
Kdo jsme                                                       

 Ichthys Litoměřice, je svobodným evangelikálním společenstvím, které 

uznává Písma Starého i Nového zákona jako Bohem určený základ své víry a 

života, věří v Ježíše Krista jako Božího Syna a svého Spasitele, a přijímají Du-

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

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

ho postavení a slyšet biblické poselství pro dnešní dobu. 

            Kristus pověřil své následovníky, aby šli ke všem národům, získávali 

mu učedníky, křtili je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učili je, aby za-

chovávali všechno, co jim přikázal. Jinde říká: „Milujte.“ Naše víra, nechť se 

uplatňuje láskou k bližnímu. Proto chceme zakládat a budovat společenství 

křesťanů, jejichž životní styl ukazuje na Toho, v koho uvěřili a oslavili tak Jeho 

jméno.  

Cíle společenství: 

► stálá evangelizace 

města a okolí             

     

► získávání následovníků 

Ježíše Krista           

             

► podpora misie 

 

► plné, pravidelné  a dob-

rovolné desátky    

                                      

► sociální činnost 

 

► růst sboru a domácích 

skupin                                   

 

► letní English camp 2017 

 

► pravidelný modlitební 

život křesťanů                        

 

► duchovní moc pro Kris-

tovu církev         

                    

► aktivní služba 

 

► samofinancování 

 

► zakládání nových sborů 

 

►získání vlastní budovy  

 

 

 Úvodník                                                říjen 2016 

 A vy jste ti, kdo se mnou v mých 

zkouškách vytrvali. 

                                      (L 22,28) 

 Těm, kteří vytrvalostí v dobrém 

jednání hledají nepomíjející slávu a 

čest, dá život věčný.  

                            (Ř 2,7) 

 

 V Božím království se necení 

pouze láska, ale mezi další vzácnou 

komoditu patří také vytrvalost. Po le-

tech strávených v církvi to mohu jedi-

ně potvrdit. Znám hodně těch, kteří se 

za Pánem rozeběhli, sloužili, dokonce 

někteří z nich byli kazatelé. A dnes? 

 Ale ani někteří z těch, kteří v 

církvi zůstali nejsou vždy svědectvím. 

Když je vidíte a slyšíte, zapláčete. 

Možná vás napadne, že byste ani ne-

chtěli křesťany vůbec být. 

 Z moci jeho božské slávy nabu-

dete síly k trpělivosti a radostné vytr-

valosti. (Ko 1,11) 

 Naše vytrvalost má být radost-

ná. Bůh pro nás připravil neskutečně 

mnoho a část toho se týká našeho po-

zemského přebývání.    

 Potřebujete však vytrvalost, 

abyste splnili Boží vůli a dosáhli toho, 

co bylo zaslíbeno. (Žd 10,36) 

 Velice si vážím těch, kteří bez 

ohledu na svou osobní situaci, svůj čas 

a sílu, dokonce peníze, živému Bohu 

věrně a vytrvale, sloužili a stále slouží. 

 Však také mají ve svém životě 

povzbudivá svědectví o Božím jednání. 

 Osobně jsem přesvědčen, že právě 

láska a služba Bohu a lidem, jsou prokalo-

vána zkouškami vytrvalosti. Jako strojař 

vím, že materiály musí být nejprve pro-

zkoušeny, než se z nich postaví například 

pevný most. Jestliže nás Boží království 

nic nestojí, je to podezřelé. 

 Všude tam posilovali učedníky a 

povzbuzovali je, aby vytrvali ve víře; říka-

li jim: "Musíme projít mnohým utrpením, 

než vejdeme do Božího království." (Sk 

14,22) 

 Jestliže nejsme trnem v oku 

„nepříteli“, jestliže jsme nepocítili hloub-

ku oběti, je to velmi podezřelé.  

 Nepleťme si vytrvalost s kostel-

ním stereotypem nikomu nic neříkající 

tradicí. Naše vytrvalost je vyjádřením na-

šeho vztahu k milovanému Kristu. On sám 

nás svým Duchem k ní posiluje. 

 Bratře, sestro, je tvá vytrvalost 

vytrvalostí z lásky „agape“? Nebo vytrva-

le vyhledáváš Krista, jen „když ti teče do 

bot“? Naše vytrvalost svědčí i o nás. 

 Navrať se tedy ke svému Bohu, 

dbej na milosrdenství a právo, s nadějí 

vytrvale čekej na svého Boha. (Oz 12,7) 

 Vytrvalost je něco, co se v Božím 

království cení. Děkuji všem bratřím a 

sestrám, kteří jsou i pro mě radostným 

svědectvím, velikým povzbuzením, že 

vytrvali a že to jde, opírají-li se o Kris-

ta. 
 

 V Kristu                    

                          Pavel Kalous, pastor 



Nedělní kázání 

Naše víra přemáhá svět -

dokončení 
Pavel Kalous, 19.6.2016 

 

Boží vláda je všude tam, 

kde ji církev káže a uplatňuje. Na-

učte se biblické verše nazpaměť. Je 

to nesmírně důležité. Když je vyzná-

váme, tím spoutáváme toho siláka. 

Ďáble, jsi poražen! 

I když půjdu roklí šeré smrti, 

nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se 

mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě 

potěšují (Ž 23,4) 

… 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). To 

je Boží slovo. 

Církev je povolána, aby 

uplatňovala Boží vládu na zemi (ne 

politickou, ale duchovní).  

Nová smlouva je plná:  

„Dal jsem vám, vám je dá-

no, dávám vám …“  Vyhledejme si 

v Písmu ty verše. Učedník dostal od 

Boha vše potřebné - autoritu , man-

dát, moc, sílu, výbavu - „výzbroj“ 

…. Nemodleme se: “ Pane, kéž bys 

mi dal, kéž bys udělal.“ Ježíš vše už 

udělal, vše již dal. 

Jediné, co je na nás je, se 

proto ROZHODNOUT a začít to 

uplatňovat.  Je to podle principu 

„hřiven“  - vše potřebné máš od Bo-

ha, tak začni! Zlý ti namlouvá: 

„skloň se, pokoř se, to si nemůžeš 

dovolit, to není Boží vůle, hlavně tu 

lásku“. Tímto nám bere veškerou 

moc a sílu. Uvědomme si to! Roz-

hodni se a uplatňuj autoritu od Boha, 

kdykoliv je potřeba něco porazit, 

změnit okolnosti. 

Jak dáváme pokyny svému 

psovi, když ho chceme něco naučit? 

Takovým stylem máme uplatňovat 

svou autoritu před duchovními moc-

nostmi zlého. Máš Boží milost, zved-

ni se a ber si, vykopávej poklady, 

pracuj, nedej se. Bůh ti dá zvítězit!  

Adam měl postavení autority 

na zemi, jenže ji neuplatnil, nepod-

manil (Gn 1,28) si zemi. Adam to 

neudělal. Dal na lži hada. Bůh to 

snad dovolil? Bůh to snad dopustil? 

Když Abram uslyšel, že jeho   

bratr byl zajat, vytrhl se svými třemi 

sty osmnácti zasvěcenci …(Gn 

14,14). Abram se postavil proti mno-

honásobné přesile a osvobodil Lota a 

vše si vzal zpět. 

To je ten princip. Bůh nám 

něco dal a my si to máme vzít zpět, 

co nám zloděj (ďábel) vzal. Máš se 

naštvat a nedat se.  

Kdy se změnila situace mezi 

Izraelci a Pelištějci? Když David 

uplatnil autoritu: Ale David Pelištejci 

odpověděl: "Ty jdeš proti mně s me-

čem, kopím a oštěpem, já však jdu 

proti tobě ve jménu Hospodina zástu-

pů, Boha izraelských řad, kterého jsi 

potupil ... (1S 17,45). 

Jozue a Káleb šli proti ob-

rům: 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!" (Nu 

14,19). Bůh se nás bude ptát, proč 

jsme to dopustili? Začněme dělat to, 

co dělali první učedníci. To je Boží 

vůle. 

Máš postavení v Kristu, 

Kristem dané. Zdá se ti to divné? 

Zdá se ti to nepokorné? Nikdy jsi to 

neslyšel? Ďábel je zloděj, ne Bůh, 

nikdy ne Bůh! 

Je to „naše víra“ v tyto bib-

lické pravdy, „která přemáhá svět“. 

Je to tak, jak je to napsané (v Bibli).  

 

Závěr:  
1/ Máme od Boha nástroj převahy; 

„naši víru,která přemáhá svět“. Hale-

luja! 

 

2/ Tento „nástroj“ ale čeká, až jej 

budeš uplatňovat TY (nikoliv Bůh). 

 

3/ SLOVO = Ježíš říká a ukazuje, co 

máš dělat a co je Boží vůle. Viděli to 

a slyšeli to učedníci Janovi … (Mt 

11,4). 

 

4/ Bude to tak, kolik dané situaci do-

volíš ty. Buď přemůže tebe, nebo ty 

přemůžeš ji.     Spoutej svého siláka 

(Mk 3,27). 

 

5/ Ber si „vírou“, co ti Písmo říká 

(zaslibuje), že v čase „NYNĚJŠÍM“ 

můžeš mít (1Tm 4,8).  

Ovce mezi vlky 
Pavel Kalous, 26.6.2016 

 

Řekl jim: „Žeň je mnohá a 

dělníků málo. Proste proto Pána 

žně, ať vyšle dělníky na svou žeň. 

Jděte! Hle, posílám vás jako ovce 

mezi vlky.“ (L 10,2-3). 

Hle, já vás posílám jako 

ovce mezi vlky; buďte tedy obezřetní 

jako hadi a bezelstní jako holubice 

(Mt 10,16). 

 

Je to takové bláznivé. Na 

koho byste si vsadili? Přirozeně na 

vlky. Jak je to možné, že Ježíš toto 

řekl? 

V Písmu je mnoho příběhů, 

které zachycují stejný scénář: malé 

množství (nějaký jeden outsider) 

VÍTĚZÍ nad velkým množstvím 

(obvykle vyzbrojených vojáků); 

eventuelně: pro absolutně neřešitel-

né situace má Bůh řešení. Bůh je 

Bohem outsiderů. Kdo je v takovém 

postoji, stává se zachráněným, spa-

seným, uzdraveným.  

S tebou proběhnu i nepřá-

telskou vřavou, se svým Bohem zdo-

lám hradbu (Ž 18,30).  

Bůh má někdy nepochopi-

telná prohlášení a jednání: např. 

změnil vodu ve víno na svatbě. Bůh 

se nemění a kdo se musí změnit, 

jsme my.  

Bible říká, že Bůh je Alfa i 

Omega, tj. První a Poslední. Někteří 

křesťané si udělali z Boha jen ome-

gu. Začnou se modlit, až když mají 

nějaký problém, se kterým si sami 

nevědí rady.  

Bůh nás neposílá jako ovce, 

aby nás vlci sežrali. Když na nás 

útočí, můžeme jim zavřít tlamu.  

V úvodním textu nás Ježíš 

vysílá s výzbrojí a mandátem 

(pověřením)  … to je stále platné, 

po staletí, i dnes. 

Všimněme si: 

1/ proste Pána žně, ať vyšle 

… 

2/ … a vzápětí říká? Jděte! 

Netřeba čekat na zjevení, je 

to Boží vůli a je jasně napsáno: Jdě-

te! Když nás Bůh někam posílá, tak 

ví, co říká.  

Neberte si měšec ani mošnu 



ani obuv. S nikým se na cestě ne-

pozdravujte (v. 4).  A učedníkům ni-

kdy nic nechybělo. Řekl jim: "Když 

jsem vás vyslal bez měšce, mošny a 

obuvi, měli jste v něčem nedostatek?" 

Oni mu odpověděli: "Neměli." (L 

22,35).  

Lidé rádi čekají a čekají, až 

Bůh bude něco dělat. Zdá se jim, že 

jim nebe nic nedává. Bůh už všechno 

rozdal, dal. S vysláním máme od Bo-

ha i pověření a výbavu vším, co po-

třebujeme. Nemáš sílu, hroutíš se?  

A tak, bratří, svou sílu hledej-

te u Pána, v jeho veliké moci (Ef 

6,10).  

Jsou to slova pravdy, a to je 

něco, co nás osvobozuje. Pokud to 

v praxi nepoužíváme, pak jsme ná-

božní lidé, kteří chodí jen do svých 

sborů. Vstupujme do těchto zaslíbení, 

jinak budeme mít Boha jen jako ome-

gu. Bůh pro nás musí být vším, aby-

chom poznali, že to funguje. 

V Bibli čteme, že David šel a 

porazil Goliáše. Gedeón zvítězil 

s třemi sty muži proti obrovské přesi-

le nepřítele (Sd 7.kap.).  Jošáfat místo 

bojovníků postavil do čela ty, kteří 

chválili Boha. A zvítězil. Když měli 

Pavel a Silas ve vězení nohy v kládě a 

přitom chválili Boha, Bůh zatřásl vě-

zením a ono se otevřelo.  

To jsou všechno příběhy ovcí 

mezi vlky, které nad vlky zvítězili. Je 

to bláznovina? 

Proto vám pravím: Věřte, že 

všecko, oč v modlitbě poprosíte, je 

vám dáno a budete to mít (Mk 11,24).  

Můžeme nad tím přemýšlet, 

nebo to v důvěře uchopit, že je to 

pravda. Bible není jeden velký rébus.  

Každá ovce, která jde mezi 

vlky, musí porozumět několika prin-

cipům: 

- princip důvěry - Věřte, že 

všecko, …. je vám dáno a budete to 

mít. Je – přítomný čas, budete – bu-

doucí.  

Někteří křesťané si podvědo-

mě myslí, že je Bůh schizofrenní: 

chvíli dobro, chvíli zlo. Jakmile něco 

uděláš, hned přijde trest. Tím akorát 

říkají, že Ho neznají. Takhle často o 

něm přemýšlejí pohané. Jenže: Bůh je 

Světlo. V něm byl život a život byl 

světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a 

tma je nepohltila (J 1,4-5). 

Jen na nás záleží, jak dlouho 

nám to bude trvat, než to přijmeme a 

budeme to mít. Už je to dáno. Budeš 

to mít teď, když si to přivlastníš.  

O Ježíši je řečeno: 

Vymazal dlužní úpis, jehož 

ustanovení svědčila proti nám, a zce-

la jej zrušil tím, že jej přibil na 

kříž. Tak odzbrojil a veřejně odhalil 

každou mocnost i sílu a slavil nad 

nimi vítězství (Ko 2,14-15).  

Náš boj je duchovní. Neve-

deme svůj boj proti lidským nepřáte-

lům, ale proti mocnostem, silám a 

všemu, co ovládá tento věk tmy, proti 

nadzemským duchům zla (Ef 6,12). 

Bůh vybavil a vyzbrojil svůj lid tím-

to způsobem.  

Ďábel je odzbrojen. Jediné, 

co může dělat je, že lže. On ví, že 

prohrál, ale „fiksluje“. Naše víra je to 

vítězství. Není to pocit. Stojí na Bo-

žím slově, že Bůh řekl.  

Chvála buď Bohu, který nám 

dává vítězství skrze našeho Pána 

Ježíše Krista! (1K 15,57). 

Když si nezačneš přivlastňo-

vat své vítězství, které jsi dostal za-

darmo, tak budeš v řadě poražených. 

I v církvi můžeme stát v řadě poraže-

ných, když nám církev neříká celou 

pravdu, nebo ji dokonce překrucuje. 

Trapné jsou biblické verše, kterým 

ani věřící nevěří. Znát Boží slovo je 

málo. My máme vyznávat ústy a mít 

u toho své srdce. Jinak to nefunguje. 

V okamžiku, kdy prohlédne-

me, že Boží slovo má moc, tak porá-

žíme ďábla.  

Co k tomu dodat? Je-li Bůh s 

námi, kdo proti nám? (Ř 8,31). Vy-

znáváme-li to ústy, bijeme okolnosti, 

bijeme nemoci, bijeme situace.  

Bojuj dobrý boj víry, abys 

dosáhl věčného života, k němuž jsi 

byl povolán a k němuž ses přihlásil 

dobrým vyznáním před mnoha svěd-

ky (1Tm 6,12).  

Víme, že jsme vojáci Ježíše  

Krista. Jeho ovce mají duchovní 

zbroj. Boží slovo je zrcadlo. V něm 

uvidíme sebe buď obnaženého, nebo 

sebe obléknutého v Boží zbroji.  

Máme štít víry, přilbu spase-

ní a meč Božího slova. Pokud ji ne-

máme, tak si ji na sebe můžeme vzít. 

Potom jsme ovce, která se nemusí 

vůbec bát jít mezi vlky.  

Ježíš tu nemluví o jedné ov-

ci, posílá nás jako ovce. Pokud Bible 

mluví o ovcích, mluví o množině.  

Pokud mluví o jedné, mluví 

o tom, kdo je zatoulaný. A musí se 

hledat.  

Každé stádo má svého pas-

týře. Ovce jsou závislé na svém pas-

týři. JENŽE, pastýř svoje ovce neo-

pouští, ale vede je a chrání je: „já 

jsem s vámi“. 

Důležité je si uvědomit, že 

Bůh vybavuje svoji církev. 

Kdo má uši, slyš, co Duch 

praví církvím: Tomu, kdo zvítězí, 

dám jíst ze stromu života v Božím 

ráji." …   Kdo má uši, slyš, co Duch 

praví církvím: Kdo zvítězí, tomu dru-

há smrt neublíží." … Kdo má uši, 

slyš, co Duch praví církvím: Tomu, 

kdo zvítězí, dám jíst ze skryté many; 

dám mu bílý kamének, a na tom ka-

ménku je napsáno nové jméno, které 

nezná nikdo než ten, kdo je dostává." 

… Kdo zvítězí a setrvá v mých skut-

cích až do konce, tomu dám moc nad 

národy: … - tak jako já jsem tu moc 

přijal od svého Otce. Tomu, kdo zví-

tězí, dám hvězdu jitřní (Zj 

2,7.11.17.26.28). 

Všechny tyto verše hovoří o 

tom, kdo zvítězí. To máme být my 

všichni. Bůh nás vede do vítězství a 

všechno pro to již připravil. Co ti 

k tomu ještě chybí, si můžeš vzít.  

Kdo zvítězí, bude oděn bě-

lostným rouchem a jeho jméno nevy-

mažu z knihy života, nýbrž přiznám 

se k němu před svým Otcem a před 

jeho anděly. … Kdo zvítězí, toho 

učiním sloupem v chrámě svého Bo-

ha a chrám již neopustí; napíšu na 

něj jméno svého Boha a jméno jeho 

města, nového Jeruzaléma, který 

sestupuje z nebe od mého Boha, i 

jméno své nové. … Kdo zvítězí, tomu 

dám usednout se mnou na trůn, tak 

jako já jsem zvítězil a usedl s Otcem 

na jeho trůn (Zj 3,5.12.21). Právě 

jsme vyhráli jackpot.  



Můj synu, věnuj pozornost 

mým slovům, k mým výrokům nakloň 

ucho. Ať nesejdou ti z očí, střez je v 

hloubi srdce. Dají život těm, kteří je 

nalézají, a zdraví celému jejich tělu. 

Především střez a chraň své srdce, 

vždyť z něho vychází život (Př 4,20-

23).  

Věnujeme pozornost Božím 

výrokům? Ony dávají zdraví celému 

našemu tělu.  

Kniha tohoto zákona ať se 

nevzdálí od tvých úst. Rozjímej nad 

ním ve dne v noci, abys mohl bedlivě 

plnit vše, co je v něm zapsáno. PO-

TOM tě bude na tvé cestě provázet 

zdar, POTOM budeš jednat prozíra-

vě (Joz 1,8).  

Bůh chce, abychom Boží 

slovo vyznávali a jednali podle něho. 

Mějme to v srdci a mějme to 

v ústech, tím porazíme siláka. Boží 

zdar a Boží prosperita nefungují bez 

Božího slova. 

 

Závěr: 

 

1/  Zaslíbení daná člověku jsou zde 

na zemi a nyní. Nezabíráme nebe, ale 

zemi. 

2/  Nezaměňuj očekávání na Boha 

(aktivní hledání Boží vůle) za pasiv-

ní čekání s nic-neděláním. 

3/  Porážej, zabírej, staň se vítězem. 

Nejenom proto, že můžeš, ale proto, 

že máš. 

4/  1K 15,57  Chvála buď Bohu, kte-

rý nám dává vítězství skrze našeho 

Pána Ježíše Krista! 

5/  Proč to není vidět? Protože to 

církev nevyučuje a tím i nedělá. Pře-

staň vzdychat a vykroč. 

6/  Zabírání, uplatňování je Boží 

princip, který se máme naučit. 

7/  Bůh vším potřebným svůj lid, 

tebe, již vybavil. Na nic už nečekej! 

 

Zemětřesení  
Pavel Kalous, 3.7.2016 

 

„Pohleď tedy, Pane, na je-

jich hrozby a dej svým služebníkům, 

aby s odvahou a odhodlaně mluvili 

tvé slovo; a vztahuj svou ruku k 

uzdravování,  čiň znamení a zázraky 

skrze jméno svého svatého služební-

ka Ježíše." Když se pomodlili 

(modlili KR), otřáslo se místo, kde 

byli  shromážděni,  a  všichni  byli  

naplněni Duchem svatým a s odva-

hou mluvili slovo Boží (Sk 4,29-31).  

 

Začátek jejich služby byl 

úžasný. Sestoupil na ně Duch Svatý, 

3000 lidí se obrátilo po Petrově kázá-

ní, uzdravovali nemocné. Skvělé! 

Všude tam, kde církev touží po tom, 

aby lidé přicházeli ke Kristu, se něco 

děje. Bůh na to odpovídá. Současně 

se zvedá opozice. Petr se dostal do 

vězení, protože uzdravil chromého a 

protože všude mluvil o Ježíši. Učed-

níci se modlili, protože začali zakou-

šet perzekuci pro evangelium.  

Musíme si dávat pozor na to, 

aby se Bůh pro nás nestal kreditní 

kartou, kterou čerpáme pro naše po-

třeby. Bůh může naplnit naše potřeby 

a jako dobrý Otec to dělá. Ale Ježíš 

zemřel proto, aby nás spasil. My má-

me sloužit tomuto smíření. Učedníci 

všude hlásali, co zažili s Ježíšem. 

Úvodní verše zachycují situaci v do-

bě, kdy Petra s Janem propustili 

z vyšetřování a oni se vrátili ke svým 

bratřím v církvi. Nenechali se zastra-

šit. Přečtěte si ty verše znova. Modle-

me se tímto způsobem. Oni byli stále 

modlící se – přesnější překlad. Hovo-

řící se svým vzkříšeným Bohem.  

Oni mluvili Boží slovo? V té 

době ještě nebyl Nový zákon napsán. 

Mluvili, protože je Duch Svatý pudil 

k tomu, aby si svou radost ze spasení 

nenechali pro sebe. Neměli ve svém 

srdci lhostejnost vůči lidem tohoto 

světa. To dělá Duch Svatý v našem 

srdci. Neříkali lidem prázdnou teolo-

gii. Slovo Boží je živé, mocné a pro-

niká na rozhraní ducha a duše až do 

morku kostí. To znamená, že Boží 

slovo může zasáhnout tělo člověka. 

Modleme se tak, aby to zasáhlo i nás 

a lidi kolem nás. Oni nebyli vystraše-

ni z toho, co se stalo. Je-li v našem 

srdci přítomen Duch Svatý, tak tam je 

všechno. Evangelium je Boží mocí ke 

spasení tomu, kdo věří. 

Také se modlili, aby se proje-

vovala Boží moc: vztahuj svou ruku k 

uzdravování, čiň znamení a zázraky 

skrze jméno svého svatého služebníka 

Ježíše – vše se točí skrze Ježíše. Nebe 

na to odpovědělo. A země se otřásla. 

Je to takový příklad modlitby, jak se 

církev má modlit a o co jí má jít. Bůh 

se chce zviditelňovat ještě daleko víc 

svojí přítomností, aby lidé říkali:… 

"Vskutku je mezi vámi Bůh!" (1K 

14,25). 

Vzpomeňme si na dvě různé 

modlitby: Farizeus se postavil a tak-

to se sám u sebe modlil: `Bože, děku-

ji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vy-

děrači, 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.´ 

(L 18,11-13).  

Ospravedlněn odešel celník, 

ne farizeus. Modlitba farizeje nebyla 

vyslyšena. Nefungovala, protože ne-

měl správný postoj. Dokonce se tak 

modlil sám k sobě (sebestředný člo-

věk). Někdy se modlíme neefektním 

způsobem. Když vás neospravedlní 

nebe, tak kdo? 

A všichni byli naplnění Du-

chem Svatým. Bylo to proto, že se 

dostali do potíží kvůli službě Pánu, 

kvůli evangeliu, kvůli spasení lidí. 

Kvůli svědectví uzdraveného u Krás-

né brány: Petr však řekl: "Stříbro ani 

zlato nemám, ale co mám, to ti dám: 

ve jménu Ježíše Krista Nazaretského 

vstaň a choď!" (Sk 3,6). Uzdravený 

potom radostí zpíval a skákal. To byl 

příklad Boha v akci.  

Druhý příklad modlitby, po 

které došlo k zemětřesení je tento 

známý příběh:   

Také dav se obrátil proti nim 

a soudcové z nich dali strhat šaty a 

rozkázali je zbičovat. Když je důklad-

ně zbičovali, zavřeli je do vězení a 

žalářníkovi poručili, aby je dobře 

hlídal. On je podle toho rozkazu za-

vřel do nejbezpečnější cely a pro 

jistotu jim dal nohy do klády. Kolem 

půlnoci se Pavel a Silas modlili a 

zpěvem oslavovali Boha; ostatní věz-

ňové je poslouchali. Tu náhle nastalo 

veliké zemětřesení  a  celé vězení se 



otřáslo až do základů. Rázem se ote-

vřely všechny dveře a všem vězňům 

spadla pouta (Sk 16,22-26). 

Tato epizoda popisuje náš 

svět. Svět bez Krista je jedno velké 

vězení. `Duch Hospodinův jest nade 

mnou; proto mne pomazal, abych 

přinesl chudým radostnou zvěst; po-

slal mne, abych vyhlásil zajatcům 

propuštění a slepým vrácení zraku, 

abych propustil zdeptané na svobodu 

(L 4,18).  

Abyste mohli ostatním věz-

ňům kázat evangelium, musíte jít do 

vězení. Nečteme, že by si Pavel a 

Silas stěžovali. Vzpomeňme si na 

příběh Josefa, kterého bratři prodali 

do otroctví. Dostal se do Potífarova 

domu a tam sloužil s takovým nasa-

zením, že Potífar viděl, že Bůh je 

s ním. Ve všem, co dělal, mu Bůh 

žehnal. Kolik asi v sobě musel mít 

Josef otázek? Jsem přesvědčen, že 

Hospodin byl s ním, protože on nedo-

volil, aby jeho srdce opanovala něja-

ká hořkost. Dokonce ani tehdy, když 

ho křivě obvinila Potífarova žena a 

on se dostal do vězení. I ředitel věze-

ní udělal Josefa šéfem. I on viděl, že 

Hospodin je s ním. Josef se nikdy 

nepostavil do role ufňukánka plného 

sebelítosti.  

Ani první církev se nelitova-

la. Ono to bylo pro věrnost Božímu 

slovu, pro věrnost Bohu, aby naplnili 

Boží plány. Byli zbití, zbičovaní, no-

hy v kládě a oni se kolem půlnoci 

modlili a zpěvem oslavovali Boha. 

Ostatní vězňové to slyšeli. O to jde. 

Aby to ostatní vězňové kolem nás 

slyšeli. Církev, která je neviditelná a 

neslyšitelná nemůže nikoho zachrá-

nit! Lidé ve světě jsou spoutaní kon-

zumním životem, démonskými sila-

mi, majetkem. Nevidí, neslyší.  

Slyšeli lidé okolo tebe, že jsi 

Kristovec, který věří v živého Krista? 

Pavel se cítil svobodným, i když měl 

okovy. Byl daleko svobodnější než 

voják, který ho strážil. A slyšelo to i 

nebe. Celé vězení se otřáslo a věz-

ňům spadla pouta. To je církev 

v akci. Když se církev modlí, lidem 

kolem nás mají spadnout pouta. Mod-

lící se církev napříč nepřízni situací. 

Často jsme rozmazlení, máme se vel-

mi dobře. Modleme se, abychom ta-

kovou církví byli. Jsme nositelé 

evangelia o spasení, o svobodě. 

David se dostal do potíží, 

protože byl Bohu věrný. Vyznával: 

Pro předního zpěváka. Žalm Hospo-

dinova služebníka Davida, který 

přednášel slova této písně Hospodinu 

v den, kdy jej Hospodin vysvobodil ze 

spárů všech jeho nepřátel i z rukou-

Saulových. Pravil: Miluji tě vroucně, 

Hospodine, moje sílo. Hospodine, 

skalní štíte můj, má pevná tvrzi, vy-

svoboditeli, Bože můj, má skálo, utí-

kám se k tobě, štíte můj a rohu spásy, 

nedobytný hrade!  … V soužení jsem 

vzýval Hospodina, k svému Bohu o 

pomoc jsem volal. Uslyšel můj hlas 

ze svého chrámu, mé volání proniklo 

až k jeho sluchu. Země se zachvěla, 

roztřásla se, hory v základech se 

hnuly, chvěly se před jeho plamen-

ným hněvem (Ž 18,1-3. 7-8). Výsled-

kem bylo, že se nebe zatřáslo.   

Jako kadidlo ať míří má 

modlitba k tobě, pozdvižení mých 

rukou jak večerní oběť (Ž 141,2). 

Kadidlo zde reprezentuje 

moc svatých. A když tu knihu ucho-

pil, čtyři bytosti a čtyřiadvacet starců 

padlo na kolena před Beránkem; kaž-

dý měl loutnu a zlatou nádobu napl-

něnou vůní kadidla, což jsou modlit-

by Božího lidu (Zj 5,8).  

Naše modlitby, naše chvály, 

naše vděčnost jsou vůní kadidla. Vše, 

co máme, je z Boží milosti.  

Neposlouchá nás jenom ne-

be: Bůh chce, aby nebeským vládám 

a mocnostem bylo nyní skrze církev 

dáno poznat jeho mnohotvarou 

moudrost, podle odvěkého určení, 

které naplnil v Kristu Ježíši, našem 

Pánu (Ef 3,10-11).  

To je Boží plán, Boží vůle. 

Když přijmeme Boží slovo a věříme 

mu, mocnosti se klepou. 

Až přijde „Velké finále“: A 

viděl jsem nebesa otevřená, a hle, 

bílý kůň, a na něm seděl ten, který má 

jméno Věrný a Pravý, neboť soudí a 

bojuje spravedlivě. Jeho oči plamen 

ohně a na hlavě množství králov-

ských korun; jeho jméno je napsáno 

a nezná je nikdo než on sám. Má na 

sobě plášť zbrocený krví a jeho jmé-

no je Slovo Boží. … Z jeho úst vychá-

zí ostrý meč, aby jím pobíjel národy; 

bude je pást železnou berlou. On bu-

de tlačit lis plný vína trestajícího 

hněvu Boha všemohoucího. Na plášti 

a na boku má napsáno jméno: Král 

králů a Pán pánů. … Ostatní byli 

pobiti mečem vycházejícím z úst 

jezdce. A všichni ptáci se nasytili 

jejich těly (Zj 19,11-13.15-16. 21).  

Bible nám ukazuje, že Boží 

slovo v ústech je mečem, kterým 

můžeme bít své nepřátele. Kristus je 

hlava, ruce a nohy jsme my. Nauč-

me se biblické verše a vyznávejme 

je.  

 

Závěr: 

 

1/ Když se církev modlí (a chválí), 

„nebe“ VŽDY poslouchá. 

2/ Kdy se může vše „otřást“? Když 

se církev modlí a chválí svého Boha. 

3/ Nářky, stěžování, fňukání, lamen-

tování, bědování situaci nezmění. 

Navíc jsou znakem nevíry. 

4/ Jsme „sloužící Církev“ a s tím má 

Nepřítel vždy problém.  

5/ Jenže, MY jsme Církev ŽIVÉHO 

BOHA (měj to vědomí). 

6/ Dostat se pro evangelium do vě-

zení není nikdy prohra. 

7/ Postav do čela své situace od-

hodlanou modlitbu, chválu a dě-

kování.  

 

 

Církev je živé tělo 
Pavel Kalous, 17.7.2016 

 

Lidé se spojili ve společen-

ství a začali stavět v Babylóně vyso-

kou věž až do nebe. Spojili se a pra-

covali, ale bez Boha. Bůh to tak ne-

chtěl. Nebyl to Boží plán, nebylo 

tam Boží požehnání a v podstatě to 

bylo lidské rouhání.  

Vidíme, co se děje ve spo-

lečnosti v poslední době (události 

v Nice, v Ankaře,…). EU se ještě 

třese z nedávného brexitu.  Ve spo-

lečnosti, do které lidé živého Boha 

nezvou. 



V době největšího rozkvětu 

se společenství římské říše zdálo veli-

ké a neotřesitelné, ale také se roz-

padlo. Snaha vytvořit jakési lidské 

tělo bez hlavy, tj. bez Boha, vždy 

končí špatně. Každé společenství bez 

Boha se dříve nebo později rozpadne.  

Boží slovo říká: 

Vy jste tělo Kristovo, a každý 

z vás je jedním z jeho údů (1 

K 12,27).  

Víte, že každý z vás,  je jed-

ním z živých údů Kristova těla? 

Všimněte si, kolik těch částí je.  

Boží slovo dále říká: 

`Všechno podrobil pod jeho 

nohy´ a ustanovil jej svrchovanou 

hlavou církve,  která je jeho tělem, 

plností toho, jenž přivádí k naplnění 

všechno, co jest. … protože, muž je 

hlavou ženy, jako Kristus je hlavou 

církve, těla, které spasil (Ef 1,22-

23.5,23).   

Apoštol Pavel také napsal, že 

hlavou církve je Kristus. Tak to Bůh 

stvořil. Jakákoliv jiná snaha, se rovná 

snaze budovat babylonskou věž.  

Nechceme a nebudujeme věž 

bez Boha. Chceme budovat Kristovo 

tělo.  

On jest hlavou těla - totiž 

církve. On je počátek, prvorozený z 

mrtvých - takže je to on, jenž má pr-

venství ve všem. … Proto se raduji, že 

nyní trpím za vás a to, co zbývá do 

míry utrpení Kristových, doplňuji 

svým utrpením za jeho tělo, to jest 

církev. … Takový člověk se nedrží 

hlavy, Krista, z níž celé tělo, pevně 

spojené klouby a šlachami, roste Bo-

žím růstem (Ko 1,18.24.2,19).  

Opět nám připomíná, že On 

je hlavou církve. Určitě jste viděli 

nějaký film o bezhlavém jezdci. 

V historii církve se několikrát stalo, 

že lidé přebírali funkci hlavy. A 

podle toho to také vypadalo. Mistr 

Jan Hus chtěl reformovat tyto defekty 

Kristu Ježíši: Způsobem bytí byl ro-

ven Bohu, a přece na své rovnosti 

nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal 

na sebe způsob služebníka, stal se 

jedním z lidí. A v podobě člověka se 

ponížil, v poslušnosti podstoupil i 

smrt, a to smrt na kříži (Fp 2,2-8).  

Toto je předpis, když chceme 

stavět. Hlava – Ježíš je příkladem. 

Všichni nemůžou dělat všechno, to 

nejde dělat na stavbě, ani v Kristově 

těle. Ruce musí spolupracovat 

s hlavou a nohami, jinak nikam nedo-

jdeme. 

V církvi musí být určitý řád 

(nikoliv chaos); každý má své mís-

to, svou odpovědnost. 
A toto jsou jeho dary: jedny 

povolal za apoštoly, jiné za proroky, 

jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za 

pastýře a učitele,  aby své vyvolené 

dokonale připravil k dílu služby - k 

budování Kristova těla (Ef 4,11-12). 

Lidé mají někdy podivné 

motivy ke službě v církvi:  
Apoštol Pavel varuje, aby: 

Vy jste byli povoláni ke svobodě, 

bratří. Jen nemějte svobodu za příle-

žitost k prosazování sebe, ALE služte 

v lásce jedni druhým (Ga 5,13).  

A další příklad: Jidáš Iškari-

otský se na první pohled jevil jako 

člověk, který měl na srdci lidi, kteří 

měli nedostatek.  

Tu vzala Marie libru drahého 

oleje z pravého nardu, pomazala Je-

žíšovi nohy a otřela je svými vlasy. 

Dům se naplnil vůní té masti. Jidáš 

Iškariotský, jeden z jeho učedníků, 

který jej měl zradit, řekl: "Proč nebyl 

ten olej prodán za tři sta denárů a 

peníze dány chudým?" To řekl ne 

proto, že by mu záleželo na chudých, 

ale že byl zloděj: měl na starosti po-

kladnici a bral z toho, co se do ní 

dávalo (12,3-5). Bible odhaluje jeho 

skutečné postoje. Vůbec mu nezále-

želo na lidech a kradl. 

Jsem přesvědčen, že Bůh 

chce, aby Kristovo tělo rostlo jako 

věž. Církve staví kostely, modlitebny. 

Nejsou to věže do nebe bez Boha.  

My ještě nestavíme kostel, za 

rok to může být jiné.  

Starejme se o svou církev 

stejně jako o své tělo. Jsem Bohu 

vděčný, že nás Bůh spojil 

s wichitským sborem.  

Děkujeme.  

církve. Hlavou církve nemůže být 

nikdo z lidí, ani nikdo z andělů, dé-

monů ani duchů. Krista nelze nahra-

dit, i když se o to snaží.  Není-li tam 

ta správná hlava, společnost je 

ochromena. Hlava není spojena 

s tělem. Víme, že když se stane úraz 

a je poraněna mícha, je přerušena 

koordinace celého těla.  

Minulý týden jsme byli 

svědky něčeho úžasného. Už 13 let 

funguje spolupráce s křesťanským 

společenstvím z Wichity. Přestože 

nemluvím dobře anglicky, můžu 

spolupracovat s jiným párem rukou 

Marka a Amy. Je to opravdu daleko. 

Proč? Protože máme společnou hla-

vu. A společné cíle hlavy. A hlava 

nás vede k tomu, že se chceme spo-

lečně domluvit a chceme společně 

spolupracovat. 

K tomu nás vede Písmo. Se-

trvávání křesťanů v Písmu nás vede 

ke správnému fungování církve.  

JAK čtu Boží slovo, JAK to 

chápu, jak to vykládám. 

Tu vystoupil jeden zákoník a 

zkoušel ho: "Mistře, co mám dělat, 

abych měl podíl na věčném životě?" 

Ježíš mu odpověděl: "CO je psáno v 

Zákoně? JAK to tam čteš?" („Kterak 

čteš?“ KR). On mu řekl: "Miluj Hos-

podina, Boha svého, z celého svého 

srdce, celou svou duší, celou svou 

silou a celou svou myslí´ a `miluj 

svého bližního jako sám sebe´." Ježíš 

mu řekl: "Správně jsi odpověděl. To 

čiň a budeš živ." (L 10,25-28).  

Je rozdíl mezi tím, co tam 

čtu a jak to tam čtu. Byli jste někdy 

v pokušení, najít v Písmu něco ke 

svému obrazu? Já také. Kristus polo-

žil tuto otázku. S jakým postojem 

srdce čteš Písmo? Chceš slyšet Bo-

ha? Někdy chci být hlavou a nechci 

slyšet signál z hlavy. Někdy se kla-

meme a lžeme sami sobě. Přemýšlej-

me o tom. 

Je dobré si některé věci při-

pomínat, abychom se nestali institu-

cí: Dovršte mou radost a buďte stej-

né mysli, mějte stejnou lásku, buďte 

jedné duše, jednoho smýšlení, v ni-

čem se nedejte ovládat ctižádostí ani 

ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte 

jeden druhého za přednějšího než 

sebe; každý ať má na mysli to, co 

slouží druhým, ne jen jemu. Nechť je 

mezi vámi takové smýšlení, jako v 



 

 

je ohněm. …(v.3 KR).  

PROTO tomu potřebujeme 

správně porozumět, Písmo není proti 

společné práci, proti člověku, který 

chce něco vybudovat. Ale kde je 

Bůh? 

Jaké jsou motivy, co je pod-

statou: Nato řekli: "Nuže, vybuduj-

me SI město a věž, jejíž vrchol bude 

v nebi…..(v.4). Chtěli si vybudovat 

něco nebeského. To byly lidské 

představy. O Božích představách se 

dozvíme, když začneme číst Bibli. 

Tam zjistíme, co je funkční a přive-

de nás tam, kam se toužíme ve svém 

srdci dostat. Také se dozvíme, čeho 

se máme vyvarovat. Pokud se lidská 

stavba bez Boha nedaří, obviňujeme 

z toho Boha.  

Babyloňané se chovali po-

dobně jako farizeus, který se modlil 

sám k sobě (L 18,11). Bůh takovou 

modlitbu neslyší.  

Bůh k tomu nebyl pozván, 

proto sestoupil. 

Nuže, sestoupíme a zmateme 

jim tam řeč, aby si navzájem nerozu-

měli." I rozehnal je Hospodin po 

celé zemi, takže upustili od budování 

města. Proto se jeho jméno nazývá 

Bábel (to je Zmatek), že tam Hospo-

din zmátl řeč veškeré země a lid ro-

zehnal po celé zemi (v. 7-9).  

Je to takové poselství o tom, 

že stavbou věže vstupujeme do du-

chovní oblasti. Ježíš odcházel na 

horu, aby se tam modlil. Lidé neko-

munikovali s Bohem, neptali se Ho. 

Nemodlili se. Nečteme to tam.  

Apoštol Pavel a Petr se ne-

stali výjimečnými, protože byli výji-

meční. Oni měli výjimečného Boha. 

I ty jsi v Božích očích výjimečný, 

když Mu dovolíš, aby tě zastavil na 

tvé cestě a stal se Pánem ve tvém 

srdci.  

Dokončení příště. 

také Noemův příběh. Toto je rodopis 

Noeho: Noe byl muž spravedlivý, bez-

úhonný ve svém pokolení; Noe chodil 

s Bohem (Gn 6,9).  

Jak můžeme chodit s Bohem, 

kterého nevidíme a nemůžeme ho 

vzít za ruku? I Enoch chodil 

s Bohem. A můžeme i my. On nás 

k tomu přizpůsobil a dělá to skrze 

smíření s Kristem a prostřednictvím 

svého Svatého Ducha, který v nás 

přebývá.  

A protože Noe „chodil“ 

s Bohem: Noe udělal všechno přesně 

tak, jak mu Bůh přikázal (Gn 6,22). 

Noe udělal všechno, jak mu 

Hospodin přikázal (Gn 7,5). Dělat 

všechno, co říká Bůh, je zárukou ví-

tězství.  

Noe, když poslechl Pána Bo-

ha a postavil archu, tak tím zachránil 

nejen sebe, ale i svou rodinu. Noe 

nám v tom dává veliký příklad. Učme 

se od něho, jak stavět archu s Bohem.  

Noe měl s Bohem obecen-

ství, Noe Bohu naslouchal, Noe Bo-

ha poslouchal. 

V neděli mnoho lidí naslou-

chá Božímu slovu. Budou Ho i po-

slouchat? To úzce souvisí 

s požehnáním. A může to znamenat i 

dělicí čáru mezi životem a smrtí. 

V případě Noeho to bylo evidentní.  

Bůh má s člověkem plán. 

Něco chápeme a něco ne. Poslouchá-

me-li Ho, začíná v našem životě jed-

nat.  

Filip mu řekl: "Pane, ukaž 

nám Otce, a víc nepotřebujeme!" Je-

žíš mu odpověděl: "Tak dlouho jsem s 

vámi, Filipe, a ty mě neznáš? Kdo 

vidí mne, vidí Otce. Jak tedy můžeš 

říkat: Ukaž nám Otce? (J 14,8-9). 

Kristus je v Otci a Otec je v Kristu.  

O Kristu je řečeno, že: Hle, 

stojím přede dveřmi a tluču; zaslech-

ne-li kdo můj hlas a otevře mi, VE-

JDU k němu a budu s ním večeřet a 

on se mnou (Zj 3,20).  

Je na každém, zda Mu otevře 

svoje srdce. Ježíš je osobní, velmi 

osobní, bytostně reálný, konkrét-

ní...  Je ochotný přijít k nám a podat 

ruku. 

Vraťme se k úvodním ver-

šům: Tu si řekli, vybudujeme si … 

tak nějak bez Boha:  
A řekli jeden druhému: Nu-

že,  nadělejme  cihel,  a  vypalme  je 

Závěr: 

 

1/ Tělo má pouze jednu hlavu = Kris-

ta. 

2/ Církev je živým organismem, tě-

lem (nikoliv věží). 

3/ Harmonie těla, tj. jeho částí je dů-

ležitá. Proto, „ladíme“ se podle PÍS-

MA. 

4/ Kristus (hlava) chce mít své tělo 

zdravé (Fp 2,2-8). 

5/ Jako může být lidské tělo nemoc-

né, tak může být i církev. Chraňme si 

své postoje srdce, motivy.  

6/ Jako se staráme o svá těla 

(hygiena, výživa), je třeba se starat, 

pečovat o tělo Kristovo. 

7/ Rozhodni se: Kým chceš být? Čím 

chceš být? CO a JAK to tam čteš? 

 

Babylónská věž 
Pavel Kalous, 24.7.2016 

 

Celá země byla jednotná v 

řeči i v činech. Když táhli na východ, 

nalezli v zemi Šineáru pláň a usadili 

se tam. Tu si řekli vespolek: "Nuže, 

nadělejme cihel a důkladně je vypal-

me." Cihly měli místo kamene a asfalt 

místo hlíny. Nato řekli: "Nuže, vybu-

dujme si město a věž, jejíž vrchol bu-

de v nebi. Tak si učiníme jméno a 

nebudeme rozptýleni po celé zemi." I 

sestoupil Hospodin, aby zhlédl město 

i věž, které synové lidští budovali. 

Hospodin totiž řekl: "Hle, jsou jeden 

lid a všichni mají jednu řeč. A toto je 

teprve začátek jejich díla. Pak nebu-

dou chtít ustoupit od ničeho, co si 

usmyslí provést. (Gn 11,1-6). Čti 7-9. 

Máte někdo zkušenost 

s černou stavbou? Jistě víte, co to 

znamená. Nejznámější černou stav-

bou v Božích očích je Babylónská 

(bábelská) věž. Lidé rádi staví co nej-

vyšší stavby sami sobě, tzv. mra-

kodrapy.  

Město Babylón založil 

Nimrod a cílem bylo centralizovat 

lidstvo. I císaři se snažili centralizo-

vat lidstvo a dělá to i EU dnes. Spojo-

vat lidi je dobré, ale dělat to bez Bo-

ha, v tom je problém. Snaha dostat se 

do nebe bez Boha dopadá špatně. To 

není možné.  

Cílem bylo:  Tak si učiníme 

jméno,… Člověk chce, aby jeho jmé-

no bylo viditelné.  

V Knize Genesis je zapsán 



Semínko víry musí růst, 13.č –

Pochybnosti. 
Pavel Kalous, 8.6.2016 

 

Když se díváme na Krista, je 

vše ok, ale jakmile se díváme na 

okolnosti a pochybujeme, tak ztrácí-

me půdu pod nohama. Petra přepadl 

strach, ztratil víru a začal se topit. 

Víra je to, co tě drží nad vodou v ja-

kékoli situaci. Vždycky proti tobě 

budou stát nějaké okolnosti, ale ty 

můžeš být nad tím vším, skrze víru. 

Dívej se na Krista a ono to bude fun-

govat. Pochybnosti jsou víra naruby. 

Ve víře stůjme pevně. Víra je akční, 

je konající, jde vždy dopředu, po-

chybnosti nás naopak tlačí zpět. 

1/ Pochybnosti se v textu 

týkají věřících.  

To má svou ďábelskou 

„logiku“. Satan se pokouší zpochyb-

nit Boží slovo, nechce, aby byla cír-

kev akční. Někdo řekne: „Pochybovat 

je lidské.“ Ano, ale ne u Božího člo-

věka. Pochybnosti v Písmu nejsou 

nikdy předmětem „pochvaly“(ty ma-

lověrný!). Stav si před oči Boží slo-

vo, Hospodina a tvá víra poroste. 

Nejzchytralejší ze vší polní 

zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, 

byl had. Řekl ženě: "JAKŽE, Bůh 

vám zakázal jíst ze všech stromů v 

zahradě?" (Gn 3,1) 

Zkušenosti posuzujeme Bo-

žím SLOVEM, ne obráceně. Posu-

zovat Slovo zkušeností nefunguje, je 

to ďábelské. Bůh své SLOVO nemě-

ní, ale je tu někdo, kdo ho chce změ-

nit. Satan ho nemůže změnit jako 

takové, ALE snaží se ho změnit v 

našem srdci. ZNIČ (a NIČ) každého 

„obra“ v zaslíbeních, která máš od 

Boha. Jinak tě bude stále obtěžovat, 

jako pozůstatky obrů,  Izraelce v za-

slíbené zemi. Obr = „pokorný“ život 

bez požehnání, život s nemocemi, 

život ve strachu, život bez vítězství, s 

falešnými břemeny … 

2/ O co v pochybnostech 

jde? 

Především, ODVRÁTIT 

Božího člověka, aby KONAL Boží 

slovo. Ďáblu nevadí, že Boží slovo 

znáte.  Ďáblu vadí, že Boží slovo 

konáte! 

Tu spadl příval, přihnaly se vody, 

zvedla se vichřice, a vrhly se na ten 

dům; ale nespadl, neboť měl základy 

na skále. Ale každý, kdo slyší tato má 

slova a neplní je, bude podoben muži 

bláznivému, který postavil svůj dům 

na písku. A spadl příval, přihnaly se 

vody, zvedla se vichřice, a obořily se 

na ten dům; a padl, a jeho pád byl 

veliký." (Mt 7,25) 

Uvědomte si, že duchovní 

boj je ve vás, na vás záleží, čemu se 

rozhodněte věřit. Jde o BOŽÍ SLO-

VO ve TVÉM srdci a UŽITEK, kte-

rý přináší. 

Pokaždé, když někdo SLYŠÍ 

SLOVO o království a nechápe, při-

chází ten ZLÝ a vyrve, co bylo zase-

to do jeho SRDCE; to je ten, u koho 

se zaselo podél cesty. U koho bylo 

zaseto na skalnatou půdu, to je ten, 

kdo SLYŠÍ SLOVO a hned je s ra-

dostí přijímá; ale nezakořenilo v 

něm a je nestálý: když přijde tíseň 

nebo pronásledování pro to slovo, 

hned odpadá. U koho bylo zaseto do 

trní, to je ten, kdo SLYŠÍ SLOVO, 

ale časné starosti a vábivost majetku 

slovo udusí, a zůstane bez úrody. U 

koho bylo zaseto do dobré země, to 

je ten, kdo SLYŠÍ SLOVO i chápe a 

přináší úrodu, jeden stonásobnou, 

druhý šedesátinásobnou, třetí třiceti-

násobnou." (Mt 13,19) 

Když slyšíte „oslovující ká-

zání“, jste nadšení. První, co však 

přijde, jsou pochybnosti, které se vás 

budou snažit zabrzdit, zastavit. Po-

chybnosti však nejsou myšlenky 

„samy od sebe“, ale je to ten Zlý, 

původce. Jsou „slovem“ toho Zlého, 

jak vás odradit od KONÁNÍ. Bůh 

vám nebude sebe ani svoje Slovo 

zpochybňovat. Ďáblu nevadí, že vě-

říme, ale vadí mu, když ve víře ko-

náme. Chce zmařit, aby Slovo  

přineslo v našem srdci užitek. 

3/ Co je pochybnost? 

ř. APOREO – pochybnost, 

nebýt si jistý, váhat, nevědět si rady, 

s rozumem v koncích. 

ř. DIAKRINESTHAI – vá-

hat, kolísat, věřit a přesto pokládat za 

nemožné. 

ř. DISTAZEI – pochybovat 

(Mt 14,31 … Petr po vodě; 28,17 … 

ale někteří pochybovali). 

Řecké pojmy jsou chápány 

vždy jako „protiklad víry“ (Adolf 

Novotný, pochybnosti, str. 665). Bůh 

vám nikdy nepošle pochybnosti. Na-

příč Biblí Bůh člověka povzbuzuje, 

aby věřil, spoléhal se. 

Věřit Bohu znamená spoleh-

nout se na to, v co doufáme, a být si 

jist tím, co nevidíme. K takové víře 

předků se Bůh přiznal svým svědec-

tvím. (Žd 11,1)  

Máme nová, aktuální svědec-

tví? Nebo žijeme ze starých? 

Víra je důkaz skutečnosti. 

 Takže, víte, že něco je Božím 

plánem (dle Slova) a chcete to vyko-

nat. Rozhodli jste se, „už už“ vstává-

te, že půjdete za člověkem. A první, 

co přiletí, jsou pochybnosti: (…a je to 

tady): to nezvládnu, ztrapním se, po-

čkám do příště, … 

Pokud prožíváte myšlenky 

pochybností, ty samy o sobě ještě 

pochybnostmi nejsou. Myšlenky po-

chybností, ještě nejsou hříchem. To 

je jen satanova AKCE, kdy se PO-

KOUŠÍ (snaží se). To samo o sobě 

ještě není pochybnost v srdci. Je to 

myšlenka v hlavě.  

Kdy nastává problém? 

Když se mu podaří vás od záměru 

„něco udělat“ odvrátit, to je ovoce 

pochybností.  

V tom okamžiku „slovo po-

chybnosti“ sestoupilo do srdce. Sku-

tek víry, důvěry v Boží slovo se změ-

ní v„ne-skutek“, couvnete, stáhnete 

se. Satan z nás chce udělat „věřící 

zbabělce“ (Zj 21,8).  

Nejprve se rozhodnete, že 

to uděláte, ALE pak z toho couvne-

te. To se rovná zakopané hřivně.  

Nezapomeňte, že myšlenky 

pochybností můžeme odmítnout. 

Biblická hodina 



4/ Biblická víra je totiž 

vírou KONAJÍCÍ, drží se Božího 

slova, „kurzu“ a nemění ho. 

Někdo však řekne: "Jeden 

má víru a druhý má skutky." Tomu 

odpovím: Ukaž mi tu svou víru bez 

skutků a já ti ukážu svou víru na 

skutcích. … Neuznáš, ty nechápavý 

člověče, že víra bez skutků není k 

ničemu? … Jako je tělo bez ducha 

mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků. 

(Jk 2,18.20.26)  

 

Nenabízejme Bohu skut-

ky, které nám nepřipravil, na kte-

ré nepotřebujete víru. Je to hřích 

„cizího ohně“ (Lv 10,1; Áronovi 

synové Nádab a Abíhú a kadidelni-

ce). 

 

Jsme přece jeho dílo, v 

Kristu Ježíši stvořeni k tomu, aby-

chom konali dobré skutky, které 

nám Bůh připravil. (Ef 2,10) 

Jsme přece jeho dílo, stvo-

řeni k tomu, abychom byli schopni 

konat dobré skutky. Bůh je předem 

připravil, abychom je pak ve svém 

životě uskutečňovali. (Petrů) 

Církev může činit (a také 

činí) mnoho skutků, aniž by k tomu 

potřebovala Boha. Hledejme skutky 

víry, které nám připravil.  

Víra úzce souvisí 

s jednáním, činností, s aktivitou. 

Od toho se nás Zlý pokouší odra-

dit.  

Všechno DĚLEJTE bez 

reptání a bez POCHYBOVÁNÍ. (Fp 

2,14) 

Takže Slovo je STEJNÉ, vy 

jste STEJNÍ; to, co se musí změnit, 

jsou okolnosti. Vězte, že ďábel ne-

bude chtít, ALE musí ustoupit. 

Čas mezi tím (postojem víry) a změ-

nou (viditelnou) je nazván „bojem 

víry“. Jak roste naše víra, tak se in-

terval zkracuje. Nedáváme na to, co 

vidíme, co slyšíme nebo cítíme. Bo-

ží moc necouvá, a už vůbec nežeb-

rá, ALE koná a jde dopředu! Pak 

přicházejí živá aktuální dnešní svě-

dectví. 

Takže, čemu ještě nero-

zumíme? 
A jiná zrna padla do dobré 

země a vzcházela, rostla, dávala 

úrodu   a   přinášela   užitek    i  

třicetinásobný i šedesátinásobný i 

stonásobný." A řekl: "Kdo má uši k 

slyšení, slyš!" … Řekl jim: 

"Nerozumíte tomuto podobenství? Jak 

porozumíte všem ostatním? Rozsévač 

rozsívá slovo. (Mk 4,8.13) 

Není problém v semeni = 

Slově. Není problém v rozsévači = 

Kristu. Jde, o „půdu srdce“. Jak se 

rozhodneš? Jen 25 procent lidí uvidí 

výsledky. Když není výsledek, jde o 

selhání země, půdy. Chceš, aby tvoje 

víra rostla? Chceš mít výsledky? 

Chceš mít svědectví? Rozhodni se, 

jakou půdou budeš. Teď, během bib-

lické hodiny, jsem rozséval „slovo“. 

Ne, není odpověď. 

Jak trávíš svůj čas? Čím se 

v mysli zaobíráš? Čím se „naplní 

duše tvá“? 

U jiných je zaseto do trní: Ti 

slyší slovo, ale časné starosti 

(pečování KR), vábivost majetku a 

chtivost ostatních věcí vnikají do nitra 

a dusí slovo, takže zůstane bez úrody. 

(Mk 4,18) 

Neříkej „já bych“, „kdybych“, 

Boží slovo říká, že můžeš. Bůh už 

všechno připravil, všechno řekl, 

všechno dal. Teď jsi na řadě ty. 

 

Závěr: 

 

1/  Bůh vede člověka svým Slovem ke 

spolehnutí, důvěře, víře. 

2/  Pochybnosti nejsou váš přítel. Bůh 

je neposílá. 

3/  Vždy jde o KONÁNÍ Slova, niko-

liv, kolik toho z Písma znáte. 

4/  Konejme skutky víry (viz Žd 

11.k), které nám ON připravil. 

5/  Máš autoritu změnit okolnosti (ale 

bez pochybování). 

6/  Pochybnosti vytlačujeme říkáním 

(vyznáváním) Božího slova. 

7/  Chceš mít živé svědectví? Roz-

hodni se, vykroč a konej! 

 

Štít víry 
Pavel Kalous, 15.6.2016 

 

 A tak, bratří, svou sílu hle-

dejte u Pána, v jeho veliké moci. Ob-

lecte 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 nadzem-

ským duchům zla. Proto vezměte na     

sebe plnou Boží zbroj, abyste se moh-

li v den zlý postavit na odpor, všech-

no překonat a obstát. Stůjte tedy 

`opásáni kolem beder pravdou, obr-

něni pancířem spravedlnosti, obuti k 

pohotové službě evangeliu pokoje´ a 

vždycky se štítem víry, jímž byste 

uhasili všechny ohnivé střely toho 

Zlého.  Přijměte také `přílbu spasení´ 

a `meč Ducha, jímž je slovo Boží´. 

(Ef 6,10-17) 

A zvláště pak vezmouce štít 

víry, kterýmž byste mohli všecky šípy 

ohnivé nešlechetníka toho uhasiti. (v. 

16 KR) 

K tomu všemu vezměte štít 

víry, jímž budete moci uhasit všechny 

hořící šípy toho Zlého. (v. 16 KMS)  

Při každé příležitosti se hned 

chraňte vírou jako štítem. Tak budete 

moci uhasit všechny ohnivé střely 

toho ničemníka. (v. 16 Petrů) Nemů-

žete jít dopředu, když se nemáte čím 

chránit. 

Štít – „thureos“ – základ slo-

va „thura“ = znamená „dveře“. (Cca 

130 cm x 80 cm, obdélníkového tva-

ru, zakřivený, ze dvou kusů dřeva, 

pokrytý, potažený pomalovanou sil-

nou vrstvou kůže, hrany olemované 

železem). Před bojem se štíty namá-

čely ve vodě, aby se zabránilo jejich 

shoření.  

Víra - řecky „pistis“ – víra, 

důvěra, pevná jistota, přesvědčení, 

spolehnutí (VZTAH). Víra není po-

cit. V našem kontextu, vše, co je za-

ložené na pouhém „spolehnutí se“ na 

pravdy svatých Písem. Křesťanská 

víra je vázaná na to, co říká Bůh. 

PROTO je třeba znát obsah Bible. 
Bez víry však není možné se 

mu zalíbit, protože ten, kdo přichází k 

Bohu, musí uvěřit, že Bůh je a že od-

plácí těm, kdo ho usilovně hledají. 

(Žd 11,6) 

Bez víry pak nemožné jest 

líbiti se Bohu; nebo přistupující k 

Bohu věřiti musí, že jest Bůh, a těm,  



kteříž ho hledají, že odplatu dává. 

(KR)  

Bez štítu to nejde! Tento „štít 

víry“ chrání věřícího proti nepřátel-

ským šípům (hořícím, tedy letícím z 

dálky).  

Buďte střízliví a bděte! Váš 

protivník Ďábel obchází jako řvoucí 

lev a hledá, koho by pohltil. (1Pt 5,8)  

Tento štít je „z naší vlastní 

víry v“ (to je ten „materiál“). Každý 

z nás se musí naučit zacházet 

s Božím slovem. Nezapomeňme, že 

celý popis zbroje je uvozený slovy: 

„Stůjte tedy – držte svou pozici“ …  
Tato víra má schopnost 

„uhasit ohnivé šípy“. …jímž budete 

moci uhasit“ … (KMS) je přesné. 

V řečtině je tady použito mít „moc“, 

to je „dynamis“. 

Hle, dal jsem vám moc šlapat 

po hadech a štírech a po veškeré síle 

nepřítele, takže vám v ničem neuško-

dí. (L 10,19)  

Kolik šípů Zlého?  VŠECH-

NY. Neboj se říci nahlas - vyznat: 

„Já věřím v Ježíše Krista. Věřím 

v Jeho Slovo. …“„Jsem vítěz“; 

„nemoc, situace je poražena“. 

Řecké slovo „homologein“ – 

znamená: „mluvit ve shodě 

s“ (rozuměj ve shodě s Božím slo-

vem, s Kristem …). 

Vírou se odvoláváme na 

Boží slovo; vírou si jej přivlastňuje-

me a konáme TEĎ. Zhmotňujeme 

Boží slovo do reality. 

Kniha tohoto zákona ať se 

nevzdálí od tvých úst. Rozjímej nad 

ním ve dne v noci, ABYS mohl bedli-

vě plnit vše, co je v něm zapsáno. 

POTOM tě bude na tvé cestě prová-

zet zdar, potom budeš jednat prozíra-

vě. (Joz 1,8) 

Nýbrž si oblíbil Hospodinův 

zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve 

dne i v noci. Je jako strom zasazený u 

tekoucí vody, který dává své ovoce v 

pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše, 

co podnikne, se zdaří. (Ž 1,2-3) 

Víra v srdci není „cítím, že to 

tak je; vymýšlení, jak to asi je“. Není 

to názor, že „asi“. Víra je spolehnu-

tí, jak říká Bůh, že to je teď. Pak 

roste tvůj štít. 

Neboť ačkoli žijeme v těle, 

nebojujeme podle těla. Zbraně naše-

ho boje nejsou tělesné, ale mají od 

Boha sílu bořit opevnění; boříme  

myslím, že …“ ALE: „ Jak je to Pís-

mu?“ Ježíš řekl: „Je psáno. Je psá-

no. Je psáno.“ 

Boj víry je to, že stojíme na 

tom, co říká Boží slovo. I když není 

hned vidět výsledek. PRAVDA je 

to, co říká Bůh. Křesťanství není 

„filozofování“, mystika, ani psycho-

logie. 

Dejte si pozor, aby vás někdo 

nesvedl prázdným a klamným filoso-

fováním, založeným na lidských bá-

jích, na vesmírných mocnostech, a ne 

na Kristu. (Ko 2,8) 

Takový „mokrý štít“ nejen 

chrání, ale právě i hasí, musí hasit 

malý oheň v zárodku. … „ohnivé - 

hořící - šípy“ … 

Hrot šípu lukostřelců byl ob-

vykle omotán koudelí (či látkou) a 

namočen ve smole (nebo dehtu). Ob-

vykle střílené schopnými lukostřelci 

v salvách, po stovkách, setninami 

lučištníků.  

Cokoliv na nás satan střílí, 

pokoušející myšlenky, hříšná vnuk-

nutí, spalující žádostivost, falešné 

pocity a „sladké“ touhy, představy 

(představivost), ale i obavy a strach, 

zastrašování, lži a překrucování 

(skoro-pravdy!), útok na naše du-

chovní jistoty, pochyby 

(pochybování), nenávist, závist, 

vzpoura a reptání, pomluvy a kritizo-

vání, před tím vším se můžeme, má-

me krýt štítem víry. 

Ohnivé šípy charakterizují 

destruktivní vnuknutí (myšlenky) 

přicházející z vnějšku, tedy od Zlé-

ho, jež se mají v nás rozhořet. 

Milovaní, nevěřte každému 

vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, 

zda jsou z Boha; neboť mnoho faleš-

ných proroků vyšlo do světa. (1J 4,1) 

Jsme církev „vojáků“ Ježí-

še Krista.  
Jaké dobro, jaké blaho tam, 

kde bratří bydlí svorně! (Ž 133,1) 

A usilovně hleďte zachovat 

rozumování (výmysly, mysl …) a 

každou povýšenost, která se pozvedá 

proti poznání Boha. Uvádíme do 

zajetí každou myšlenku, aby byla 

poslušna Krista, a jsme připraveni 

potrestat každou neposlušnost, 

jakmile bude vaše poslušnost úplná. 

(2K 10,3-6 KMS)  

Lidské (i naše) myšlenky 

(myšlení) nahrazujeme Božím 

myšlením (proměňujte se obnovou 

…). Když se tak děje, roste náš štít. 

Přejímáme Boží názory, 

Kristovské pohledy na své okolí.  

A nepřizpůsobujte se tomuto 

věku, nýbrž proměňujte se obnovou 

své mysli, ABYSTE mohli rozpoznat, 

co je vůle Boží, co je dobré, Bohu 

milé a dokonalé. (Ř 12,2) 

Naše spolehnutí v Boží za-

slíbení nás činí nedobytnými, chrá-

něnými, pevnými … 
Skrze něho jsme přijali mi-

lost apoštolského poslání, aby ke cti 

jeho jména uposlechly a uvěřily 

všecky národy. (Ř 1,5) 

Skrze něho jsme přijali mi-

lost a apoštolské poslání k posluš-

nosti víry pro jeho jméno mezi všemi 

národy. (KMS) 

Přijali jste to pro sebe? Že 

můžete změnit své okolí?  

Nestydím se za evangelium: 

je to moc Boží ke spasení pro každé-

ho, kdo věří, předně pro Žida, ale 

také pro Řeka. (Ř 1,16) 

Pokušitel se pokouší nás při-

vést vždy k „minutí cíle“, tedy nevě-

řit Bohu (neplést: nevěřit v Boha). 

 Bůh říká ve svém Slově, že 

požehnané věci jsou jen ty správné 

v Jeho očích.  Satan říká, že radost 

a potěšení (uspokojení) přinášejí i ty 

věci nesprávné.  

Tedy víra z slyšení, a slyšení 

skrze slovo Boží. (Ř 10,17 KR) 

Co posloucháš? Tím jsi. 

Žijeme přece z víry, ne z to-

ho, co vidíme. (2K 5,7) 

Nebo skrze víru chodíme, a 

ne skrze vidění tváři Páně. (KR)   

Neboť kdo se narodil z Boha, 

přemáhá svět. A to vítězství, které 

přemohlo svět, je naše víra. Kdo jiný 

přemáhá svět, ne-li ten, kdo věří, že 

Ježíš je Syn Boží? (1J 5,4-5) 

Kdo přemáhá 

svět? PÍSMO nám ukazuje, v co a 

čemu máme věřit. Neříkáme: „Já si 



jednotu Ducha, spojeni svazkem po-

koje. (Ef 4,3) 

Toho Zlého“ … apoštol Pa-

vel se vrací k myšlence, kdo je náš 

nepřítel.  

 

Závěr:  

 

1/ Materiál štítu je „naše víra v“. Bůh 

očekává, líbí se mu, že budeš věřit, 

spoléhat ty, já. 

2/ Brání nás naše víra „v obsah Boží-

ho slova“. Proto je třeba Boží slovo, 

Písmo dobře znát. 

3/ Naše vyznání, vyznávání Božího 

slova, srdcem přivlastnění, účinně 

hasí šípy toho Zlého. 

4/ Šípy reprezentují „vnější vnuknu-

tí“, myšlenky odvádějící od Boží 

vůle, plánů (atd.). 

5/ Nehašené ne-Boží myšlenky, Pís-

mu odporující vnuknutí se mohou 

rozhořet ve spalující zničující plame-

ny. 

 

Jednota trojice  
Pavel Kalous, 22.6.2016 

 

A hned té noci vypravili 

bratří Pavla a Silase do Beroje. Když 

tam přišli, odebrali se do židovské 

synagógy. Židé v Beroji byli přístup-

nější než v Tesalonice: Přijali evan-

gelium s velikou dychtivostí a každý 

den zkoumali v Písmu, zdali je to tak, 

jak zvěstuje Pavel. A tak mnozí z nich 

uvěřili a s nimi nemálo Řeků, vzneše-

ných žen i mužů. (Sk 17,10) 

 Bratři hned v noci vypravili 

Pavla i Silu do Beroje. Když tam při-

šli, odebrali se zase do synagógy 

tamějších Židů. Ti byli ušlechtilejší 

než Židé v Thesalonice, protože přijí-

mali slovo evangelia s velikou ocho-

tou a každý den zkoumali v Písmě, 

zdali tomu tak je. Mnoho z nich při-

jalo víru, rovněž velký počet pohanů 

Josefův?" On jim odpověděl: "Jistě 

mi řeknete toto přísloví: Lékaři, 

uzdrav sám sebe! O čem jsme slyšeli, 

že se dálo v Kafarnaum, učiň i zde, 

kde jsi doma." (L 4,18-19.21-23, po-

dobně Iz 61,1) 

Duch svatý je poslán OT-

CEM. 
Ale Přímluvce, DUCH SVA-

TÝ, kterého pošle OTEC ve JMÉNU 

MÉM, ten vás naučí všemu a připo-

mene vám všecko, co jsem vám řekl. 

(J 14,26) 

Ale jak je psáno: `Co oko 

nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člo-

věku na mysl nepřišlo, připravil Bůh 

těm, kdo ho milují.´ Nám však to Bůh 

zjevil skrze Ducha; Duch totiž zkou-

má všechno, i hlubiny Boží. (1K 2,9-

10) 

Ježíš jedná jménem Otce 

(mandát): 
Jakmile však přijde on, Duch 

pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, 

neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale 

bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, 

co má přijít. On mě oslaví, neboť vám 

bude zvěstovat, co přijme ode mne. 

Všecko, co má Otec, jest mé. Proto 

jsem řekl, že vám bude zvěstovat, co 

přijme ode mne. (J 16,13-15) 

Já a Otec jsme jedno. (J 

10,30) 

DOKONALÁ JEDNOTA 

TROJICE. 
Protože znal jejich smýšlení, 

řekl jim: „Každé království vnitřně 

rozdělené pustne a žádná obec ani 

dům vnitřně rozdělený nemůže ob-

stát.“ (Mt 12,25) 

Je-li království vnitřně rozdě-

leno, nemůže obstát. Je-li dům vnitřně 

rozdělen, nebude moci obstát. (Mk 3, 

24-25) 

 Protože znal jejich myšlenky, 

řekl jim: „Každé království vnitřně 

rozdělené pustne a dům za domem 

padá.“ (L 11,17) 

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 po-

tvrzoval znameními. (Mk 16,19-20) 

`Každý dobrý dar a každé 

dokonalé obdarování´ je shůry, sestu-

puje od Otce nebeských světel. U ně-

ho není proměny ani střídání světla a 

stínu. (Jk 1,17) 

Každé dobré  dání  a   každý 

- mužů i žen - z vyšších vrstev. (Petrů) 

 Bratří pak hned v noci vy-

pustili i Pavla i Sílu do Berie. Kteříž-

to přišedše tam, vešli do školy Židov-

ské. A ti byli udatnější nežli Tessalo-

nitští, kteřížto přijali slovo Boží se vší 

chtivostí, na každý den rozvažujíce 

Písma, tak-li by ty věci byly, jakž ká-

zal Pavel. (KR)  

 

Zdá se ti to divné? Zdá se ti 

to nepokorné? Nikdy si to neslyšel? 

Až vám příště někdo bude krást slepi-

ci, dívejte se na to a čekejte 

s postojem: „staň se vůle Tvá“. 

Ďábel je zloděj, ne Bůh, ni-

kdy ne Bůh!  
Ježíš byl „letniční“. Kdy se to 

stalo? Když byl sám pokřtěn vodou a 

Duchem svatým a dělal „ty věci“. 

Ježíš chtěl, aby jeho učedníci byli 

„letniční“. Přikázal jim, aby nikam 

nechodili, DOKUD na ně nesestoupí 

„o letnicích“ Duch svatý. Apoštol 

Pavel (nebyl jeden z dvanácti) byl 

„letniční“. Kornélius byl „letniční“ …  

Sám od sebe nemohu dělat 

nic; jak mi Bůh přikazuje, tak soudím, 

a můj soud je spravedlivý, neboť ne-

hledám vůli svou, ale vůli toho, který 

mě poslal. (J 5,30) 

Všichni, které mi Otec dává, 

přijdou ke mně; a kdo ke mně přijde, 

toho nevyženu ven, neboť jsem se-

stoupil z nebe, ne abych činil vůli 

svou, ale abych činil vůli toho, který 

mě poslal. (J 6, 37-38) 

A kdo vidí mne, vidí toho, 

který mě poslal. (J 12,45) 

Ježíš mu odpověděl: „Tak 

dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě 

neznáš? Kdo vidí mne, vidí Otce. Jak 

tedy můžeš říkat: Ukaž nám Otce?“ (J 

14,9)  

Duch Hospodinův to má také 

na „svědomí“ (Na co Ježíš naráží ve 

verši 23?): 

`Duch Hospodinův jest nade 

mnou; proto(že) mne pomazal, abych 

přinesl chudým radostnou zvěst; po-

slal mne, abych vyhlásil zajatcům 

propuštění a slepým vrácení zraku, 

abych propustil zdeptané na svobodu, 

abych vyhlásil léto milosti Hospodi-

novy.´ … Promluvil k nim: "Dnes se 

splnilo toto Písmo, které jste právě 

slyšeli." Všichni mu přisvědčovali a 

divili se slovům milosti, vycházejícím 

z jeho úst. A říkali: "Což to není syn 



dokonalý dar sestupuje shora od Ot-

ce světel, u něhož není úchylky ani 

zastínění z obratu. (Petrů)  

Já Hospodin jsem se nezmě-

nil, ani vy jste nepřestali být syny 

Jákobovými. (Mal 3,6) 

Ježíš Kristus je tentýž včera 

i dnes i na věky. (Žd 13,8)  

Apoštol Petr káže v domě 

Kornélia: 

BŮH obdařil Ježíše z Naza-

reta Duchem svatým a mocí, Ježíš 

procházel zemí, všem pomáhal a 

uzdravoval všechny, kteří byli v mo-

ci ďáblově, neboť Bůh byl s ním. 

(Sk 10,38) 

Služba prvních učedníků 

(Petr): 

A stále přibývalo mnoho 

mužů i žen, kteří uvěřili Pánu. Do-

konce 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 5,14-16) 

Duch svatý uvádí do nadpři-

rozených věcí: 

Pokud jde o duchovní dary, 

bratří, nechtěl bych vás nechat v ne-

vědomosti. Pamatujete se, že když 

jste byli pohané, táhlo vás to neodo-

latelně k němým modlám. Proto vám 

zdůrazňuji, že žádný, kdo mluví z Du-

cha Božího, neřekne: "Ježíš buď pro-

klet", a že nikdo nemůže říci: "Ježíš je 

Pán", leč v Duchu svatém. Jsou roz-

dílná obdarování, ale tentýž Duch; 

rozdílné služby, ale tentýž Pán; a roz-

dílná působení moci, ale tentýž Bůh, 

který působí všecko ve všech. Každé-

mu je dán zvláštní projev Ducha ke 

společnému prospěchu. (1K 12,1-13 

čti celé)   

Tedy víra z slyšení, a slyšení 

skrze slovo Boží. (Ř 10,17 KR) 

Co posloucháš? Tím jsi!  

Petr byl poslušný, měl Ducha 

svatého, proto činil, co činil: 

My jsme svědkové toho všeho 

a s námi Duch svatý, kterého Bůh dal 

těm, kdo ho poslouchají. (Sk 5,32)  

Cvičení těla je užitečné pro 

málo věcí, avšak zbožnost je užitečná 

pro všechno a má zaslíbení pro život 

nynější i budoucí. Věrohodné je to 

slovo a zaslouží si plného souhlasu. 

(1Tm 4,8-9) 

 

Závěr:  

 

1/  Mezi Otcem, Synem a Duchem 

svatým existuje DOKONALÁ JED-

NOTA. 

2/   Ježíš NIKDY nejednal proti VŮ-

LI Otce a Ducha svatého, který na něj 

sestoupil a vedl ho k tomu, co učil a 

dělal! 

 

3/  Bůh Hospodin=Otec se nezměnil, 

ani Ježíš se nezměnil, ani Duch svatý 

se nezměnil. 

 

4/  POZOR na „tradiční náboženské 

fráze“: To bylo pouze v době Pána 

Ježíše. To trvalo pouze první tři stole-

tí, aby se církev utvrdila. Zmocnění 

se týkalo „pouze„ učedníků Pána Je-

žíše. Argument: Mějme hlavně tu 

„pokoru a lásku“ atd. 

 

Zkoumejme Písma. 

 Tenn Challenge                                                                          pastor 

 Minulý měsíc jsme zaslali na účet střediska pro závislé Teen 

Challenge částku 5000,- Kč. Středisko TC ve Šluknově nabízí osmi až 

čtrnácti měsíční křesťansky orientovaný program pro závislé. Program 

sám o sobě je strukturovaný, každý klient prochází čtyřmi obdobími, 

které mu pomáhají růst v různých oblastech života. Poznání sebe sama, 

Duchovní růst, Rodina a autorita, Práce a zodpovědnost ...   

 `Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych 

přinesl chudým radostnou zvěst; poslal mne, abych vyhlásil zajatcům 

propuštění a slepým vrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobo-

du … (L 4,18) 

 ICHTHYS členem ICEJ (Mojmír Kallus)                                  pastor 

 Stali jsme se členy ICEJ (Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém). 
 ICEJ se jala utěšovat lid Izraele před více než třiceti lety a po celou dobu mu vyja-
dřuje podporu svými činy i postoji. Naše charitativní služba se dotýká obyvatel každého 
města i vesnice v Izraeli, kdy pomáháme chudým, poskytujeme lékařskou péči nemocným, 
útočiště osamělým, dodáváme odvahu dětem a staráme se o seniory. Chceme stát s Izraelem, 
vyjadřovat mu podporu a přátelství, Vzdělávat celosvětově církev v tématech týkajících se 
Božích záměrů s Izraelem a dalšími národy Blízkého východu. Být aktivním hlasem na poli 
usmíření mezi Židy, křesťany a Araby. Podporovat církve a křesťanská společenství ve Sva-
té zemi. Sledujte www.icej.cz 



 BAZAR oblečení                                                          Šárka Stejskalová 

 Stejně jako loňského roku, připravujeme již šestý 

ročník ‚bazaru (nejen) oblečení‘. Máte nějaké oblečení, kte-

ré již nenosíte a přesto může posloužit někomu dalšímu? 

Přineste je do našeho „mini bazaru“. Můžete jej směnit nebo 

darovat. Oblečení, které zůstane po akci v prostorách sboru, 

bude odneseno na charitu. Můžeme pomoci druhým lidem, 

můžeme si udělat radost i navzájem. Oblečení by mělo být 

vyprané a složené.  

 Rámcová představa by byla následovná. V pátek 

před plánovou akcí bychom odpoledne naši modlitebnu po-

mocí stolů proměnili v plochu se srovnaným oblečením. Náš 

„mini bazar“ by byl otevřen v sobotu 15. října (od 9 do 17 

hodin). Proto je zapotřebí, aby se během soboty sestry vy-

střídaly v dohledu nad vystaveným oblečením. Rádi bychom 

zajistili během soboty malé občerstvení. Dále je zapotřebí o 

této akci náležitě informovat své okolí, známé i neznámé. 

Proto připravíme malé letáčky.  

 Celou akci má na starosti Šárka Stejskalová, ale jistě 

bude ráda, když jí kdokoliv nabídne své síly a vypomůže. 

Nezapomeňte, že i toto je příležitost kontaktu s lidmi. 

 Manželé Kratochvílovi                                                            pastor 

 Z Boží milosti jsme mohli být svědky radostné udá-

losti. V sobotu 20. srpna se odevzdali jeden druhému naši 

milí, Věrka a Mirek Kratochvílovi. Následně, 4. září, jim by-

lo vyprošeno požehnání na půdě církve. 

 Děkujeme našemu Bohu skrze jeho Syna, Ježíše Kris-

ta, za mnohokrát projevenou milost. Oba jsou nádherným 

příkladem, že „láska kvete v každém věku“ a že  Bůh jedná v 

této oblasti bez ohledu na věk. 

 Chvála Bohu! 

 Lepší je jídlo ze zeleniny a k tomu láska, než z vykr-

meného býka a s tím nenávist. (Přísloví 15,17) 

 Domácí skupinky                                                                       pastor 

 Každého dne pobývali svorně v chrámu, po 

domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s 

upřímným srdcem. ... Dále učili den co den v chrá-

mě i po domech a hlásali evangelium, že Ježíš je 

Mesiáš. (Sk 2,46; 5,42) 
  

 Církev měla dvojí podobu „scházení se“, 

oficiální /shromáždění/ a domácí setkávání, dnes 

tomu říkáme „domácí skupinky“. 

 I nadále se v Lovosicích schází domácí sku-

pinka pod vedením Jany a Jana Donátových 

(společně s Vendy Houskovou). Tato skupinka fun-

guje požehnaně již třetím rokem. 

 Sesterskou skupinku v Litoměřicích vede 

Dáša Kalousová (společně s Šárkou Stejskalovou).  

 Skupinku pro muže vede kazatel Pavel Ka-

lous (Lukášem Kadeřábkem). Skupinky se scháze-

jí v prostorách sboru stejně tak i v domácnostech 

(dle dohody, místo a čas), obvykle jednou za měsíc.  

 Kdo toužíte po osobním růstu v poznání 

Krista i budování Jeho těla,  dejte vědět P. Kalousovi 

nebo někomu z výše jmenovaných.  

 Jako novorozené děti mějte touhu jen po ne-

falšovaném duchovním mléku, abyste jím rostli ke 

spasení. (1Pt 2,2) 

 



 10/ Co nás oslabuje                                                           Pavel Kalous 
a Jeho tělem. To je výborný základ proto, aby tvá víra moh-

la růst. Proč má tvá víra růst? Proto, abys mohl „pohnout 

každou horou svých problémů“. Ne Bůh, ale TY! 

 Kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. A to vítězství, 

které přemohlo svět, je naše víra. (1J 5,4) 

 Jsi znovuzrozen? Roste tvá víra? Pak přemůžeš 

vše, co přichází z tohoto světa včetně jeho pána, ďábla. 

 Po zkušenostech v církvi i se sebou samým mohu 

říci, že církev nepadá pro velké věci, ale pro malé, základ-

ní. BUDUJ SVÉ ZÁKLADY. 

 Čtvrtá věc je, „buď bdělý, bdělá“. Mnozí padli, 

protože nestáli na stráži. Padli proto, že zaspali. Co nás  

tedy také oslabuje? Když nejsme bdělí, duchovní spánek, 

falešná spokojenost, lenost a podobné věci. 

 Potom přišel k učedníkům a zastihl je v spánku. 

Řekl Petrovi: „To jste nemohli jedinou hodinu bdít se 

mnou?“ (Mt 26,40) 

 Duchovní spánek obchází církev. Jen si vzpomeň-

me, jak dopadl Eutychos (Sk 20,9). Sice seděl ve shromáž-

dění, ale usnul a vypadl z okna. Bůh mu dal novou příleži-

tost, ale milostí nových počátků nepohrdejme. 

 Pátá věc je, když Bohu nesloužíme.  

 Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na 

cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj maje-

tek; jednomu dal pět hřiven, druhému dvě a třetímu jednu, 

každému podle jeho schopností, a odcestoval. … Ten, který 

přijal jednu, šel, vykopal jámu a ukryl peníze svého pána. 

(Mt 25, 14-15; 18) 

 Myslet si, že Bohu sloužím tím, že si chodím sed-

nout do kostela, modlitebny, je hrozný sebeklam. Takový 

člověk se nikdy nestane silným, silnějším. Jak by mohl? 

Vždyť nerozvíjí své schopnosti a hřivny Bohem darované. 

 Kdysi se mě jedna sestra od nás zeptala: Ale jak to  

ty můžeš vědět, že nesloužím Bohu? Jednoduše jsem jí od-

pověděl: Protože to u nás, ve „tvém“ sboru, nevidíme. Ne-

máš tu žádnou službu, nijak se na chodu sboru nepodílíš. 

Nic na to neřekla. Ani nemohla, neměla co. 

 Člověk, který slouží, roste, učí se a sílí. Pasivitu 

porazíš jedině aktivitou. 

 Šestá věc je „svatost“.  Svatý znamená „oddělený“. 

O svatosti toho bylo napsáno mnoho. Proto jen připomí-

nám, svatost je viditelná, nikoli svatozáří, ale životním sty-

lem křesťana, kristovce.  

 Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo 

nespatří Pána. (Žd 12,14) 

 Díky Bohu, že můžeme ještě „něco“ změnit, dokud 

Pán /ženich/ nepřijde a dveře nebudou zavřeny (Mt 25,10). 

 

Co nás tedy oslabuje? 

Shrnutí: 

1/  náboženskost (křesťanství) 

2/  kompromisy se světem 

3/  zanedbávání „základních“ návyků kristovce 

4/  duchovní spánek 

5/  absence služby živému Bohu a Jeho Synu Kristu 

6/  absence svatosti, odděl se (od hříchu) .  

 Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte stateč-

ní a silní! (1K 16,13) 

  

 Podobně, jako existuje tělesná imunita, existu-

je i duchovní imunita, která nás činí odolnými proti 

ďáblovu působení. Podobně, jako je dobré se například 

otužovat nebo se prostě chovat preventivně, to samé 

platí pro našeho ducha. Vždyť: 

 Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, 

ďábel, obchází jako `lev řvoucí´ a hledá, koho by pohl-

til. (1Pt 5,8) 

 Abychom mohli chodit v požehnání, od vítěz-

ství k vítězství, je třeba myslet na naši duchovní imuni-

tu. Často se stává, že začínáme dělat věci přirozeně 

běžné pro učedníka Ježíše Krista (aniž jsme pod tla-

kem), až když je pozdě, až když se něco stane.  

 Začínáme se řádně modlit, najednou začínáme 

chodit pravidelně do shromáždění církve a dokonce si 

otevřeme svou zaprášenou Bibli. Jednoduše si ten zlý 

najde skulinu, aby mohl něco z tvého života ukrást a je 

to pro něj o to jednodušší, protože mu to sám dovolíš. 

 První, co je třeba, ještě dříve, než začnete 

„volat o pomoc“, je činit pokání. Ano, pokání, ze své 

duchovní lenosti, ze zanedbávání Pána a věcí Jeho krá-

lovství, ze svého náboženství (JÁ jsem přece křesťan), 

za mrhání časem pro zbytečné aktivity, z toho, že je 

vám Bůh dobrý jenom proto, že vám zrovna teče do 

bot, protože, jinak jste na Něj kašlali a svůj vztah k 

Němu jste nebudovali. Časté starozákonní téma. 

 Buď rád, že z toho stále ještě můžeš činit po-

kání, protože příště tě může potkat něco mnohem hor-

šího. Činit pokání není jen litovat toho, prolévat slzy, 

ale také změnit myšlení, rozhodnout se, napravit to a jít 

v tom dál, udržovat kurz Kristova učedníka. 

 Druhá věc je,  uvědomit si, že NIC není ztra-

ceno. Ať je situace jakákoliv, Bůh má vždy řešení. Ať 

už byl Lot jakýkoliv, a můžeme mít nad ním mnoho 

otazníků, jeho strýc Abram se postaral o jeho záchranu. 

Lot byl mužem (křesťanských) kompromisů. 

 Podobně jako Marta a Marie, když zemřel   

jejich bratr Lazar. Zemřelý Lazar ležel v hrobě již čtyři 

dny. Ježíš však ztracenou situaci obrátil na dobré a k 

Boží slávě. Kéž tě to povzbudí, ale svou laxností Boží 

dobrou a milost nepokoušej. 

 Ježíš řekl uzdravenému u rybníka Bethesdy: 

Později vyhledal Ježíš toho člověka v chrámě a řekl 

mu: "Hle, jsi zdráv. Už nehřeš, aby tě nepotkalo něco 

horšího!" (J 5,14) 

 Třetí věc je, dělej, co dělat, jako učedník Ježí-

še Krista, máš. Je to velmi prosté. Učedník Ježíše se 

sytí pravidelně Božím slovem, je to pokrm, duchovní 

pokrm (osobním vlastním čtením, slyšením kázání a 

vyučování); pravidelnou modlitbou (osobní doma, spo-

lečnou v církvi); obecenstvím s církví (na osobní rovi-

ně např. domácí skupinka, společným setkáváním na 

shromáždění). To je základ. Ne proto, že ti teče do bot, 

ale protože ses ROZHODL, budovat VZTAH s Bohem 



 Numeri 14,6  Jozue, syn Núnův, a Káleb, syn Jefunův, dva z těch, kdo 

dělali průzkum v zemi, roztrhli svá roucha 7  a domlouvali celé pospolitosti 

Izraelců: "Země, kterou jsme při průzkumu procházeli, je země převelice dob-

rá. 8  Jestliže nám Hospodin bude přát, uvede nás do této země a dá nám ji. 

Je to země oplývající mlékem a medem. 9  Nechtějte se přece bouřit proti 

Hospodinu. Nebojte se lidu té země. Sníme je jako chleba. Jejich ochrana od 

nich odstoupila, kdežto s námi je Hospodin. Nebojte se jich!" 

 Sborová budova                                                                       pastor 
     

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

 Součástí naší vize služby je také sborový 

dům. V současné době se modlím, co v této oblasti 

máme dál podniknout. Založili jsme účet jako jakýsi 

„džbán“, který Bůh i my naplníme. Bůh jej bude na-

plňovat, jak je také budeme naplňovat i my. 

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

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

očekává také naši odpověď. 

Stálé přímluvy a pondělní půst za Honzíka                        pastor 

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

kém onemocnění.  

 My však spoléháme na milostivého Krista a Jeho láskyplnou uzdravující moc.  

V každém případě stojíme stále v přímluvných modlitbách a vyznáních. Ve sboru 

jsme se sjednotili také v půstu. Přesto však, kdo se k nám připojíte, vstupte s námi do 

půstu, a to každé pondělí (dle možností a uvážení částečný půst či půl-půst). Ohledně 

otázky půstu mě případně kontaktujte. Musím zmínit, Honzík vše nese velmi statečně. 

On ví, že patří Pánu. Kéž se Pán v celé situaci mocně oslaví. V to také věříme a na to 

spoléháme! 

 Žalm 118,16  Hospodinova pravice se vyvýšila, Hospodinova pravice 

koná mocné činy! 17 Nezemřu, budu žít, budu vypravovat o Hospodinových 

činech. 

 Základy křesťanské víry                                                        redakce 

Základy křesťanství aneb Kdyby byl Bůh tak by …  

  15 lekcí určených především lidem, kteří o Bibli a Bohu nevědí vůbec nic nebo jen málo 
  účast není podmíněna členstvím v církvi a nijak k němu nezavazuje 
  lekce jsou bezplatné, přihlášky nejsou zapotřebí, diskuze vítána 
 

 Každé ÚTERÝ -  18.00, Dvořákova 1, Litoměřice (od parkoviště). 
 

 

 

                                                   Každý je srdečně vítán. 
 

 Poznámka: Úvodní tři lekce jsou koncipovány tak, aby bylo možno pokračovat v návaznosti i 

v případě,  že jste některou z nich nezachytili. Z tohoto důvodu je možné se ke kursu připojit i následně po 

úvodní lekci. 

www.ichthyslitomerice.cz 



Narozeniny:  
  Zimová Naďa                    1.  10. 

  Pavlasová Lucie                2.  10. 

  Krocová Jana                   11.  10. 

  Vinš Karel                        15. 10. 

  Donátová Jana ml.            26. 10. 

  Donát Jindřich                  28. 10.  

  Škamlová Ilona                29. 10. 

  Palme Vojta                      31. 10. 

Ichthys, Dvořákova 959/1, Litoměřice 412 01 

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

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

Kontakt: 

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. 

Modlitební předměty 

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

● English camp  2017                         ● Don Harris, misionář /USA/          ●  růst besídky, dorostu a mládeže 

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

● činnost Archy  (dětská misie)         ● nový sbor ICHTHYS Lovosice     ●  misijní projekt „Třebušín“  

Pravidelná shromáždění sboru Ichthys 

Oznámení — info 

    Na náš účet můžete posílat své dobrovolné dary a 

finanční oběti, desátky či firemní sponzoring. Za 

každý takový příspěvek jsme vám velice vděční. 

Rádi vám také vystavíme potvrzení. 

                                                             Děkujeme. 
 

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

 

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

 

 Malachiáš 3,10  Přinášejte do mých skladů 

úplné desátky. Až bude ta potrava v mém domě, 

pak to se mnou zkuste, praví Hospodin zástupů: 

Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevyleji 

na vás požehnání? A bude po nedostatku. 
 

           Pro potřeby společenství Ichthys vydává: 

           © Antiochia ministries. ZDARMA. 

Časopis slouží jako informační bulletin sboru Ichthys Litoměřice. Sem můžete posílat svá svědectví, podávat inzeráty či 

jiné příspěvky a to po konzultaci s pastorem sboru. Příprava, sazba, korektury: Š. Stejskalová, L. Hutarová, J. Kroco-

vá, V. Housková a P. Kalous. Časopis lze zasílat i na email ve formátu PDF. Za obsah odpovídá pastor sboru P. Kalous.  

K vedení misijního sboru je povolán  

starší pastor:  ing. Pavel Kalous 

Starší sboru: Jan Kmoch  

Misijní koordinátor: Brian Dagen 

nedělní besídka - Dáša Kalousová, Šárka Stejskalová, 

                             Naděje Zimová, Jana Donátová  

chvály - Pavel Kalous, Radka Štolcová, Marcela Trejbalová, 

              Jana Krocová, Josef Báča 

nahrávání kázání - Pavel Kalous (v mp3) 

úklid sbor. prostor - Jarka Šupová, Jana Krocová,  

                                  Karel Vinš, Jana Zimová 

knihovna - 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 

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

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

    Třebušín - koná se 16. 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“.). 

mailto:ichthys.litomerice@atlas.cz

