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

Naše evangelium k vám nepřišlo pouze v slovech, ale v moci Ducha
svatého a v přesvědčivé plnosti. Víte,
jak jsme si kvůli vám počínali, když
jsme byli u vás. (1Te 1,5)
Apoštol Pavel nebyl nějakým
pouhým „mluvkou“. Jeho evangelium
mělo moc. Bylo to něco zvláštního?
Bylo to něco divného? Proč by mělo?
Bylo to „standardem“ prvotní církve.
A je to stále standardem Kristovy církve. Ani v tom se Ježíš (hlava církve)
nezměnil, ani Jeho tělo se nezměnilo.
Má řeč a mé kázání se neopíraly o vemlouvavá slova lidské moudrosti, ale prokazovaly se Duchem a mocí.
(1K 2,4)
Proč to dnes nevidíme? Anebo,
proč se to děje „jinde“? Protože to česká církev ztratila (z různých důvodů).
V podstatě je v podobné situaci, jako
to bylo v době Pána Ježíše.
I žasli nad jeho učením, neboť
učil jako ten, kdo má moc, a ne jako
zákoníci. (Mk 1,22)
Obílené hroby, farizejství, zákonictví, nebiblická vyučování a tradice, evangelium nahrazené sociální prácí, prázdné rituály … Navraťme se do
Písma, Slova pravdy, života a moci.
Nebe a země pominou, ale má
slova nikdy nepominou. (L 21,33) Jeho
Slovo je neměnné a nesmírně mocné.

únor 2017
Někdy církev vypadá jako
setkání lidí, kde farář čte z komiksu
o supermanovi. Komiksy jsou mezi
dětmi oblíbené. Bible je mezi křesťany
oblíbená také. Děti obdivují Supermana, jeho nadpřirozené schopnosti i snahu zachraňovat svět. Křesťané také
obdivují Krista. Jenže, pak se komiks
zavře a je po snech. Nikde nic. Nastupuje opět dnešní církevní „chápání“.
A to je všechno? Je to všechno,
co nám církve nabízí? Supermana na
papíře?
Co dává život, je Duch, tělo
samo nic neznamená. Slova, která
jsem k vám mluvil, jsou Duch a jsou
život. (J 6,63)
Bratře, sestro, jestliže je Kristus živý, jestliže dal svou autoritu a
moc svým učedníkům, ty nechceš takového Krista v našem národě, církvi,
rodině, osobním životě, tady a teď?
Nechceš vstoupit do reality živé mocné církve, tady a teď? Taková totiž
biblická církev byla (a je).
Nebo se spokojíš s Biblí jako
komiksem čteným na neděli?
Království Boží nezáleží v slovech, nýbrž v moci. (1K 4,20)
Chci vše to, co Bible říká, že
nám je Kristem dáno. Chci a budu to
realizovat. Co ty?
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
Jób a o čem to není-dokončení
Pavel Kalous, 16.10.2016
Jób měl na konci dvakrát
tolik majetku.
Narodilo se mu sedm synů a
tři dcery. Jeho stáda čítala sem tisíc
ovcí, tři tisíce velbloudů, pět set
spřežení skotu a pět set oslic. Měl
také velmi mnoho služebnictva. Ten
muž předčil všechny syny dávnověku
(Jb 1,2-3).
A Hospodin Jóbovi žehnal ke
konci více než na začátku, takže měl
čtrnáct tisíc ovcí a koz, šest tisíc velbloudů, tisíc spřežení skotu a tisíc
oslic. Měl také sedm synů a tři dcery
(Jb 42,12-13).
Jóbův dlouhý život:
Po celé zemi se nenašly tak
krásné ženy, jako byly dcery Jóbovy.
Otec jim dal dědictví jako jejich bratrům. Jób potom žil ještě sto čtyřicet
let a viděl své syny i syny svých synů
do čtvrtého pokolení. I zemřel Jób
stár a sytý dnů (Jb 42,15-17).
Bůh Jóba pozdvihl. Nestala
se z něho ztrápená troska.
Závěr:
1/ Celý příběh o Jóbovi čteme očima
Nové smlouvy (jsme lidem Nové
smlouvy, je zaplaceno).
2/ Jób měl v sobě bohabojnost, která
působila v jeho životě životní styl
náboženské morálky.
3/ Nejprve je živý Bůh pro Jóba pouze „božstvo“ (elohim), pak Ho poznává OSOBNĚ (Jahve).
4/ Nečteme, že by se Jób z minulých
dnů nevzpamatoval, naopak.
5/ Přátelé Jóba museli ze svých
„pastorační rad“činit pokání. Jób se
za ně také modlil.
6/ Bůh dal pak Jóbovi zde na zemi
dvakrát tolik.
7/ Živý Bůh je plný soucitu a slitování, to máme zakoušet. Buď biblicky
vyučen.

Proměna mysli
Pavel Kalous, 23.10.2016
Vybízím vás, bratří, pro Boží
milosrdenství, abyste sami sebe

přinášeli jako živou, svatou, Bohu
milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto
věku, nýbrž proměňujte se obnovou
své mysli, abyste mohli rozpoznat, co
je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a
dokonalé (Ř 12,1-2).
Když se člověk stane křesťanem, přijme Ježíše Krista, začne chodit do církve a myslí si, že to je
všechno. To je jako kdybychom šli na
shromáždění a sedli si hned za dveře
a dál už nešli. Je důležité pochopit, že
znovuzrozením
křesťana
teprve
všechno začíná.
Úvodní text je zásadní
v několika ohledech:
Oslovení „bratři“, tj. oslovená je tu církev. Pravá bohoslužba je
právě v tom, že neustále Pánu Bohu
nějakým způsobem potvrzujeme: Pane Ježíši, já ti stále patřím, já jsem
tvůj služebník, promlouvej ke mně,
jednej se mnou. To jsou způsoby,
kterými Bohu vydáváme signály, že o
to stále ještě stojíme. To je důležité si
uvědomit. Vydávání se – je to o postoji, kterým říkáme, moje dveře
k tobě Ježíši jsou stále otevřené. Kdykoliv, ne jen jednou za rok nebo v
neděli.
Řecké PARAKALEO znamená naléhavě volat, žádat, vybídnout, napomenout, povzbuzovat. Je to
intenzivní. Duch Svatý je označen
jako parakletos. Překládá se jako
Přímluvce, také jako ten, kdo povzbuzuje, utěšuje, i vybízí, napomíná.
Dělá to proto, že tě miluje.
Důvodem této naléhavé žádosti, tohoto vybídnutí je „Boží milosrdenství“, Boží milost, láska, soucit.
Protože tě navštívila Boží milost, vybízí tě naléhavě, abys to udělal, jak je
psáno. To je znakem pravé bohoslužby. Někteří křesťané oddělují čas
strávený ve shromáždění od svého
běžného života. Tak to být nemá.
Protože nás navštívil Boží soucit a
Boží milosrdenství, vše, co do nás
Bůh nainvestoval, přineslo kýžený
efekt. Myšlenka oběti se táhne od
samého začátku pádu člověka.
Koná-li se v církvi bohoslužba, pak její hlavní součástí je
„obětování“ Bohu. To bylo vždy ve
SZ spojeno s krví.

Když Adam a Eva zhřešili,
uvědomili si, že jsou nazí a chtěli se
skrýt. Bůh jim dal kožené suknice.
Již tehdy muselo nějaké zvíře zemřít.
Novozákonní církev samozřejmě neobětuje „starozákonním“
způsobem. Přesto Bůh chce, abychom konali bohoslužby:
A/ obětování jako takové
skončilo dokonalou obětí Ježíše
Krista – Beránka Božího. Tím Ježíš
vše vyřešil a zaplatil.
B/ Ježíš nám ukázal, co máme obětovat Bohu: sebe.
Když šel Ježíš odtud dál,
viděl v celnici sedět člověka jménem
Matouš a řekl mu: "Pojď za mnou!"
On vstal a šel za ním (Mt 9,9).
Ondřej, Petr, Jakub a Jan
byli svědci zázračného rybolovu a
čteme: Přirazili s loďmi k zemi,
všechno tam nechali a šli za ním (L
5,11).
Bůh chce, abys mu obětoval
svůj život, tj. byl Bohu k dispozici.
Vydávání sebe sama,
předchází proměně. Nelze být
proměňován bez vydávání se Pánu Ježíši.
Pochopitelně, kdo se nevydává (kdo se drží sám sebe, kdo si
drží sebe), říká tím, že nestojí o proměnu. Dokonce se proměně brání.
Nemůže dojít cíle, kterým je: podobat se Kristu.
To, že jsme se rozhodli
následovat Ježíše Krista, musí být
na nás vidět.
Spousta lidí si vyslechne
evangelium, ale nenastartuje proces
duchovní obnovy. Řecké METAMORPHOSIS – přeměna, proměna, změna myšlení z jedné formy na
druhou. Změna způsobu myšlení
starého člověka do nového způsobu
myšlení nového stvoření.
Řecké NOUS – mysl, myšlení, uvažování, rozum, chápání.
Je důležité vědět:
1/ duch člověka se musí
znovuzrodit (duch člověka je kompletně „nové stvoření“).
2/ duše člověka se musí
proměňovat (proces, jež je součástí
našeho pozemského přebývání) –
rozum, emoce, vůle. Mnoho

křesťanů uvízne v mysli. Mají načtené věci, chodí několik let do církve,
vše analyzují, přemýšlejí. To vše nakonec působí jako zavřené dveře.
Amen, pravím vám, kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě
do něho nevejde." (Mk 10,15). Nemusíme všemu rozumět, je to především
o poslušnosti. Přijetím Ježíše se vše
postupně začíná měnit. …proměňujte
se obnovou své mysli,…to je privátní.
3/ tělo zesnulého křesťana
bude vzkříšeno najednou, živého bude proměněno najednou v okamžik
(při vytržení církve).
Nepřizpůsobujte
se
SUSCHEMATIZO - být v souladu,
identifikovat (s nějakým schématem).
Apoštol říká, abychom neměli svoje
životní schéma jako nevěřící lidé.
Např. nepokradeš x kradou všichni.
Schéma Boží x schéma tohoto světa.
Důsledkem připodobňování
se Kristu - takové bohoslužby je to,
že se zprůzrační voda naší mysli a je
„vidět dále“. Vydáváme-li se Kristu,
tak náš rozum, naše vůle, naše
emoce se dostávají do správných
dimenzí. Začneme rozpoznávat, co
je vůle Boží. Tento svět nám nabízí,
legitimizuje svá schémata „života“ x
Bůh Otec, Syn Ježíš nám také nabízí,
legitimizuje svá schémata „života“.
Co zvolíš?
Mysl, jež se připodobňuje
tomuto světu, nerozpoznává, zakaluje se.
Já jsem k vám, bratří, nemohl
mluvit jako k těm, kteří mají Ducha
(PNEUMATIKOS), nýbrž jako k
těm, kteří myslí jen po lidsku
(SARKIKOS), jako k nedospělým v
Kristu. Mlékem jsem vás živil, pokrm
jsem vám jíst nedával, protože jste jej
nemohli snést - ani teď ještě nemůžete, neboť dosud patříte světu
(SARKIKOS). Odkud je mezi vámi
závist a svár, ne-li z toho, že patříte
světu (SARKIKOS) a žijete jako
ostatní lidé? (1K 3,1-3).
Problémy spočívají v tom, že
jsme SARKIKOS, tj. tělesní, ne duchovní. Nejvíce vidíme chyby toho
druhého.
Znáte věty jako: Já tomu
nerozumím. Ale já to tak cítím. Udělej, co cítíš. Ty to nevidíš, kam se řítíš? Slyšíš, co ti říkám? Je těžké se
rozhodnout. Už bys to měl vědět.

Přišel jsi o rozum? …
Takový člověk funguje na
frekvenci mysli. Když naše víra není
sycena Božím slovem, nemůže vyrůst a přinést mnohonásobný užitek.
Největším tvým nepřítelem může být
tvá neproměněná mysl. Nesváděj to
na ostatní ani na situaci.
Ti, kteří náležejí Kristu Ježíši, ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony. Jsme-li živi Božím
Duchem, dejme se Duchem také řídit
(Ga 5,24-25).
Popravdě, mnoho křesťanů
se ještě nenaučilo ovládat svou duši
(…sebeovládání…). Můžeme k ní
promlouvat a podřizovat ji Bohu.
O Hospodinu mluv s chloubou, moje duše, ať to slyší pokorní a
radují se (Ž 34,3).
Proč se tak trpce rmoutíš,
má duše, proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu
vzdávat chválu, jen jemu, své spáse
(Ž 42,6).
Sebelítost nás odděluje od
Boha a společenství svatých.
Jen zmlkni před Bohem, duše
má, vždyť on mi naději vlévá (Ž
62,6).
Davidův. Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho
svatému jménu! Dobrořeč, má duše,
Hospodinu, nezapomínej na žádné
jeho dobrodiní! (Ž 103,1-2).
Bez proměňování nepoznáme, co po nás Bůh chce.
Nenabízejme oběti, které
Bůh nechce, podobně jako Kain (Gn
4. k.).
Bůh nehledá lidi, kteří Mu
nabízejí dobré skutky, které nás tolik
nestojí, místo sebe samého, což stojí
úplně vše. To je teprve pravá bohoslužba.
Závěr:
1/ Vybídnutí apoštola je naléhavě
vážné.
2/ A o to více, protože jde o Boží
milost.
3/ Text odhaluje, v čem spočívá
„pravá bohoslužba“: Ve vydávání
sebe sama.
4/ Myšlení světa není totožné
s myšlením Krista. Kdyby bylo, lidé
by neukřižovali Pána slávy.
5/ Text nás vede, abychom byli

v souladu s Kristem.
6/ Ladíme svou MYSL do
„komorního A s Kristem“.
7/ Výsledkem toho pak je, že rozpoznáme, „co je vůle Boží, co je dobré,
Bohu milé a dokonalé“. (Ř 12,2)

Díkůvzdání - vděčnost
Pavel Kalous, 30.10.2016
Žalm k díkůvzdání. Hlahol
Hospodinu, celá země! Radostně
služ Hospodinu! Vstupte před jeho
tvář s plesem! Vězte, Hospodin je
Bůh, on nás učinil, a ne my sami
sebe, jsme jeho lid, ovce, které pase.
Vstupte do jeho bran s díkůvzdáním,
do nádvoří jeho s chvalozpěvem!
Vzdávejte mu chválu, dobrořečte
jeho jménu, neboť Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné, jeho
věrnost do všech pokolení! (Ž 100,15).
Máme-li nějaké potíže, je
dobré si uvědomit: Nepotkala vás
zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni
zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i
východisko a dá vám sílu, abyste
mohli obstát (1Ko 10,13).
Ani David si nestěžoval: I
když půjdu roklí šeré smrti, nebudu
se bát ničeho zlého, vždyť se mnou
jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují (Ž 23,4).
Každý máme v různém období života nějaké údolí. Nejsme
v něm sami. Je tam s námi Bůh.
Je automatické, že začínáme
den chválou? Je to rys našeho vztahu
s Bohem. Každý den je nové díkuvzdání. Je dobré to dělat.
Nechť ve vás přebývá slovo
Kristovo v celém svém bohatství: se
vší moudrostí se navzájem učte a
napomínejte a s vděčností v srdci
oslavujte Boha žalmy, chválami a
zpěvem, jak vám dává Duch (Ko
3,16). Církev má zpívat písně chvály.
A vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista (Ef 5,20).
Netrapte se žádnou starostí,
ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu
(Fp 4,6).

Děkování má být součástí
každé modlitby.
Kdy můžeme mluvit o tom,
že „obětujeme“ oběť díků?
Mne oslaví ten, kdo přinese
oběť díků, ten, kdo jde mou cestou;
tomu dám zakusit Boží spásu (Ž
50,23).
Tobě obětuji oběť díků a
budu vzývat Hospodinovo jméno (Ž
116,17).
Oběť chval je, když k Bohu
přicházíme a zrovna nám není do
zpěvu. Musíme se pro to rozhodnout.
Každá oběť nás něco stojí. Bůh chce,
abychom Mu za všech okolností děkovali. Není to divné? Bůh poslal
svého Syna, aby zaplatil za naše hříchy. To je vždy důvod ke chvále.
Přestože to víme, prožíváme svoji
lidskou situaci. Kdo se naučí obětovat oběť díků a přicházet do Jeho
bran s díkuvzdáním (napříč okolnostem), začíná objevovat moc chvály.
Vzpomeňme na Abrahama,
po letech se dočkal syna zaslíbení a
za nějakou dobu dostal od Boha pokyn, aby ho obětoval. Abraham se
rozhodl, že vše udělá v důvěře, že
Bůh je mocen jeho syna zase vzkřísit. On svojí poslušností Bohu zapřel
sám sebe. Pravá bohoslužba je, když
přinášíme sami sebe jako oběť Bohu.
Abychom toho byli schopni, musíme
umenšovat sebe, zemřít v každé oblasti našeho života.
Přečtěte si znovu úvodní verše:
1/ a) vybídnutí i příkaz ke
službě Hospodinu (u Židů běžné –
dodržení příkazu přináší pozitivní
efekt). Je to dodržení směrovky, ze
které vyplývá Boží požehnání. Může
být oběť, kterou Bůh přijme a oběť,
kterou nepřijme (Abel x Kain). Důležitý je postoj našeho srdce.

b) Vstupte před Něj s radostí
(BK s radostným prozpěvováním).
Pokud se Bohu začneme vydávat,
prožijeme úlevu, že nemusíme nést
sami sebe. Najdeme-li zalíbení
v Pánu, prožijeme osvobození. Pak
přichází radost.
2/ Proč? Důvod?
Jsme stvoření a On Stvořitel.
My jsme si Boha nevymysleli, ale On
vymyslel nás. On je původce života a
naprosto nám rozumí. Zná nás. Chce
být naším pastýřem. Zloděj přichází,
jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem
přišel, aby měly život a měly ho v
hojnosti. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce (J
10,10-11). A Ježíš dal svůj život za
své ovce.
3/ … do jeho bran
. . . do Jeho blízkosti (do blízkosti Krále) . . . s díkůvzdáním a
chvalozpěvem . . .
. . . vzdávejte chválu . . . dobrořečte Jeho jménu . . . Židé chodili
do chrámu, někdy tam sestupovala
Hospodinova sláva. Boží moc byla
tak silná, že ani kněží nemohli sloužit. Chrámová hora vždy symbolizovala Boží blízkost.
Ty jsi ten Svatý, jenž trůní
obklopen chválami Izraele (Ž 22,4).
Je Bůh v Česku obklopen chválou
církve? Bůh chce být obklopen chválou svého lidu.
4/ ... neboť Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné.
Vděčnost je prokázané díky
(„tisíceré“) zvláště tam, kdy vám někdo pomohl ze ztracené situace.
Vděčnost je naše odpověď. Boží
oběť se nedá vyvážit. Buďme mu
vděční. Naše vydání, to je to, co můžeme Bohu nabídnout. Každý den
můžeme svěřit do Božích rukou. Určuje to charakter toho dne.
… a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává Duch (Ko 3,16).
Buďme vděčni za to, že dostáváme neotřesitelné království, a
služme proto Bohu tak, jak se jemu
líbí, s bázní a úctou (Žd 12,28). Bohu
projevujeme svoji vděčnost svými
ústy.
Jaké jsou naše vnitřní investice?
Nemějte starost a neříkejte:
co budeme jíst? Co budeme pít? Co

si budeme oblékat? Po tom všem se
shánějí pohané. Váš nebeský Otec
přece ví, že to všechno potřebujete.
Hledejte především jeho království a
spravedlnost, a všechno ostatní vám
bude přidáno. Nedělejte si tedy starosti o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost na svém
trápení (Mt 6,31-34).
Co my dáváme Pánu? Stojí
nás to něco? Stále si nějaké věci držíme. Bůh přece ví, co potřebujeme.
Nejdůležitější je hledání Boha, nelze
to otočit nebo zaměnit za něco jiného
(rodinu, kariéru,…). Nebezpečí
„jistoty“ spoléhání na sebe sama, své
schopnosti, své bohatství. Člověku
může být odňato to, co má.
Zbožnost, která se spokojí s
tím, co má, je už sama velké bohatství. Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést
(1Tm 6,6-7).
Co není předmětem díkůvzdání:
Neděkujeme
Bohu
za
„všechno“. Děkujeme za vše, z čeho
nás Bůh Kristem vykoupil. Nemůžeme děkovat za hřích a za důsledky,
které z toho vyplývají (nemoci, války, vraždy, špatné situace, …).
Tak často nevěříme tomu,
před čím nás Bible varuje. Lidstvo
se může z toho všeho POUČIT, ale
toto vše není nástrojem Boha, jak
lidstvo něco NAUČIT.
Když se Bohu plně vydáme,
tím dáváme najevo svoji vděčnost.
Závěr:
1/ Děkuj „osobě“ Hospodinu, Synu a
Duchu svatému.
2/ Uč se děkovat (kdykoliv). Jako
děti se to pracně učí, pracně se to učí
i věřící.
3/ Děkování je součástí životního
stylu křesťana (za spasení, za nový
život, děkuj za dobrý den, za jídlo, za
bydlení, za práci …).
4/ Neděkuj za to, co ti Hospodin nedává.
5/ Nenechej se „uhnat“ tím, že nutně
potřebuješ víc a víc a pak ti bude
lépe, budeš šťastný. Člověku je
dobře v Boží blízkosti. Hledej nejprve …
6/ Když přicházíš k Bohu, začni
chválou a díkem.

Vztahuj ruku s odvahou
Pavel Kalous, 6. 11.2016
Když to bratří uslyšeli,
pozdvihli jednomyslně hlas k Bohu a
řekli: "Pane, který jsi učinil nebe i
zemi i moře a všecko, co je v nich, ty
jsi skrze Ducha svatého ústy našeho
otce Davida, svého služebníka, řekl:
`Proč zuří pohané hněvem a národy
osnují marná spiknutí? Povstávají
králové země a vladaři se srocují
proti Hospodinu a jeho Mesiáši.´Opravdu se srotili v tomto městě
Herodes a Pontius Pilát spolu s pohany i s národem izraelským proti
tvému svatému služebníku Ježíšovi,
kterého jsi posvětil, a vykonali, co tvá
ruka a tvá vůle předem určila. Pohleď tedy, Pane, na jejich hrozby a
dej svým služebníkům, aby s odvahou
a odhodlaně mluvili tvé slovo; a vztahuj svou ruku k uzdravování, čiň znamení a zázraky skrze jméno svého
svatého služebníka Ježíše." (Sk 4,2430). Čti celé v. 31-33
Čtete rádi Skutky svatých
apoštolů? A víte, že tato kniha nemá
ucelený závěr? Je to proto, že skutky
svatých apoštolů trvají dál. Apoštol
není
nadpřirozený
křesťan,
v překladu je to posel. V historii je
spoustu mužů a žen, kteří přijali tu
milost kázat Krista a mnohdy neváhali obětovat perspektivu poklidného
života, šli do nepřízně lidí a dokonce
někteří obětovali svůj život pro evangelium. V naší republice máme svobodu, nejsme vystaveni pronásledování. Přesto řešíme, jak lidem zvěstovat evangelium. I v naší situaci je
důležitá odvaha. Bible říká, že se máme modlit s druhými za jejich uzdravení, za jejich složitou situaci, vydávat svědectví o Kristu.
Co tomu předcházelo:
Zavolali je tedy a přikázali
jim, aby jméno Ježíšovo vůbec nerozhlašovali a o něm neučili. Ale Petr a
Jan jim odpověděli: "Posuďte sami,
zda je před Bohem správné, abychom
poslouchali vás, a ne jeho. Neboť o
tom, co jsme viděli a slyšeli, nemůžeme mlčet.“ A tak jim pohrozili a propustili je, protože nenašli nic, zač by
je mohli potrestat; také měli obavy z
lidu, neboť všichni chválili Boha za
to, co se stalo. Tomu chromému, který byl zázračně uzdraven, bylo totiž

už přes čtyřicet let. Když byli Petr a
Jan propuštěni, vrátili se mezi své a
oznámili, co jim řekli velekněží a
starší (Sk 4,18-23).
My nejsme v takové situaci,
učedníci měli přímo zakázáno hovořit a vyučovat o Ježíši. Uzdravení
chromého se stalo skrze jméno Ježíš.
Zákoníkům a farizejům vadilo, že
obyčejní učedníci mají větší moc než
oni. Kniha Skutků říká, že když kážeme Krista, může přijít čas požehnaného klidu, ale také může přijít opozice. My máme stále spoustu skvělých situací, kdy můžeme kázat Krista. Buďme v tom iniciativní. Bůh od
nás nechce žádnou službu, která by
byla z naší síly.
Ti, kdo žijí jen z vlastních sil,
nemohou se líbit Bohu (Ř 8,8).
Skvělé je, že poslal do našeho srdce Ducha Svatého, který je tím
zdrojem. Někdy pro spoustu práce
nemáme čas se modlit, potom neprožíváme to, že Duch Svatý je s námi.
Nelze nabízet lidem něco, co na nás
není vidět (jako v pohádce jitrnici,
kterou svět neviděl).
Tato kniha popisuje nadšené
očekávání apoštolů. A Pán potvrzoval jejich skutky. Předkládali lidem
evangelium, které fungovalo. Kde
toto církev cestou ztratila a čím vším
to nahradila? Skvělé je, že máme
Bibli. Ta říká, že když byli apoštolové v tlaku, tak se začali společně
modlit.
To, že se tady scházíme, nikomu nevadí, je to lidem okolo celkem jedno.
1/ Bojujeme boj, kážeme
evangelium, Krista
Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento
věk tmy, proti nadzemským duchům

zla (Ef 6,12).
Když jsme vstoupili do
vztahu s Bohem a přijali povolání
kázat Krista, tak jsme vstoupili do
duchovního boje. Duchovním silám
zla to není jedno.
Jděte a kažte, že se přiblížilo
království nebeské. Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu,
malomocné očišťujte, démony vymítejte; zadarmo jste dostali, zadarmo
dejte (Mt 10,7-8).
Petr vztahoval ruku ke chromému: Petr však řekl: "Stříbro ani
zlato nemám, ale co mám, to ti dám:
ve jménu Ježíše Krista Nazaretského
vstaň a choď!" (Sk 3,6).
A postavil ho na nohy. Bylo
to z Petra?
Ne, Petr zažil seslání Ducha
Svatého na učedníky a něco zásadního se změnilo v jeho životě. Není to
o rozdávání chleba, člověk potřebuje
postavit na nohy vnitřním způsobem. Zlý se stará o to, aby lidstvo
bylo chromé, slepé, nevědomé.
Bůh tohoto světa oslepil jejich nevěřící mysl, aby jim nevzešlo
světlo evangelia slávy Kristovy, slávy toho, který je obrazem Božím (2K
4,4).
Proto oni, ač vidí, tak jsou
slepí. I my jsme byli ve stejné situaci.
Bojuj dobrý boj víry, abys
dosáhl věčného života, k němuž jsi
byl povolán a k němuž ses přihlásil
dobrým vyznáním před mnoha svědky (1Tm 6,12).
Naše víra není skrytá a Boží
království také být nemá. Evangelium si nemáme říkat mezi sebou.
Boží království má být viditelné a
hmatatelné, tj. reálné.
2/ Společná JEDNOMYSLNÁ modlitba.
Je nesmírně důležité, když
se církev sjednocuje na modlitbách.
Modlíme se společně „Otče, náš“.
Neshromažďujeme se kolem
lidské osobnosti, ale kolem Pána, o
kterém Bible říká, že je Kyrios, absolutní Stvořitel, počátek všeho,
Vládce a Původce všeho.
Modlili se „SPOLU“, ne
doma o samotě. Shodli se na tom a
společně se modlili – viz úvodní
verše… a dej svým služebníkům, aby
s odvahou a odhodlaně mluvili tvé

slovo.
Představme si, že bychom
vytahovali síť z moře jednotlivě po
lanech. Co bychom vytáhli? Ten zlý
na to hraje. Snaží se rozdrobit shromáždění církve, aby nebyla jednomyslná a společná. Společné modlitby
církve chybí. Modlitební shromáždění jsou málo navštěvovaná.
Ti všichni se svorně a vytrvale modlili spolu se ženami, s Marií,
matkou Ježíšovou, a s jeho bratry (Sk
1,14).
Vytrvale poslouchali učení
apoštolů, byli spolu, lámali chléb a
modlili se (Sk 2,42).
3/ Společná KONKRÉTNÍ
modlitba.
Modlitba církve má být, jak
vidíme, konkrétní.
A/ … vidíš jejich hrozby, dej
nám odvahu a odhodlanost mluvit
Boží slovo… Církev se hrozbami nedala odradit.
B/ Církev se modlila za viditelnou Boží moc na zemi.
…. a vztahuj svou ruku k
uzdravování, čiň znamení a zázraky
…
C/ … modlila se skrze jméno
Ježíše … (J 16,24)
… skrze jméno svého svatého
služebníka Ježíše.
Kolik lidí se „SPOLU“ za
„TO“ modlí? Církev nemusí říkat
hluboké myšlenky. Kde jsou hříšníci,
kteří pod mocí Ducha jsou usvědčeni
a činí pokání? Kde jsou lidé, kteří
jsou znovunaplnění Duchem Svatým?
Kde jsou lidé, kteří jsou napojeni na
DS a vynáší ze svého srdce jen to
dobré? Tlučme, ať je otevřeno. Modleme se za průlom viditelného Božího
království.
4/ Boží REAKCE je také
KONKRÉTNÍ.
Když se pomodlili, otřáslo se
místo, kde byli shromážděni, a všichni byli naplněni Duchem svatým a s
odvahou mluvili slovo Boží (v. 31).
Opět je naplnil Duchem Svatým. A
to, za co se modlili, se také stalo.
A/ otřáslo se to místo;
B/ byli naplněni Duchem
svatým;
C/ s odvahou mluvili slovo
Boží.
Všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli a jednoho srdce a nikdo

neříkal o ničem, co měl, že je to jeho
vlastní, nýbrž měli všechno společné.
Boží moc provázela svědectví apoštolů o vzkříšení Pána Ježíše a na
všech spočívala veliká milost (v. 3132).
5/ Odvaha Božího člověka
není lidská, tělesná.
Má-li být např. Jozue rozhodný, smělý, odvážný:
Hebrejské AMETS - tj. ukázat se jako silný, projevit kuráž, odvážný, tvrdohlavý, pevný. Ta síla
není síla lidská. ROZHODNOST –
tj. schopnost činit rozhodnutí a realizovat rozhodnutí; kuráž, smělost,
odvaha, odhodlání. Projevuje se realizací pomocí Boží síly. Nestačí o
tom jen mluvit, nebo přemýšlet.
Naději slož v Hospodina.
Buď rozhodný, buď udatného srdce,
naději slož v Hospodina! (Ž 27,14).
Řecké DEILIA – tj. zbabělost, strach, bojácnost (v Písmu vždy
v negativním; vláda strachu). Neboť
Bůh nám nedal ducha bázlivosti
strachu (zbabělosti), nýbrž ducha
síly, lásky a rozvahy (2Tm 1,7).
To je pravda, postavme se na
to. Bůh nám to dal. Zbabělci nemají
podíl na Božím království. Avšak
zbabělci, nevěrní, nečistí, vrahové,
cizoložníci, zaklínači, modláři a
všichni lháři najdou svůj úděl v jezeře, kde hoří oheň a síra. To je ta druhá smrt (Zj 21,8).
Učedníci se modlili se přesně tak, jak se má, protože nebe na to
odpovědělo. Proč někdy nebe neodpovídá? Jsem přesvědčen, že nebe již
odpovědělo. Možná tobě i dnes.
Modlíme se a prosíme někdy nesprávně.
Mezi lidem se rukama apoštolů dálo mnoho znamení a divů.
Všichni se svorně scházeli v Šalomounově sloupoví a nikdo jiný se
neodvažoval k nim přidružit, ale lid
je chválil a ctil. A stále přibývalo
mnoho mužů i žen, kteří uvěřili Pánu. Dokonce vynášeli nemocné i na
ulici a kladli je na lehátka a na nosítka, aby na některého padl aspoň
Petrův stín, až půjde kolem. Také z
ostatních míst v okolí Jeruzaléma se
scházelo množství lidí; přinášeli nemocné a sužované nečistými duchy a
všichni byli uzdravováni (Sk 5,1216).

Když fouká Duch Svatý, přichází opozice.
Ale velekněz a jeho stoupenci, totiž saducejská strana, byli naplněni závistí; chopili se apoštolů a
vsadili je do městského vězení (Sk
5,17-18).
Závěr:
1/ Shromáždění církve není „kulturní
akcí“. Je to shromáždění svatých, kdy
Kristus je uprostřed.
2/ Církev bojuje boj, káže Krista,
evangelium.
3/ Církev se SPOLEČNĚ modlí.
4/ Církev se JEDNOMYSLNĚ modlí.
5/ Církev se modlí KONKRÉTNĚ.
6/ Odvaha církve není lidská, ale z
Ducha Kristova.
7/ Bůh na to odpovídá. Neviditelně
nebo viditelně?

Směle k trůnu milosti
Pavel Kalous, 13. 11.2016
Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v
pravý čas (Žd 4,16).
Je to úžasný verš, který vyzývá a povzbuzuje člověka, aby se nebál chodit před Boží tvář. Ze zkušenosti vím, že přicházejí noví lidé,
kteří by rádi chválili Boha, ale někde
v nich promlouvá hlas, že ještě
nejsou tak svatí a prozáření jako ti
druzí. Není nic, co by nás mělo oddělovat od Boží lásky. Trůn Boží milosti není v našem sboru.
V něm smíme i my ve víře
přistupovat k Bohu svobodně a
s důvěrou (Ef 3,12).
Celý kontext: PROTOŽE máme mocného velekněze, který vstoupil
až před Boží tvář, Ježíše, Syna

Božího, držme se toho, co vyznáváme.
Nemáme přece velekněze, který není
schopen mít soucit s našimi slabostmi; vždyť na sobě zakusil všechna
pokušení jako my, ale nedopustil se
hříchu (Žd 4,14-15).
Pokud posloucháme svoje
vnitřní hlasy o své nehodnosti, tím
uvažujeme stále jen a jen o sobě. Ale
tento text vůbec nemluví o člověku,
který přistupuje k trůnu milosti, ale o
Veleknězi, který stojí mezi námi a
Bohem. Ten pro nás již vše vyřešil a
připravil.
Svůj pohled zaměřujeme na
našeho velekněze, Krista Ježíše:
1/ můžeme-li přistoupit ke
svatému Bohu a Jeho „trůnu milosti“, pak je to proto, že tam stojí velekněz Kristus
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! (Ř 8,33-34).
Žádná lidská spravedlnost
neexistuje. Svět neleží v Božích rukou, ale v rukou pána tohoto světa a
nás lidí. Bůh ospravedlňuje.
Použité
řecké
ENTUGCHANÓ znamená obrátit se na někoho s; prosit za, zastávat se, přimlouvat se. Ježíš je náš advokát. U soudu
za nás bude stát Kristus.
Proto přináší dokonalé spasení těm, kdo skrze něho přistupují k
Bohu; je stále živ a přimlouvá se za
ně (Žd7,25). Mluví se zde o Ježíši.
Toto vám píšu, děti moje,
abyste nehřešili. Avšak zhřeší-li kdo,
máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého (1J 2,1).
Řecké PARAKLETÓS - přimlouvat, obhajovat, zastávat se (angl.
překlady ADVOCATE). Máme u
sebe advokáta.
Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. …
Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k
Otci než skrze mne.“ (J 10,9.14,6).
Od nové smlouvy přicházíme
k Bohu skrze Ježíše Krista. Boha
v Jeho plnosti poznat nemůžeme.
Proto se Bůh vtělil a my můžeme
číst, jaký měl charakter. Chceme-li

vidět Boha, čtěme Bibli skrze poznání Pána Ježíše Krista.
Fíkovník bez ovoce nemá co
nabídnout: Potom jim pověděl toto
podobenství: "Jeden člověk měl na
své vinici fíkovník; přišel si pro jeho
ovoce, ale nic na něm nenalezl. Řekl
vinaři: `Hle, už po tři léta přicházím
pro ovoce z tohoto fíkovníku a nic
nenalézám. Vytni jej! Proč má kazit i
tu zem?´ On mu odpověděl: `Pane,
ponech ho ještě tento rok, až jej okopám a pohnojím. Snad příště ponese
ovoce; jestliže ne, dáš jej porazit´." (L 13,6-9). Jsme vděční, že máme před Bohem Otcem úžasného advokáta?
2/ Tento trůn je „trůnem
milosti“ a nikdo to nemůže změnit,
ovlivnit
Hospodinovo milosrdenství,
jež nepomíjí, jeho slitování, jež nekončí. Obnovuje se každého rána,
tvá věrnost je neskonalá. Toto je důležité si připomínat každé ráno. Pokračuje to vyznáním: "Můj podíl je
Hospodin," praví má DUŠE, proto na
něj čekám. Dobrý je Hospodin k těm,
kdo v něho naději složí, k duši, jež se
na jeho vůli dotazuje (Pláč 22-23, 2425).
Můžeme svoji duši učit tomuto postoji. Můžeme mít kolem
sebe Boží milost, a přesto ji můžeme
míjet. A každý den je nová bez ohledu na to, zda ji čerpáme. „Kdo žízní
ať přistoupí a zadarmo nabere vody
života.“ – zpíváme v písni.
Bez Boží milosti se můžeš
snažit, jak chceš, ale nikdy si nepomůžeš.
Bez věčné Boží milosti se
Boží člověk vyčerpává.
Jediný, kdo to může ovlivnit, jsi ty sám, sama.
Jestliže s ním vytrváme, budeme s ním i vládnout. Zapřeme-li
ho, i on nás zapře. Jsme-li nevěrní,
on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe (2Tm 2,12-13).
Nezáleží na církvi, ale na nás,
zda vytrváme. On je věrný, pro naše
dnešní nepravosti, nám zítřejší milost
neupře. Každý den na nás čeká čerstvá milost od Pána Ježíše. Stačí do ní
jen vstoupit. Boží milost je nevyčerpatelný zdroj.
Nepohrdej Boží milostí
(sám se před Bohem nikdy

neospravedlníš): Nepohrdám Boží
milostí: Kdybychom mohli dosáhnout spravedlnosti skrze zákon, byla
by Kristova smrt zbytečná (Ga 2,21).
Zákon tu není od toho, abychom se skrze něj mohli dostat do
nebe. Je tu od toho, abychom pochopili, že nemáme šanci. Úlohou Zákona je člověka vyšetřit a odhalit.
V okamžiku, kdy to pochopíme,
rychle odběhneme pod milost Ježíše
Krista.
Neboť Zákon byl dán skrze
Mojžíše, milost a pravda se stala
skrze Ježíše Krista (J 1,17).
Když z milosti, tedy ne na
základě skutků - jinak by milost nebyla milostí (Ř 11,6).
3/ Je však zapotřebí
k tomuto trůnu milosti přistoupit,
a to každý sám za sebe.
To nikdo za tebe neudělá.
Noe, Daniel a Jób, jakože
jsem živ, je výrok Panovníka Hospodina, nevysvobodí ani syna ani dceru. Svou spravedlností vysvobodí jen
sami sebe (Ez 14,20). Ukazuje, kam
až se za člověka můžeme modlit a
kde začíná zodpovědnost člověka
sama za sebe.
Já však pro tvé hojné milosrdenství smím přicházet do tvého
domu, smím se klanět před tvým svatým chrámem ve tvé bázni (Žalm
5,8). Každý sám za sebe.
4/ „Zlý“ ovšem nechce,
aby lidé k trůnu milosti přistupovali.
A/ Nechce, aby to byli lidé,
kteří potřebují ospravedlnění a poznali to. Mnoho lidí má vůči církvi
spoustu bariér a přitom nemají žádnou zkušenost s církví.
B/ Nechce, aby to byli lidé
sice ospravedlnění, ale o svém
ospravedlnění třeba pochybují, když
chybují či hřeší nebo naopak, snaží
se svými skutky dostat milost.
Četli jsme, že jestliže člověk
zhřeší, má před Bohem advokáta. U
„trůnu milosti“ to NENÍ nikdy o
lidech, ale o KRISTU (je advokátem). Je jako advokát, který vás zastupuje, mluví za vás. Je zapotřebí u
soudu, protože ty věci zná, aby zaznělo Jeho slovo, a vy do toho naprosto nemluvíte.
Víte, že hřešíte, když chcete
přistupovat k Bohu SKRZE své

skutky? Dobré skutky by měly být
výsledkem Božího působení Boží
lásky v našem životě, ale ne jako cesta k Bohu. Jsou ovocem našeho vztahu s Bohem.
Vždyť ze skutků zákona
`nebude před ním nikdo ospravedlněn´, neboť ze zákona pochází poznání hříchu. … Všichni zhřešili a jsou
daleko od Boží slávy; jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši (Ř 3,20.23-24).
5/ Text je připomenutím a
výzvou nám i shrnutím o Něm.
Mezi mnou a Bohem Otcem
stojí skvělý „advokát“ Kristus.
Je totiž jeden Bůh a jeden
prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe
jako výkupné za všechny, jako svědectví v určený čas (1Tm 2,5-6).
V Bibli nečteme, že se za nás
přimlouvá Marie nebo svatí. Ježíš se
jako první člověk stal tou smírnou
obětí před Bohem. Proto na sebe musel vzít lidské tělo.
Řecké
MESITÉS
(prostředník) - ten, který zaručuje
správný průběh jednání na základě
stanovených podmínek smlouvy mezi
oběma stranami; rozhodčí, prostředník, mediátor.
Amen, amen, pravím vám,
kdo slyší mé slovo a věří tomu, který
mě poslal, má život věčný a neopodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do
života (J 5,24).
Soud se nás netýká, máme
tam dokonalého advokáta.
O milost se nesnažíme, je
nám již daná. Milost je HŘIVNOU
na každý den. Kazatelé (a nikdo jiný) vám vaši zítřejší milost nemohou
vzít, ani ji nijak ovlivnit.
Co s ní tedy uděláš? Jak
s ní zacházíš?
Ježíš mu odpověděl: „Tak
dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě
neznáš? Kdo vidí mne, vidí Otce. Jak
tedy můžeš říkat: Ukaž nám Otce?“ (J 14,9).
Modleme se za to, abychom
viděli Otce.

2/ SKRZE Krista, jiného PROSTŘEDNÍKA Otec Bůh neustanovil.
3/ Před Bohem Otcem a námi stojí
vynikající „tvůj“ ADVOKÁT, Kristus. Děkuj za Něj.
4/ Se svými skutky, svým ospravedlněním, výmluvami to ani nezkoušej,
je to ZBYTEČNÉ.
5/ Nenechej se „zlým“ obelhávat
ohledně Boží milosti. Buď smělý a
přistup.
6/ K „trůnu milosti“ buď TY přistupuješ anebo TY nepřistupuješ.
7/ Co uděláš s Boží milostí (zítra,
pozítří …)? Milost tu je. Přistoupíš a
nabereš?

Přítomnost Boží s námi
Pavel Kalous, 20. 11.2016
Mojžíš mu řekl: "Kdyby s
námi neměla být tvá přítomnost, pak
nás odtud nevyváděj! Podle čeho
jiného by se poznalo, že jsem u tebe
našel milost já i tvůj lid, ne-li podle
toho, že s námi půjdeš; tím budeme
odlišeni, já i tvůj lid, od každého
lidu na tváři země." Hospodin Mojžíšovi odvětil: "Učiním i tuto věc, o
které mluvíš, protože jsi u mne našel
milost a já tě znám jménem." (Ex
33,15-17).

Tak
mluvil
Mojžíš
s Hospodinem, než vyvedl lid
z Egypta. To je text přesně do naší
situace. Ježíš svoji církev vysílá. Také ji k tomu vybavuje a zmocňuje.
Z textu je zřejmé, že Mojžíš si uvědomuje, že to, co je Boží, je viditelné. A co Boží není, tak je také odlišené. Nechtěl odejít bez Boží pomoci.
Jak bychom chtěli být křesťany bez Boha, který je přítomný?
Ti, kdo žijí jen z vlastních sil,
nemohou se líbit Bohu (Ř 8,8).
Jak nás odlišuje Boží přítomnost? To je něco, co církvi schází.
Učinils ho navždy požehnáním, oblažuješ ho radostí z tvé přítomnosti (Ž 21,7). I David měl zkušenost s Boží přítomností.
O Izraelcích „se vědělo“, že
Závěr:
je s Nimi jednající Hospodin. Vzpomeňme na Rachab:
1/ Můžeme-li přistoupit ke Svatému
Řekla těm mužům: „Vím, že
Bohu Otci, pak pro oběť velekněze Hospodin dal zemi vám. Padla na
Syna Ježíše Krista.
nás hrůza před vámi a všichni

obyvatelé země propadli před vámi
zmatku. Slyšeli jsme, jak Hospodin
před vámi vysušil vody Rákosového
moře, když jste vycházeli z Egypta, a
jak jste v Zajordání naložili se dvěma
emorejskými králi, se Síchonem a
Ógem, které jste zahubili jako klaté.
Jakmile jsme to uslyšeli, ztratili jsme
odvahu a pozbyli jsme ducha, poněvadž Hospodin, váš Bůh, je Bohem
nahoře na nebi i dole na zemi. …
„ (Joz 2,9-11).
Jen zprávy o Hospodinově
moci jim vzaly odvahu. Boží přítomnost byla viditelná.
Ježíš přistoupil a řekl jim:
"Je mi dána veškerá moc na nebi i na
zemi (Mt 28,18). Kolik moci zbývá
zlému? Žádná. Zlý je smrtelně zraněný.
Kde je tedy ta moc církve?
Co se stalo? V Bibli se píše: Ježíš
Kristus je tentýž včera i dnes i na věky (Žd 13,8).
Bůh Bible, Hospodin, je
živým Bohem přítomnosti. A v ničem se nezměnil. Je stále konajícím. David vyznal svoji osobní touhu: Jako laň dychtí po bystré vodě,
tak dychtí duše má po tobě, Bože! Po
Bohu žízním, po živém Bohu. Kdy se
smím ukázat před Boží tváří? (Ž 42,2
-3). Podobně jako Marie, která si sedla k Ježíšovým nohám, aby měla Jeho
přítomnost. Je to přirozená touha
znovuzrozeného člověka.
Neboť kde jsou dva nebo tři
shromážděni ve jménu mém, tam jsem
já uprostřed nich (Mt 18,20).
Boží moc a přítomnost přece
musí být reálná, viditelná. Mojžíš
nechtěl bez Boží přítomnosti odejít.
A mnohá církev toto nehledá.
Církev, která se nemůže prokázat Boží přítomnosti, musí lidem
„něco“ nabídnout.
Boží přítomnost se nahrazuje
liturgií (někdy se do církve vkrádá až
mystika: „tajemství“ liturgie). Boží
přítomnost se nahrazuje „viditelnými
svatými“. Boží přítomnost se nahrazuje „hlubokými myšlenkami“. Boží přítomnost se nahrazuje službou
potřebným (vidí v nich Krista, dle
Bible správně, jenže …). V mnohých
křesťanských organizacích se nekáže
Kristus, dokonce se nesmí. Lidem na
Titaniku, který se potápí, dáme jídlo,
oblečení a odplujeme. Ježíš přece

nepřišel proto, abychom nakrmili
hladové. Kvůli tomu Ježíš nezemřel
na kříži. Zemřel kvůli našemu hříchu. Služba potřebným se má poskytovat jen s evangeliem. Musíme
lidem dávat šanci záchrany.
Do církve se nabalilo
„věcí“, které tam být nemají. Dokonce se ani lidem nedoporučuje
číst Bibli, mají přece kněze. Církev
zapomněla, že má jen jediný vzor a
tím je Pán Ježíš Kristus. V podstatě
rezignovala na Boží přítomnost, a
kdo ví, jestli to není záměrné. Bylo
by to něco divného?
Vlastně ani ne, protože: Co
udělali vinaři pronajatých vinic se
synem, dědicem, když se vrátil?
Zabili ho. Co udělali Židé se Synem, Mesiášem, když: Přišel do
svého vlastního, ale jeho vlastní ho
nepřijali (J 1,11)? Co kdyby dnes
přišel Ježíš do církve?
Ale, jak se v Bibli projevovala Boží přítomnost?
Mojžíš vstupoval do stanu
setkávání a v ten moment na stan
sestoupil oblak (33,7). Bylo viditelné, že Mojžíš bude rozmlouvat s
Bohem. Čtěte znovu úvodní verše:
1/ Mojžíš si je vědom, že
Boží přítomnost nese pro společenství Izraele, lidí víry, reálné záruky.
2/ Mojžíš si je vědom, že
Boží přítomnost je projevem Boží
milosti.
3/ Mojžíš si je vědom, že
Boží přítomnost odlišuje Boží lid
Boží přítomností od lidu, který
s Bohem „smlouvu“ nemá.
4/ A Hospodin na to reálně, konkrétně odpovídá tím, že
dosvědčuje (v. 17).
Chtějme z Bible poznat to, o
čem mluvil Mojžíš.
Oni pak vyšli, všude kázali;
a Pán s nimi působil a jejich slovo
potvrzoval znameními (Mk 16,20).
Modleme se za to. Nemůžeme dělat Boží věci bez Boží přítomnosti. My to dělat budeme, protože
stojíme o to, aby to bylo reálně vidět. Když Petr kázal naplněn Duchem Svatým, lidé byli usvědčeni
v srdci a ptali se, co mají dělat. Byla
tam reálná Boží přítomnost.
Každý, kdo se ke mně přizná
před lidmi, k tomu se i já přiznám

před svým Otcem v nebi (Mt 10,32).
Pravím vám: Každý, kdo se ke
mně přizná před lidmi, k tomu se i Syn
člověka přizná před Božími anděly (L
12,8).
Sama Boží přítomnost v církvi je reálná.
Budou-li všichni mluvit prorocky a přijde tam člověk nevěřící
nebo nezasvěcený, bude vším, co slyší,
souzen a usvědčován, vyjdou najevo
věci skryté v jeho srdci, takže padne
na kolena, pokoří se před Bohem a
vyzná: "Vskutku je mezi vámi
Bůh!" (1K 14,24-25).
To je součást reálné Boží přítomnosti. Apoštol Pavel se rozhodl
takto: Přišel jsem k vám sláb, s velkou
bázní a chvěním; má řeč a mé kázání
se neopíraly o vemlouvavá slova lidské moudrosti, ale prokazovaly se Duchem a mocí, aby se tak vaše víra nezakládala na moudrosti lidské, ale na
moci Boží (1K 2,3-5).
Boží království není ve slovech, ale v moci Boží přítomnosti.
Popravdě, co si myslíte? Je
vskutku v církvi přítomný živý Bůh?
Možná řeknete: Ano. Pak se vás ptám:
Jak se to pozná? Jaké měřítko, podle
jakého měřítka to můžeme zjistit?
S Izraelem byl Bůh viditelně přítomný.
Co vidíme nejen u Nikodéma:
Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, člen židovské rady. 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 3,1-2).
Když Ježíš dokončil tato slova, zástupy žasly nad jeho učením;
neboť je učil jako ten, kdo má moc, a
ne jako jejich zákoníci (Mt 7,28-29).
Tak by to mělo být v dnešní církvi.
Jenže, Ježíš poslal dvanáct
učedníků: Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské. Nemocné
uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte; zadarmo jste dostali, zadarmo
dejte (Mt 10,7-8). To je naše poslání.
Ježíš poslal sedmdesát učedníků: A když přijdete do některého
města a tam vás přijmou, jezte, co
vám předloží; uzdravujte nemocné a
vyřiďte jim: `Přiblížilo se k vám království Boží.´ (L 10,8-9). Ježíš si to

nenechával pro sebe, předával to dál.
Sama Boží přítomnost v církvi je reálná. Ti všichni se svorně a
vytrvale modlili spolu se ženami, s
Marií, matkou Ježíšovou, a s jeho
bratry. V těch dnech vstal Petr ve
shromáždění bratří - bylo tam pohromadě asi sto dvacet lidí - a řekl (měli
zvolit dvanáctého) … (Sk 1,14-15).
Toto se stalo 50 dní po Kristově vzkříšení: Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a
naplnil celý dům, kde byli. A ukázaly
se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily
se a na každém z nich spočinul jeden;
všichni byli naplněni Duchem svatým
a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. V Jeruzalémě byli zbožní židé ze
všech národů na světě, a když se
ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a
užasli, protože každý z nich je slyšel
mluvit svou vlastní řečí (Sk 2,1-6).
Přitáhlo to lidi k církvi.
Ve SZ je mnohokrát zmíněno, že když kněží sloužili bohoslužby, sestupovala Hospodinova sláva.
Vždy to bylo viditelné. I lidé okolo to
viděli.
Kde je Boží moc dnes?
Ať tedy všechen Izrael s jistotou ví, že toho Ježíše, kterého vy
jste ukřižovali, učinil Bůh Pánem a
Mesiášem." Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: "Co máme dělat,
bratří?" Petr jim odpověděl:
"Obraťte se (čiňte pokání KR) a každý z vás ať přijme křest ve jménu
Ježíše Krista na odpuštění svých
hříchů, a dostanete dar Ducha svatého…
Dokončení příště.

Biblická hodina
Duchovní boj X. - Choďme v
vem.
autoritě.
Pavel Kalous, 5.10.2016
Dnes budeme mluvit o tom,
že v Kristově jménu máme velikou
autoritu, do které máme vstupovat.
Choďme v autoritě, šlapejme po
hadech a štírech,
Večer po západu slunce k
němu přinesli všechny nemocné a
posedlé. Celé město se seběhlo ke
dveřím a on uzdravil množství lidí
trápených různými neduhy a vyhnal
(1544) množství démonů. Démonům
nedovoloval mluvit, protože ho znali.
Ráno vstal dlouho před rozedněním a
šel ven. Odešel na opuštěné místo a
tam se modlil. (Mk 1,32)
Kristu na člověku, stvoření,
záleží. Nedovolme tomu zlému, aby
to ničil, my jsem ti, kdo mu v tom
mají zabránit.
Ř. EKBALLO /1544/ - vyhnat, násilně vykázat, vypudit, vynutit odchod, vymítat; volněji: zbavit
vlivu, odstranit (vyjadřuje autoritativní postoj, výrok). Takže žádné:
„prosím, odejdi“. Jsme to my, kdo
promlouvá k bytostem v autoritě, vykazujeme je.
Následující pasáž není určena
nikomu extra zvláštnímu, je určena
Kristovým učedníkům a je důležitá.
O kapitolu dříve Kristus kárá své
učedníky za nevíru. Bůh ví, že
nejsme dokonalí, nedívá se na to, jak
moc jsme proměnění, ale hledí na to,
jestli jsem ochotní se měnit a jít za
Ním.
Kdo uvěří a pokřtí se, bude
spasen, ale kdo neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet
tato znamení: v mém jménu budou
vymítat (1544) démony, budou mluvit
v nových jazycích, budou brát hady, a
kdyby vypili něco jedovatého, nijak
jim to neublíží; budou vkládat ruce
na nemocné a ti se uzdraví." Když k
nim Pán Ježíš domluvil, byl vzat
vzhůru do nebe a posadil se po Boží
pravici. Oni vyšli a kázali všude a
Pán jim pomáhal a potvrzoval Slovo
znameními, která je doprovázela.
(Mk 16,16)

Ztotožněme se s Božím Slo-

Potřebujeme
evangelium,
které funguje. Církev dostala zvláštní dar. Máme JMÉNO jmen, užívejme jej (nejen k oslovení). Bůh na nás
hledí skrze Krista. Nenechme si tím
zlým zpochybnit naše kristovství.
Při sobě samém jsem přísahal, z mých úst vyšla spravedlnost,
slovo, které se zpět nenavrátí. Přede
mnou každý klesne na kolena a každý
jazyk odpřisáhne: „Jenom v Hospodinu - řekne o mně - je spravedlnost i
moc." Přijdou k němu a budou se
stydět všichni ti, kdo proti němu pláli
vzdorem. (Iz 45,23)
To vy nejste, vy nestojíte
proti Kristu. Vy jste v Kristu, milujete Ho a toužíte být Jeho služebníky.
Jak je psáno: „Jakože jsem
živ, praví Hospodin, každé koleno
přede mnou poklekne a každý jazyk
se vyzná Bohu." (Ř 14,11)
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 a k slávě Boha Otce
každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán. (Fp 2,9)
Vyznávejme ústy, nahlas:
„Ježíš Kristus je Pán“ Jeho jméno
má obrovskou moc.
Jsme to my, Kristova církev,
která má uzdravovat, vyhánět démony, křísit mrtvé. K tomu jsme vysláni. Bez ohledu na morální profil.
Těch sedmdesát se vrátilo s
radostí a říkali: „Pane, i démoni se
nám podrobují ve tvém jménu." (L
10,17)
Apoštol Pavel mluví v autoritě, nepřemlouvá toho ducha, ale
přikazuje mu.

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)
Ježíš chce, aby se to stalo
(není to až pro „nebe“):
V onen den se mě nebudete
již na nic ptát. Amen, amen, pravím
vám, budete-li o něco prosit Otce ve
jménu mém, dá vám to. Až dosud jste
o nic neprosili v mém jménu. Proste a
dostanete, aby vaše radost byla plná.
(J 16,23)
V nebi budeme stát Kristu
tváří v tvář, už se nebudeme modlit v
Jeho jménu, budeme mluvit přímo s
ním.
Neříkejme tedy :
„Satan a jeho démoni jsou tak
mocní. Ďábel má velikou moc.“ Nepřisuzujme ďáblu množství moci. On
je poražen. Jsou těžké situace, ale my
stojíme proti tomu vírou.
Čím více o tom takhle mluvíme, tím více to ovlivňuje naši mysl a naši míru víry.
Je třeba bořit hradby v
mysli lidí, ale i naší. Je potřeba pracovat se svou duší (myslí), přikazovat
jí a usměrňovat.
Zbraně našeho boje nejsou
světské, nýbrž mají od Boha sílu bořit
hradby. Jimi boříme lidské výmysly a
všecko, co se v pýše pozvedá proti
poznání Boha. Uvádíme do poddanství každou mysl, aby byla poslušna
Krista. (2K 10,4)
Nebo odění rytěřování našeho není tělesné, ALE mocné v Bohu k
vyvrácení ohrad, Jímžto podvracíme
rady, i všelikou vysokost, povyšující
se proti umění Božímu, jímajíce všelikou mysl v poddanost Kristu. (2K
10,4 Kr)
Někdy ty hradby tvoří i církevní tradice, ale tradice nejsou jako
„dobře rozchozené boty po otci“, které mohu zdědit.
Víra roste slyšením Božího
slova. Léta slyšíme v církvi o pokoře, lásce, pomoci, atd. Pojďme teď
léta mluvit o Boží moci, autoritě,
atd.
VYMAZAL dlužní úpis, jehož
ustanovení svědčila proti nám, a

zcela jej ZRUŠIL tím, že jej přibil na
kříž. Tak ODZBROJIL a veřejně ODHALIL každou mocnost i sílu a SLAVIL nad nimi vítězství. (Ko 2,14)
Ježíš přistoupil a řekl jim:
"JE mi dána veškerá moc na nebi i
na zemi. Jděte ke všem národům a
získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a
učte je, aby zachovávali všecko, co
jsem vám přikázal. A hle, já jsem s
vámi po všecky dny až do skonání
tohoto věku." (Mt 28,18)
Boha potěšíme nejen tím,
že neseme ovoce, ale také tím, že
držíme „situaci“ vírou (most v mlze), když ve víře používáme jméno
Ježíš., díváme-li se na něj, i když
jsou kolem nás „bouřky“.
To ti kladu na srdce, synu
Timoteji, ve shodě s prorockými slovy, která byla o tobě pronesena, abys
jimi povzbuzen bojoval dobrý boj ….
Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl
věčného života, k němuž jsi byl povolán a k němuž ses přihlásil dobrým
vyznáním před mnoha svědky. (1Tm
1,18. 6,12)
Dobrý boj jsem bojoval, běh
jsem dokončil, víru zachoval. (2Tm
4,7)
Léta lidem říkám, že si
z účasti na nedělním shromáždění
v nebi, ale ani temné mocnosti, na
zadek nesednou. Je potřeba víc, než
jen být ve shromáždění. Ale ti, kteří
se Pánu vydávají a chtějí naplňovat Boží plány, to je jiná. Satan má
strach z vás, když to vše Boží chcete naplnit a do toho vstoupit. Satan
má daleko větší strach z vás, když
si uvědomíte, co všechno už
v Kristu máte a chcete do toho
vstoupit.
Velké soužení (pozor na
strach, Boží děti nejsou děti strachu).
Kdo jsou posluchači? Jeho učedníci,
říká to s ohledem na židovský národ.
Tak jak tomu rozumím, je to až po
vytržení. Nemějte strach, že by Pán
připustil to, co byste neměli sílu
zvládnout.
S těmi dny přijde takové soužení, jaké nebylo od počátku světa,
který stvořil Bůh, až do dneška nikdy
nebude. A kdyby Pán nezkrátil ty
dny, nebyl by spasen žádný člověk.
Ale kvůli svým vyvoleným zkrátí ty
dny. A tehdy, řekne-li vám někdo:

ALE Bůh, Kristus je mocný, satan je
poražen.
7/ Dokonáváme „boj víry“, který
TRVÁ do svého cíle či výsledku.

Duchovní boj XI.
Pavel Kalous, 12.10.2016

`Hle, tu je Mesiáš, hle tam´, nevěřte!
Vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a
budou předvádět znamení a zázraky,
aby svedli vyvolené, kdyby to bylo
možné. Vy však se mějte na pozoru!
Všecko jsem vám řekl předem. Ale v
těch dnech po onom soužení zatmí se
slunce, a měsíc ztratí svou záři,
hvězdy budou padat z nebe a mocnosti, které jsou v nebesích, se zachvějí.
A tehdy uzří Syna člověka přicházet v
oblacích s velikou mocí a slávou.
Tehdy vyšle anděly a shromáždí své
vyvolené od čtyř úhlů světa, od nejzazších konců země po nejzazší konec
nebe. (Mk 13,19-27)
Mějme
takový
postoj:
„budu to dělat, i kdyby“. I když nevidíme, že by dnes byl někdo spasen, neustávejme, dělejme to dál.
Chtějme, aby nám to Pán zjevil,
vstupme do toho.
I kdyby fíkovník nevypučel,
réva nedala výnos, selhala plodnost
olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady
zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat ke chvále Boha, který je
má spása. Panovník Hospodin je moje síla. Učinil mé nohy hbité jako nohy laně, po posvátných návrších mi
dává šlapat. Pro předního zpěváka za
doprovodu
strunných
nástrojů.
(Abakuk 3,17)
Závěr:
1/ Jak jednal Ježíš s démony? Vyháněl je.
2/ Ježíš spoutané lidi OSVOBOZOVAL.
3/ Co dělali učedníci? Dělali totéž.
4/ Učedníci, kristovci, mají JMÉNO
jmen, před kterým se skloní každé
koleno.
5/ Naše mysl víry se obnovuje Božím slovem víry.
6/ Neříkáme, že satan je mocný,

V čem spočívá moc Boží a co
je vlastně ta moc ďáblova? Nejprve je
důležité si uvědomit, co utváří realitu.
Boží realitu utváří = SLOVO (Boží
slovo, Bůh, Kristus) a utváří ji církev.
Na počátku totiž nestojí hmotná realita, ale to jak si stojí církev v duchovním světě, se odráží v tom reálném,
viditelném. My ovládáme duchovní
svět a také ho máme tvořit.
Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si
jist tím, co nevidíme. K takové víře
předků se Bůh přiznal svým svědectvím. Ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny světy, takže to, na
co hledíme, nevzniklo z viditelného.
(Žd 11,1-3)
Slovo Krista i Jeho učedníků
disponovalo mocí. Ne všichni byli
přímými učedníky (Štěpán, Pavel),
přesto šli v síle a moci Ducha. Jejich
slovo bylo mocné a dělali to, k čemu
Kristus vysílá své učedníky. Nesli
stejné znaky služby jako Pán Ježíš
Kristus. Slovo je základ. Kristus je
slovo, které se stalo tělem. Slovem
tvoříme, měníme realitu. Jsem přesvědčen, že to není jen právo, ale
hlavně zodpovědnost. Není to o pocitech.
Slovo
potřebuje
„katalyzátor“. Katalyzátor je synonymum pro to, co něco spouští, uskutečňuje, uvádí do činnosti, činidlo.
Bez katalyzátoru nedojde k reakci.
Takovým duchovním katalyzátorem
je konající víra člověka (ne přání, aby
se něco stalo). Takže, máme Boží
Slovo, máme svou mysl. Přidáme
konající víru, a ta působí novou,
jinou realitu. JE ČAS VYJÍT.
Vždyť `kdo poznal mysl Páně
a kdo ho bude poučovat?´ My však
mysl Kristovu máme. (1K 2,16)
Satan „hraje“ o naši mysl.
Chce, aby se naše mysl zaobírala nepodstatnými věcmi (co budeme jíst,
pít, kde vezmeme peníze), ukrajuje
náš čas, který můžeme investovat do
Božího království. Ďábel je mistr

nabídek. V čem je tedy ďáblova
moc? V tom, že opanuje naši mysl,
chce, aby se stala nevěřící.
Bůh tohoto světa oslepil jejich nevěřící mysl, aby jim nevzešlo
světlo evangelia slávy Kristovy, slávy
toho, který je obrazem Božím. (2K
4,4)
Vše je o „slovu“, kterému
věříte, či uvěříte. Lidé se rodí duchovně slepí bez víry v živého Krista
(SLOVO) (víra se nedědí)/, proto žijí
tím, co vidí (tělem). A protože vidí,
co vidí, to mluví, a to je pro ně realitou. Můžete vidět Goliáše a můžete
to změnit v jinou realitu. Můžete vidět hradby Jericha a můžete to změnit v jinou realitu. Můžete vidět Petra
ve vězení a církev to mění v jinou
realitu.
Připomínám, že prvotní církev neměla Nový zákon. Čím tedy
byla naplněna mysl učedníků? Starým zákonem a učením Krista.
Prosím, aby vám Bůh našeho
Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal
ducha moudrosti a zjevení, abyste ho
poznali a osvíceným vnitřním zrakem
viděli, k jaké naději vás povolal, jak
bohaté a slavné je vaše dědictví v
jeho svatém lidu a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme.
(Ef 1,17)
Modleme se za to, co ještě
nevidíme, ať to uvidíme.
Definice víry:Věřit Bohu
znamená spolehnout se na to, v co
doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. (Žd 11,1)
Jinak řečeno: důkazem je má
víra, nikoli realita. Neříkáme, že
tato skutečnost neexistuje, ALE
říkáme to, čemu věříme, aby se
stalo na základě Božího slova. To
je pro nás vždy základní východisko,
Boží slovo. Není to Boží slovo, co se
musí podřídit realitě, ale realita Božímu slovu. Bible je toho plná, jak Boží slovo mění realitu, skutečnost,

např.: Lazar je už v hrobě čtyři dny,
Elíša řekl: „S námi je jich více než
s nimi.“ Goliáš je nepřehlédnutelně
veliký a neporazitelný. Jozue a Káleb
vyznávali: „Sníme je jako chleba.“
Potřebujeme ono vnitřní osvícení, abychom toto viděli. Pak jeden
člověk může něco změnit.
Pro víru se člověk ROZHODUJE. Je to věc vůle. Vaše pocity
budou stát proti vám. Přijdou pochybnosti (to je trapné, nechoď tam, teď se
to nehodí). S vírou se člověk nerodí.
Teď se můžete rozhodnout, že budete
věřit tomu či onomu.
Chraň svou MYSL, nechej ji
přetvářet: Božím slovem. Nehýčkej
se.
A nepřizpůsobujte se tomuto
věku, nýbrž proměňujte se obnovou
své mysli, abyste mohli rozpoznat, co
je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a
dokonalé. (Ř 12,2)
Základem je první žalm, oddělme se. Kristu i učedníkům se dařilo, byli požehnaní ve své službě.
Blaze muži, který se neřídí
radami svévolníků, který nestojí na
cestě hříšných, který nesedává s posměvači, nýbrž si oblíbil Hospodinův
zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve
dne i v noci. JE (ne bude) jako strom
zasazený u tekoucí vody, který dává
své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá (přítomnost). VŠE, co podnikne,
se zdaří (přítomnost ovlivní budoucnost). Se svévolníky je tomu jinak:
jsou jak plevy hnané větrem. Na soudu svévolní neobstojí, ani hříšní v
shromáždění spravedlivých. Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta
svévolníků vede do záhuby. (Ž 1:1-6)
Jde především o naši mysl, ta
má být myslí věřící.
Na MYSLI nám tane tvé milosrdenství, Bože, zde, uprostřed tvého
chrámu. (Ž 48,10)
Hospodine, ukaž mi svou cestu, budu žít podle tvé pravdy, soustřeď mou MYSL na bázeň tvého jména. (Ž 86,11)
Všechno je možné tomu, kdo
věří, nepochybujme: Ježíš jim odpověděl: "Amen, pravím vám, budete-li
mít víru a nebudete pochybovat, učiníte nejen to, co se stalo s fíkovníkem;
ale i kdybyste této hoře řekli:
`Zdvihni se a vrhni se do moře´ - stane se to. A věříte-li, dostanete všecko,

oč budete v modlitbě prosit." (Mt
21,21)
Hle, i tvá příbuzná Alžběta
počala ve svém stáří syna a již je v
šestém měsíci, ač se o ní říkalo, že je
neplodná. Neboť `u Boha není nic
nemožného´." Maria řekla: "Hle,
jsem služebnice Páně; staň se mi
podle tvého slova." Anděl pak od ní
odešel. (L 1,36)
“Můžeš-li! Všechno je možné
tomu, kdo věří." (Mk 9,23)
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. 24 Proto vám pravím: Věřte,
že všecko, oč v modlitbě poprosíte, je
vám dáno a budete to mít. (Mk 11,23)
Odpověděl jim: "Když se
modlíte, říkejte: Otče náš, jenž jsi v
nebesích, buď posvěceno tvé jméno.
Přijď tvé království. Staň se vůle tvá
jako v nebi, tak i na zemi. (L 11,2)
Závěr:
1/ Víra opřená o Boží Slovo je důkaz,
nikoli realita.
2/ Bůh Otec a Syn Ježíš vše potřebné
již vyřkli a stalo se „to“.
3/ Nakonec se vše musí podřídit Božímu Slovu = Kristu (Jeho autoritě).
4/ ZVOL si, čemu budeš věřit. Věř
Božímu slovu, naplň jím svou mysl.
Měj věřící mysl.
5/ Tvoř mluvou (vyznáními) novou
realitu na základě Božího slova. Ježíš
říkal, co chtěl, aby se stalo
u nemocných či spoutaných lidí.
6/ Co vyznáváš (mluvíš), to máš.
7/ Nepřítel nechce, abys to pochopil.
ALE, není to na něm, je to na tobě.
Teď už víš, jak to je.

Duchovní boj XII. Znej dobře
svůj meč
Pavel Kalous, 19.10.2016
Připomínám, že se bavíme o
duchovním světě, o duchovním boji
a co s tím. V čem spočívá moc Boží a
co je vlastně moc ďáblova?
Máte Boží Slovo, máte svou
mysl. Satan vede zápas především o
vaši mysl. Lidé, kteří jsou ve světě, o
ty satan bojovat nemusí, jejich mysl
je zaslepena a je nevěřící. On hraje o
naši mysl, mysl věřících lidí, aby se

stala nevěřící,složitá a aby Boží Slovo filtrovala. V okamžiku, kdy Boží
Slovo sestoupí do našeho srdce, máme víru a ono to zafunguje, má satan
smůlu. Přidáte konající víru, a ta
působí novou, jinou realitu.
Vždyť `kdo poznal mysl Páně
a kdo ho bude poučovat?´ My však
mysl Kristovu máme. (1K 2,16)
Satan „hraje“ o naši mysl:
Bůh tohoto světa oslepil jejich nevěřící mysl, aby jim nevzešlo světlo
evangelia slávy Kristovy, slávy toho,
který je obrazem Božím. (2K 4,4)
Vše je o „slovu“, kterému
věříte, či uvěříte. Vše je o Slovu,
kterému
věříme
a
uvěříme
(rozhodnutí nechat projít Boží slovo
myslí a sestoupit do srdce).
Veškeré Boží Slovo je
vdechnuté Duchem Svatým: Veškeré
Písmo pochází z Božího Ducha a je
dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti,
aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu.
(2Tm 3,16-17)
Všeliké zajisté Písmo od Boha jest vdechnuté, a užitečné k učení,
k trestání, k napravování, k správě,
kteráž náleží k spravedlnosti, Aby byl
dokonalý člověk Boží, ke všelikému
skutku dobrému hotový. (KR)
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)
Ježíš, dokud nebyl pokřtěn,
tak neučinil žádný zázrak. Do té doby to byl normální zbožný žid, který
vykonával svojí práci. Než se Ježíš
„setkal“ se satanem, byl … Když
byl Ježíš pokřtěn, hned vystoupil z
vody, a hle, otevřela se nebesa a
spatřil Ducha Božího, jak sestupuje
jako holubice a přichází na něho. A z
nebe promluvil hlas: "Toto je můj
milovaný Syn, jehož jsem si vyvolil." (Mt 3,16-17)
Meč ducha v akci: čteme Mt
4, 1-11. Kdy Ježíš cituje Písmo? Kdy
říká: "JE PSÁNO"? Když mluví k
satanovi, pokušiteli. Nikdy takto nemluví k Bohu Otci. Ježíš tu stojí jako
duchovní Adam a ukazuje svým
učedníkům jakým způsobem bojovat
duchovně. Nevezme kámen, bič ani
klacek, aby satana bil, ale vezme

"jen" Boží Slovo. A to je MEČ DUCHA.
Pokud chcete Boží Slovo používat, nemůžete na satana zadupat,
ale musíte mu připomínat Boží Slovo
k dané aktuální situaci. Říkejte ho
nahlas. Až na konci tam Ježíš říká:
Jdi mi z cesty, satane. Nikde tam nefiguruje Otec. Ježíš stojí v autoritě,
kterou měl. Ježíš byl naplněn Duchem Svatým a tím se spustila Jeho
služba.
Přijměte také `přílbu spasení´
a `meč Ducha, jímž je slovo Boží´.
(Ef 6,17)
A lebku spasení vezměte, i
meč Ducha, jenž jest slovo Boží …
(KR)
A vezměte přilbu záchrany a
meč Ducha, jímž je slovo Boží.
(KMS)
Vezměte si také přilbu spasení a meč Ducha, jímž je Boží slovo.
(B21)
… meč Ducha, totiž Boží
výroky. (Pt) Překlad Petrův je nejpřesnější.
Meč – krátký meč pro boj z
blízka (kopí na dálku). Znej dobře a
nauč se zacházet s Božím Mečem.
Musíš vědět, co máš v ruce. Byl to
oboustranný meč, který sekal na obě
strany, aniž by voják musel měnit
polohu v ruce. Musíme se s ním naučit zacházet, abychom s ním někoho
neporanili, třeba chybným výkladem,
když chceme někomu sloužit.
Co pro nás v Bibli platí? Pro
nás platí hlavně Nový Zákon, ale jsou
věci, které se nás týkají i ze Starého
Zákona.
Podíváme-li se na meč vojáků, jaký je? Ostrá špička tohoto meče
dokázala prorazit i brnění. Meč byl
pochopitelně především útočná zbraň,
byl jím také odrážen útok. Voják držel meč neustále v ruce, v pochvě byl
během přesunu. Vojáci byli pravidelně cvičeni pro boj s tímto mečem,
také se cvičením udržovali v kondici.
Křesťan by měl být velice
dobře obeznámen se „svým mečem“ Ducha. Tím, že si čteme, chodíme na biblické hodiny, tak se vlastně učíme s mečem zacházet, udržujeme se v kondici. Seznamujeme se s
ním. Chybou je, když se pak něco
stane a máme se postavit na odpor,
meč teprve hledat, kde je? Voláme k

Bohu, ale Bůh už vše udělal, my máme meč a my musíme jednat. Chyba
je na naší straně.
Jak se naučíme zacházet s
mečem? Blaze muži, který se neřídí
radami svévolníků, který nestojí na
cestě hříšných, který nesedává s posměvači, nýbrž si oblíbil Hospodinův
zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve
dne i v noci. (Ž 1,1)
„… meč Ducha …“ – zajímavé spojení, je to meč Ducha. Kdo
nemá Kristova Ducha, ten není Jeho.
Je to nekompromisní. Buď jsme Jeho
nebo ne.
Přečtěme si to v kontextu,
volně: stůjte pevně majíc meč Ducha, jímž je Boží slovo. Jde totiž o
momentální inspiraci „je psáno“ (výroky), jde o akci meče.
Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k
usvědčování, k nápravě, k výchově ve
spravedlnosti, aby Boží člověk byl
náležitě připraven ke každému dobrému činu. (2Tm 3,16)
Všeliké zajisté Písmo od Boha jest vdechnuté, a užitečné k učení,
k trestání, k napravování, k správě,
kteráž náleží k spravedlnosti, Aby byl
dokonalý člověk Boží, ke všelikému
skutku dobrému hotový. (KR)
Slovo se stává „rhémou“, až
když se vysloví (pohyb dechu rozezní
hlasivky) nahlas.
„… slovo Boží …“ - (řecké
„RHEMA“ od slovesa RHEO = mluvit – říkat, pronášet konečné slovo,
prohlášení, se odkazuje na autoritativní mluvené slovo, a to když slovo
pronesl živý hlas.
Verš 17 … meč Ducha, totiž
Boží výroky. (Petrů překlad). Doslova
„přímá řeč; vydaný zvuk, který má
jasný význam; prohlášení, prohlašování“. Není to logos, slovo psané, ale
slovo pronášené, vyřčené, prohlášené,
tj. Rhema. Je to prohlášené slovo do
konkrétní situace.
LOGOS je slovo – meč – v
pochvě či ruce, ne v akci (obecné,
napsané, obecná znalost). Je to obecné slovo v Bibli na papíře. Bible je
logos a má se stát rhémou. Je to arzenál, který nepoužijeme.
RHÉMA je slovo, jímž
„sekneme“, švihneme proti nepříteli.
Je to uplatnění logos v praxi. Rhéma
je správné, přesné použití Božího

slova, pro situaci a v praxi. Je to reakce na danou vzniklou situaci
(aplikace LOGA). Pevnost v hlase a
jistota. „Satane, jsi poražen!“
Pevnost víry, kdy víme, co
říkáme. Jako Ježíš na poušti. Bijte
Ďábla Božími výroky. Pokud budeme považovat čas strávený nad Božím slovem za zbytečný, nezbude
nám než „plastová hračka“, kterou se
nikterak proti Zlému neubráníme. Do
duše (rozumu - paměti) se ukládá
logos, aby jej pak Duch svatý použil
jako rhemu.
Na počátku bylo Slovo, to
Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh.
(J 1,1)
… A Slovo se stalo tělem a
přebývalo mezi námi. Spatřili jsme
jeho slávu, slávu, jakou má od Otce
jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. (J 1,14)
Kristus sám je Slovo. Bůh
nás vede k tomu, abychom jako společenství pouhým slovem měnili realitu, jako to dělali učedníci.
Co však praví? `Blízko tebe
je slovo, v tvých ústech a ve tvém
srdci´; je to slovo víry, které zvěstujeme. (Ř 10,8)
Mluvte tak, jak mluvili biblické postavy, hlavně ty vítězné. Bible nezná: To nejde. To už je ztracené.
Naopak: Všechno mohu v Kristu,
který mi dává sílu.
Neboť `všichni lidé jako tráva a všechna jejich krása jako květ
trávy. Uschne tráva, květ opadne, ale
slovo Hospodinovo zůstává na věky´
- to je to slovo, které vám bylo zvěstováno v evangeliu. (1Pt 1,24-25
Blízko tebe je Boží Slovo, je
ve tvém srdci. Člověk, který má v
sobě v podobě znalostí nashromážděné LOGOS (v mysli, v hlavě), je
osloven Duchem svatým, konkrétním
„slovem“, veršem, do (pro) konkrétní
situace a vyřkne jej nahlas a to slovo

se stane RHÉMOU.
Je to dobře, správně vybraná
odpověď na útok Ďábla. Ďábel neodejde hned, ale pokud vytrváme, tak
ano. Tuto správnou aplikaci nám dává
právě autor Božího slova, Duch Svatý. On vdechl slovo … hebrejské
„RUACH“ – dech i duch.
V pravici držel sedm hvězd a
z jeho úst vycházel ostrý dvousečný
meč; jeho vzhled jako když slunce
září v plné své síle. (Zj 1,16)
Zde vidíte, jak se zachází s
Božím mečem: 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)
Tady je to podobné vyjádření.
Chcete-li, aby to fungovalo, stačí k
tomu meč Ducha. Nenechte to svoji
mysl filtrovat.
Ústa spravedlivého pronášejí
moudrost, jeho jazyk vyhlašuje právo.
Má v svém srdci Boží zákon, jeho
kroky nezakolísají. (Ž 37,30-31)
V srdci svém skládám řeč
tvou, abych nehřešil proti tobě. (Ž
119,11 KR)
Naše srdce je taková krabička, kam si naskládáme Boží Slovo,
aby pak, když nastane krizová situace, nám ho mohl Duch Svatý připomenout - "JE PSÁNO". Satane jseš
odzbrojen.
Ti, kdo se tě bojí, spatří mě a
budou se radovat, neboť čekám na
tvé slovo. (Ž 119,74)Tomuto žalmu se
říká žalm slova.
POZOR na falešné učitele,
kteří kramaří s Božím slovem a dělají
lidem v hlavě zmatek. Pak spousta
lidí neví, zda bojovat či ne a čeká, až
něco udělá Pán Ježíš. Ale ten sedí po
pravici Boží a přimlouvá se za nás.
My jsme ti, kdo mají něco dělat, bojovat dobrý boj víry. Musíme být vytrvalí, mnohdy výsledek není hned
vidět. Ale bojujeme, i když to hned
nepřináší patřičný efekt, držíme to
vírou, než se stane, co chceme.
My nejsme jako mnozí, kteří
kramaří s Božím slovem, nýbrž mluvíme upřímně, z Božího pověření a před
tváří Boží v Kristu. (2K 2,17)
Není mé slovo jako oheň, je
výrok Hospodinův, jako kladivo tříštící skálu? (Jer 23,29)
Takovou moc má Slovo Boží.

Když byl Ježíš vzkříšen, říkají ti dva učedníci, což nám srdce nehořelo, když nám otevíral písma? Naše srdce by mělo hořet, když se nám
otevírají Písma. Měli bysme mít touhu po Božím Slově.
Toto vám pravím, dokud jsem
s vámi. Ale Přímluvce, Duch svatý,
kterého pošle Otec ve jménu mém, ten
vás naučí všemu a připomene vám
všecko, co jsem vám řekl. (J 14,2526)
Není tu řečeno - naučí vás
techniky, metody. Neexistuje nějaké
zaklínadlo. Stojíte v autoritě Ježíše
Krista, neříkejte Pánu, co má dělat.
Říkejte to v Jeho jménu. Nekopírujte
pouze metody – jako sedm synů z
Kévy, kteří pak dostali nakládačku.
A také: Nevycvičený voják
může ublížit sobě i druhým. Neumíteli zacházet s mečem Božího Ducha,
můžete ublížit i lidem kolem. Je napsáno, že je to meč Ducha, nikoliv
člověka. Duch Svatý nás povede a
naučí nás, co máme dělat.
Závěr:
1/ Používání meče Ducha je na tobě.
Proměň LOGOS v RHÉMU.
2/ Máš-li použít „rhému“, je třeba
znát nejprve „logos“.
3/ Každá armáda je cvičená, aby byla
vycvičená, tj. připravená k boji.
4/
Nepleť
si
Boží
Slovo
s odříkávanou mantrou, ale MLUV
jím k ďáblu: „je psáno“.
5/ Neříkej ďáblu své názory (ani církevní doktríny), ale připomínej Boží
slovo.
6/ Neříkej Bohu „je psáno“. My si
máme Boží slovo připomínat
(zaslíbení).
7/ Boží slovo, meč, vítězí a vítězem
proti „zlému“ můžeš být i ty.

Duchovní boj XIII. Znej dobře
svůj štít
Pavel Kalous, 26.10.2016
Dnes budeme mluvit o štítu
víry. Co to je? Co Boží člověk třímá
ve své ruce? Používáme obraz římského vojáka. V jedné ruce meč a v
druhé ruce štít. Celá ta zbroj je z jednoho materiálu, což je Boží Slovo.
Oblékneme-li se do Boží
zbroje zcela, zlý neuvidí nás, ale tu

Boží zbroj. Meč Ducha jímž je Slovo
Boží a štít víry (ze slyšení Božího
Slova). Je důležité, být vyzbrojen k
duchovnímu boji.
Štít byl poměrně velký a zakrýval velkou část římského vojáka a
mohl skrýt i někoho dalšího dokonce
celou formaci. Ohnivé střely měli za
úkol zranit a rozšířit oheň, a před tím
štít vojáka chránil. .… a vždycky se
štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého. … a
zvláště …k tomu všemu …(Ef 6,16)
Štít – „thureos“ – základ
slova
„thura“
=
znamená
„dveře“ (cca 130 cm x 80 cm, obdélníkového tvaru, zakřivený, ze dvou
kusů dřeva, pokrytý potažený pomalovanou silnou vrstvou kůže, hrany
olemované železem).
Podstatné je to, k čemu sloužil. Štít nebyl útočná zbraň, ale měl
obranný charakter.
Víra - řecky „pistis“ – víra,
důvěra, pevná jistota, přesvědčení,
spolehnutí (VZTAH). V našem kontextu, vše, co je založené na pouhém
„spolehnutí se“ na pravdy svatých
Písem. Pro nás je Bůh vzkříšený.
Bůh chce mít s člověkem
důvěrný vztah. Křesťanská víra je
vázaná na to, co říká Bůh. Bible je
záznamem Božího Slova. PROTO
je třeba znát obsah Bible. Když
přichází Duch Svatý, tak nám pravý
význam Boží Slova začne zjevovat,
zasáhne nás. To pak způsobuje naší
rostoucí víru. Jestli chcete mít štít
víry, musíte ho mít z toho správného
materiálu – z Božího Slova. Jestliže
se chcete bránit. Dnes a denně na
Vás můžou dopadat ohnivé střely
toho Zlého.
Bez víry však není možné se
mu zalíbit, protože ten, kdo přichází
k Bohu, musí uvěřit, že Bůh je a že
odplácí těm, kdo ho usilovně hledají.
(Žd 11,6)

Spíše je lepší Bez důvěrného
vztahu s Bohem... Bez víry pak nemožné jest líbiti se Bohu; nebo přistupující k Bohu věřiti musí, že jest Bůh,
a těm, kteříž ho hledají, že odplatu
dává. (KR)
Bůh chce, abychom s Ním
měli vztah a pak z toho vyplívají
mnohá zaslíbení – O cokoliv prosíte,
já vám dám. Budou je provázet tato
znamení.
I malá nenávistná myšlenka
dovede nadělat neskutečnou paseku.
Musíme jí odmítnout. Nesmíme jí
nechat rozhořet. Máme být mokří,
plni Ducha Svatého – jako Ježíš, když
po křtu šel na poušť a byl pokoušen.
Duchovně silní můžeme být, když se
chráníme štítem víry.
Buďte střízliví a bděte! Váš
protivník Ďábel obchází jako řvoucí
lev a hledá, koho by pohltil. (1Pt 5,8)
Tento štít je z „naší víry
v“ (to je ten „materiál“). Nezapomeňme, že celý popis zbroje je uvozen
slovy: „Stůjte tedy – držte svou pozici“ … Tato pevná víra má schopnost
„uhasit ohnivé šípy“. … „jímž budete moci uhasit“ … (KMS) je přesné.
V řečtině je tady použito mít
„moc“, to je „dynamis“. Ta síla, ta
energie, kterou Pán Ježíš svým učedníkům dává.
Hle, dal jsem vám moc /
exsousia/ šlapat po hadech a štírech a
po veškeré síle /dynamis/ nepřítele,
takže vám v ničem neuškodí.
(L 10,19)
Církev se „zapomněla bránit“. Kolik šípů Zlého? VŠECHNY. Vyučuje se v církvi, že se máme
bránit špatným myšlenkám? Třeba
depresivním či sebelítostným. Neboj
se říci nahlas - vyznat: A/ „Já věřím
v Ježíše Krista. Věřím v Jeho Slovo.
…“ Pán Ježíš Kristus říká, kdo se ke
mně přizná před lidmi, já se k němu
přiznám před Bohem.
B/ ALE také cituj nahlas Boží Slovo „Je psáno.“: Všecko mohu v
Kristu, který mi dává sílu. (Fp 4,13)
Neříkejte to Bohu, ale Satanovi. Svou sílu hledejte u Pána a v
jeho veliké moci. Bavíme se tu o duchovní síle.
Řecké slovo „homologein“ –
znamená:
„mluvit
ve
shodě
s“ (rozuměj ve shodě s Božím

slovem, s Kristem …). Vírou se odvoláváme na Boží slovo, vírou si jej
přivlastňujeme, vírou se jím bráníme. Naše spolehnutí v Boží zaslíbení nás činí nedobytnými, chráněnými, pevnými … Víra není nic pasivního, ta je aktivní. Bůh se odměňuje
těm, kteří ho hledají. My jsme našli
Boha v Kristu Ježíši, ale neznáme
každou místnost v Božím Království.
Je neustále co objevovat, naše víra
musí růst.
Vírou se odvoláváme na Boží
Slovo. Vírou si ho přivlastňujeme.
Bůh nám ho nebude cpát. Některé
věci jsou nepochopitelné, s vírou je to
podobné. Bible nám dává informace,
jak některé věci získat, dává takový
návod a odměňuje se těm vytrvalým,
kteří Pána hledají. Bůh se odměňuje
těm, kteří ho hledají.
Vírou se také bráníme. Jsme
lidem smlouvy, garantem té smlouvy
je Bůh a jsou v ní zaslíbení, určitá
část je pro věci budoucí, ale i pro věci
nynější.
Skrze něho jsme přijali milost
apoštolského poslání, aby ke cti jeho
jména uposlechly a uvěřily všecky
národy. (Ř 1,5)
Skrze něho jsme přijali milost
a apoštolské poslání k poslušnosti
víry pro jeho jméno mezi všemi národy. (KMS)
Přijali to vírou a vstoupili do
toho. Přijali Slovo. Tedy víra z slyšení, a slyšení skrze slovo Boží. (KR
Ř 10,17)
Žijeme přece z víry, ne z toho,
co vidíme. (2K 5,7)
Víra je stálý proces, který se vyvíjí.
Nebo skrze víru chodíme, a ne skrze
vidění tváři Páně. (KR) My pracujeme na tom, aby naše víra rostla a Pán
nás v tom chce podporovat. Musíme
mít však naše srdce otevřené. Chceme
-li štít víry používat, musíme také
vědět, že ho máme a že ho můžeme
používat. Bůh ve SZ také vede Izraelce k tomu, aby se bránili. Věci nejsou
na lusknutí prstů, ale těm, kteří Ho
hledají. Čím více Pána poznáváme,
tím více poznáváme mnohá zaslíbení.
Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. K poznání Pána Ježíše Krista nám
stačí Boží Slovo (kterým se sytíme) a
Duch Svatý.
Neboť kdo se narodil z Boha,
přemáhá svět. A to vítězství, které

přemohlo svět, je naše víra. Kdo jiný
přemáhá svět, ne-li ten, kdo věří, že
Ježíš je Syn Boží? (1J 5,4-5)
To si nikdy nenechte zpochybnit. Kdo přemáhá svět? Naše
víra. PÍSMO nám ukazuje, v co a
čemu máme věřit. Neříkáme: „Já si
myslím, že …“ ALE: „ Jak je to v
Písmu?“ Ježíš řekl: „Je psáno. Je
psáno. Je psáno.“ Například víra ve
vzkříšení: Nebyl-li však Kristus
vzkříšen, je vaše víra marná, ještě
jste ve svých hříších, a jsou ztraceni i
ti, kteří zesnuli v Kristu. Máme-li
naději v Kristu jen pro tento život,
jsme nejubožejší ze všech lidí!
(1K 15,17)
Dříve nebo později se každý
z nás postaví před Pána. Bojuj dobrý
boj víry, abys dosáhl věčného života,
k němuž jsi byl povolán a k němuž
ses přihlásil dobrým vyznáním před
mnoha svědky. (1Tm 6,12)
Pavel vybízí Timotea, aby
bojoval boj víry. Nešermoval fyzicky, ale kázal a vyučoval – bojoval
boj víry, skrze okolnosti. On neříkal
lidem, začal jsem chodit do kostela,
ale říkal lidem, že uvěřil v živého
Krista. Lidé nebudou spaseni skrze
to, že chodí do kostela.
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 5,8-9)
Kam je zakotvena naše víra?
Do Božího Slova. Proč máme být
ukotveni? Abychom ustáli bouře.
PRAVDA je to, co říká Bůh. Bůh je
dobrý, Bůh je láska. Křesťanství není
„filozofování“, mystika, ani psychologie (dokonce ani náboženství). Je
to živý vztah s Bohem.
Dejte si pozor, aby vás někdo
nesvedl prázdným a klamným filosofováním, založeným na lidských bájích, na vesmírných mocnostech, a ne
na Kristu. (Kol 2,8)
Slovo se stalo tělem. Naše
víra je založena na Kristu.
Ohnivé šípy charakterizují:
A/ destruktivní vnuknutí (myšlenky)
přicházející z vnějšku, tedy od Zlého, jež se mají v nás rozhořet, mohou
způsobit malomyslnění, ztrátu víry
až rouhání. Lvi, když loví, oddělují

1 kus od stáda, často slabší či nemocný kus. Chceme se tak chovat také?
B/ (ničivou) realitu viděnou lidskýma
očima, jež nás má přesvědčit na
„svou stranu“. Ježíš měnil realitu slovem.
Ježíš řekl: „Zvedněte ten kámen!“ Sestra zemřelého Marta mu
řekla: „Pane, už je v rozkladu /
zapáchá PT/, vždyť je to čtvrtý
den.“ (J 11,39)
I dí Ježíš: Zdvihněte kámen.
Řekla jemu Marta, sestra toho mrtvého: Pane, jižť smrdí; nebo čtyři dni v
hrobě jest. (KR)
Ježíš nepoužil ani kouzelnou
hůlku, ani zvláštní zaklínadlo či tanec, prostě přikázal. Můžeme věci
měnit slovem. Co děláme špatně?
Existuje propojení mezi námi a Bohem, které pak zafunguje. Každý z
nás může mít vybudovaný štít víry a
společně s ostatními jít proti tomu
Zlému. Bohu se líbí „věřit“ Mu. Na
konci hledání je odměna – že ta víra začíná fungovat.
Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje,
musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají. (Žd 11,6)
Noé věřil, a proto pokorně
přijal, co mu Bůh oznámil a co ještě
nebylo vidět, a připravil koráb k záchraně své rodiny. Svou vírou vynesl
soud nad světem a získal podíl na
spravedlnosti založené ve víře.
Závěr:
1/ Materiál je „naše víra v“.
2/ Brání nás naše víra „v obsah Božího slova“. Proto je třeba Boží slovo,
Bibli znát.
3/ Naše vyznání, vyznávání Božího
slova, naše přivlastnění, účinně hasí
šípy toho Zlého.
4/ Šípy reprezentují vnější vnuknutí
(myšlenky), ale i situace.
5/ UČME se šípy zlého hasit „štítem

víry“.
6/ MÁME moc, schopnost i zodpovědnost tyto ne-boží myšlenky a neboží situace hasit.
7/ A „vždycky se štítem víry“. Bez
toho to nejde. Nikoliv pouze jednotlivec, ale celá církev, sbor.

Duchovní boj XIV. Rozhodnost, odvaha, zbabělost, strach
Pavel Kalous, 2.11.2016
To, o čem jsme doteď mluvili, by bylo naprosto k ničemu, kdybychom to nepraktikovali. Nestačí si to
přát. Nestačí po tom toužit. Nestačí si
to představovat, číst o tom a mluvit.
Vše má smysl jedině a pouze, jsme-li
církví KONAJÍCÍ. Jednoduše: je čas
přejít od teorie k praxi. Pán to od
nás očekává.
„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)
Připomínám: Ďábel má smrtelné zranění na hlavě, je ODZBROJEN, ODHALEN, PORAŽEN! Nemá žádnou moc. Kristus
zmařil ďáblovy skutky.
PROTO: Na rozdíl od učedníků, kteří v době učednictví nejednali s poraženým nepřítelem (tedy do
ukřižování),
my
jednáme
už
s poraženým nepřítelem. Na rozdíl od
učedníků, kteří nevěděli o křtu Duchem svatým (do Letnic) v době
učednictví, my o této zkušenosti víme, učíme o ní a povzbuzujeme k této
zkušenosti ostatní bratry a sestry. Přesvědčme ďábla, že to myslíme vážně.
PROHLAŠOVANÝM BOŽÍM SLOVEM NASTOLUJEME
NOVOU REALITU. REALITU BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ zviditelňujeme
KONÁNÍM Kristových pověření. Lží
nás zlý přesvědčuje o své realitě. My,
Božím slovem, realitu měníme (Lazar
…). Satan je smrtelně zraněný padlý anděl, který není ani andělem
světla, ani lvem. Je potřeba překonat

to, co se odehrává v naší mysli: to je
hloupé, teď se to nehodí, budou na
mě koukat, jak budu vypadat, ztrapním se, atd.
Když Kristus kázal Boží království, tak všichni žasli. Učedníci to
dělali tak, že Božím královstvím byli
zasaženi všichni okolo, bylo to vidět.
Vlamuje církev Boží království do
dnešního světa?
Jestliže však vyháním démony Duchem Božím, pak už vás zastihlo Boží království. (Mt 12,28)
Ježíš svolal svých Dvanáct a
dal jim sílu a moc vyhánět všechny
démony a léčit nemoci. Poslal je
zvěstovat Boží království a uzdravovat. (L 9,1)
Boží království je viditelné.
Chtějme viditelné Boží království
pro náš region, národ, bojujme jako
Jákob – buďme smělí, dokud nám
Bůh nepožehná.
Mojžíš šel a vyhlásil celému
Izraeli tato slova. Řekl jim: "Je mi
dnes sto dvacet let, nemohu již vycházet ani vcházet, a Hospodin mi
řekl: »Nepřejdeš tento Jordán.« …
Hospodin vám je vydá a naložíte s
nimi zcela podle příkazu, který jsem
vám dal. Buďte rozhodní a udatní,
nebojte se a nemějte z nich strach,
neboť sám Hospodin, tvůj Bůh, jde s
tebou, nenechá tě klesnout a neopustí
tě." 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 31,1.5)
Všimněme si, že se to týká
zabrání zaslíbené země. Toto není
obraz nebe; nebe se nezabírá a v nebi
s nikým nebojujeme. Je to starozákonní obraz toho, co naplňovala novozákonní církev. Apoštol Pavel pochopil, že evangeliem se zabírá země, a tak to také udělal, jeden člověk
zasáhl celý tehdejší svět.
Buď i ty rozhodný a udatný,
neděs se toho a konej. Hebr. AMETS
- ukázat se jako silný, kurážný, odvážný, tvrdohlavý, pevný. ROZHODNOST – schopnost činit a hlavně konat rozhodnutí; kuráž, smělost,
odvaha, odhodlání. Výsledkem

nerozhodnosti je „nekonání“.
Jozue je několikrát povzbuzován, aby byl rozhodný a udatný, je to
dokonce příkaz. Církev to cestou někde ztratila, ale i ona má být rozhodná a udatná.
Buď rozhodný a udatný, neboť ty rozdělíš tomuto lidu zemi v dědictví, jak jsem se přísežně zavázal
jejich otcům, že jim ji dám. Jen buď
rozhodný a velmi udatný, bedlivě plň
vše, co je v zákoně, který ti přikázal
Mojžíš, můj služebník. Neodchyluj se
od něho napravo ani nalevo; tak budeš jednat prozíravě všude, kam půjdeš. … Nepřikázal jsem ti snad: Buď
rozhodný a udatný, neměj strach a
neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh,
bude s tebou všude, kam půjdeš?" …
Kdo se tvému rozkazu postaví na odpor a tvých slov neuposlechne ve
všem, co mu přikážeš, je hoden smrti.
Jen buď rozhodný a udatný." (Jz
1,6.18)
A netýká se to pouze Jozua:
Pak jim Jozue řekl: "Nebojte
se a neděste, buďte rozhodní a udatní,
neboť právě tak naloží Hospodin se
všemi vašimi nepřáteli, proti nimž
bojujete. (Jz 10,25)
Gedeónův boj. Bůh nemůže
použít člověka, který je plný strachu,
Víra a strach nejdou dohromady.
Za časného jitra se Jerubaal,
to je Gedeón, a všechen lid, který byl
s ním, utábořili u pramene Charódu.
Tábor Midjánců byl od něho na sever, v dolině za návrším Móre. I řekl
Hospodin Gedeónovi: "Je s tebou
příliš mnoho lidu, než abych jim vydal Midjánce do rukou, aby se Izrael
vůči mně nevychloubal: »Vysvobodil
jsem se vlastní rukou.« Nuže, provolej
teď k lidu: Kdo se bojí a třese, ať se z
Gileádského pohoří vrátí a vzdálí."
Vrátilo se dvaadvacet tisíc mužů z
lidu, zůstalo jich jen deset tisíc. …
Jestliže se bojíš sestoupit sám, sestup
do tábora se svým mládencem Púrou.
Uslyšíš, o čem budou mluvit. Pak jednej rozhodně a vtrhni dolů do tábora." Gedeón sestoupil se svým mládencem Púrou k vojenským hlídkám
na pokraji tábora. (Sd 7,1.10)
David
promlouvá
k Šalomounovi: Jen tehdy budeš mít
zdar, budeš-li bedlivě plnit nařízení a
řády, které Hospodin přikázal Mojžíšovi pro Izraele. Buď rozhodný a

udatný! Neboj se a neděs! (1P 22,13)
Chizkijášova
zkušenost:
"Buďte rozhodní a udatní, nebojte se
a neděste se asyrského krále ani toho
hlučícího davu, který je s ním. S námi
je někdo větší než s ním. S ním je paže
lidská, ale s námi je Hospodin, náš
Bůh, aby nám pomohl a vedl naše
boje." Lid se spolehl na slova Chizkijáše, krále judského. (2P 32,7)
Budete-li se bát, že se ztrapníte, nebo o to, co si o vás řeknou,
jestli to funguje, strach vás vždycky
stáhne. Zlý si pak bude mnout ruce,
že vás odradil. Když se stáhnete, tak
jste prohráli svůj boj víry.
Naději slož v Hospodina. Buď
rozhodný, buď udatného srdce, naději
slož v Hospodina! (Ž 27,14)
Milujte Hospodina, všichni
jeho zbožní, Hospodin své věrné opatruje, odplácí však plnou měrou těm,
kteří si vedou zpupně. Buďte rozhodní
a buďte udatného srdce, všichni, kdo
čekáte na Hospodina! (Ž 31,24)
Zbabělost není omluva: ř.
DEILIA – zbabělost, strach, bojácnost (v Písmu vždy negativní; vláda
strachu). Strach Božího lidu chápan
jako zbabělost. Je potřeba zvládnout
malé boje (např. přiznání, že věříme v
Krista, kam chodíme v neděli dopoledne), pak můžeme jít dál. Nelze být
současně odvážný a zároveň zbabělý,
nelze být současně plný víry a zároveň pochybující.
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) viz též (Mt
8,26)
Pokoj vám zanechávám, svůj
pokoj vám dávám; ne jako dává svět,
já vám dávám. Ať se srdce vaše nechvěje a neděsí! – nebuďte zbabělí! (J
14,27)
Neboť Bůh nám nedal ducha
bázlivosti strachu (zbabělosti), nýbrž
ducha síly, lásky a rozvahy. (2Tm
1,7)
Dokončení příště.

Podaná ruka a šťastné chvíle v Ein-Gedi

Ilona Škamlová

Když myslím na kibuc Ein Gedi, vybaví se
mi různé druhy rostlin a stromů rostoucí ve všech
světadílech naší planety. Konkrétně pak datlové
palmy a zelená tráva, kterou zrovna večeří kozorožci. Cítím doteky horkého slunce a konečně
zhluboka dýchám. Tak se Ein Gedi dvakrát za rok
stává moji pračkou plic. Cítím se prostě skvěle,
protože jsem tomuto místu dala svoje srdce. Jednoduše ráj. Na Nový rok 1. 1. 2017 jsem se cítila
ještě lépe, když jsem mohla předat váš sborový
příspěvek ve výši 300 USD ředitelce Eco-Parku
Gundi Shachal, se kterou už spolupracujeme od
minulého roku 2015/16 (100 USD). Gundi ani trochu neskrývala velkou radost a nadšení z naší pomoci.
Místní ZOO se totiž v současné době ocitá ve
velkých finančních problémech. Pokud v zimě málo
prší, nepodaří se vypěstovat dostatek ovoce a zeleniny
pro zvířata. Je pak nutné, hodně surovin dovážet. Náklady na provoz zoologické zahrady se tak šplhají do
desítek milionů ILS. Obvykle se poplatí nezbytně nutné potřeby a na další věci nezbývají peníze. Jakýkoli
příspěvek navíc je tak velmi důležitý. Jak Gundi řekla
a ve svém písemném poděkování i napsala, bude náš
finanční dar použitý na lékařskou péči pro zvířata. Také doufá, že bude moci někoho z vás osobně pozvat
v kibucu na kafe a provést vás eco-parkem.
Děkuji jménem Gundi a prosím za modlitby
v této věci.
Shalom J
Ilona

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 a vyznáních. Ve sboru
jsme se sjednotili také v půstu. Přesto však, kdo se k nám připojíte, vstupte s námi do
půstu, a to každé pondělí (dle možností a uvážení částečný půst či půl-půst). Ohledně
otázky půstu mě případně kontaktujte. Musím zmínit, Honzík vše nese velmi statečně.
On ví, že patří Pánu. Kéž se Pán v celé situaci mocně oslaví. V to také věříme a na to
spoléháme!

Žalm 118,16 Hospodinova pravice se vyvýšila, Hospodinova pravice
koná mocné činy! 17 Nezemřu, budu žít, budu vypravovat o Hospodinových
činech.

Základy křesťanské víry

redakce

Základy křesťanství aneb Kdyby byl Bůh tak by …
 15 lekcí určených především lidem, kteří o Bibli a Bohu nevědí vůbec nic nebo jen málo
 účast není podmíněna členstvím v církvi a nijak k němu nezavazuje
 lekce jsou bezplatné, přihlášky nejsou zapotřebí, diskuze vítána
Každé ÚTERÝ - 18.00, Dvořákova 1, Litoměřice (od parkoviště).

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

www.ichthyslitomerice.cz

Modlitební předměty
● probuzení v Litoměřicích
● partner. sbor Wichita FF
● Evabgelizace s Korejci
● 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
Úterý - Základy křesťanství - 18.00 (od září, v prostorách sboru).
Středa – biblická hodina – 18.00 – Dvořákova 959/1, Litoměřice
Neděle – nedělní bohoslužba – 9.30 (v prostorách sboru). Program pro děti zajištěn.

Oznámení — info


Základy křesťanství - úterý - 18.00 (prostory sboru, pokud není oznámeno jinak).
Nezapomeňme na stálé přímluvné modlitby (Ef 6, 18).
 Třebušín - koná se 19. 2. (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:
Kalous Pavel
Báčová Jana
Malevičová Elinka
Knotková Laďka
Suchopárek Petr

4. 2.
8. 2.
14. 2.
15. 2.
26. 2.

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.

