Úvodník
Cíle společenství:
► stálá evangelizace
města a okolí
► získávání následovníků
Ježíše Krista
► podpora misie
► plné, pravidelné a dobrovolné desátky
► sociální činnost
► růst sboru a domácích
skupin
► letní English camp 2017
► pravidelný modlitební
život křesťanů
► duchovní moc pro Kristovu církev
► aktivní služba
► samofinancování
► zakládání nových sborů
►získání vlastní budovy

Mnozí z těch, kteří spí v prachu
země, procitnou; jedni k životu věčnému, druzí k pohaně a věčné hrůze.
(Da 12,2)
Každý v daném pořadí: první
vstal Kristus, potom při Kristově příchodu vstanou ti, kdo jsou jeho.
(1K 15,23)
Zazní povel, hlas archanděla a
zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z
nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve.
(1Te 4,16)
Často se stává, tak jak si to lidé
domýšlí, že můžeme slyšet: Elvis nám
mává z nebe. Naše babička se na nás z
nebe jistě dívá. Možná je to úsměvné.
Možná je to vyjádření lidského přání,
jak by člověk chtěl, aby to bylo. Ale
Písmo říká něco jiného. Dokonce i někteří křesťané v tom mají zmatek.
Bible nikde neříká, že člověk
jde automaticky do nebe. Dokonce i
onen lotr na kříži, který slyšel: „Ještě
dnes se mnou budeš v ráji.“, spí a na
svůj ráj ještě čeká. Biblické „dnes“ má
totiž mnohem širší význam.
Člověk, když zemře, biblickou
terminologií řečeno, „usne“. Lidský
duch se vrátí k Bohu, ale to není kompletní člověk (třeba má babička). Kompletní člověk je duch, duše a tělo. Duše
se „vypne“, tělo (hmota) se rozloží.

srpen 2016
Takov ý čl ověk j e j ako
„vypnutý spotřebič“. Je to hluboký
spánek, ze kterého bude probuzen hlasem polnice. Je to stav spánku.
Mrtví nechválí už Hospodina,
nikdo z těch, kdo sestupují v říši ticha.
(Ž 115,17)
Spící, mrtvý člověk, nic neslyší, nic si neuvědomuje, nic neslyší.
Živí totiž vědí, že zemrou, mrtví
nevědí zhola nic a nečeká je žádná odměna, jejich památka je zapomenuta.
(Kaz 9,5)
Apoštol Pavel chtěl, aby v tom
všem měli věřící jasno. Dokonce se
měli těmito slovy potěšovat (verš 18).
Nechceme vás, bratří, nechat v
nevědomosti o údělu těch, kdo zesnuli,
abyste se nermoutili jako ti, kteří nemají naději. (1Te 4,13)
My máme naději, my také víme, jak to je. Pro koho by se jinak
Pán při svém příchodu vrátil, když
jsou tedy, podle některých, již všichni v nebi?
Přemýšlejme biblicky. Díky
Bohu, že i v těchto věcech nám Bůh
dává zjevení a poznání.
Říká se, že „přání je otcem
myšlenky“. Naše myšlení se však odvíjí od poznání obsahu Písma.
V Kristu
Pavel Kalous, pastor

Kdo jsme
Ichthys Litoměřice, je svobodným evangelikálním společenstvím, které
uznává Písma Starého i Nového zákona jako Bohem určený základ své víry a
života, věří v Ježíše Krista jako Božího Syna a svého Spasitele, a přijímají Ducha svatého jako Kristova přítomného zástupce na zemi. Ichthys je svobodným
společenstvím, které může navštívit každý bez rozdílu barvy pleti, společenského postavení a slyšet biblické poselství pro dnešní dobu.
Kristus pověřil své následovníky, aby šli ke všem národům, získávali
mu učedníky, křtili je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učili je, aby zachovávali všechno, co jim přikázal. Jinde říká: „Milujte.“ Naše víra, nechť se
uplatňuje láskou k bližnímu. Proto chceme zakládat a budovat společenství
křesťanů, jejichž životní styl ukazuje na Toho, v koho uvěřili a oslavili tak Jeho
jméno.

Nedělní kázání
Dokud - dokončení
Mojmír Kallus, 1. 5. 2016
V Písmu můžeme vidět
určité procesy, které se dějí, naplňují
a jednou skončí a přijde nějaká změna. Můžeme hledat podle spojky
DOKUD. Z těch jednotlivých procesů můžeme usuzovat, co se děje. Ježíš poukazuje na fíkovník. Když vyráží listy a květy, tak víme, že proces
jara je tady. A bude léto. Podobným
způsobem můžeme rozumět procesům, které máme v Bibli.
Abyste nespoléhali na svou
vlastní moudrost, chtěl bych, bratří,
abyste věděli o tomto tajemství: Část
Izraele propadla zatvrzení, avšak jen
do té doby, pokud nevejde plný počet
pohanů (Ř 11,25). Izraelci jsou potomci Abrahamovi. Tento národ si
Bůh vyvolil již před 4 tisíci léty, aby
na nich něco ukazoval a skrze ně
mohl přinést spásu světu. Po Ježíšově smrti a zmrtvýchvstání nastala
nějaká doba, kdy byl tento národ odstaven. V podobenství o ušlechtilé
olivě se píše, že byly vylomeny ty
větvičky. A nastal jiný proces nazvaný vcházení pohanů. Dokud se tento
proces nenaplní, něco jiného se děje
se Židy. Ten proces trvá již dva tisíce
let.
Ježíš sám je těmi dveřmi,
tou branou. On zbořil zeď, která oddělovala Židy od pohanských národů. Ne, aby se Židé asimilovali. Proto, aby pohané mohli vejít dovnitř do
toho, co bylo z Boží vůle svěřeno jen
Židům. Nyní je i nám dán přístup
k tomu bohatství. My jsme jako ty
plané větvičky naroubované do
ušlechtilého kmene olivy, kterou
Bůh již století kultivoval.
Pavel tento fakt považoval
za největší tajemství – za neslýchanou věc, že i pohané mají přístup do
Božího království. Židé se divili,
kolik lidí z pohanů přijímá s radostí
tu zvěst o židovském králi, o židovském Bohu a židovském Mesiáši.
Dnes nám to přijde samozřejmé, protože
většina
věřících
jsou
z pohanských národů. To je ovoce důsledek procesu, který tady probíhá
už po staletí. My jsme také jeho příjemci. Je tady nepřetržitá řada

svědků, od prvních apoštolů, která
došla až k nám. Díky tomu, že Bůh je
věrný a posílá své služebníky, tak
každý z nás v nějaké chvíli uvěřil.
Slyšel TO SLOVO a měl možnost se
rozhodnout. Stejně tak Bůh očekává,
že my poneseme tu zvěst dál. Ten
proces stále ještě trvá a Bůh jakoby
čeká s tím dalším, co nastane, dokud
nevejde plný počet pohanů.
Nikdy v dějinách nepřicházelo do Božího království tolik lidí
jako dnes. Ten proces dobíhá až na
sám konec země. Ještě jsou nějaké
kmeny, které nebyly evangelizovány.
Obrovské množství lidí nejenže slyšelo evangelium, ale přijímají ho ve
velkém množství a s velikou radostí.
My tady v Evropě jsme spíš taková
anomálie, že nevidíme velké probuzení.
Ve Střední Americe, v Jižní
Americe, v Africe, v Asii, i na vzdálených ostrovech se v posledních desetiletích úplně mění tvář společnosti.
Jsou země ve Střední Americe, kde
znovuzrození křesťané tvoří vice než
50 % obyvatelstva. V Africe věřící
jsou ministři a prezidenti, kteří mění
orientaci své země, např. Nigérie. Ve
státě Papua-Nová Guinea nahradili
totemy Biblí a židovským Bohem.
V Číně je také obrovské probuzení.
Po vyhnání všech misionářů byl znemožněn vliv tradičních církví a oni
čerpají přímo z Písma. Důsledkem
toho je, že Číňané jsou naplněni Duchem a milují Izrael a mají zdravou
biblickou víru. Největší sláva, co se
církve týče, bude vidět v okolních
zemích Izraele – mezi Araby a muslimy. Nejrychleji rostoucí církev na
světě je v Iránu. Ježíš se tam lidem
přímo zjevuje. Proces pohanů, kteří
přichází do Božího království je
v současné době na vrcholu.
V okamžiku, kdy tento proces bude naplňován, něco se bude dít
s Izraelem. Ty procesy můžou trvat
několik generací. A je to vidět už více než 100 let. Už v 2. pol. 19. st. se
začal židovský národ vracet do své
země. To je historicky jedinečný akt,
protože žádný jiný národ, který byl
rozptýlen do celého světa, si nikdy
neudržel svou identitu a nikdy se celý
národ nenavrátil do země, odkud byl

kdysi vyhnán. Je to zcela v souladu
s mnoha proroctvími ve Starém Zákoně: změní Hospodin, tvůj Bůh,
tvůj úděl, slituje se nad tebou a
shromáždí tě zase ze všech národů,
kam tě Hospodin, tvůj Bůh, rozptýlil
(Det 30,3).
Proces navracení Židů do
své země můžeme vnímat jako Boží
znamení, jako konec zatvrzení Židů.
Došlo k obnovení jazyka. Hebrejština byla používána jen jako liturgický jazyk. Dnes se tím jazykem běžně mluví. Je to takové pojítko mezi
Židy vracejícími se z celého světa.
Je neobyčejné, že bylo
takové okénko v historii, kdy celé
světové společenství souhlasilo
s tím, aby vzniknul židovský stát.
V roce 1947 byl založen stát na části území, které známe z Bible. Tehdy byl ještě Jeruzalém rozdělený.
Po šestidenní válce se Izraeli podařilo získat kontrolu nad celým městem.
Tady je zajímavý Ježíšův
komentář: Padnou ostřím meče,
budou jako zajatci odvedeni mezi
všecky národy, po Jeruzalému budou šlapat pohané, dokud se jejich
čas neskončí (L 21,24).
DOKUD
je
spojeno
s nějakým procesem, který se týká
pohanů – Bůh s nimi jedná, a ten
proces se také odráží na Jeruzalému. Tady je souvislost s tím, co se
děje v Jeruzalémě a s tím, co se děje
ve světě. Bůh začíná obracet svoji
tvář k Židům. V roce 1967 se město
Jeruzalém znovu po 2 000 letech
stalo hlavním městem. Celý svět to
neuznává a státy mají svá velvyslanectví stále v Tel Avivu. Jeruzalém
je 3 000 let spojen s židovskou historií, je naprosto nepochybné, že je
to morálně historicky hlavní město
Izraele. Jakoby Jeruzalém byl kamenem, kterému se mnozí snaží
vzepřít. Najdeme v Bibli, že to tak
je.
1/ DOKUD je čas daný
pohanům – aby uslyšeli zvěst a
vstoupili do Božího království. Po
naplnění bude jednat s židovským
národem.
2/ DOKUD - Ježíš pláče
nad Jeruzalémem a vyhlašuje soud:

Hle, váš dům se vám ponechává pustý. Neboť vám pravím, že mě neuzříte
od nynějška až do chvíle, kdy řeknete:
`Požehnaný, který přichází ve jménu
Hospodinově.´" (Mt 23,38-39).
To se naplnilo brzy po Ježíšově smrti, kdy kolem r. 70 byl
židovský chrám zbořen, Jeruzalém
vypleněn a Židé vyhnáni a po r. 130
definitivně vyhnání z celé židovské
země. Byli vylomeni. Nastala nejdelší doba židovského exilu plná všech
trestů za neposlušnost. Plná pronásledování, pogromů, hladomorů, vyhánění, holocaustu. I křesťané vyzývali k pogromům proti Židům. Je
faktem, že církev byla v průběhu
století zatížena touto chybnou teologií a hlásala nenávist vůči Židům a
jejich pronásledování. To je osud
Židů, kteří byli po staletí jako bloudící lid bez místa (viz Det 28.kap.).
Tento stav nebude trvat podle SLOVA pořád.
Co má nastat? Má to úplně
jednoduchý význam. Když vás někdo pozve na návštěvu: Zaklepete.
Otevřou vám dveře a řeknou:
„Vítejte“. Jinak řečeno: Dům se vám
ponechává pustý až do doby, kdy
řeknete: „Vítej ve jménu Hospodinově!“ To mají říct Židé Ježíši. To je
jasná vize, kterou bychom měli očekávat. Ježíš nyní ještě není vítán
v izraelské společnosti. A to z mnoha
důvodů. Ve jménu Ježíš bylo
v dějinách pozabíjeno nejvíce Židů,
včetně Mohameda nebo Aláha. Jméno Ježíš bylo po léta tabu v izraelské
společnosti. Vůbec se nemělo vyslovovat. A to se mění na mnoha rovinách. Vznikají mesiánská společenství. Jsou to Židé, kteří se hlásí ke
svému židovství a zároveň uvěřili
v Ježíše, jako svého Mesiáše. Toto se
začalo objevovat kolem roku 1967, v

době, kdy byl Jeruzalém získán Izraelci. Ten proces pokračuje i v jiných
oblastech.
David Flusser, věřící ortodoxní Žid, historik, se celý život
zabýval Novým Zákonem a napsal
knihu o Ježíši. Na základě evangelií
posuzuje Ježíšův život a nachází, že
je ve velmi dobrém souladu
s dobovou rabínskou literaturou Talmudem. Vzal to, co Židé znají a
propojil to s evangelii. Ta kniha má
význam v tom, že Ježíše znova zasazuje doprostřed židovského národa.
Uznání, že Ježíš byl jedním
z největších Židů v dějinách. To
může pro izraelskou společnost znamenat odstranění prvního balvanu.
Začíná se o Ježíši učit ve školách.
Ještě nejsme v bodě, kdy celý národ
je připraven říci Ježíši: „Vítej!“
V okamžiku, kdy to tak bude, tak
On opravdu přijde! Na to On čeká.
To je proces, který bychom mohli nazvat „duchovní obnova Izraele“. A je dobře v souladu se
všemi proroctvími. To, že to ještě
teď nevidíme, neznamená, že se to
nestane.
Vidíme, že fyzicky se to
děje (podobenství Ezechiele o suchých kostech). Vznikl stát Izrael a
buduje se infrastruktura. Vše, co
umožňuje, aby tam národ žil. Obnovila se kultura, jazyk. Má svou svébytnost. Vyrostly v něm nové generace. Tu mi řekl: "Prorokuj o duchu,
lidský synu, prorokuj a řekni mu:
Toto praví Panovník Hospodin:
Přijď, duchu, od čtyř větrů a zaduj
na tyto povražděné, ať ožijí!" (Ez
37,9). Je to přesný proces toho, co
můžeme očekávat a za co se můžeme modlit. Bude to vyvrcholením
procesu, kdy Bůh svou tvář obrací
k židovskému národu.
Čekají nás krásné časy a je
toho víc, na co se můžeme těšit.
Když Ježíš mluví o posledních časech, popisuje tam i katastrofy. Když
se toto začne dít, napřimte se a
zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko." (L 21,28).
Bůh naznačuje, že nějaké
procesy se blíží ke svému dovršení.
Země se otřásá, nastává posun, přerod. My, jako věřící, můžeme
s plnou důvěrou přistupovat k Bohu,
který nám dal sílu a který ukazuje,

že ještě mnohem větší požehnání je
připraveno pro ty, kteří teď žijí
v tomto čase.
Závěr:
1/ Dokud nevejde plný počet pohanů, Ježíš nemůže přijít. Proto zvěstujme všem kolem nás Boží slovo.
2/ Ježíš čeká na to, až Izrael řekne:
„Vítej ve jménu Hospodinově!“
Modleme se za to.
3/ To přinese požehnání celému světu.

Slepý u rybníka Siloe
Pavel Kalous, 8. 5. 2016
Cestou uviděl člověka, který
byl od narození slepý. Jeho učedníci
se ho zeptali: "Mistře, kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý? On sám, nebo jeho rodiče?" Ježíš odpověděl: "Nezhřešil ani on ani
jeho rodiče; je slepý, aby se na něm
zjevily skutky Boží. Musíme konat
skutky toho, který mě poslal, dokud
je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Pokud jsem na
světě, jsem světlo světa." Když to
řekl, plivl na zem, udělal ze sliny
bláto, potřel slepému tím blátem oči
(J 9,1-6). Čti celé 7-30.
Bůh tady udělal něco úžasného a udělal to v sobotu. Uzdravování bylo Židy chápáno jako práce a
oni v sobotu nepracovali. V podstatě
měli snahu zakázat Bohu Jeho jednání! Toho uzdraveného a jeho rodiče si potom židovští představitelé
nechali zavolat a vyslýchali je.
Ježíš sám řekl: A kdo vidí
mne, vidí toho, který mě poslal (J
12,45). Ježíš biblicky vyučoval se
zájmem o člověka. To mě na Něm
fascinuje. On byl praktický, nejenom
duchovní.
Ale jak je psáno: `Co oko
nevidělo a ucho neslyšelo, co ani
člověku na mysl nepřišlo, připravil
Bůh těm, kdo ho milují.´ Nám však
to Bůh zjevil skrze Ducha; Duch
totiž zkoumá všechno, i hlubiny Boží
(1K 2,9-10).
My nemáme chodit
v nevědomosti. My víme, komu a
čemu věříme. Vše je o růstu ve víře
a o tom, jak Bůh dává zjevení. Bibli

máme proto, abychom ji pochopili a
rozuměli.
Rybník Siloe byla kamenná
nádrž se schodištěm, od brány vzdálená necelý kilometr. Nemocní lidé a
žebráci nesměli do chrámu, proto
obvykle sedávali u bran.
Ježíš vyšel z chrámu a cestou
viděl slepého. Byl slepý od narození.
To musela být těžká situace pro jeho
rodiče a jeho samého. Nikdy neviděl
slunce, tváře svých rodičů, … Spousta lidí by řeklo, že to byla jeho karma. Podobným způsobem přemýšleli
i učedníci. Ježíš to vyvrátil. Nepitval
to, ale řešil tu jeho situaci. A vysvětlil to. To neznamená, že by byli bezhříšní.
Má to dvě roviny – fyzickou
a duchovní. Víme, že podle Bible
jsme se všichni narodili duchovně
slepí. Boha nevidíme.
Ježíš odpověděl: "Amen,
amen, pravím tobě, nenarodí-li se
kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít
do království Božího. Co se narodilo
z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch (J 3,5-6). Řekl Nikodémovi, že bez znovuzrození Boží království nejde ani vidět, ani tomu rozumět. To je stav lidstva. Víme, že
jsme z Boha, kdežto celý svět je pod
mocí Zlého (1J 5,19). Žijeme
v temném světě. Petrův překlad je:
Nezhřešil on, ani jeho rodiče, ale
mají se na něm zjevit Boží skutky (v.
3).
Bůh nikoho nečiní nemocným. Bůh sám v sobě není rozdělen.
Kristus je světlo, ne chvilku světlo,
chvilku tma. Když ke Kristu přicházeli lidé se svými problémy, tak si
nevybíral podle sympatií.
Pojďte ke mně všichni, kdo
se namáháte a jste obtíženi břemeny,
a já vám dám odpočinout (Mt 11,28).
Ježíš uzdravoval každého. O

nás Ježíš řekl, že jsme sůl země a
také světlo. Bůh chce v každém z nás
rozsvítit světlo, které má svítit ostatním. Okolo sebe máme plno lidí, kteří jsou nešťastní, nevědí, co mají dělat. Hospodin dokáže změnit náš
úděl.
Ježíš vyšel z chrámu, aby se
věnoval žebrákům, prostitutkám, nemocným,… Uviděl mladého slepého
žebráka bez perspektivy. A čteme, že
na něm chtěl zjevit Boží skutek. Bůh
se zajímá o člověka v každé rovině.
Chce, aby se člověk radoval.
Musíme konat skutky toho,
který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci
pracovat (v.4). Řekl to učedníkům,
protože se to netýká jen Jeho. Je ještě
mnoho jiného, co Ježíš učinil; kdyby
se mělo všechno dopodrobna vypsat,
myslí, že by celý svět neměl dost místa pro knihy o tom napsané (J 21,25).
Ježíš nejprve povolal dvanáct učedníků. Potom určil Pán ještě sedmdesát
jiných a poslal je před sebou po dvou
do každého města i místa, kam měl
sám jít. Řekl jim: "Žeň je mnohá a
dělníků málo. Proste proto Pána žně,
ať vyšle dělníky na svou žeň. (L 10,12).
Jsme ochotní být Božími dělníky? Jsme tým. Máme nejen kázat
evangelium. Mezi lidem se rukama
apoštolů dálo mnoho znamení a divů.
Všichni se svorně scházeli v Šalomounově sloupoví (Sk 5,12). Tvoje
ruce a tvoje ústa toho hodně zmůžou.
Ten slepý člověk prohlédl. A to nejenom fyzicky - byl uzdraven a jeho
úděl se změnil, i duchovně - uviděl
svého Spasitele Ježíše.
Ježíš potřel slepému blátem
oči. Jde o to, co udělal, nebo o to, co
řekl?
A řekl mu: "Jdi, umyj se v
rybníce Siloe." (To jméno znamená
`Poslaný´.) On tedy šel, umyl se, a
když se vrátil, viděl (v.7). Modlil se
Ježíš za toho člověka? Ne! V Nové
Smlouvě nenajdeme modlitbu za
uzdravení. Představte si tu situaci.
Seděl tam slepý člověk, neměl žádná
očekávání, neměl přehled o tom, co
se kolem něj dělo. Přišli k němu lidé
a bavili se nad ním o jeho hříších.
Potom mu Ježíš potřel víčka a poslal
ho umýt. O uzdravení nepadlo ani
slovo. Je to stejné jako: Je snadnější

říci ochrnutému: `Odpouštějí se ti
hříchy,´ anebo říci: `Vstaň, vezmi své
lože a choď?´ (Mk 2,9).
Ježíš uzdravoval svojí milující silou. Nebylo tam zapotřebí říkat
nějaké zvláštní formulace. Proč to
Ježíš udělal zrovna tímto způsobem?
Nevysvětlil to vůbec.
Závažná věc! Ten slepý člověk nediskutoval, POSLECHL A
ŠEL. Stejně reagoval setník, prosící
za svého otroka. Nebyli to křesťané,
ani následovníci Ježíše Krista a přesto objevili tajemství víry: SLYŠELI
SLOVO, ŠLI A JEDNALI.
Pokud se budeme modlit:
Pane, udělej to! Nic se nestane. Problém je, že nejsou dělníci. Žeň je
veliká.
Víra, když slyší slovo, jde a
jedná.
Ten člověk šel asi 800 m
k Siloe. O čem asi přemýšlel? To
není podstatné! Podstatné je, že se
rozhodl poslechnout Ježíše. Myšlenky o pochybnosti přicházejí, nesmíme jim propadnout! (Abraham - otec
víry) nepropadl pochybnosti o Božím
zaslíbení, ale posílen vírou vzdal čest
Bohu v pevné jistotě (Řím 4,20)).
Slepý se neotevřel pochybnostem a došel až do svého cíle. Pokud to nevzdáš, dojdeš do svého cíle,
i když výsledek není hned vidět. Semínko, vložené do země, také druhý
den neklíčí. Těm pak, kteří ho přijali
a věří v jeho jméno, dal moc stát se
Božími dětmi (J 1,12).
Sousedé a ti, kteří jej dříve
vídali žebrat, se ptali: "Není to ten,
kdo tu sedával a žebral?" Jedni říkali: "Je to on." Jiní pak: "Není, ale je
mu podoben." On sám řekl: "Jsem to
já." I řekli mu: "Jak to, že se ti otevřely oči?" Odpověděl: "Člověk jménem Ježíš udělal bláto, potřel mi oči
a řekl mi: Jdi k Siloe a umyj se! Šel
jsem tedy, umyl jsem se a vidím."
Řekli mu: "Kde je ten člověk?" Odpověděl: "To nevím." (v.8-12).
Choďme vírou a budeme mít svědectví.
Přivedou toho, který byl dříve slepý, k farizeům; toho dne, kdy
Ježíš udělal bláto a otevřel mu oči,
byla totiž sobota (v.13-14).
Ježíš se nechoval nábožensky. Ježíš rušil tradice. Opustili jste
přikázání Boží a držíte se lidské

tradice." (Mk 7,8). Tradice ruší Boží
slovo.
Víra je ze slyšení Božího
slova. Drž se Božího slova a ono přinese svůj užitek.
Závěr:
1/ Každý, naprosto každý, člověk je
objektem Božího zájmu, aby se na
něm Bůh oslavil.
2/ Nic, žádná situace, lidský stav nemusí být konečný. Kristus nabízí
změnu, nabízí perspektivu.
3/ Slepý není uzdraven ihned, ale až
poté, co se umyl (poslechl) v rybníku
Siloe.
4/ Svědectví uzdraveného není vždy
vítané. Obvykle u náboženských lidí.
5/ Jsi ochoten kvůli Kristu nést tu a
tam i potupu, ponížení či dokonce
pronásledování?
6/ Nemusíš vědět, jak se to stalo, ale
řekni, co pro tebe Bůh udělal.
7/ Neboj se žádných nepřátel, tvá víra
bude utvrzena samotným Kristem.

Uzdravení muže s odumřelou
rukou
Pavel Kalous, 15. 5. 2016
Odtud šel dál a přišel do jejich synagógy. A byl tam člověk
s odumřelou (uschlou KR; ochrnutou
B21) rukou. Otázali se Ježíše: „Je
dovoleno v sobotu uzdravovat?"
Chtěli ho totiž obžalovat. On jim řekl:
"Kdyby někdo z vás měl jedinou ovečku, a ona by mu v sobotu spadla do
jámy, neuchopil by ji a nevytáhl? A
oč je člověk cennější než ovce! Proto
je dovoleno v sobotu činit dobře."
Potom řekl tomu člověku: "Zvedni tu
ruku!" Zvedl ji, a byla zase zdravá
jako ta druhá (Mt 12,9-13). Čti celé
v. 14-15.

Ekvivalent tohoto příběhu je
u Marka 3,1-6 a Lukáše 6,6-11. Když
tady mluvíme o Bohu, tak mluvíme o
Bohu v Kristu Ježíši. Příběh je starý
2 000 let. Ježíš Kristus se od té doby
nezměnil. Je stále stejný, jako byl
před 2 000 lety. Nekážeme historického Krista. Nedíváme se nikam
zpátky, Kristus není za námi. Kristus
je v naší přítomnosti a několik let
před námi. On je Ten, který na nás
čeká.
Apoštol Pavel napsal, že běžíme do cíle. Máme vidět Krista
dnes, tady a teď nebo před námi. To
je úžasné poselství. Bůh je Bohem
v přítomnosti. Je Bohem Abrahámovým, Izákovým a Jákobovým. Je Bohem živých, nikoli mrtvých. Bůh
chce, abychom do cíle šli ve víře, že
to tak je. Dívejme se na tento příběh
jako na vodítko po skále, kterého se
můžeme držet, kdyby nám uklouzla
noha.
Slovo Boží je živé, mocné a
ostřejší než jakýkoli dvousečný meč;
proniká až na rozhraní duše a ducha,
kostí a morku, a rozsuzuje touhy i
myšlenky srdce (Žd 4,12).
Bůh chce, aby ten příběh ožil
stejně jako některé uschlé věci, které
možná máš ve svém životě.
Ježíš přišel do synagógy. Synagóga byla škola, kde se četla Tóra Boží slovo. Cílem bylo vyučovat Boží lid Božímu slovu. Ježíš byl Žid a
chodil stejně jako my pravidelně na
shromáždění Božího lidu. Chodil
tam, přestože měl pověst, že Jeho
slovo má moc a zákoníky a farizeje
to provokovalo. Chodil poslouchat,
co se tam četlo a vykládalo.
Nezanedbávejte
společná
shromáždění, jak to někteří mají ve
zvyku, ale napomínejte se tím více,
čím více vidíte, že se blíží den Kristův
(Žd 10,25). To je důležitá věc.
Ne každý sbor nebo synagóga je školou víry. Měli bychom při
shromáždění něco zažívat. Ježíš si
tam všímal člověka, lidí. Farizejové
si všímali, jestli bude uzdravovat
v sobotu, jestli bude dodržovat tradici, která zastírá potřebu člověka. Dokonce: Farizeové vyšli a smluvili se
proti němu, že ho zahubí. Ježíš to
poznal a odešel odtamtud. Mnozí šli
za ním a on všechny nemocné uzdravil (v.14-15). Náboženští

představitelé, duchovní, kteří mají
dbát na to, aby Boží slovo bylo živé
v praxi, přemýšleli proti Ježíši. Dokonce do takové míry, že by se Ho
nejraději fyzicky zbavili.
Když tam Ježíš uviděl handicapovaného
člověka,
nebyl
k němu lhostejný. Současně tam
byla skupina lidí, která chtěla Ježíše
usvědčit, že pracoval v sobotu. Motivem bylo smluvit se proti Němu a
zničit Ho. Všichni věřili ve stejného
Boha a každý z nich měl jiné motivy, postoje. Nepřijde vám to hrozné? Tento příběh nám odkrývá mimo jiné i to, jaká může být atmosféra v duchovní škole. Tato synagóga
nebyla zaměřená na Boha. Byla zaměřená na dodržování lidských tradic (špatné tradice ruší Boží slovo).
A navíc to, co chtěl Bůh dělat mezi
lidem, chtěla nějaká skupina ničit.
Nejhorší na tom bylo, že to byli
představitelé synagógy.
Tito
duchovní
selhali.
V tomto příběhu viděli jen příležitost, jak Ježíše obvinit. Proto kladli
Ježíši tu otázku. Léčení v sobotu
bylo chápáno jako práce. Vůbec je
nezajímal daný nemocný člověk. O
co komu šlo? Není zubař jako zubař.
Není duchovní jako duchovní. Ne
každý chce odvést dobrou práci.
Ježíš viděl příležitost činit dobře
postiženému
člověku
sobota
„nesobota“. On měl srdce lásky a
soucitu.
Vždyť Syn člověka je pánem
nad sobotou." (Mt 12,8). Sobota
nebyla proto, aby se jí klaněli.
1/ Bůh chce, aby naše synagóga, náš sbor bylo společenství,
které miluje. A zaměřuje se na člověka, který nějakou tu potřebu má.
2/ Ježíš jednal – konal, a to
hned. Tím byl farizejům nepříjemný. Jeho učení mělo moc, neučil
jako oni. Ne všichni jsou nadšeni,
když vidí zázrak. Když apoštolové
Petr a Jan uzdravili chromého: Když
viděli odvahu Petrovu i Janovu a
shledali, že jsou to lidé neučení a
prostí, žasli; poznávali, že jsou to ti,
kteří bývali s Ježíšem. A když viděli,
že ten uzdravený člověk tam stojí s
nimi, neměli, co by na to řekli (Sk
4,13).
Protože měli svědectví a
reagovali tímto způsobem. Nikodém

také farizeus, reagoval úplně jinak:
Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu:
"Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha. Neboť nikdo nemůže
činit ta znamení, která činíš ty, není-li
Bůh s ním." (J 3,2). Takovou měl Ježíš pověst. Mnoho farizejů tím bylo
pobouřeno a také, že se kolem něj
shlukovali lidé. Dění kolem Ježíše,
bude vždycky lidi rozdělovat.
Všimli jste si, že farizejové
vůbec neřešili otázku víry, zda Ježíš
může nemocného uzdravit? Oni tomu
věřili. Oni řešili jen sobotu. Ježíš jim
svojí odpovědí ještě dával šanci změnit jejich farizejství příběhem o ovečce. Chtěl obměkčit jejich tvrdé srdce.
O co ti jde? Bůh v každém člověku
vidí svoji ovečku. Bůh miluje každého člověka a je mu vzácný naprosto
každý člověk. Každá ovečka má pro
něj cenu. Proto je dovoleno v sobotu
činit dobře. Ježíš řekl: U vás pak jsou
spočteny i všechny vlasy na hlavě.
Nebojte se tedy; máte větší cenu než
mnoho vrabců (Mt 10,30-31).
Myslím si, že nás Bůh vede
k tomu, abychom překračovali domnělé, církví dané tradice nebo meze.
Rozbíjejme jenom to, co je v lidských
představách o Bohu zbožné a ve skutečnosti to není.
Boží láska má být vidět. Ježíš
uzdravil člověka přede všemi.
Zajímejme se, co můžeme
pro lidi udělat. Jsme součástí Kristova těla a On nás k tomu vede. Abychom reprezentovali Krista v našem
životě.
Řekl pouze: "Zvedni tu ruku!" Nemodlil se za nemocného. Dal
mu příkaz. Víra souvisí s poslušností.
Vzpomeňte si na příběh setníka: Proto jsem se ani neodvážil k tobě přijít.
Ale dej rozkaz, a můj sluha bude
zdráv. Vždyť i já podléhám rozkazům
a vojákům rozkazuji; řeknu-li některému `jdi´, pak jde; jinému `pojď
sem´, pak přijde; a svému otroku
`udělej to´, pak to udělá." (L 7,7-8).
To je něco, co se máme naučit. Přikazovat nemocem a démonům.
Jak mohl zvednout ruku, která byla chromá?
Když srdcem uvěříte, že Ježíš, co říká, je příkaz, hne to každým
nervem vašeho života. Ježíš řekl
SLOVO. A když dovolíme Božímu

slovu, aby proniklo až do morku
kostí našeho fyzického těla, to slovo
vykoná to, k čemu ho Ježíš vyslal.
Není to o nějaké kouzelné formulaci.
Je to o zmocnění Duchem Svatým.
Jsi také Duchem Svatým
pomazaný? Můžeš dělat stejné skutky jako Ježíš napříč tradicí. Konat
dobře není výsadou několika výjimečných lidí. Oni se jen nechali povolat.
Bůh miluje člověka a ukazuje nám, že chce změnit jeho úděl. Ne
zítra nebo někdy, DNES.
Závěr:
1/ Vidí-li Kristus nemocného, jedná.
2/ Motivem Kristova jednání je
z „lásky činit dobře“.
3/ Kristus vidí (všímá si) každou
lidskou nemohoucnost, paralýzu.
4/ Kde je Kristus přítomen v církvi,
CHCE jednat.
5/ Kristus jedná prostřednictvím svého těla, totiž církve.

Uzdravení sehnuté ženy
Pavel Kalous, 22. 5. 2016
V sobotu učil v jedné synagóze. Byla tam žena, která byla
stižena nemocí už osmnáct let; byla
úplně sehnutá a nemohla se vůbec
napřímit. Když ji Ježíš spatřil, zavolal ji a řekl: "Ženo, jsi zproštěna své
nemoci" a vložil na ni ruce; ona se
ihned vzpřímila a velebila Boha.
Avšak představený synagógy, pobouřen tím, že Ježíš uzdravuje v sobotu,
řekl zástupu: "Je šest dní, kdy se má
pracovat; v těch tedy přicházejte,
abyste byli uzdravováni, a ne v den
sobotní." Na to Pán odpověděl:
"Pokrytci! Neodvazuje každý z vás v

sobotu vola nebo osla od žlabu a nevede ho napájet. A tato žena, dcera
Abrahamova, kterou držel satan
spoutanou po osmnáct let, neměla být
vysvobozena z těchto pout v den sobotní?" Těmito slovy byli všichni jeho
protivníci zahanbeni, ale celý zástup
se radoval nad podivuhodnými činy,
které Ježíš konal. (L 13,10-17).
Dnes chci ve vás způsobit
lítost, ale zároveň zdravý svatý hněv.
Chci vám ukázat, jak to vidí Bůh.
Kdo byl příčinou choroby té
ženy? Satan. Chtěl bych, aby se ve
vás uvolnila Boží lítost, Boží soucit.
V televizi jsem viděl malé
dítě smrtelně nemocné. Zdravě jsem
se naštval. Začal jsem nad tím chlapcem vyznávat uzdravení a proklel
jsem tu rakovinu. Vyznávat, že
v Kristu a Jeho ranách má uzdravení.
Součástí Boží povahy je, že je slitovný.
Ty však, Panovníku, jsi Bůh
slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš
milosrdný, věrný (Ž 86,15).
Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný (Ž
103,8).
Bůh přistupuje k našemu životu jako k něčemu nesmírně vzácnému. A je tady zloděj, který nás chce
cíleně okrást.
Když se blížili k městské bráně, hle, vynášeli mrtvého; byl to jediný syn své matky a ta byla vdova.
Velký zástup z města ji doprovázel.
Když ji Pán uviděl, bylo mu jí líto a
řekl jí: "Neplač!" Přistoupil k
márám a dotkl se jich; ti kteří je nesli, se zastavili. Řekl: "Chlapče, pravím ti, vstaň!" (L 7,12-14).
Motivem naší služby je láska k Bohu a láska k člověku. Sloužíme, protože milujeme. Sloužíme,
protože jsme poslušní. Ježíš sloužil,
protože miloval Otce a miloval lidi.
Odhoďte svoji necitlivost,
když vidíte, že někdo kolem vás prožívá nějakou bolest. Boží láska ve
vztahu k člověku je bezpodmínečná.
Kolik jste slyšeli kázání na téma bezpodmínečná láska věřících ve vztahu
k Bohu? A kolik jste slyšeli o bezpodmínečné lásce Kristovců ve vztahu k Bohu?
My se dovoláváme Boží lásky a sami nechceme vstoupit do

bezpodmínečného vztahu s Bohem.
Jak často dáváme Bohu podmínky?
Jákob se modlil: Jákob se tu
zavázal slibem: "Bude-li Bůh se
mnou, bude-li mě střežit na cestě, na
niž jsem se vydal, dá-li mi chléb k
jídlu a šat k odívání a navrátím-li se
v pokoji do domu svého otce, bude mi
Hospodin Bohem (Gen 28,20-21).
Je to proces v našem životě.
Bůh nás v životě povede k tomu, abychom i my bezpodmínečně milovali
Boha. Zralá láska neklade podmínky.
Je to věc rozhodnutí.
1/ Boží lítost v našem srdci
Boží lítost je lítost konající,
která něco mění. Boží lítost (v našem
srdci) na nic nečeká. Není to nějaká
„pocitová“ lítost. Konal Ježíš, konali
Jeho učedníci.
Ježíš šel v sobotu do svého
shromáždění. A Ježíš narážel na to,
že v sobotu se nesmí činit lidem
dobře (tj. je uzdravit). A Ježíš řekl, že
to je věc, kterou tady dělá zlý – Satan. Představený synagogy se obrátil
k lidem, ne k Ježíši a řekl jim, že
v sobotu se nesmí nic dělat. Ježíš je
nazval „pokrytci“. Předřadili náboženství a uctívání soboty před milost,
rituály před lítost.
Každý den je milost nová,
která by měla způsobit, že jdeš a jednáš napříč standardům. Ta žena nebyla ohnutá proto, že ji Bůh potrestal.
Byla sehnutá proto, že ji Satan spoutal. Ani v tomto případě se Ježíš nezabýval, čím se provinila tato žena
nebo co dělala v minulosti.
2/ Má v tom prsty ďábel
Jsme pod Novou smlouvou,
pod Ježíšem. Žijeme v duchovním
světě a bojujeme s duchovními mocnostmi. Nevěřící všechno svalují na
Boha, ve kterého nevěří. A obviňují
Ho. Ježíš přišel pro všechny zoufalé,
nemocné a strádající.
Ježíš to uslyšel a řekl jim:
"Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky." (Mk 2,17).
Jsme pod obětí Pána Ježíše.
Ježíš je SLOVO. Čtete ho kvůli sobě,
rozpouští se ve vašem srdci a působí
uzdravení a zdraví.
Bůh dává „dobré“ (… nedává nemoci). Bůh není „podrazák“!
O nemocech bychom se měli naučit, že nejsou dobré, že nejsou

od Boha. Myšlenka – Bůh to dopustil
– není správná. To vyplývá z toho,
že jsme ve světě, kde Pánem je zlý.
Sice je už poražen, ale přesto ještě
škodí. Musíme se naučit nenávidět
Satana za to, co dělá. Tak jako to vyburcovalo Krista, aby z nebe šel do
našeho světa, aby nás osvobodil. I my
se máme zvednout ze židle a sloužit
lidem. Protože Boží milost a Boží
lítost je konající. On to po nás chce.
Což by někdo z vás dal svému
synu kámen, když ho prosí o chléb?
Nebo by mu dal hada, když ho prosí o
rybu? (Mt 7,9-10).
Vážně si myslíš, že ti Bůh
škodí? Jeho království není vnitřně
rozdělené, neobstálo by. Bůh je cele
světlo. Ježíš nikdy nikoho neučinil
nemocným. Naopak, lidé k Němu
přicházeli, aby je uzdravoval. Ježíš
uzdravoval všechny a každou nemoc.
Ježíš řekl: A kdo vidí mne,
vidí toho, který mě poslal. … 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 12,45,…14,9).
Všechno, co Ježíš činil, dělal
proto, že ve všem poslouchal svého
Otce. Já a Otec jsme jedno." (J
10,30).
Satan chce, abyste si mysleli:„Asi“ je to Boží vůle. „Asi“ je to
její /můj, náš) kříž. „Asi“ jí chtěl Bůh
tou nemocí něco naučit. „Možná“
rodiče mají nějaký tajný hřích.
„Možná“ je to nějaký trest za minulé
hříchy. Bůh už neuzdravuje, to se dělo je po první tři století
(mimochodem, v mé Bibli to není!).
Ježíš se vůbec nezajímal o
její hříchy. Když ji uviděl, uzdravil ji.
Přečtěte si to znova, jak to udělal.
Zdraví je důsledek Boží milosti a Jeho slitování nad každým člověkem.
Každý může přijít k Bohu pro své
uzdravení.

3/ Překážkou je náboženství a bludy, které se na to nabalily (rádoby vykladači)
Každá překážka, která brání
uzdravení, není od Boha, ale od
ďábla! Ďábel dělá vše proto, aby se
buď neuskutečnilo, nebo co nejvíce
oddálilo ženino uzdravení.
Jak se to snažil udělat?
AVŠAK představený synagógy, pobouřen tím, že Ježíš
uzdravuje v sobotu, řekl zástupu:
…." Na to Pán odpověděl:
„Pokrytci! …“ (v.14-15). Svoje zvíře necháte napást a tuto dceru víry
nechcete nechat uzdravit. Běda vám,
zákoníci a farizeové, pokrytci! Zavíráte lidem království nebeské, sami
nevcházíte a zabraňujete těm, kdo
chtějí vejít (Mt 23,13).
Čtěte si pravidelně Bibli a
uvidíte, že uvidíte. Všechno již Kristus udělal. Ted je to na nás. Jsme
Kristova církev a Bůh nám dává
všechno, co potřebujeme.
Ďábel se bojí toho, až zjistíme, kdo jsme v Kristu.
(V Kristu) máme víc, než
si myslíme. Tvoje srdce čeká na to,
co s tím uděláš.
Hle, DAL jsem vám moc
šlapat po hadech a štírech a po
VEŠKERÉ síle nepřítele, takže vám
v ničem neuškodí (L 10,19). Už tu
moc máme, přivlastni si to!
Závěr:
1/ Máš-li v srdci vylitu Boží lásku,
máš tam i Boží lítost. Bůh je slitovný.
2/ Boží lítost je konající, jednající.
Konej i ty.
3/ Ne každý „představený“ synagogy, chceš-li církve, je Bohu a lidem
opravdově „nápomocen“.
4/ Ve zlých věcech má vždy prsty
ďábel.
5/ Zapamatuj si: Bůh dává DOBRÉ.

Biblická hodina
Semínko víry musí růst VII.dokončení
Pavel Kalous, 20. 4. 2016
My neseme zodpovědnost za
svou víru, za její stav. Víra je podmínka. Tuto podmínku jste již splnili.
Je to jako byste šli na hrad a
zůstali za 1.dveřmi, nebo jste na maratónu a místo celého kolečka uděláte
tři kroky.
Zaseté Slovo způsobí víru v
srdci člověka, očekává se, že poroste
a přinese užitek. My zodpovídáme za
to, aby semínko víry zakořenilo, vyrostlo a vydalo užitek. Já mám mít
víru, protože je to má zodpovědnost.
Většina lidí v církvi se o další
růst své víry nestará. Je to stejné, jako
když se staráte o část své zahrádky a
ne o všechny její části.
Bůh nám dal autoritu a moc.
Autorita (exousia) - oprávnění, zplnomocnění, mandát něco vykonávat.
Autorita neukazuje na sílu, ale na
pozici. Např. šéf ve firmě či policista.
Duchovní autorita je právní nárok
(oprávnění) prosazovat zákony Božího království.
Moc (dynamis) – energie,
demonstrativní síla a schopnost něco
vykonat (manifestace moci). Duchovní manifestace síly.
Hle, dal jsem vám moc
(EXOUSIA) šlapat po hadech a štírech a po veškeré síle (DYNAMIS)
nepřítele, takže vám v ničem neuškodí. (L 10,19)
Dostanete sílu (řecké DYNAMIS) Ducha svatého, který na vás
sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku
a až na sám konec země. (Sk 1,8)
Jsme jako „bodyguardi „u
vstupu do nočního podniku s vizitkou
„pořadatel“ (exousia) a velkými svaly
(dynamis).
Pokud ještě pochybuješ, že
Boží vůle je uzdravení - osvobození,
pak pochybuješ o Božím slově. Špatné zprávy nepřebíjí dobré zprávy.
Kdo uvěří naší zprávě? Nad
kým se zjeví paže Hospodinova? (Iz
53,1)

Semínko víry musí růst VIII.
Pavel Kalous, 27. 4. 2016
Ježíš jedná napříč tradicí, i
On narážel na tradiční postoje. Narážel na náboženství. Ježíš byl tvrdý a
nekompromisní vůči farizeům, neoblomnost v těchto věcech je na místě.
Jsou výrazem toho, že Ježíš věděl, co
dělá a byl plný soucitu.
Ježíš jedná v moci napříč
tradici (kde je tradice nad milosrdenstvím a soucitem, pak je to špatná
tradice). Dá se očekávat, že se při
službě „vzkládání rukou na lidi“ setkáte z řad věřících s opozicí.
Odtud šel dál a přišel do
jejich synagógy. A byl tam člověk s
odumřelou rukou. Otázali se Ježíše:
"Je dovoleno v sobotu uzdravovat?"
Chtěli ho totiž obžalovat. On jim řekl: "Kdyby někdo z vás měl jedinou
ovečku, a ona by mu v sobotu spadla
do jámy, neuchopil by ji a nevytáhl?
A oč je člověk cennější než ovce!
Proto je dovoleno v sobotu činit
dobře." Potom řekl tomu člověku:
"Zvedni tu ruku!" Zvedl ji, a byla
zase zdravá jako ta druhá. Farizeové
vyšli a smluvili se proti němu, že ho
zahubí. (Mt 12,9-14)
Ježíš jedná sám od sebe napříč „sobotě“. Je to typický příklad,
co si lidé myslí, že se nedělá a znamená to pro ně víc, než trápení člověka. Oč je člověk víc, než cenná
ovce? Každý jsme pro Boha cenná
ovce. Všimněte si, jakým způsobem
ho Ježíš uzdravil. Příkazem, ne
„klasickou“ modlitbou.
V sobotu učil v jedné synagóze. Byla tam žena, která byla
stižena nemocí už osmnáct let; byla
úplně sehnutá a nemohla se vůbec
napřímit. Když ji Ježíš spatřil, zavolal ji a řekl: "Ženo, jsi zproštěna své
nemoci" a vložil na ni ruce; ona se
ihned vzpřímila a velebila Boha.
Avšak představený synagógy, pobouřen tím, že Ježíš uzdravuje v sobotu,
řekl zástupu: "Je šest dní, kdy se má
pracovat; v těch tedy přicházejte,
abyste byli uzdravováni, a ne v den
sobotní." Na to Pán odpověděl:
"Pokrytci! Neodvazuje každý z vás v
sobotu vola nebo osla od žlabu a

nevede ho napájet? A tato žena, dcera Abrahamova, kterou držel satan
spoutanou po osmnáct let, neměla být
vysvobozena z těchto pout v den sobotní?" Těmito slovy byli všichni
jeho protivníci zahanbeni, ale celý
zástup se radoval nad podivuhodnými
činy, které Ježíš konal. (L 13,10-17)
Opět si všimněte, jak jí
uzdravil. Dále je psáno, Satan ji držel
spoutanou, tady vidíme, že nemoci
nejsou od Boha! A i my k tomu máme takto přistupovat.
Petr a Jan šli o třetí hodině
do chrámu k odpolední modlitbě.
Právě tam přinášeli nějakého člověka, chromého od narození; každý den
ho posadili u chrámové brány, které
se říká Krásná, aby prosil o almužnu
ty, kdo tam vcházeli. Když viděl přicházet do chrámu Petra a Jana, prosil také je o almužnu. Petr spolu s
Janem na něj upřeli zrak a řekli:
"Pohleď na nás!" Obrátil se k nim a
čekal, že od nich něco dostane. Petr
však řekl: "Stříbro ani zlato nemám,
ale co mám, to ti dám: ve jménu Ježíše Krista Nazaretského vstaň a
choď!" Vzal ho za pravou ruku a
pomáhal /pozdvihl ho, KR; zdvihal
ho, Pů/ mu vstát; a vtom se chromému zpevnily klouby, vyskočil na nohy,
vzpřímil se a začal chodit. Vešel s
nimi do chrámu, chodil, skákal radostí a chválil Boha. A všichni ho
viděli, jak chodí a chválí Boha.
(Sk 3,1-9)
Opět příkaz, Petr se nemodlil
ani za toho člověka a ani předtím
(teprve šli k modlitbě do chrámu,
nebyli po modlitbě). Takhle vypadá
„modlitba za uzdravení“ - je to PŘÍKAZ. Chromý si myslel, že něco dostane. Chromý prosil o peníze (o almužnu) a neočekával uzdravení (ani
nevěděl, že by mohl). Petr chtěl, aby
se podíval na něj (ne na Krista). Petr
se ani neptal toho člověka, zdali ho
může uzdravit nebo zda chce být
uzdraven, nebo jestli má víru. Petr ví,
co má (nemodlí se, jestli je to Boží
vůle, nebo správný čas, jestli chce
Pán toho chromého něco naučit …),
(Sk 2,1-4).
Ví jaká je Boží vůle, ví, že
jsme v Kristových ranách uzdraveni.
V církvích se o tom vůbec nemluví.

Petr říká (nemodlí se, ani
neprosí Boha!): Ve jménu Ježíše
Krista Nazaretského vstaň a choď! To je modlitba za uzdravení.
Petr ani nečeká, co bude ten
člověk dělat, podá mu ruku a
pozdvihne ho. Není to proto, že
jsme dostateční (vlastní svatostí,
vlastním proměněním).
Když to Petr viděl, promluvil k lidu: "Muži izraelští, proč nad
tím žasnete a proč hledíte na nás,
jako bychom svou vlastní mocí nebo
zbožností způsobili, že tento člověk
chodí? Bůh Abrahamův, Izákův a
Jákobův, Bůh našich otců oslavil
svého služebníka Ježíše, kterého vy
jste vydali a kterého jste se před
Pilátem zřekli, když ho chtěl osvobodit.“ (Sk 3,12)
A protože tento člověk, kterého tu vidíte a poznáváte, uvěřil v
jeho jméno, moc Ježíšova mu dala
sílu a zdraví - a víra, kterou jméno
Ježíšovo v něm vzbudilo, úplně ho
uzdravila před vašima očima.
(Sk 3,16 CEP)
Takhle si to vykládal ten,
kdo to překládal, jedná se o jeho
výklad, jeho chápání. Jinak to překládá B21.
Bylo to jeho jméno, co na
základě víry v něj dalo sílu tomuto
muži, kterého vidíte a znáte. Ano,
víra, která se opírá o něj, ho před
vašima očima úplně uzdravila. (Sk
3,16 B21)
V tomto překladu se ten
člověk vůbec nevyskytuje. Mluví se
zde jen o výsledku. Nejpřesnější je
překlad Petrů: A protože v něho
věříme, dalo jeho jméno sílu tomuto
člověku, kterého vidíte a znáte. A
právě víra, která od něho pochází,
ho před očima vás všech úplně
uzdravila.
Je dobré si porovnávat překlady, někdy jsou velmi zavádějící.
Nesprávný překlad může zamotat
hlavu. I špatný překlad ruší a ovlivňuje naší víru. Jak vypadá modlitba
víry? Mluv ke své hoře. (neříkejme
Bohu o svých „horách“; neztrácej
čas přesvědčováním Boha, aby něco
udělal).
V příběhu o chlapci, jenž
padal do ohně, a učedníci nemohli
toho ducha vyhnat, říká Pán Ježíš :
Když byli učedníci s Ježíšem sami,

přistoupili k němu a řekli: "Proč jsme
ho nemohli vyhnat my?" On jim řekl:
"Pro vaši malověrnost! (ř. APISTIA –
nevíra) Amen, pravím vám, budete-li
mít víru jako zrnko hořčice, řeknete
této hoře: `Přejdi odtud tam´, a přejde; a nic vám nebude nemožné." Takový duch nevyjde jinak než modlitbou a postem. (Mt 17,19-21)
Proč to nedává smysl? Protože jim nejdříve řekne, že mají malou
víru a pak jim řekne, že kdyby měli
malou víru, pohnou horou. Nesmysl.
V řečtině je slovo nevíra (nula), to už
dává smysl, že? Malověrní si tedy
můžete škrtnout. Některé překlady
jsou z překladů, a pak dochází k takovým chybám.
Dále se v některých překladech vyskytuje půst, ale ten také v
původním znění není. Proč? A/ půst
není prostředkem moci (ale pokoření
a disciplíny). Prostředkem moci je
Duch Svatý. B/ učedníci Ježíše se nepostili (farizeové to komentovali, Mt
9,14). C/ řecký text nehovoří o „malé
víře“, ale o „nevíře“; půst tam není
vůbec! (protože jinak i malá víra stačí
k pohnutí hory). Mluv ke své hoře:
Řekl jim: "Takový duch nemůže vyjít
jinak, než modlitbou a postem." (CEP
Mk 9,29)
Odpověděl jim: "Tento druh
démonů nemůže vyjít jinak než skrze
modlitbu." (B21)
I řekl jim: Toto pokolení nijakž nemůž vyhnáno býti, jediné modlitbou a postem. (KR)
Řekl jim: "Tento duch nemůže
vyjíti ničím,než modlitbou." (Žilka);
dodatek: a postem.
Řekl jim: "Ďábel tohoto druhu
nemůže být vyhnán ničím jiným, než
modlitbou." (Petrů); dodatek:[ a postem].
Co k tomu říká Adolf Novotný, Biblický slovník (strana 767): Je
zajímavé, že v nejstarších rukopisech
chybí u Mt 17,21; Mk 9,29; Sk 10,30
a v 1K 7,5 jakákoli zmínka o postu.
Teprve pozdější rukopisy, podle nichž
překládali také Kraličtí, mají tuto
zmínku, patrně z vědomí, že modlitba
a postní soustředění patří dohromady.
Je to však i známka toho, že pak
zvláště ve sborech židovského původu
anebo s židokřesťanskou většinou nabýval opět důležitějšího významu.
Podle »Učení dvanácti apoštolů« se

křesťané na rozdíl od Židů - ti zachovávali pondělí a čtvrtek - postili ve
středu a v pátek, aby tím dokázali své
očekávání příchodu Kristova. Ve 2.
stol. se ujal zvyk, jenž se stal příkazem, aby se každý křesťan postil v
den pobývání Kristova v hrobě
[Velkonoční p.]. Prostě tradice, která
„dopisuje“.
Co se zde můžeme naučit?
Člověk víry nemluví s Bohem o hoře
problémů. Člověk víry mluví s horou
problémů o Bohu. Člověk víry nemluví s Bohem o problému. Jestli
máš víru, dokonce malé množství,
budeš mluvit (přikazovat) k problému: ODEJDI!
Ježíš mluvil (přikazoval) k
nemocem. Ježíš mluvil (přikazoval) k
démonům. Mluvil k horečce, fíkovníku, k vodě (vlnám, bouři), větru …
(David řekl: Srazím tě!) To je MODLITBA (mluvení) VÍRY!
Měli byste se zdravě naštvat, nazlobit a říct problému, ať
„vypadne“!!! Nefňukat (jako by
Bůh nebyl, natož zvítězil).
David taky nepřišel po modlitbách a postu, on vůbec nevěděl, do
čeho jde, přivezl bratrům jídlo. Zdánlivě byl nepřipravený, ale on byl připraven – věřil. To je MODLITBA
(mluvení) VÍRY! Že nepřítel je poražen. Je to autoritativní prohlášení,
výrok, příkaz, poručení, aby ta „věc“
udělala, co chcete, aby udělala. To se
musíme my jako jednotlivci i společenství naučit. Jen věrným dává Bůh
moc nad městem.
Jsme Boží armáda, jsme na
místě Kristově. Nevidíme, že by Ježíš mluvil s Otcem o něčím problému. Vše se musí poklonit před Ježíšovým jménem, máš Jeho autoritu a
zmocnění!
Jsme jeho dědici. Ježíš přistoupil a řekl jim: „JE mi dána VEŠKERÁ moc na nebi i na zemi. Proto

jděte ke všem národům“. (Mt 28,18
KR)
Všimněte si v textu přítomného času a toho, že je tam slovo veškerá, kolik tedy zbývá moci pro Ďábla?
Jediné, co Ďábel může, je, že může
jen lhát a mlžit.
Závěr:
1/ Ježíš chce dělat mnoho NYNÍ zde
na zemi, a to skrze nás, tebe a mě,
církev. Bůh má daleko více soucitu s
člověkem, než my všichni dohromady. Zaslíbení je pro nás a na teď.
2/ Nesprávná tradice „ředí“, „mixuje“
či „deaktivuje“ pravdy Božího slova
v srdci věřícího. Špatné tradice, to co
se různě říká, apod.
3/ Tradici konfrontujeme porovnáváním s Písmem.
4/ Víra je naše zodpovědnost. To je
dobrá zpráva.
5/ Dostali jsme autoritu a moc dělat
svěřené úkoly. Jsme jako záchranný
člun a ne jako výletní loď. Je to výzva.
6/ Vše „funguje“ pouze, když to vykonáváme.
7/ Buď opatrný na to, co se v církvi
„říkává“.
8/ Člověk víry se za nemoci či osvobození nemodlí, ale přikazuje, jedná
v autoritě.
9/ Víra je konající láska v praxi
(protože milujeme Ježíše Krista a
lidi).
10/ Víra MLUVÍ v moci, jako Ježíš,
dělej to i ty. Nehledíme na vlastní
„velkou“ událost, horu, na problém,
ale na to, co hora musí udělat. Nebuď
ponořen do problému, ale hleď na
svůj příkaz, na své pověření. Ježíš má
veškerou autoritu na nebi i na zemi!

Semínko víry musí růst IX.a
Pavel Kalous, 4. 5. 2016
Pokračujeme v tom, jak Ježíš
promlouval k problémům, jak mluvil
k hoře (fíkovníku).
Velekněží a zákoníci to slyšeli a hledali, jak by ho zahubili; báli se
ho totiž, protože všechen lid byl nadšen jeho učením. A když nastal večer,
vyšel Ježíš s učedníky z města. Ráno,
když šli kolem, uviděl ten fíkovník
uschlý od kořenů. Petr se rozpomenul
a řekl: "Mistře, pohleď, fíkovník,

který jsi proklel, uschl."
Ježíš jim odpověděl: "Mějte
víru v Boha! Amen, pravím vám, že
kdo řekne této hoře: `Zdvihni se a
vrhni do moře´ - a nebude pochybovat, ale bude VĚŘIT, že se stane, co
ŘÍKÁ, bude to mít. Proto vám pravím: Věřte, že všecko, oč v modlitbě
poprosíte, je vám dáno a budete to
mít. (Mk 11,18)
Na Pána Boha nemluvíme s
vykřičníkem, ale k problémům ano.
Jakým způsobem jednal
Ježíš? Pohrozil! Přikázal! Nařídil!
Řekl jim: "Proč jste tak
ustrašení, malověrní?" Vstal, pohrozil (okřikl B21) větrům i moři; a
nastalo veliké ticho. (Mt 8,26)
A přivedl jsem ho k tvým
učedníkům a nemohli ho uzdravit."
Ježíš odpověděl: "Pokolení nevěřící
a zvrácené, jak dlouho ještě budu s
vámi? Jak dlouho vás ještě mám snášet? Přiveďte mi ho sem!" Ježíš mu
pohrozil, a zlý duch z něho vyšel; od
té chvíle byl chlapec zdráv. (Mt
17,16)
V jejich synagóze byl právě
člověk, posedlý nečistým duchem.
Ten vykřikl: "Co je ti do nás, Ježíši
Nazaretský? Přišel jsi nás zahubit?
Vím, kdo jsi. Jsi svatý Boží." Ale Ježíš mu pohrozil (okřikl B21):
"Umlkni a vyjdi z něho!" Nečistý
duch jím zalomcoval a s velikým křikem z něho vyšel. (Mk 1,23)
Tu k němu přišli s ochrnutým; čtyři ho nesli. Protože se pro
zástup nemohli k němu dostat, odkryli střechu tam, kde byl Ježíš, prorazili otvor a spustili dolů nosítka, na
kterých ochrnutý ležel. Když Ježíš
viděl jejich víru, řekl ochrnutému:
"Synu, odpouštějí se ti hříchy." … 9
Je snadnější říci ochrnutému:
`Odpouštějí se ti hříchy,´ anebo říci:
`Vstaň, vezmi své lože a choď?´
Abyste však věděli, že Syn člověka
má moc na zemi odpouštět hříchy" řekne ochrnutému: "Pravím ti, vstaň,
vezmi své lože a jdi domů!" On vstal,
vzal hned své lože a vyšel před očima všech, takže všichni žasli a chválili Boha: "Něco takového jsme ještě
nikdy neviděli." (Mk 2,3)
On však na zádi lodi na podušce spal. I probudí ho a řeknou
mu: "Mistře, tobě je jedno, že zahyneme?" Tu vstal, pohrozil větru a

řekl moři: "Zmlkni a utiš se!" I
ustal vítr a bylo veliké ticho. A řekl
jim: "Proč jste tak ustrašení? Což
nemáte víru?" Zděsili se velikou bázní a říkali jeden druhému: "Kdo to
jen je, že ho poslouchá i vítr i moře?" (Mk 4,38)
Často totiž byl už spoután
okovy a řetězy, ale řetězy se sebe strhal a okovy rozlámal. Nikdo neměl
sílu ho zkrotit. A stále v noci i ve dne
křičel mezi hroby a na horách a bil
do sebe kamením. Když spatřil z dálky Ježíše, přiběhl, padl před ním na
zem a hrozně křičel: "Co je ti po mně,
Ježíši, synu Boha nejvyššího? Při
Bohu tě zapřísahám, netrap mě!" Ježíš mu totiž řekl: "Duchu nečistý,
vyjdi z toho člověka!" A zeptal se ho:
"Jaké je tvé jméno?" Odpověděl: "Mé
jméno je `legie´, poněvadž je nás
mnoho." … 15 Přišli k Ježíšovi a
spatřili toho posedlého, který míval
množství zlých duchů, jak sedí oblečen a chová se rozumně; a zděsili se.
(Mk 5,4)
Chlapcův otec rychle vykřikl:
"Věřím, pomoz mé nedověře!" Když
Ježíš viděl, že se sbíhá zástup, pohrozil nečistému duchu: "Duchu němý
a hluchý, já ti nařizuji, vyjdi z něho
a nikdy už do něho nevcházej!"
Duch vykřikl, silně jím zalomcoval a
vyšel; chlapec zůstal jako mrtvý, takže mnozí říkali, že umřel. (Mk 9,24)
Ježíš se za nemocné nemodlil
a nedělali to ani Jeho učedníci. Církev toto ještě neobjevila. Musíme v
tom vyrůst. Je potřeba se zdravě naštvat a problémům přikázat, nařídit.
Máme autoritu a moc od Krista.
Musíme ji ale vykonávat.
Nestačí jen poslouchat. S každou
zkušeností roste naše víra. Nejhorší je
to nezkusit nikdy, to se rovná zakopané hřivně. Naučte se říkat: „Já ti nařizuji! Leukemie přikazuji ti! Uschni!“
A musí poslechnout, protože:
Proto ho Bůh vyvýšil nade
vše a dal mu jméno nad každé jméno,
ABY se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno - na nebi, na zemi i
pod zemí. (Fp 2,9)
Jestliže nevěříte tomu, co
Ježíš říká, pak nevěříte Bibli a vaše
víra nemůže růst.
Bible je plná příkladů. Všimněte si, jak reagovali lidé okolo. Divili se, jaké je to SLOVO, že v moci a

síle přikazuje! Slovo má obrovskou
moc. Bůh tvořil slovem, stojí na něm
celý vesmír. Používejme to SLOVO.
V synagóze byl člověk, který
byl posedlý nečistým duchem; ten
vzkřikl velikým hlasem: "Co je ti do
nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás
zahubit? Vím kdo jsi. Jsi svatý Boží."
ALE Ježíš mu pohrozil: "Umlkni a
vyjdi z něho!" Zlý duch jím smýkl
doprostřed a vyšel z něho, aniž mu
uškodil. Na všechny padl úžas a říkali si navzájem: "Jaké je to slovo, že v
moci a síle přikazuje nečistým duchům a oni vyjdou!"
...38 Povstal a odešel ze synagógy do Šimonova domu. Šimonova tchyně byla soužena silnou horečkou; i prosili ho za ni. Postavil se
nad ní, pohrozil horečce a ta ji
opustila. Ihned vstala a obsluhovala
je. Když slunce zapadlo, všichni k
němu přiváděli své nemocné, kteří
trpěli rozličnými neduhy; on vzkládal
ruce na každého z nich a uzdravoval
je. Z mnohých vycházeli i démoni a
křičeli: "Ty jsi Boží Syn!" Hrozil jim
a nedovoloval jim mluvit, protože
věděli, že je Mesiáš. (L 4,33)
Přistoupil k márám a dotkl
se jich; ti kteří je nesli, se zastavili.
Řekl: "Chlapče, pravím ti, vstaň!"
Mrtvý se posadil a začal mluvit; Ježíš ho vrátil jeho matce. Všech se
zmocnila bázeň, oslavovali Boha a
říkali: "Veliký prorok povstal mezi
námi" a "Bůh navštívil svůj lid". ( L
7,14)
Zvedli tedy kámen. Ježíš pohlédl vzhůru a řekl: "Otče, děkuji ti,
žes mě vyslyšel. Věděl jsem sice, že
mě vždycky slyšíš, ale řekl jsem to
kvůli zástupu, který stojí kolem, aby
uvěřili, že ty jsi mě poslal." Když to
řekl, zvolal mocným hlasem:
"Lazare, pojď ven!“ Zemřelý vyšel,
měl plátnem svázány ruce i nohy a
tvář měl zahalenu šátkem. Ježíš jim
řekl: "Rozvažte ho a nechte odejít!" (J 11,41)
Nezapomínejme na to, že
neseme svědectví o tom, kdo nás
poslal. Nejsou to naše metály, ale
jsou to situace, do kterých náš staví
Pán.
Jakým způsobem jednali
učedníci?
Učedníci dělali to, co viděli
u svého Pána. Promlouvali k

problémům, přikazovali, nařizovali,
stáli v autoritě.
Když Petr procházel všechna
ta místa, přišel také k bratřím, kteří
žili v Lyddě. Tam se setkal s jedním
člověkem, jménem Eneáš, který byl už
osm let upoután na lůžko, poněvadž
byl ochrnutý. Petr mu řekl: "Eneáši,
Ježíš Kristus tě uzdravuje! Vstaň a
ustel své lůžko!" A Eneáš hned vstal.
Všichni obyvatelé Lyddy a Sáronu,
kteří to viděli, obrátili se k Pánu. (Sk
9,32)
Petr se hned s nimi vydal na
cestu. Když přišli do Joppe, zavedli
jej do horního pokoje, kde ho s pláčem obklopily všechny vdovy a ukazovaly mu košile a pláště, které jim Tabita šila, dokud byla naživu. Petr poslal všechny z místnosti; pak poklekl,
(po)modlil se, obrátil se k mrtvé a
řekl: "Tabito, vstaň!" Ona otevřela
oči, a když spatřila Petra, zvedla se
na lůžku. Podal jí ruku a pomohl jí
vstát. Pak všechny zavolal, i vdovy, a
vrátil jim ji živou. Zpráva o tom se
rozšířila po celém Joppe a mnoho lidí

uvěřilo v Pána. (Sk 9,39-40)
Byl u dvora místodržitele
Sergia Paula, muže vzdělaného. Ten k
sobě povolal Barnabáše a Saula, protože chtěl slyšet Boží slovo. Ale Elymas, ten kouzelník - tak se totiž vykládá jeho jméno - vystoupil proti nim a
snažil se odvrátit místodržitele od
víry. V tu chvíli Saul, kterému říkali
také Pavel, byl naplněn Duchem svatým, upřel na Elymase zrak a řekl:
"Ty svůdce všeho schopný, synu ďáblův, nepříteli Boží spravedlnosti, kdy
už přestaneš podvracet přímé cesty
Páně? Nyní na tebe dopadne Boží
trest: Oslepneš a neuzříš sluneční
světlo, dokud se nad tebou Bůh neslituje." Tu Elymase náhle obestřela
mrákota a tma, tápal kolem sebe a

hledal, kdo by ho vedl za ruku. (Sk
13,7)
A to dělala po mnoho dní.
Pavlovi to bylo proti mysli, obrátil se
proto na toho ducha a řekl: "Ve jménu Ježíše Krista ti přikazuji, abys z ní
vyšel!" A v tu chvíli ji ten zlý duch
opustil. (Sk 16,18)
Znovu připomínám: před Bohem se kořte, buďte prach a popel,
vyznávejte, že jste hliněná nádoba,
ale před tím, co je z tohoto světa se
nekořte. Nenechávejte se okrást od
Zlého, ale vzepřete se mu.
Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ALE proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento
věk tmy, proti nadzemským duchům
zla. PROTO vezměte na sebe plnou
Boží zbroj, ABYSTE se mohli v den
zlý postavit na ODPOR (odolat KR),
všechno překonat a obstát. (Ef 6,12)
Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. (Jk
4,7)
Buďte střízliví! Buďte bdělí!
Váš protivník, ďábel, obchází jako
`lev řvoucí´ a hledá, koho by pohltil.
Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a
pamatujte, že vaši bratří všude ve
světě procházejí týmž utrpením jako
vy. (1Pt 5,8)
Víra učedníků oscilovala. Je
potřeba ji držet, zachovat. O víru je
potřeba se starat a neochabovat.
To ti kladu na srdce, synu
Timoteji, ve shodě s prorockými slovy, která byla o tobě pronesena, abys
jimi povzbuzen bojoval dobrý boj a
zachoval si víru i dobré svědomí, jímž
někteří lidé pohrdli a tak ztroskotali
ve víře. Patří k nim Hymenaios a Alexandr, které jsem vydal satanu, aby se
odnaučili rouhat. (1Tm 1,18)
Neochabl ve víře, i když pomyslil na své již neplodné tělo - vždyť
mu bylo asi sto let - i na to, že Sára
již nemůže mít dítě; nepropadl pochybnosti o Božím zaslíbení, ALE
posílen vírou vzdal čest Bohu v pevné
jistotě, že Bůh JE mocen učinit, co
zaslíbil. Proto mu to `bylo počítáno
za spravedlnost´. (Ř 4,19)
Abraham měl pochybnosti,
ale nepropadl jim. To, že přijde myšlenka, ještě neznamená propadnutí
pochybnostem. Pokud se jí neotevřeme a nepřijmeme ji za svou.

Používejme Boží slovo:
„Všechno mohu v Kristu, u Boha
není nic nemožné...“. Komu nebo
čemu uvěříš, se odehrává v naší mysli. Je dobře znát Boží slovo.
Víru nahrazují pochybnosti a strach. VŠE se musí poklonit
před Ježíšovým jménem, máš Jeho
autoritu a zmocnění.
Ale máme ducha víry, o níž
je psáno: `Uvěřil jsem, a proto jsem
také promluvil´ - i my věříme, a proto také mluvíme. (2K 4,13)
Je mnoho „druhů“, způsobů mluvení (modliteb):
Modlitba chval a díkůčinění. Modlitba přímluv (za druhé).
Modlitba „vylévání svého srdce“ (za
sebe). Modlitba víry (stojím v Boží
autoritě – s Bohem za zády – a
mluvím k problému). Modlitba víry
„hýbe“ horami, nemocemi, duchovními silami, situacemi, okolnostmi.
Ježíš se také modlil, mluvil, různými
způsoby. Když jednal s nemocemi,
démony, mluvil autoritativně, přikazoval. Mám zkušenost, že s rostoucí
vírou se zkracuje období boje víry.
Když to řeknu zcela jasně, modlitba za nemocné jako taková v Písmu neexistuje. Za nemocné se nemodlíme, ALE nemocem přikazujeme.
Víře se učíme, od ABCD a
dále: (učíme se konáním, čím více,
tím lépe)
V něm zapusťte kořeny, na
něm postavte základy, pevně se držte
víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu
a znovu vzdávejte díky. (Ko 2,7)
Jak vypadá „ať se nad ním
modlí“?
Je někdo z vás nemocen? Ať
zavolá starší církve, ti ať se nad ním
modlí a potírají ho olejem ve jménu
Páně. Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne, a dopustil-li
se hříchů, bude mu odpuštěno. (Jk
5,14)
Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými
jazyky; budou brát hady do ruky, a
vypijí-li něco smrtícího, nic se jim
nestane; na choré budou vzkládat
ruce a uzdraví je." Když jim to Pán
řekl, byl vzat vzhůru do nebe a usedl
po pravici Boží. Oni pak vyšli, všude
kázali; a Pán s nimi působil a jejich

slovo potvrzoval znameními. (Mk
16,17)
Chvála buď Bohu, který nám
dává (dal KR) vítězství skrze našeho
Pána Ježíše Krista! A tak, moji milovaní bratří, buďte pevní, nedejte se
zviklat, buďte stále horlivější v díle
Páně; vždyť víte, že vaše práce není v
Pánu marná. (1K 15,57) …
„dopřává“ - Petrů
Jestli se do tvé mysli dostane
(soustředění na sebe):
Budu mít dost víry na to?
Bude fungovat můj dar na to?
Pochop, že to není o tobě. Je
to o Bohu!
Ani neříkej: Pane, jestli můžeš, jestli chceš.
Ježíš mu řekl: "Můžeš-li!
Všechno je možné tomu, kdo věří." (Mk 9,23)
Musíme za vás, bratří, stále
Bohu děkovat, jak se sluší, protože
vaše víra mocně roste a vzájemná
láska všech vás je stále větší. (2Te
1,3)
Bratři, musíme za vás stále
děkovat Bohu. Je to jedině správné,
neboť vaše víra úžasně roste a všichni
máte stále více lásky k druhým. (B21)
Povinniť jsme díky činiti Bohu vždycky z vás, bratří, tak jakž hodné jest, protože velmi roste víra vaše
a rozmáhá se láska jednoho každého
z vás, všechněch k sobě vespolek.
(KR)
Bratři, je to naše povinnost,
abychom Bohu stále za vás děkovali.
Sluší se to, protože vaše víra dělá
velké pokroky a vzájemná láska jednoho každého a všech vás se rozmáhá. (Petrův)
O Štěpánovi je řečeno:
Celé shromáždění s tímto návrhem rádo souhlasilo, a tak zvolili
Štěpána, který byl plný víry a Ducha
svatého, dále Filipa, Prochora, Nikánora, Timóna, Parména a Mikuláše z
Antiochie, původem pohana, který
přistoupil k židovství. (Sk 6,5)
O Barnabášovi je řečeno:
Byl to muž dobrý, plný Ducha
svatého a víry; a tak bylo mnoho lidí
přivedeno k Pánu. (Sk 11,24)
Spasitelnou vírou horou
nepohneš! Spasitelná víra je vírou ke
spasení, nikoli k jednání v moci a
autoritě Ježíše Krista.

Závěr:
1/ Protože jsme kristovci, aktivně
zastupujeme Krista zde na zemi. To
je naše poslání.
2/ Rušíme špatné tradice, ABY Boží
slovo v našem srdci mohlo vyrůst.
3/ Slyšíme, mluvíme a KONÁME
Boží slovo.
4/ Některé církve ustrnou na tom, že
pouze slyší.
5/ Uč se věřit od A-B-C-D a postupuj
dále.
6/ Jen rostoucí víra v nás může
„pohnout horou“.
7/ Je vidět, když víra dělá pokroky
(velmi roste).
8/ Věnuj se růstu své víry, jako se
zemědělec věnuje svému poli.
9/ Víra je konající láska v praxi
(protože milujeme Krista a lidi).
10/ Víra MLUVÍ v moci, jak to dělal
Ježíš; dělej to i ty.

Semínko víry musí růst IX.b
Pavel Kalous, 11. 5. 2016
Připomínám, že nejsi žádný
duchovní outsider, nejsi nula, jsi královské kněžstvo, Boží dítě, zastupuješ
Krista, stojíš na místě Kristově, jsi
součástí Božího výsadku do světa
temnoty. Bůh nás vyzbrojuje, vybavuje, abychom šli a útočili mečem
Ducha, bránili se štítem víry, atd. Je
potřeba, aby ve tvých očích bylo jméno Ježíš mocné.
Víře se učíme od A-B-C-D :
V něm zapusťte kořeny, na
něm postavte základy, pevně se držte
víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a
znovu vzdávejte díky. (Ko 2,7)
Kde se vyučuje, že církev má
povstat, když se něco děje, a s tím
problémem jednat ve smyslu pohnutí
horou? Církev se má naučit věřit.
Jak vypadá „ať se nad ním
modlí“?
Je někdo z vás nemocen? Ať
zavolá starší církve, ti ať se nad ním
modlí a potírají ho olejem ve jménu
Páně. Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne, a dopustil-li
se hříchů, bude mu odpuštěno. (Jk
5,14)
Modlitba víry je konající. To,
že nevidíme výsledky nebo zázrak
hned, nás nesmí odradit.
Dokončení příště.
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19/ Pyšná pokora

Pavel Kalous

O Hospodinu mluv s chloubou, moje duše, ať
Pokorný člověk odpovídá Bohu na Jeho milostivé
to slyší pokorní a radují se.
evangelium: Tu jsem.
(Ž 34,3)
Vtom jsem uslyšel hlas Panovníka: „Koho pošlu a
kdo
nám
půjde?“ I řekl jsem: „Hle, zde jsem, pošli
Noé věřil, a proto pokorně přijal, co mu Bůh
mne!“
(Iz
6,8)
oznámil a co ještě nebylo vidět, a připravil koráb k
V úvodním textu připomínám Noého. Bůh mu
záchraně své rodiny. Svou vírou vynesl soud nad svěoznámil
své záměry. Noé to pokorně přijal i když nic nevitem a získal podíl na spravedlnosti založené ve víře.
děl, prostě to přijal a šel konat (tj. postavil archu spásy).
(Žd 11,7)
To všecko je z Boha, který nás smířil sám se sebou
V církvi se hodně mluví o pokoře. Jistě, to je v skrze Krista a POVĚŘIL NÁS, abychom SLOUŽILI tomuto
pořádku. Písmo vede člověka k pokoře. N e o v š e m smíření. Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá
vždy je téma „pokory“ správně chápáno a tedy i inter- lidem jejich provinění a NÁM ULOŽIL ZVĚSTOVAT toto
pretováno. Ne vše, co je považováno za „pokorné“, smíření. (2K 5,18-19)
pokorné skutečně je.
Bratře, sestro, pokud nesloužíš Živému, můžeš si o
Pokoře se učíme, a to především od našeho pokoře mluvit, jak chceš, a není ti to nic platné. Pokud nePána Ježíše Krista, který sám říká:
podřizuješ svůj život Tomu, skrze Koho a pro Koho jsi
Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, stvořen, jsou tvá slova o pokoře prázdným zvukem.
neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpoBůh nám v evangeliu dal nejen mnohá zaslíbení
činutí svým duším. (Mt 11,29)
pro budoucnost, ale i pro přítomnost.
Někteří lidé si myslí, že pokora znamená poTam, kde Bůh povolává TEĎ, člověk TEĎ povolástoj: Všechno je na Bohu, já jsem nic. Mě stačí, že jsem ní přijímá. Tam, kde Bůh obdarovává TEĎ, člověk obdarospasený. To je ale lež! Ve skutečnosti na sebe odmítají vání přijímá TEĎ. Tam, kde Bůh vyzbrojuje TEĎ, člověk
vzít břemeno povolání a konání služby, umenšování vyzbroj přijímá TEĎ a JDE.
svého ega a nechtějí podstoupit celoživotní proces
Pyšná pokora vše odsouvá na jindy a na někoho
učednictví. To se netýká pouze kazatelů či kněží. To se jiného. Pyšná pokora odmítá přijmout duchovní autoritu a
týká každého, kdo o sobě tvrdí, že je křesťan moc a jít činit. Kvůli tomu dokonce „přepisuje a dopisuje
(kristovec). Apoštol Pavel křesťanům říká:
Písmo“! Evangelium se pak stává naředěné a tím i neúčinNechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v né. To ovšem pyšné pokoře nevadí: Hlavně, že je nás ve
Kristu Ježíši: Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece sboru pět a půl; hlavně, že jsme ti praví. Nám stačí
na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na „neděle“.
sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podoPravá pokora si je vědoma, že „člověk nepatří sám
bě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a sobě“, proto koná, co Hlava církve = Kristus, chce. Pokorto smrt na kříži. (Fp 2,5-8) Takhle máme přemýšlet. ný neznamená slabý, bezmocný, plazit se po zemi a být
Ne, co chci já REALIZOVAT, ale co chce Bůh, abych zticha. Nenechej se obelhat.
REALIZOVAL.
Všimněte si, co pokorného říká apoštol Petr u KrásPyšná pokora se „pokorně“ schovává za Krista né brány chromému (a jak potom Petr koná):
a odmítá zodpovědnost za KONÁNÍ Božích plánů miPetr však řekl: „Stříbro ani zlato nemám, ale co
mo nedělní bohoslužbu. Odškrtnout si nedělní docház- mám, to ti dám: ve jménu Ježíše Krista Nazaretského vstaň
ku v kostele je ovšem žalostně málo.
a choď!“ … Když to Petr viděl, promluvil k lidu: „Muži
Pyšná pokora se nechce učit od Krista, nechce izraelští, proč nad tím žasnete a proč hledíte na nás, jako
mít stejné smýšlení jako On, nechce sebe sama zmařit bychom svou vlastní mocí nebo zbožností způsobili, že tento
a nechce podstoupit Boží plán (vůli) pro svůj život.
člověk chodí?“ (Sk 3,6.12)
Pyšná pokora je „odborník“ na pokoru. TypicPravá pokora si je vědoma, kým je v Kristu (tj.
ké pro ni je, že o ní hodně mluví a „odborně“ posuzuje nové stvoření) a jaká zaslíbení, povolání a obdarování doostatní, zda-li jsou či nejsou (dostatečně) pokorní.
stala, proto je KONÁ. Proč? Protože MILUJE svého PáPyšná pokora nabízí Bohu to, co Bůh nechce na a MILUJE své bližní. Tak oslavíš svého Otce v nebe(a nepřijímá). Vybírá si z evangelia, co se jí hodí.
sích. To je AGAPÉ v praxi. To je to, co Bohu činí radost ze
Farizeus se postavil a takto se sám u sebe svých dětí.
modlil: `Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé,
Apoštol Pavel vyznává s jistotou „vím, komu jsem
vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento cel- uvěřil“ (2Tm 1,12). U pouhého vyznání, ale nezůstalo. On
ník. Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze tomu podřídil svůj život. Víra bez skutků, bez pokorných
všeho, co získám.´ (L18,11-12)
skutků, je mrtvá.
Pyšná pokora velice často říká: Ó, to já nevím,
Bratře, sestro; vzal, vzala si na sebe způsob sloužíco chce Bůh. To On je svrchovaný. To vše záleží pouze cího služebníka? Už jsi pochopil, co je pravá a falešná
na Něm, jak On bude jednat. To On, to On. Musíme pokora? Pojď s námi stavět archu spásy, pojď s námi v
čekat, až co On udělá. A tak tu pokorně čekáme a čeká- moci a síle kázat evangelium, vyučovat Boží slovo a
me; my slabí a nemohoucí. My nemáme, co bychom uzdravovat. Ano, i ty.
Mu dali. Nemáme, jak se Bohu odvděčit.

Sborová budova

pastor

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

Součástí naší vize služby je také sborový
dům. V současné době se modlím, co v této oblasti
máme dál podniknout. Založili jsme účet jako jakýsi
„džbán“, který Bůh i my naplníme. Bůh jej bude naplňovat, jak je také budeme naplňovat i my.
Bůh je ten, který dává vždy daleko víc (a často tolik, než bychom si sami dokázali představit), ale
očekává také naši odpověď.
Numeri 14,6 Jozue, syn Núnův, a Káleb, syn Jefunův, dva z těch, kdo
dělali průzkum v zemi, roztrhli svá roucha 7 a domlouvali celé pospolitosti
Izraelců: "Země, kterou jsme při průzkumu procházeli, je země převelice dobrá. 8 Jestliže nám Hospodin bude přát, uvede nás do této země a dá nám ji.
Je to země oplývající mlékem a medem. 9 Nechtějte se přece bouřit proti
Hospodinu. Nebojte se lidu té země. Sníme je jako chleba. Jejich ochrana od
nich odstoupila, kdežto s námi je Hospodin. Nebojte se jich!"

Stálé přímluvy a pondělní půst za Honzíka

pastor

Jak jistě většinou již víte, Honzíkovi Donátovi lékaři diagnostikovali onkologickém onemocnění.
My však spoléháme na milostivého Krista a Jeho láskyplnou uzdravující moc. V
každém případě stojíme stále v přímluvných modlitbách za celou situaci. 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!
Jan 9:3 Ježíš odpověděl: "Nezhřešil ani on ani jeho rodiče; je slepý, ABY se na
něm zjevily skutky Boží.“ … 7 a řekl mu: "Jdi, umyj se v rybníce Siloe." (To jméno znamená `Poslaný´.) On tedy šel, umyl se, a když se vrátil, viděl.

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
Každý ČTVRTEK - 18.00, Dvořákova 1, Litoměřice (od parkoviště).

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

www.ichthyslitomerice.cz

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

●
●
●
●
●

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

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

Oznámení — info


Základy křesťanství - čtvrtek - 18.00 (prostory sboru, pokud není oznámeno jinak).
Nezapomeňme na stálé přímluvné modlitby (Ef 6, 18).
 Třebušín - koná se 21. 8. (19.00) Další info v nedělním oznámení.
 Lovosice - koná se každou neděli (17.00), kromě první neděle. Další info v nedělním oznámení.
K dispozici jsou též záznamy biblických hodin a kázání na CD v mp3 a kazetách.
 Pro zájemce z různých sborových akcí zkopírujeme fotky (nejlépe flash disk).
Každou neděli: 8.00 - modlitby s pastorem (Pro každého, kdo se chce modlit „za“.).

Narozeniny:
Báča Josef ml.
Korčáková Emilie
Mrvková Eva
Hodík Martin
Černý Daniel
Kalous Ondřej
Sabó Pavel
Donátová Ráchel

6. 8.
7. 8.
7. 8.
8. 8.
13. 8.
13. 8.
28. 8.
31. 8.

K vedení misijního sboru je povolán
starší pastor: ing. Pavel Kalous
Starší sboru: Jan Kmoch
Misijní koordinátor: Brian Dagen
nedělní besídka - Dáša Kalousová, Šárka Stejskalová,
Naděje Zimová, Jana Donátová
chvály - Pavel Kalous, Radka Štolcová, Marcela Trejbalová,
Jana Krocová, Josef Báča
nahrávání kázání - Pavel Kalous (v mp3)
úklid sbor. prostor - Jarka Šupová, Jana Krocová,
Karel Vinš, Jana Zimová
knihovna - Radka Štolcová
kuchyňka - Jarka Šupová
nástěnky - Laďka Knotková
skupinka Lovosice - Jana a Jan Donátovi
skupinka žen - Dáša Kalousová, Šárka Stejskalová
skupinka mužů - Pavel Kalous, Lukáš Kadeřábek
dorost - Naděje Zimová, Lukáš Kadeřábek
dramatická skupinka - Ivana Nováková, Vendy Housková,
Jana Krocová, Jana Trojáčková
údržba - Mirek Kratochvíl
správce webu - Vojta Palme

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

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

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

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

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

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

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

