
 Úvodník                                              srpen 2017 

Kdo jsme                                                       

 Ichthys Litoměřice, je svobodným evangelikálním společenstvím, které 

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

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

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

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

ho postavení a slyšet biblické poselství pro dnešní dobu. 

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

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

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

uplatňuje láskou k bližnímu. Proto chceme zakládat a budovat společenství 

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

jméno.  

Cíle společenství: 

► stálá evangelizace 

města a okolí             

     

► získávání následovníků 

Ježíše Krista           

             

► podpora misie 

 

► plné, pravidelné  a dob-

rovolné desátky    

                                      

► sociální činnost 

 

► růst sboru a domácích 

skupin                                   

 

► spolupráce s jihokorej-

skými křesťany 

 

► pravidelný modlitební 

život křesťanů                        

 

► duchovní moc pro Kris-

tovu církev         

                    

► aktivní služba 

 

► samofinancování 

 

► zakládání nových sborů 

 

►získání vlastní budovy  

 

 

 Když je důkladně zbičovali, za-

vřeli je do vězení a žalářníkovi poruči-

li, aby je dobře hlídal. On je podle to-

ho rozkazu zavřel do nejbezpečnější 

cely a pro jistotu jim dal nohy do klá-

dy. Kolem půlnoci se Pavel a Silas 

modlili a zpěvem oslavovali Boha; 

ostatní vězňové je poslouchali. Tu náh-

le nastalo veliké zemětřesení a celé 

vězení se otřáslo až do základů. Rázem 

se otevřely všechny dveře a všem věz-

ňům spadla pouta. 

                                    (Sk 16,23-26) 

 

 Tento příběh mne vždy fascino-

val. Apoštol Pavel a jeho věrný spolu-

pracovník Silas se pro evangelium do-

stávají do vězení. Jsou zbičováni, 

uvězněni a žalářník jim ještě dá nohy 

do klády. A přesto, ničím z toho není 

Pavel a Silas skutečně spoután. Jen si 

celý obraz zkusme představit. 

 Naopak, ještě se modlí a zpě-

vem chválí Boha. To vše dělají nahlas, 

takže je slyší i ostatní vězňové. A slyší 

je také Pán. 

 Bratři a sestry, nejsme v podob-

né situaci. A přesto je velmi důležité, 

abychom byli slyšet. Kolem nás je  

totiž stále mnoho spoutaných a uvězně-

ných lidí. Nejsou sice v kamenném vě-

zení, ale uvěznění jsou. Pouta hříchu 

jsou totiž nemilosrdná, drásají lidské 

nitro až do morku kostí.  

 Paradoxem někdy bývá, že li-

dé, kteří jinak v Boha nevěří, Jej za to 

viní (… kdyby byl Bůh, tak by ...).  

 Pavel a Silas se dostali do vě-

zení proto, že osvobodili mladou ženu 

(byla to otrokyně, člověk bez ceny), 

která byla obsazena, spoutána démo-

nem (věštila). Svým majitelům vydělá-

vala věštbou nečisté peníze.  

 Lidé mohou trpět mnohými 

spoutanostmi. Mohou být spoutaní do-

konce svými partnery, společenskými 

konvencemi, svou minulostí ... A mo-

hou být spoutáni také démony. 

 Nic z toho však není neřešitel-

né. Kristus je dostatečný lék na vše. 

Ve zmíněném textu čteme, že oba Bo-

ží služebníci chválili Boha a dělali to 

nahlas, takže je obyvatelé vězení sly-

šeli. Chválíme-li Pána za každé situa-

ce, slyší nás i náš živý Pán. 

 Občas si uvědomím, kolik lidí 

už slyšelo zpívat naše nedělní chva-

lozpěvy, zvláště v teplejších měsících, 

kdy máme otevřená okna naší modli-

tebny. 

 Slyší-li nás ostatní lidé, je-li 

církev slyšitelná, pak vězte, že svou 

církev slyší také Pán církve, vzkříšený 

Kristus. Proto také mohou lidem spad-

nout pouta a být zachráněni. Třeba ja-

ko žalářník onoho vězení. A nejen on. 
  

      V Kristu   

                          Pavel Kalous, pastor 



Nedělní kázání 

Požehnání Hospodinovo obo-

hacuje 
Pavel Kalous, 07.05.2017 

 

Hospodinovo požehnání 

obohacuje a trápení s sebou nepři-

náší (Př 10,22). 

 

Jsou zaslíbení, do kterých 

můžeme vstupovat již nynější čas. 

Tento verš nás mimo jiné 

také ochraňuje (jestliže mě 

„požehnání“ něco stojí, pak to není 

Boží požehnání). 

Znáte přece štědrost našeho 

Pána Ježíše Krista: byl bohatý, ALE 

pro vás se stal chudým, abyste vy 

jeho chudobou zbohatli (2K 8,9). 

Definice požehnání: hebr. 

BERAKA – přítomná moc způsobu-

jící úspěch, moc, která otevírá dveře. 

Touto mocí je sám Bůh. On je pů-

vodce požehnání, „žehnající“. 

Blaze muži, který se neřídí 

radami svévolníků, který nestojí na 

cestě hříšných, který nesedává s po-

směvači, nýbrž si oblíbil Hospodinův 

zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve 

dne i v noci. Je jako strom zasazený 

u tekoucí vody, který dává své ovoce 

v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše, 

co podnikne, se zdaří (Ž 1,1-3). 

Řecké EULOGEO - mít vý-

hody, upřednostnění, být dobrořeče-

ný, úspěšný. Tvořit slovem, podobně 

jako Bůh. Skrze dobrořečení člověku 

tvořit výhody, aby byl úspěšný, zdra-

vý. 

Bohatství má v Písmu širší 

význam, neznamená „pouze“ hmotné 

bohatství, majetek, peníze. Mít do-

statek a ještě, aby přebývalo na kaž-

dé dobré dílo. Např. Šalomoun byl 

požehnaný moudrostí, jak vést Izrael. 

To je obrovská deviza. Stal se požeh-

náním pro ostatní. 
Požehnání je zvláštní i tím, 

že skrze požehnaného mohou být 

požehnaní ti, kteří sami požehnaní 

nejsou. Je předatelné, sdílené a dele-

govatelné (ve SZ např. na syna). 

Izraelci znali obsah Božího 

požehnání vázané na Zákon. 

Jestliže budeš opravdově 

poslouchat Hospodina, svého Boha, 

a bedlivě dodržovat všechny jeho  

příkazy, které ti dnes udílím, vyvýší tě 

Hospodin, tvůj Bůh, nad všechny pro-

národy země. A spočinou na tobě 

všechna tato požehnání, když budeš 

poslouchat Hospodina, svého Boha: 

Požehnaný budeš ve městě a požeh-

naný budeš na poli. Požehnaný bude 

plod tvého života i plodiny tvé role, 

plod tvého dobytka, vrh tvého skotu a 

přírůstek tvého bravu. Požehnaný 

bude tvůj koš a tvá díže. Požehnaný 

budeš při svém vcházení a požehnaný 

při svém vycházení (Dt 28,1-6). Čti 

celé 7-14.  

Už Izraelci měli od Boha při-

pravený balík požehnání. 

Jákob byl požehnaný bez 

ohledu na jeho charakter. Bůh s jeho 

charakterem pracoval. Jeho strýc Lá-

ban to viděl, dokonce chtěl mít jeho 

přízeň.  

Lában mu odvětil: "Kéž bych 

získal tvoji přízeň! Zjistil jsem, že mi 

Hospodin kvůli tobě žehná." (Gn 

30,27). Můžeme být požehnáním. 
Kniha tohoto zákona ať se 

nevzdálí od tvých úst. Rozjímej nad 

ním ve dne v noci, abys mohl bedlivě 

plnit vše, co je v něm zapsáno. Potom 

tě bude na tvé cestě provázet zdar, 

potom budeš jednat prozíravě (Joz 

1,8)…. nebo tehdáž šťastný budeš na 

cestách svých, a tehdáž opatrný bu-

deš (v.8 KR) Chceme být šťastní a 

opatrní? Tady máme návod. 
David byl požehnaným 

„budoucím“ králem, protože s ním 

byl Hospodin (požehnaní králové). 

Tenkrát, když přicházeli, když 

se David vracel od vítězství nad Pe-

lištejcem, vyšly ze všech izraelských 

měst zpívající a tančící ženy vstříc 

králi Saulovi s radostí, s bubínky a 

loutnami. A křepčící ženy prozpěvo-

valy: "Saul pobil své tisíce, ale David 

své desetitisíce." Saul se velice roz-

zlobil; taková slova se mu nelíbila. 

Řekl: "Davidovi přiřkli desetitisíce, a 

mně jen tisíce. Už mu chybí jen to 

království."  Od onoho dne hleděl 

Saul na Davida stále s nedůvěrou. 

Druhého dne se Saula zmocnil zlý a 

on uvnitř paláce běsnil jako posedlý. 

David hrál na citaru jako každý den. 

Saul měl v ruce kopí. Náhle Saul ko-

pím mrštil. Řekl si: "Přibodnu Davi-

da ke stěně." Ale David před ním 

dvakrát uhnul (1S 18,6-11). 
Když Bůh někomu žehná, 

tak je to viditelné. Saul si to uvědo-

moval, na Davida žárlil a záviděl 

mu. Nepohlídal si své srdce a přímo 

na Davida zaútočil. Chtěl ho zabít. 

Saul měl stále šanci se před Bohem 

srovnat. Davidovo požehnání místo 

aby vedlo Saula k pokání, ho do-

konce proti Davidovi postavilo. 
Šalomoun byl požehnaný 

moudrostí. 

Kéž bys tedy dal svému slu-

žebníku srdce vnímavé, aby mohl 

soudit tvůj lid a dovedl rozlišovat 

mezi dobrem a zlem. Neboť kdo by 

dokázal soudit tento tvůj lid, jemuž 

je tak těžko vládnout?"  Panovníku 

se líbilo, že Šalomoun žádal o tuto 

věc. Bůh mu řekl: "Protože jsi žádal 

o toto a nežádal jsi pro sebe ani 

dlouhý věk ani jsi nežádal bohatství, 

ba ani jsi nežádal bezživotí svých 

nepřátel, ale žádal jsi pro sebe ro-

zumnost při soudním jednání, hle, 

učiním podle tvých slov. Dávám ti 

moudré a rozumné srdce, takže ni-

kdo tobě podobný nebyl před tebou 

a ani po tobě nepovstane nikdo tobě 

podobný. A dávám ti i to, oč jsi ne-

žádal, bohatství i slávu, tak aby ne-

byl nikdo tobě podobný mezi králi 

po všechny tvé dny (1Kr 3,9-13). 

Všichni, kdo stojí v čele, by měli o 

toto žádat. Bohu se to líbilo. 
Hledejte především jeho 

království a spravedlnost, a všechno 

ostatní vám bude přidáno (Mt 6,33). 
Bůh může dát v podstatě 

cokoliv. Bůh rád svým dětem žeh-

ná. On své děti miluje. 
Požehnané bohatství těla, 

duše a ducha člověka. 
Je-li člověk Bohem požeh-

naný, neznamená to jen, že má 

hmotné bohatství. Může být požeh-

naný v oblasti duše a ducha. Lidé 

kolem nás jsou mnohdy depresivní, 

potřebují slyšet naše now how pro 

život. Jsme moudří a bohatí Božím 

slovem. 
Kdo se žene za ziskem, roz-

vrací svůj dům, kdežto kdo o dary 

nestojí, bude živ. Srdce spravedlivé-

ho rozjímá, co odpovědět, kdežto 

ústa svévolníků chrlí samou zlobu 

(Př 15,27-28).  



Jazyk spravedlivého je lékař-

stvím. Může zahojit i vnitřně, dá nám 

naději. 
Když jedná (žehná) Bůh, 

pak nikdy neokrádá člověka o čas, 

který patří Jemu a Jeho tělu, círk-

vi. Je-li člověk natolik vytížený, že 

nemá čas na Boha, tak to není Boží 

požehnání. 

Písmo totiž dává důraz na 

VZTAH s Bohem. Náš vztah s Bo-

hem je provázaný našimi vzájemnými 

vztahy.  

Řekne-li někdo: "Já miluji 

Boha", a přitom nenávidí svého brat-

ra, je lhář. Kdo nemiluje svého brat-

ra, kterého vidí, nemůže milovat Bo-

ha, kterého nevidí (1J 4,20). 
Hospodinovo požehnání je 

důsledkem VZTAHU s Ním. Míra 

Božího požehnání neničí, neovlivňuje 

vlastní VZTAH s Bohem. Bůh žehná 

rád. Člověk nemusí mít strach o své 

požehnání. 
Jako nejsou dary nad Dár-

ce, tak i požehnání není nad Tím, 

kdo žehná. Jsou vždy vázány na dár-

ce a toho, kdo žehná. 

Požehnání nezávisí na výši 

tvého příjmu (ať je jakkoliv malý ne-

bo naopak jakkoliv velký).  

Požehnání nezávisí na výko-

nu či píli člověka, nestojí námahu. 

Požehnání nezávisí na ekono-

mické situaci země (Izraelci na pouš-

ti, apoštol Pavel). 

Požehnání nezávisí na rozu-

mu (vzdělání) či schopnostech člověk 

(nebo např. má-li konexe). 

Proč někteří míjí déšť požeh-

nání? 

1/ Nejprve se musím postarat 

o práci a o rodinu, atd. a pak přijdu, 

např. do shromáždění. 
Jinému řekl: "Následuj mne!" 

On odpověděl: "Dovol mi, Pane, 

abych šel napřed pochovat svého ot-

ce." Řekl mu: "Nech mrtvé, ať pocho-

vávají své mrtvé. Ale ty jdi a všude 

zvěstuj království Boží."  A jiný mu 

řekl: "Budu tě následovat, Pane. Ale 

napřed mi dovol, abych se rozloučil 

se svou rodinou." Ježíš mu řekl: "Kdo 

položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, 

není způsobilý pro království Bo-

ží." (L 9,59-62). Oni měli něco jiného 

na prvním místě. 
2/ Požehnání druhých může 

být předmětem závisti, žárlivosti 

(král Saul). 

Izák začal v té zemi sít a skli-

dil toho roku stonásobně; tak mu 

Hospodin požehnal. Tak se ten muž 

vzmohl a vzmáhal se stále víc, až se 

stal velice zámožným. Měl stáda bra-

vu a stáda skotu i četnou čeládku. 

Pelištejci mu proto záviděli (Gn 

26,12-14). 
Josef měl sny a lásku otce, 

vyvolalo to závist, žárlivost: Bratři 

na něho žárlili, ale otec na to nepře-

stával myslet (Gn 37,11). Jákobovi 

synové žárlili na svého bratra Josefa 

a prodali ho do Egypta; ale Bůh byl 

s ním (Sk 7,9). Je možné, že můžeme 

žárlit na požehnané bratry a sestry? 

Žárlí i lidé mimo církev. 
Izraelci žárlili na Mojžíše a 

Árona: V táboře žárlili na Mojžíše, 

na Árona, jenž byl Hospodinův sva-

tý; tu se rozevřela země, Dátana po-

hltila a přikryla Abírámův spolek. 

Proti jejich spolku vyšlehl oheň, své-

volníky sežehl plamen (Ž 106,16-18). 
Ale velekněz a jeho stoupen-

ci, totiž saducejská strana, byli napl-

něni závistí; chopili se apoštolů a 

vsadili je do městského vězení (Sk 

5,17-18). Apoštolové byli naplněni 

Boží mocí a oni ne. 
Já jsem k vám, bratří, ne-

mohl mluvit jako k těm, kteří mají 

Ducha, nýbrž jako k těm, kteří myslí 

jen po lidsku, jako k nedospělým v 

Kristu. Mlékem jsem vás živil, pokrm 

jsem vám jíst nedával, protože jste 

jej nemohli snést - ani teď ještě ne-

můžete, neboť dosud patříte světu. 

Odkud je mezi vámi závist a svár, ne-

li z toho, že patříte světu a žijete jako 

ostatní lidé? (1K 3,1-3). 

Máte-li však v srdci hořkou 

závist a svárlivost, nechlubte se 

moudrostí a nelžete proti pravdě. To 

přece není moudrost přicházející 

shůry, ale přízemní, živočišná,  

ďábelská (Jk 3,14-15). Toto bylo 

napsáno církvi. 
Odhoďte tedy všechnu špat-

nost, každou lest, přetvářku, závist, 

jakékoliv pomlouvání a jako novoro-

zené děti mějte touhu jen po nefalšo-

vaném duchovním mléku, abyste jím 

rostli ke spasení; vždyť jste `okusili, 

že Pán je dobrý! (1Pt 2,1-3). Nene-

chejme v našem srdci vzklíčit tyto 

vlastnosti. 
3/ Strach z nepožehnání 
O požehnání se nemusíme 

bát, ani vymýšlet, jak jej dostaneme. 

Bůh chce, abychom žili v Jeho náru-

či bez strachu. Bůh často říká svým 

dětem: „Nebojte se“. Nemusíme 

spekulovat, ani si nic „posychrovat“, 

abychom měli požehnání. 

Má-li někdo bohatství, ne-

musí to nutně znamenat 

„požehnání“. Ďábel umí i toto pře-

vléknout. 

Máme-li jídlo a oděv, spo-

kojme se s tím. Kdo chce být bohatý, 

upadá do osidel pokušení a do mno-

ha nerozumných a škodlivých tužeb, 

které strhují lidi do zkázy a záhuby, 

Kořenem všeho toho zla je láska k 

penězům. Z touhy po nich někteří 

lidé zbloudili z cesty víry a způsobili 

si mnoho trápení. Ty však se tomu 

jako Boží člověk vyhýbej! Usiluj o 

spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, 

trpělivost, mírnost (1Tm 6,8-11). Zlé 

je peníze milovat, ne je mít. 
Když se ďáblu pokloníte, 

rád vám něco podšoupne: Pak ho 

ďábel vyvedl vzhůru, v jediném oka-

mžiku mu ukázal všechna království 

země a řekl: "Tobě dám všechnu 

moc i slávu těch království, poně-

vadž mně je dána, a komu chci, tomu 

ji dám (L 4,5-6). 
Co naopak otevírá požeh-

nání? 

Hledejte především jeho 

království a spravedlnost, a všechno 

ostatní vám bude přidáno (Mt 6,33).  

Nejprve a dostaneme mno-

hem víc, než o co prosíme. Přečtěme 

si znovu Žalm 1,1-3 v úvodu. To je 

jasný návod. 
Opět jsem pod sluncem vi-

děl, že běh nezávisí na snaze hbitých 

ani boj na bohatýrech ani chléb na 

moudrých ani bohatství na rozum-

ných ani přízeň na těch, kdo mají 

poznání, ale jak kdy každému z nich 



přeje čas a příležitost (Kaz 9,11). 
Priority našich modliteb se 

Bohu líbí: Viz modlitba Šalomouna 

(1Kr 3,5-10). 
Nechejme stavět Hospodi-

na. To je nejlepší stavbyvedoucí.  

Poutní píseň, Šalomounova. 

Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo 

se namáhají stavitelé. Nestřeží-li 

město Hospodin, nadarmo bdí stráž-

ný. Nadarmo časně vstáváte, dlouho 

vysedáváte a jíte chléb trápení, za-

tímco Bůh dopřává svému milému 

spánek (Ž 127,1-2). 
Nakonec pak: Všichni buďte 

jedné mysli, soucitní, plní bratrské 

lásky, milosrdní a pokorní, neodplá-

cejte zlým za zlé ani urážkou za uráž-

ku, naopak žehnejte; vždyť jste byli 

povoláni k tomu, abyste se stali dědi-

ci požehnání.`Chceš-li milovat život 

a vidět dobré dny, zdržuj jazyk od 

zlého a rty od lstivých slov, odvrať se 

od zlého a čiň dobré, hledej pokoj a 

usiluj o něj.Vždyť oči Páně hledí na 

spravedlivé a jeho uši jsou otevřeny 

jejich prosbám, ale tvář Páně je pro-

ti těm, kteří činí zlo.´ (1Pt 3,8-12). 
Z týchž úst vychází žehnání i 

proklínání. Tak tomu být nemá, brat-

ří moji. Což pramen z téhož zřídla 

vydává vodu sladkou i hořkou?

…...Máte-li však v srdci hořkou zá-

vist a svárlivost, nechlubte se moud-

rostí a nelžete proti pravdě. To přece 

není moudrost přicházející shůry, ale 

přízemní, živočišná, ďábelská (Jk 

3,10-11.14-15).  

Jak si církve mohou dovolit  

nějaké zlořečení? Cožpak člověku 

nedochází, co si sám na sebe přivolá-

vá?! 
Požehnání přichází i skrze 

dávání. 

Vždyť kdo skoupě rozsévá, 

bude také skoupě sklízet, a kdo 

štědře rozsévá, bude také štědře sklí-

zet (2K 9,6). Buďme otevření pro 

lidi. 
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 nevy-

leji na vás požehnání? A bude po 

nedostatku (Mal 3,10). 
Až tě obklopí Boží požehná-

ní, POZOR: 

Neříkej si v srdci: „Tohoto 

blahobytu jsem se domohl svou silou 

a zdatností svých rukou. Pamatuj na 

Hospodina, svého Boha, neboť k na-

bytí blahobytu ti dává sílu on, aby 

utvrdil svou smlouvu, kterou přísahal 

tvým otcům, jak tomu je dnes.“ (Dt 

8,17-18). 

 
Závěr: 

 

1/ Boží požehnání přichází shůry jako 

součást „balíčku“ milosti. 

2/ O Boží požehnání se nemusíš drát, 

půjčovat si či tvrdě „makat“ 16hodin. 

3/ Požehnání není v Písmu pouze ma-

teriální, ale zasahuje do dalších ob-

lastí života. 

4/ Boží požehnání může být někdy 

předmětem „bratrské“ závisti, nená-

visti či žárlivosti. 

5/ Existuje několik důvodů, proč vě-

řícího míjí Boží požehnání. 

6/ Buď vnímavý třeba jako Lában, 

který pochopil, že s Božím požehna-

ným mužem má i on požehnání. 

7/ Kristovou chudobou jsi v mnohých 

ohledech stále adeptem milostivého 

požehnání. 

 

Čiňte pokání a věřte evangeliu 
Pavel Kalous, 14.05.2017 

 

Když byl Jan uvězněn, přišel 

Ježíš do Galileje a kázal Boží evan-

gelium:  „Naplnil se čas a přiblížilo 

se království Boží. Čiňte pokání a 

věřte evangeliu."  (Mk 1,14-15). 

Od té chvíle začal Ježíš ká-

zat: "Čiňte pokání, neboť se přiblížilo 

království nebeské." … Ježíš chodil 

po celé galileji, učil v jejich synagó-

gách, kázal evangelium království 

Božího a uzdravoval každou nemoc a 

každou chorobu v lidu (Mt 4,17.23). 

 

Měli bychom skákat radostí, 

protože: Lid, který chodí v temno-

tách, uvidí velké světlo; nad těmi, 

kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří 

světlo (Iz 9,1). Život v temnotě je 

stále situace lidí, kteří Krista nepo-

znali. 

Není třeba, aby sám sebe 

obětoval vždy znovu, jako když velek-

něz rok co rok s cizí krví vchází do 

svatyně; jinak by musel trpět mnoho-

krát od založení světa. On se však 

zjevil jen jednou na konci věků, ABY 

svou obětí sňal hřích (Žd 9,25-26).  

To je to tak opravdu špatné s 

námi? JE, protože jinak by Bůh ne-

poslal svého Syna, aby se za nás obě-

toval. 

Víte přece, že jste z prázdno-

ty svého způsobu života, jak jste jej 

přejali od otců, nebyli vykoupeni 

pomíjitelnými věcmi, stříbrem nebo 

zlatem, nýbrž převzácnou krví Kris-

tovou. On jako beránek bez vady a 

bez poskvrny byl k tomu předem vy-

hlédnut před stvořením světa a přišel 

kvůli vám na konci časů (v časech 

posledních, KR, 1Pt 1,18-20).  

Bída celého světa je v tom, 

že nezná Boha a je tak oddělen pro-

pastí hříchu. Ježíš zemřel za všechny 

nespravedlivé a má poselství, které je 

naprosto jednoznačně pozitivní. 

Co Ježíš KÁŽE? „Naplnil se 

čas a přiblížilo se království Boží.“ 

Ježíš nekáže POSELSTVÍ o 

pekle ani nekáže „Armagedon“ … 

Ani Petr to nekáže. Ježíš nechce, aby 

někdo uvěřil z donucení, nebo byl 

zmanipulován. Lidé tehdy nevěděli, 

co bude. Židé tehdy žili pod římskou 

armádou. Dnes se na to díváme s 

odstupem 2 000 let. Je to VYBÍD-

NUTÍ, nikoliv PŘÍKAZ. 
Jestliže však vyháním démo-

ny Duchem Božím, pak už vás zastih-

lo Boží království (Mt 12,28). 

Jestliže však vyháním démo-

ny prstem Božím, pak už vás zastihlo 

Boží království (L 11,20). 

Jan Křtitel, a mnozí další, si 

kladli otázku, zda-li je Ježíš ten oče-

kávaný Mesiáš. Znali Ježíše od dět-

ství, do svých 30 let se nijak zvláštně 

neprojevoval. Jan Křtitel byl Ježíšův 

bratranec. 

Ti muži k němu přišli a řekli: 

"Poslal nás Jan Křtitel a ptá se: Jsi 

ten, který má přijít, nebo máme čekat 

jiného?" A v tu hodinu uzdravil Ježíš 

mnoho lidí z nemocí, utrpení a z mo-

ci zlých duchů a mnohým slepým 

daroval zrak. Odpověděl jim: "Jděte, 

zvěstujte Janovi, co jste viděli a sly-

šeli: Slepí vidí, chromí chodí, malo-

mocní jsou očišťováni, hluší slyší, 

mrtví vstávají, chudým se zvěstuje 

evangelium.  A blaze tomu, kdo se 

nade mnou neuráží.“ (L 7,20-23).  

Kristovo evangelium bylo 

viditelné a slyšitelné. Přesto měl Jan 

Křtitel otazníky. Nezažil, co se po-

tom všechno dálo s Kristem. 



Oni nevěděli, co víme my 

zpětně: 

Když přišla sobota, počal učit 

v synagógách. Mnoho lidí ho poslou-

chalo a v úžasu říkali: "Odkud to ten 

člověk má? Jaká je to moudrost, jež 

mu byla dána? A jak mocné činy se 

dějí jeho rukama! Což to není ten 

tesař, syn Mariin a bratr Jakubův, 

Josefův, Judův a Šimonův? A 

nejsou jeho sestry tady u nás?" A 

byl jim kamenem úrazu. Tu jim Ježíš 

řekl: "Prorok není beze cti, leda ve 

své vlasti, u svých příbuzných a ve 

svém domě."  A nemohl tam učinit 

žádný mocný čin, jen na několik málo 

nemocných vložil ruce a uzdravil je. 

A podivil se jejich nevěře. Obcházel 

pak okolní vesnice a učil (Mk 6,2-6).  

Lidé se podivovali a nevěřili. 

Nemohli být zachráněni. Ježíš chce, 

aby lidé činili pokání. Pouze nás vy-

bízí, nenařizuje to. 

V nebi se z pokání radují. 

Pravím vám, že právě tak 

bude v nebi větší radost nad jedním 

hříšníkem, který činí pokání, než nad 

devadesáti devíti spravedlivými, kteří 

pokání nepotřebují. Nebo má-li něja-

ká žena deset stříbrných mincí a ztra-

tí jednu z nich, což nerozsvítí lampu, 

nevymete dům a nehledá pečlivě, do-

kud ji nenajde? A když ji nalezne, 

svolá své přítelkyně a sousedky a řek-

ne: `Radujte se se mnou, poněvadž 

jsem nalezla peníz, který jsem ztrati-

la.´ Pravím vám, právě tak je radost 

před anděly Božími nad jedním hříš-

níkem, který činí pokání." (L 15,7-

10). 

Ježíš VYBÍZÍ, aby lidé 

„činili pokání“. Co je pokání? Nebo 

obrácení se? Řecké METANOIA – 

vědomá změna smýšlení. Je to svo-

bodné rozhodnutí lidské vůle. 

1/ pokání se týká ROZHOD-

NUTÍ člověka sama za sebe (žádné, 

prostě budeš činit pokání, nemáš na 

vybranou nebo tě k tomu donutím 

anebo budu žalovat (ďábel je žalobce 

bratří); to je (démon) manipulace); 

2/ nikdo vás k pokání nemů-

že donutit, ani jej za vás činit; 

3/ pokání se odehrává na ro-

vině DUŠE člověka: 

    a/ vědomé rozhodnutí (tzn. 

je to akt vůle člověka); 

    b/ rozhodnutí ke změně 

myšlení (proměna vlastní MYSLI 

člověka). 

V „čiňte pokání“ Ježíš uka-

zuje nasměrování DO Božího krá-

lovství, pomocí /u/věření evangeliu. 

Já kárám (napravuji, cvičím, 

Kr) a trestám (vychovávám, B21) ty, 

které miluji; vzpamatuj se tedy a čiň 

pokání. Hle, stojím přede dveřmi a 

tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a 

otevře mi, vejdu k němu a budu s ním 

večeřet a on se mnou (Zj 3,19-20).  

Ježíš je gentleman, čeká u 

dveří. A říká, co bude potom násle-

dovat. Není násilník. Nevyhrožuje. 

Petrovo poselství: Když to 

slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli 

Petrovi i ostatním apoštolům: "Co 

máme dělat, bratří?" Petr jim odpo-

věděl: "Obraťte se a každý z vás ať 

přijme křest ve jménu Ježíše Krista 

na odpuštění svých hříchů, a dosta-

nete dar Ducha svatého (Sk 2,37-38). 

Petr věděl, že oni nechali Ježíše ukři-

žovat z nevědomosti. Ježíš řekl: 

„Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co 

činí.“ …. (L 23,34).  

Petr jim zvěstoval Krista a 

odpuštění, nevyčítal jim. V ten den 

uvěřilo tři tisíce lidí. 

Evangelium (dobrá zpráva, 

poselství) se zvěstuje (milostivé lé-

to, Boží amnestie). Podstatné je, zda 

lidem evangelium zvěstujeme. 

Chci vám připomenout, brat-

ří, evangelium, které jsem vám zvěs-

toval, které jste přijali, které je zákla-

dem, na němž stojíte, a skrze něž do-

cházíte spásy, držíte-li se ho tak, jak 

jsem vám je zvěstoval - vždyť jste 

přece neuvěřili nadarmo. Odevzdal 

jsem vám především, co jsem sám 

přijal, že Kristus zemřel za naše hří-

chy podle Písem a byl pohřben; byl 

vzkříšen třetího dne podle Písem (1K 

15,1-4). 

Je to poselství života, o ži-

votě, k věčnému životu vedoucí, 

které se verbálně lidem sdílí.  

Děláme to? Modleme se s 

lidmi za jejich starosti, nemoci. 

Hlasatel evangelia (řecky 

herold). 

Ale jak mohou vzývat toho, v 

něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit 

v toho, o kom neslyšeli? A jak mo-

hou uslyšet, není-li tu nikdo, kdo by 

ho zvěstoval?(Ř 10,14). 

K  j e h o  z v ě s t o v á n í 

(evangelia) jsem já byl ustanoven 

hlasatelem, apoštolem a učitelem. 

Proto také všechno snáším a nesty-

dím se vydávat svědectví, neboť vím, 

komu jsem uvěřil. Jsem přesvědčen, 

že on má moc chránit, co mi svěřil, 

až do onoho dne (2Tm 1,11-12). 

Ježíš vybízí, aby lidé evan-

gelium nejen znali (skrze zvěstová-

ní), ALE aby mu také věřili. 

Co znamená věřit evange-

liu? Učinit Ježíše Krista a Jeho 

poselství DŮVĚRYHODNÝM pro 

sebe, uvěřit Mu. Uvěříte-li Mu, 

věříte-li Mu, začíná fungovat ve váš 

prospěch - požehnání. Spolehnout se 

na to, odevzdat se. 

Apoštol Pavel odevzdává, 

co sám přijal: 

Odevzdal jsem vám přede-

vším, co jsem sám přijal, že Kristus 

zemřel za naše hříchy podle Písem a 

byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne 

podle Písem (1K 15,3-4). 

Čím více vidíme v Písmu 

evangelium, tak zjišťujeme, že je to 

celý balík dobrých zpráv. Nejprve se 

dozvíme, že Kristus za mne zemřel, 

zaplatil a mám občanství v nebesích. 

A k tomu dostaneme kupu požehná-

ní a obecenství s Kristem. 

Zloděj přichází, jen aby kra-

dl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby 

měly život a měly ho v hojnosti (J 

10,10). 
 

Závěr: 

 

1/ Měj jasno v tom, co je biblické 

poselství. 

2/ Biblickým, Ježíšovým, posel-

stvím je „evangelium“. 

3/ Vím, co je evangelium? Umím ho 

popsat, definovat? 

4/ Má-li člověk uvěřit a věřit, pak ne 

ze strachu či z donucení. 

5/ Evangelium je „pozvání“ věčné-

mu obecenství s Bohem Otcem. 



Tři setníci 
Pavel Kalous, 21.05.2017 

 

Kdo je to vlastně setník? 

V NZ se píše o setnících. V 

té době byl Izrael pod římskou nad-

vládou – okupací. Římské legii velel 

„starší centurio“, byl velitelem nad 

tisícem. Setnině velel „setník“ nebo 

„centurion“, velitel obvykle nad sty 

vojáky. Setník měl obvykle dvojná-

sobný plat než obyčejný voják 

(legionář), velký dům, otroky a těšil 

se vážené úctě. Podle hodnosti měli 

na přilbě barevný hřeben na nožce, 

aby je ostatní vojáci mohli v bitvě 

sledovat a plnit jejich rozkazy. 
Podívejme se na to, jak Bůh 

jednal s představiteli okupace. On 

přece nikomu nestraní, miluje je. Čím 

nás takový setník může oslovit? 

1/ Setník v Kafarnaum 

(bezejmenný) 

Řecké HEKATONTAR-

CHÓS - setník, velitel na stem. Tento 

setník byl jiný než bylo obvyklé. Ve 

válce viděl mnoho zabitých, zraně-

ných lidí, byl na to zvyklý. Otrok pro 

setníka neměl valného významu, 

přesto: 

Tu když přišel do Kafarnaum, 

přistoupil k němu jeden setník a pro-

sil ho: "Pane, můj sluha leží doma 

ochrnutý a hrozně trpí." Řekl mu: "Já 

přijdu a uzdravím ho."  Setník však 

odpověděl: "Pane, nejsem hoden, 

abys vstoupil pod mou střechu; ale 

řekni jen slovo, a můj sluha bude 

uzdraven. Vždyť i já podléhám rozka-

zům a vojákům rozkazuji; řeknu-li 

některému `jdi´, pak jde; jinému 

`pojď sem´, pak přijde; a svému otro-

ku `udělej to´, pak to udělá."  Když to 

Ježíš uslyšel, podivil se, a řekl těm, 

kdo ho následovali: „Amen, amen, 

pravím vám, tak velikou víru jsem v 

Izraeli nenalezl u nikoho.“ … Potom 

řekl Ježíš setníkovi: "Jdi, a jak jsi 

uvěřil, tak se ti staň." A v tu chvíli se 

sluha uzdravil (Mt 8,5-10.13). Také 

L 7,3-7).  

V té době bylo běžné si poří-

dit nového zdravého otroka, než dá-

vat výlohy za jeho uzdravení. Otrok 

žádná práva neměl. Tento setník 

však viděl v otroku trpícího člově-

ka a byl ochoten investovat maxi-

mum pro jeho uzdravení.  

svatých byla vzkříšena; vyšli z hrobů 

a po jeho vzkříšení vstoupili do svaté-

ho města a mnohým se zjevili. Setník /

centurio, KR/ a ti, kdo s ním střežili 

Ježíše, když viděli zemětřesení a 

všechno, co se dálo, velmi se zděsili a 

řekli: "On byl opravdu Boží 

Syn!" (Mt 27,27.45; 51-54). Pro řím-

ské vojáky bylo „křižování“ lidí ruti-

nou. Celé  cesty byly lemovány kříži 

ukřižovaných lidí. Mělo to sloužit k 

zastrašování lidí. 
Podobně se mu mezi sebou 

posmívali velekněží spolu se zákoní-

ky. Říkali: "Jiné zachránil, sám sebe 

zachránit nemůže. Ať nyní sestoupí s 

kříže, ten Mesiáš, král izraelský, aby-

chom to viděli a uvěřili!" Tupili ho i 

ti, kteří byli ukřižováni spolu s ním. 

Když bylo poledne, nastala tma po 

celé zemi až do tří hodin (Mk 15,31-

33).  

V případě aktu popravy Kris-

ta bylo „všechno tak nějak jinak“. 

Setnina vojáků, účast velekněží a zá-

koníků, představitelů židovského ná-

roda, proč tolik povyku? Následovalo 

zemětřesení, zatmění. Tento jeden 

setník uviděl v Ježíši Božího syna. 

Kéž by další lidé viděli, že Ježíš je 

Boží syn. 
3/ Setník Kornélius (měl 

dobrou pověst, což bylo riziko, ví-

me o něm nejvíce) 
Řecké HEKATONTAR-

CHÓS - setník, velitel nad stem. 

Setník Kornélius byl výji-

mečný tím, že se o něm vědělo, že je 

věřící v jediného Boha. Nebylo to 

běžné, navíc byl okupační voják. Je-

ho dům byl otevřený pro návštěvu 

apoštola Petra.  

Oni odpověděli: "Posílá nás 

setník Kornélius, muž spravedlivý, 

který věří v jediného Boha a má 

dobrou pověst u všeho židovského 

lidu. Zjevil se mu anděl a rozkázal 

mu, aby tě pozval do svého domu a 

vyslechl, co mu máš říci."  (Sk 

10,22).  

Apoštol Petr byl předtím Bo-

hem vyučován, protože stále viděl 

černobíle – viz nečistá zvířata (Sk 

10,13). Pochopil, že Bůh přesahuje 

jeho židovsko-křesťanské myšlení 

spoutané Zákonem. A Bůh jej mohl 

používat.  

Nazítří přišli do Cesareje. 

Kornélius je očekával a spolu s ním 

Věděl o Ježíši, že uzdravuje 

vložením rukou nebo slovem. Nevy-

užil žádnou okliku, osobně navštívil 

Ježíše, člověka z poddané země. Ris-

koval tím svou pověst kvůli uzdrave-

ní svého otroka. Ponížil se před Ježí-

šem. Přečtěte si znova ty verše. Uka-

zují na jeho postoj ve službě. Jeho 

slova prokazují, že věří tomu, co 

Ježíš učí a dělá. Ježíš užasl a řekl, že 

takovou víru v Izraeli nenašel.  

Mluví tam někde setník o 

víře? Ne, on jen pochopil Ježíšovu 

službu. Kéž bychom tomu také tak 

rozuměli v dnešní době! Od té doby 

se Ježíš nezměnil. Setník měl své 

srdce nastavené správným způso-

bem, jak k tomu trpícímu otroku, tak 

ke Kristu. Chtěl pouze Jeho slovo. 
Jak a čemu věříme, to určuje 

naši realitu. „Jdi, a jak jsi uvěřil, tak 

se ti staň." Boží slovo máme mít ve 

svém srdci a ve svých ústech. Chci 

vás tímto povzbudit.  

Tento setník dosáhl z lásky 

uzdravení pro svého otroka a pro-

kázal víru, aniž by o ní mluvil. Do-

konce vysvětlil, jak tomu rozumí. To 

Krista udivilo (v. 10). 
2/ Setník (bezejmenný), o 

němž víme vlastně docela málo. 
Řecké KENTURIÓN - set-

ník, obvykle „starší“ důstojník i vyš-

šího počtu vojáků než sto. Tento set-

ník vedl popravu Pána Ježíše Krista. 

Všichni věděli, kdo Ježíš je a co dě-

lá. Kázal, vyučoval a uzdravoval. 

Nebyl to žádný revolucionář, přesto 

na něj zavolali sto ozbrojených vojá-

ků. 

Vladařovi vojáci dovedli 

Ježíše do místodržitelství a svolali na 

něj celou setninu. … V poledne na-

stala tma po celé zemi až do tří ho-

din. … A hle, chrámová opona se 

roztrhla v půli odshora až dolů, země 

se zatřásla, skály pukaly, hroby se 

otevřely a mnohá těla zesnulých  



 

 

křesťané jsou vyháněni ze země. 

Patří to k nejtemnějším kapitolám 

lidské historie. 

Hned za hranicí je úplně 

jiný svět. Izrael je bezpečná a svo-

bodná země. Izrael ošetřuje svoje 

nepřátele. Pod rouškou tmy přechá-

zejí přes syrsko-izraelskou hranici 

zranění Syřané, staří lidé, ženy a 

děti a izraelská armáda je evakuuje a 

ošetří je a nechá je zadarmo pobývat 

ve svých nemocnicích. Pokud se 

uzdraví, zase tajně odejdou zpátky. 

Nevím, jestli byl v historii někdy 

národ, který by takto zacházel se 

svými nepřáteli.  

Jiný příklad. Z pásma Gazy 

létají do Izraele rakety, budují se 

tam útočné tunely, režim v Gaze 

dělá všechno proto, aby zabil co 

nejvíc Židů. A Izrael jim do Gazy 

dodává vodu, plyn a elektřinu. 

To jsou jen dva příklady, jak 

se tato země, která je neustále v 

ohrožení, chová ke svým nepřáte-

lům. To je světlo v temnotě. 

Je spousta jiných příkladů. 

Sucho je velkým problémem. Nedo-

statek vody bude pravděpodobně to, 

s čím se budeme muset v tomto sto-

letí vypořádat. Hrozí hladomory, 

velké stěhování národů kvůli vodě.  

Izrael je země, která je z poloviny 

tvořena pouští. Leží ve velmi su-

chém podnebním pásmu. A přesto 

má dnes dostatek vody. Dosáhl toho 

kombinací jednotlivých faktorů, šet-

ří, je na prvním místě na světě v 

recyklaci odpadních vod a také začal 

vody odsolovat. V současnosti má 

problém s vodou vyřešen a může 

dokonce vodu vyvážet svým souse-

dům. To, co Izrael dokázal s vodou, 

to je skutečná revoluce. Dnes o tuto 

zemi mají zájem africké státy. Dalo 

by se říci, že k jeho světlu přicházejí 

národy, protože v Africe došlo k 

velkému obratu. Byly ve vleku af-

rické ligy, která jim zakazovala sty-

ky s Izraelem. To se nyní radikálně 

mění. Byl uspořádán summit afric-

kých zemí, kam byl pozván izrael-

ský premiér. Všichni mají zájem 

uzavírat s Izraelem dohody, protože 

jim může posloužit právě v otázce 

vody, hospodaření, energie, bezpeč-

nosti. Izrael je pro ně světlem. Spo-

lupráce dříve těžko představitelná. 
 

Dokončení příště. 

Boží lásky a činné víry, která uzdra-

vuje. 
2/ Druhý setník, dostalo se mu svě-

dectví, že Ježíš je Boží Syn. 
3/ Třetí setník, Kornélius, se Kristu 

odevzdal. 
4/ Bůh nikomu nestraní. (Ř 2,11) 
5/ Shrnutí: Měj správné chápání lásky 

skrze víru; poznej, že Ježíš je Boží 

Syn a odevzdej se Mu. 

 

Bůh žehná Izraeli 
Mojmír Kallus, 28.05.2017 

 

„Povstaň, rozjasni se, proto-

že ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou 

Hospodinova sláva. Hle, temnota 

přikrývá zemi, soumrak národy, ale 

nad tebou vzejde Hospodin a ukáže 

se nad tebou jeho sláva. K tvému 

světlu přijdou pronárody a králové k 

jasu, jenž nad tebou vzejde (Iz 60,1-

3). 

 
To je svědectví o tom, co 

Bůh dělá pro svůj lid. Tato slova se 

mohou vztahovat i na nás, kteří jsme 

přijali Krista. 
Prvně bylo určeno Izraeli. 

Můžeme je vnímat duchovně. Světlo 

je symbolem toho, co je dobré. Bůh 

musel světlo oddělit od tmy. Světlo 

dopadá na Boží lid a temnota přikrý-

vá zemi. 

Toto zaslíbení pro Izrael se 

ještě nenaplnilo. V současné době se 

dějí hmatatelné události. Jsem pře-

svědčen, že to, co se děje, je určitým 

začátkem nějakého procesu, který 

vyvrcholí tím, co Písmo popisuje na 

mnoha místech. Uvedu několik prak-

tických příkladů. 

Máloco je takovým příkla-

dem temnoty, jako to, co se děje v 

sousedství Izraele. Sýrie, Irák, tzv. 

Islámský stát, brutalita, lidé se tam 

vraždí po statisících. Zejména  

jeho příbuzní a nejbližší přáte-

lé.  Když chtěl Petr vejít, vyšel mu 

Kornélius vstříc, padl na kolena a 

poklonil se mu. ALE Petr jej přinutil 

vstát a řekl: "Vstaň, vždyť i já jsem 

jen člověk." Za rozhovoru vešli 

dovnitř a Petr shledal, že je tam shro-

mážděno mnoho lidí. Promluvil k 

nim: "Dobře víte, že židům není do-

voleno stýkat se s pohany a navštěvo-

vat je. Mně však Bůh ukázal, abych si 

o žádném člověku nemyslel, že styk s 

ním poskvrňuje nebo znečišťuje. Pro-

to jsem také bez váhání přišel, když 

jste pro mne poslali, a nyní se ptám, 

jaký jste k tomu měli důvod." (Sk 

10,24-29). 
Bůh tu jednal zázračným 

způsobem. Ještě když Petr mluvil, 

sestoupil Duch svatý na všechny, kte-

ří tu řeč slyšeli. Bratří židovského 

původu, kteří přišli s Petrem, žasli, že 

i pohanům byl dán dar Ducha svaté-

ho. Vždyť je slyšeli mluvit ve vytržení 

mysli a velebit Boha. Tu Petr prohlá-

sil: "Kdo může zabránit, aby byli vo-

dou pokřtěni ti, kteří přijali Ducha 

svatého jako my?" A dal pokyn, aby 

byli pokřtěni ve jménu Ježíše Krista. 

Potom jej pozvali, aby u nich zůstal 

několik dní (Sk 10,44-48).  

Kornélius je obrazem člově-

ka, který se Bohu otevřel. Nejen, že 

měl pozitivní vztah k Židům, netajil 

se tím. Dokonce se modlil k židov-

skému Bohu. A odevzdal se Mu. 
Ti první dva setníci měli 

osobní zkušenost s Kristem a také 

mohli dál sledovat učedníky Ježíše 

Krista. Nevíme, zda se odevzdali 

Kristu. O Kornéliovi to víme. Byl 

jeden z prvních pohanů, který uvěřil 

v Krista, byl naplněn Duchem svatým 

a pokřtěn vodou. Kornélius nebyl 

sám, bylo jich tam mnohem více. 
Nikdy nevíme, kdo všechno 

může uvěřit. Modleme se a žehnejme 

všem setníkům, vojákům, politikům a 

lidem v moci postavených.  

Víte, kdo to byl Oskar 

Schindler? Němec, který zachránil 

před jistou smrtí asi 1200 Židů. Nevi-

díme do srdcí lidí. 

Bůh nikomu nestraní (Ř 

2,11). 

 

Závěr: 

 

1/ První setník je příkladem chápání 



Jednota trojice 
Pavel Kalous, 31.5.2017 

 

A hned té noci vypravili brat-

ří Pavla a Silase do Beroje. Když tam 

přišli, odebrali se do židovské sy-

nagógy. Židé v Beroji byli přístupněj-

ší než v Tesalonice: Přijali evangeli-

um s velikou dychtivostí a každý den 

zkoumali v Písmu, zdali je to tak, jak 

zvěstuje Pavel. A tak mnozí z nich 

uvěřili a s nimi nemálo Řeků, vzneše-

ných žen i mužů. (Sk 17,10) 

 Bratři hned v noci vypravili 

Pavla i Silu do Beroje. Když tam při-

šli, odebrali se zase do synagógy ta-

mějších Židů. Ti byli ušlechtilejší než 

Židé v Thesalonice, protože přijímali 

slovo evangelia s velikou ochotou a 

každý den zkoumali v Písmě, zdali 

tomu tak je. Mnoho z nich přijalo 

víru, rovněž velký počet pohanů - 

mužů i žen - z vyšších vrstev. (Petrů) 

 Bratří pak hned v noci vy-

pustili i Pavla i Sílu do Berie. Kteříž-

to přišedše tam, vešli do školy Židov-

ské. A ti byli udatnější nežli Tessalo-

nitští, kteřížto přijali slovo Boží se vší 

chtivostí, na každý den rozvažujíce 

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

zal Pavel. (KR)  

 

Zdá se ti to divné? Zdá se ti 

to nepokorné? Nikdy si to neslyšel? 

Až vám příště někdo bude krást slepi-

ci, dívejte se na to a čekejte 

s postojem: „staň se vůle Tvá“. 

Ďábel je zloděj, ne Bůh, 

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

stalo? Když byl sám pokřtěn vodou a 

Duchem svatým a dělal „ty věci“. 

Ježíš chtěl, aby jeho učedníci byli 

„letniční“. Přikázal jim, aby nikam 

nechodili, DOKUD na ně nesestoupí 

„o letnicích“ Duch svatý. Apoštol 

Pavel (nebyl jeden z dvanácti) byl 

„letniční“. Kornélius byl „letniční“ 

…  

Sám od sebe nemohu dělat 

nic; jak mi Bůh přikazuje, tak sou-

dím, a můj soud je spravedlivý, neboť 

nehledám vůli svou, ale vůli toho, 

který mě poslal. (J 5,30) 

Všichni, které mi Otec dává, 

přijdou ke mně; a kdo ke mně přijde, 

toho nevyženu ven, neboť jsem se-

stoupil z nebe, ne abych činil vůli 

svou, ale abych činil vůli toho, který 

mě poslal. (J 6, 37-38) 

A kdo vidí mne, vidí toho, 

který mě poslal. (J 12,45) 

Ježíš mu odpověděl: „Tak 

dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě 

neznáš? Kdo vidí mne, vidí Otce. Jak 

tedy můžeš říkat: Ukaž nám Ot-

ce?“ (J 14,9)  

Duch Hospodinův to má také 

na „svědomí“ (Na co Ježíš naráží ve 

verši 23?): 

`Duch Hospodinův jest nade 

mnou; proto(že) mne pomazal, abych 

přinesl chudým radostnou zvěst; po-

slal mne, abych vyhlásil zajatcům 

propuštění a slepým vrácení zraku, 

abych propustil zdeptané na svobo-

du, abych vyhlásil léto milosti Hos-

podinovy.´ … Promluvil k nim: 

"Dnes se splnilo toto Písmo, které 

jste právě slyšeli." Všichni mu při-

svědčovali a divili se slovům milosti, 

vycházejícím z jeho úst. A říkali: 

"Což to není syn Josefův?" On jim 

odpověděl: "Jistě mi řeknete toto 

přísloví: Lékaři, uzdrav sám sebe! O 

čem jsme slyšeli, že se dálo v Kafar-

naum, učiň i zde, kde jsi doma." (L 

4,18-19.21-23, podobně Iz 61,1) 

Duch svatý je poslán OT-

CEM. 
Ale Přímluvce, DUCH SVA-

TÝ, kterého pošle OTEC ve JMÉNU 

MÉM, ten vás naučí všemu a připo-

mene vám všecko, co jsem vám řekl. 

(J 14,26) 

Ale jak je psáno: `Co oko 

nevidělo a ucho neslyšelo, co ani 

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) 

Ježíš jedná jménem Otce 

(mandát): 
Jakmile však přijde on, Duch 

pravdy, uvede vás do veškeré prav-

dy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, 

ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí 

vám, co má přijít. On mě oslaví, ne-

boť vám bude zvěstovat, co přijme 

ode mne. Všecko, co má Otec, jest 

mé. Proto jsem řekl, že vám bude 

zvěstovat, co přijme ode mne. (J 

16,13-15) 

Já a Otec jsme jedno. (J 

10,30) 

DOKONALÁ JEDNOTA 

TROJICE. 
Protože znal jejich smýšlení, 

řekl jim: „Každé království vnitřně 

rozdělené pustne a žádná obec ani 

dům vnitřně rozdělený nemůže ob-

stát.“ (Mt 12,25) 

Je-li království vnitřně rozdě-

leno, nemůže obstát. Je-li dům vnitř-

ně rozdělen, nebude moci obstát. (Mk 

3, 24-25) 

 Protože znal jejich myšlenky, 

řekl jim: „Každé království vnitřně 

rozdělené pustne a dům za domem 

padá.“ (L 11,17) 

Když jim to Pán řekl, byl vzat 

vzhůru do nebe a usedl po pravici 

Boží. Oni pak vyšli, všude kázali; a 

Pán s nimi působil a jejich slovo po-

tvrzoval znameními.(Mk 16,19-20) 

`Každý dobrý dar a každé 

dokonalé obdarování´ je shůry, sestu-

puje od Otce nebeských světel. U ně-

ho není proměny ani střídání světla a 

stínu. (Jk 1,17) 

Každé dobré dání a každý 

dokonalý dar sestupuje shora od Otce 

světel, u něhož není úchylky ani zastí-

nění z obratu. (Petrů)  

Já Hospodin jsem se nezmě-

nil, ani vy jste nepřestali být syny 

Jákobovými. (Mal 3,6) 

Ježíš Kristus je tentýž včera i 

dnes i na věky. (Žd 13,8)  

Apoštol Petr káže v domě 

Kornélia: BŮH obdařil Ježíše z Na-

zareta Duchem svatým a mocí, Ježíš 

procházel zemí, všem pomáhal a 

uzdravoval všechny, kteří byli v moci 

ďáblově, neboť Bůh byl s ním. (Sk 

10,38) 

Služba prvních učedníků 

(Petr): 

A stále přibývalo mnoho 

mužů i žen, kteří uvěřili Pánu. Do-

konce vynášeli nemocné i na ulici a 

kladli je na lehátka a na nosítka, aby 

na některého padl aspoň Petrův stín, 

až půjde kolem. Také z ostatních míst 

v okolí Jeruzaléma se scházelo množ-

ství lidí; přinášeli nemocné a sužova-

né nečistými duchy a všichni byli 

Biblická hodina 



uzdravováni. (Sk 5,14-16) 

Duch svatý uvádí do nadpři-

rozených věcí: 

Pokud jde o duchovní dary, 

bratří, nechtěl bych vás nechat v 

nevědomosti. Pamatujete se, že když 

jste byli pohané, táhlo vás to neodo-

latelně k němým modlám. Proto vám 

zdůrazňuji, že žádný, kdo mluví z 

Ducha Božího, neřekne: "Ježíš buď 

proklet", a že nikdo nemůže říci: 

"Ježíš je Pán", leč v Duchu svatém. 

Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž 

Duch; rozdílné služby, ale tentýž 

Pán; a rozdílná působení moci, ale 

tentýž Bůh, který působí všecko ve 

všech. Každému je dán zvláštní pro-

jev Ducha ke společnému prospě-

chu. (1K 12,1-13 čti celé)   

Tedy víra z slyšení, a slyše-

ní skrze slovo Boží. (Ř 10,17 KR) 

Co posloucháš? Tím jsi!  

Petr byl poslušný, měl Du-

cha svatého, proto činil, co činil: 

My jsme svědkové toho vše-

ho a s námi Duch svatý, kterého 

Bůh dal těm, kdo ho poslouchají. 

(Sk 5,32)  

Cvičení těla je užitečné pro 

málo věcí, avšak zbožnost je užiteč-

ná pro všechno a má zaslíbení pro 

život nynější i budoucí. Věrohodné 

je to slovo a zaslouží si plného sou-

hlasu. (1Tm 4,8-9) 
 

Závěr:  

 

1/  Mezi Otcem, Synem a Duchem 

svatým existuje DOKONALÁ JED-

NOTA. 

2/   Ježíš NIKDY nejednal proti 

VŮLI Otce a Ducha svatého, který 

na něj sestoupil a vedl ho k tomu, co 

učil a dělal! 

3/  Bůh Hospodin=Otec se nezmě-

nil, ani Ježíš se nezměnil, ani Duch 

svatý se nezměnil. 

4/  POZOR na „tradiční náboženské 

fráze“: To bylo pouze v době Pána 

Ježíše. To trvalo pouze první tři stole-

tí, aby se církev utvrdila. Zmocnění se 

týkalo pouze učedníků Pána Ježíše.         

Argument: Mějme hlavně tu pokoru a 

lásku.  

 

Služba nedokonalých VII.  
Pavel Kalous, 07.06.2017 

 

Již víme z předchozího vyu-

čování, že bez Krista nejsme nic. Na-

učme se zabydlovat v tom, že jsme 

královské kněžstvo, dědicové a že je 

v nás větší, než ten, který je ve světě. 

Jako voják, když nastoupí do armády, 

postupně se trénuje. My jsme vojáci 

Ježíše Krista, chtějme být vojáky řád-

ně vycvičenými. Ve stálém procesu 

proměny se někdy dopouštíme hříchu, 

ale Kristus udělal se spravedlností 

něco zvláštního: když se to stane, Bůh 

nám hříchy odpouští. 

Může sloužit služebník, který 

není dokonalý? (tzn. nežije ve vítěz-

ství nad všemi hříchy) 

Já však, odsouzen zákonem, 

jsem mrtev pro zákon, abych živ byl 

pro Boha. Jsem ukřižován spolu s 

Kristem, nežiji už já, ale žije ve mně 

Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji 

ve víře v Syna Božího, který si mne 

zamiloval a vydal sebe samého za 

mne.  (Ga 2,19-20)  

BEZ MILOSTI SOBĚ a 

BEZ MILOSTI PRO DRUHÉ ne-

můžete lidem sloužit milostí. 

Kristova služba je služba 

milosti ke spasení, k uzdravení a k 

osvobozování. 
Z jeho plnosti jsme byli obda-

rováni my všichni milostí za milostí. 

Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, 

milost a pravda se stala skrze Ježíše 

Krista. (J 1,16-17) 

Z jeho plnosti jsme všichni 

přijali, a sice milost za milost. Zákon 

byl vydán skrze Mojžíše, milost a 

pravda však přišla skrze Mesiáše Ježí-

še. (B21)  

A z plnosti jeho my všickni 

vzali jsme, a to milost za milost. Nebo 

zákon skrze Mojžíše dán jest, ale mi-

lost a pravda skrze Ježíše Krista stala 

se jest. (KR)    

Vždyť celý zákon je shrnut v 

jednom slově: Milovati budeš bližního 

svého jako sebe samého! (Ga 5,14) 

Ale já nepřikládám svému 

životu žádnou jinou cenu, než abych 

dokončil svůj běh a splnil úkol, který 

jsem dostal od Pána Ježíše: hlásat 

evangelium o Boží milosti. (Sk 

20,24)   

Tu svobodu nám vydobyl 

Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte 

si na sebe znovu vložit otrocké jho. 

Slyšte, co vám já Pavel říkám: Dává-

te-li se obřezat, Kristus vám nic ne-

prospěje.  Znovu dosvědčuji každé-

mu, kdo se dá obřezat, že JE zavázán 

zachovávat CELÝ zákon.  Odloučili 

jste se od Krista vy všichni, kteří 

chcete dojít ospravedlnění na zákla-

dě 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) 

Schovejme se pod „ deštník“  

milosti. 

Autority církve mají zodpo-

vědnost sloužit, ale to má svá pravi-

dla: 

Vede se někomu z vás zle? Ať 

se modlí! Je někdo dobré mysli? Ať 

zpívá Pánu!  Je někdo z vás nemo-

cen? Ať zavolá starší církve, ti ať se 

nad ním modlí a potírají ho olejem ve 

jménu Páně.  Modlitba víry zachrá-

ní /uzdraví KR, B21/ nemocného, Pán 

jej pozdvihne, a dopustil-li se hříchů, 

bude mu odpuštěno. Vyznávejte hří-

chy jeden druhému a modlete se je-

den za druhého, ABYSTE byli uzdra-

veni. Velkou moc má vroucí modlitba 

spravedlivého. Eliáš byl člověk jako 

my, a když se naléhavě modlil, aby 

nepršelo, nezapršelo v zemi po tři 

roky a šest měsíců.  A opět se modlil, 

a nebe dalo déšť a země přinesla úro-

du. Bratří moji, zbloudí-li kdo od 

pravdy a druhý ho přivede nazpět, 

vězte, že ten, kdo odvrátí hříšníka od 

bludné cesty, zachrání jeho duši od 

smrti a přikryje množství hříchů. (Jk 

5,13-20) 

Život v ospravedlnění z víry 

v Ježíše Krista je zásadním tématem 

Bible (NS).   

Je to zásadním tématem Lu-

therovy reformace.  A v době před 

500 lety to „byla duchovní atomová 

bomba ˮ– nepotřeboval žádné od-

pustky, klanění se církevním předsta-

vitelům či papeži. Byl však dán do 

klatby. Spustil tím velkou vlnu  



probuzení a uvolnění, když lidé zača-

li objevovat, že jediné, co potřebuje-

te, je Kristus. 

Vždyť Kristus je konec záko-

na, ABY spravedlnosti došel každý, 

kdo věří. (Ř 10,4)(CEP) 

Nebo konec Zákona jest 

Kristus k ospravedlnění všelikému 

věřícímu. (KR) 

Kristus je totiž završením 

Zákona, ABY byl ospravedlněn kaž-

dý, kdo věří. (B21) 

Vždyť přece Zákon vede ke 

Kristu a jím je dovršen, ABY se do-

stalo ospravedlnění každému, kdo 

věří. (PT)  

Co není biblická spravedl-

nost? 

Zapomeňte na chápání v in-

tencích, že Bůh, má-li pět jablíček a 

chce je rozdělit mezi dva, že každé-

mu dá dvě a půl jablíčka, v rámci 

spravedlivého dělení. Nebudeme vů-

bec mluvit o spravedlivém dělení. 

 Samozřejmě, i toto je součást 

Boží charakteru, ale není to o 

„spravedlnosti z víry v Ježíše Kris-

ta“. 

Co je biblická spravedlnost 

(NS … „z víry v Ježíše Krista“)? 
Hebrejské „S-D-K“ – co 

správné, co odpovídá normě, co ob-

stojí před soudem, čemu není co vy-

týkat. V podstatě to ukazuje na ničím 

neporušený stav člověka, tj. původní 

stav člověka, před hříchem. Řecké 

DIKAIOSUNÉ - spravedlnost, soud-

ní verdikt o nevinnosti, soudní pro-

hlášení o spravedlnosti, prohlášen 

Soudcem za správného, stav přijatel-

ný Bohu, tedy - obhájený. Řecké 

PARAKLÉTOS - přímluvce, advo-

kát, obhájce; ten, kdo stojí za tebe 

před soudem, pomocník. 

  Ale Přímluvce /

PARAKLÉTOS, 3875/, Duch svatý, 

kterého pošle Otec ve jménu mém, 

ten vás naučí všemu a připomene 

vám všecko, co jsem vám řekl. (J 

14,26)   

Toto vám píšu, děti moje, 

abyste nehřešili. Avšak zhřeší-li kdo, 

máme u Otce přímluvce /

PARAKLÉTOS, 3875/, Ježíše Krista 

spravedlivého /DIKAIOS, 1342/.  On 

je smírnou obětí za naše hříchy, a 

nejenom za naše, ale za hříchy celé-

ho světa. (1J 2,1-2) 

Člověk, tak jak je, není  

schopen dosáhnout stavu před 

hříchem a tudíž mít ničím ovlivněný 

vztah s živým Bohem. Neexistuje 

způsob, jak se Bohu zalíbit, osprave-

dlnit se a dostat do nebe.  

ALE nejde jen o to „dostat se 

do nebe“. Jde o to tady na zemi žít, 

živému Bohu sloužit a to stejným 

způsobem, jako učedníci Pána Ježíše 

Krista a mnozí další. A to vše ve vě-

domí a jistotě, že jste a žijete a slouží-

te jako „spravedliví skrze víru 

v Ježíše Krista“. Tu dostáváme ZA-

DARMO od Krista jako „výbavu„ 

pro nebe a ke službě na zemi. Člověk 

sám ze sebe není této spravedlnosti 

schopen ani se s ní nerodí. Boží ná-

rok na standard nemůže splnit ni-

kdo.  

 Neboť pravím vám: Nebude-

li vaše spravedlnost o mnoho /

hojnější KR/ přesahovat spravedlnost 

zákoníků a farizeů, jistě nevejdete do 

království nebeského. Slyšeli jste, že 

bylo řečeno otcům: Nezabiješ! Kdo 

by zabil, bude vydán soudu.  Já však 

pravím, že již ten, kdo se hněvá na 

svého bratra, bude vydán soudu; kdo 

snižuje svého bratra, bude vydán ra-

dě; kdo svého bratra zatracuje, pro-

padne ohnivému peklu. (Mt 5,20-22)   

Je skvělé vědět, že sám Bůh 

připravil řešení, jak být 100% 

spravedlivý a zároveň 100% milují-

cí. 
Boží spravedlnost skrze víru v 

Ježíše Krista pro všecky, kdo věří. 

Není totiž rozdílu: všichni zhřešili a 

jsou daleko od Boží slávy; JSOU 

ospravedlňováni ZADARMO jeho 

milostí vykoupením v Kristu Ježíši. (Ř 

3,22-24)   

JEHO ustanovil BŮH, ABY 

svou vlastní smrtí se stal smírnou 

obětí pro ty, kdo věří. Tak prokázal, 

že byl spravedlivý, když již dříve trpě-

livě promíjel hříchy. Svou  

spravedlnost prokázal i v nynějším 

čase, aby bylo zjevné, že je spravedli-

vý a ospravedlňuje toho, kdo žije z 

víry v Ježíše. … Kdo vznese žalobu 

proti vyvoleným Božím? Vždyť Bůh 

ospravedlňuje! Kdo je odsoudí? 

Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a 

který byl vzkříšen, je na pravici Boží 

a přimlouvá se za nás! Kdo nás od-

loučí od lásky Kristovy? Snad soužení 

nebo úzkost, pronásledování nebo 

hlad, bída, nebezpečí nebo meč? (Ř 

3,25-26 a 33-35)   

 Vždyť Kristus je konec záko-

na, ABY spravedlnosti došel každý, 

kdo věří. (Ř 10,4)(CEP) 

Vždyť přece Zákon vede ke 

Kristu a jím je dovršen, ABY se do-

stalo ospravedlnění každému, kdo 

věří. (PT)  

Apoštol Pavel v textech odka-

zuje na spravedlnost z víry: 

Abram Hospodinovi uvěřil a 

on mu to připočetl jako spravedlnost. 

(Gn 15,6)   

Co říká Písmo? „Uvěřil 

Abraham Bohu, a bylo mu to počítá-

no za spravedlnost.“  (Ř 4,3)   

Pohleďte na Abrahama: 

„uvěřil Bohu, a bylo mu to počítáno 

za spravedlnost.“  (Ga 3,6)   

Tak se naplnilo Písmo: 

„Uvěřil Abraham Bohu, a bylo mu to 

počítáno za spravedlnost“ a byl na-

zván „přítelem Božím“. (Jk 2,23)   

Chci vás povzbudit: nebuďte 

„nedělní“ křesťané, buďte učedníky 

Pána Ježíše Krista a staňte se přáteli 

Božími. 

Když na mě někdo žaluje, 

ať to řekne mému Bohu. 

Kdo vznese žalobu proti vyvo-

leným Božím? Vždyť Bůh ospravedl-

ňuje!  Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus 

Ježíš, který zemřel a který byl vzkří-

šen, je na pravici Boží a přimlouvá se 

za nás! (Ř 8,33-34)   

A vůbec všecko pokládám za 

ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježí-

še, svého Pána, je mi nade všecko. 

Pro něho jsem všecko ostatní odepsal 

a pokládám to za nic /smetí KR, hnůj 

B21, KMS/, ABYCH získal Krista a 

nalezen byl v něm nikoli s vlastní 

spravedlností, která je ze zákona, ale 

s tou, která je z víry v Krista - sprave-

dlností z Boha založenou na ví-

ře, abych poznal jej a moc jeho vzkří-

šení i účast na jeho utrpení. Beru na 



sebe podobu jeho smrti,  ABYCH tak 

dosáhl zmrtvýchvstání. Nemyslím, že 

bych již byl u cíle anebo již dosáhl 

dokonalosti; běžím však, abych se jí 

zmocnil, protože mne se zmocnil 

Kristus Ježíš. (Fp 3,8-12)   

 

Závěr:  

 

1/  Jsi-li v Kristu, JSI novým, spra-

vedlivým stvořením.  Tak tě vidí 

Otec. 

2/ Pokud se stále pozoruješ, že nejsi 

dokonalým, jsi ještě nedospělým, 

pod Zákonem, zaměřeným na sebe a 

ne na Krista a Jeho spravedlnost. 

3/  Vždyť Kristus je konec zákona, 

ABY spravedlnosti došel každý, kdo 

věří. (Ř 10,4) (CEP) 

4/  Věříš-li a žiješ-li z víry 

v Kristovu tobě darovanou spravedl-

nost, JSI uzpůsoben sloužit. 

5/  Nehledej své skutky, zasloužení 

si apod., NIC z toho nemáš. Ze sebe 

nemáš, co Bohu nabídnout. Zlý to 

zkouší, abychom uvěřili, že:   

     A/  na to nikdy nemáš, raději to 

zabal, jsi hrozný, jsou tu lepší;   Ne-

víš, co je pokora?  

     B/  můžeš mít svou vlastní spra-

vedlnost, svými skutky, zasloužit si, 

nejsi tak zase špatný, tak dlouho jsi v 

církvi… 

6/  Kristus tě ospravedlnil a PROTO 

je tvým stálým Advokátem před Ot-

cem. 

7/  Stejnou službu dělá před Otcem i 

Duch svatý zde na zemi, je tvůj při-

dělený Advokát. 

 

Služba nedokonalých VIII.  
Pavel Kalous, 14.06.2017 

 

Pojďme si společně 

„prošlapat boty“, abychom mohli 

chodit v důvěře v Ježíše a nemohl 

nás satan srážet při službě druhým. 

Dívejme se na Krista, nepozorujme 

stále jen sebe.  

Může sloužit služebník, kte-

rý není dokonalý? (tzn. nežije ve ví-

tězství nad všemi hříchy)  Kde jsem 

zemřel? Ve svém lidském duchu. 

Nastavení apoštola Pavla.  

Já však, odsouzen zákonem, 

jsem mrtev pro zákon, abych živ byl 

pro Boha. Jsem ukřižován spolu s 

Kristem, nežiji už já, ale žije ve mně 

Kristus. A život, který zde nyní žiji, 

sloužíte jako „spravedliví skrze víru 

v Ježíše Krista“. 

Tu dostáváme ZADARMO 

od Krista jako „výbavu„ pro nebe a 

ke službě na zemi. Člověk sám ze 

sebe není této spravedlnosti schopen 

ani se s ní nerodí. Boží nárok na 

standard nemůže splnit nikdo.  

Je skvělé vědět, že sám Bůh 

připravil řešení, jak být 100% 

spravedlivý a zároveň 100% milují-

cí. 
Boží spravedlnost skrze víru v 

Ježíše Krista pro všecky, kdo věří. 

Není totiž rozdílu: všichni zhřešili a 

jsou daleko od Boží slávy; JSOU 

ospravedlňováni ZADARMO jeho 

milostí vykoupením v Kristu Ježíši. (Ř 

3,22-24)   

JEHO ustanovil BŮH, ABY 

svou vlastní smrtí se stal smírnou 

obětí pro ty, kdo věří. Tak prokázal, 

že byl spravedlivý, když již dříve trpě-

livě promíjel hříchy. Svou spravedl-

nost prokázal i v nynějším čase, aby 

bylo zjevné, že je spravedlivý a ospra-

vedlňuje toho, kdo žije z víry v Ježíše. 

… Kdo vznese žalobu proti vyvoleným 

Božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje! 

Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, 

který zemřel a který byl vzkříšen, je 

na pravici Boží a přimlouvá se za 

nás! Kdo nás odloučí od lásky Kristo-

vy? Snad soužení nebo úzkost, proná-

sledování nebo hlad, bída, nebezpečí 

nebo meč? (Ř 3,25-26.33-35)   

 Bůh učinil ospravedlnění 

dostupné pro každého. 
Vždyť Kristus je konec záko-

na, ABY spravedlnosti došel každý, 

kdo věří. (Ř 10,4) 

Vždyť přece Zákon vede ke 

Kristu a jím je dovršen, ABY se do-

stalo ospravedlnění každému, kdo 

věří. (PT)     

Bůh chce, aby spravedlnosti 

došel každý, On si nemůže pomoci, 

chce, aby všichni došli spásy.

 Chci, abychom se vypořá-

dali s tradičním myšlením „jsem 

hříšník“. Žel, osvojili jsme si toto 

myšlení protože: 

A/  někteří kazatelé, otcové 

„víry“ nás tím paralyzovali; 

B/ povýšili jsme zkušenost s 

námi samotnými a jinými křesťany 

nad podstatu Kristova díla ospravedl-

nění; 

C/  je to v církvi považováno 

žiji ve víře v Syna Božího, který si 

mne zamiloval a vydal sebe samého 

za mne.(Ga 2,19-20)  

Tu svobodu nám vydobyl 

Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte 

si na sebe znovu vložit otrocké jho. 

Slyšte, co vám já Pavel říkám: Dává-

te-li se obřezat, Kristus vám nic ne-

prospěje. Znovu dosvědčuji každému, 

kdo se dá obřezat, že JE zavázán za-

chovávat CELÝ zákon.  Odloučili jste 

se od Krista vy všichni, kteří chcete 

dojít ospravedlnění na základě záko-

na, 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) 

(Život) v ospravedlnění z víry 

v Ježíše Krista je zásadním tématem 

Bible (NS). Je to zásadním tématem 

Lutherovy reformace. 

Vždyť Kristus je konec záko-

na, ABY spravedlnosti došel každý, 

kdo věří. (Ř 10,4)(CEP) 

Nebo konec Zákona jest Kris-

tus k ospravedlnění všelikému věřící-

mu. (KR) 

Kristus je totiž završením Zá-

kona, ABY byl ospravedlněn každý, 

kdo věří. (B21) 

Vždyť přece Zákon vede ke 

Kristu a jím je dovršen, ABY se do-

stalo ospravedlnění každému, kdo 

věří. (PT)  

Co je biblická spravedlnost 

(NS … „z víry v Ježíše Krista“)? 
Hebrejské „S-D-K“ – co 

správné, co odpovídá normě, co ob-

stojí před soudem, čemu není co vy-

týkat. V podstatě to ukazuje na ničím 

neporušený stav člověka, tj. původní 

stav člověka, před hříchem. 

Řecké DIKAIOSUNÉ /1343/ 

- spravedlnost, soudní verdikt o ne-

vinnosti, soudní prohlášení o sprave-

dlnosti, prohlášen Soudcem za správ-

ného, stav přijatelný Bohu, tedy - ob-

hájený. 

Řecké PARAKLÉTOS /3875/ 

- přímluvce, advokát, obhájce; ten, 

kdo stojí za tebe před soudem, po-

mocník  

ALE nejde jen o to „dostat se 

do nebe“. Jde o to tady na zemi žít, 

živému Bohu sloužit a to stejným 

způsobem, jako učedníci Pána Ježíše 

Krista a mnozí další. A to vše ve vě-

domí a jistotě, že jste a žijete a  



za „pokoru“ a „pravdu“, realitu naše-

ho života. 

Pravá zbožnost není v tom, 

že my jsme dokonalí a snažíme se 

být křesťany, příklad Jákoba a dal-

ších mužů Bible je jasný. 

(Jákobovi řekl) „Hle, já jsem 

s tebou. Budu tě střežit všude, kam 

půjdeš, a zase tě přivedu do této ze-

mě. Nikdy tě neopustím, ale učiním, 

co jsem ti slíbil." (Gn 28,15)   

Mojžíš zavolal Jozua a řekl 

mu v přítomnosti celého Izraele: 

„Buď rozhodný a udatný, neboť ty 

vejdeš s tímto lidem do země, kterou 

Hospodin přísahal dát jejich otcům. 

Ty jim ji předáš do dědictví. Sám 

Hospodin půjde před tebou, bude s 

tebou, nenechá tě klesnout a neopustí 

tě; neboj se a neděs.“ (Dt 31,7-8) 

(Jozuovi řekl) „Po všechny 

dny tvého života se proti tobě nikdo 

nepostaví. Jako jsem byl s Mojžíšem, 

budu i s tebou. Nenechám tě klesnout 

a neopustím tě.“  (Joz 1,5)   

Nyní toto praví Hospodin, 

tvůj stvořitel, JÁKOBE, tvůrce tvůj, 

Izraeli: "Neboj se, já jsem tě vykou-

pil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi 

můj. Půjdeš-li přes vody, já budu s 

tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne 

tě proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš 

se, plamen tě nepopálí. Neboť já 

Hospodin jsem tvůj Bůh, Svatý Izrae-

le, tvůj spasitel. Jako výkupné jsem 

dal za tebe Egypt, Kúš a Sebu dal 

jsem místo tebe. Protože jsi v očích 

mých tak drahý, vzácný, protože jsem 

si tě zamiloval, dám za tebe mnohé 

lidi a národy za tvůj život. Neboj se, 

já budu s tebou. Tvé potomstvo při-

vedu od východu, shromáždím tě od 

západu. (Iz 43,1-5) 

Naše Smlouva s Bohem skr-

ze Krista nestojí a není dána námi! 

Absolutním garantem je Kristus. 

Proto se Ježíš stal ručite-

lem /prostředníkem KR/ lepší smlou-

vy. (Žd 7,22) 

Avšak Ježíš dosáhl vzneše-

nější služby, právě tak jako je pro-

středníkem vyšší smlouvy, založené 

na lepších zaslíbeních. (Žd 8,6)  

Proto je Kristus prostřední-

kem nové smlouvy, aby ti, kdo jsou 

od Boha povoláni, přijali věčné dě-

dictví, které jim bylo zaslíbeno - ne-

boť jeho smrt přinesla vykoupení z 

hříchů, spáchaných za první  

mu budeme podobni, protože ho spat-

říme takového, jaký jest. Každý, kdo 

má tuto naději v něho, usiluje být čis-

tý, tak jako on je čistý. (J3,1-3) 

Bůh od svých záměrů neustu-

puje. Je-li Jeho záměrem záchrana 

Izraelců, zachrání je. Je-li Jeho zámě-

rem spása pohanů, zachrání je. Obojí, 

pokud chtějí. A oni chtějí. 

Jestliže s ním vytrváme, bude-

me s ním i vládnout. Zapřeme-li ho, i 

on nás zapře. Jsme-li nevěrní, on zů-

stává věrný, neboť nemůže zapřít sám 

sebe. (2Tm 2,12-13)   

Zemřeli jste a váš život je 

skryt spolu s Kristem v Bohu. Ale až 

se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy 

se s ním ukážete v slávě. (Ko 3,3-4)   

Když jsme tedy ospravedlněni 

z víry, máme pokoj s Bohem skrze 

našeho Pána Ježíše Krista, neboť skr-

ze něho jsme vírou získali přístup k 

této milosti. V ní stojíme a chlubíme 

se nadějí, že dosáhneme slávy Boží. 

(Ř 5,1-2) 

Bůh chce, aby jeho děti směle 

a s odvahou přistupovaly k trůnu mi-

losti, vše pro nás vydobyl. Netáhně-

me se jako mátohy, dívejme se na 

dokonalé dílo Krista. Evangelium 

není o nás. Středem evangelia je jedi-

ně Kristus. 

S pohledem upřeným na Ježí-

še, který vede naši víru od počátku až 

do cíle. Místo radosti, která se mu 

nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na 

potupu; proto usedl po pravici Božího 

trůnu. (Žd 12,2) 

Nespouštějme oči z Ježíše, 

původce a završitele /dokonavatele, 

KMS, KR/ naší víry, který pro radost, 

ležící před ním, nedbal na hanbu, 

podstoupil kříž a usedl po pravici 

Božího trůnu. (B21)  

Boží moc vás skrze víru střeží 

ke spasení, které BUDE odhaleno v 

posledním čase. (1Pt 1,5)   

smlouvy. (Žd 9,15) 

A před Ježíšem, prostřední-

kem nové smlouvy, a před jeho krví, 

která nás OČIŠŤUJE, neboť volá na-

léhavěji než krev Ábelova. (Žd 12,24) 

Ježíš po pravici Boha Otce 

obhajuje nás a Otec se na nás dívá 

skrze Ježíše.  

Řecké EGGUOS /1450/ - 

ručitel (Kristus); sponzor, který nese 

plnou záruku; jistota - stabilita vyplý-

vající ze slibu (záruka, garance), plné 

zabezpečení. 

Řecké MESITÉS /3316/ - 

prostředník, zprostředkovatel pro ně-

co lepšího; smírce, který stojí mezi 

dvěma stranami; prostředník, který 

obnovuje; ten, který potvrzuje smlou-

vu.  

Pronásledovaný apoštol Pavel 

v tom má jasno: A vůbec všecko po-

kládám za ztrátu, neboť to, že jsem 

poznal Ježíše, svého Pána, je mi nade 

všecko. Pro něho jsem všecko ostatní 

odepsal a pokládám to za nic /hnůj, 

B21/, abych získal Krista a nalezen 

byl v něm nikoli s vlastní spravedl-

ností, která je ze zákona, ALE s tou, 

která je z víry v Krista - spravedlností 

z Boha založenou na víře,  ABYCH 

poznal JEJ a MOC JEHO vzkříšení i 

ÚČAST na jeho utrpení. Beru na sebe 

podobu jeho smrti,  abych tak dosáhl 

zmrtvýchvstání.  Nemyslím, že bych 

již byl u cíle anebo již dosáhl dokona-

losti; běžím však, abych se jí zmocnil, 

protože mne se zmocnil Kristus Ježíš. 

(Fp 3,8-12) 

Cíleně nehřešíme, ale: 

Říkáme-li, že jsme bez hříchu, 

klameme sami sebe a pravda v nás 

není. Jestliže doznáváme své hříchy, 

on je tak věrný a spravedlivý, že nám 

hříchy odpouští a očišťuje nás od kaž-

dé nepravosti.  Říkáme-li, že jsme 

nezhřešili, děláme z něho lháře a jeho 

slovo v nás není. (1J 1,8-10) 

Toto vám píšu, děti moje, 

abyste nehřešili. Avšak zhřeší-li kdo, 

máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista 

spravedlivého.  On je smírnou obětí 

za naše hříchy, a nejenom za naše, 

ale za hříchy celého světa. (J2,1-2). 

Hleďte, jak velikou lásku nám 

Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi 

Božími, a jsme jimi. Proto jsme světu 

cizí, že nepoznal Boha. Milovaní, nyní 

jsme děti Boží; a ještě nevyšlo najevo, 

co budeme! Víme však, až se zjeví, že 



Když na mě někdo žaluje, ať 

to řekne mému Bohu. 

Kdo vznese žalobu proti vy-

voleným Božím? Vždyť Bůh ospra-

vedlňuje! Kdo je odsoudí? Vždyť 

Kristus Ježíš, který zemřel a který byl 

vzkříšen, je na pravici Boží a při-

mlouvá se za nás! (Ř 8,33-34)   

 

Závěr:  
 

1/  BYLI jsme OSPRAVEDLNĚNI a 

naše OSPRAVEDLŇOVÁNÍ je stále 

aktivní. 

2/  To se stále děje skrze KRISTA. 

3/  Kristus je ručitel, advokát, smír-

ce, obhájce před Bohem. 

4/  Nezaměřuj se na sebe a své po-

klesky, nejsi na hřích zacílený člo-

věk. 

5/  Kristus je dokonavatel, završitel, 

jistota našich životů. 

6/  Odmítej myšlení „jsem hříšník“, 

přivlastni si myšlení „jsem ospra-

vedlňované Boží dítě“. 

7/  Nová smlouva je o Kristu a jen 

o Kristu.  

 

Dopisy sedmi sborům-

Pergamon 
Grace Kim, 21.06.2017 

 

Andělu církve v Pergamu 

piš: Toto praví ten, který má ostrý 

dvousečný meč „Vím, kde bydlíš: 

tam, kde je trůn satanův. Avšak pev-

ně se držíš mého jména a nezapřel jsi 

víru ve mne ani ve dnech, kdy můj 

věrný svědek Antipas byl zabit mezi 

vámi, tam, kde bydlí satan. Jen to 

mám proti tobě, že u sebe máš za-

stánce učení Balaámova. Jako on 

učil Baláka svádět syny Izraele, aby 

se účastnili modlářských hostin a 

smilstva, tak i ty máš některé, kteří 

zastávají učení Nikolaitů. Proto se 

obrať! Ne-li, brzo k tobě přijdu a 

budu s nimi bojovat mečem svých 

úst. Kdo má uši, slyš, co Duch praví 

církvím: Tomu, kdo zvítězí, dám jíst 

ze skryté many; dám mu bílý kamé-

nek, a na tom kaménku je napsáno 

nové jméno, které nezná nikdo než 

ten, kdo je dostává.“ (Zj 2,12-17) 

  
1/ Dobové pozadí  - Čtyřicet 

pět mil od Smyrny leželo hlavní 

město římské provincie Asie Perga-

mon, které mělo dlouhou a  

kde bydlí satan. (Zj 2,12- 13) 

Vzkříšený Pán zdůrazňuje 

křesťanům v Pergamonu, oficiálním 

městě Asie, že má ostrý meč s obou-

stranným ostřím. Meč symbolizoval 

Ježíšovou moc, aby posuzoval a do-

byl své nepřátele.  

Z jeho úst vychází ostrý meč, 

aby jím pobíjel národy; bude je pást 

železnou berlou. On bude tlačit lis 

plný vína trestajícího hněvu Boha 

všemohoucího. (Zj 19,15) 

Římský prokonzul bojoval 

sílou meče z jeho soudní síně v Per-

gamonu. Měl úřední moc ke stíhání 

osob, ale jen Kristus má konečnou 

moc. Co když se Kristovi nepřátelé 

najdou mezi těmi, kteří vyznávají 

Jeho jméno, ale skutečně propadli 

kacířství? I proti nim otočí stejný 

meč.  

Ježíš dává této církvi trojí 

doporučení: I. „Vím, kde bydlíš.“ 

Jinými slovy, uvědomuji si prostředí, 

v němž žiješ. II „Pevně se držíš mé-

ho jména.“ Přesto, že jsi pod tlakem, 

neopustil jsi Krista. III „Nezapřel jsi 

víru ve mne.“ Křesťané zde neuctí-

vali císaře nebo pohanské bohy. Ne-

zapřeli víru, i když situace byla kritic-

ká. Byl zabit Antipas, kterého Pán 

povolal, aby věrně svědčil. 

Satanův trůn – Křesťané v 

Pergamonu bydleli tam, kde byl 

»satanův trůn«. 

Řecké slovo thronos je v Bib-

li použito mnoha způsoby, ale nikdy 

neoznačuje pouze místo k sezení. 

Ježíš jim řekl: „Amen, pravím 

vám, až se Syn člověka při obnovení 

všeho posadí na trůn své slávy, tehdy 

i vy, kteří jste mě následovali, usedne-

te na dvanáct trůnů a budete soudit 

dvanáct pokolení Izraele.  (Mt 19,28 - 

ho vztahuje na soudnou stolici) 

Ten bude veliký a bude na-

zván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu 

dá trůn jeho otce Davida. (L 1,32 - ho 

používá ve smyslu královského trůnu) 

To slovo ukazuje na postave-

ní v moci, na autoritu. Satan v Perga-

monu nebyl jen přítomný, ale měl tu 

autoritu a moc. Ve světle dobového 

pozadí, jak jsme ho již poznali (Zeus, 

Asclepios), je několik možností, nač 

může tento trůn ukazovat.  

 
Dokončení příště. 

velkolepou historii. Bylo vybudováno 

na jižním svahu kopce s úchvatným 

pohledem na Středozemní moře a 

bylo vojensky zabezpečeno. Jméno 

Pergamon znamená v řečtině 

„citadela“. Město bylo ovládáno Per-

šany, Řeky a Římany. Dnes leží na 

úpatí kopce turecké město Bergama. 

Pergamon bylo kulturní a 

náboženské centrum, jehož obyvatele 

uctívali císaře a římské bohy. To byl 

patrně důvod, proč Ježíš označil Per-

gamon za místo, kde má satan svůj 

trůn (v. 13). 

Pergamon měl světově pro-

slulou velkou knihovnu. Byla vybu-

dována v druhém století před Kristem 

a obsahovala přes 200 000 rukopis-

ných svitků. Předčila ji pouze knihov-

na v Alexandrii. Lidé Pergamonu tak 

milovali knihy, že vynalezli perga-

men (způsob jak využít zvířecí kůži 

na psaní, podobně jako papír). 

Pergamon bylo také světově 

známé středisko uctívání bohů 

Askleipia, Dia, Dionysia a Athény. 

Symbolem boha Askleipia byli dva 

hadi obtočení kolem hole (a stále je to 

známá lékařská ikona). Na městských 

mincích byli také hadi, kteří předsta-

vovali propojení náboženství a politi-

ky. Někteří měli za to, že Askleipion 

byl „trůn satanův“ proto, že Bible 

nazývá satana hadem. 

Kolem Askleipiona se točil 

také kult uzdravování. Postižení lidé z 

celé Asie cestovali do Pergamonu, 

aby byli v pergamonském chrámu 

uzdraveni. S chrámem byla také spo-

jena lékařská škola. 

Na vrcholu kopce nad měs-

tem byl umístěn trůn, podobný trůnu 

Diovu. Frýzy jsou dnes umístěny v 

berlínském muzeu. Trosky tohoto 

oltáře jsou stále působivé a je snadné 

je nazývat trůnem satanovým. 

Spojení politiky a pohanství 

patrně vytvářely tlak na pergamské 

křesťany, aby činili kompromisy a 

vytvářeli tím příznivé klíma pro Ni-

kolaismus (mravní úpadek). 

2/ Pozdravy a Doporučení 

Andělu církve v Pergamu piš: 

Toto praví ten, který má ostrý dvou-

sečný meč „Vím, kde bydlíš: tam, kde 

je trůn satanův. Avšak pevně se držíš 

mého jména a nezapřel jsi víru ve 

mne ani ve dnech, kdy můj věrný svě-

dek Antipas byl zabit mezi vámi, tam, 



 Tajemství jménem Ježíš Kristus                                   Pavel Kalous 
Občas se mrknu na webové stránky některých sbo-

rů a církví a dívám se, jaká mají vyznání, jaké mají cíle a o 

co jim jde. Najdete tam samé ušlechtilé věci jako: věříme v 

Boha, pomáháme lidem, chceme žít podle Bible, chceme 

budovat morální společnost, jsme otevření pro každého, 

chceme sdílet svou víru a naději … Samé dobré věci hod-

ných lidí. Proti tomu samozřejmě  nelze nic vytknout, ale v 

kontextu biblického poselství něco chybí. Ježíš Kristus, 

který zemřel za naše hříchy a třetího dne vstal z mrt-

vých. Chápu, že si mnozí uvědomují, že jméno Ježíš Kris-

tus je konfrontační. Mnohé interpretace na webových strán-

kách sborů v kolonce „kdo jsme“ nebo „o nás“ jsou velmi 

naředěné, spíše humanistické, lidumilné. Jako by chtěli říci: 

My jsme ti hodní, co dělají sociální práci. Proto se také sna-

ží svým vyznáním a přiznáním ke Kristu domněle neirito-

vat. Jenže, ono jde právě a především o tohoto Krista. 

Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i 

já přiznám před svým Otcem v nebi; kdo mně však zapře 

před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi. (Mt 

10,32-33) 

 Vlastně se ani nedivím, beru-li vážně výše zmíněné 

verše, že některé sbory nerostou, stagnují, nebo se dokonce 

vylidňují. Přitom, podstata těchto veršů je velmi prostá: 

Kristus se jasně přiznává k těm, kteří se jasně přiznáva-

jí k Němu. 

Nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten, který 

už je položen, a to je Ježíš Kristus. (1K 3,11) 

 Základem naší služby, práce a vůbec veškerého 

snažení, je ukazovat na Krista. 

Apoštol Petr říká: Vězte vy všichni i celý izraelský 

národ: Stalo se to ve jménu Ježíše Krista Nazaretského, 

kterého vy jste ukřižovali, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých. 

Mocí jeho jména stojí tento člověk před vámi zdráv. (Sk 

4,10) 

Všichni (celý svět) i celý izraelský národ má vědět, 

že je to moc jména Ježíš Kristus, které jedná a které působí. 

Proto kážeme Ježíše Krista, Jeho jméno, k Němu se přizná-

váme. 

Závěrem chci ještě zdůraznit, co je mi ze „Skutků“ 

a Petrova vyznání velmi sympatické. 

Když to Petr viděl, promluvil k lidu: „Muži izrael-

ští, proč nad tím žasnete a proč hledíte na nás, jako bychom 

svou vlastní mocí nebo zbožností způsobili, že tento člověk 

chodí?“ (Sk 3,12) 

Petr si je naprosto vědom, že to, co se stalo (a co se 

děje), se nestalo ani jeho vlastní mocí a dokonce ani jeho 

vlastní zbožností. Sestro, bratře, nejsi zdrojem života, moci 

a uzdravení, natož spasení. Ani tvá zbožnost, ať už má 

hloubku jakoukoli, neuvolňuje Boží zmocnění. Je to půso-

bící milostivá moc Spasitele jménem Ježíš Kristus. 

Velmi toužím po tom, aby mnozí „chromí a paraly-

zovaní“ (míněno i obrazně) byli uzdraveni a spaseni Kris-

tem. Základním předpokladem proto je, abychom kázali 

Krista, Jeho jméno. Abychom mluvili o tom, proč Ježíš 

skutečně přišel, proč Kristus zemřel na kříži a že byl vzkří-

šen z mrtvých. Přiznávejme se k tomu, přiznávejme se k 

Němu, dělejme to a On sám se k nám a tomu bude přizná-

vat. 

Původce života jste zabili, Bůh ho však vzkřísil 

z mrtvých a my jsme toho svědky. A protože tento člo-

věk, 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, 15 - 16) 

 

Co se stalo s chromým u Krásné brány? 

Apoštol Petr o tom říká: „uvěřil v Jeho jméno“. Dů-

sledkem toho pak bylo, že „moc Ježíšova mu dala sílu 

a zdraví“ a „víra, kterou jméno Ježíšovo v něm vzbudi-

lo“. Bratři a sestry, nemluvíme o Bohu nějak obecně, 

ale konkrétně. Mluvíme o Ježíši Kristu. 

Chci vám připomenout, bratří, EVANGELI-

UM, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, které 

je základem, na němž stojíte, a skrze něž docházíte spá-

sy, držíte-li se ho tak, jak jsem vám je zvěstoval - vždyť 

jste přece neuvěřili nadarmo. Odevzdal jsem vám pře-

devším, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše 

hříchy podle Písem a byl pohřben; byl vzkříšen třetího 

dne podle Písem. (1K 15,1-4) 

To, co zásadně mění dějiny lidstva, život člo-

věka, je jediná neměnná laskává síla milosti Ježíše 

Krista. Apoštol Pavel vyznává, že  ... my kážeme Kris-

ta ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro 

ostatní bláznovství. (1K 1,23) V některých církvích či 

křesťanských skupinách se samozřejmě mluví o Bohu 

a Jeho díle, ale je někdy velice zvláštní, jak málo se 

hovoří o Kristu. Bůh Otec však sám chtěl, aby se v Pís-

mu vše točilo okolo Jeho Syna. 

To, co však člověka znovu oživuje, co způso-

buje jeho víru, co vyhání démony, uzdravuje, vítězí je 

jméno Ježíš Kristus. 

V nikom jiném není spásy; není pod nebem 

jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být 

spaseni. (Sk 4,12) 

Apoštol Petr chromému nenabídl almužnu, jak 

onen muž očekával, ale řekl: „Stříbro ani zlato nemám, 

ale co mám, to ti dám: ve jménu Ježíše Krista Nazaret-

ského vstaň a choď!“ (Sk 3,6) To, co Petr udělal, udě-

lal ve jménu Ježíše Krista Nazaretského. Pán Ježíš sám 

říká: Až dosud jste o nic neprosili v mém jménu. Proste 

a dostanete, aby vaše radost byla plná. (J 16,24) 

První církev toto pochopila. Kázala Krista a to 

působilo. Co ovšem ďábel dělá neustále, že nabízí li-

dem různá jiná jména, ať už ta světská nebo ta „svatá“. 

Jen aby se neklaněli jménu Ježíše Krista. 

Jen o něm je řečeno: Proto ho Bůh vyvýšil na-

de vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před 

jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno - na nebi, na 

zemi i pod zemí a k slávě Boha Otce každý jazyk aby 

vyznával: Ježíš Kristus jest Pán. (Fp 2,9-11) 

Osobně jsem přesvědčen, že požehnání, které-

ho se dostává našemu společenství, je právě díky tomu, 

že jasně a „nenaředěně“ kážeme Ježíše Krista, jako 

Božího Syna a Spasitele hříšníků.  

Ježíš řekl: Hřích v tom, že ve mne nevěří. (J 

16,9) On je dveřmi a jedinou cestou k nebeskému Otci. 



 Základy křesťanské víry  (od září)                                      redakce 

Základy křesťanství aneb Kdyby byl Bůh tak by …  

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

 Každé ÚTERÝ -  18.00,  

Dvořákova 1, Litoměřice (od parkoviště). 
 

 

                                                   Každý je srdečně vítán. 
 

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

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

úvodní lekci. 

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

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

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

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

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

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

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

 Sborová budova                                                                       pastor 
     

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

 Součástí naší vize služby je také sborový 

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

máme dál podniknout. Založili jsme účet jako jakýsi 

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

plňovat, jak je také budeme naplňovat i my. 

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

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

očekává také naši odpověď. 

 Podporujeme Izrael (ICEJ)                                                    redakce 

 Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém bylo založeno v roce 1980 jako 

výraz rozpoznání biblické důležitosti celého města Jeruzalém a jeho spjatosti s židovským 

lidem. Dnes reprezentuje miliony křesťanů, různé církve a denominace. Ve vytvoření Stá-

tu Izrael spatřujeme Boží věrnost vůči starověké smlouvě s židovským lidem.  

Našimi prvořadými cíli jsou: 

Stát s Izraelem, vyjadřovat mu podporu a přátelství 

Vzdělávat celosvětově církev v tématech týkajících se Božích záměrů s Izraelem a 

dalšími národy Blízkého východu 

Být aktivním hlasem na poli usmíření mezi Židy, křesťany a Araby. Podporovat 

církve a křesťanská společenství ve Svaté zemi. 

Naše organizace má hlavní sídlo v Jeruzalémě, pobočky ve více než 70 zemích a 

zastoupení ve 140 státech světa. 

www.ichthyslitomerice.cz 



Narozeniny:  
 

  Báča Josef ml.                        6.  8. 

  Korčáková Emilie                  7.  8. 

  Mrvková Eva                          7.  8. 

  Hodík Martin                          8.  8.   

  Kalous Ondřej                       13.  8. 

  Zimová Jana                          26.  8. 

  Sabó Pavel                             28.  8. 

  Donátová Ráchel                   31.  8. 

Ichthys, Dvořákova 959/1, Litoměřice 412 01 

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

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

Kontakt: 

Úterý - Základy křesťanství - 18.00  (od září, bude upřesněno, v prostorách sboru).  

Středa – biblická hodina – 18.00 – Dvořákova 959/1, Litoměřice  

Neděle – nedělní bohoslužba – 9.30 (v prostorách sboru).  Program pro děti zajištěn. 

Modlitební předměty 

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

● spolupráce s Korejci                      ● Don Harris, misionář /USA/        ●  růst besídky, dorostu a mládeže 

● noví služebníci do sbor.  služeb     ● Brian Dagen, misionář /USA/      ●  za vládu a politiky       
● učit se praktickému křesťanství    ● učednické skupinky                      ●  vlastní budova pro náš sbor  
● seminář s Harveyem Boydem        ● nový sbor ICHTHYS Lovosice    ●  Chong Hoon Han, misionář /J. Korea/ 

Pravidelná shromáždění sboru Ichthys 

Oznámení — info 

    Na náš účet můžete posílat své dobrovolné dary a 

finanční oběti, desátky či firemní sponzoring. Za 

každý takový příspěvek jsme vám velice vděční. 

Rádi vám také vystavíme potvrzení. 

                                                             Děkujeme. 
 

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

 

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

 

 Malachiáš 3,10  Přinášejte do mých skladů 

úplné desátky. Až bude ta potrava v mém domě, 

pak to se mnou zkuste, praví Hospodin zástupů: 

Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevyleji 

na vás požehnání? A bude po nedostatku. 
 

           Pro potřeby společenství Ichthys vydává: 

           © Antiochia ministries. ZDARMA. 

K vedení misijního sboru je povolán  

starší pastor:  ing. Pavel Kalous 

Misijní koordinátor: Brian Dagen 

nedělní besídka - Dáša Kalousová, Šárka Stejskalová, 

                             Naděje Zimová, Jana Donátová  

chvály - Pavel Kalous, Radka Štolcová, Marcela Trejbalová, 

              Jana Krocová 

nahrávání kázání - Pavel Kalous (v mp3) 

úklid sbor. prostor - Jarka Šupová, Jana Krocová,  

                                  Karel Vinš, Jana Zimová 

knihovna - Jana Trojáčková 

kuchyňka - Jarka Šupová  

nástěnky - Laďka Knotková 

skupinka Lovosice - Jana a Jan Donátovi 

skupinka žen - Dáša Kalousová, Šárka Stejskalová 

skupinka mužů - Pavel Kalous 

dorost - Naděje Zimová, Lukáš Kadeřábek 

dramatická skupinka - Ivana Nováková, Vendy Housková,  

                                     Jana Krocová, Jana Trojáčková 

údržba - Mirek Kratochvíl 

správce webu - Vojta Palme 

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

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

    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“.). 

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. Trojáčko-

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

mailto:ichthys.litomerice@atlas.cz

