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

On (Josef) tedy vstal, vzal v noci dítě i jeho matku, odešel do Egypta.
… Ale kdyţ Herodes umřel, hle, anděl
Hospodinův se ukázal Josefovi v Egyptě a řekl: "Vstaň, vezmi dítě i jeho matku a jdi do země izraelské; neboť jiţ
zemřeli ti, kteří ukládali dítěti o ţivot."
On tedy vstal, vzal dítě i jeho matku a
vrátil se do izraelské země. (Mt 2,14.19
-21)
Josef, „adoptivní“ otec Jeţíše,
je velice zvláštní postava. V Písmu se
o něm mnoho nepíše, je takovou nevýraznou postavou. A přesto, svému poslání je věrný. Moţná si kdysi představoval, ţe bude mít normální ţivot.
Manţelku, děti, svou práci ... Jenţe,
vše se nějak zkomplikuje, kdyţ jeho
snoubenka přijde s tím, ţe je v jiném
stavu. To musel být pro zamilovaného
ţidovského muţe šok. Vše je jinak. A
protoţe ji miluje, nechce jí vystavit
hanbě. I tady jedná Bůh, posílá anděla
(Mt 1,20). Josef je výjimečný. Čím?
Svou věrností. Přes všechny
své představy a plány o svém ţivotě se
podvoluje Boţím plánům.
Kdysi jsem slyšel svědectví
jedné křesťanky o tom, ţe kdyţ
„správně věříme“, můţeme mít všechno, co chceme. Měla plná ústa o tom,
jak krásné věci můţeme mít od Boha.
Velice divné. Neslyšel jsem jí ale říkat,

říjen 2017
jak dobrý a nádherný je Kristus. Nemohla připustit, ţe by snad mohla být
pro svou víru pronásledovaná či jakkoliv omezována (v Písmu to je). Nepřeju jí to, ale vzpomněl jsem si na všechny křesťany, kteří museli svou víru
(věrnost) osvědčit v pronásledování.
Josef musel kvůli Kristu, dítěti,
prchnout do Egypta. Být v blízkosti
Krista velice často působí potíţe. Josef
je však věrný. Věrný Bohu, jedná
podle Boţího vedení, aby svěřený
úkol, postarat se o Jeţíše, bezezbytku
splnil. Celé Boţí dílo je jakousi mozaikou Boţího plánu, my jsme malé
kaménky. Některý je viditelnější, jiný
malý, jiný zase výrazně barevný, ale
všichni důleţití! Z velké dálky skládáme obraz a tím je sám Kristus.
Časem se postava Josefa, jakoby vytrácí. Splnil svěřený úkol. Dospělý Kristus začíná jednat jiţ sám.
Naše cesta víry je osvědčena
věrností v těţkostech, nikoli, ţe si zde
na zemi hezky usteleme. Cílem je
Kristus, nikoliv poţehnání či potřeby.
Z toho se radujte, i kdyţ snad
máte ještě nakrátko projít zármutkem
rozmanitých zkoušek. (1Pt 1,6)
Moji milí, čtěme Bibli se vším,
co tam je, pak nás některé věci nepřekvapí.
V Kristu
Pavel Kalous, pastor

Kdo jsme
Ichthys Litoměřice, je svobodným evangelikálním společenstvím, které
uznává Písma Starého i Nového zákona jako Bohem určený základ své víry a
ţivota, věří v Jeţíše Krista jako Boţího Syna a svého Spasitele, a přijímají Ducha svatého jako Kristova přítomného zástupce na zemi. Ichthys je svobodným
společenstvím, které můţe navštívit kaţdý 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 bliţnímu. Proto chceme zakládat a budovat společenství
křesťanů, jejichţ ţivotní styl ukazuje na Toho, v koho uvěřili a oslavili tak Jeho
jméno.

Nedělní kázání
David v tlaku
Jan Zajíc, 25.06.2017
V době, kdyţ byl Saul králem, byl David před ním na útěku.
Saul se snaţil trůn chránit svou silou.
Bál se, ţe by ho mohl převzít David,
proto ho chtěl odstranit. David se
uchýlil k Pelištejcům. Byli to nepřátelé Izraele. Aby mu neublíţili, tak se
zpočátku choval jako pomatenec.
Nakonec si ho král Akíš oblíbil, protoţe David byl velice věrný loajální
člověk. Po nějaké době Pelištejci
vytáhli do boje proti Izraelcům. Byla
to zvláštní situace, protoţe David se
připojil ke králi Akíšovi. Chtěl jít se
svými lidmi do boje proti Izraelcům,
proti králi Saulovi, před kterým se
schovával. Pelištejští velitelé nechtěli
bojovat po boku Davida, protoţe mu
nevěřili. Domnívali se, ţe by se v
boji chtěl zalíbit králi Saulovi a přidat se k němu. Král Akíš nakonec
Davidovu pomoc odmítl a poslal ho
domů. Davida se to dotklo, nelíbilo
se mu to.
Tehdy bydlel David se svými
lidmi v Siklagu. Vydal se tedy na
cestu.
David právě dorazil se svými
muţi třetího dne do Siklagu, poté co
Amálekovci vpadli do Negebu, k
Siklagu. Dobyli Siklagu a vypálili jej.
Ţeny, mladé i staré, které v něm byly,
zajali. Nikoho neusmrtili. Odvedli je
a šli svou cestou. Kdyţ přišel David
se svými muţi k městu, viděl, ţe je
vypáleno a ţe jejich ţeny, synové a
dcery jsou zajati. David i všechen
lid, který byl s ním, se dali do hlasitého pláče a plakali aţ do úplného
vysílení. Zajaty byly také obě Davidovy ţeny, Achínoam Jizreelská a
Abígajil, ţena po Nábalovi Karmelském (1S 30,1-5). Čti celé v. 6-8.
David je skutečně všechny
dostihl a vysvobodil. A ještě měl
velkou kořist. Kdyţ byl David připraven k boji a král Akíš ho poslal
domů, Davidovi to bylo velmi nepříjemné. On měl nějaký plán a překazil
mu to. Musel přesvědčit svůj lid, aby
se vrátil bez boje.
Někdy se cesty vyvíjejí jinak, neţ si přejeme. A připadá nám
to špatné. Těţko přijímáme změny

našich plánů a nevidíme v tom to
dobré. Boţí plány jsou lepší neţ ty
naše. Jsou jiné. Myslím si, ţe zpětně
byl David velmi vděčný za to, ţe jej
poslali domů. Kdyby býval šel do
boje proti Saulovi, moţná by měl
nějakou kořist, protoţe Pelištejci vyhráli. Ale kdyţ by se vrátil do Siklagu, jiţ by neměl šanci zachránit svůj
lid, ţeny, děti. Bůh viděl dál. Získal
nakonec také kořist. Měl také vítězný
boj. Hlavně zachránil, co mu Amálekovci ukradli.
Dostáváme se také do takových situací.
Kdyţ přišli do Siklagu, dostali se do situace, kterou vůbec nečekali. Přišli o všechno. Město vypálené,
majetek ukraden, ţeny a děti odvlečeny. Neumíme si představit tu situaci.
Jsou situace, které jsou tak těţké, ţe
nás na to nikdo není schopen připravit. Semele nás to.
To byli muţi, kteří byli
zvyklí bojovat, viděli umírat kamarády v boji. Procházeli těţkými věcmi,
ale toto nebyli schopni unést. David i
všechen lid, který byl s ním, se dali
do hlasitého pláče a plakali aţ do
úplného vysílení. To nastiňuje to, jak
to bylo pro ně těţké. David měl také
tuto ztrátu. Byl ve smutku, moţná aţ
v beznaději. A mělo to být ještě horší.
Davidovi bylo velmi úzko. Lid
se domlouval, ţe ho ukamenuje. Všechen lid byl totiţ rozhořčen, kaţdý
pro své syny a dcery. David však našel posilu v Hospodinu, svém Bohu.
David řekl knězi Ebjátarovi, synu
Achímelekovu: „Přines mi efód!“
Ebjátar Davidovi efód přinesl. David
se doptával Hospodina: „Mám pronásledovat tu hordu? Dostihnu ji?“
On mu řekl: „Pronásleduj! Jistě dostihneš a jistě všechny vysvobodíš.“ (v.6-8).
David nejenţe o všechno přišel. Lid, kterému velel, on vlastně
zklamal. Všichni to najednou měli za
výčitku vůči němu. Postavili se proti
němu. Dostal se do obrovského tlaku.
Chystali se, ţe jej ukamenují. Co
mohlo být horšího? Vypadalo to jako
úplný konec.
Pak je tam jedna zmínka:
David však našel posilu v Hospodinu,
svém Bohu. A to vedlo k naprosté

změně v něm. Postavil se znovu do
čela lidu, který byl v beznaději.
Nejdříve hledal Boha, zda je má
pronásledovat. A pak je vedl do
bitvy a zvítězili. Celé se to obrátilo
v obrovské poţehnání.
Nejdůleţitější byl jeho krok
v té beznaději, kdy člověk uţ rezignuje na všechno a je velmi blízko
tomu, aby Bohu vyčítal. Přicházejí
pochybnosti o Boţí lásce a věrnosti.
David našel posilu v Bohu,
k Němu šel hledat sílu, kdyţ byl
úplně vyčerpán. Důleţité je nenechat si situací podrazit nohy a znovu povstat. Čím dřív, tím lépe. Není
to vůbec jednoduché. Přicházejí
těţké boje, které nejsme schopni
ustát. Bůh je tak dobrý, ţe se k nám
sklání a chce nás posílit. Je potřeba
přijmout podanou ruku. Moţná skrze někoho. Pán přichází a na nás je,
zdali zůstaneme v té zatvrzelosti.
JESTLI SE K NĚMU OBRÁTÍME.
Chtěl bych zmínit ještě jeden příběh. Byla to také nejtěţší
zkouška, kterou člověk můţe začít.
A onen velký Boţí prorok jí neprošel. Byl to případ Elijáše. Byl jedním z největších starozákonních
proroků, který bojoval na Karmelu
úţasný boj. Ţil v době krále Achaba
a jeho manţelky Jezábel, která byla
čarodějnice. Bylo to období modlosluţby a odvrácení se od Hospodina. Bůh povolal Elijáše Tišbejského, aby šel do boje proti celé duchovní opozici.
Aby k tomu mohlo dojít,
bylo nejdříve tři roky sucho.
Elijáš Tišbejský z přistěhovalců gileádských řekl Achabovi:
„Jakoţe ţiv je Hospodin, Bůh Izraele, v jehoţ jsem sluţbách, v těchto
letech nebude rosa ani déšť, leč na
mé slovo.“ (Kr 1,17).
A protoţe opravdu nepršelo, začal král Achab Elijáše hledat a
nemohl ho najít. Kdyţ přišel Elijáš
za Achabem, tak uţ byla situace tak
zlá, ţe byl ochoten cokoli udělat,
jen aby mohlo zapršet. Elijáš chtěl,
aby na horu Karmel svolal všechny
Baalovy a Ašeřiny proroky a celý
Izrael. Elijáš tam byl sám proti
všem. Byla to obrovská odvaha.
Chtěl poměřit boţstva a Boha, kdo z

nich je ten pravý.
Tu přistoupil Elijáš ke všemu
lidu a řekl: „Jak dlouho budete poskakovat na obě strany? Je-li Hospodin Bohem, následujte ho; jestliţe
Baal, jděte za ním!“ Lid mu neodpověděl ani slovo. Elijáš dále řekl lidu:
„Jako Hospodinův prorok zbývám uţ
sám, ale Baalových prorok,ů je čtyři
sta padesát. Ať nám dají dva býky.
Oni ať si vyberou jednoho býka, ať ho
rozsekají na kusy a poloţí na dříví,
ale oheň ať nezakládají. Já udělám
totéţ s druhým býkem: dám ho na
dříví, ale oheň nezaloţím (1Kr 18,2123).
Šel do toho s jistotou, nebál
se. Musel pevně důvěřovat Bohu.
Kdyţ se to Izraelcům nepodařilo, ještě se jim posmíval. A ještě si to zkomplikoval, nechal zápalnou oběť prolít
vodou. Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, ţe ty,
Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať
jejich srdce zpět k sobě .“ I spadl
Hospodinův oheň a pozřel zápalnou
oběť i dříví, kameny i prsť, a vodu z
příkopu vypil. Kdyţ to všechen lid
spatřil, padli na tvář a volali: „Jen
Hospodin je Bůh! Jen Hospodin je
Bůh!“ (1Kr 18,37-39).
Elijáš si byl jistý, ţe Bůh je
věrný. Bylo jedno, ţe to bylo nemoţné. Bylo to velké vítězství. Elijáš tam
nechal pobýt všechny ty falešné proroky, bylo jich 850.
Celý Izrael vzýval Hospodina.
V době, kdy přišlo takové vítězství,
se Elijáš dozvěděl: Jezábel poslala k
Elijášovi posla se slovy: „Ať bohové
udělají, co chtějí! Zítra v tento čas
naloţím s tebou, jako ty jsi naloţil s
nimi!“ Kdyţ to Elijáš zjistil, vstal a
odešel, aby si zachránil ţivot. Přišel
do Beer-šeby v Judsku a tam zanechal
svého mládence (1Kr 19,2-3).
V době, kdy se měl radovat z
vítězství, propadl strachu a depresi,

aţ beznaději. Před chvílí zaţil takové Boţí jednání a on najednou
viděl věci úplně jinak.
Hospodinův anděl se ho však
dotkl podruhé a řekl: „Vstaň a jez,
máš před sebou dlouhou cestu!“
Vstal, pojedl, napil se a šel v síle onoho pokrmu čtyřicet dní a čtyřicet nocí
aţ k Boţí hoře Chorébu. Tam vešel do
jeskyně a v ní přenocoval. Tu k němu
zaznělo slovo Hospodinovo. Bůh mu

řekl: „Co tu chceš, Elijáši?“ Odpověděl: „Velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, protoţe Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře
zbořili a tvé proroky povraţdili mečem. Zbývám uţ jen sám, avšak i mně
ukládají o ţivot, jak by mě o
něj připravili.“ (1Kr 19,7-10).
Přitom Elijáš věděl, ţe
Obadjáš schoval sto Hospodinových
proroků v jeskyních. V tuto chvíli
jakoby to vůbec nevěděl. A přitom
Bůh ho celou cestu posiloval. Anděl
se o něj staral, v síle pokrmu šel čtyřicet dní a čtyřicet nocí.
Bůh posiluje. To je to, co
zaţil David. On našel posilu v Bohu.
Bůh nám jde vstříc do naší beznaděje, do naší těţké situace. A Elijáš to
také zaţil = šel v síle čtyřicet dní a
nocí. Elijáš mohl být v klidu, protoţe
si Jezábel nad sebou vyřkla kletbu. A
navíc nikdo ho nebyl schopen dohonit. Ani nevěděli, kam ho pronásledovat. A kdyţ proţil takovou mimořádnou posilu od Boha, tak Bůh k
němu znova přicházel. A Elijáš dokola mlel to stejné. Úplně rezignoval
a nechtěl jiţ být Boţím prorokem. Po
takových zázracích přišla Boţí posila
a on si stále drţel tento svůj postoj.
My si to nedovedeme představit, musel být v obrovském tlaku, kdyţ ho
slovo té ţeny tak dostalo. Za tím byly duchovní mocnosti. On nebyl
schopen tu posilu od Boha vzít a postavit se na ni. Bůh mu tedy dal tři
poslední úkoly. Z nich splnil jen jeden úkol a ostatní předal Elíšovi.
Byl to mimořádný prorok,
dokázal úţasné věci. Jsem přesvědčen, ţe Bůh s námi nemá plán, abychom někde skončili, tak jako on.
Bůh vţdy připravuje východisko a
vítězství. Nevede k němu vţdy snadná cesta. Dojít k vítězství je někdy
velice těţké. Zvrátit prohru ve

vítězství, kdy je člověk pod tlakem,
a přesto se nevzdá, to se velmi ocení.
Kdyţ jsme se dali na cestu
následování Jeţíše a vstupujeme do
sluţby, satan nám to nechce dát zadarmo. Nesmíří se s tím, ţe jsme
byli vytrţeni z jeho moci. Má nejvíc
namířeno na ty, co stojí vepředu.
Protoţe, kdyţ ty odstřelí, sesype se
to úplně všechno.
David to ustál. Nejen ţe přišel o své blízké, ale ještě se dostal
do tlaku od svého společenství. On
našel posilu v Hospodinu a to vedlo
ke změně a k obratu.
Elijáš byl v čele, Bůh mu
dával posilu a on ji nepřijal a tím se
odstavil.
Prošel jsem různými situacemi za dobu sluţby. Jednou jsem dostal na srdce jednoho nevěřícího člověka -automechanika, abych ho vedl
k Pánu. Stalo se, ţe jsem měl silné
nutkání, abych mu svědčil, ale já
jsem to odloţil, spěchal jsem na bohosluţbu. Ten člověk druhý den spáchal sebevraţdu. Byl jsem v takové
vnitřní rezignaci, ţe jsem cítil, ţe uţ
nemůţu dál slouţit jako kazatel, ţe
jsem zklamal. Měl jsem obrovské
výčitky, bylo těţké se s tím vyrovnat. Pán mi ukázal, ţe teď to stálo
ţivot jednoho člověka, ale kdyţ to
vzdám, tak to můţe stát ţivoty dalších a dalších. To neznamená, ţe si
hned sáhnou na ţivot.
Potkáváme lidi, se kterými
máme mluvit o Jeţíši a my to propásneme. A ti lidé ţijí dalších 20 –
40 let bez Jeţíše. A mnozí další jdou
do zahynutí pro naši vinu, ţe jsme
nestáli věrně. Došlo mi, ţe nemůţu
skončit. Proţil jsem to, co David,
našel jsem posilu v Pánu. Mohl jsem
znovu povstat a znovu jít dál a zachraňovat další lidi. Je to pro mě
takovou výstrahou. Postavením se
proti rezignaci můţeme zachránit
mnohé.
Jestli se poddáš rezignaci,
bude to mnohem horší.
Nepotkala vás zkouška nad
lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí,
abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydrţet, nýbrţ se
zkouškou vám připraví i východisko
a dá vám sílu, abyste mohli obstát
(1K 10,13). A tak, bratří, svou sílu

hledejte u Pána, v jeho veliké moci
(Ef 6,10).
Všecko mohu v Kristu, který
mi dává sílu (Fp 4,13).
Sílu čerpáme od Boha a v
této síle můţeme cokoliv. Kdyţ se
nám satan snaţí podrazit nohy a zdá
se, ţe uţ vítězí, tak to je poločas. V
Jeţíši máme vítězství, ale je potřeba
to nevzdat v poločase, nepodlehnout
rezignaci. Budu-li důvěřovat Jeţíši, k
vítězství dojdu. Těšme se na to, co
pro nás velkého má připraveno.

Petr
Pavel Kalous, 02.07.2017
Kdo to byl apoštol Petr? Připomeneme si pár situací z Petrova
ţivota. Někdy máme zkreslené představy o biblických postavách. Máme
představy o výjimečných lidech. Takové v Bibli ovšem nenajdeme. Výjimečný je pouze Kristus.
Poprvé se setkáváme s budoucím apoštolem Petrem v 5. kap.
Lukášova evangelia. Tehdy se ještě
jmenoval Šimon. Kristus vyučoval
na břehu Galilejského jezera a potom
se obrátil na majitele rybářské flotily,
aby spustil sítě.
Šimon
mu
odpověděl:
"Mistře, namáhali jsme se celou noc
a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo
spustím sítě." Kdyţ to učinili, zahrnuli veliké mnoţství ryb, aţ se jim
sítě trhaly. Dali znamení svým společníkům na druhé lodi, aby jim přišli na pomoc. Oni přijeli a naplnili
rybami obě lodi, ţe se aţ potápěly.
Kdyţ to Šimon Petr uviděl, padl Jeţíšovi k nohám a řekl: "Odejdi ode
mne, Pane, vţdyť já jsem člověk hříšný." Neboť jeho i všechny, kteří s ním
byli, pojal úţas nad tím lovem ryb;
stejně i Jakuba a Jana, syny Zebedeovy, kteří byli Šimonovými druhy.
Jeţíš řekl Šimonovi: „Neboj se, od
této chvíle budeš lovit lidi." (L 5,510).
Potkal se s Kristem, kdyţ se
mu nedařilo. A od té doby se mu úplně změnil ţivot. Stal se poţehnáním i
pro ty na druhé lodi. Přestoţe ho Jeţíš nijak neobvinil, bylo mu zjeveno
při setkání s Ním, ţe je hříšný člověk. Jeţíš ho vyzval, aby se stal součástí Boţího díla. To byl úţasný začátek Petrovy sluţby.

Petr byl zvídavý a pídil se,
jak to ten Kristus dělá. Nešlo tady o
to naučit se chodit po vodě, ale naučit
se Kristu plně důvěřovat:
"Vzchopte se, to jsem já!"
promluvil na ně hned Jeţíš. "Nebojte
se." "Pane, jestli jsi to ty," odpověděl
mu Petr, "přikaţ, ať k tobě přijdu po
vodě." "Pojď!" řekl mu. A Petr vystoupil z lodi a kráčel po vodě, aby
přišel k Jeţíši. Kdyţ ale viděl, jak
silný je vítr, dostal strach a začal se
topit. "Pane, zachraň mě!" vykřikl.
Jeţíš ihned vztáhl ruku a chytil ho.
"Proč jsi pochyboval, malověrný?"
řekl mu (Mt 14,27-31).
Jeţíš mu řekl: „Pojď!“ Neřekl mu, ţe je blázen nebo ţe si moc
dovoluje. A Petr v důvěře šel po vodě, dívaje se na Jeţíše. To je úţasné!
Kolikrát jdeme podobně „po vodě“
jako Petr? Voda nás chvíli drţí, kdyţ
se díváme na Jeţíše a funguje nám to.
Jsme silní. Kdyţ se začneme dívat na
okolnosti a ony nás začnou strhávat,
tak se v tom začneme topit. Důvěra
se ztrácí, přicházejí pochybnosti, kdo
jsme, kým jsme, dostáváme strach a
topíme se. Naštěstí je Jeţíš tak blízko. My si vţdy myslíme, ţe kdyţ se
topíme nebo máme pochybnosti, ţe je
Jeţíš strašně daleko. Hospodinova
ruka není krátká na záchranu tonoucího, i věřícího. Petr jiţ byl Kristův
učedník. Jeţíš mu podal ruku a z té
situace ho zachránil.
Toto bylo úţasné Petrovo
vyznání, kdyţ se Jeţíš ptal: "A za
koho mě máte vy?" zeptal se. "Ty jsi
Mesiáš, Syn ţivého Boha!" odpověděl
mu Šimon Petr. "Blaze tobě, Šimone,
synu Jonášův," řekl mu na to Jeţíš.
"Tohle ti totiţ nezjevilo tělo a krev,
ale můj Otec v nebesích.“ (Mt 16,1517).
Ţidé sice Mesiáše očekávali,
ale měli své omezující představy.
Kdyţ přišel, tak Ho nepoznali. Odmítli Ho a ukřiţovali Ho. Petr nebyl
tak chytrý, to nebylo z jeho intelektu.
To, ţe je Jeţíš Mesiáš, mu bylo zjeveno.
Ještě ve stejné kapitole se
stalo:
Od té doby začal Jeţíš ukazovat svým učedníkům, ţe musí jít do
Jeruzaléma a mnoho trpět od starších, velekněţí a zákoníků, být zabit a
třetího dne vzkříšen. Petr si ho vzal

stranou a začal ho kárat: "Buď toho
uchráněn, Pane, to se ti nemůţe
stát!" Ale on se obrátil a řekl Petrovi: "Jdi mi z cesty, satane! Jsi mi
kamenem úrazu, protoţe tvé smýšlení
není z Boha, ale z člověka!“ (Mt
16,21-23).
Na dobře míněnou radu dostal Petr tuto odpověď! Jenţe Jeţíš
přišel právě proto, aby zemřel za
všechny lidi. I za ty, kteří se mají
teprve narodit a za hříchy všech. Jak
je moţné, ţe Petr měl předtím takové
zjevení a vzápětí dostane takový duchovní políček? Jak jsme náchylní,
jak se nám proměňují duchovní pohledy. Jednu chvíli máme zjevení od
Ducha svatého a vzápětí nevidíme a
neslyšíme a můţeme se stát překáţkou pro naplnění Boţích plánů.
Petr také přemýšlel o Jeţíšově vyučování: Tehdy přistoupil Petr
k Jeţíšovi a řekl mu: "Pane, kolikrát
mám odpustit svému bratru, kdyţ
proti mně zhřeší? Snad aţ sedmkrát?" Jeţíš mu na to odpověděl:
"Pravím ti, ne sedmkrát, ale aţ sedmdesát sedmkrát." (Mt 18,21-22). I
s tímto se Petr musel potýkat.
Petr rád přemýšlel za Krista,
i nám se to stává: Jeţíš vstal od stolu
a vědom si toho, ţe mu Otec dal
všecko do rukou a ţe od Boha vyšel a
k Bohu odchází, odloţil svrchní šat,
vzal lněné plátno a přepásal se; pak
nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, jímţ byl přepásán.
Přišel k Šimonu Petrovi a ten
mu řekl: "Pane, ty mi chceš mýt nohy?" Jeţíš odpověděl: "Co já činím,
nyní nechápeš, potom však to pochopíš." Petr mu řekl: "Nikdy mi nebudeš mýt nohy!" Jeţíš odpověděl:
"Jestliţe tě neumyji, nebudeš mít se
mnou podíl." Řekl mu Šimon Petr:
"Pane, pak tedy nejenom nohy, ale i
ruce a hlavu!" (J 13,3-9).
Co se asi Petrovi honilo hlavou, neţ na něj došla řada? Nechápal
to. Je tolik věcí, kterým my nerozumíme, co Kristus dělá. Jeţíš mu odpověděl (v.7). Jenţe někdy nás ta
lidskost přemáhá. A chceme to vědět
hned teď. Dokonce řekl Kristu, co
nemá dělat. Pokud nám není dáno
vidět do situace, tak to rozumem nepochopíme.
Já jsem však za tebe prosil,

aby tvá víra neselhala; a ty, aţ se
obrátíš, buď posilou svým bratřím."
Řekl mu: "Pane, s tebou jsem hotov
jít i do vězení a na smrt." Jeţíš mu
řekl: "Pravím ti, Petře, ještě se ani
kohout neozve, a ty uţ třikrát zapřeš,
ţe mne znáš." (L 22,32-34).
Jak bychom reagovali na to,
kdyby nám to Jeţíš řekl? Petr na to
nereagoval, protoţe byl v tu chvíli
přesvědčený, ţe se to nemůţe stát.
Vzpomeňme si na svoje různá předsevzetí. Jsem přesvědčen, ţe se v tu
chvíli rozhodujeme naprosto upřímně. Jeţíš prosil, aby jeho víra neselhala, přesto Petr 3x zapřel Krista.
To, ţe se za nás Jeţíš stále modlí,
přináší např. to, ţe Petr uměl nad
svým selháním zaplakat. Boţí trpělivost s námi je pořád. Jak se projevuje
naše láska k dětem? Tím, ţe máme s
nimi trpělivost. Viz příběh marnotratného syna. Jeţíš se za nás stále přimlouvá.
Petr prohlásil: "I kdybych
měl s tebou umřít, /nikdy, B21, určitě
KMS/ nezapřu tě." Podobně mluvili
všichni učedníci (Mt 26,35). A nakonec se všichni rozprchli!
Šimon Petr vytasil meč, který
měl u sebe, zasáhl jednoho veleknězova sluhu a uťal mu ucho. Ten sluha
se jmenoval Malchos. Jeţíš řekl Petrovi: "Schovej ten meč do pochvy!
Coţ nemám pít kalich, který mi dal
Otec?" (J 18,10-11).
Jak někdy v zanícení špatně
pouţíváme meč. Platí to i pro meč
slova! Jako kdyby Petr pořád nemohl
pochopit to, co jim Jeţíš říkal, ţe se
stane. Chtěl ho bránit. Takto to dopadá, kdyţ někdo nepouţívá správně
meč slova a zraňuje ty druhé.
Trojnásobná zrada Petrova
(neznám Krista, nejsem Jeho učedník, vůbec se mě to netýká): Kdyţ
zapálili uprostřed nádvoří oheň a
sesedli se okolo, přisedl mezi ně i
Petr. A jak seděl tváří k ohni, všimla
si ho jedna sluţka, 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!" Kdyţ uplynula
asi hodina, tvrdil zase někdo: "I
tenhle byl určitě s ním, vţdyť je z Galileje!" Petr řekl: "Vůbec nevím, o
čem mluvíš!" A ihned, ještě neţ

domluvil, zakokrhal kohout. Tu se
Pán obrátil a pohleděl na Petra; a
Petr se rozpomenul na slovo, které
mu Pán řekl: "Dřív neţ dnes kohout
zakokrhá, zapřeš mne třikrát." Vyšel
ven a hořce se rozplakal. (L 22,5562)
Z knihy Anonymní katolík
(Thierry Bizot): Jsem Petrovi vděčný,
ţe Jeţíše zapřel a hned třikrát. Dává
mi tak šanci snášet mou vlastní zbabělost. A navzdory tomu si Jeţíš Petra zvolil za následovníka. Nebo právě proto.“
Trojnásobné vyznání lásky:
To se jiţ potřetí zjevil učedníkům po
svém vzkříšení. Kdyţ pak pojedli,
zeptal se Jeţíš Šimona Petra:
"Šimone, synu Janův, miluješ mne víc
neţ ti zde?" Odpověděl mu: "Ano,
Pane, ty víš, ţe tě mám rád." Řekl
mu: "Pas mé beránky." Zeptal se ho
podruhé: "Šimone, synu Janův, miluješ mne?" Odpověděl: "Ano, Pane, ty
víš, ţe tě mám rád." Řekl mu: "Buď
pastýřem mých ovcí!" Zeptal se ho
potřetí: "Šimone, synu Janův, máš
mne rád?" Petr se zarmoutil nad tím,
ţe se ho potřetí zeptal, má-li ho rád.
Odpověděl mu: "Pane, ty víš všecko,
ty víš také, ţe tě mám rád." Jeţíš mu
řekl: "Pas mé ovce!“ (J 21,14-17)
Petr je plný předsudků vůči
pohanům.
Druhého dne, právě kdyţ se blíţili k
městu, vyšel Petr za poledne na rovnou střechu domu, aby se modlil. Pak
dostal hlad a chtěl se najíst. Zatímco
mu připravovali jídlo, upadl do vytrţení mysli: Vidí, jak se z otevřeného
nebe cosi snáší; podobalo se to veliké
plachtě, kterou spouštějí za čtyři cípy
k zemi. Byly v ní všechny druhy ţivočichů: čtvernoţci, plazi i ptáci. Tu k
němu zazněl hlas: "Vstaň, Petře, zabíjej a jez!" Petr odpověděl: "To ne,
Pane! Ještě nikdy jsem nejedl nic, co
poskvrňuje a znečišťuje." Ale hlas

se ozval znovu: "Co Bůh prohlásil
za čisté, nepokládej za nečisté." To
se opakovalo třikrát a zase to všechno bylo vyneseno vzhůru do nebe.
(Sk 10,9-16)
Apoštol Petr se podílí na
ničení několikaleté duchovní práce
apoštola Pavla v Galacii: (Petr) Nejprve jídal totiţ společně s pohany;
kdyţ však přišli někteří lidé z okolí
Jakubova, začal couvat a oddělovat
se, protoţe se bál zastánců obřízky.
(Ga 2,12)
Evangelium
milosti
je
„namixováno“ se Zákonem. Zákon
devalvuje, paralyzuje milost pro
člověka.
Divím se, ţe se od toho, který vás povolal milostí Kristovou, tak
rychle odvracíte k jinému evangeliu.
Jiné evangelium ovšem není; jsou
jen někteří lidé, kteří vás zneklidňují
a chtějí evangelium Kristovo obrátit
v pravý opak. Ale i kdybychom my
nebo sám anděl z nebe přišel hlásat
jiné evangelium neţ to, které jsme
vám zvěstovali, budiţ proklet! Jak
jsem právě řekl, a znovu to opakuji:
Jestliţe vám někdo hlásá jiné evangelium neţ to, které jste přijali, budiţ proklet! (Ga 1,6-9)
Tu svobodu nám vydobyl
Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte
si na sebe znovu vloţit otrocké jho.
Slyšte, co vám já Pavel říkám: Dáváte-li se obřezat, Kristus vám nic
neprospěje. Znovu dosvědčuji kaţdému, kdo se dá obřezat, ţe JE zavázán zachovávat CELÝ zákon. Odloučili jste se od Krista vy všichni, kteří
chcete dojít ospravedlnění na základě zákona, POZBYLI jste milosti
(VYPADLI jste z milosti, KR). …Ti,
kteří mezi vás kvůli obřízce vnášejí
neklid /nepokoj KR/, ať se rovnou
vyklestí! (Ga 5,1-4.12)
Otec nikoho nesoudí, ale
všechen soud dal do rukou Synovi,
aby všichni ctili Syna, jako ctí Otce.
Kdo nemá v úctě Syna, nemá v úctě
ani Otce, který ho poslal. Amen,
amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má
ţivot věčný a nepodléhá soudu /na
soud nepřijde KR, B21, KMS/, ale
přešel jiţ ze smrti do ţivota.. … Vy
soudíte podle zdání (těla, KR, KMS;
tělesně B21). Já nesoudím nikoho. (J
5,22-24. 8,15)

Závěr:
1/ Kristus naprosto cele ví, kdo je
Petr. Kristus ví, koho si povolává.
2/ Kristus není Petrem nikdy nijak
šokován.
3/ Kristova láska k Petrovi se projevuje celoţivotní trpělivostí.
4/ Kristus unese i Petrovu trojnásobnou zradu.
5/ Kristus unese i to, kdy Petr ničí
několikaletou Pavlovu práci.
6/ Kristus nese stále svou milostí i
Tebe, i kdyţ si myslíš, ţe jsi dnes
v pořádku a zítra Ho zradíš.
7/ Kristus chce, abychom měli (rostli
v) úplně stejnou Boţí milostivou trpělivost.

Nebojujeme proti člověku
Pavel Kalous, 09.07.2017
A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. Oblecte
plnou Boţí zbroj, abyste mohli odolat
ďáblovým svodům. Nevedeme svůj
boj proti lidským nepřátelům, ale
proti mocnostem, silám a všemu, co
ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na
sebe plnou Boţí zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát (Ef 6,10-13).
Jsme stále v duchovním boji.
V naší zemi je obrovský potenciál,
zlý nechce, aby se probudil. Nesmíme zapomínat na to, ţe i z křesťanství
se můţe stát normální náboţenství.
Chodíme pravidelně na shromáţdění,
děláme náboţenské úkony. Otázkou
je, jestli je v tom ţivá, činná víra.
Někdy se stává sbor sám sobě cílem.
Potom církev nedělá, co jí Bůh určil,
k čemu ji vysílá.
Ďábel pouţívá dvě taktiky.
1/ strach, tlak, pronásledování, aby církev byla zastrašena.
2/ Dává obrovskou svobodu

všechno dělat, nic není důleţité, rozetření hranic. V církvi se káţe liberální teologie.
Oba extrémy působí to, ţe
církev nemá ţádnou moc.
Komu apoštol Pavel píše?
Toto píše křesťanům. Křesťanům („a
tak, bratří“) v Efezu. Největším svodem (útokem) je nechat se zatáhnout
do boje proti jinému člověku; křesťanu, křesťanům.
Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům (proti tělu a krvi,
KR), ALE proti mocnostem, silám a
všemu, co ovládá tento věk tmy, proti
nadzemským duchům zla (v. 12).
V duchovní oblasti je rozehraná veliká bitva. V některých církvích se o tom nemluví. Jak potom
můţeme bojovat proti nepříteli, kdyţ
nevíme o jeho taktikách? Potom často přisuzujeme Bohu věci, které On
nikdy nedělá. Obviňujeme Boha.
Nikdy nevedeme boj proti člověku,
ale proti duchovním silám.
Jsme ovšem jenom lidé, ale
svůj zápas nevedeme po lidsku (2K
10,3).
Slyšeli jste, ţe bylo řečeno:
`Milovati budeš bliţního svého a nenávidět nepřítele svého.´ Já však
pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují,
abyste byli syny nebeského Otce;
protoţe on dává svému slunci svítit
na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Budete-li
milovat ty, kdo milují vás, jaká vás
čeká odměna? Coţ i celníci nečiní
totéţ? (Mt 5,43-46). Toto je Jeţíšova
odpověď, jak se máme chovat.
Ale vám, kteří mě slyšíte,
pravím: Milujte své nepřátele. Dobře
čiňte těm, kteří vás nenávidí. 28
Ţehnejte těm, kteří vás proklínají,
modlete se za ty, kteří vám ubliţují.
… Ale milujte své nepřátele; čiňte
dobře, půjčujte a nic nečekejte zpět.
A vaše odměna bude hojná: budete
syny Nejvyššího, neboť on je dobrý k
nevděčným i zlým. Buďte milosrdní,
jako je milosrdný váš Otec. Nesuďte
a nebudete souzeni; nezavrhujte, a
nebudete zavrţeni; odpouštějte a
bude vám odpuštěno (L 6,27-28, 3537).
To je Jeţíšovo bojování s
lidským nepřítelem. Nikdy se nenechejme strhnout do nějaké bitvy s

člověkem stejnými zbraněmi. Kdyţ
král Saul útočil na Davida a házel po
něm oštěpy, vzal David oštěp a hodil
ho zpátky po králi? On to neudělal.
Raději utekl, ale nepouţíval stejné
zbraně. Jeţíš nám dal návod, jak máme lidem slouţit.
Skutečný boj je proti duchovním silám (nejsou vidět). To, co
je zřetelněji vidět, jsou okolnosti a
lidé. Bible neříká, ţe nás nemají formovat lidé, okolnosti a situace, ale
Bůh. Skrze nás Bůh chce formovat je.
Otázkou je, jakou „optikou“ se na
ně, na to vše díváme. Zda optikou
těla nebo duchovním způsobem. V
prvním případě nám nebudou docházet souvislosti a budeme vidět především nedostatky druhých a církve.
Posuzovat, soudit.
Druhá optika je vidět v člověku úţasný potenciál. Bůh se dívá na
to, jaké můţeme mít v ţivotě plusy,
kdyţ se mu vydáme. Na příběhu
apoštola Petra je to krásně vidět. Takový člověk se stává Bohu a lidem
poţehnaným nástrojem a nebezpečným ďáblu.
Pozor na vzájemné hašteření.
Je-li dům rozdělen, neobstojí. A ďábel to ví a směje se. Kdyţ plýtváme
mocí a autoritou, abychom bojovali
mezi sebou. Ne proti němu. Přesně
do této pozice chtějí dostat kaţdého
křesťana, aby se jeho srdce naplnilo
hněvem a nenávistí vůči druhým.
My víme, ţe jsme přešli ze
smrti do ţivota, protoţe milujeme své
bratry. Kdo nemiluje, zůstává ve smrti. Kdokoliv nenávidí svého bratra, je
vrah - a víte, ţe ţádný vrah nemá podíl na věčném ţivotě. … Řekne-li někdo: "Já miluji Boha", a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůţe milovat Boha, kterého nevidí (1J
3,14-15.4,20).
My Boha ani mocnosti nevidíme, jen lidi. A jakou optikou? Moţná je dnes čas udělat nové rozhodnutí, dívat se na lidi Boţím způsobem.
Buďte střízliví! Buďte bdělí!
Váš protivník, ďábel, obchází jako
`lev řvoucí´ a hledá, koho by pohltil
(1Pt 5,8).
Kde je napsáno, ţe náš protivník je člověk? Přece nevedeme boj
proti tělu a krvi a lidským nepřátelům. Nikde v Písmu nenajdete

legitimní, chcete-li biblický důvod,
bojovat proti člověku, tím spíše kristovci.
Jeţíš jednal s démony, kteří
obtěţovali lidi. Potenciál, který nám
je daný: Řekl jim: „Viděl jsem, jak
satan padá s nebe jako blesk. Hle,
dal jsem vám moc šlapat po hadech
a štírech a po veškeré síle nepřítele,
takže vám v ničem neuškodí.“ (L
10,18-19).
Modleme se za to, abychom
se naučili rozpoznávat skutečného
nepřítele.
To ti kladu na srdce, synu
Timoteji, ve shodě s prorockými slovy, která byla o tobě pronesena, abys
jimi povzbuzen bojoval dobrý boj. …
Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl
věčného ţivota, k němuţ jsi byl povolán a k němuţ ses přihlásil dobrým
vyznáním před mnoha svědky (1Tm
1,18.6,12).
Snášej se mnou všechno zlé
jako řádný voják Krista Jeţíše. Kdo
se dá na vojnu, nezaplétá se do záleţitostí obyčejného ţivota; chce obstát
před tím, kdo mu velí. … Dobrý boj
jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru
zachoval (2Tm 2,3-4.4,7).
Nejsme jen učedníci, ale i
vojáci Jeţíše Krista. V boji se osvědčuje víra (ne proti lidem). Pravou
bohosluţbou je, kdyţ Bohu nabízíme
sami sebe. Ne jen dojít na shromáţdění.
Pokušení o zneuţití Boţí moci a autority: Tu ho vezme ďábel na
do svatého města, postaví ho na vrcholek chrámu a řekne mu: "Jsi-li
Syn Boţí, vrhni se dolů; vţdyť je psáno: `Svým andělům dá příkaz a na
ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou
na kámen´!" Jeţíš mu pravil: "Je také
psáno: `Nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého.´" (Mt 4,5-7).
Ďábel chtěl, aby Jeţíš zneuţil
Boţí moc pro sebe a pouţil si k tomu
Bibli. Chce, abychom svoji autoritu
nepouţívali proti němu.
Jeţíš řekl: „Moje království
není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji sluţebníci by bojovali, abych nebyl vydán
Ţidům; mé království však není odtud.“ (J 18,36).
Jeţíš svou moc a autoritu
pouţíval správným způsobem.

Všechna čtyři evangelia popisují
tento incident: Šimon Petr vytasil meč,
který měl u sebe, zasáhl jednoho veleknězova sluhu a uťal mu ucho. Ten sluha se
jmenoval Malchos. Jeţíš řekl Petrovi:
"Schovej ten meč do pochvy! Coţ nemám
pít kalich, který mi dal Otec?“ (J 18,1011).
Petrova „snaha“ tělesně chránit
Jeţíše nebyla oceněna.
Symbolika je zřejmá: Petr nesprávně uţil „meč ducha“ (Slovo) a připravil o „sluch, slyšení“ sluhu Malchose.
Sám Jeţíš to musel řešit - stvořil mu nové
ucho. Kolikrát my, „Petrové“, nesprávným uţíváním Slova, připravujeme o
sluch posluchače…
Co se děje v duchovní oblasti
ukazuje Daniel …
Řekl mi: "Neboj se, Danieli,
neboť od prvního dne, kdy ses rozhodl
porozumět a pokořit se před svým Bohem, byla tvá slova vyslyšena a já jsem
proto přišel. Avšak ochránce perského
království stál proti mně po jednadvacet
dní. Dokud mi nepřišel na pomoc Míkael,
jeden z předních ochránců, zůstal jsem
tam u perských králů. …Řekl: "Víš, proč
jsem k tobě přišel? Nyní se opět vrátím,
abych bojoval s ochráncem Peršanů.
Odcházím, a hle, přichází ochránce Řeků. (Da 10,12-13.20).
Je to vhled do duchovního světa.
Bůh okamţitě poslal posla, musel ovšem
bojovat proti mocnostem. Daniel to drţel
vírou 21 dní.
Mojţíš (Áron a Chúr), kdyţ
Jozue bojuje dole …
Mojţíš rozkázal Jozuovi: "Vyber
nám muţe a vyjdi do boje proti Amálekovi. Já se zítra postavím na vrchol pahorku s Hospodinovou holí v ruce." Jozue
učinil, jak mu Mojţíš rozkázal, a dal se s
Amálekem do boje. Mojţíš, Áron a Chúr
vystoupili na vrchol pahorku. Dokud
Mojţíš drţel ruku nahoře, vítězil Izrael,
kdyţ ruku spustil, vítězil Amálek. Kdyţ
Mojţíšovi umdlévaly ruce, vzali kámen a
podloţili jej pod Mojţíše, aby se na něj
posadil. Áron a Chúr, kaţdý z jedné strany, mu podpírali ruce, takţe vytrval s
rukama nahoře aţ do západu slunce.I
porazil JOZUE Amáleka a jeho lid ostřím
meče (Ex 17,8-13).
Ten duchovní boj se odehrával
nahoře, tam se rozhodovala bitva.
Duchovním zrakem vidíme, ţe s
námi je jich víc a Jeţíš je vítěz. Nezáleţí
na fyzickém mnoţství.
Tu vstal ve veleradě farizeus
jménem Gamaliel, učitel zákona, kterého
si váţil všechen lid; poručil, aby je na
chvíli vyvedli ven, a řekl: "Dobře si rozmyslete, Izraelci, co s těmi lidmi chcete
udělat. Před nedávnem povstal Theudas

a tvrdil, ţe je Vyvolený; .... Kdyţ byl
zabit, byli všichni jeho stoupenci rozprášeni a nakonec z toho nebylo nic. Po
něm povstal ve dnech soupisu Judas
Galilejský a strhl za sebou lid; také on
zahynul a jeho stoupenci byli rozehnáni.
Proto vám teď radím: Nechte tyto lidi a
propusťte je. Pochází-li tento záměr a
toto dílo z lidí, rozpadne se samo; pochází-li z Boha, nebudete moci ty lidi
vyhubit - nechcete přece bojovat proti
Bohu." Dali mu za pravdu; zavolali
apoštoly, poručili je zbičovat, zakázali
jim mluvit ve jménu Jeţíšovu a pak je
propustili (Sk 5,34-40). Kdo bojuje proti bratřím a sestrám, bojuje proti Bohu.
Kdyţ se církev modlila za Petra ve vězení …
Petra tedy střežili ve vězení a
církev se za něj stále modlila k Bohu.
Noc předtím, kdy jej chtěl Herodes
předvést na soud, spal Petr mezi dvěma
vojáky, spoután dvěma řetězy, a stráţe
před dveřmi hlídaly vězení. Najednou u
něho stál anděl Páně a v ţaláři zazářilo
světlo. Anděl udeřil Petra do boku,
vzbudil ho a řekl: "Rychle! Vstaň!" A s
Petrových rukou spadly řetězy (Sk 12,57).
Církev stála v duchovním boji,
modlila se a Bůh něco zázračného dělal.
Bůh stojí na naší straně.
Ale také apoštol Pavel ve vězení …
Kdyţ je důkladně zbičovali,
zavřeli je do vězení a ţalářníkovi poručili, aby je dobře hlídal. On je podle
toho rozkazu zavřel do nejbezpečnější
cely a pro jistotu jim dal nohy do klády.
Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili
a zpěvem oslavovali Boha; ostatní vězňové je poslouchali. Tu náhle nastalo
veliké zemětřesení a celé vězení se
otřáslo aţ do základů. Rázem se otevřely všechny dveře a všem vězňům spadla
pouta (Sk 16,23-26).
Jejich chvály byly slyšet a Bůh
nadpřirozeně jednal. Kolik lidí kolem
nás má pouta? Potřebujeme Boha zázraků.
Závěr:
1/ Jsme v duchovním boji, vţdy a stále
o nás usilují duchovní mocnosti, duchové zla ...
2/ Ďáblovým „vítězstvím“ je boj mezi
kristovci.
3/ V Písmu neexistuje ţádný biblický
důvod bojovat s člověkem.
4/ Zaměř se na Krista, neplýtvej silou a
mocí na boj s člověkem. Protivník je
ďábel.
5/ Kristovou „optikou“ se dívej na lidi
kolem sebe, a to i na své nepřátelé.

Biblická hodina
Sluţba nedokonalých XI.
Lítost nad zástupy, dokončení
Pavel Kalous, 19.07.2017
On jejich souţení viděl, slyšel
jejich bědování, kvůli nim si připomínal svoji smlouvu, ve svém velkém
milosrdenství měl s nimi soucit. Dal
jim dojít slitování u všech, kteří je
odvlekli do zajetí. (Ţ 106,44-46)
On zajistil památku svým divům; Hospodin je milostivý, plný slitování. (Ţ 111,4)
Hospodin je milostivý, plný
slitování, shovívavý a nesmírně milosrdný. Hospodin je ke všem dobrotivý, nade vším, co učinil, se slitovává.
(Ţ 145,8-9)
Hospodinovo milosrdenství,
jeţ nepomíjí, jeho slitování, jeţ nekončí. Obnovuje se kaţdého rána, tvá
věrnost je neskonalá. (Pláč 3,22-23)
Všichni ti pisatelé poznali, ţe
Bůh se rád slitovává. Bůh Bible je
Bohem slitování a soucitu. Biblická
lítost je přirozená součást Boţího
charakteru, proto Bůh Otec poslal
Jeţíše Krista.
Řec.-lítost /SPLAGCHNON/
- soucítit zevnitř, být někomu nakloněn, srdce plné milosti. Tzn. jedná se
o určité ztotoţnění s tím, kdo trpí.
Řec.- lítost /SPLAGCHNIZOMAI/ soucit, smilovat se, srdce milosti, náklonnost. (ninivský král)
„Kdo ví, moţná ţe se Bůh v
lítosti obrátí a odvrátí od svého planoucího hněvu a nezahyneme.“ I viděl Bůh, jak si počínají, ţe se odvracejí od své zlé cesty, a litoval, ţe jim
chtěl učinit zlo, které ohlásil. - A neučinil tak. (Jon 3,9-10)
Jonáš v Ninive vyhlásil Hospodinův soud a chtěl se na tu zkázu
města dívat. Hospodin, se však slitoval, kdyţ viděl, ţe se chtějí napravit.
Jonáš se příšerně naštval. Ale Bůh
miloval i Jonáše.
Modlil se k Hospodinu a řekl:
"Ach, Hospodine, coţ jsem to neříkal,
kdyţ jsem byl ještě ve své zemi? Proto
jsem dal přednost útěku do Taršíše!
Věděl jsem, ţe jsi Bůh milostivý a
plný slitování, shovívavý a nesmírně
milosrdný, ţe tě jímá lítost nad kaţdým zlem. … (on věděl, jaký Bůh je a
přesto ho to vytočilo) Hospodin řekl

"Tobě je líto skočce, s kterým jsi neměl ţádnou práci, jemuţ jsi nedal
vzrůst; přes noc vyrostl, přes noc
zašel. A mně by nemělo být líto Ninive, toho velikého města, v němţ je
víc neţ sto dvacet tisíc lidí, kteří nedovedou rozeznat pravici od levice, a
v němţ je i tolik dobytka?" (Jon 4,211)
Jak je to zvláštní, člověk
můţe znát Boţí charakter, přesto má
sklon k rychlým soudům. Ale pozor
na to. Vy nemůţete vědět, jak lidé
reagují na Boţí Slovo, co s nimi
uvnitř dělá. Někdo jim však Boţí
Slovo musí říct, někdo jim musí ukázat na Boţí charakter, někdo jim musí říct evangelium. Pán Jeţíš se nad
kaţdým člověkem, který k němu
přišel, slitoval. Říká: Kdo ke mně
přijde, toho nevyţenu ven.
Jeţíš obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagógách,
kázal evangelium království a uzdravoval kaţdou nemoc a kaţdou chorobu. Kdyţ viděl zástupy, bylo mu jich
líto, protoţe byli vysílení a skleslí
jako ovce bez pastýře. (Šlo o to, ţe
byli jako ovce bez pastýře. Mnoho
lidí se utápí v alkoholu, někdo pořád
něco hledá, ten pomyslný smysl ţivota a mnoho lidí páchá sebevraţdy,
protoţe neví, kam patří) Tehdy řekl
svým učedníkům: "Ţeň je velká, dělníků málo." Proste proto Pána ţně
ať vyšle dělníky na svou ţeň!".
(Mt 9,35-38)
Všimněte si, jak zde Pán
Jeţíš deleguje práci na své učedníky.
Kdyţ to Jeţíš uslyšel, odplul lodí na
pusté místo, aby byl sám; ale zástupy
o tom uslyšely a pěšky šly z měst za
ním. Kdyţ vystoupil, uviděl velký
zástup a bylo mu jich líto. I uzdravoval jejich nemocné. Kdyţ nastal večer, přistoupili k němu učedníci a
řekli: "Toto místo je pusté a je uţ
pozdní hodina. Propusť zástupy, ať
jdou do vesnic koupit si jídlo." Ale
Jeţíš jim řekl: "Nemusejí odcházet,
dejte vy jim jíst!" (Mt 14,13-16)
Díl své autority Jeţíš přesouvá na své učedníky. Pán chce, aby i
jeho učedníci byli lítostiví a začali s
tím něco dělat. Říká: Vy jim dejte
jíst a modlete se za to, ať je více dělníků.

Ti dva slepci volali o - smilování - řecké /ELEEÓ/ - smilovat se,
být milostiv … Kdyţ vycházeli z Jericha, následoval ho velký zástup. A
hle, dva slepí seděli u cesty; kdyţ
uslyšeli, ţe jde kolem Jeţíš, začali
křičet: "Smiluj /ř. ELEESÓN/ se nad
námi, Pane, Synu Davidův!" Zástup
je napomínal, aby mlčeli, ale oni křičeli ještě víc: "Smiluj se nad námi,
Pane, Synu Davidův!" Jeţíš se zastavil, zavolal je a řekl jim: "Co chcete,
abych pro vás učinil?" Odpověděli
mu: "Pane, ať se otevřou naše oči!"
Jeţíš
pohnut
soucitem
/
ř.SPLAGCHNIZOMAI/, dotkl se
jejich očí, a hned prohlédli; a šli za
ním. (Mt 20,29-33)
Přijde k němu malomocný a
na kolenou ho prosí: "Chceš-li, můţeš mě očistit." Jeţíš se slitoval, vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: "Chci,
buď čist." A hned se jeho malomocenství ztratilo a byl očištěn.
(Mk 1,40-42)
Všimněme si, ţe Boţí smilování se vţdy projevilo nějakým
skutkem vůči smilovanému. Oni
opravdu volali, ţádali a opravdu se
něco dělo. Modleme se za to, aby
kdyţ se za někoho modlíme, ať se
něco děje. Modleme se za zjevení
Boha, Boha v akci.
Mnozí spatřili, jak odjíţdějí a
poznali je; pěšky se tam ze všech měst
sběhli a byli tam před nimi. Kdyţ vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu
jich líto, protoţe byli jako ovce bez
pastýře. I začal je učit mnohým věcem. (Mk 6,33-34)
Tzn., ţe jim dával duchovní
pokrm. Kdyţ se blíţili k městské bráně, hle, vynášeli mrtvého; byl to jediný syn své matky a ta byla vdova.
Velký zástup z města ji doprovázel.
Kdyţ ji Pán uviděl, bylo mu jí líto
(bylo mu jí líto, ne toho chlapce) a
řekl jí: "Neplač!"
Přistoupil k
márám a dotkl se jich; ti, kteří je nesli, se zastavili. Řekl: "Chlapče, pravím ti, vstaň!" Mrtvý se posadil a
začal mluvit; Jeţíš ho vrátil jeho matce. (L 7,12-15)
Tady nám Bůh odkrývá své
srdce. Lítost jímající, Bůh byl evidentně pohnut.
Ale kdyţ jeden Samařan na

své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl hnut soucitem; přistoupil
k němu, ošetřil jeho rány olejem a
vínem, obvázal mu je, posadil jej na
svého mezka, zavezl do hostince a
tam se o něj staral. (L 10,33-34)
Kněz a levita se na něj vykašlali, ale ten Samařan ne. Je zde
stejné slovo, jako u Jeţíše, kterému
bylo lidí líto.
Nejsem uţ hoden nazývat se
tvým synem; přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků.´ I vstal a šel
ke svému otci. Kdyţ byl ještě daleko,
otec ho spatřil a hnut lítostí běţel k
němu, objal ho a políbil. (Jak Bůh
jedná s námi, kdyţ mi se vracíme
jako marnotratný syn? Úplně stejným způsobem) Syn mu řekl: `Otče,
zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě.
Nejsem uţ hoden nazývat se tvým
synem.´ ALE otec rozkázal svým
sluţebníkům: `Přineste ihned nejlepší oděv a oblečte ho; dejte mu na
ruku prsten a obuv na nohy. ( Není
zde ani náznak výčitky) Přiveďte
vykrmené tele, zabijte je, hodujme a
buďme veselí, protoţe tento můj syn
byl mrtev, a zase ţije, ztratil se, a je
nalezen.´ A začali se veselit.
(L 15,19-24)
Zde je nám ukázáno Boţí
Otcovské srdce. To je něco, co Bůh
chce, abychom se naučili mít vůči
druhým lidem. Spolu s Duchem
Svatým je v nás i Boţí charakter.
Jako vyvolení Boţí, 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. (Ko 3,12-13)
Kdyţ píše Timoteovi, pouţívá řecké - slitovat se - /ELEEÓ/ smilovat se, být milostiv …
Timoteovi, vlastnímu synu ve víře:
Milost, slitování a pokoj od Boha
Otce a Krista Jeţíše, našeho Pána.
(1Tm 1,2) … ačkoli jsem byl předtím rouhač, pronásledovatel a násilník. A přece jsem došel slitování,
protoţe jsem ve své nevěře nevěděl,
co dělám. … avšak došel jsem slitování, aby Jeţíš Kristus právě na
mně ukázal všechnu svou shovívavost jako příklad pro ty, kteří v něho
uvěří a tak dosáhnou věčného ţivota. (1Tm 1,13-16)

Bůh chtěl na něm také ukázat
Boţí milost a slitování. Na světě není
tak špatný člověk, aby od Pána nedostal milost.
Řec.„soucit“
/
SYMPATHEÓ/ - soucítit, sympatizovat, přiklonit se na jeho stranu, chápat, mít pochopení, pocit sounáleţitosti…
Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi
slabostmi; vţdyť na sobě zakusil
všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. … (Ţd 4,15)
Jestli jsme my byli něčím pokoušeni, tak Jeţíš to na sobě také zakusil. Kaţdý velekněz, vybraný z lidí,
bývá ustanoven jako zástupce lidí
před Bohem, aby přinášel dary i oběti
za hříchy. Má mít soucit s těmi, kdo
chybují a bloudí, protoţe sám také
podléhá slabosti. (je také jen člověk,
nepovyšuje se) A proto je povinen
přinášet oběti za hřích nejenom za lid,
ale i sám za sebe. (Ţd 5,1-3)
Kaţdý velekněz přece je brán
z lidu a bývá ustanoven pro lid v jeho
záleţitostech u Boha, aby podával
oběti nekrvavé i krvavé za hříchy. Ten
velekněz je pak schopen cítit s chybujícími a bloudícími, protoţe sám je
stejně podroben slabosti. (PT)
Zlomený člověk potřebuje
slitování a ne pokárání či odsouzení.
Moudrost shůry je především
čistá, dále mírumilovná, ohleduplná,
ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudků
a bez přetvářky. Ovoce spravedlnosti
sklidí u Boha ti, kdo rozsévají pokoj.
(Jk 3,17-18)
To je pravá moudrost. Pravdu
má ten, kdo má víc lásky. Vy však jste
`rod vyvolený, královské kněţstvo,
národ svatý, lid náleţející Bohu´,
abyste hlásali mocné skutky toho, kdo
vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Kdysi jste `vůbec nebyli lid´, nyní však jste lid Boţí; pro
vás `nebylo slitování´, ale nyní jste
došli slitování. (1Pt 2,9-10)
Máme co hlásat? Ano máme.
Bůh si povolává nedokonalé lidi, aby
slouţili. Lítost v nás budí zájem slouţit lidem evangeliem a modlitbou.
Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; v tomto posledním čase k nám
promluvil ve svém Synu, jehoţ

ustanovil dědicem všeho a skrze něhoţ stvořil i věky. On, odlesk Boţí
slávy a výraz Boţí podstaty, (kdo vidí
Krista, vidí Otce, součástí Boţí podstaty je lítost s člověkem) nese všecko
svým mocným slovem. Kdyţ dokonal
očištění od hříchů, usedl po pravici
Boţího majestátu na výsostech
(Ţd 1,1-3)
Takový je Kristus. Lidé to
nevědí a oni potřebují, aby jim to někdo řekl.
V Kristu Jeţíši nezáleţí na
tom, je-li někdo obřezán či ne /
narážka na Zákon/; rozhodující je
víra, která se uplatňuje láskou.
(Ga 5,6)
Nebo v Kristu Jeţíši ani obřízka neprospívá, ani neobřízka, ale
víra skrze lásku dělající. (KR)
Jestliţe má někdo lásku, ta
něco dělá, nesedí v kostelní lavici.
Činná a aktivní láska. Jdu a ve víře
konám.
Máš vytrvalost a trpěl jsi pro
mé jméno, a nepodlehls únavě. Ale to
mám proti tobě, ţe uţ nemáš takovou
lásku /ř AGAPE/ jako na počátku (to
znamená, ţe se tam něco vytratilo,
něco vyšumělo). Rozpomeň se, odkud
jsi klesl, navrať se a jednej jako dřív.
Ne-li, přijdu na tebe a pohnu tvým
svícnem z jeho místa, jestliţe se neobrátíš /ř. METANOIA/. (Zj 2,3-5)
Závěr:
1/ Bůh Otec je Bohem soucitu, slitování a lítosti nad člověkem.
2/ Kristus je toho viditelným plným
reálným vyjádřením.
3/ Lítost, soucit nad člověkem je rysem kristovce.
4/ Jsme nástrojem Boţího slitování a
soucitu ke konání.
5/ Neslouţíme proto, ţe jsme (uţ)
dokonalí, ale proto, ţe jsme soucitní.

6/ Absence AGAPE nahrazuje tvrdost srdce a to je na pokání (Zj 2,45).
7/ Rozhodující je „víra, která se
uplatňuje láskou“.

Sluţba nedokonalých XII.
Neefektivní modlitby
Pavel Kalous, 26.07.2017
Jistě všichni chceme, ABY
nám toto fungovalo „vzepřít se ďáblu, aby utekl“. Jistě všichni chceme,
ABY naše modlitby byly efektivní.
Jistě všichni chceme, ABYCHOM
měli svědectví. Chcete zakusit zkušenost, ţe se budete vzpírat dáblu a
on od nás uteče?
Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibliţte se k Bohu a přiblíţí se k vám.
(Jk 4,7)
To znamená, ţe se k nám
přiblíţil a my ho chceme vyhnat.
Nemáme utíkat od ďábla my, ale on
od nás. Jakub tady vlastně vysvětluje, co se stane, kdyţ to nefunguje.
Mluví uţ o tom ve 3.kapitole.
Máte-li však v srdci hořkou
závist a svárlivost, nechlubte se
moudrostí a nelţete proti pravdě. To
přece není moudrost přicházející
shůry, ale přízemní, ţivočišná, ďábelská. Vţdyť kde je závist a svárlivost, tam je zmatek a kdejaká špatnost. Moudrost shůry je především
čistá, dále mírumilovná, ohleduplná,
ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudků
a bez přetvářky. Ovoce spravedlnosti
sklidí u Boha ti, kdo rozsévají pokoj.
(Jk 3,14-18)
Pokračuje ve 4. kap. Odkud
jsou mezi vámi boje a sváry? Nejsou
to právě vášně, které vás vedou do
bojů? Chcete mít, ale nemáte. Ubíjíte
a nevraţíte, ale ničeho nemůţete

dosáhnout. Sváříte se a bojujete - a
nic nemáte, protoţe neprosíte. Prosíte
sice, ALE nedostáváte, PROTOŢE
prosíte nedobře:…...´ Podřiďte se
tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.? (čti celé Jk 4,1-12)
Je vám jasné to, proč církev
či jednotlivec, má s někým boj či svár
s bratrem? Protoţe mu jde o vlastní
zájmy. Význam verše (veršů) správně
pochopíme v kontextu: 1/ V čem se
mají adresáti „podřídit TEDY Bohu“? Problém, na který Jakub reaguje, je ten, ţe: a/ … někdo rozpoutal
„boje, sváry, nevraţivost …“ b/ …
někdo sniţuje jeden druhého, odsuzuje bratra a staví se nad něj jako soudce (v. 11-12)
Řecké HEDONÉ - vášně,
silné emoce, sebeuspokojení na úkor,
tak silné vášně, ţe nás ovládají. Bezohledné. Výsledkem toho je, ţe
„ničeho nemůţete dosáhnout“ (v.1) a
„prosíte, ale nedostáváte“ (v.2).
Jestliţe nás ovládá nějaká emoce,
stane se nám osidlem. Pak naše sluţba nebude efektivní.
Řecké KATALALEIN – mluvit ze zlého, nepřátelsky, hanobitpomluvit, sniţovat pozici, kritizovat.
Dejte si pozor, jak mluvíte o druhých
lidech, Bůh to slyší všude, i ve tmě.
Řecké KRINÓ – odsoudit,
vynést rozsudek, dospět k odsouzení.
Co se tam stalo, někdo někoho pomlouval, soudil, a aniţ by se co prokázalo, lidé se svářili. Výsledkem
bylo to, ţe jim to nefungovalo.
Neboť pravím vám: Nebude-li
vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákoníků a farizeů,
jistě nevejdete do království nebeského. Slyšeli jste, ţe bylo řečeno otcům:
Nezabiješ! Kdo by zabil, bude vydán
soudu. (tady se láme zákon a milost –
Jeţíš naplnil zákon a zrušil tím jeho
platnost) Já však pravím, že jiţ ten,
kdo se hněvá na svého bratra, bude
vydán soudu; kdo sniţuje svého bratra, bude vydán radě; kdo svého bratra zatracuje (říká-li o někom, ţe má
jiného boha či ducha), propadne ohnivému peklu. (Mt 5,20-22)
Důleţité je nenechat se vtáhnout do pomluv.
2/ Kořen problému je, dovolit, aby se ďábel nebezpečně přiblíţil. (… proto je třeba se „vzepřít,

aby zase utekl“) Jenţe, řešení není
POUZE „vzepřít se ďáblu“. Je třeba
něco změnit, nedat prostor ďáblu.
Řešením je: a/ Přestat bojovat, svářit
se … Nechat jednat Boha. b/ Přestat
se přátelit se se světem … (lidé tohoto světa spolu bojují).
Proradná stvoření! Coţ nevíte, ţe přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Boţím. (Jk 4,4)
Duchovní nevěra se světem je
nazvána jako: Cizoloţníci a cizoloţnice, coţ nevíte, ţe přízeň světa jest nepřítelkyně Boţí? A protoţe kdo by koli
chtěl býti přítelem tohoto světa, nepřítelem Boţím učiněn bývá. (KR)
Vy nevěrníci! Nevíte, ţe přátelství se světem znamená nepřátelství
s Bohem? Kdokoli se rozhodne být
přítelem světa, stává se Boţím nepřítelem. (B21)
c/ Pýchu nahradit pokorou
… d/ podřídit (poddat KR, B21) se
Bohu … e/ nesniţovat, neodsuzovat
bratra (sestru)
Nemluvte jeden proti druhému, bratři. Kdo mluví proti bratru
nebo soudí svého bratra, mluví proti
Zákonu a soudí Zákon. Jestliţe však
soudíš Zákon, nejsi činitelem Zákona,
nýbrţ soudcem. (Jk 4,11 KMS)
Kdo je náš „nepřítel“?
Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako `lev řvoucí´ a hledá, koho by pohltil. (1Pt 5,8)
„Hněváte-li se, nehřešte.“
Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce a nedopřejte místa ďáblu.
(Ef 4,26-27)
Nenechte nad svým hněvem
zapadnout slunce – jestliţe máme s
někým problém, vyřešte ho, v lásce,
nesuďte a nebuďte kritičtí. Nedopřejte místa ďáblu. On není moudrý, ale
vychytralý.
3/ Ďábel uteče, kdyţ se sami
nejprve „podřídíme Bohu“. Ďábel
sám, jako takový, nemá nic neţ leţ
(je otcem lţi, J 8,44). Ţel, je tak snadné člověka slovem zmanipulovat.
Slovem zmanipulovaný člověk
ohluchne a uţ to jede. Začne dělat
to, o čem Jakub píše. Výsledkem jsou
„sváry, boje, snižování, nedostáváte
…“. Ďábel moc dobře ví, ţe
v jednotě je síla a poţehnání. Proto
se tu jednotu snaţí rozbít.

Poutní píseň, Davidova.
Jaké dobro, jaké blaho tam, kde
bratří bydlí svorně! Jako výborný
olej na hlavě, jenţ kane na vous, na
vous Áronovi, kane mu na výstřih
roucha. Jak chermónská rosa, která
kane na sijónské hory. Tam udílí
Hospodin své poţehnání, ţivot navěky. (Ţ 133,1-3)
Ďábel moc dobře ví, ţe kaţdý investovaný den či hodina do boje
proti sobě, JE promarněným dnem či
hodinou a ještě si u toho mne ruce.
Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům („Jardovi a Mirce“), ALE proti mocnostem, silám a
všemu, co ovládá tento věk tmy, proti
nadzemským duchům zla. (Ef 6,12)
Platí biblické: a/ kdo nemiluje sebe, nemiluje ani druhé (Druhé je
mu podobné: ‚Miluj svého bliţního
jako sám sebe. Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“(Mt 22,39).
Kdo bojuje proti vám, ukazuje tím, ţe nemiluje sám sebe. Za
takové lidi se modlete.
b/ Kdo nemiluje druhé, které
vidí, nemiluje Boha, kterého nevidí.
(Řekne-li někdo: „Já miluji Boha,“ a
přitom nenávidí svého bratra, je
lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůţe milovat Boha, kterého nevidí. (1J 4,20)
My jsme uvěřili v Boha, který miluje. Slouţíme z lásky k Bohu a
z lásky k lidem. Ale to mám proti
tobě, ţe uţ nemáš takovou lásku /ř.
AGAPE/ jako na počátku. Rozpomeň
se, odkud jsi klesl, navrať se a jednej
jako dřív. Ne-li, přijdu na tebe a pohnu tvým svícnem z jeho místa, jestliţe se neobrátíš /ř. METANOIA –
jestliţe nezměníš způsob myšlení/.
(Zj 2,4-5)
Pokud nepěstujete svůj vztah
s Bohem, tak se stane, ţe ta láska
vychládá. Některé věci se zmechanizují.
Závěr:
1/ I jako nedokonalý sluţebník se
NIKDY nenechej zatáhnout do boje,
kritiky proti bratru či sestře.
2/ Kdo bojuje proti druhému (coţ
dělají lidé tohoto světa), dostává se
do nepřátelství proti Bohu, neboť je
nástrojem toho Zlého (pýcha,

odsuzování).
3/ Vnitro-boje a sváry paralyzují církev (jsme tělo); prosí, ale nedostává.
4/ Pokud bojuješ s „Jardou a Mirkou“, pak ještě nemáš zjevení milujícího Boha, který miluje i tebe.
5/ Hněvivý, svárlivý, bojující
„křesťan“ tak nemůţe být průduchem
sluţby Kristovy milosti.
6/ Chceme se modlit dobře, dostávat a mít?
7/ Poddanost Bohu, podřízenost Bohu
činí církev vůči ďáblu nesmírně efekNebo v Kristu Jeţíši ani obtivní, a to přece chceme!
řízka neprospívá, ani neobřízka, ale
víra skrze lásku dělající. (KR)
Sluţba nedokonalých XIII.
V Kristu Jeţíši přece nezáleţí
Souhrn dosavadního, část A.
na obřízce nebo neobřízce, ale na
Pavel Kalous, 2.8.2017
víře, která se projevuje láskou. (B21)
Tak často zaměňujeme AGAPředstavte si, ţe jste svědky PE za pocity a emoce. Ale AGAPE je
autonehody, cyklista leţí na zemi a láska KONAJÍCÍ:
jde mu o ţivot. Vedle vás je paní
Jeţíš chodil po celé Galileji,
v důchodu a dvě malé děti a koukají, učil v jejich synagógách, kázal evanco se bude dít. A my máme tolik vý- gelium království Boţího a uzdravomluv …
val kaţdou nemoc a kaţdou chorobu v
1/ Jeţíš řekl svým učední- lidu. (Mt 4,23) … Jeţíš obcházel
kům zcela jasně, přes jejich selhání všechna města i vesnice, učil v jejich
a nevěru, co mají dělat.
synagógách, kázal evangelium kráTi to šli oznámit ostatním; ale lovství a uzdravoval kaţdou nemoc a
ani těm nevěřili. Konečně se zjevil kaţdou chorobu. (Mt 9,35)
samým jedenácti, kdyţ byli u stolu;
Jeţíš řekl svým učedníkům
káral jejich nevěru a tvrdost srdce, jasně:
poněvadţ nevěřili těm, kteří ho viděli
Jděte a kaţte, ţe se přiblíţilo
vzkříšeného. A řekl jim: "Jděte do království nebeské. Nemocné uzdracelého světa a kažte evangelium vše- vujte, mrtvé probouzejte k ţivotu, mamu stvoření. Kdo uvěří a přijme lomocné očišťujte, démony vymítejte;
křest, bude spasen; kdo však neuvěří, zadarmo jste dostali, zadarmo dejte.
bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou (Mt 10,7-8)
provázet tato znamení: Ve jménu
Řekl jim jasně, CO mají zvěsmém budou vyhánět démony a mluvit tovat, říkat. Řekl jim jasně, CO mají
novými jazyky; budou brát hady do konat, dělat. Všimněte si, ţe i dnes
ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jdou lidi za tím, kdo jim můţe pomojim nestane; na choré budou vzkládat ci. Je jim úplně jedno, jestli to je léčiruce a uzdraví je." Kdyţ jim to Pán tel, nějaký šarlatán nebo jasnovidec
řekl, byl vzat vzhůru do nebe a usedl …
po pravici Boţí. Oni pak vyšli, všude
2/ Aţ přijde Jeţíš, zastihne
kázali; a Pán s nimi působil a jejich nás dokonalé a uţ proměněné?
slovo potvrzoval znameními. (Mk
POKRMEM je Boţí Slovo a
16,13-20)
obecenství s Ním (VZTAH), nikoliv
Chceme se podobat Jeţíši kníţky či neděle. Zemřeme-li v Krisjako sluţebníku? Dělejme tedy, co tu, stane se to v momentě, kdy jsme
On dělal lidem. Dělejme to tak, jak byli dokonale proměněni? Podstata
to dělal Jeţíš.
je, ţe je Kristem JIŢ zaplaceno,
Myslíte si, ţe někoho zajímá, v Kristu jsme dokonalí.
ţe se tady nějaké církvičky scházejí?
Všichni přece mnoho chybuV Kristu Jeţíši nezáleţí na jeme (klesáme KR). Kdo nechybuje
tom, je-li někdo obřezán či ne; rozho- slovem, je dokonalý muţ a dovede
dující je víra, která se uplatňuje lás- drţet na uzdě celé své tělo. (Jk 3,2)
kou. (Ga 5,6)
Lidstvo je porušené a nikdo

není schopen naplnit Boţí standardy.
Jedině Kristus je schopen naplnit (a
to také udělal) beze zbytku Boţí Zákon!
Nedomnívejte se, ţe jsem
přišel zrušit Zákon nebo Proroky;
nepřišel jsem zrušit, nýbrţ naplnit.
(Mt 5,17)
Smlouva, kterou máme, je
lepší neţ ta předchozí. Naše sluţba
nezávisí na proměně a dokonalosti,
ale na Smlouvě milosti.
Hřích nad vámi uţ nebude
panovat; vţdyť nejste pod zákonem,
ale pod milostí. (Ř 6,14)
To vše je ještě zřejmější, kdyţ
podobně jako Melchisedech je ustanoven jiný kněz ne podle zákona o
tělesném původu, nýbrţ na základě
svého nepomíjejícího ţivota, jak se o
něm svědčí: `Ty jsi kněz navěky
podle řádu Melchisedechova.´ Tím
se ovšem RUŠÍ předchozí příkaz jako
neúčinný a neuţitečný - zákon totiţ
nic nepřivedl k dokonalosti - avšak
na jeho místo přichází lepší naděje,
jejíţ mocí přistupujeme aţ k Bohu.
(Ţd 7,15-19)
Proto se Jeţíš stal ručitelem
lepší smlouvy. (Ţd 7,22)
Takť lepší smlouvy prostředníkem učiněn jest Jeţíš. (KR)
Předně říká: `Oběti ani dary,
oběti zápalné ani oběti za hřích jsi
nechtěl a nenašel jsi v nich zalíbení´
- totiţ v takových, jaké se obětují
podle zákona. Potom však řekne:
`Zde jsem, abych konal tvou vůli.´
Tak RUŠÍ prvé, aby ustanovil druhé.
(Ţd 10,8-9)
Vţdyť Kristus je konec Zákona, aby spravedlnosti došel kaţdý,
kdo věří. (Ř 10,4)
Nebo konec Zákona jest
Kristus k ospravedlnění všelikému
věřícímu. (KR)
Kristus je totiţ završením
Zákona, aby byl ospravedlněn kaţdý,
kdo věří. (B21)
V Něm jsme jiţ kompletní.
Dívá-li se Bůh Otec na nás, dívá se
skrze Syna Krista. Kristus zaplatil
(výkupné) za hříchy minulé, současné a budoucí a to VŠECH lidí. Lidský duch je zapečetěný Duchem svatým. V duchu jiţ nemůţeme hřešit.
Hřešíme-li, pak je to v myšlenkách,
slovech a skutcích, nikoliv v duchu.
Které oblasti se to týká? Duše a těla.

A já poţádám Otce a on vám
dá jiného Přímluvce /advokát/, aby
byl s vámi navěky. (J 14,16)
Ať uţ se Kristu podobáme,
více či méně, ale máme nové srdce.
A dám jim jedno srdce a vloţím do jejich nitra nového ducha, odstraním z jejich těla srdce kamenné a
dám jim srdce z masa (Ezech
11,19) … A dám vám nové srdce a
do nitra vám vloţím nového ducha.
Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa.
(Ezech36,26)
Modlíme-li se za někoho pro
uzdravení s postojem víry, ţe to tak
má být, jak Jeţíš řekl je to proto, ţe to
řekl a ne proto, ţe musím být nejprve
dokonalý a proměněný.
Obvykle to člověk nedělá
právě proto, ţe je nedokonalý, výsledkem je, ţe to nedělá.
3/ Taktika, jakou chce ďábel církev paralyzovat.
Jaká je neustálá aktivní snaha
ďábla? Lhát, krást, zabíjet, ţalovat a
pomlouvat...
Ţalobce /KATEGOROS/ ţalobce, ţalobník (v Písmu označení
pro satana); trţiště /A-GORA/ - trţiště, veřejné místo, fórum; pomlouvač /
DIABOLOS/ - pomlouvač, obviňovatel; ten, kdo hází (v Písmu označení
pro satana)
Potom mi ukázal velekněze
Jóšuu, jak stojí před Hospodinovým
poslem, a po pravici mu stál satan,
aby proti němu vnesl ţalobu. Hospodin však satanovi řekl: "Hospodin ti
dává důtku, satane, důtku ti dává
Hospodin, který si vyvolil Jeruzalém.
Coţ to není oharek vyrvaný z ohně?"
Jóšua totiţ, jak stál před poslem, byl
oblečen do špinavého šatu. (Zach 3,13)
Jestliţe si satan troufne ţalovat na Jeţíše, troufne si i na nás:
Kdo vznese ŢALOBU proti
vyvoleným Boţím? Vţdyť Bůh ospravedlňuje! (Ř 8,33)
A slyšel jsem mocný hlas v
nebi: „Nyní přišlo spasení, moc a
království našeho Boha i vláda jeho
Mesiáše; neboť byl svrţen ŢALOBCE
našich bratří, který je před Bohem
osočoval dnem i nocí.“ (Zj 12,10)
Obávám se totiţ, abych vás
při svém příchodu neshledal, jakými
bych vás mít nechtěl, a abych také já

nebyl shledán, jakým vy mne mít nechcete - aby nepovstaly sváry, řevnivost, vášně, neurvalost, pomluvy, donašečství, nadutost, zmatky. (2K
12,20)
1/ Ţaluje a pomlouvá v naší
mysli nás samotné.
Ty /já/ ţe /bych/ chceš slouţit? To si myslíš, ţe jsi tak výjimečný? Co si o sobě myslíš, nemáš snad
ani špetku pokory? Coţ nevíš, ţe
slouţí jenom sva-a-atí a dokonalí?
Ne, ne, Tvé /mé/ postoje ještě nejsou
dost upřímné.
2/ Ţaluje a pomlouvá nás
skrze jiné lidi /a ţel, i skrze věřící/.
On, ţe chceš slouţit? On, ona
snad si myslí, ţe je tak výjimečný/á/?
Co si o sobě myslí, nemá snad ani
špetku pokory? Coţ nevíte, ţe slouţí
jenom extra sva-atí? Ne, ne, jeho, její
postoje ještě nejsou dost upřímné
(souzení).
3/ Co je výsledkem? Paralyzovat Boţí dílo jak jednotlivce, tak
společenství.
A tak ani nemusíš /vědomě
chtít/, a staneš se nástrojem toho
„zlého“. Úspěšný je ďábel u lidí s
„černobílým /nebo zákonickým/ viděním“. Obvykle kořen bývá v dětství,
manţelství rodičů, nepovedeném
manţelství … Nebo u lidí, kteří jsou
silně ovlivněni zákonickou církví.
4/ Bůh nás proměňuje procesem proměny skrze Ducha svatého.
Kde jsem zemřel? Ve svém
lidském duchu. Jsem chrámem pro
Boţího Ducha.
Já však, odsouzen zákonem,
jsem mrtev pro zákon, abych ţiv byl
pro Boha. Jsem ukřiţován spolu s
Kristem, neţiji uţ já, ALE ţije ve mně
Kristus. A ţivot, který zde nyní ţiji,
ţiji ve víře v Syna Boţího, který si
mne zamiloval a vydal sebe samého
za mne. Nepohrdám Boţí milostí:
Kdybychom mohli dosáhnout spravedlnosti skrze zákon, byla by Kristova
smrt zbytečná. (Ga 2,19-21)
Kdo nás proměňuje?
Na odhalené tváři nás všech
se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme
proměňováni k jeho obrazu ve stále
větší slávě - to vše mocí Ducha Páně.
(2K 3,18)
Člověk je Boţí dílo.
Jsme přece jeho dílo, v Kristu
Jeţíši stvořeni k tomu, abychom

konali dobré skutky, které nám Bůh
připravil. (Ef 2,10)
Pozor, toto píše apoštol Pavel křesťanům:
Nepoznávám se ve svých
skutcích; vţdyť nedělám to, co chci,
nýbrţ to, co nenávidím. Jestliţe však
to, co dělám, je proti mé vůli, pak
souhlasím se zákonem a uznávám, ţe
je dobrý. Pak to vlastně nejsem já,
kdo jedná špatně, ale hřích, který je
ve mně. Vím totiţ, ţe ve mně, to jest v
mé lidské přirozenosti, nepřebývá
dobro. Chtít dobro, to dokáţu, ale
vykonat uţ ne. Vţdyť nečiním dobro,
které chci, nýbrţ zlo, které nechci.
Jestliţe však činím to, co nechci, nedělám to já, ale hřích, který ve mně
přebývá. Objevuji tedy takový zákon:
Kdyţ chci činit dobro, mám v dosahu
jen zlo. Ve své nejvnitřnější bytosti s
radostí souhlasím se zákonem Boţím; kdyţ však mám jednat, pozoruji,
ţe jiný zákon vede boj proti zákonu,
kterému se podřizuje má mysl, a činí
mě zajatcem zákona hříchu, kterému
se podřizují mé údy. Jak ubohý jsem
to člověk! Kdo mě vysvobodí z tohoto
těla smrti? Jedině Bohu buď dík skrze Jeţíše Krista, Pána našeho! - A
tak tentýţ já slouţím svou myslí zákonu Boţímu, ale svým jednáním zákonu hříchu. (Ř 7,15-25)
Co tady vidíme (apoštol Pavel píše církvi):
1/ V kaţdém, naprosto kaţdém člověku, se odehrává určité napětí dvou
přirozeností.
2/ Proč? Protoţe „v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro“.
3/ Tělo a duše jsou náchylné
k porušenosti, jsou nestabilní.
4/ Kompletní v nás je lidský znovuzrozený duch, do něhoţ je vylit
Duch svatý.
5/ Kdo z vás chcete cíleně hřešit?
Nikdo!
6/ Kdo nás zachránil a zachraňuje „z

tohoto těla smrti“? Kristus.
… a hledí vstříc tomu, `aţ mu
budou nepřátelé dáni za podnoţ jeho
trůnu´. Tak jedinou obětí navţdy přivedl k dokonalosti ty, které posvěcuje.
Dosvědčuje nám to i Duch svatý, kdyţ
říká: `Toto je smlouva, kterou s nimi
uzavřu po oněch dnech, praví Pán;
dám své zákony do jejich srdce a
vepíšu jim je do mysli; na jejich hříchy a nepravosti uţ nikdy nevzpomenu.´ (Ţd 10,13-17)

Sluţba nedokonalých XIII.
Souhrn dosavadního, část B.
Pavel Kalous, 9.8.2017
5/ Ospravedlnění (z víry
v Jeţíše Krista).
Co je tedy součástí dokonalého vykoupení? Vědomí, ţe jsem
OSPRAVEDLŇOVÁN.
Řecké DIKAIOSUNÉ - spravedlnost, soudní verdikt o nevinnosti,
soudní prohlášení o spravedlnosti,
prohlášen Soudcem za správného,
stav přijatelný Bohu, obhájený.
Toho, který nepoznal hřích,
kvůli nám ztotoţnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boţí spravedlnosti. (2K 5,21)
Nebo toho, kterýţ hříchu nepoznal, za nás učinil hříchem, abychom my učiněni byli spravedlností
Boţí v něm. (KR)
S tím, který byl úplně bez hříchu, jednal kvůli nám jako s největším
hříšníkem, abychom my skrze něho
byli u Boha spravedliví. (PT)
Všichni zhřešili a jsou daleko
od Boţí slávy; JSOU ospravedlňováni
zadarmo jeho milostí vykoupením v
Kristu Jeţíši. (Ř 3,23-24)
Já, já sám vymaţu kvůli sobě
tvoje nevěrnosti, na tvé hříchy nevzpomenu. (Iz 43,25)
Slituji se nad jejich nepravostmi a na jejich hříchy uţ nevzpomenu.´ … a hledí vstříc tomu, `aţ mu
budou nepřátelé dáni za podnoţ jeho
trůnu´. Tak jedinou obětí navţdy přivedl k dokonalosti ty, které posvěcuje.
Dosvědčuje nám to i Duch svatý, kdyţ
říká: `Toto je smlouva, kterou s nimi
uzavřu po oněch dnech, praví Pán;
dám své zákony do jejich srdce a
vepíšu jim je do mysli; na jejich hříchy a nepravosti uţ nikdy nevzpomenu.´ (Ţd 8,12.10,13-17)

Můţe nedokonalý sluţebník
slouţit, i kdyţ „je prach a popel“ (Gn
18,27)?
Sami jsme byli obyvateli /
potápějícího/ Titaniku. Bylo nám
oznámeno
/zjeveno/,
jak
to
s Titanikem je a jak se z toho dostat.
Bylo nám téţ oznámeno, ţe
z Titaniku máme dostat další lidi.
To
je
VIDITELNÝ
a SLYŠITELNÝ PROJEV Boţí
AGAPE. Chce zachraňovat lidi, a
ďábel vám do toho mluví v hlavě nebo skrze jiné lidi.
Jen ţalobce a
pomlouvač nás chce odradit „rádoby
náboţnými frázemi“ od svěřeného
úkolu.
Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že
nám hříchy odpouští a očišťuje nás
od každé nepravosti. (1J 1,9)
6/ Nikdy nesmíme zapomenout na to, ţe:
Tento poklad máme však v
hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je Boží a
není z nás. (2K 4,7)
1/ Je zapotřebí, aby zrno neleţelo ladem na polici;
2/ víra roste konáním, ne
teoretizováním. (Víra bez skutků je
mrtvá)
Stejně tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá.
Někdo však řekne: "Jeden má víru a
druhý má skutky." Tomu odpovím:
Ukaţ mi tu svou víru bez skutků a já ti
ukáţu svou víru na skutcích. Ty věříš,
ţe je jeden Bůh. To je správné. I démoni tomu věří, ale hrozí se toho.
Neuznáš, ty nechápavý člověče, ţe
víra bez skutků není k ničemu? (Jk
2,17-20)
Nevnucujme Bohu své dobré skutky:
Spasení není z vás, je to Boţí
dar; není z vašich skutků, takţe se
nikdo nemůţe chlubit. Jsme přece
jeho dílo, v Kristu Jeţíši stvořeni k
tomu, abychom konali dobré skutky,
které nám Bůh připravil. (Ef 2,9-10)
Síla poddání se:
Slovo, které se stalo od Hospodina k Jeremjášovi: "Vstaň a sestup do hrnčířova domu a tam ti ohlásím svá slova." Sestoupil jsem tedy do
hrnčířova domu, právě kdyţ pracoval
na hrnčířském kruhu.
Dokončení příště.

Dar pro Izrael

redakce
Stejně jako v loňském roce, i letos jsme chtěli finančně podpořit ZOO Park En-Gedi, Izrael. Situace se však v En
-gedi změnila a na doporučení bývalé ředitelky Gundi Shagal, sestra Ilona Š. vyhledala v Jeruzalémě „Krizové centrum pro matky s dětmi“. To posléze také navštívila a k velké
radosti místního vedení „centra“ předala náš finanční dar ve
výši 500 USD. Věříme, ţe darovaný finanční dar našel toho
správného adresáta. Prosíme, modleme se za Izrael i moudrost, jak a kde „Svaté zemi“ pomáhat.

BAZAR oblečení

redakce

Stejně jako loňského roku, připravujeme jiţ
sedmý ročník „bazaru oblečení“. Máte nějaké oblečení, které jiţ nenosíte a přesto můţe poslouţit
někomu dalšímu? (Případně další jiné věci) Přineste je do našeho „mini bazaru“. Oblečení, které zůstane po akci v prostorách sboru, bude odneseno
na charitu. Můţeme pomoci druhým lidem, můţeme si udělat radost i navzájem. Oblečení by mělo
být vyprané a sloţené.
Rámcová představa bude následovná. V
pátek před plánovou akcí bychom odpoledne naši
modlitebnu pomocí stolů, stojanů proměnili v plochu se srovnaným oblečením. Náš „mini bazar“
bude otevřen v sobotu 14. října (od 9 do 17 hodin). Proto je zapotřebí, aby se během soboty sestry vystřídaly v dohledu nad vystaveným oblečením. Rádi bychom zajistili během soboty malé občerstvení. Dále je zapotřebí o této akci náleţitě informovat své okolí, známé i neznámé. Proto připravíme malé letáčky.
Celou akci má na starosti Šárka Stejskalová, ale jistě bude ráda, kdyţ jí kdokoliv nabídne
své síly a vypomůţe. Nezapomeňte, ţe i toto je
příleţitost kontaktu s lidmi.

Křty 10. září

Pavel Kalous

Z Boţí milosti jsme mohli uskutečnit zářijové křty (Josefa J. a Jiřího H.). Děkujeme našemu Bohu skrze Jeho Syna, Jeţíše Krista, za mnohokrát projevenou milost. Bůh povolává do svého království stále i dnes.
Modleme se za milé bratry, buďme jim oporou a poţehnáním. Děkujeme
také manţelům Donátovým za poskytnutí zázemí pro samotné křty i následné pohoštění (v Opárně).
Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom - jako
Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce - i my vstoupili na
cestu nového ţivota. (Ř, 64)

Možnost stát se členem sboru

redakce

Vzhledem ke změně legislativy o „občanských sdruţeních“ na „spolky“, připomínáme, ţe je moţné
se přihlásit jako člen společenství Ichthys. Přesto, ţe je tato skutečnost pravidelně zmiňována jiţ na Základech víry /informace o našem společenství/, či v osobních rozhovorech, ne kaţdý se ke členství přihlásil.
Členství je pochopitelně dobrovolné. Navštěvovat sbor můţete samozřejmě i bez členství. Bliţší informace
rád poskytne pastor.

Sborová budova

pastor

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

Součástí naší vize sluţby je také sborový
dům. V současné době se modlím, co v této oblasti
máme dál podniknout. Zaloţili jsme účet jako jakýsi
„dţbán“, který Bůh i my naplníme. Bůh jej bude naplňovat, jak je také budeme naplňovat i my.
Bůh je ten, který dává vţdy daleko víc (a často tolik, neţ 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 Jestliţe 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, kdeţto s námi je Hospodin. Nebojte se jich!"

Podporujeme Izrael (ICEJ)

redakce

Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém bylo zaloţeno v roce 1980 jako
výraz rozpoznání biblické důleţitosti celého města Jeruzalém a jeho spjatosti s ţidovským
lidem. Dnes reprezentuje miliony křesťanů, různé církve a denominace. Ve vytvoření Státu Izrael spatřujeme Boţí věrnost vůči starověké smlouvě s ţidovským lidem.
Našimi prvořadými cíli jsou:
Stát s Izraelem, vyjadřovat mu podporu a přátelství
Vzdělávat celosvětově církev v tématech týkajících se Boţích záměrů s Izraelem a
dalšími národy Blízkého východu
Být aktivním hlasem na poli usmíření mezi Ţidy, křesťany a Araby. Podporovat
církve a křesťanská společenství ve Svaté zemi.
Naše organizace má hlavní sídlo v Jeruzalémě, pobočky ve více neţ 70 zemích a
zastoupení ve 140 státech světa.

Základy křesťanské víry (říjen)

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
Kaţdé ÚTERÝ (od 3. října) - 18.00,
Dvořákova 1, Litoměřice (od parkoviště).

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

www.ichthyslitomerice.cz

Modlitební předměty
● probuzení v Litoměřicích
● spolupráce s Korejci
● noví sluţebníci do sbor. sluţeb
● učit se praktickému křesťanství
● Den pro Izrael (5. 11. 2017)

● partner. sbor Wichita FF
● Don Harris, misionář /USA/
● Brian Dagen, misionář /USA/
● učednické skupinky
● nový sbor ICHTHYS Lovosice

● nevěřící rodinní příslušníci
● růst besídky, dorostu a mládeţe
● za vládu a politiky
● vlastní budova pro náš sbor
● Chong Hoon Han, misionář /J. Korea/

Pravidelná shromáždění sboru Ichthys
Úterý - Základy křesťanství - 18.00 (od 3. října v prostorách sboru).
Středa – biblická hodina – 18.00 – Dvořákova 959/1, Litoměřice
Neděle – nedělní bohosluţba – 9.30 (v prostorách sboru). Program pro děti zajištěn.

Oznámení — info


Základy křesťanství - úterý - 18.00 (prostory sboru, pokud není oznámeno jinak).
Nezapomeňme na stálé přímluvné modlitby (Ef 6, 18).
 Lovosice - koná se kaţdou neděli (17.00), kromě první neděle. Další info v nedělním oznámení.
K dispozici jsou téţ záznamy biblických hodin a kázání na CD v mp3 a kazetách.
 Pro zájemce z různých sborových akcí zkopírujeme fotky (nejlépe flash disk).

Narozeniny:
Zimová Naďa
Malevič Marek
Malevič Samuel
Donátová Jana ml.
Donát Jindřich
Škamlová Ilona
Malevičová Lily
Palme Vojta

1. 10.
10. 10.
16. 10.
26. 10.
28. 10.
29. 10.
30. 10.
31. 10.

K vedení misijního sboru je povolán
starší pastor: ing. Pavel Kalous
Misijní koordinátor: Brian Dagen
nedělní besídka - Dáša Kalousová, Šárka Stejskalová,
Naděje Zimová, Michaela Malevičová,
Jana Donátová (Lovosice)
chvály - Pavel Kalous, Radka Štolcová
nahrávání kázání - Pavel Kalous (v mp3)
úklid sbor. prostor - Jarka Šupová,
Vendy Housková / Jana Donátová,
Zdeňka a Karel Klenorovi, Jana Zimová
knihovna - Jana Trojáčková
kuchyňka - Jarka Šupová
nástěnky - Laďka Knotková
skupinka Lovosice - Jana a Jan Donátovi
skupinka ţen - Dáša Kalousová, Šárka Stejskalová
dorost - Lukáš Kadeřábek
dramatická skupinka - Ivana Nováková, Vendy Housková,
Jana Trojáčková
pokladní sboru - Šárka Stejskalová
revizor sborového účtu - Radka Štolcová
správce webu - Vojta Palme

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

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

Na náš účet můţete posílat své dobrovolné dary a
finanční oběti, desátky či firemní sponzoring. Za
kaţdý 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. Aţ bude ta potrava v mém domě,
pak to se mnou zkuste, praví Hospodin zástupů:
Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevyleji
na vás poţehnání? A bude po nedostatku.
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