
Kdo jsme                                                       

 Ichthys Litoměřice, je svobodným evangelikálním společenstvím, které 

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

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

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

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

ho postavení a slyšet biblické poselství pro dnešní dobu. 

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

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

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

uplatňuje láskou k bližnímu. Proto chceme zakládat a budovat společenství 

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

jméno.  

Cíle společenství: 

► stálá evangelizace 

města a okolí             

     

► získávání následovníků 

Ježíše Krista           

             

► podpora misie 

 

► plné, pravidelné  a dob-

rovolné desátky    

                                      

► sociální činnost 

 

► růst sboru a domácích 

skupin                                   

 

► letní English campy   

 2016 

 

► pravidelný modlitební 

život křesťanů                        

 

► duchovní moc pro Kris-

tovu církev         

                    

► aktivní služba 

 

► samofinancování 

 

► zakládání nových sborů 

 

►získání vlastní budovy  

 

 

 Úvodník                                                 září 2015 

 Nežiji už já, ale žije ve mně 

Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji 

ve víře v Syna Božího, který si mne za-

miloval a vydal sebe samého za mne. 

(Ga 2,20) 

 

 Jedno z nejvýstižnějších pro-

hlášení znovuzrozeného člověka, které 

můžete v Písmu najít. Apoštol Pavel 

zde nepopisuje pouze svou víru v Kris-

ta, ale podtrhuje samotnou podstatu 

křesťanství (následování Krista). 

 Někteří lidé, dokonce i věřící 

lidé, si myslí, že křesťanství je součástí 

života jako mnoho jiných věcí. 

 Pavlova prohlášení jsou však 

jiná: Život, to je pro mne Kristus, a 

smrt je pro mne zisk. (Fp 1,21) 

 Křesťanství není součástí naše-

ho života. Křesťanství je život sám. 

Vše, co jako učedníci a následovníci 

Krista děláme, je Jím samotným cele 

prostoupeno. Proto apoštol Pavel píše: 

„Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. “ 

 Ve svém životě velice často 

bereme ohled na situace, lidi v našem 

okolí. A to je svým způsobem vlastně 

přirozené. My, křesťané, však ještě ví-

ce a na prvním místě bereme ohled na 

Krista a Jeho vůli, vedení a vyučování. 

To pak prostupuje, ovlivňuje situace 

kolem nás, vztahy k lidem kolem nás. 

Tak je to správné. To je kristovské. 

Křesťanství je životní styl, život sám. 

 Hledejte především (nejprve 

KR) jeho království a spravedlnost, a 

všechno ostatní vám bude přidáno. 

(Mt 6,33) 

 Máme-li pochopit, jak to 

„funguje“, pak máme ve výše uvede-

ném verši, slova Ježíšova, návod. 

 Někteří hledají nejprve to 

všechno ostatní okolo, pak Krista. Ale 

takhle Krista nenajdete, natož Ho dále 

a více poznávat. 

 Apoštol Pavel také říká, proč 

se tak rozhodl: Protože si mne Kristus 

zamiloval a vydal sebe samého za 

mne. (Ga 2,20) 

 Poznáte-li osobně a hluboce 

Krista, nemůžete jinak. Být „hluboce 

věřící“, neznamená být pečený vařený 

v kostele. 

 Znamená to usilovat o život s 

Kristem na každý den, sloužit Mu, být 

činnou součástí Jeho těla, vydávat o 

Něm svědectví ostatním lidem … 

 Bratře a sestro, i další etapa 

našeho společenství bude lemována 

podobnými prohlášeními apoštolů či 

vyznáními samotného Krista. 

 Pojď s námi usilovat o plný 

život s Kristem, pojď s námi usilovat o 

službu živému Bohu a lidem, zvláště 

těm, kteří Ho neznají. 
 

      V Kristu                    

                        Pavel Kalous, pastor 



Nedělní kázání 

Magie v Efezu-dokončení 
Pavel Kalous, 31.5.2015 

 

Jak je dobré vědět, že člověk 

od takových věcí může být svobod-

ný. Nepřijdu o práci, uzdraví se moje 

babička, ....? Bible má na to jediný 

návod – SVĚŘTE SVÉ STEZKY 

HOSPODINU!  

Apoštolové v Samařsku měli 

zkušenost s jedním kouzelníkem: 

Jeden muž, jménem Šimon, 

který tam žil, už dlouhou dobu svou 

magií uváděl v úžas samařský lid; 

říkal o sobě, že je v něm božská moc. 

Všichni - prostí i významní - mu 

dychtivě naslouchali a říkali si: "On 

je ta božská moc, která se nazývá 

Veliká." Poslouchali ho ve všem pro-

to, že na ně dlouhý čas působil svou 

magií. Ale když uvěřili Filipově zvěs-

ti o Božím království a o Ježíši Kris-

tu, dávali se pokřtít muži i ženy (Sk 

8,9-12). Poslouchali ho, protože na 

ně působil magií - manipuloval 

s nimi. Hlavním motivem je uhnout 

z cesty, kde cílem je Hospodin.  

Ale toto pravím, že, což obě-

tují pohané, ďáblům obětují, a ne 

Bohu. Nechtělť bych pak, abyste vy 

byli účastníci ďáblů. Nebo nemůžete 

kalicha Páně píti a kalicha ďáblů; 

nemůžete účastníci býti stolu Páně a 

stolu ďáblů (1Ko 10,20-21 KR). 

Apoštol Pavel odhaluje, že co poha-

né obětují modlám, ve skutečnosti 

obětují démonům. Duchovní obecen-

ství můžeš mít s Kristem nebo 

s démony.  

Je pro nás velkým povzbuze-

ním, že už ve SZ čteme, že ty věci 

jsou ohavností a nebezpečné. Myslíte 

si, že Bůh nám dobře radí? Pak tedy 

nemusíte experimentovat.  

Tyto poznatky si nemáme 

nechávat pro sebe. Máme varovat 

před vlivem duchovního světa.  

Mojžíšovi bylo osmdesát let 

a Áronovi osmdesát tři, když mluvili 

s faraónem. 

Mojžíš s Áronem tedy před-

stoupili před faraóna a učinili, jak 

Hospodin přikázal. Áron hodil svou 

hůl před faraóna i před jeho služeb-

níky a ona se stala drakem. Farao 

však také povolal mudrce a čaroděje, 

a egyptští věštci učinili svými  

kejklemi totéž. Hodili každý svou hůl 

na zem a ony se staly draky. Ale Áro-

nova hůl jejich hole pohltila (Ex 7,10

-12). 

Pro faraóna a jeho čaroděje to 

nebylo nic zvláštního. Také měli hole 

(byl to znak duchovní autority). Ni-

kdo se nad tím nepozastavoval. Míra 

zkušeností a znalostí, které v Egyptě 

měli s okultismem, byla značná. Do-

kázali proměnit hůl v hada. Áronův 

had pohlcuje ty hady ostatní. Jedno-

značně to ukazuje na to, že autorita 

Božích služebníků je větší.  

Ty máš moc pohltit, zlikvido-

vat hada. Pokud znáte, že někdo blíz-

ký se zabývá okultismem, nebojte se 

mu to říci. Je to naše zodpovědnost. 

Máme lidem říct, co je v Božích 

očích správné a co není duchovně 

čisté.  

Modlete se za to, jak takové 

lidi upozornit. 

Je úžasné vědět, že u Hospo-

dina najdete všechno. Může se stát, 

že nevyhrajete sportku a že nedosta-

nete vše, po čem tak strašně toužíte. 

Někdy i Bůh posečkává s uzdravením 

a zanechá nějaký osten v těle. Je lepší 

kulhat do Božího království. Možná 

na cestě do Božího království nebude 

jen samé nej, nej nej, ale vstoupíš 

tam. 

Být dohromady s démony, 

nebude žádná radost. My nemusíme 

žít v nevědomosti.  

Hledat pomoc v magii je mi-

mo Hospodinovo království. 

Toužím po tom, aby církev 

byla mocná. Tak, aby lidé vyznávali: 

„vskutku je mezi vámi Hospodin a 

Bůh je dobrý a má moc mě vysvobo-

dit“.  

Píseň k pouti. Pozvedám své 

oči k horám: Odkud mi přijde po-

moc? Pomoc mi přichází od Hospodi-

na, on učinil nebesa i zemi. Nedopus-

tí, aby uklouzla tvá noha, nedříme 

ten, jenž tě chrání. Ano, nedříme a 

nespí ten, jenž chrání Izraele (Ž 

121,1-4). To je základ pro život věč-

ný. 

 

Závěr: 

 

1/  Hledat moc v magii a všem, mimo 

Hospodina, bylo běžné jako lidstvo 

samo. Ve skutečnosti jsou to bytos-

ti, které se schovávají za 

„nadpřirozenými jevy“. 

2/  Z magie a podobných praktik je 

třeba činit pokání. 

3/  Vírou v Krista je člověk nejen 

omilostněn, ale mocí krve Ježíše 

Krista také chráněn. 

4/  Hledáme-li pomoc, hledejme jí u 

Stvořitele (pojďte ke mně všichni, 

kdo se namáháte …). 

5/  Nebojme se ostatním říci, jak 

nebezpečné tyto praktiky jsou. Je to 

dobrá příležitost ke skutečnému 

osvobození spoutaných lidí. 

 

Nebeský výlov 
Pavel Kalous, 7. 6.2015 

 

Anebo je království nebeské 

jako síť, která se spustí do moře a 

zahrne všecko možné; když je plná, 

vytáhnou ji na břeh, sednou, a co je 

dobré, vybírají do nádob, co je 

špatné, vyhazují ven. Tak bude i při 

skonání věku: vyjdou andělé, oddělí 

zlé od spravedlivých a hodí je do 

ohnivé pece; tam bude pláč a skří-

pění zubů." "Pochopili jste to všec-

ko?" Odpověděli: "Ano." (Mt 13,47-

51). 

 

Viděli jste někdy nějaký 

výlov? Vypustí se rybník a začnou 

se zatahovat sítě. Je docela přiroze-

né, že když Pán Ježíš vyučoval 

učedníky, tak je zaváděl do všední-

ho života. Uvědomil jsem si, že ne-

jde o to tyto texty nějak rozebírat a 

hledat v nich duchovno. Tyto texty 

mají zaznít kvůli principu. Je to po-

dobenství. Podobné vyučování bylo 

o neplodícím fíkovníku.  

Učedníci žili v okolí Gali-

lejského jezera. Ondřej, Šimon, Ja-

kub a Jan byli rybáři. Oni prakticky 

věděli, co to všechno obnáší. V té 

době byl známý rybolov se sítí, kdy 

se hodila síť ze břehu do vody a 

čekalo se, až tam ryby naplují a pak 

se vytáhla. Anebo se síť táhla za 

lodí, a až byla plná, tak se vytáhla.  

Co tím Pán Ježíš chtěl říci 

svým posluchačům: 

1/ při skonání věků bude 

vytaženo z moře (jezera – tj. obraz 

světa) vše zlé i dobré. Učedníci byli 



Židé a bylo v nich silně zakořeněné 

např., že styk s pohany Žida znesvě-

coval.  

A Petr se ujal slova: "Nyní 

skutečně vidím, že Bůh nikomu ne-

straní, ale v každém národě je mu 

milý ten, kdo v něho věří a činí, co je 

spravedlivé (Sk 10,34-35).  

Byli jsme stvořeni pro Boha, 

ne proto, abychom si ubližovali, zabí-

jeli se: my přece víme, že je jediný 

Bůh Otec, od něhož je všecko, a my 

jsme tu pro něho, a jediný Pán Ježíš 

Kristus, skrze něhož je všecko, i my 

jsme skrze něho (1Ko 8,6).  

Svět vypadá jinak než Eden. 

Přesto Bůh přichází a posílá SLOVO 

o sobě: Bůh nikomu nestraní (tj. není 

rozdíl mezi národy). Dělá to skrze 

církev: Bůh nikomu nestraní (Řím 

2,11).   

Vždyť Bůh nás neurčil k to-

mu, abychom propadli jeho hněvu, 

nýbrž abychom došli spásy skrze na-

šeho Pána Ježíše Krista (1Ts 5,9).  

Uvědomujete si, že Mistr Jan 

Hus četl stejnou Bibli? Když čteme 

Bibli, přichází do našeho života svět-

lo Božího zjevení. Bůh nám říká, že 

přijde jednou konec, ale také, že ne-

chce, aby lidé byli vyhozeni. Není 

rozdílu mezi Židem a Řekem: Vždyť je 

jeden a týž Pán všech, štědrý ke všem, 

kdo ho vzývají, neboť`každý, kdo vzý-

vá jméno Páně, bude spasen´. (Ř 

10,12-13).  

Jen skrze Ježíše přijímáme 

dar spasení. Spasení je zadarmo. On 

je tou smírnou obětí.  

Ta síť padá a zahrnuje úplně 

všechno. Ta síť je evangeliem, také 

církví Kristovou, která jde mořem 

tohoto světa a zvěstuje evangelium. 

Vydává svědectví o tom, jak je Bůh 

dobrý. Bůh chce, aby všichni lidé 

došli spásy. Vždyť Bůh neposlal svého 

Syna na svět, aby soudil, ale aby skr-

ze něj byl svět spasen.Kdo v něho vě-

ří, není souzen. Kdo nevěří, je již od-

souzen, neboť neuvěřil ve jméno jed-

norozeného Syna Božího.  (J 3,17-

18).  

Bible všude zdůrazňuje: 

SKRZE JEŽÍŠE KRISTA. Bůh neře-

kl, že existují ještě další jména ke 

spáse. Dovoláte se mi, když změníte 

moje telefonní číslo třeba jen o jedno 

číslo? S Bohem je to stejné. JE TO 

NAPSÁNO ZCELA JASNĚ. 

Zazní povel, hlas archanděla 

a zvuk Boží polnice, sám Pán sestou-

pí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, 

vstanou nejdříve; potom my živí, 

kteří se toho dočkáme, budeme spolu 

s nimi uchváceni v oblacích vzhůru 

vstříc Pánu. A pak už navždy bude-

me s Pánem. Těmito slovy se vzá-

jemně potěšujte (1Ts 4,16-18). Bible 

mluví zcela jasně, smrtí nic nekončí. 

Máme se tím dokonce vzájemně po-

těšovat. 

Ten, kdo je smířen s Bohem 

skrze Ježíše Krista, nemusí mít oba-

vu.  

3/ dojde ke třídění – to rybá-

ři při rybolovu dělají. Tak jako se 

tedy sbírá plevel a pálí ohněm, tak 

bude i při skonání věku. Syn člověka 

pošle své anděly, ti vyberou z jeho 

království každé pohoršení a každé-

ho, kdo se dopouští nepravosti, a 

hodí je do ohnivé pece; tam bude 

pláč a skřípění zubů. Tehdy spraved-

liví zazáří jako slunce v království 

svého Otce. Kdo má uši, slyš!" (Mt 

13,40-43). Podobné verše jako úvod-

ní. 

Až přijde Syn člověka ve své 

slávě a všichni andělé s ním, posadí 

se na trůnu své slávy; a budou před 

něho shromážděny všechny národy. I 

oddělí jeden od druhých, jako pastýř 

odděluje ovce od kozlů,ovce postaví 

po pravici a kozly po levici. Tehdy 

řekne král těm po pravici: `Pojďte, 

požehnaní mého Otce, ujměte se krá-

lovství, které je vám připraveno od 

založení světa (Mt 25,31-34).  

Není nic mezi tím. Je to buď 

s Kristem, nebo ne. To chce Ježíš 

těm posluchačům říct. Ježíš je ten 

most na druhou stranu. Tak vážné to 

je. Neznalost Zákona neomlouvá. 

Každý věří sám za sebe. 

 

Závěr: 

 

1/ Bůh nikomu nestraní – každý mů-

že, ne každý chce přijít ke Kristu. 

2/ Písmo nás nenechává na pochy-

bách, že přijde konec. 

3/ Nastane nebeský výlov a při něm 

třídění. 

4/ Každý člověk se ukáže před soud-

nou stolicí Boží 

5/ Dojde k dělení na dobré a zlé. 

6/ Zlé půjde spravedlivě do věčných 

muk.  

Soud pak je v tom, že světlo 

přišlo na svět, ale lidé si zamilovali 

více tmu než světlo, protože jejich 

skutky byly zlé (J 3,19). To je zodpo-

vědnost Kristovy církve, aby kázala 

evangelium. 

2/ Když padá síť do vody, 

vždy přijde moment nebeského výlo-

vu – jednou přijde soud. 
On vyšle své anděly s mohut-

ným zvukem polnice a ti shromáždí 

jeho vyvolené do čtyř úhlů světa, od 

jedněch konců nebe ke druhým (Mt 

24,31).  

Studujte, co Bible říká o po-

sledním čase. A když upřeně hleděli k 

nebi za ním, jak odchází, hle, stáli 

vedle nich dva muži v bílém rouchu a 

řekli: "Muži z Galileje, co tu stojíte a 

hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl 

od vás vzat do nebe, znovu přijde 

právě tak, jak jste ho viděli odchá-

zet." (Sk 1,10-11).  

Ježíš než odešel, řekl: ale 

dostanete sílu Ducha svatého, který 

na vás sestoupí, a budete mi svědky v 

Jeruzalémě a v celém Judsku, Sa-

mařsku a až na sám konec země." To 

je, roztáhněte síť evangelia po celém 

světě. Ta síť je utkaná z nás, 

z evangelia.  

A jako každý člověk jen jed-

nou umírá, a potom bude soud, tak i 

Kristus byl jen jednou obětován, aby 

na sebe vzal hříchy mnohých; po 

druhé se zjeví ne už kvůli hříchu, ale 

ke spáse těm, kdo ho očekávají (Žd 

9,27-28).  

A další rada: Nezanedbávejte 

společná shromáždění, jak to někteří 

mají ve zvyku, ale napomínejte se tím 

více, čím více vidíte, že se blíží den 

Kristův (Žd 10,25).  

Bůh nás nenechává 

v nevědomosti. Podruhé přijde ke 

spáse těm, kdo Ho očekávají. Když 

tedy se toto vše rozplyne, jak svatě a 

zbožně musíte žít vy,kteří dychtivě 

očekáváte příchod Božího dne! V 

něm se nebesa roztaví v ohni a živly 

se rozpustí žárem. Podle jeho slibu 

čekáme nové nebe a novou zemi, ve 

kterých přebývá spravedlnost (2Pt 

3,11-13). 

Chcete jít do nebe? Já taky! 

Pro někoho je nejpohodlnější 

myšlenka, že po smrti nic není. Toto 

ale neříká žádné náboženství. Smrt je 

jen začátek.  



Uzdraven pro víru přátel 
Pavel Kalous, 14. 6.2015 

 

Když se po několika dnech 

vrátil do Kafarnaum, proslechlo se, 

že je doma. Sešlo se tolik lidí, že už 

ani přede dveřmi nebylo k hnutí. A 

mluvil k nim. Tu k němu přišli s 

ochrnutým; čtyři ho nesli. Protože se 

pro zástup nemohli k němu dostat, 

odkryli střechu tam, kde byl Ježíš, 

prorazili otvor a spustili dolů nosít-

ka, na kterých ochrnutý ležel. Když 

Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnuté-

mu: "Synu, odpouštějí se ti hří-

chy.“ (Mk 2,1-5). Čti celé 6-12. 

 

Při čtení toho textu jsem bý-

val nadšený z toho, jakou měli víru, 

a dnes jsem nadšený z toho, jakou 

měli lásku. Lásku, která je hodně 

stála.  

Pán Ježíš se vrátil do Kafar-

naum. Bylo to místo, kde hodně po-

býval. Sešlo se tam plno lidí – Ježíš 

se stal populárním – něco se o Něm 

proslýchalo.  

I nyní jsme v situaci, že lidé 

něco o Ježíši vědí – např. z filmů o 

ukřižování – ale nemají ty správné 

informace.  

Tomu odpovídala situace 

kolem Ježíše i v té době. Pro někoho 

byl synem tesaře, kterého znali od 

dětství. Tady již Ježíš přicházel 

v moci a síle Ducha Svatého a lidé se 

nad tím pozastavovali. Dokonce Jej 

v Jeruzalémě chtěli shodit ze skály, 

protože si mysleli, že se rouhá. Ko-

lem Krista byla spousta lidí různých 

motivů. Ne každý, kdo byl 

v blízkosti Ježíše, měl správné moti-

vy. Možná byl někdo z nich jen zvě-

davý.  

Šli k Němu také čtyři lidé – 

čtyři přátelé, kterým se zželelo  

paralyzovaného člověka, proto jej 

nesli. Možná neměli všechny správné 

informace o Kristu. Věděli JEN JED-

NO – že Ježíš má moc něco udělat. 

Jenže On byl v obležení různých lidí.  

Přemýšlel jsem o tom, proč 

jsou zrovna zmíněni čtyři lidé - Bůh 

zavolá lidi ze všech světových stran. I 

církev má vynaložit všechno proto, 

aby to uchopila ze všech stran. Mož-

ná, že na lehátku leží tvoje paralyzo-

vaná maminka, partnerka, …., která 

se vůbec nemůže hýbat, protože je 

duchovně paralyzovaná. Možná jen 

dva táhnou dané lehátko a ty jen kou-

káš!  

Tady byli čtyři přátelé, kte-

rým nebyl lhostejný osud paralyzova-

ného člověka. Oni nevěděli, jak to 

Ježíš může udělat, ONI VĚDĚLI, ŽE 

TO MŮŽE UDĚLAT. Proto projevili 

svoji VÍRU a LÁSKU tím, že když 

zjistili, jaká je situace, nedali se tím 

odradit – zastavit. Oni chtěli nemoc-

nému člověku pomoci. Oni neviděli 

tu překážku jako cílovou situaci. Oni 

tu překážku viděli jako výzvu 

(prorazili otvor a spustili dolů nosít-

ka, na kterých ochrnutý ležel).  

Proč některou věc nemůžeme 

udělat? Není lepší přemýšlet: Proč 

některou věc můžeme udělat? Pře-

kážky by měly být pro církev výzvy 

lásky, výzvy víry. Někdy se schová-

váme za to, že to nejde nebo chceme 

přenést zodpovědnost na někoho dru-

hého. Oni se nenechali odradit. Oni 

za každou cenu chtěli paralyzované-

ho člověka dostat před Krista. To i je 

náš cíl. Co Kristus udělá, to není naše 

věc. Oni vystoupali na střechu domu 

s nosítky a začali rozebírat střechu. 

To vše trvalo nějakou dobu, museli 

tou dírou spustit nosítka, aby jej do-

stali před Krista.  

To je přesně to, co od nás 

Bůh očekává – že nás to něco bude 

stát. Víra nás něco stojí. Láska nás 

něco stojí. Je to často zpocené úsilí. 

Můžeme se i vzájemně uhodit, když 

neseme společně „nosítka“ nebo 

„rozebíráme střechu“. Možná měli i 

rozedrané ruce. Tak vypadá víra a 

láska v praxi. Lhostejnost člověka nic 

nestojí. Je v protikladu s obětí. Tito 

čtyři různí lidé se sjednotili pro jeden 

cíl, každý vzal na správném místě 

lehátko. O tom nemocném se víc ne-

píše. 

Ten člověk byl uzdraven. 

Bůh udělal zázrak. 

Je to výzva pro mě, jestli já 

se chci s ostatními podřídit společné-

mu cíli a paralyzované lidi přinášet 

ke Kristu. Bude nás, mě to něco stát.   

Ježíš je nechal udělat to dílo 

až do konce. Ježíš kázal v místnosti, 

věděl, co se nad ním děje. Nechal je, 

aby použili všechnu svoji sílu 

k tomu, aby spustili ležícího člověka 

přímo k Němu. Bůh nám dává něja-

ký potenciál síly, darů a schopností a 

chce, abychom je využívali. Ježíš 

čeká na to, co všechno jsme ochotni 

udělat pro paralyzované lidi kolem 

nás, abychom je přinesli před Něj. 

Možná někteří ještě čekáme. Ještě 

jsme se nevyždímali ve své víře a 

lásce pro blízké kolem sebe.  

Někdo však řekne: "Jeden 

má víru a druhý má skutky." Tomu 

odpovím: Ukaž mi tu svou víru bez 

skutků a já ti ukážu svou víru na 

skutcích (Jk 2,18). To jsou skutky 

lásky, na kterých je to vidět.  

V Kristu Ježíši nezáleží na 

tom, je-li někdo obřezán či ne; roz-

hodující je víra, která se uplatňuje 

láskou (Ga 5,6). Ježíš viděl jejich 

skutky víry, protože milovali a věřili. 

Tito čtyři lidé milovali a vě-

řili, že jejich dílo bude mít užitek. 

Dělali to z lásky ve víře. Dělali to ve 

víře pro lásku. Lásku tím projevova-

li. To s Kristem něco udělalo. Ježíš 

viděl jejich víru, řekl ochrnutému: 

"Synu, odpouštějí se ti hříchy.“ (v.5). 

UDĚLAL TO PRO JEJICH VÍRU! 

Seděli tam někteří ze zákoní-

ků a v duchu uvažovali:  "Co to ten 

člověk říká? Rouhá se! Kdo jiný mů-

že odpouštět hříchy než Bůh?“ (v.6-

7). Bůh tam jednal a jednal způso-

bem Jemu vlastním. V církvi jsou 

často zákoníci, kteří si to myslí jinak. 

To, že to nebylo podle zajetých stan-

dardů, Bohu vůbec nevadilo a neva-

dí.  

Přestože to byli Ježíšovi 

učedníci, také měli někdy tělesný 

pohled. Když byli učedníci na dru-

hém břehu, shledali, že si zapomněli 

vzít chleby. Ježíš jim řekl: "Hleďte se 

mít na pozoru před kvasem saduceů 

a farizeů!" Oni však u sebe uvažova-

li: "Nevzali jsme chleba. Když to Je-

žíš zpozoroval, řekl: "Proč mluvíte o 

tom, malověrní, že nemáte chleba?  



Ještě mi nerozumíte ani se nepamatu-

jete na těch pět chlebů pro pět tisíc, a 

kolik košů jste sebrali? (Mt 16,5-9).  

Známe to dobře:  

Kdybychom měli tolik ochot-

ných lidí, kdybychom měli dost pe-

něz, …….. 

Lidé odmítají evangelium, 

nechtějí slyšet o Kristu,…  

To vše má být pro nás výzva, 

není to konečná. Povzbuzujme se 

navzájem. Kdo nic nedělá, nic nezka-

zí, ale také nic nedokáže, nic nevy-

tvoří, nic nezachrání. Je to také o roz-

hodnutí, je to o zakopání hřivny. 

Vždy najdeme spoustu důvodů, proč 

to neudělat.  

Ježíš hned svým duchem po-

znal, o čem přemýšlejí, a řekl jim: 

"Jak to, že tak uvažujete? Je snadněj-

ší říci ochrnutému: `Odpouštějí se ti 

hříchy,´ anebo říci: `Vstaň, vezmi své 

lože a choď?´ Abyste však věděli, že 

Syn člověka má moc na zemi odpouš-

tět hříchy" - řekne ochrnuté-

mu: "Pravím ti, vstaň, vezmi své lože 

a jdi domů!“ On vstal, vzal hned své 

lože a vyšel před očima všech, takže 

všichni žasli a chválili Boha: "Něco 

takového jsme ještě nikdy nevidě-

li."  (v. 9-12). 

 

Závěr:  
 

1/  Pojďme hledat schody, jak vyleze-

me výš.  

2/  Pojďme hledat způsob, jak vyne-

seme člověka blíž ke Kristu.        

3/  Modleme se za to, ať to dokáže-

me. 

4/  Modleme se za to, ať nás Bůh 

znovu zmocní. 

5/  Modleme se za to, ať nedoutnáme 

ve svojí víře. 

6/  Paralyzovaný člověk vstal a cho-

dil.  

7/  Byly odpuštěny jeho hříchy. PRO-

TO, že se nějací lidé ve víře rozhodli 

a v lásce to udělali.  

 

Vřavou nepřátel 
Pavel Kalous, 21. 6.2015 

 

S tebou proběhnu i nepřá-

telskou vřavou, se svým Bohem zdo-

lám hradbu, s Bohem, jehož cesta je 

tak dokonalá! To, co řekne Hospodin, 

je protříbené. On je štítem všech, kte-

ří se k němu utíkají. Kdo je Bůh krom 

Hospodina, kdo je skála, ne-li Bůh 

náš! Bůh je má záštita pevná a vodí 

mě cestou dokonalou, on dává mým 

nohám hbitost laně, na mých posvát-

ných návrších mi dopřává stanout, 

učí bojovat mé ruce a mé paže na-

pnout bronzový luk (2S 22,30-35). 

Je to nádherná oslavná píseň.  

Textu z 2S 22. kapitoly od-

povídá Žalm 18 (s drobnými odchyl-

kami): 

Pro předního zpěváka. Žalm 

Hospodinova služebníka Davida, 

který přednášel slova této písně Hos-

podinu v den, kdy jej Hospodin vy-

svobodil ze spárů všech jeho nepřátel 

i z rukou Saulových. Pravil: Miluji tě 

vroucně, Hospodine, moje sílo. Hos-

podine, skalní štíte můj, má pevná 

tvrzi, vysvoboditeli, Bože můj, má 

skálo, utíkám se k tobě, štíte můj a 

rohu spásy, nedobytný hrade! Když 

jsem vzýval Hospodina, jemuž patří 

chvála, byl jsem zachráněn před svý-

mi nepřáteli. Ovinuly mě provazy 

smrti, zachvátily mě dravé proudy 

Ničemníka, provazy podsvětí se ko-

lem mne stáhly, dostihly mě léčky 

smrti. V soužení jsem vzýval Hospo-

dina, k svému Bohu o pomoc jsem 

volal. Uslyšel můj hlas ze svého 

chrámu, mé volání proniklo až k jeho 

sluchu (Žalm 18,1-7). 

David tady vyznává, že má 

takové zkušenosti, že jeho život byl 

plný hradeb, bariér a nepřátel. 

I Písmo říká, že život je plný 

hradeb a nepřátel. Proč bychom se 

měli divit? Znal to David a mnozí 

další. 

David byl židovským králem, 

a přesto neměl cestičku zametenou. 

Mnozí z vás se ptají proč, když se 

chtějí Bohu líbit a jít za Pánem. Je to 

právě proto, že jste se rozhodli vyjít 

ze tmy na světlo.  

Není to o tom, proč to Bůh 

dopouští, ale o tom, jak se s tím 

vypořádáš. David nedostal trůn „pod 

nos“, ale musel projít určitou cestou, 

aby potom na tom místě obstál. Život 

se skládá z různých bariér a David 

vyznává, je-li Bůh se mnou, kdo proti 

mně! 

Minule jsem mluvil o tom, že 

překážka je výzva, nikoliv cíl, stop-

ka, konec. Někdy vidíme zavřené 

dveře jenom proto, že jsme tu kliku 

nezmáčkli.  

David připomínal Boží skut-

ky ve svém životě (ne svoje). Pře-

čtěte si celou 22. kap. Je úžasné, že 

neříkal, že to jsou jeho skutky. On 

také vyznává a přiznává, že to ne-

byla jeho síla a prozíravost, ale Bůh 

sám (jej vedl). On nezapomněl, kým 

byl, než jej zavolal Bůh. A Bůh pro 

něj připravil velice zvláštní cestu. 

Bůh se dívá k srdci člověka a pod-

statné bylo, že měl David srdce 

s těmi správnými postoji.  

David se v této písni ohlíží, 

rekapituluje a (proto) chválí. Pozor: 

Nežije z minulosti (ze staré many).  

Není panovníkem, který si 

stavěl mauzolea (aby po něm něco 

zůstalo), ale odkazuje na Boha (ON 

jednal). Ví, že tím vším prošel jen 

díky Bohu.  

Bible nepředstavuje Davida 

jako dokonalého člověka. On věděl, 

že je nedokonalý, on věděl, že na to 

nemá. Proto se utíkal k Hospodinu. 

On to před Bohem přiznával. Proto 

se stal objektem Boží milosti, Boží-

ho jednání. Byl to člověk jako ty.  

Je to píseň svědectví, zku-

šenosti, potvrzení o tom, co je Bůh 

schopen vytvořit i ve tvém životě. 

Takto můžeš zpívat také.  

David okusil a uviděl, že 

Hospodin je dobrý (na vlastní kůži) 

- čti Žalm 34,9. 

Je to „stopa ohlédnutí“, jež 

jednoznačně říká: „toto v mém živo-

tě udělal Bůh“. To nejkrásnější na 

tom všem je, že: „Hospodin je můj 

pastýř, nebudu mít nedostatek.“ (Ž 

23). 

Vyznává-li David, že Hos-

podin je skála, to je jeho nepohnu-

telným bezpečím, kde člověk může 

spočinout. Uprostřed toho všeho 

zmatku je Hospodin zázemím. Po-

skytovatelem pokoje a naděje. 



měsíců. Král se procházel po krá-

lovském paláci v Babylóně a řekl: 

"Zdali není veliký tento Babylón, 

který jsem svou mocí a silou vybu-

doval jako královský dům ke slávě 

své důstojnosti?" JEŠTĚ TO SLOVO 

BYLO V ÚSTECH KRÁLE, když se 

snesl hlas z nebe: "Tobě je to řeče-

no, králi Nebúkadnesare: Tvé krá-

lovství od tebe odešlo (v. 24-28).  

JÁ, KRÁL jsem toho tolik 

dokázal – celý rok měl čas na poká-

ní. Byl příliš zahleděný sám do sebe. 

Po sedmi letech dostal znovu milost 

od Boha.  

David měl úplně jiný postoj. 

Tužbu pokorných vyslýcháš, Hospo-

dine, jejich srdce posiluješ, máš po-

zorné ucho (Ž 10,17). Pokorní bu-

dou jíst dosyta, budou chválit Hos-

podina ti, kdo se na jeho vůli dota-

zují. Vaše srdce bude žít navždy (Ž 

22,27). On pokorné vede cestou prá-

va, on pokorné učí chodit po své 

cestě (Ž 25,9). 

Bůh nám daroval „vzácná 

a převeliká zaslíbení“:   
Tím nám daroval vzácná a 

převeliká zaslíbení, ABYSTE se tak 

stali účastnými božské přirozenosti 

a unikli zhoubě, do níž svět žene je-

ho zvrácená touha (2Pt 1,14). To je 

nadčasové. 

Nedejte se vést láskou k pe-

nězům; buďte spokojeni s tím, co 

máte. Vždyť Bůh řekl: „Nikdy tě ne-

opustím a nikdy se tě nezřeknu.“ (Žd 

13,5). 

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 neo-

pustí tě; neboj se a neděs." (Dt 31,7-

8). 

Cožpak může zapomenout 

žena na své pacholátko, neslitovat 

se nad synem vlastního života? I 

kdyby některé zapomněly, já na 

tebe nezapomenu. Hle, vyryl jsem si 

tě do dlaní, tvé hradby mám před 

sebou stále (Iz 49,15-16). Představte 

si, že Bůh má popsané ruce našimi 

jmény.  

Sám Ježíš své učedníky 

ujišťuje: „ ...  A hle, JÁ JSEM s 

Vyznává-li David, že Hospo-

din je pevnost (hrad), pak je mu ně-

čím pevným a nedobytným. Znamená 

to také – vysokou věž, tj. David má 

rozhled, vidí, je vidoucí, má přehled 

o pohybu nepřátel, je varován. Strate-

gická výhoda, i duchovně.  

Když jste ještě byli mrtvi ve 

svých vinách a duchovně neobřezáni, 

probudil nás k životu spolu s ním a 

všechny viny nám odpustil. 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 (Kol 2,13-15). 

S Kristem můžeš zakusit úplně novou 

budoucnost, která začíná narozením 

se do Božího království.  

David nikde neříkal, „byl 

jsem silný, byl jsem chyt-

rý“ (nepřiživoval svou slávu). Neříkej 

si v srdci: "Tohoto blahobytu jsem se 

domohl svou silou a zdatností svých 

rukou." Pamatuj na Hospodina, své-

ho Boha, neboť k nabytí blahobytu ti 

dává sílu on, ABY utvrdil svou smlou-

vu, kterou přísahal tvým otcům, jak 

tomu je dnes (Dt 8,17-18). 

Hledej blaho v Hospodinu, 

dá ti vše, oč požádá tvé srdce. Svou 

cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, 

on sám bude jednat (Ž 37,4-5). To je 

návod pro tvůj život. Nevíme, kdy a 

jak náš život skončí. 

Jaké měl (už jako mladík) 

David nepřátele?  
Mezi prvními to byla divoká 

zvířata (okolnosti). Saul Davidovi 

odvětil: "Nemůžeš jít proti tomu Pe-

lištejci a bojovat s ním. Jsi přece 

mladíček, kdežto on je bojovník od 

mládí." David řekl Saulovi: "Tvůj 

služebník byl pastýřem ovcí svého 

otce. Když přišel LEV anebo  

MEDVĚD, aby odnesl ze stáda ov-

ci, hnal jsem se za ním a bil jsem ho a 

vyrval mu ji z tlamy. Když se proti 

mně postavil, chytil jsem ho za dolní 

čelist a bil jsem ho, až jsem ho usmr-

til (1S 17,33-37).  

Dále krále Saula (házel po 

něm kopí, pronásledoval ho), Goliá-

še, občany Keíly (chtěli Davida vy-

dat Saulovi), Amónovce, Pelištejce 

(obecně), Abšalóma (chtěl se stát 

králem), Šimea (Davidovi zlořečil, 

házel na něj kameny a prach), Šeba 

(intrikoval proti Davidovi) a mnoho 

dalších. Je to zvláštní, že Davida nic 

z toho nezasáhlo. Nezemřel v boji. 

Jaká je jeho zkušenost?   
Když jsem vzýval Hospodina, 

jemuž patří chvála, byl jsem zachrá-

něn před svými nepřáteli (2S 22,4, 

též Ž 18,4).   

Apoštol Petr cituje Davida: „ 

a každý, kdo vzývá jméno Páně, bude 

zachráněn.“ Muži izraelští, slyšte tato 

slova: Ježíše Nazaretského Bůh po-

tvrdil před vašimi zraky mocnými 

činy, divy a znameními, která mezi 

vámi skrze něho činil, jak sami víte 

(Sk 2,21-22). Je toto tvůj životní styl? 

A apoštol Pavel také citu-

je: „každý, kdo vzývá jméno Páně, 

bude spasen“ (Ř 10,13). 

Toto je nesmírně důležité, 

aby se stalo běžnou záležitostí našeho 

života, jako je: děkuji a prosím. 

Za všech okolností děkujte, 

neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši 

pro vás (1Te 5,18). To vyplývá ze 

vztahu, který můžeme mít s Bohem. 

Nauč se vzývat svého Boha za všech 

okolností.  

Babylónský král Nebúkadne-

sar měl sen: 

Já, Nebúkadnesar, jsem spo-

kojeně pobýval ve svém domě, pln 

svěžesti ve svém paláci. Viděl jsem 

sen a ten mě vystrašil. Představy ve 

snu na lůžku, vidění, která i prošla 

hlavou, mě naplnily hrůzou (Dan 4,1-

2). Sen o silném košatém stromu, 

plném, ovoce a ptactva, který bude 

ale pokácen, pařez ponechán. Daniel 

(Beltšasar) mu sen vyložil, řekl, že 

ten strom je on. Kéž se ti, králi, zalíbí 

má rada: Překonej své hříchy spra-

vedlností a svá provinění milostí k 

strádajícím; snad ti bude prodloužen 

klid." To všechno dopadlo na krále 

Nebúkadnesara. Uplynulo dvanáct 



vámi po všecky dny až do skonání 

tohoto věku." (Mt 28,20).  

 

Závěr:  

 

1/  Když se ohlédneš, máš za sebou 

stopu toho, jak se k tobě Bůh přizná-

val? 

2/  Žádný služebník, služebnice, ne-

má od Boha slib, že vše půjde hladce. 

3/  JSOU tu nepřátelé, na které si mů-

žeš sáhnout, i ti, kteří vidět nejsou. 

4/  David vychvaluje Hospodina, že 

tím vším prošel (reálně) díky Jemu. 

5/  Vzývej svého Boha. Vzdávej mu 

chválu za všech okolností. 

6/  To, co Bůh může slíbit, je: „Nikdy 

tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.“ 

7/  Pamatuj jako David, pokud vítě-

zíš, pokud se ti daří, dokonce pokud 

dýcháš, je to pro Boží milost.  

 

Pavel a had na Maltě 
Pavel Kalous, 28. 6.2015 

Když jsme se zachránili, do-

věděli jsme se, že se ten ostrov jme-

nuje Malta. Domorodci se k nám za-

chovali neobyčejně laskavě. Zapálili 

hranici dříví a všechny nás k ní po-

zvali, protože začalo pršet a bylo zi-

ma. Když Pavel nasbíral náruč 

chrastí a přiložil na oheň, zakousla se 

mu do ruky zmije, která prchala před 

žárem (Sk 28,1-3). Čti celé 4-10. 

 

Pavel byl na své třetí misijní 

cestě, kázal evangelium. Na Maltu se 

dostal, když ztroskotali. Přečtěte si 

předcházející kapitolu, kde je jasně 

vidět Boží přítomnost. Bůh se stará o 

své služebníky a někdy jim i říká ně-

které věci napřed. Bůh měl všechno 

pod kontrolou. Z Pavla vězně se stal 

vedoucí situace. 
Dnes v noci ke mně přišel 

anděl od Boha, kterému patřím a kte-

rému sloužím, a řekl mi: `Neboj se, 

Pavle, ty se před císaře dostaneš. A 

Bůh ti daroval všechny, kdo jsou s 

tebou na lodi.´ (Sk 27,23-24).  

I když máme okovy a jsme 

v bouři, tak to neznamená, že Pán 

Bůh spí. Pavel věděl, že je Bůh s ním. 

V té důvěře Pavel cestoval. S každou 

zkouškou má Bůh připraveno výcho-

disko. Ten příběh si nikdo nevymys-

lel, uvádí i konkrétné jména. Místní 

lidé se k nim chovali laskavě.  

Pavel chtěl být a byl na Bo-

žích stezkách. Jeho život měl smysl, 

že byl tam, kde jej Bůh chtěl mít. 

Všimněte si, že Pavel tam neseděl 

promočený u ohně, ale přiložil ruku 

k dílu. Chtěl s těmi lidmi navázat 

kontakt, sloužit jim. Chytil se příle-

žitosti, jak se těm lidem přiblížit. Je 

třeba nejprve lidem naslouchat.  

A pak se mu zakousla do 

ruky zmije. Když sloužíte, může se 

vám v životě stát cokoliv. Při službě 

jste prakticky vystaveni čemukoliv. 

Sotva byli zachráněni, uštkla jej zmi-

je. I v této situaci to má určitou sym-

bolickou výpověď. Když chcete 

sloužit živému Bohu, nést evangeli-

um, tak počítejte i s tím, že se občas 

ve vašem životě objeví zmije, která 

vás chce uštknout.  

Myslím tím hada, který umí 

mluvit. Had uštknul v ráji slovem, 

myšlenkou, otrávil jejich nitro. Ďá-

bel dělá vše proto, aby zastavil Boží-

ho služebníka.  

Zmije prchala před ohněm – 

před žárem. Je to o rozdmýchávání 

plamene Ducha Svatého. My máme 

pro Pána hořet. Podobně jako Pavel 

máme do ohně přikládat. Musíš při-

ložit ruku k dílu k tomu, aby byl 

oheň a ostatní se mohli ohřát. Sbírej-

te čas pro Boží věci, investujte svoji 

energii pro Boží věci. Osobní vydání 

oheň rozdmýchává. To se zlému ne-

líbí. Proč se obětoval Hus? Pro prav-

du Božího evangelia. Plamen Ducha 

dává teplo a dává světlo.  

Jakmile domorodci uviděli, 

že mu visí na ruce had, říkali si mezi 

sebou: "Ten člověk je určitě vrah. I 

když se zachránil z moře, bohyně 

odplaty nedovolila, aby zůstal na 

živu." (v.4). Obyvatelé byli plní po-

věr, dnes bychom tomu řekli 

„karma“.  

Ale Pavel setřásl hada do 

ohně a nic zlého se mu nestalo. Oni 

čekali, že oteče nebo že najednou 

padne mrtev. Když to však dlouho 

trvalo a viděli, že se s ním nic nedě-

je, začali naopak říkat, že je to něja-

ký bůh. (v. 5-6). Bůh je věrný. Pavel 

zemřel také mučednickou smrtí, ale 

nenadešel ještě jeho čas, tak mu žád-

ný had neublížil. Je zvláštní, že ně-

kdy Bůh udělá naprosto zázračný 

zákrok a někdy ne. Boží služebník, 

který zná svého Pána, Bohu povely 

nedává. Říká: Bože, udělej si s mým 

životem, co chceš.  

"Otče, chceš-li, odejmi ode 

mne tento kalich, ale ne má nýbrž tvá 

vůle se staň." (L 22,42).  

Mnozí lidé mají všechno, 

slávu, bohatství a sáhnou si na život. 

Vydáním se Bohu, bude váš život 

naplněný. Smysl člověka, proč tady 

je, je Bůh sám. Bůh tomu všemu dává 

smysl, bez Boha je to prázdné.  

Pavel zasvětil svůj život Bo-

hu a Bůh jej provázel nadpřirozenými 

jevy. Obyvatelé očekávali nějakou 

reakci po uštknutí. Když žádná reak-

ce nebyla, nerozuměli tomu. Bůh ta-

dy jednal nadpřirozeně. Když my se 

přiznáváme k Bohu, tak Bůh se při-

znává k nám. Apoštol Pavel to jedno-

značně dělal. Hle, dal jsem vám moc 

šlapat po hadech a štírech a po veš-

keré síle nepřítele, takže vám v ničem 

neuškodí (L 10,19). Bůh někdy při-

praví takovou situaci, že jste pro lidi 

okolo zvláštní, výjimeční.  

V Lystře Pavel také kázal 

evangelium a uzdravil tam chromého. 

Když zástupy viděly, co Pavel učinil, 

provolávaly lykaonsky: "To k nám 

sestoupili bohové v lidské podobě!" 

Barnabášovi začali říkat Zeus, Pavlo-

vi pak Hermes, poněvadž to byl pře-

devším on, kdo mluvil. Dokonce kněz 

Diova chrámu před hradbami dal 

přivést k bráně ověnčené býky a chtěl 

je s lidmi apoštolům obětovat. Když 

se to Barnabáš a Pavel doslechli, 

roztrhli svůj oděv, vběhli do zástupu 

mezi lidi a volali: "Co to děláte? 

Vždyť i my jsme smrtelní lidé jako vy. 

ZVĚSTUJEME vám, ABYSTE se od 

těchto marných věcí obrátili k živé-

mu Bohu, který učinil nebe, zemi, 

moře a všechno, co je v nich (Sk 

14,11-15). 
 
Dokončení příště. 



Kázání na hoře, VIII.—

dokončení 
Pavel Kalous, 27. 5. 2015 

 

 

Nerozděluje nás Kristus, ale 

hřích. Každý z nás má právo roz-

hodnout se, kde chceme žít. Jestli ve 

světle či ve tmě. Nemůžeme žít v 

obojím. Samozřejmě to platí i pro 

manželství, rodinu (jeden uvěří, 

manžel či dcera a ostatní ne): 

Chce-li nevěřící odejít, ať odejde. 

Věřící nejsou v takových případech 

vázáni. Bůh nás povolal k pokoji. 

Víš snad, ženo, zda se ti podaří při-

vést muže ke spáse? Víš snad, muži, 

zda se ti podaří přivést ženu ke spá-

se? (1K 7,15-16) 

Je to rozhodnutí každého 

člověka. Kristus neříká nic špatné-

ho. Kristus chce, dovést ke spáse 

každého. Nedáváme na roveň Hos-

podina Boha Stvořitel a padlé 

hříšné stvoření (rozděluje 

HŘÍCH, ne Kristus).  

Co víme z církevních dějin? 

Není příjemné na to pomyslet, ale to 

musel být člověk schopen snášet, 

jestliže se postavil na stranu Kristo-

vu. Křesťanství v těch dnech často 

přinášelo VOLBU mezi těmi nej-

bližšími a nejdražšími, a Ježíšem 

Kristem. Je to otázka života a smrti. 

Jako např. když uvěří někdo v mus-

limské rodině. A navíc tresty, které 

museli křesťané snášet, byly k nepo-

psání strašné. Celý svět ví, že křes-

ťané byli předhazováni lvům nebo 

upalováni na hranicích; ale to byla 

laskavá smrt. NERO obaloval křes-

ťany pryskyřicí a zapaloval je jako 

živé pochodně ve svých zahradách. 

Zašíval je do zvířecích kůží a posílal 

na ně své honicí psy, dokud je k 

smrti neroztrhali. Byli mučeni na 

skřipci; byli odíráni kleštěmi; lili na 

ně roztavené olovo; do ruda rozžha-

vené bronzové pláty přikládali na 

nejcitlivější části jejich těl; vypicho-

vali jim oči; pálili jim ruce a nohy a 

byli poléváni studenou vodou, aby 

jejich muka byla prodloužena. Ta-

kové věci se opravdu děly.  

Proč Římané tak pronásle-

dovali křesťany? Byly k tomu dva 

důvody.  

1/ Kolovaly pomluvy, které 

se o křesťanech rozšířily a za které 

byli v nemalé míře odpovědni Židé. 

Nenávist Židů vůči křesťanům byla 

obrovská.  

(A) Křesťané byli obviňováni 

z kanibalismu. Slova večeře Páně - 

"Toto jest mé tělo" - "Tento kalich je 

Nová smlouva v mé krvi" - byla vzata 

a překroucena v „pohádky“, že křes-

ťané obětují své děti a jedí jejich ma-

so.  

(B) Křesťané byli obviňováni 

z nemravnosti. O jejich schůzkách se 

říkalo, že jsou to sexuální orgie. Křes-

ťanské týdenní schůzky se nazývaly 

Agapé, hody lásky. A to slovo bylo 

hrubě mylně vykládáno. Křesťané se 

navzájem zdravili políbením pokoje, a 

tento polibek pokoje se stal základem, 

z kterého vzniklo pomluvné obvinění.  

(C) Křesťané byli obviňováni 

ze žhářství. Křesťané mluvili o pří-

chodu konce světa a odívali svou 

zvěst do apokalyptických obrazů o 

konci světa v plamenech. Jejich po-

mlouvači vzali tato slova a překroutili 

je v hrozby politického a revolučního 

žhářství.  

(D) Křesťané byli obviňováni 

z narušování rodinných vztahů. Křes-

ťanství ve skutečnosti rodiny štěpilo, 

a tak bylo křesťanství představováno 

jako něco, co rozděluje muže a ženu a 

narušuje rodinu. Byli dost pomluveni, 

aby byli považováni za rozvraceče a 

šílence. 

Další důvod:  2/ Ale z velké 

části bylo pronásledování ve skuteč-

nosti politické. Cílem bylo odvést 

pozornost od politických, ekonomic-

kých, hospodářských problémů 

(nájezdy barbarů …). Proto potřebuje-

te problémy na někoho svést, na křes-

ťany. Podobně jako Hitler na Židy.  

Navíc, římský císař viděl 

v uctívání sebe sama jedinou věc, kte-

rá by mohla sjednotit obrovskou řím-

skou říši; byl zde jeden střed, ve kte-

rém se mohli všichni sejít. Tak se na-

konec uctívání císaře stalo ne mož-

ností, ale nutností. Jednou za rok měl 

každý přijít, zapálit tyčinku kadidla 

před božskou hlavou císaře a říci: 

"Císař je Pán." A byla to nutnost. A 

přesně to odmítali křesťané dělat. Pro 

ně byl Pánem Ježíš Kristus, a  

žádnému člověku nemohli dát titul, 

který patřil Kristu.  

A najednou bylo patrné, že 

toto uctění císaře bylo mnohem víc 

zkouškou politické loajality než co-

koli jiného. Ve skutečnosti dostal 

člověk, který zapálil toto kadidlo, 

potvrzení, LIBELLUS, které potvr-

zovalo, že to učinil a že může teď jít 

a uctívat boha jakého chce, pokud to 

nebude odporovat veřejnému pořádku 

a slušnosti. Křesťané se odmítali 

podrobit. Konfrontováni s volbou 

"César, nebo Kristus?", volili nekom-

promisně Krista. Kompromis výslov-

ně odmítali. 

To způsobilo, že křesťan, 

jakkoli dobrý člověk, jakkoli dobrý 

občan, stál automaticky mimo zákon. 

Je to jistě zvláštní, mluvit o blahosla-

venství z pronásledování. Ale pro 

toho, kdo má zrak schopný vidět za 

bezprostřední přítomnost a rozumět 

velikosti Krista a věcem budoucím, 

ten musí prožívat slávu této cesty 

skropené krví (někdy ano, někdy ne).  

1/ Muset trpět pronásledování 

bylo příležitostí ukázat věrnost Ježíši 

Kristu. Nejsme v kroužku vaření, ale 

jde o zásadní věc, o volbu života a 

smrti. Jsme ve světě, kde vládne 

hřích. Rozhodli jsme se následovat, 

ať to stojí, co to stojí. Nežijeme jen 

tím, co je tady, ale směřujeme ke 

Kristu. Trpět pro Krista, je důkaz to-

ho, jak jsme věrní. Jde o následování 

vzkříšeného Krista. 

2/ Muset trpět pronásledování 

je, jak Ježíš řekl: vydat svědectví o 

Něm.  

3/ Muset trpět pronásledovaní 

znamená, být u toho když se děje ně-

co rozhodujícího. Kristus je rozhodu-

jící. VŽDY JDE O „existujícího“ 

KRISTA! Je to blahoslavenství.  

Tu se tam objevili Židé z An-

tiochie a Ikonia, strhli lidi na svou 

stranu a začali Pavla kamenovat. 

Když mysleli, že je mrtev, vyvlekli ho 

z města. Ale učedníci ho obstoupili a 

on vstal a vrátil se do města. Druhé-

ho dne pak odešel s Barnabášem do 

Derbe. I v tomto městě kázali evange-

lium a získali mnoho učedníků. Po-

tom se vraceli přes Lystru, Ikonium a 

Pisidskou Antiochii.  Všude tam posi-

lovali učedníky a povzbuzovali je, 

Biblická hodina 



aby vytrvali ve víře; říkali jim: 

"Musíme projít mnohým utrpením, 

než vejdeme do Božího království." V 

každé té církvi ustanovili starší a v 

modlitbách a postech svěřili učední-

ky Pánu, v kterého uvěřili. (Sk 14,19

-23) 

Živá víra překáží, uctívání 

ikon až tolik nedráždí. Všude tam, 

kde je živá víra, se Zlý bojí a snaží se 

sbor zničit. O zkouškách a utrpení se 

píše i v:  Dědictví nehynoucí, nepo-

skvrněné a nevadnoucí je připraveno 

pro vás v nebesích a Boží moc vás 

skrze víru střeží ke spasení, které 

bude odhaleno v posledním čase. Z 

toho se radujte, i když snad máte 

ještě nakrátko projít zármutkem roz-

manitých zkoušek, aby se pravost 

vaší víry, mnohem drahocennější než 

pomíjející zlato, jež přece též bývá 

zkoušeno ohněm, prokázala k vaší 

chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví 

Ježíš Kristus. Ač jste ho neviděli, 

milujete ho; ač ho ani nyní nevidíte, 

přec v něho věříte a jásáte nevýslov-

nou, vznešenou radostí, a tak dochá-

zíte cíle víry, spasení duší. (1Pt 1,4 -

9) 

Od zesměšňování, pohrdání 

až po pronásledování je něco, co 

Bible popisuje. Není cílem se tady 

mít dobře, ale cílem je zachránit z 

„Titanicu“ co nejvíce lidí. Je to sráž-

ka světa (Zlého) s Kristem, je to oka-

mžik v dramatu věčnosti.  

"Radujte se z tohoto okamži-

ku," říká Ježíš, "a veselte se." Verš 

12 Radujte se a jásejte … Slovo 

„RADOST“ je odvozeno z řeckého 

slovesa AGALLIASTHAI. Jsou to 

dvě slova. Toto slovo je odvozeninou 

ze dvou řeckých slov, která zname-

nají „radovat se“ a „velice skákat“. 

Je to radost, při které se skáče rados-

tí. Je to jistě zvláštní, mluvit o blaho-

slavenství z pronásledování. 

 4/ Trpět pronásledování 

usnadňuje cestu těm, kteří mají přijít 

po nás (realita bez iluze). Ti všichni 

to předešli před námi.  

5/ A navíc, žádný člověk 

netrpí pronásledování sám. Jestliže je 

člověk povolán snášet materiální 

ztrátu, selhání přátel, pomluvu, osa-

mocenost i smrt lásky, pro své prin-

cipy, nezůstane sám. Kristus mu v 

tom okamžiku bude blíž než kdykoli 

jindy. Kniha Daniel říká jak, Šadrak, 

Méšak a Abed-negó byli hozeni do 

pece rozpálené sedmkrát víc než ob-

vykle, protože odmítli zapřít svou 

věrnost Bohu. Král se díval a ptal se: 

"Což jste nevhodili do ohně tři sváza-

né muže?" A pak v údivu volá: "Hle, 

vidím čtyři muže, jsou rozvázáni a 

procházejí se uprostřed ohně bez ja-

kékoli úhony. Ten čtvrtý se svým 

vzhledem podobá božímu synu" (Da 

3,19-25).  

Bůh se k nim přiznal, nevíme, 

jestli se takhle Bůh přizná ke každé-

mu, ale víme, že ocení naší věrnost. 

Náš život smrtí nekončí. Proto jsme 

na vás hrdi v církvích Božích, neboť 

vaše víra je vytrvalá v každém proná-

sledování a útisku, které snášíte: to je 

předzvěst spravedlivého soudu Boží-

ho. Tak se stanete hodnými Božího 

království, pro něž trpíte. A je spra-

vedlivé, že Bůh všem, kteří vás utisku-

jí, odplatí útiskem, a vás utiskované 

spolu s námi vysvobodí, až se zjeví 

Pán Ježíš z nebe se svými mocnými 

anděly, aby v plameni ohně vykonal 

trest na těch, kteří neznají Boha, a na 

těch, kteří odpírají poslušnost evan-

geliu našeho Pána Ježíše. Jejich tres-

tem bude věčná záhuba `daleko od 

Pána a slávy jeho moci´. (2Te 1,4-9) 

Každý takový útisk Bůh po-

trestá. Zatímco utiskovaní křesťané 

mají místo v nebesích, naopak ti, co 

odpírají poslušnost Bohu, půjdou do 

záhuby.  

 

Závěr: (může to být neprav-

děpodobné, že budeme vysloveně 

trpět) 

Blažený je člověk, který je 

pronásledován pro svou živou víru v 

Krista; takovému v radosti a jásotu 

patří Boží království.  

Nepotkala vás zkouška nad 

lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, 

abyste byli podrobeni zkoušce, kterou 

byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouš-

kou vám připraví i východisko a dá 

vám sílu, abyste mohli obstát.(1K 

10,13) 

 

Kázání na hoře, IX. 
Pavel Kalous, 3. 6. 2015 

 

Vy jste sůl země; jestliže však 

sůl pozbude chuti, čím bude osolena? 

K ničemu již není, než aby se vyhodila 

ven a lidé po ní šlapali. (Mt 5,13) 

Asi si vybavíte scénku z po-

hádky „Byl jednou jeden král“, kde 

Maruška svému otci, říká: „Mám tě 

ráda jako sůl.“ Tak MOC byl pro ní 

tatínek důležitý, že jej přirovnala k 

soli. Jeho se to však dotklo. Nechal 

všechnu sůl z království odstranit, 

aby pak zjistil, jak moc je sůl důleži-

tá. 

V Bibli je několik zmínek o 

soli, např. jako o uzdravujícím pro-

středku. 

Mužové města řekli Elíšovi: 

"Hle, v městě se dobře sídlí, jak náš 

pán vidí, ale voda je zlá, takže země 

trpí neplodností." I řekl: "Podejte mi 

novou mísu a dejte do ní sůl." Podali 

mu ji tedy. Pak vyšel k místu, kde vo-

da vyvěrala, hodil tam sůl a řekl: 

"Toto praví Hospodin: Uzdravuji tuto 

vodu, už nikdy odtud nevzejde smrt či 

neplodnost." A voda je zdravá až 

dodnes podle Elíšova slova, které 

promluvil. (2Kr 2,19) 

Co tím Ježíš říká svým poslu-

chačům? 

Ježíš říká: JSTE, neříká, 

MĚLI BYSTE BÝT. 

1/ Je to Boží určení člověku, 

který chce být tím skutečným Bo-

žím člověkem. Je to Boží očekávání 

při člověku. Ve starověku byla sůl 

vysoce ceněná. 

V Ježíšově době byla sůl v 

myslích lidí spojována se třemi 

zvláštními kvalitami.  

S čistotou. Bílá zářící sůl. 

Křesťan musí být člověk, který drží 

na výši standard absolutní čistoty ře-

či, chování i myšlení. 

 Umyjte si ruce, hříšníci, a 

očisťte svá srdce, lidé dvojí tváře! (Jk 

1,27)  



Pozor na přesolení, nedosole-

ní, hledejme zdravou vyváženost. 

Budiž vzdán dík Bohu, který 

nás stále vodí v triumfálním průvodu 

Kristově a všude skrze nás šíří vůni 

svého poznání. (2K 2,14) 

Tragedií je, že lidé tak často 

spojují křesťanství s pravým opakem. 

Spojují jej s tím, co životu chuť a vů-

ni odnímá. Kdysi jeden kazatel řekl 

při návštěvě jiného sboru: "Dnes jsem 

byl v kostele, a nebyl jsem nijak zne-

pokojen."  

Lidé /a někdy i sami křesťa-

né/ potřebují objevit ztracenou chuť 

živé křesťanské víry. Potřebují slyšet 

Boží slovo, které je „dvousečným 

mečem“. V tomto nejistém světě by 

jedině křesťan měl zůstávat pokojný. 

Křesťan by měl mít něco jako „auru 

světla“, svatozář. 

Někdy církev, křesťané, vy-

padají, jako by neustále přicházeli na 

pohřeb a z pohřbu. 

Ježíš jde dál a říká, že ztratí-li 

sůl svou slanost, nehodí se k ničemu 

jinému, než aby byla vyhozena a po-

šlapána. To je těžko srozumitelné, 

protože sůl svou chuť a slanost ob-

vykle neztrácí.  

Je to taková Ježíšova po-

známka, aby lidi zastavila: sůl bez 

slanosti? Může sůl pozbýt chuti? Je-

žíš zde říká, že neužitečnost člověka 

bude potrestána.  

Každá taková chlouba je zlá. 

Kdo ví, co je činit dobré, a nečiní, má 

hřích.(Jk 4,17) 

Jestliže křesťan neplní své 

poslání, Boží vůli, jako křesťan, 

pak je na cestě k pohromě.  

Ne každý, kdo mi říká `Pane, 

Pane´, vejde do království nebeského; 

ale ten, kdo činí vůli mého Otce v ne-

besích. Mnozí mi řeknou v onen den: 

`Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu 

neprorokovali a ve tvém jménu nevy-

mítali zlé duchy a ve tvém jménu neu-

činili mnoho mocných činů?´ A tehdy 

já prohlásím: `Nikdy jsem vás neznal; 

jděte ode mne, kdo se dopouštíte ne-

pravosti.´ (Mt 7,21) 

Jestliže nás Bůh povolává, 

pak od nás také něco očekává. Pravé 

věci pro nás připravil Bůh, nevnucuj-

me Mu své nápady, své plány. 

Nemilujte svět ani to, co je ve 

světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova 

v něm není. Neboť všechno, co je ve 

světě, po čem dychtí člověk a co chtějí 

jeho oči a na čem si v životě zakládá, 

není z Otce, ale ze světa. A svět pomí-

jí i jeho chtivost; kdo však činí vůli 

Boží, zůstává na věky. (1J 2,15) 

Kde je tvoje srdce? V tomto 

světě? Ten pomine. Máš svůj poklad 

v nebesích? Ptáš se po Boží vůli? 

My přece víme, že je jediný 

Bůh Otec, od něhož je všecko, a my 

jsme tu pro něho, a jediný Pán Ježíš 

Kristus, skrze něhož je všecko, i my 

jsme skrze něho. (1K 8,6) 

Kristovo varování: 

Pokud nevnášíme do života 

„antiseptickou moc“, čistotu a chuť, 

které máme vnášet, pak přivoláváme 

na sebe neštěstí. Taková „sůl“ bude 

vyhozena. 

OCHRANA před ztrátou 

slanosti. 

Blaze muži, který se neřídí 

radami svévolníků, který nestojí na 

cestě hříšných, který nesedává s po-

směvači, nýbrž si oblíbil Hospodinův 

zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve 

dne i v noci. (Ž 1,1)  

 

Závěr: 

Blahoslavený je člověk, který 

září jako bílá sůl, který má chuť, kte-

rý ochucuje společnost. Takový člo-

věk žije k slávě našeho Otce v nebe-

sích. 

 

Kázání na hoře, X. 
Pavel Kalous, 10. 6. 2015 

 

Vy jste světlo světa. Nemůže 

zůstat skryto město ležící na hoře. A 

když rozsvítí lampu, nestaví ji pod 

nádobu, ale na svícen; a svítí všem v 

domě. Tak ať svítí světlo vaše před 

lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a 

vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. 

(Mt 5,14) 

 

Nejprve: 

Ježíš sám o sobě řekl, že je 

SVĚTLO. Není se co divit, že chce 

po nás, abychom také ve tmě svítili. 

Ježíš k nim opět promluvil a 

řekl: "Já jsem světlo světa; kdo mě 

následuje, nebude chodit ve tmě, ale 

bude mít světlo života."… (9,5) Po-

kud jsem na světě, jsem světlo světa. 

… (12,46) Já jsem přišel na svět jako 

světlo, aby nikdo, kdo ve mne věří, 

nezůstal ve tmě. (J 8,12) 

(Jk 1,27)  

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) 

Máme své srdce pod kontro-

lou? Jsme sami nasoleni? 

Kdo miluje čistotu srdce a 

má ušlechtilé rty, tomu bude přítelem 

i král. (Př 22,11) 

Každý dar své přídavné oběti 

solí osolíš. Nenecháš svou přídavnou 

oběť bez soli smlouvy svého Boha. S 

každým svým darem přineseš sůl. (Lv 

2,13) 

Sůl je dobrá, ztratí-li však 

svou slanost, čím ji osolíte? Mějte 

sůl v sobě a žijte mezi sebou v poko-

ji." (Mk 9,50) 

2/ Sůl byla ve starověku 

nejčastějším prvkem konzervová-

ní.  

Užívala se k zabránění kaže-

ní věcí a hniloby. Písmo popisuje 

tento svět jako „zkažený, prohnilý“. 

Takže sůl chrání před zkažeností. 

Jsme solí společnosti. Má-li být křes-

ťan solí země, musí mít určitý 

„antiseptický vliv na život“.  

Milovaní, v tomto světě jste 

cizinci bez domovského práva. Pro-

sím vás proto, zdržujte se sobeckých 

vášní, které vedou boj proti duši. 

(1Pt 2,11) 

Křesťan musí být antisepti-

kem (tzn. protihnilobným) v každé 

společnosti, do které se dostane. Vi-

dět to má být především ve společ-

nosti hříšných. Samozřejmě i v 

církvi. 

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) 

3/ Největší a nejzřejmější 

kvalitou soli je, že propůjčuje jídlu 

chuť.  

Jídlo bez soli obvykle ne-

chutná, pro někoho může být dokon-

ce nepoživatelné.  

Křesťanství je pro život tím, 

čím sůl pro jídlo. Křesťanství propůj-

čuje životu chuť a vůni.  

Sami jsme solí sobě, když se 

necháme nasolovat Božím slovem. 



správné. I stalo se ke mně slovo Hos-

podinovo: "Cožpak nemohu naložit s 

vámi jako ten hrnčíř, dome izraelský? 

je výrok Hospodinův. Hle, jste v mých 

rukou jako hlína v rukou hrnčířových, 

dome izraelský. (Jer 18,2) 

 Starej se o to, abys hořel. 

Kdy hoříš? Když se Pánu vydáváš a 

prosíš, aby tě Duch svatý zpracová-

val, aby spaloval tvoje ego? To je 

naše aktivní křesťanství.  

Člověče, co vlastně jsi, že 

odmlouváš Bohu? Řekne snad výtvor 

svému tvůrci: "Proč jsi mě udělal tak-

to?" Nemá snad hrnčíř hlínu ve své 

moci, aby z téže hroudy udělal jednu 

nádobu ke vznešeným účelům a dru-

hou ke všedním? (Ř 9,20) 

Máme být stále plni Ducha 

svatého. 

A neopíjejte se vínem, což je 

prostopášnost, ale plni Ducha zpívej-

te společně žalmy, chvalozpěvy a du-

chovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte 

ho z celého srdce a vždycky za všecko 

vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu 

našeho Pána Ježíše Krista. (Ef 5,18) 

My jsme však nepřijali ducha 

světa, ale Ducha, který je z Boha. (1K 

2,12) 

3/ Světlo je skutečným svět-

lem, pokud svítí. 

Naše světlo má také svítit 

(verš 16.). Ježíš po nás nechce, aby-

chom byli „spasitelé“, ale očekává od 

nás to, čím je sám, světlem ve tmě, 

mezi lidmi, kteří ve tmě jsou. Je to 

Boží očekávání od člověka (dokonce 

to „logicky vysvětluje“, lampa je tu 

přece od svícení). Je to Boží určení 

člověka, kristovce, který chce být tím 

skutečným Božím člověkem. 

Všimněme si, co zde Ježíš 

říká: Verš 16 Tak ať svítí světlo vaše 

před lidmi, ABY VIDĚLI VAŠE dobré 

skutky a vzdali slávu vašemu Otci v 

nebesích. Křesťanovo světlo má být 

patrné na všem v jeho životě. 

A/ „dobré skutky“  

Křesťan je křesťanem, když 

jedná, když koná skutky. Pochopitel-

ně, nejsou skutky jako skutky. Na 

obecné „dobré skutky“ přece nepotře-

bujete být křesťanem. 

V řečtině je zde uvedeno slo-

vo KALOS dobrý – krásné, podmani-

vé, ušlechtilé, (výjimečné). Řečtina 

zná ještě jedno slovo pro dobrý, a to 

AGATHOS - obecně „dobrý“,  

Stav světa je ve „tmě“. Lidé 

jsou ve tmě, jsou tmou. Teprve Kris-

tus činí člověka světlem (člověk je 

lampou, nikoli zdrojem). 

V něm (v Kristu) byl život a 

život byl světlo lidí. To světlo ve tmě 

svítí a tma je nepohltila. (J 1,4) 

I vy jste kdysi byli tmou, ALE 

nyní vás Pán učinil světlem. Žijte 

proto jako děti světla - ovocem světla 

je vždy dobrota, spravedlnost a prav-

da. (Ef 5,8) 

Září v nás Kristus, nikoli 

my. Na nás je Mu to dovolit, pod-

dat se. 

Na odhalené tváři NÁS všech 

se ZRCADLÍ slavná zář Páně, a tak 

jsme proměňováni k jeho obrazu ve 

stále větší slávě - to vše mocí Ducha 

Páně. (2K 3,18) 

Naším znovuzrozením jsme 

se rozsvítili. 

Když Ježíš řekl, že křesťan 

musí být světlem světa, co tím 

myslel? 

1/ Světlo v místnosti má své 

smysluplné efektivní MÍSTO. 

Domy té doby v Palestině 

měly malá okna, byly celkem tmavé. 

Svítilo se někdy i přes den. Pozor, 

nebyly sirky. Nebylo jednoduché 

lampu opět zapálit. Obvykle lampa 

stála na nějakém stojanu (často to 

bývala nějaká opracovaná větev). 

Místo bylo vybráno tak, aby se 

světlo šířilo v místnosti efektivně 

(představte si lampu ve skříni, v 

truhle, v lavoru...). Když lidé někam 

odcházeli, obvykle se lampa nezhá-

šela, nechala se hořet (pod nějakou 

nádobou, s děrami). 

Kristus od nás očekává, že 

budeme jako lampa na viditelném 

místě. 

Křesťanství je „viditelné“. 

Křesťané jsou viditelní,  

(pochopitelně, nejen v církvi). 

Když VIDĚLI odvahu Petrovu 

i Janovu a shledali, že jsou to lidé 

neučení a prostí, žasli; poznávali, že 

jsou to ti, kteří bývali s Ježíšem. (Sk 

4,13) 

Když budete pravidelně po-

bývat s Ježíšem, ponesete také něco z 

Krista. 

Skryté, neviditelné křesťan-

ství (učednictví), je k ničemu. Křes-

ťanství, jehož účinek se zastaví u 

„dveří kostela“, není pro nikoho k 

užitku. Ježíš neřekl: „Vy jste světlo 

církve.“ 

Naše světlo má vyzařovat 

ven. Církev není /ale někdy ano/, 

skladištěm vyhaslých lamp. 

Ale jak mohou vzývat toho, v 

něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v 

toho, o kom neslyšeli? A jak mohou 

uslyšet, není-li tu nikdo, kdo by ho 

zvěstoval? (Ř 10,14) 

Vzpomínáte si, když jsem v 

jednom období často mluvil o tom, že 

evangelium je slyšitelné? Dnes může-

me také říci, že evangelium je viditel-

né. 

2/ O světlo je třeba se starat 

(jinak vyhasne). 

Lampu tvořilo vlastní hliněné 

tělo lampy, olej a knot.  

Hliněné tělo reprezentuje 

naše tělo a jeho chování. Knot repre-

zentuje naše já, které se musí 

„pálit“ (ne já, ale co chceš Ty, Pane). 

Olej pochopitelně přítomnost Ducha 

svatého. 

Neboť Bůh, který řekl „ze tmy 

ať zazáří světlo“, osvítil naše srdce, 

ABY nám dal poznat světlo své slávy 

ve tváři Kristově. Tento poklad máme 

však v hliněných nádobách, aby bylo 

patrno, že tato nesmírná moc je Boží 

a není z nás. (2K 4,6) 

Je to vaše převrácenost, jestli-

že je hrnčíř oceňován stejně jako hlí-

na. Což říká dílo tomu, kdo je udělal: 

"On mě neudělal"? Což výtvor řekne 

o svém tvůrci: "On ničemu nerozu-

mí"? (Iz 29,16)   

"Vstaň a sestup do hrnčířova 

domu a tam ti ohlásím svá slova." 

Sestoupil jsem tedy do hrnčířova do-

mu, právě když pracoval na hrnčíř-

ském kruhu. Ale nádoba, kterou vlast-

ní rukou z hlíny zhotovoval, se nepo-

vedla. Začal znovu a udělal z ní nádo-

bu jinou; dělal, co se mu zdálo být 



prospěšný, užitečný. 

Ježíš zde záměrné používá 

slovo KALOS. Kristus očekává 

něco víc. Očekává KALOS, ne 

„obyčejné“ AGATHOS. 

Podobně jako: 

Jestliže milujete jen ty, kdo 

vás milují, můžete za to očekávat 

Boží uznání? Vždyť i hříšníci milují 

ty, kdo je milují. Činíte-li dobře těm, 

kdo vám dobře činí, můžete za to 

očekávat Boží uznání? Vždyť totéž 

činí i hříšníci. Půjčujete-li těm, u 

nichž je naděje, že vám to vrátí, mů-

žete za to očekávat Boží uznání? 

Vždyť i hříšníci půjčují hříšníkům, 

aby to zase dostali nazpátek. Ale mi-

lujte své nepřátele; čiňte dobře, půj-

čujte a nic nečekejte zpět. A vaše od-

měna bude hojná: budete syny Nej-

vyššího, neboť on je dobrý k nevděč-

ným i zlým. (L 6,32) 

Všimněme si, co je tu řeče-

no: 

JSME přece jeho dílo, v 

Kristu Ježíši STVOŘENI K TOMU, 

ABYCHOM konali dobré skutky, kte-

ré nám Bůh připravil. (Ef 2:10) 

B/ Naše skutky nemají při-

tahovat pozornost k nám samým, 

ALE mají přitahovat pozornost  k 

Bohu. 

Muž, z něhož vyšli démoni 

(Legie): Vrať se domů a vypravuj, 

jak veliké věci ti učinil BŮH." I ode-

šel a zvěstoval po celém městě, jak 

veliké věci mu učinil JEŽÍŠ. (L 8,39) 

Naše skutky, naše jednání, 

nemají oslavovat nás (okázalost, 

mauzolea těla). 

Ne nás, Hospodine, ne nás, 

ale svoje jméno oslav pro své milosr-

denství a pro svou věrnost! (Ž 115,1)  

Tak i vy, když učiníte všech-

no, co vám bylo přikázáno, řekněte: 

„Jsme jenom služebníci, učinili jsme 

to, co jsme byli povinni učinit.“(L 

17,10) 

POZOR na „touhu“ získat 

prestiž (usilování o uznání a chválu 

člověka). 

Mocnější však je milost, kte-

rou dává. Proto je řečeno: „Bůh se 

staví proti pyšným, ale pokorným 

dává milost“. (Jk 4,6) 

Všichni se oblecte v pokoru 

jeden vůči druhému, neboť „Bůh se 

staví proti pyšným, ale pokorným 

dává milost“. (1Pt 5,5) 

Pokud toužíme po chvále a 

prestiži, pak jsme ještě spoustu věcí v 

křesťanství nepochopili. 

 

Závěr: 

Naše určení Bohem je, aby 

Kristovo světlo v nás svítilo nejen 

nám, ale především těm, kteří jsou v 

temnotě, aby pak vzdali chválu Bohu. 

 

Kázání na hoře, XI. 
Pavel Kalous, 17. 6. 2015 

 

Dnes budeme mluvit o tom, 

co Ježíš říká o vztahu mezi zákonem 

a milostí, láskou a sebou. Jestli platí 

zákon a jaká je jeho funkce. A jestliže 

Kristus je víc než zákon, a zákon při-

tom platí také, tak jak to oboje pospo-

jovat.  

Nedomnívejte se, že jsem při-

šel zrušit Zákon nebo Proroky; nepři-

šel jsem zrušit, nýbrž naplnit. Amen, 

pravím vám: Dokud nepomine nebe a 

země, nepomine ani jediné písmenko 

ani jediná čárka ze Zákona, dokud se 

všechno nestane. Kdo by tedy zrušil 

jediné z těchto nejmenších přikázání 

a tak učil lidi, bude v království ne-

beském vyhlášen za nejmenšího; kdo 

by však zachovával a učil, bude v krá-

lovství nebeském vyhlášen velkým. 

Neboť pravím vám: Nebude-li vaše 

spravedlnost o mnoho přesahovat 

spravedlnost zákoníků a farizeů, jistě 

nevejdete do království nebeského. 

(Mt 5,17-20) 

Musíme být ospravedlněni, 

abychom vstoupili do Království ne-

beského. Do Království nebeského 

vstupujeme na základě Boží milosti, 

když z milosti přijmeme vírou Krista 

a vírou jsme ospravedlněni ze svých 

hříchů. Máme dodržovat zákon? Moj-

žíšovo desatero Židé rozpracovali na 

613 dalších bodů. 

Jsme lidé Nové Smlouvy, ale 

přesto: Neboť Zákon byl dán skrze 

Mojžíše, milost a pravda se stala skr-

ze Ježíše Krista. (J 1,17) 

Na nás se přímo vztahuje 

Kristus, ale přesto jsme se Starým 

Zákonem propojeni. Nový zákon je 

propojený se Starým. Kdosi moudrý 

řekl: „Přítomnost vyrůstá z minulos-

ti“. Zákon v žádném případě nepo-

zbývá smyslu. Kristus to říká hned v 

17.verši: úkolem Zákona je ukázat 

na hřích.   

Vždyť ze skutků zákona 

„nebude před ním nikdo ospravedl-

něn“, neboť ze zákona pochází po-

znání hříchu. (Ř 3,20) 

 Není možné získat ze zákona 

ospravedlnění, ale byl dán k tomu, 

aby lidé poznali, co je hříchem. Jsou 

lidé, kteří mají silnou vůli a „trefí“ na 

terči 10, ale to není cíl, cíl je, aby člo-

věk poznal, že stojí mimo. Jeho úkol 

je člověka vyšetřit. Jakmile jsou lidé 

bez pravidel, je to totální destrukce. 

Máte-li v blízkosti „normu“, začnete 

se s ní porovnávat, začne vás vyšetřo-

vat, co je pod normu či přes normu.  

Jen Kristus byl schopen zá-

kon naplnit. Když je psáno, že „ze 

zákona pochází poznání hříchu“, pak 

je to právě ten důvod, smysl, ukazuje 

člověku na hřích, a vše, co je s tím 

spojené, pocity viny, vědomí nedoko-

nalosti. 

Člověk se musel s přítomnos-

tí Zákona začít jednoduše nějak vy-

rovnávat. Před milostivým evangeli-

em musel přijít Zákon. Lidé se potře-

boval naučit rozlišovat mezi dobrým 

a zlým, na základě „něčeho“. Člověk 

musel začít reagovat na Boží poža-

davky (a vše, co z toho vyplývá). 

Člověk se musel naučit „pocitu“ hří-

chu a ztracenosti. Úkol Krista je, po-

stavit se mezi nás a Boha, Otec se na 

nás dívá skrze syna. Žijeme v Jeho 

zákrytu. Kristus je dokonalý a nás 

Bůh vidí jako Jeho.  

Zpěvák Petr Muk kdysi inkli-

noval k judaismu, čím víc se do toho 

nořil, tím větší měl deprese. On cítil, 

že tam někde je pravda, ale čím víc o 

judaismu věděl, tím víc věděl, že na 

to ze sebe nemá. Zákon ho usvědčil, 

ale Krista mu asi nikdo nezvěstoval. 

Protože by se mu ulevilo.  



Ježíš neříká, že jeho následo-

vání je jednoduché. Kristus obsahuje 

Zákon, obsahuje Boží „směrovky“. 

Žít s Kristem je jako vyjít ze tmy na 

světlo. Zákon na nás „posvítí“. Kris-

tus je naplnění zákona. Nepomine 

ani písmenko. Boží směrovky nepo-

minuly. Obsahují Krista. Mocí Du-

cha Svatého směrujeme, kam máme.  

Dokonce Ježíš říká: Verš 20 

Neboť pravím vám: Nebude-li vaše 

spravedlnost o mnoho přesahovat 

spravedlnost zákoníků a farizeů, jistě 

nevejdete do království nebeského. 

Křesťanství není olympijský výkon, 

žijeme ze síly Pána.  

Cílem a touhou zákoníků a 

farizeů bylo, uspokojit požadavky 

Zákona. To bylo jejich životní moti-

vací. Teoreticky šlo naplnit Zákon, 

lidé se o to snažili. Lze ale naplnit 

Zákon bezezbytku? Lze říci: „Moje 

povinnost je splněna; Zákon už si na 

mě nemůže dělat nárok.?"  

Rozdíl mezi Zákonem a Mi-

lostí je, že milost vede k lásce ze srd-

ce (k Bohu a člověku). Lásce skrze 

Ducha Svatého. Pán chce, abychom 

nesli lásku agapé. Životní motivací 

kristovce je LÁSKA  k Bohu a k člo-

věku. Je to ta láska obětující.  

O té zákon nemluví, alespoň 

ne přímo. Židé měli za cíl, uspokojit 

Boží zákon; a požadavky zákona 

vždycky někde končí.  

Křesťan má za cíl lásku, kte-

rá nikdy a nikde nekončí. Mnoho 

Křesťanů propadne zákonu, jejich 

vidění křesťanství je černobílé, 

striktní. Jeden jejich zákoník se ho 

otázal, aby ho pokoušel: „Mistře, 

které přikázání v zákoně je největší?"  

On mu řekl: "`Miluj Hospodina, Bo-

ha svého, celým svým srdcem, celou 

svou duší a celou svou myslí.´ To je 

největší a první přikázání. Druhé je 

mu podobné: `Miluj svého bližního 

jako sám sebe.´ Na těch dvou přiká-

záních spočívá celý Zákon i Proro-

ci." (Mt 22,35-40) 

Když se přišli ptát vojáci, co 

mají dělat: Tázali se ho i vojáci: "A 

co máme dělat my?" Řekl jim: 

"Nikomu nečiňte násilí, nikoho nevy-

dírejte, spokojte se se svým žol-

dem." (L 3,14) 

Neříká-nikoho nezabíjejte, 

reaguje na jejich problém. Zákon 

říká: „oko za oko“. Láska říká: „jsi 

přednější než já, odpouštím ti“. Je to 

láska agapé.  

Zákon nenaplníme, i kdyby-

chom se přetrhli. A kdybych rozdal 

všecko, co mám, ano kdybych vydal 

sám sebe k upálení, ale lásku bych 

neměl, nic mi to neprospěje. Láska je 

trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se 

nevychloubá a není domýšlivá. láska 

nejedná nečestně, nehledá svůj pro-

spěch, nedá se vydráždit, nepočítá 

křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale 

vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje 

cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska 

má naději, láska vytrvá. (1K 13,3-7) 

Bůh nás vede k lásce. Bůh 

nás do této lásky proměňuje. Ježíš 

neklade před lidi Boží zákon, ale Bo-

ží lásku, která jako řeka, teče mezi 

břehy Tóry. Závazek LÁSKY je 

mnohem náročnější, než povinnost 

Zákona. Láska má břehy výchovy!   

Jestliže milujete jen ty, kdo 

vás milují, můžete za to očekávat Boží 

uznání? Vždyť i hříšníci milují ty, kdo 

je milují. Činíte-li dobře těm, kdo vám 

dobře činí, můžete za to očekávat Bo-

ží uznání? Vždyť totéž činí i hříšníci. 

Půjčujete-li těm, u nichž je naděje, že 

vám to vrátí, můžete za to očekávat 

Boží uznání? Vždyť i hříšníci půjčují 

hříšníkům, aby to zase dostali nazpá-

tek. Ale milujte své nepřátele; čiňte 

dobře, půjčujte a nic nečekejte zpět. A 

vaše odměna bude hojná: budete syny 

Nejvyššího, neboť on je dobrý k ne-

vděčným i zlým. Buďte milosrdní, ja-

ko je milosrdný váš Otec. (L 6,32-36) 

Milovat můžete, jen když se 

sami necháte prostoupit Boží láskou. 

Nemáme na to ze své síly, milovat ty, 

které zrovna nemusíme.  

A naděje neklame, neboť Boží 

láska JE vylita do našich srdcí skrze 

Ducha svatého, který nám byl dán. (Ř 

5,5) Je zapotřebí „zalévat“. Pečovat o 

své srdce.  

 

Závěr: 
Tím bude oslaven můj Otec, 

když ponesete hojné ovoce „milosti a 

lásky“ a budete mými učedníky. (J 

15,8) Stále buďte učedníci. Buďte 

jako strom u tekoucí vody.  

 

Kázání na hoře, XII. 
Pavel Kalous, 24. 6. 2015 

 

Slyšeli jste, že bylo řečeno 

otcům: Nezabiješ! Kdo by zabil, bude 

vydán soudu. Já však pravím, že již 

ten, kdo se hněvá na svého bratra, 

bude vydán soudu; kdo snižuje svého 

bratra, bude vydán radě; kdo svého 

bratra zatracuje, propadne ohnivému 

peklu. (Mt 5,21-22 CEP)  

Slyšeli jste, že řečeno jest od 

starých: Nezabiješ. Pakli by kdo za-

bil, povinen bude státi k soudu. Ale 

jáť pravím vám: Že každý, kdož se 

hněvá na bratra svého bez příčiny, 

povinen k soudu státi. Kdož by pak 

řekl bratru svému: Rácha, povinen 

bude před radou státi; a kdož by řekl: 

Blázne, povinen bude pekelný oheň 

trpěti. (KR) 

Pán Ježíš v tomto oddíle mlu-

ví o našem hněvu, o tom jak mluvíme 

o druhých lidech a jak je zatracujeme.  

Samozřejmě, že Izraelci znali 

„nezabiješ“ (Ex 20,13). Fráze „slyšeli 

jste“ znamená, že obyčejní židé „Tóru 

nečetli“, slyšeli ji v synagogách. Běž-

ně židé doma svitek neměli. Byli vá-

záni na poslech. Ježíš však jde ještě 

dále („já však pravím“) nebo („Ale 

jáť“ KR). On je naplněním zákona, 

vyučuje, jak správně interpretovat 

Bohem dané zákony.  

To jak o druhých přemýšlí-

me, je hříchem. Tak jste to znali do 

teď, to bylo tak a tak. V podstatě to 

není o změně Tóry, ale o správné 

(Boží) interpretaci stávajícího. Ježíš 

byl Učitel a Vykladač Zákona.  

Když Ježíš dokončil tato slo-

va, zástupy žasly nad jeho učením; 

neboť je učil jako ten, kdo má moc, a 

ne jako jejich zákoníci.  (Mt 7,28-29) 

Co vlastně říká: 1/ ten, kdo 

se hněvá na svého bratra (bez příčiny 

KR), bude vydán soudu; 2/ kdo snižu-

je svého bratra (rácha KR), bude vy-

dán radě. 
 

Dokončení příště. 



 BAZAR oblečení                                                          Šárka Stejskalová 

 Stejně jako loňského roku, připravujeme již šestý ročník ‚bazaru oblečení‘. Máte nějaké oblečení, 

které již nenosíte a přesto může posloužit někomu dalšímu? Přineste je do našeho „mini bazaru“. Můžete 

jej směnit nebo darovat. Oblečení, které zůstane po akci v prostorách sboru, bude odneseno na charitu. Mů-

žeme pomoci druhým lidem, můžeme si udělat radost i navzájem. Oblečení by mělo být vyprané a složené.  

 Rámcová představa by byla následovná. V pátek před plánovou akcí bychom odpoledne naši modli-

tebnu pomocí stolů proměnili v plochu se srovnaným oblečením. Náš „mini bazar“ by byl otevřen v sobotu 

3. října (od 9 do 17 hodin). Proto je zapotřebí, aby se během soboty sestry vystřídaly v dohledu nad vysta-

veným oblečením. Rádi bychom zajistili během soboty malé občerstvení. Dále je zapotřebí o této akci nále-

žitě informovat své okolí, známé i neznámé. Proto připravíme malé letáčky.  

 Celou akci má na starosti Šárka Stejskalová, ale jistě bude ráda, když jí kdokoliv nabídne své síly a 

vypomůže. Nezapomeňte, že i toto je příležitost kontaktu s lidmi. 

Sborová “grilovačka”  (ohlédnutí)                                         redakce  

 Výjezd dorostu a besídky                                            Naďa Zimová 

 O víkendu 11. - 13. září se uskuteční další výjezd našeho do-

rostu a besídky, tentokrát k Máchovu jezeru. Prosím, modlete se za 

nás, za náš program i počasí. Toužíme si společně užít nejen volný 

čas, ale především, chceme ještě více poznat, kdo je náš Spasitel. 

 Ježíš řekl: "Nechte děti a nebraňte jim jít ke mně; neboť tako-

vým patří království nebeské." (Mt 19,14) 



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

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

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

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

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

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

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

 Sborová budova                                                                       pastor 
     

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

 Součástí naší vize služby je také sborový 

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

máme dál podniknout. Založili jsme účet jako jakýsi 

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

plňovat, jak je také budeme naplňovat i my. 

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

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

očekává také naši odpověď. 

Chcete-li kohokoliv seznámit s dalšími aktivitami našeho sboru, můžete je odkázat na: 
  

www.ichthyslitomerice.cz 

 Sledujte internetové stránky našeho sboru                   redakce 

 

Základy křesťanství 
(aneb Kdyby byl Bůh, tak by …) 

 
 16 lekcí určených především lidem, kteří o Bibli a Bohu nevědí vůbec nic nebo jen málo 

 účast není podmíněna členstvím v žádné církvi a nijak k němu nezavazuje 
 lekce jsou bezplatné, přihlášky nejsou zapotřebí 

 diskuze vítána 
 

Začátek: čtvrtek 10. 9. 2015 v 18.00 
 

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. 
 

Každý je srdečně zván. 

 Základy křesťanské víry (nový cyklus)                              redakce 



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

www.ichthyslitomerice.cz 
Telefon: 416 731 256  kancelář pastora – 24h denně 

Mobil:    731 411 704   mobil pastora – 24h denně 
 

Kontakt: 

Středa – biblická hodina – 18.00 – Tylova 16, Litoměřice (budova Českého červeného kříže) 

Čtvrtek - Základy křesťanství - 18.00  (v prostorách sboru).  

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

Modlitební předměty 

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

● English camp  2016                         ● Don Harris, misionář /USA/          ●  růst besídky a mládeže 

● noví služebníci do sbor.  služeb      ● Brian Dagen, misionář /USA/       ●  partner. sbor Atascadero B. church       
● učit se praktickému křesťanství    ● Učednické skupinky                       ●  vlastní budova pro náš sbor  

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

Pravidelná shromáždění sboru Ichthys 

Oznámení — info 

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

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

    Třebušín - koná se 20. 9. (19.00) Další info v nedělním oznámení. 

    Lovosice - koná se každou neděli (17.00), kromě první a páté 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). 

    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. 

Narozeniny:  
 

  Trejbalová Marcela       9.  9. 

  Trojáček Ota                 13. 9. 

  Housková Vendy          14. 9. 

  Trojáčková Jana           18. 9.  

  Kadeřábková Věra       24.  9. 

  Housková Štěpánka     29.  9. 

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

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

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

K vedení misijního sboru je povolán  

starší pastor:  ing. Pavel Kalous 

Starší sboru: Jan Kmoch  

Misijní koordinátor: Brian Dagen 

nedělní besídka - Dáša Kalousová, Šárka Stejskalová, 

                             Naďa Zimová, Jana Donátová  

chvály - Pavel Kalous, Radka Štolcová, Marcela Trejbalová   

nahrávání kázání - Pavel Kalous (v mp3) 

úklid sbor. prostor - Dáša Kalousová, Ondřej Kalous 

                   Jana Krocová, Jarka Šupová, 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 

misijní klub Archa - Naďa Zimová, Petr Suchopárek 

dramatická skupinka - Ivana Nováková, Vendy Housková,  

                                     Jana Krocová, Jana Trojáčková 

údržba - Mirek Kratochvíl 

správce webu - Vojta Palme 

mailto:ichthys.litomerice@atlas.cz

