti nepřekážet.).
3/ Přesto u Abrahama převažuje
touha být s Bohem a činit
„pravosti“.
4/ Vidíme, že Boží plány a záměry
se neuskutečňují pouze v řádech
hodin či dnů, ale i let.
Proto, s Bohem MŮŽEŠ činit velké
věci, až když sám NEMŮŽEŠ činit
nic.
5/ Bůh je věrný tomu, co řekl, tzn.
svému Slovu.
6/ Abraham je podroben zkoušce,
zdali Boží dar není nad Dárce.
7/ Abraham důvěřuje, že Bůh je Bohem zázraků, zaslíbení (početí synů
i jejich vzkříšení).
Je ale důležité nejprve naučit se
umírat sám sobě a svým představám.

Nechte děti přicházet ke Mně
Pavel Kalous, 26. 7.2015
Tehdy k němu přinášeli děti,
ABY na ně vložil ruce a pomodlil se;
ale učedníci jim to zakazovali. Ježíš
však řekl: "Nechte děti a nebraňte jim
jít ke mně; neboť takovým patří království nebeské." Požehnal jim a šel
dál (Mt 19,13-15).
Tu mu přinášeli děti, aby se
jich dotkl, ale učedníci jim to zakazovali. Když to Ježíš uviděl, rozhněval
se a řekl: "Nechte děti přicházet ke
mně, nebraňte jim, neboť takovým
patří království Boží. Amen, pravím
vám, kdo nepřijme Boží království
jako dítě, jistě do něho nevejde." Objímal je, vzkládal na ně ruce a žehnal
jim (Mk 10,13-16). Obdobný text je v
L 18,15-17.
Rád bych mluvil o tom, jak
jsou děti pro Boha důležité. A to
nejen ty malé. Už v útlém věku jsou
děti citlivé na Boha a Bůh s nimi jedná.
Budoucí prorok Samuel byl
povolán jako dítě. Po ukončení kojení, tj. ve věku 3 - 5let, jej odvedla
matka do chrámu. Malý Samuel se
začal učit Boha slyšet. A Bůh na něj
zavolal.
Elkána odešel do svého domu
do Rámy. A chlapec konal službu
Hospodinu pod dohledem kněze Élího
(1S 2,11).
David byl povolán jako mladík (cca 15-17let, „mládež“). V té
době už měl vztah k Bohu.
"Dříve než jsem tě vytvořil v
životě matky, znal jsem tě, dříve než
jsi vyšel z lůna, posvětil jsem tě, dal
jsem tě pronárodům za proroka." Nato jsem odpověděl: "Ach,

Panovníku Hospodine, nevím, jak
bych mluvil. Jsem přece chlapec."
Ale Hospodin mi řekl: "Neříkej: Jsem
chlapec (dítě KR). Všude, kam tě pošlu, půjdeš, a všechno, co ti přikážu,
řekneš.“ (Jer 1,5-7).
Co nám může takové dítě
„nabídnout“? Jako každý člověk –
SÁM SEBE.
Řekne mu jeden z učedníků,
Ondřej, bratr Šimona Petra: "Je tu
jeden chlapec, který má pět ječných
chlebů a dvě ryby; ALE co je to pro
tolik lidí!" Ježíš řekl: "Ať se všichni
posadí!" Na tom místě bylo mnoho
trávy. Posadili se tedy, mužů bylo asi
pět tisíc (J 6,8-10).
Už ve SZ byly děti chápány
jako výraz Boží přízně a požehnání.
O malé děti se staraly matky, pak
převzal výchovu chlapce otec.
Židé své děti nenechávali bez
vlivu víry s tím, aby se pak děti samy
rozhodly.
Kniha Přísloví je plná „rad a
poučení“, která začínají oslovením
„můj synu“.
Můj synu, poslouchej otcovo
kárání (cvičení KR) a matčiným poučováním neopovrhuj (Př 1,8).
Židé měli propracovaný systém, jak svoje děti přivádět k Bohu.
Říkali jim svoje svědectví, svoje zkušenosti.
Můj synu, jestliže přijmeš mé
výroky, uchováš-li mé příkazy ve
svém nitru, abys věnoval pozornost
moudrosti a naklonil své srdce
k rozumnosti (Př 2,1-2).
Dodržuj, můj synu, otcovy
příkazy, a matčiným poučováním neopovrhuj (Př 6,20).
Důvěrně jsem se s ním sblížil,
aby přikazoval svým synům a všem,
kteří přijdou po něm: »Dbejte na
Hospodinovu cestu a jednejte podle
spravedlnosti a práva, ať Hospodin
Abrahamovi splní, co mu přislíbil«." (Gn 18,19).
Bible se od začátku zajímá o
děti.
Přinášeli děti k Ježíši, aby na
ně vložil ruce a aby se za ně pomodlil. V té době to byl běžný „rabínský
úkon požehnání“. Nepřinášeli děti,
aby je pokřtil, ale požehnal. Konalo
se tak v synagogách. Vzkládání rukou je biblický princip. Otcové
vzkládejte ruce na děti a modlete se

za ně.
Proto ti kladu na srdce,
abys rozněcoval oheň Božího daru,
kterého se ti dostalo vzkládáním
mých rukou (2Tm 1,6).
1/ Jsou tu ti, kdo děti přinesli (rodiče). Ještě více pravděpodobně
to byly jejich matky, protože to byly
malé děti. Nejednalo se určitě o jedno, dvě děti …Zdá se, že těch dětí,
co přinášeli, bylo mnoho, až si učedníci mysleli, že tím obtěžují Ježíše.
Měl-li pověst, že žehná a uzdravuje,
tak není divu, že si přáli, aby Ježíš
vložil ruce na jejich děti.
Chcete, aby se Kristus vašich dětí dotýkal? Přinášíte a přivádíte svoje děti do besídky? O to víc,
když vidíte, co Kristus dělá ve vašem životě a jak moc potřebujete
Jeho blízkost. Děti potřebují někoho, kdo jim o Něm řekne a kdo je
k Němu povede. Až děti povyrostou,
začnou hledat svoje vyjádření víry.
Na nás je jim ukázat, že můžou přijít
ke Kristu. Je to taková rodinná evangelizace.
Ale jak mohou vzývat toho, v
něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit
v toho, o kom neslyšeli? A jak mohou uslyšet, není-li tu nikdo, kdo by
ho zvěstoval? (Ř 10,14).
Děti potřebují slyšet naše
svědectví.
Jsi-li milující matka (rodič),
pak budeš jistě chtít, ABY se tvé
dítě dostalo k Ježíši.
Jsi-li milující matka (rodič),
pak budeš dělat všechno proto, ABY
se tvého dítěte dotkl Ježíš.
2/ Jsou tu učedníci. Vypadá
to, jako by byli drsní a přísní; jako
taková ochranka. Proč to dělali?
Učedníci
byli
někdy
„papežštější než papež“. Možná jejich touha byla „ochránit“ Ježíše.
Viděli, jak byl unavený; viděli, kolik
Ho stálo vyučování a uzdravování.
Neviděli, že má dost síly na to, aby
se jich dotýkal. Pro děti musíme mít
kapacitu, i když jsme unavení. Pro
učedníky to muselo být vyučování.
3/ A je tu sám Ježíš, který
sestoupil v těle do lidské podoby.
Na tebe jsem odkázán už z
lůna, z života mé matky ty jsi můj
Bůh (Ž 22,11).
Už od momentu, kdy je počat život, je odkázán na svého Boha.

Bůh už o něm ví a má pro
něj plán.
Tys to byl, kdo utvořil mé
ledví, v životě mé matky jsi mě utkal
(Ž 139,13).
Dítě není zatížené žádným
pokrytectvím, není ještě tolik ovlivněno světem jako dospělí.
Tento příběh nám o Ježíši
mnohé napovídá. Byl typem člověka,
kterého děti milují. Nebyl žádný nevrlý asketik či poustevník, který by se
oddával pouze „duchovním“ věcem.
Pro Ježíše nikdo nebyl nevýznamný.
Ježíš by takto nikdy nemluvil. Nebyl nikdy příliš unavený, nikdy nebyl příliš zaneprázdněný, když
Ho někdo potřeboval. Je tu obrovský
rozdíl mezi Ježíšem a mezi mnohými
slavnými kazateli nebo evangelisty.
Často jsou jejich dveře zavřené a je
nemožné dostat se do jejich blízkosti.
Mívají určitý administrativní „aparát“
nebo tělesné stráže, které drží publikum v uctivé vzdálenosti, aby jejich
velikán nebyl rušen.
Ježíš byl pravým opakem.
Cesta k Němu byla vždy otevřena pro
toho nejobyčejnějšího člověka i pro
nejmenší dítě.
4/ A pak jsou tu děti. Děti
jsou požehnáním od Boha. Ježíš o
nich prohlašuje, že jsou blíž Bohu
než kdokoli z těch, kteří stáli kolem.
Dětská prostota je skutečně Bohu
bližší než co jiného. A je tragédií našeho života, že s přibývajícími léty se
od Boha vzdalujeme, místo abychom
se k Němu přibližovali.
Ježíš zavolal dítě, postavil je
doprostřed a řekl: "Amen, pravím
vám, jestliže se neobrátíte a nebudete
jako děti, nevejdete do království nebeského. Kdo se pokoří a bude jako
toto dítě, ten je největší v království
nebeském. A kdo přijme jediné takové
dítě ve jménu mém, přijímá mne (Mt
18,2-5).
Šadrak, Méšak ,Abed-nego a
Daniel („mládežníci“,) měli velmi
dobrou výchovu, proto odmítli jíst
pokrmy zasvěcené jiným Bohům. To,
co do nich bylo zaseto někde
v dětství, jak je rodiče vedli k Bohu,
se projevilo potom v babylonském
zajetí.
Bůh chce, aby naše děti měly
správné biblické ideály a z těch, aby
neslevovaly. My naše děti

neobrátíme, ale máme jim dát vše,
aby se mohly obrátit.
Když to Ježíš uviděl, rozhněval se a řekl: "Nechte děti přicházet
ke mně, nebraňte jim, neboť takovým
patří království Boží (Mk 10,14).
Nechceme, aby se na nás
Ježíš zlobil. Naše vyučování
v besídce je cílené, protože cítíme
zodpovědnost za naše děti. Můžou
být Božími služebníky.
Závěr:
1/ Ježíš se nás jednou nezeptá pouze
na to, jak jsme se postarali o své děti
(ve stádu nejsou jen ovce, ale také
jehňata, skotačící beránkové).
2/ Zeptá se nás, jaké jsme o Něm
svým dětem vydali svědectví.
3/ Zeptá se nás, co jsme udělali pro
to, aby se dostaly co nejblíže k Ježíši. Abraham sdílel svou víru dětem,
Izák sdílel svou víru dětem, Jákob
vše věděl od otce.

Věrnost věrných
Pavel Kalous, 2. 8.2015
Velkou cenu má v Hospodinových očích oddanost jeho věrných
až k smrti. (Ž 116,15)
Drahá jest před očima Hospodinovýma smrt svatých jeho. (Ž
116,15 Kr)
Ovoce Božího Ducha však je
láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, VĚRNOST, tichost
a sebeovládání. Proti tomu se zákon
neobrací. (Ga 5,22-23)
Věrnost /hebr./ - pevný, nepohnutelný, neměnný, stálý, spolehlivý.
Věrnost /řec. pistis/ - spolehlivý, stálý, pevný, věrný.
Na Boha Hospodina se můžeme plně spolehnout, protože je
SPOLEHLIVÝ.
1/ Věrnost v čase
Nestačí jen začít, ale také
dokončit. Vyjít z Egypta je jedna
věc, dojít do cíle druhá.
Nemyslím, že bych již byl u
CÍLE anebo již dosáhl dokonalosti;
běžím však, abych se jí zmocnil,
protože mne se zmocnil Kristus Ježíš. Bratří, já nemám za to, že jsem
již u CÍLE; jen to mohu říci: zapomínaje na to, co je za mnou, upřen

co je přede mnou, běžím k
CÍLI, abych získal nebeskou cenu, jíž
je Boží povolání v Kristu Ježíši. (F
3,12-14)
Kristus však jako Syn je nad
celým Božím domem. A tímto Božím
domem jsme my, pokud si až do konce zachováme smělou jistotu a radostnou naději. (Čti celé Žd 3,6-14)
Toužíme jen, aby na každém z
vás bylo vidět neutuchající horlivost
až do konce, kdy se naplní naše naděje; PROTO neochabujte, ALE vezměte si za vzor ty, kdo pro víru a trpělivost mají podíl na zaslíbení. (Žd 6,11
-12)
V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za
všechny bratry i za mne, aby mi bylo
dáno pravé slovo, kdykoliv promluvím. Tak budu moci směle oznamovat
tajemství evangelia, jehož jsem vyslancem i v okovech, a svobodně je
zvěstovat, jak je mi uloženo. (Ef 6,1820)
Apoštol
Pavel
píše
(povzbuzuje) Timoteovi: Dobrý boj
jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru
zachoval. (2Tm 4,7)
2/ Věrnost v situacích
A/ tlaky a pronásledování
Saul schvaloval, že Štěpána
zabili. Tehdy začalo kruté pronásledování jeruzalémské církve; všichni
kromě apoštolů se rozprchli po Judsku a Samařsku. Zbožní muži Štěpána
pochovali a velmi nad ním truchlili.
Saul se však snažil církev zničit: pátral dům od domu, zatýkal muže i ženy
a dával je do žaláře. Ti, kteří se z
Jeruzaléma rozprchli, začali kázat
evangelium všude, kam přišli. (Sk 8,1
-4)
Dokončení příště.

Biblická hodina
Kázání na hoře, XII. (dokončení)
Pavel Kalous, 24. 6. 2015
Co vlastně říká: 1/ ten, kdo
se hněvá na svého bratra (bez příčiny KR), bude vydán soudu; 2/ kdo
snižuje svého bratra (rácha KR),
bude vydán radě a 3/ kdo svého bratra zatracuje (blázne KR, hebr. MOROS), propadne ohnivému peklu.
Ad 1/ ten, KDO se hněvá
na svého bratra (bez příčiny KR),
bude vydán soudu
Rozzlobit se (zlobit, hněvat)
se je lidsky oprávněné, jsou-li k tomu důvody. Hněv není pouze
„jeden“, je to škála (včetně jeho
projevů). Pokárání, (oprávnění)
hněv, poukázání na chyby, nedůslednost, lhostejnost.
Hřích
nekontrolovaného
hněvu, postoje bez lásky, bez sebeovládání. Nejde o problém toho člověka, ale náš. Ubližujeme tomu druhému.
Neobjektivně
jednáme.
Křivdíme mu. Je to hřích hněvu
(absence milosti, sebeovládání, trpělivosti).
Takový člověk mohl být
vydán soudu „nižší“ instance
(místní soudce, první stupeň lidského soudu). Žena hříšnice mohla být
ukamenována (J 8,3-11).
„V jednom městě byl soudce, který se Boha nebál a z lidí si nic
nedělal …“(L 18,2)
Buďte opatrní se svým soudem. Neboť jakým soudem soudíte,
takovým budete souzeni, a jakou
měrou měříte, takovou Bůh naměří
vám. (Mt 7,2)
Jak chcete, aby lidé jednali
s vámi, jednejte i vy s nimi. (L 6,31)
„Hněváte-li se, nehřešte.“
Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce a nedopřejte místa ďáblu. (Ef 4,26-27)
Nebuďte ve svém hněvu
vulgární, neubližujte. Bylo by dobré, kdyby se ta záležitost vyřešila
ještě ten den. Všimněme si také, co
nesprávný a neukončený hněv
způsobuje: dopřává místa ďáblu.
Pán Ježíš nepochybuje o tom, že je
ta žena hříšnice, ale chce zachránit

její život. Ne hodit kamenem.
My když přistupujeme k druhým lidem, mnohdy způsobem, že je
to nekňuba, že je pomalý, apod. Pak
přijde Boží záhlavec. Pán nás vyučuje. Často si o sobě hodně myslíme,
přitom nesprávným postojem můžeme
někomu ublížit, stane se naším hromosvodem.
Dobrý člověk z dobrého pokladu svého srdce vydává dobré a zlý
ze zlého vydává zlé. Jeho ústa mluví,
čím srdce přetéká. L 6:45 Především
střez a chraň své srdce, vždyť z něho
vychází život. (Př 4,23)
Ad 2/ KDO snižuje svého
bratra (rácha KR), bude vydán radě – Sanhedrinu SYNEDRION),
nejvyššímu židovskému soudu (2.
stupeň lidského soudu).
Tímto soudem byl odsouzen
Ježíš. Ráchá (hebr. i aram.=prázdný,
ničemný, k ničemu), výraz opovržení,
pohrdání, ponížení, podobně jako blázen (bez rozumu), prázdná hlava
(makovice), hlupák.
Je to slovo člověka, který pohrdá druhým člověkem s povýšeným
pyšným opovržením. Tomuto výrazu
také odpovídal i tón hlasu. Pyšný opovržlivý tón, ponižující. Slovo nejvyšší
urážky.
Hřích pohrdání (druhým člověkem). Bez milosti, bez šance. Dostane nálepku a jde.
Na žádného člověka, za kterého Kristus zemřel, se nikdy nesmíme
dívat tímto pohrdáním.
Bratří, nesnižujte jeden druhého. Kdo snižuje nebo odsuzuje bratra, snižuje a odsuzuje zákon. Jestliže
však odsuzuješ zákon, neplníš zákon,
nýbrž stavíš se nad něj jako soudce.
(Jk 4,11)
Ad 3/ KDO svého bratra
zatracuje (blázne KR), propadne
ohnivému peklu (Boží soud)
Ježíš zde mluví o člověku,
který nazývá svého bratra MÓROS.
MÓROS také znamená blázen, ale
označuje blázna, nad kterým si navíc
ještě odplivnete. Odepsali jste ho.
Ježíš tedy říká, že kdo cíleně poškodí
bratrovo jméno (pomluvou, lží, pohrdáním), vezme (zpochybní) dobrou
pověst a ještě si odplivne (výraz zatracení), propadá nejpřísnějšímu trestu;

trestu ohně Geheny. Hřích nejen nejvyšší urážky, hřích pohrdání (druhým
člověkem), je to hřích zatracení. Takový člověk na Božím soudu jistě
neobstojí. Otráví to vaše srdce a vydá
vás to peklu.
Chci milosrdenství, ne oběť,
poznání Boha je nad zápaly. (Oz 6,6)
Bůh Starého zákona, víc než
dodržování zákona, chce milosrdenství.
Jděte a učte se, co to je:
„Milosrdenství chci, a ne oběť“. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale
hříšníky." (Mt 9,13)
Tam, kde neprojevujeme Boží milost, nebude projevena nám. Trpělivost a ovládání. Nelámejte nad
nikým hůl. Kde neprojevujeme Boží
milost, nebude projevena ani nám.
GEHENA - KR i CEP překlad jej
často překládá jako peklo. Každé takové chování je vždy hříchem, který
si zasluhuje peklo.
Ježíš (Bůh) odsuzuje všechny
tři postoje srdce. Odsuzuje vraždu,
neoprávněné a nepřiměřené projevy
hněvu, i jeho ústní, verbální projevy.
Před Bohem je vše toto „trestný čin“
zasluhující potrestání. I lotr na kříži
dostal šanci.
POZOR: Nezapomínejme
na církevní kázeň.
Když tvůj bratr zhřeší, jdi a
pokárej ho mezi čtyřma očima; dá-li
si říci, získal jsi svého bratra. Nedá-li
si říci, přiber k sobě ještě jednoho
nebo dva, aby „ústy dvou nebo tří
svědků byla potvrzena každá výpověď“. Jestliže ani potom neuposlechne, oznam to církvi; jestliže však neuposlechne ani církev, ať je ti jako
pohan nebo celník. (Mt 18,15-17)
Není vše dovoleno. Když tvůj
bratr hřeší, existují jistá pravidla.
Sektáře jednou nebo dvakrát
napomeň a pak se ho zřekni; je jasné,
že takový člověk je převrácený, hřeší,
a tak sám nad sebou vynáší soud. (Tt
3,10-11)
Církev má mít čistící mechanismy, aby např. sektáři neměli
prostor. Abychom se neocitli mimo
Boží Slovo.
A Pán nechť řídí vaše srdce k
Boží lásce a k trpělivosti Kristově.
Přikazujeme vám, bratří, ve jménu

Kázání na hoře, XIII.
Pavel Kalous, 1. 7. 2015

Pána Ježíše Krista, abyste se stranili
každého bratra, který vede zahálčivý
život a nežije podle naučení, která
jste od nás převzali. … Když jsme u
vás byli, přikazovali jsme vám: Kdo
nechce pracovat, ať nejí! … Takovým přikazujeme a vybízíme je ve
jménu Pána Ježíše Krista, aby žili
řádně a živili se vlastní prací.
Vy však, bratří, neochabujte
v dobrém jednání. Neuposlechne-li
někdo těchto slov, která vám píšeme,
dejte mu znát, že k vám nepatří; tím
bude zahanben. Ale nejednejte s ním
jako s nepřítelem, nýbrž varujte ho
jako bratra. (2Te 3,5-15)
Pavel tu bere hůl a dovolává
se autority. Všechny ty krásné věci
láska, odpuštění a milost jsou lemovány mantinely. Ježíš nám ukazuje,
jak se v tom proudu lásky se chovat.
Nechť ve vás přebývá slovo
Kristovo v celém svém bohatství: se
vší moudrostí se navzájem učte a
napomínejte a s vděčností v srdci
oslavujte Boha žalmy, chválami a
zpěvem, jak vám dává Duch. (Ko
3,16)
Nezanedbávejte
společná
shromáždění, jak to někteří mají ve
zvyku, ale napomínejte se tím více,
čím více vidíte, že se blíží den Kristův. (Žd 10,25)
Závěr:
Člověk nebude souzen jenom podle vnějších (viditelných)
činů; i jeho nejskrytější myšlenky
jsou pod dohledem Božího soudu.
Přetrvávající hněv je špatný; ponižující a urážlivé mluvení je horší, ale
zlomyslné
(cílené)
po-mluvení
(zlořečení), které ničí dobré jméno
člověka, je ze všeho nejhorší.
Pravím vám, že z každého
planého slova, jež lidé promluví, budou skládat účty v den soudu. (Mt
12,36)

Dnes se zaměříme na
„napnelismus“ mezi lidmi. Vidíme,
že i Pán Ježíš rozlišuje vztahy mezi
BRATREM a PROTIVNÍKEM.
Přinášíš-li tedy svůj dar na
oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj
BRATR má něco proti tobě, nech svůj
dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem; potom teprve
přijď a přines svůj dar… Dohodni se
svým PROTIVNÍKEM včas, dokud jsi
na cestě k soudu, aby tě neodevzdal
soudci a soudce žalářníkovi a byl bys
uvržen do vězení. Amen, pravím ti, že
odtud nevyjdeš, dokud nezaplatíš do
posledního haléře. (Mt 5,23.25)
Uctívání Boha bylo v Izraeli
životním středobodem. Farizeové a
zákoníci, včetně kněží, měli na národní uctívání Boha dohlížet, vyučovat
Zákon, dbát na jeho realizaci, dodržovat sobotu /svátky/ včetně konání
obětí v chrámu. JENŽE, Hospodin se
nezabývá jen vnějšími věcmi. Zabývá se i těmi vnitřními, a to především.
Především střez a chraň své
srdce, vždyť z něho vychází život.(Př
4,23)
Ber si k srdci napomenutí a
pozorně naslouchej výrokům poznání.
(Př 23,12)
"Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili; jeden byl farizeus,
druhý celník. Farizeus se postavil a
takto se sám u sebe modlil: `Bože,
děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé,
vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo
i jako tento celník. Postím se dvakrát
za týden a dávám desátky ze všeho, co
získám.´
Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi
pozdvihnout; bil se do prsou a říkal:
`Bože, slituj se nade mnou hříšným.´
Pravím vám, že ten celník se vrátil
ospravedlněn do svého domu, a ne
farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje,
bude povýšen." (L 18,10)
Je třeba si uvědomit:
1/ nechodíme s uctíváním či usmířením pouze k Bohu (nebezpečí formalismu a náboženství …);

2/ máme stát i o smír s člověkem (Hospodin chce prostoupit vztahy; AGAPE);
3/ což vyjádříme tím, že jdeme nejprve za člověkem, jehož se to
týká;
4/ nejde tu jen o formální odstranění hříchu rituální obětí díků a
chvály (něco jako „odpustek“).
Oběť měla být nejen symbolem, vyjádřením chvály a díků,
ale také pokáním z vnitřních skutečných postojů.
Jak to někdy může vypadat v
Božím lidu?
Jakub to píše křesťanům: …
jazyk neumí zkrotit nikdo z lidí. Je to
zlo, které si nedá pokoj, plné smrtonosného jedu. Jím chválíme Pána a
Otce, jím však také proklínáme lidi,
kteří byli stvořeni k Boží podobě. Z
týchž úst vychází žehnání i proklínání.
Tak tomu být nemá, bratří moji. Což
pramen z téhož zřídla vydává vodu
sladkou i hořkou?(Jk 3,8)
Podobně řeší Pavel křesťany
(bratry) v Korintu.
Já jsem k vám, BRATŘÍ, nemohl mluvit jako k těm, kteří mají
Ducha, nýbrž jako k těm, kteří myslí
jen po lidsku, jako k nedospělým v
Kristu. Mlékem jsem vás živil, pokrm
jsem vám jíst nedával, protože jste jej
nemohli snést - ani teď ještě nemůžete, neboť dosud patříte světu.
Odkud je mezi vámi závist a
svár, ne-li z toho, že patříte světu a
žijete jako ostatní lidé? Když se jeden
z vás hlásí k Pavlovi a druhý k Apollovi, neznamená to, že jste lidé světa?
(1K 3,1)
Vždyť celý zákon je shrnut v
jednom slově: Milovati budeš bližního
svého jako sebe samého! Jestliže však
jeden druhého koušete a požíráte,
dejte si pozor, abyste se navzájem
nezahubili. (Ga 5,14)
Myšlenka je jednoduchá...
Jestliže člověk udělal něco
zlého, nenarušuje to pouze jeho vztah
k Bohu, ale i vztah k člověku. Dá-li
vše do pořádku, pak může mít oběť
(dar Bohu) uzdravující, léčebný účinek.
Je-li možno, pokud to záleží
na vás, žijte se všemi v pokoji. (Ř
12,18)

To, že docházelo k vzájemným sporům (různého rozsahu),
hříchům mezi lidmi, bylo běžné.
Společné soužití to prostě přinášelo.
ABY se hřích dále nešířil, bylo třeba
s ním jednat. Jedinou možností je
POKÁNÍ. Porušení vztahu mezi člověkem a Bohem nemohlo být uzdraveno, pokud nebylo uzdraveno porušení mezi člověkem a člověkem.
Jestliže např. obětoval člověk za krádež, oběť byla považována
za naprosto neúčinnou, pokud nebylo
to ukradené vráceno; a jestliže se
zjistilo, že to nebylo napraveno, pak
byla oběť zničena jako nečistá a byla
spálena mimo chrám.
Židům bylo naprosto jasné,
že člověk musí udělat všechno, aby
dal věci do pořádku před tím, než
mohl dát do pořádku vztah k Bohu.
Jestliže měla být jakákoli oběť
platná, musela obsahovat vyznání
a nápravu.
Člověk, který se nějakým
způsobem provinil, neprováděl oběť
sám; oběť přinesl knězi, který ji obětoval jeho jménem. Kněz se zeptal,
za jaký hřích má být vykonána
oběť. Kajícník vstoupil do chrámu;
musel projít nejprve nádvořím pohanů, nádvořím žen a nádvořím mužů.
Za ním leželo nádvoří kněží, do kterého kajícník nesměl vstoupit. Kajícník stál u zábradlí, připraven předat
oběť knězi; jeho ruce na ní spočívaly; a pak si vzpomněl na svou roztržku s bratrem, na zlo, které mu způsobil; měla-li být jeho oběť platná, musel se vrátit a urovnat spor a odčinit
zlo, jinak se nic nemohlo dít.
Bůh nechce, aby v lidských
srdcích přetrvávala hořkost (něco
jako „infekce“). Každý zárodek
nepřátelství, nechť je zničen.
A kdykoli povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým
máte, aby i váš Otec, který je v nebesích, vám odpustil vaše přestoupení."
Jestliže však vy neodpustíte, ani váš
Otec, který je v nebesích, vám neodpustí vaše přestoupení. (Mk 11,25)
Jako vyvolení Boží,
svatí a milovaní, oblecte milosrdný
soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a
trpělivost. Snášejte se navzájem a
odpouštějte si, má-li kdo něco proti
druhému. Jako Pán odpustil vám,
odpouštějte i vy. Především však

mějte lásku, která všechno spojuje k
dokonalosti. A ve vašem srdci, ať
vládne mír Kristův, k němuž jste byli
povoláni v jedno společné tělo. A
buďte vděčni. (Ko 3,12)
Ježíšovi je tato základní skutečnost naprosto jasná - nemůžeme
se vypořádat s Bohem, dokud jsme
se nevypořádali s lidmi; nemůžeme
doufat v odpuštění, dokud jsme nevyznali svůj hřích, nejen před Bohem,
ale člověkem, kterého se týká, a pokud jsme neučinili to nejlepší k praktickému odstranění důsledků hříchu.
Někdy se divíme, proč je mezi námi a Bohem přehrada; někdy se
divíme, proč se zdají být naše modlitby neúčinné. Důvodem může být to,
že jsme sami vybudovali bariéru tím,
že máme rozepři s našimi bližními
nebo že se na někoho hněváme, a neděláme nic pro nápravu.
Závěr:
Buď „opatrný“ na formální
uctívání Boha bez lásky k člověku,
kterého Bůh stvořil. Zvláště, pokud
máš „něco“ proti.

Kázání na hoře, XIV.
Pavel Kalous, 22. 7. 2015
Přinášíš-li tedy svůj dar na
oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj
BRATR má něco proti tobě, nech svůj
dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem; potom teprve
přijď a přines svůj dar. Dohodni se
svým PROTIVNÍK včas, dokud jsi na
cestě k soudu, aby tě neodevzdal
soudci a soudce žalářníkovi a byl bys
uvržen do vězení. 26 Amen, pravím ti,
že odtud nevyjdeš, dokud nezaplatíš
do posledního haléře. (Mt 5,23-25)
Protož obětoval-li bys dar

svůj na oltář, a tu bys se rozpomenul,
že bratr tvůj má něco proti tobě, Nechejž tu daru svého před oltářem a
jdi, prve smiř se s bratrem svým, a
potom přijda, obětuj dar svůj. Vejdi v
dobrou vůli s protivníkem svým rychle, dokudž jsi s ním na cestě, ať by
snad nedal tebe protivník tvůj soudci,
a soudce dal by tě služebníku, a byl
bys uvržen do žaláře. 26 Amen pravím tobě: Nevyjdeš odtud nikoli, dokudž i toho posledního haléře nenavrátíš. (KR Mt 5,23-25)
Uvědomme si situaci, kdy
Pán Ježíš stojí na hoře a káže davu
lidí. Je praktik, káže tedy praktické
křesťanství, káže o mezilidských
vztazích. Bůh nestojí o vnější projevy
náboženství, ale o vnitřní postoje.
Co tu tedy máme? Dva protivníky (neznamená to ale „nepřítel“).
V našem případě výraz „protivník“
znamená v právním smyslu ( … sousedova slepice mi zničila záhon).
Všimněme si, že v předchozím případě se jednalo o spor mezi
„bratry“. V tomto případě se jedná
o spor mezi lidmi obecně. Naznačená situace označuje člověka, se kterým se „vadíš, hádáš, máš spor …“.
My máme usilovat o smír,
máme udělat vše co můžeme, aby
došlo ke smíru, ale pokud to druhá
strana nepřijme, pohrdá mojí dobrou
vůlí. Nedojde-li k dohodě, smíru, pak
musí nastoupit Zákon, který rozsoudí.
V každé vesnici existoval smírčí
soudce či rada, který toto řešil.
Kraličtí překládají: „Vejdi v
dobrou vůli s protivníkem svým …“.
Abychom spor už v zárodku RYCHLE ukončili. Myšleno „na cestě k
soudu“.
Bůh vlil do našeho srdce svou
lásku, není to láska - filia, ale agapé,
je to síla Ducha Svatého, to nedáte ze
sebe, ale s pomocí Boží.
Než půjdete cokoliv řešit,
modlete se za lásku a správný postoj.
O jaké případy se jedná? Byl-li pachatel chycen při činu jako: Krádež,
krádež oděvu (ta byla kletbou veřejných lázní starého Řecka), kapsářství,
vloupání, únos (únosy zvlášť nadaných a vychovaných otroků byly velmi běžné). Dále mohl být člověk okamžitě zatčen, když byl odhalen při
užívání občanských práv po té, co
jich byl zbaven, nebo když se vrátil

do svého postavení nebo města poté,
co byl poslán do vyhnanství. Z hlediska této praxe nebylo vůbec neobvyklé, že žalobce a obžalovaný byli
v řeckých městech společně na cestě
k soudu.
V našem případě jde zřejmě
o dlužníka, protože když nedošlo ke
smíření, musel být zaplacen i poslední haléř. Takové případy byly urovnávány místní radou starších. Byl
určen čas, kdy se mají oba, žalobce i
obžalovaný objevit společně. V každém malém městě nebo vesnici bylo
velmi pravděpodobné, že tyto dva
bylo možno vidět jít k soudu společně. Když byl člověk uznán vinným,
byl předán do rukou soudního úředníka.
Matouš ho nazývá HYPERÉTÉS; Lukáš ho nazývá ve své
verzi tohoto vyprávění běžnějším
termínem PRAKTÓR (L 12,58-59).
Povinností tohoto úředníka bylo dohlédnout, aby dluh byl náležitě splacen, a pokud se tak nestalo, měl
úředník právo dlužníka uvěznit, dokud nezaplatil.
Na tuto situaci myslel i Ježíš.
Ježíšova rada může znamenat
(řečeno po pavlovsku): Nikomu nedlužte nic než vzájemnou lásku; kdo
miluje druhého, totiž naplnil Zákon.
(Ř 13,8)
Co to znamenalo v praxi?
Ježíš byl veliký praktik, který si nedělal o lidech zvláštní iluze. Kristus
věděl, do čeho se to narodil a jak
hluboce porušené jsou mezilidské
vztahy. K těmto hlubokým ranám
dochází právě díky tomu, že spor
necháme vyklíčit, nezadusíme ho
hned v zárodku. Kristus chce ovlivnit
naše srdce.
1/ Lidé si různě vypomáhali. A vypomáhali si půjčkami /různou
formou pomoci/. To ovšem někdy
přinášelo
celou
řadu
úskalí
(nesplněné smlouvy, sliby, očekávání, nepoděkování …). Jestliže se věci
kupí, znepříjemňují život a začínají
spory. Ježíš věděl, že spory jsou
ohništěm pro požáry vztahů. Není-li
hádka, rozpor, rozepře vyřešena okamžitě, potíže s pokračujícím časem
stále narůstají. Hořkost plodí hořkost. Často se stalo, že hádka mezi
dvěma lidmi se přenesla na celé jejich rodiny a že ji zdědili i příští

generace a vyústila v rozdělení církve
nebo společnosti na dva tábory. Kdyby se na samém začátku jedna ze
stran OMLUVILA nebo PŘIPUSTILA chybu, nemuselo k té svízelné
situaci vůbec dojít.
Jestliže kdykoli vznikne rozepře s někým, musíme situaci urovnat, co nejrychleji to jde. Je třeba
být dostatečně pokornými, abychom vyznali své pochybení.
I mezi křesťany se může stát:
K vašemu zahanbení to říkám. Cožpak není mezi vámi nikdo rozumný,
kdo by dovedl rozsoudit spor mezi
bratřími? Ale bratr se soudí s bratrem, a to před nevěřícími! Již to je
vaše prohra, že se vůbec mezi sebou
soudíte. Proč raději netrpíte křivdu?
Proč raději nenesete škodu? Vy však
křivdíte a škodíte, a to bratřím! (1K
6,5-8)
Každý z nás jsme v různých
stupních zpracování, nejsme dokonalí. Je to realita. Jsme na společné cestě stejným směrem, jeden od druhého
se učíme. Jsem ochoten přiznat svou
chybu, svůj nedostatek, uznat nesprávné jednání vůči druhému? Jsem
ochoten se „co nejdříve“ omluvit /
domluvit/ a chybu napravit? Dáme to
z Kristovy síly, ale ne ze sebe.
2/ Je však také pravděpodobné, že Ježíš chtěl, abychom měli
se svým okolím věci v pořádku. Ježíš chtěl, abychom veškeré vztahy
měli v pořádku. Ještě, než budeme
vydávat počet Bohu, měli bychom
mít svůj život v pořádku (… a dát do
pořádku).
Chce, abychom se svým okolím byli v pokoji a v lásce.
Vždyť se všichni musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým,

aby každý dostal odplatu za to, co
činil ve svém životě, ať dobré či zlé.
2K 5:10 Všichni se musíme ukázat.
Jestliže to nebudeme mít vyrovnané,
budeme vydávat počet. Každý z nás
tedy sám za sebe vydá počet Bohu.
(Ř 14,12)
Největším židovským dnem
vůbec, byl Den smíření. Byly konány oběti za hříchy známé i neznámé.
Den smíření však nesmíří přestupky
mezi člověkem a jeho bližním, pokud
člověk nedá věci se svým bližním do
pořádku. Chrání nás to před pokrytectvím. (hřešíme ve skutcích, ve slovech, a v myšlenkách)
Znovu tu máme základní skutečnost (trojúhelník vztahu): Člověk
nemůže být v pořádku vůči Bohu,
pokud nemá v pořádku své vztahy ke
svému bližnímu. Je třeba žít tak,
aby nás náš konec zastihl v pokoji a
míru se všemi lidmi. Nikdy nevíš,
kdy bude konec. Nenechej se zatěžovat.
Je to podobné jako:
Hněváte-li se, nehřešte.´ Nenechte nad svým hněvem zapadnout
slunce. (Ef 4,26)
Nenechte hněv, aby Vás otrávil… Ježíš jakoby tu vlastně řekl:
"Jestliže si přeješ štěstí (požehnání) v
časnosti i na věčnosti, NIKDY nenechávej nesmířené hádky nebo nevyrovnané rozepře mezi sebou a svým
okolím (záleží-li to na tobě). Okamžitě jednej, abys odstranil bariéry, které
postavil hněv."
Bůh nechce, aby v lidských
srdcích přetrvávala hořkost (něco jako infekce). Každý ZÁRODEK nepřátelství, sporu, ať je zničen. Samozřejmě záleží-li to na nás. Usilujte o
pokoj se všemi a o svatost, bez níž
nikdo nespatří Pána. (Žd 12,14)
3/ Ježíš také říká: Dohodněte se RYCHLE.
Nežij s břemenem nesmíření
(… jde-li to se dohodnout, je-li ještě
čas). Vše je před Bohem splatné, do
„posledního haléře“. Nic neunikne.
LZE, „mimosoudním vyrovnáním“ a
rychle. Ježíš nás tím chrání před
Zlým, který zasívá hořkost, nenávist a
křivdu. Je to jako jed.
„Sůl je dobrá, ztratí-li však
svou slanost, čím ji osolíte? Mějte sůl
v sobě a žijte mezi sebou v pokoji.
(Ř12,18)

Závěr:
Nebuď nikomu nic dlužen,
nebuď zdrojem sváru. Pamatuj,
vždyť se musíme ukázat před soudnou stolicí Boží.

Kázání na hoře, XV.
Pavel Kalous, 29. 7. 2015
Slyšeli jste, že bylo řečeno:
„Nezcizoložíš.“ Já však vám pravím,
že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již
s ní zcizoložil ve svém srdci. Jestliže
tě svádí tvé pravé oko, vyrvi je a odhoď pryč, neboť je pro tebe lépe, aby
zahynul jeden ze tvých údů, než aby
celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla. A
jestliže tě svádí tvá pravá ruka, utni
ji a odhoď pryč, neboť je pro tebe
lépe aby zahynul jeden ze tvých údů,
než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do
pekla. (Mt 5,27-30)
Zde je Ježíšův druhý příklad
nového standardu. Zákon stanovil:
Nezcizoložíš (Ex 20,14).
Židovští učitelé přikládali
cizoložství takovou závažnost, že
strany, které se provinily, měly být
potrestány ne menším trestem než
smrtí (Lv 20,10).
Ale Ježíš znovu stanovuje,
že není zakázán jenom čin, ale že v
Božích očích je zakázaná myšlenka
stejným proviněním. Je třeba si uvědomit, že Ježíš nemluví o normální
přirozené potřebě člověka. Ježíš tu
popisuje postoj člověka, který „se
dívá s úmyslným záměrem“.
Chápat to můžeme i v širším
slova smyslu, kdy se to vztahuje i na
touhu po něčem, někoho druhého
(autě). Myšlenka, že se na něco díváme s úmyslným záměrem, že myslíme na „zakázané“ ovoce. Začínáme
se tou myšlenkou plnit.

Každý, kdo je v pokušení, je
sváděn a váben svou vlastní žádostivostí. Žádostivost pak počne a porodí
hřích, a dokonaný hřích plodí smrt.
(Jk 1,14-15)

Bitevním polem je naše mysl.
Když pokušitel láká Evu, začne nenápadně. Co Vám řekl Bůh?
Zaseje do ní myšlenku pochybností.
Bůh však ví, že se Vám oči otevřou.
... Najednou Eva začala vidět ten
strom v nejlepších barvách.
Nemilujte svět ani to, co je ve
světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova
v něm není. Neboť všechno, co je ve
světě, po čem dychtí člověk a co chtějí
jeho oči a na čem si v životě zakládá,
NENÍ z Otce, ale ze světa. A svět pomíjí i jeho chtivost; kdo však činí vůli
Boží, zůstává na věky. (1J 2,15-17)
Člověk se na něco nedívá, tak
jak to vidí Bůh, ale jak to vidí on. Oči
nás mohou klamat, naše pocity nás
můžou klamat. Podívejte se na Davida a Batšebu, viděl ji se sprchovat,
vyspal se s ní, pak nechal zabít Uriáše. Úmyslně zabil!
Židovští rabíni říkávali: "Oči
a ruce jsou dva dohazovači hříchu."
"Oko a srdce jsou dvě služky hříchu."
"Vášně přicházejí jen k tomu, kdo se
dívá." "Běda tomu, kdo jde za svýma
očima, protože jsou cizoložné!" Jak
kdosi řekl: "Existuje vnitřní žádost,
jejímž je cizoložství jenom ovoce."
Člověk nezačíná tím skutkem, ale začíná to myšlenkou. ... Člověk hřeší v myšlenkách, slovech a
skutcích. Myšlenky kolem nás krouží,
ale je otázka, co s nimi uděláme.
Nauč se ovládat svou mysl
(Ga 5,22 … ovoce „sebeovládání“
…). Ovoce Ducha Svatého, když se
necháváme proměňovat.
Jako poslušné děti nedejte se
opanovat žádostmi, které vás ovládaly předtím, v době vaší nevědomosti;
ale jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu
života. (1Pt 1,14-15)
Než jsme uvěřili, tak s námi
naše tělo, náš chtíč, „cvičilo“. Ve světě plném pokušení je mnoho věcí,
které jsou záměrně určeny k podněcování
žádosti:
filmy,
knihy
(časopisy),obrazy, internet i reklamy.

Čím se naplňuji? Takový člověk úmyslně používá svých očí, aby
nasytil své žádosti. Svět nás úmyslně
masíruje k tomu, abychom toužili po
všem možném. Útočí na naší mysl,
abychom toužili po tom, co nemáme
a co nepotřebujeme. Je otázka, na co
se zaměřujeme, můžeme se otočit
správným směrem. Hledáček dalekohledu otočme směrem k Bohu. Ďábel
dělá všechno proto, abychom nešli k
Bohu.
„Duchovní
amputace
(oddělení)“: Verše 29 30: Jestliže tě
svádí tvé pravé oko, vyrvi je a odhoď
pryč, neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé
tvé tělo bylo uvrženo do pekla. A
jestliže tě svádí tvá pravá ruka, utni ji
a odhoď pryč, neboť je pro tebe lépe
aby zahynul jeden z tvých údů, než
aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla.
Tento text neberte doslovně.
Vyjadřuje podstatu toho, co Pán Ježíš
říká. Slovo použité pro kámen úrazu
(svod) je zajímavé. Je to slovo
SKANDALON. Řecké SKANDALON je forma slova SKANDALÉTHRON, které znamená násadu
návnady v pasti. Byla to hůlka nebo
rameno (mechanismus), na němž byla
návnada umístěna, a která sklapla
past, jíž se přilákané zvíře samo zničilo.
Význam slova je tedy, co
způsobuje lidské zničení. Důraz je
dán na chytrou lest. Zvíře se nehoní
klackem po lese, ale láká se na nějakou návnadu – loví se lstí. Např. ryby
na červy. My jsme také takové ryby.
Zlý nám také dává návnadu, něco, co
naši mysl počechrá, nabudí touhou po
něčem. … než aby celé tvé tělo muselo přijít do Geheny (pekla).
1/ … na cestě za Kristem
jsou skryté kameny svodu, o nějž
člověk klopýtne. Taková je realita.
Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby
měly život a měly ho v hojnosti.
(J 10,10)
Aby kradl, zabíjel a ničil.
Buďte střízliví! Buďte bdělí!
Váš protivník, ďábel, obchází jako
`lev řvoucí´ a hledá, koho by pohltil.
(1Pt 5,8)
Podívejte se na Napoleona,

Hitlera – uvěřili myšlence, že budou
mocní.
Bůh však ví, že v den, kdy z
něho pojíte, otevřou se vám oči a
budete jako Bůh znát dobré i zlé.“
Žena viděla, že je to strom s plody
dobrými k jídlu, lákavý pro oči,
strom slibující vševědoucnost.
Vzala tedy z jeho plodů a
jedla, dala také svému muži, který
byl s ní, a on též jedl. Oběma se otevřely oči: poznali, že jsou nazí. Spletli tedy fíkové listy a přepásali se jimi.
(Gn 3,5-7)
Had říká Evě- budete jako
Bůh! Díky tomu se jí změnilo myšlení, už jí to tam „šrotuje“ a průšvih je
na světě.
2/ … buď opatrný, protože
cílem je zničení. Ďábel přišel proto, aby kradl, zabíjel a ničil.
SKANDALON, kámen úrazu, který způsobí lidské zakopnutí,
které vede ke ZKÁZE.
POZOR: Ježíšova slova o
duchovní amputaci nebereme doslovně.
Hospodina stále před oči si
stavím, je mi po pravici, nic mnou
neotřese. (Ž 16,8)
Já si stavím před oči Hospodina, já se rozhoduji, že se budu dívat správným směrem. Budu se dívat
na svět skrze Krista, On je náš obranný štít.
Zvolil jsem si cestu věrnosti,
stavím si před oči tvé soudy.
(Ž 119,30)

Vy pošetilí Galatští, kdo vás
to obloudil - vždyť vám byl tak jasně
postaven před oči Ježíš Kristus ukřižovaný! (Ga 3,1)
Co to znamená: nepřibližuj se
vědomě k minovému poli. Ďábel nás
láká fikaně, balí to do hezkého pozlátka. Nejúskočnější je naše srdce.
Jak se máme bránit proti
takovým myšlenkám /žádosti/, které nás prostě mohou napadnout?
Důležité je vědět, že je rozdíl mezi
myšlenkami, které „zveme“ a které
„nezveme“. První věc je rozhodnutí
říci si (vyznat Bohu), že je nechceme.
Problém nastává, jestliže se jim otevíráme.
Druhou je, naplň se věcmi
Božími (nesoustřeďuj se na sebe a
své potřeby a touhy). Rozhodni se
myslet na ty Boží. Když si dáš do
svého hledáčku Boží Slovo, ochrání
tvé myšlenky. Zpíváme píseň: Čím se
naplní duše tvá?

Cituj, vyznávej biblické
verše (Ježíš by při pokušení řekl: „Je psáno.“).
Protože jste byli vzkříšeni s
Kristem, hledejte to, co je nad vámi,
kde Kristus sedí na pravici Boží. K
tomu směřujte, a ne k pozemským věcem. Zemřeli jste a váš život je skryt
spolu s Kristem v Bohu. (Ko 3,1-3)
Máme hledat co je nad námi
– když skloníme hlavu, uvidíme, co
nabízí svět.
Asketi, lidé, kteří se oddělovali od světa (mniši, poustevníci na

Zářijový výjezd dětí (malé ohlédnutí)
Ráda bych se s vámi podělila o zážitky a svědectví, z našeho zářijového výjezdu velké besídky a dorostu.
Po opravdu vydařeném společném víkendu s dětmi
v Třebušíně, jsme se rozhodli uskutečnit další společný
víkendový výjezd dětí, tentokrát na Mácháč. Mojí největší touhou je, aby děti osobně poznaly Pána Ježíše, jako
svého Spasitele, a aby s Ním zakoušely svá osobní svědectví a zkušenosti. Dalším neméně důležitým záměrem
těchto společných výjezdů je budování osobních vztahů a
přátelství. Po pečlivém naplánovaní a s dostatečným časovým předstihem jsme celou akci dali do pohybu. Přiznám se, že jsem doufala a zároveň očekávala účast kolem deseti dětí. Byla domluvena tři auta na přejezd, další
spolupracovníci a také bylo zamluveno ubytování.
V posledním týdnu se však plány a představy začaly výrazně měnit. A den před odjezdem bylo zcela jasno. Na
společný víkend vyrazí „dámská jízda“ …tři úžasné holky a já. Přiznám se, že se mi chvílemi draly na mysl

poušti, kláštery), něco si odříkali.
Nejznámější z asketů byl svatý Antonín. Žil jako poustevník, postil se,
nejedl, mučil své tělo – bičoval se. Po
35 let žil na poušti a těch 35 let bylo
bez přestávky neustálým bojem s pokušením.
Příběh vypráví jeho životopis: "Ďábel se nejvíc ze všeho snažil
odvést ho od kázně, našeptávaje mu
vzpomínky na blahobyt, na péči o
sestru, na nároky příbuzných, na lásku k penězům, lásku ke slávě, různá
potěšení tabule a ostatní uvolnění života a nakonec potíže se ctností a usilování o ni. Jedno pokušení podněcovalo nečisté myšlenky a druhé mělo
význam pro modlitby. Jedno zapalovalo plamen chtíče, druhé, jako by se
červenalo, posilovalo jeho tělo k
modlitbám, víře a postu. Ďábel na
něho jednu noc položil tvar ženy a
napodoboval všechnu její činnost,
aby prostě Antonína oklamal." Proto
jeho boj trval celých 35 let, aniž by se
svých myšlenek zbavil.
Není cílem se odstěhovat někam do pouště. My se musíme oddělit
v myšlenkách, ne fyzicky. Dovolíme
Pánu, aby naše nitro proměňoval
uprostřed tohoto světa?
Závěr:
Nevystavuj svůj pohled srdce
věcem, lidem, situacím, které uvádějí
na scestí. Naplňuj se věcmi a cíli Božími, to tě bude také ochraňovat na
cestě s Kristem a za Kristem.

Naděje Zimová

různé otázky - Co to má všechno znamenat? Je vůbec
možné mít skvělý čas i s mini počtem dětí? Jaké bude
společné sdílení? A co chvály, modlitby nebo hry a výlety? Chvála Pánu, neměla jsem moc času na přemýšlení,
co bude a nebude. Modlila jsem se a mnozí další, aby
tento společný čas mohl být užitečný a požehnaný,
prostě k Boží slávě. A sama za sebe mohu potvrdit Boží
milostivou blízkost a láskyplnou ochranu. Byl to čas
skvělých procházek, velkého výletu s cílem cukrárna,
her, legrace a opravdu velké pohody. Také to byl velmi
dobrý čas se zamyšlením nad biblickým veršem:
Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. (J
14:6) Věřím, že společně prožitý čas si Pán použil
už tam, ale také věřím, že je to skvělá Boží investice do života každé z nás.
Tímto moc děkuji za přímluvné modlitby a
mnohá povzbuzení, kterými jste nás provázeli.

POZOR: Za měsíc se sbor stěhuje do nových prostor (termín bude upřesněn).

BAZAR oblečení

redakce

Zástupy se Jana ptaly: "Co jen máme Věříme, že i tímto způsobem jsme mohli vyjádřit
dělat?" On (Ježíš) jim odpověděl: "Kdo má zájem i pomoc a soucit s těmi, kteří přišli a
dvoje oblečení, dej tomu, kdo nemá žádné, a „zadarmo nabrali“.
Nechyběla ani „nepsaná“ soutěž o nejhezčí
kdo má co k jídlu, udělej také tak." L 3,10-11

modelku, kterou bychom v dalších letech rádi zopakovali. Ještě jednou velké poděkování všem za poJiž po šesté jsme uskutečnili tradiční pod- moc.
zimní bazar oblečení. Tentokrát nás překvapil hojnou účastí zájemců. Díky Bohu za to. Co zbylo
jsme odvezli na litoměřickou charitu.
Děkujeme všem, kteří oblečení přinesli a
tím vlastně pomohli jiným.
Děkujeme také sestrám Šárce a Dáše, které
na sebe vzaly břemeno zajištění celé akce.
Žalmista v Ž 86,15 vyznává, jak je Bůh slitovný, milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný a
věrný s člověkem. Svůj soucit vyjádřil největším
skutkem na kříži.
Bůh nás vede k tomu, abychom měli soucit
s ostatními.

Tvořivé odpoledne

Šárka Stejskalová

Vánoce se nám pomalu blíží, a tak Vás chceme pozvat k vyrobení si vlastní ozdobičky na vánoční stromek, (můžete použít i
jako dekoraci na okno, ozdobit sváteční stůl či dáreček) a to hvězdičky z korálků.
Dne 07.11.2015 od 14,00 hod si můžete přijít vyzkoušet
svou zručnost a nemusíte si s sebou přinést nic než spoustu trpělivosti a nadšení :)
Těšíme se na Vás, Laďka a Šárka

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!"

Zářijový výjezd dětí (malé foto-ohlédnutí)

Naděje Zimová

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

●
●
●
●
●

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

Pravidelná shromáždění sboru Ichthys
Středa – biblická hodina – 18.00 – Tylova 16, Litoměřice (budova Českého červeného kříže)
Čtvrtek - Základy křesťanství - 18.00 (v prostorách sboru).
Neděle – nedělní bohoslužba – 9.30 (v prostorách sboru). Program pro děti zajištěn.

Oznámení — info


Základy křesťanství - čtvrtek - 18.00 (prostory sboru, pokud není oznámeno jinak).
Nezapomeňme na stálé přímluvné modlitby (Ef 6, 18).
 Třebušín - koná se 18. 10. (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:
Zimová Naďa
Pavlasová Lucie
Krocová Jana
Vinš Karel
Donátová Jana ml.
Donát Jindřich
Škamlová Ilona
Palme Vojta

1. 10.
2. 10.
11. 10.
15. 10.
26. 10.
28. 10.
29. 10.
31. 10.

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,
Naďa Zimová, Jana Donátová
chvály - Pavel Kalous, Radka Štolcová, Marcela Trejbalová
nahrávání kázání - Pavel Kalous (v mp3)
úklid sbor. prostor - Dáša Kalousová, Ondřej Kalous
Jana Krocová, Jarka Šupová, 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
misijní klub Archa - Naďa Zimová, Petr Suchopárek
dramatická skupinka - Ivana Nováková, Vendy Housková,
Jana Krocová, Jana Trojáčková
údržba - Mirek Kratochvíl
správce webu - Vojta Palme

Kontakt:
Ichthys, Palackého 14, Litoměřice 412 01
E-mail: ichthys.litomerice@centrum.cz

www.ichthyslitomerice.cz
Telefon: 416 731 256 kancelář pastora – 24h denně
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.

