Úvodník
Cíle společenství:
► stálá evangelizace
města a okolí
► získávání následovníků
Ježíše Krista

Já jsem k vám, bratří, nemohl
mluvit jako k těm, kteří mají Ducha,
nýbrž jako k těm, kteří myslí jen po lidsku, jako k nedospělým v Kristu. Mlékem jsem vás živil, pokrm jsem vám jíst
nedával, protože jste jej nemohli snést
- ani teď ještě nemůžete, neboť dosud
patříte světu /tělesní jste KR/. ...
(1K 3,1-3)

► 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

Budete-li číst pečlivě kontext,
uvidíte, že apoštol Pavel rozlišuje křesťany na dvě skupiny. Na křesťany, kteří jsou (řecké) PSYCHIKOS a na křesťany, kteří jsou PNEUMATIKOS.
Ti první /psychikos/, jakmile se
jim něco znelíbí nebo jim ďábel předhodí nějakou „svou“ myšlenku, hned
zareagují podle těla. Mohou chodit
pravidelně do církve, třeba i sloužit,
ale jsou tělesní a prostředí kolem sebe
tak i posuzují, jejich tělo a duše je limitují. Proto ihned panikaří, když přijde
nějaké „údolí či Goliáš“ nebo posuzují
věci církve rozumem manažera, zapomínajíc na Ducha svatého.
Ti druzí /pneumatikos/ nežijí
podle těla, ale podle znovuzrozeného
ducha, který je v úzkém spojením,
VZTAHU, s Duchem svatým. Takoví
lidé se jen těžko posuzují, protože
např. přinášejí Boží vize, které rozumem nepoberete nebo činí kroky víry,
které jsou jinými nepochopitelné.

září 2016
Ti první dělají z církve mrtvou
organizaci, a často jsou sami příčinou
rozdělení církve, jak o tom píše
apoštol Pavel (ačkoli v takové organizaci sami zůstávají a říkají: Jsme ti
praví, protože jsme zůstali.). Paradoxní je, že se v takové církvi hodně mluví a píše o Kristově lásce, ale nikdo
není touto „láskou“ spasen. Prostě nesou evangelium, které „nefunguje“.
Opíjejí své členy frází: Je nás málo a
trpíme, ale jsme upřímní a máme pravou lásku. Ve skutečnosti nekáží Krista, ale křesťanský humanismus. A protože jsou „psychikos“, káží i psychologické /duševní/ evangelium. Bůh jim
buď milostiv.
Ti druzí respektují Boží církev
jako živý organismus a podílejí se na
jejím životě a především růstu
(kvantitou a kvalitou). Duch svatý má
vedoucí místo, proto se také reálně
projevuje. Očekávají na svého Hospodina a Bůh se k nim přiznává. Říká se
tomu „svědectví“.
Království Boží nezáleží v slovech, nýbrž v moci. (1K 4,20)
Bratři a sestry evangelium,
je to evangelium, které „funguje“!
Nehrajme si na církev, horlivě tužme a realizujme církev Písma.
V Kristu
Pavel Kalous, pastor

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

Nedělní kázání
Uzdravení Eneáše
Pavel Kalous, 29.5.2016
Když Petr procházel všechna
ta místa, přišel také k bratřím, kteří
žili v Lyddě. Tam se setkal s jedním
člověkem, jménem Eneáš, který byl
už osm let upoután na lůžko, poněvadž byl ochrnutý. Petr mu řekl:
"Eneáši, Ježíš Kristus tě uzdravuje!
Vstaň a ustel své lůžko!" A Eneáš
hned vstal. Všichni obyvatelé Lyddy
a Sáronu, kteří to viděli, obrátili se k
Pánu (Sk 9,32-35 CEP).
Církev je zabezpečená Boží
mocí, Boží láskou a milostí, Boží
výzbrojí. Bůh vede svoji církev
k tomu, aby byla požehnaná ve všech
oblastech svého života, a aby byla
také mocná.
Petr navštěvoval sbory, byla
to taková vizitace. Lydda bylo menší
městečko, nedaleko Tel Avivu, asi
55 km od Jeruzaléma. Petr přišel k
bratřím, v řečtině je ale použito slovo
hagios - svatý, tj. přišel ke svatým.
Slovo svatý znamená, že člověk je
oddělený pro Boha. Bůh si nás oddělil a začal si nás zvláštním způsobem
používat. A nalil do nás svého Svatého Ducha. Nežijeme už sami pro své
věci.
Ježíš mu odpověděl: "Kdo
mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho
příbytek (J 14,23). Jdeme cestou proměny, přesto již jsme svatí.
Nežiji už já, ale žije ve mně
Kristus. A život, který zde nyní žiji,
žiji ve víře v Syna Božího, který si
mne zamiloval a vydal sebe samého
za mne (Gal 2,20).
Petr je navštěvoval, aby je
povzbuzoval, vyučoval. Uviděl tam
ochrnutého člověka. Petr byl vyučený rybář a po tři roky byl učedníkem
Ježíše Krista. A hodně se od Něho
naučil. Ježíš udělal tolik skutků, že
na zapsání by nestačily knihovny
celého světa. Apoštol Petr byl u toho.
Když Petr uviděl ležícího
Eneáše, nic se ho neptal, po tom
všem, co zakusil po boku Ježíše
Krista a jednal. Mohla to být pro něho již rutina. Bůh jistě nepoužívá

slovo zázrak. Bůh koná, jen my tomu
říkáme zázrak.
Uvědomujeme si, že máme
ten samý potenciál jako On? Je to ten
stejný Duch, který sestoupil na Ježíše, na apoštoly i na nás. Oni šli, kázali, uzdravovali.
Pokud jste se někdy starali o
nemohoucího člověka, tak víte, jak je
ta služba namáhavá a fyzicky i psychicky náročná.
Petr viděl člověka, který potřeboval pomoc a jednal okamžitě.
1/ On ani vteřinu nepřemýšlel, je-li to Boží vůle. Proč by měl? O
Ježíši je napsáno, že uzdravoval každou nemoc a každou chorobu. Proč
by o tom přemýšlel.
Sám od sebe nemohu dělat
nic; jak mi Bůh přikazuje, tak/ soudím, a můj soud je spravedlivý, neboť
nehledám vůli svou, ale vůli toho,
který mě poslal." (J 5,30).
Chceme-li vidět Otce, dívejme se na Krista. Nikde není psáno, že
Ježíš někoho učinil nemocným. Petr
byl přesvědčen, že Boží vůle je, aby
Eneáš vstal a chodil.
2/ Petr vůbec nezkoumal, co
bylo příčinou Eneášovy nemoci. Ježíš
byl jeho vzorem.
Ježíš odpověděl: "Nezhřešil
ani on ani jeho rodiče; je slepý, aby
se na něm zjevily skutky Boží (J 9,3).
3/ Petr se neptal: „Eneáši,
copak ses naučil ze své choroby?“ Je
to nebiblické říkat, že nemoc je pro
mě požehnáním. Ve SZ nemoc patřila
pod prokletí.
4/ Nenechal se odradit pochybnostmi typu: Co když se biblicky
uzdravený člověk vrátí do světa? To
není naše věc. To je věc toho člověka, co s tím udělá. Ježíš rozhazuje své
slovo na všechny strany. On nešetří.
5/ Neřešil: On není dost
upřímný, je hříšný, ……
Toto všechno, o čem jsem
teď mluvil, jsem slyšel v církvi a vytváří to velikou bariéru.
Ježíš přicházel a sloužil. Petr
dělal jen to, co viděl u svého Pána.
On Ho v tom následoval, protože věděl, jaká je vůle v nebi. A zhmotňoval to na zemi.
Nemocné uzdravujte, mrtvé
probouzejte k životu, malomocné

očišťujte, démony vymítejte; zadarmo jste dostali, zadarmo dejte (Mt
10,8).
Tady je jasně napsáno, co
máme dělat. Přečtěte si to ještě jednou. To máme dělat. Kristus tady
s námi reálně není přítomen, ale je
tady s námi přítomen Duch Svatý.
A také máme Boží slovo.
Petr řekl jen dvě věty:
"Eneáši, Ježíš Kristus tě uzdravuje!
Vstaň a ustel své lůžko!" A Eneáš to
udělal. Tak prosté to je:
1/ Petr mluvil za Ježíše.
Modlitba víry a služby lidem není
škemrání. On tam stál na místě
Krista jako součást Jeho těla: Jeho
ruka, Jeho ústa, …. Jsme tedy posly
Kristovými, Bůh vám domlouvá našimi ústy; na místě Kristově vás
prosíme: dejte se smířit s Bohem!
(2K 5,20).
Byl tak drzý nebo NĚCO
POCHOPIL? Petr znal Ježíše dobře,
proto jednal tímto způsobem. Použil
rozkazovací způsob. Nebyla to polemika ani názor. Byl to krok autority. Choval se jako velvyslanec,
který vystupuje a prezentuje svou
zemi mimo svou zemi. Petr tady
reprezentoval Boží království.
Jan Křtitel byl ve vězení : a
poslal je k Ježíšovi s otázkou: "Jsi
ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného?" …..Odpověděl jim:
"Jděte, zvěstujte Janovi, co jste viděli a slyšeli: Slepí vidí, chromí
chodí, malomocní jsou očišťováni,
hluší slyší, mrtví vstávají, chudým
se
zvěstuje
evangelium
(L
7,19….22). Království Boží je viditelné.
2/ Petr přikázal chromému:
To je provalené tajemství zázraku.
To objevil římský setník, tj. když
Bůh něco řekne, tak to musí platit,
JE TO PŘÍKAZ.
Vždyť i já podléhám rozkazům a vojákům rozkazuji; řeknu-li
některému `jdi´, pak jde; jinému
`pojď sem´, pak přijde; a svému
otroku `udělej to´, pak to udělá."
Když to Ježíš uslyšel, podivil se,
obrátil se k zástupu, který ho následoval, a řekl: "Pravím vám, že tak
velikou víru jsem nenalezl ani v Izraeli." (L 7,8-9).

To je to, co se i my musíme
naučit: Umět přikazovat lidem tak,
aby ani na vteřinu nezapochybovali o
tom, co mají udělat. Aby si neuvědomili, že jsou chromí, protože v zápětí
již stojí na vlastních nohou. Víra je
teď, mnozí se modlí v naději, že se to
stane.
Ježíš o sobě řekl: Já jsem Život, Já jsem Cesta, Já jsem Pastýř.
Důsledkem bylo:
- Eneášovi se úplně změnil
život, byl uzdraven!
- Lidé z okolí, otevřeli svá
srdce a obrátili se k Pánu. Byla to
evangelizace Boží mocí.
Evangelium bez Boží moci
není úplné. S apoštoly, když kázali,
byla přítomná Boží moc.
Stále platí: Ježíš Kristus je
tentýž včera i dnes i na věky (Žd
13,8).
Amen, amen, pravím vám:
Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, a ještě větší, neboť
já jdu k Otci (J 14,12).
Závěr:
1/ Buď připraven posloužit, kdykoli
se na svých „cestách“ setkáš
s podobným případem.
2/ Za nemocné se nemodlíme, ale
nemocem přikazujeme.
3/ Ježíš, taktéž i my, sloužíme lidem
bez ohledu na jejich momentální
„duchovní“ situaci či jejich motivy.
4/ Bůh chce „postavit na nohy“ každého člověka.
5/ Pamatuj, podobně jako Petr, i ty jsi
prodloužená Boží paže.
6/ Týká se to těch: Ty, kdo uvěří, budouprovázet tato znamení: na choré
budou vzkládat
ruce a uzdraví je ... (Mk 16,17)
7/ Nádherné důsledky? „Všichni obyvatelé Litoměřic a Lovosic, kteří to
viděli, obrátili se k Pánu“.

Uzdravení chlapce - pomoz mé
nedověře
Pavel Kalous, 5.6.2016
A často jej zlý duch srazil,
dokonce do ohně i do vody, aby ho
zahubil. Ale můžeš-li, slituj se nad
námi a pomoz nám." Ježíš mu řekl:
"Můžeš-li! Všechno je možné tomu,

kdo věří." Chlapcův otec rychle vykřikl: "Věřím, pomoz mé nedověře!"
Když Ježíš viděl, že se sbíhá zástup,
pohrozil nečistému duchu: "Duchu
němý a hluchý, já ti nařizuji, vyjdi z
něho a nikdy už do něho nevcházej!"
Duch vykřikl, silně jím zalomcoval a
vyšel; chlapec zůstal jako mrtvý, takže mnozí říkali, že umřel. Ale Ježíš
ho vzal za ruku, pozvedl ho a on
vstal (Mk 9,22-27).
Může být víra dohromady
s nevírou? Můžeme věřit a zároveň
nevěřit. Lidé, co jsou v církvi, jsou
věřící. Věří v Boha, ale mnoho
z nich nevěří na zázraky, ani na dary
Ducha Svatého, ani na spoutání nějakým duchem. Nejsou biblicky vyučováni. Na mnoho témat se
v některých sborech nekáže. Nevěří,
že Bůh je jednající tady a teď. Věří,
že se to dělo jen první tři století a
nyní je vše zahaleno tajemstvím.
Jestliže věřím, že to, co Bible říká, že prožívali Boží muži a ženy
od začátku, kdy se setkali s Bohem,
tak jsem z toho nadšený. A takového
Krista chci mít v plnosti ve svém
životě. S Kristem to nikdy není stojatá voda, ale zurčící bystřina. Bůh nás
povede do takových situací.
Otec spoutaného chlapce
nejprve navštívil učedníky Pána Ježíše Krista. A oni mu nepomohli. Příčinou bylo to, že byli nevěřící. Nejznámějším nevěřícím byl Tomáš.
Tomáš nebyl ateista. On věřil, že
Ježíš je Mesiáš, ale nemohl uvěřit
tomu, že Ježíš je vzkříšený.
Zajímavé je, že učedníci byli
svědky, jak Ježíš nasytil lidi chleby a
rybami: I jedli všichni a nasytili se; a
zbylých nalámaných chlebů sebrali
ještě sedm plných košů. Těch, kteří
jedli, bylo čtyři tisíce mužů kromě
žen a dětí (Mt 15,37-38).
A vzápětí šli s Ježíšem a už
měli zase obavy: Oni však u sebe
uvažovali: "Nevzali jsme chleba."

Když to Ježíš zpozoroval, řekl:
"Proč mluvíte o tom, malověrní, že
nemáte chleba? Ještě mi nerozumíte
ani se nepamatujete na těch pět
chlebů pro pět tisíc, a kolik košů jste
sebrali? Ani těch sedm chlebů pro
čtyři tisíce, a kolik košů jste sebrali?
(Mt 16,7-10). Kde byla jejich víra?
Kde je ten problém? Ježíš se nemění, je stále jako plná plástev medu. A
my někdy máme víru a někdy ne.
Už jsme si ledascos řekli o
úvodním příběhu:
Třeba, že Ježíš učedníkům
„vyhuboval“, že neobstáli, a měli.
Ekvivalent příběhu je Mt 17,14-21 .
Předtím byli učedníci vysláni Ježíšem a ono jim to fungovalo:
Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte,
démony vymítejte; zadarmo jste dostali, zadarmo dejte (Mt 10,8).
Jak bylo možné, že jim to
fungovalo a potom již ne? Není automatické, že když se dostaneš na
nějakou úroveň víry, že už ji máš.
My se o svoji víru musíme starat
jako o svou zahrádku. Boží království je viditelné!
Slepí vidí, chromí chodí,
malomocní jsou očišťováni, hluší
slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium (Mt 11,5). Boží moc
je viditelná.
Petr byl ve vězení a mnoho
lidí bylo shromážděno, aby se za něj
modlili. Anděl Petra vyvedl z vězení
ven a šel za nimi a oni nevěřili: Ale
oni jí řekli: "Ty ses zbláznila!" Ona
však trvala na tom, že je to pravda.
Řekli jí: "Tak to musí být jeho
duch!" (Sk 12,15). Klidně buďme
věřícími blázny!
Ježíš nazval učedníky: Pokolení nevěřící; řecké „genea apistos“ – doslova: generace bez víry.
Řekl to Židům, to nebyli ateisté. Byli velice zbožní, chodili do chrámu.
Jak jim to mohl říct? Řekl to
v kontextu Božího jednání. Chození
do církve musí být vidět na našem
životě, musí se projevovat Boží mocí. Jinak jsme ubozí lidé. Bůh chce,
abychom objevili to, že Bůh je stejným způsobem stále jednající.
… „Ale nalezne Syn člověka
víru na zemi, až přijde?“ (L 18,8).

Jestli se naše víra projevuje
chozením do kostela, tak je to žalostně málo. Tlučme a hledejme ty biblické poklady. Evangelium je dobrá
zpráva, že to funguje! Máme co nabídnout nově příchozím? Biblické
věci fungují! Víra se projevuje jednáním!
Uvědomujete si to, že ten
otec nepřišel hned za Kristem? On
vyhledal první tebe – učedníka Ježíše
Krista - církev! Lidé to tak dělají
proto, že Boha nevidí. Vidí církev!
Co vidí? Nedělní církev? To je málo.
Obávám se, že by Ježíš vyčinil církvi
dnes, učedníkům, mě i tobě!
Podívejme se na lidi víry:
Noé věřil, a proto pokorně
přijal, co mu Bůh oznámil … (Žd
11,7) - začal stavět archu. Archou
záchrany má být každý sbor.
Abraham věřil, a proto uposlechl, když byl povolán, aby šel do
země … (Źd 11,8) - vyšel a změnil
to.
Abraham věřil, a proto šel
obětovat Izáka, když byl podroben
zkoušce …(Žd 11,17) - vzkříšení.
Byla to zkouška vydání. Věřil, že
Bůh je Bohem vzkříšení.
Izraelští věřili, a proto před
nimi padly hradby Jericha, když je
obcházeli po sedm dní (Žd 11,30) vítězství. Oni konali.
Nevěstka Rachab věřila, a
proto přátelsky přijala vyzvědače a
nezahynula s nevěřícími (Žd 11,31) záchrana života. Ona pochopila, že
něco musí udělat.
POCHOP TO I TY! Ježíš už
všechno udělal!
Lidé víry nebyli často nějací
světci či světice (Rachab, Máří Magdalena), ale lidi, kteří se nechali Bohem jednak oslovit, ALE také použít, když následně: JEDNALI!

Lidé víry jsou lidé AKCE,
nikoli sezení, skučení, žebrání a bečení: „co budeme dělat“ ...
Ježíš je milostivý a slitovný:
A často jej zlý duch srazil, dokonce
do ohně i do vody, aby ho zahubil.
Ale můžeš-li, slituj se nad námi a
pomoz nám (Mk 9,22).
Reakce Krista na to, co řekl
onen muž:
Ježíš mu řekl: "Můžeš-li!
VŠECHNO je možné tomu, KDO
VĚŘÍ." Chlapcův otec rychle vykřikl:
"Věřím, pomoz mé nedověře (v.2324).
Ne jen někomu, každému,
každému!. Často si myslíme, že Bůh
dělá jen něco. Bůh říká naprosto fantastickou zprávu. VŠECHNO! Podobenství o rozsévači je obraz Boha,
který rozhazuje semeno víry na
všechny strany. Bez ohledu na to,
jestli jsou tam kameny nebo padá
zrno podél cesty. Na nás závisí, jak
vypadá naše srdce. Bůh na nás nešetří.
Znáte příběh o Samsonovi?
Přišel o svou moc, až když si nechal
oholit hlavu, která symbolizovala
jeho zasvěcení. V okamžiku, kdy mu
vlasy začaly znovu dorůstat, tak se
mu moc zase vrátila. Protože on ji
díky Božímu zasvěcení měl. Chci
vám říct, že můžete všechno, jestliže
věříte. Není to o tom, že ještě nejste
dost proměnění a dokonalí.
Nedověra – řecky- apistiaNEVÍRA; ne málo víry! Jak to správně pochopit? Kolik je 1 – 1? Nula.
Tak jednoduché to je. Vy můžete věřit a zároveň nevěřit. Výsledkem je
NIC.
Otec přivedl syna ke Kristu,
protože věděl, že Bůh s tím něco může udělat. Přemýšlel: Můžeš-li. Už to
paralyzuje tvoji víru. Proč bychom
měli polemizovat a pochybovat. Neboť `u Boha není nic nemožného´." (L 1,37). Bůh chce, aby v nás
skutečně vyrostla víra, která dokáže
pohnout horou.
Ježíš syna uzdravil. To znamená, že neúspěch učedníků neurčil
Boží vůli. Neúspěch nám ještě neříká,
že to byla Boží vůle. To, že se nám
něco nedaří, co podle Písma funguje,
je náš problém. Nemůžeme změnit
Boží slovo naším neúspěchem. Možná má ten člověk skryté hříchy nebo

se má ještě něco naučit? JEŽÍŠ nic
takového neřeší. On toho chlapce
zachraňuje.
I věřící sestra nebo bratr může být paralyzován svojí nevírou.
VŠECHNO JE MOŽNÉ
TOMU, KDO VĚŘÍ (Mk 9,23). Do
toho jsi zahrnutý i TY.
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 (Mk 16,17-18).
Amen, amen, pravím vám:
Kdo věří ve mne, i on bude činit
skutky, které já činím, a ještě větší,
neboť já jdu k Otci (J 14,12).
Nestydím se za evangelium:
je to MOC Boží ke spasení pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale
také pro Řeka (Ř 1,16). Naše evangelium je mocné.
NIKDE Ježíš neříká, že to
bude platit jen po první tři staletí.
NIKDE Ježíš neříká, že to
bude platit jen pro 12 učedníků.
Moje Bible říká: Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky
(Žd 13,8). Přijmi to. Co říká tvoje
Bible?
Závěr:
1/ Předně; vidíme, že Boží vůlí (Otce
i Syna) bylo chlapce uzdravit, osvobodit. Nezabránil tomu ani neúspěch
učedníků. Bůh to chce vždy! I dnes!
2/ Vidíme, že můžeme věřit i nevěřit.
3/ Co je toho výsledkem? Nic.
4/ Kdo uvěří, pokud věří, bude činit ... Ale, nalezne u tebe Pán víru?
Věříš celé Bibli?
5/ Pamatuj: Všechny věci jsou možné tomu, kdo věří.

Uzdravení dcery syrofeničanky
Tomáš Korčák, 12.6.2016
"Mé úmysly nejsou úmysly
vaše a vaše cesty nejsou cesty moje,
je výrok Hospodinův. Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují
cesty mé cesty vaše a úmysly mé
úmysly vaše (Iz 55,8-9).

Když pozorujeme oblaka,
můžeme si přitom připomínat, že Boží cesty i Boží myšlení daleko převyšuje
naše
myšlení.
Člověk
s náboženským myšlením posuzuje
Boha svým přirozeným rozumem.
Poznání Boha plně souvisí s jeho rozumem. Jak hledí na Boha, jak posuzuje Jeho cesty, vše jde přes jeho
myšlení. My ale potřebujeme jiný
postoj. Biblický postoj je: Pane, ty
nás převyšuješ. Ty jsi mnohem jiný,
než my si myslíme. Tvoje cesty převyšují naše cesty a my je musíme
hledat. Tvoje myšlení je tak často
jiné. Tomuto postoji se říká pokora.
Postoji, kdy všechno projde naším
rozumem a co neodpovídá našemu
myšlení, to odmítneme, tomu se říká
pýcha.
Důvěřuj Hospodinu celým
srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej (Př 3,5).
Uvidíš-li muže, který si připadá moudrý, věz, že hlupák má víc naděje než on (Př 26,12).
My jsme často tak určeni
svými zkušenostmi. A každý máme
řadu negativním zkušeností. Proto
vždy čerstvě potřebujeme hledat Pána.
Je jedna z nejúžasnějších škol
uzdravování – jsou to evangelia. Jsou
to Ježíšovy příběhy, kdy On uzdravoval. To proměnilo můj život. Je to 40
příběhů o uzdravování.
Před lety jsem byl na shromáždění s Charlesem Difonem. Pochází z Afriky a má službu uzdravování. Slouží v Africe, v Asii,
v Americe a také měl sérii shromáždění v Evropě. Bylo úžasné vidět, jak
vozíčkáři vstali a chodili. Tento muž
byl totálně vytočený z toho, že když
v Evropě něco lidem řekl z Písma,
oni řekli: „Já to znám. Já to všechno
znám. Já to všechno znám!“ Tomu se
říká pýcha. Jeho volání bylo: „Prosím
vás čtěte ty příběhy v evangeliích,
jako kdybyste je četli poprvé! Už jsi
to přečetl stokrát? Už všechno znáš?
Pak tě lituji, milý bratře a sestro! Bůh
už nemůže nic udělat ve tvém životě,
protože všechno znáš.“ Všechno projde naším rozumem – labyrintem, a
když to vyjde ven, tak je to úplně
bezmocné.
Uzdravení dcery syrofeničanky - to je podivný příběh.

Kdybychom dnes psali Písmo, tak bychom to tam určitě nedali
nebo nějak upravili. To se tak nehodí
do dnešní doby a našeho západního
myšlení.
Ježíš odtud odešel až do okolí Týru a Sidónu. A hle, jedna kananejská žena z těch končin vyšla a volala: "Smiluj se nade mnou, Synu
Davidův! Má dcera je zle posedlá." (Mt 15,21-22). Čti celé 23-28.
Tato žena šla za Ježíšem, jistě o Něm
slyšela a křičela. Byl to křik srdce,
který se někdy projeví navenek. Už
jste někdy řvali k Bohu? Jestli ne, tak
jste ještě nebyli moc zoufalí
v některých oblastech svého života.
Bible je plná emocí. Čteme žalmy,
nasloucháme Bohu, jsme tišší před
Ním, ale někdy řveme.
Žena prosila: "Smiluj se nade
mnou… Věděla, že potřebuje milost.
Uvěřila Ježíši, že může pomoci její
dceři, kterou tolik milovala. Pohanská žena v Něm viděla Mesiáše. Je
zajímavé, jak tato pohanka měla rozpoznání o problému své dcery. Dnes
bychom nešli za Ježíšem, ale
k psychiatrovi a dali jí nějaké prášky
na utlumení. Nebo jí koupili vitaminy
nebo bylinky.
Ale on jí neodpověděl ani
slovo…. (v.23). My máme představu
o Ježíši jinou. Kde je Ježíšův soucit?
Pán jedná někdy tak jinak. Hned ji
měl uzdravit - byla to přece milující
matka. I syrský Náman měl úplně
jiné představy o svém uzdravení.
Prorok Elíša znal pýchu tohoto muže
a vůbec nevyšel ze svého domu a
vzkázal mu, aby se 6 krát umyl
v Jordánu. Náman byl naštvaný, nazlobený. Jel za ním takovou dálku.
Naše myšlení je velmi omezené. Bůh nás chce často vyvést
z rovnováhy, z našeho teplého místečka, z našich pyšných přestav o
tom, co má dělat. Náš Bůh je dobrý a
miluje tě. A chce, abys na Něj spoléhal. Náman to nakonec zkusil, omyl
se ve špinavém Jordánu přesně, jak
mu prorok řekl a byl zdráv. Je dobré
poslechnout. Jsou zvláštní věci v těch
evangeliích.
Jeho učedníci přistoupili a
žádali ho: "Zbav se jí, vždyť za námi
křičí!" (v.23). Učedníci byli nábožní,
ti chtěli klídek. Byla pro ně bláznivá.
Líbilo se jim, že Ježíš jí ani

neodpověděl.
On odpověděl: "Jsem poslán
ke ztraceným ovcím z lidu izraelského." (v.24). To je velmi zajímavé.
Ježíš si byl vědom svých mezí. Pohanům mělo přijít evangelium až po
Ježíšově zmrtvýchvstání a vylití Ducha Svatého, který již není omezen
na lid Izraele. Ale byli lidé, kteří si
svou vírou a touhou přitáhli Ježíše
až do svých krajin. To bylo druhé
odmítnutí této ženy.
Ale ona přistoupila, klaněla
se mu a řekla: "Pane, pomoz
mi!" (v.25). To je úžasné, ona se mu
klaněla. V evangeliích jsou zaznamenány příběhy, kdy nemocní byli
uzdraveni skrze klanění, uctívání,
děkování. Někdy Pán uzdravuje postupně. Pán musí jednat s naší myslí.
Největší zázraky se dějí tam, kde
lidé nejsou omezeni rozumem. Proto
je tak důležité Bohu podřídit svou
mysl a stát se jednoduchým – pokorným. Děkujme Bohu, i když nejsme
ještě zcela uzdraveni.
Vkořenění a vzdělaní na
něm, a utvrzení u víře, jakž jste naučeni, rozhojňujíce se v ní s díků
činěním (Ko 2,7 KR). Děkováním
roste naše víra a dojdeme k zázraku.
On jí odpověděl: "Nesluší se
vzít chleba dětem a hodit jej psům
(v.26). To bylo Ježíšovo třetí odmítnutí. Neuráží vás to? Takhle jednal
Ježíš. Dnešní žena by utekla
s nadáváním, že si to takhle nepředstavovala. On tuto ženu nazval psíkem. Dále řekl, že vysvobození její
dcery je jako chléb pro děti. Chléb
dětí – to je něco, co nás má sytit
každý den. V evangeliích se denně
děly zázraky. To je Boží vůle. Abys
tento chléb jedl a mohl dávat dál do
svého okolí, musíš se stát jednoduchým jako dítě.
Nebylo správné znamení a
zázraky, které prvně patřily Izraeli,

dát pohanským psíkům. Ježíš miloval
Židy a pohany stejně, skrze Židy měla přijít záchrana pro celý svět. On
testoval tuto ženu, jednal úplně jinak,
než bychom čekali.
Ona řekla: "Ovšem, Pane,
jenže i psi se živí z drobtů, které
spadnou ze stolu jejich pánů." (v.27).
Ona se vůbec neurazila. Uznala, že
On je její Pán a chtěla po Něm zázrak. Chtěla jen ten drobek z toho
chleba. Nenechala se odradit, chtěla
zázrak pro svou dceru.
"Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš." – to je Jákobova modlitba. O
ní je řečeno, že byla pokorná. Lidské
a Boží myšlení je úplně jiné. Nábožný člověk se modlí: „Bože, jestli
chceš a je-li to tvá vůle, uzdrav ji.“
Kdyby uzdravení nebyla Boží vůle,
tak hřešíme, když jdeme k lékařům.
Jediná nemoc je Boží vůlí. Je
to nemoc lásky k Bohu. Často, když
Bůh nejedná podle našich představ,
jdeme od Něj pryč. Boží myšlení nás
přesahuje.
Tu jí Ježíš řekl: "Ženo, tvá
víra je veliká; staň se ti tak, jak
chceš." A od té hodiny byla její dcera
zdráva. (v.28). Byla to prozkoušená
víra a ona vytrvala. Mohla hned po
prvním odmítnutí odejít a říct, že to
nebyla Boží vůle. Ona měla úplně
jiný postoj – nepustím tě, dokud mi
nepožehnáš. Nenechala se ničím odradit a stal se zázrak. Nebyla v ní
žádná sebelítost, stěžování si.
Sebelítost je mor. Existují
studie o tom, že sebelítost zlikviduje
imunitu daleko více než strach. Litováním člověku škodíme.
Náboženské postoje:
„Co se má stát, to se stane.
Kdyby Bůh chtěl, tak mě uzdravil a
přišel by za mnou domů.“
Na první pohled zbožné, ale
neodpovídá to Písmu. Pán testuje tvoje srdce, a jestli máš tu neodbytnou
vytrvalou víru. A jsou to někdy zápasy na život a na smrt.
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).
Tak se máme modlit. V nebi nejsou
nemoci ani pláč, tak má být na zemi.
Uzdravení je vždy dar milosti. Velká víra té ženy se projevila

a neodbytností. Potřebujeme slyšet
Boží slovo: seslal slovo své a uzdravil je, zachránil je z jámy (Ž 107,20).
Nemusí to být celá kniha,
Bůh ti ho zjeví z Písma a ty si ho
držíš ve svém srdci. Tím bojuješ proti nepříteli.
Zápasíme a modlíme se, aby
Bůh uvolnil službu uzdravování
v naší zemi. Buďme blázniví pro
Pána. Je dobré se modlit ve svém
pokojíku, a pak je také důležité jít
k lidem a přikazovat nemocem, aby
odešli. Dělat to, co dělal Ježíš.
Ježíš jim znovu řekl: "Pokoj
vám. Jako mne poslal Otec, tak já
posílám vás." (J 20,21).
Máme nějaké výsledky. A máme
také nějaké prohry. Vidím také, že
ve sborech je určitá skupina lidí, která prošla zklamáním a zastavila se na
místě. Modlí se, ale už tam není ten
oheň, ta touha naplnit poslání Boží
pro jejich život. Dokonce existují
celé zklamané sbory.
V loni v březnu mi zemřel
kamarád na rakovinu, za kterého
jsme se mnoho modlili. Brečel jsem
a při modlitbách jsem měl obraz
uzdravující armády Božího lidu. A
za tři měsíce mi zemřela moje manželka. Boží armáda se skládala ze tří
skupin lidí. První byla zpočátku nejpočetnější. Byla tvořena z lidí, kteří
měli rostoucí touhu ve svém srdci,
aby se zde na zemi projevovala Boží
sláva skrze uzdravování nemocných,
jako to bylo v evangeliích a ve skutcích. Víra druhých musí být založena
na moci Boží, ne na lidské argumentaci. Neviditelná Boží moc je
v Ježíšově kříži.
Apoštol Pavel napsal: Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista, a to
Krista ukřižovaného (1K 2,2).

Druhá skupina byla stále rostoucí a sestávala se z lidí uzdravených Boží mocí. Jsou lidé, kteří mají
ve svém životě skutečné bohatství, tj.
prozkoušenou víru.
Z toho se radujte, i když snad
máte ještě nakrátko projít zármutkem
rozmanitých 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 (1P 1,6-7).
Třetí skupinu tvořili lidé,
kterým někdo blízký kvůli nemoci
předčasně odešel z tohoto světa.
Zde se nacházeli někteří silní bojovníci. Tito lidé se nenechali odradit zklamáním a přinášeli Bohu
oběť chval.
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… (Ab 3,17-19).
Srdce jim neztvrdlo nevěrou.
Zápasili jsme v modlitbách a postech
za manželku a přesto jsme ten zápas
nevybojovali. Připomínal jsem si toto
vidění.
Řekl jsem Bohu: „Pane, já Tě
nepřestanu milovat, já Tě nepřestanu
chválit. Já nepřestanu věřit Tvému
slovu. A nepřestanu se modlit za nemocné.“ Zápas jsme prohráli, ale neprohráli jsme život. Mám víru, že se
má v nebi líp než my tady. Jistě nás
povzbuzuje, abychom to nevzdali.
Věřte dál Božímu slovu, čtěte
Písmo, jako byste ho četli poprvé.
Jdeme dál, Bůh dává nové
začátky. Přibližně po roce jsem se
znovu oženil.
Údolí tvého trápení se má stát
branou k nové naději. Máš vstát a
projít. Některé odpovědi na naše
otázky přijdou mimo náš rozum a
uzdraví naše srdce. Dnes jsem slabší,
ale silnější v Pánu. A miluji Ho
mnohem víc než dřív.

Naše víra přemáhá svět
Pavel Kalous, 19.6.2016
Neboť KDO se narodil z Boha,
přemáhá svět. A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra (1J 5,4).

Týká se to všech znovuzrozených. Když jsme přijali Ježíše Krista
jako svého Spasitele, obrátili jsme se
k Němu a otevřeli Mu svoje srdce,
Bůh poslal do našeho srdce Ducha
Svatého. A ten nás duchovně obnovil.
Narodil se v našem srdci náš znovuzrozený duch. To je úžasná milost,
to je dar shůry. Není nic lepšího.
Ale neradujte se z toho, že se
vám podrobují duchové; radujte se,
že vaše jména jsou zapsána v nebesích." (L 10,20).
Stali jsme se občany nebe,
do Božího království jsme se znovu
narodili.
Dostali jsme od Boha semínko víry, o které se musíme starat, aby
rostlo.
S dary – s hřivnami můžeme
buď pracovat, nebo je zakopat. Bůh
udělal pro člověka daleko víc, než si
myslí.
To je úžasné poselství - my
skrze víru můžeme přemáhat svět a
všechno, co je ve světě. Pánem tohoto světa je zlý. My o něm víme, že je
poražen, odzbrojen, odhalen, Ježíš
nad ním slavil vítězství. Ježíš přišel i
proto, aby zmařil skutky ďáblovy.
Je to naše víra (ne Boží), která přemáhá svět, a s tím je spojeno
vítězství. Samozřejmě, že platí, že
Kristus „vyhrál“ válku s ďáblem. My
však svou vírou vítězíme v bitvách.
Jsme svědky toho, co se nyní
děje ve světě (politické kauzy, bomby, …), i v osobním životě se můžeme potýkat s mnohými problémy.
Říkáme si, jak v tomto můžu být vítězem? Je to vůbec možné?
Je to Boží dar, že nám to Bůh
odkrývá. Kdo se narodil z Boha, přemáhá svět a všechny jeho obtíže. Netýká se to lidí ve světě. My jsme občané nebe a to přece nemůže být
ovlivněno nějakou finanční krizí.
Můj Bůh vám dá všechno, co
potřebujete, podle svého bohatství v
slávě v Kristu Ježíši (Fp 4,19).
Já Hospodin jsem se nezměnil, ani vy jste nepřestali být syny
Jákobovými. (Mal 3,6)

Bůh se nemění a v nebi je
vždy dostatek pro člověka. To, že
někteří lidé na to nemají víru, za to
Bible nemůže. Můžeme vyrůst ve
víře tak, že začneme mluvit k našim
„horám“ a ty „hory“ se začnou hýbat.
Bůh chce, aby učedníci používali
svoji víru, co přemáhá svět.
Tuto autoritu má jednotlivec:
Dám ti klíče království nebeského, a co odmítneš na zemi, bude
odmítnuto v nebi, a co přijmeš na
zemi, bude přijato v nebi (Mt 16,19).
Toto řekl Ježíš Petrovi. To je přece
obrovská autorita a důvěra.
Tuto autoritu má církev, společenství: Amen, pravím vám, cokoli
odmítnete na zemi, bude odmítnuto v
nebi, a cokoli přijmete na zemi, bude
přijato v nebi (Mt 18,18). To je síla!
To jsme ještě v církvi neobjevili. Máme daleko víc, než si myslíme, že
máme.
Komu odpustíte hříchy, tomu
jsou odpuštěny, a komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou (J 20,23).
Nikdo nemůže vejít do domu
silného muže a uloupit jeho věci,
jestliže toho siláka dříve nespoutá.
Pak teprve vyloupí jeho dům (Mk
3,27).
Toto je nesmírně moudré –
nejdřív musíme spoutat siláka. Nad
každou rodinou, nad každým domem,
nad celým regionem jsou vždy nějací
siláci. Pavel napsal, že to jsou nadzemští duchové zla. Je to úplně stejný
princip, jako když Bůh vedl Izraelce
do zaslíbené země.
Někdy si myslíme, že přijít
do zaslíbené země je jako přijít do
penzionu. Izraelci si museli zabírat
území v zaslíbené zemi, byly tam
obři – Anákovci.
Nečekejte, že něco přijde.
Někdy se v církvi necháme okrádat
nesprávnými teologiemi – „seď, buď
pokorný“.
Boží
slovo mluví:
„vstaňte, běžte a začněte to zabírat“.
Jsou sbory, které léta čekají, že Bůh
něco udělá. Ježíš řekl: Jděte! Hle,
posílám vás jako ovce mezi vlky (L
10,3).
Jozue a Káleb se stali požehnanými, oni zabírali území. Chcete-li
být požehnaní, přijměte tuto pravdu a
začněte spoutávat mocnosti. To, co
všechno zlý lidem ukradl, my si máme vzít zpět.

Církev je povolána, aby
uplatňovala Boží vládu na zemi.
To, co je ve SZ v reálu, v NZ je to
v duchovní rovině. SZ nám ukazuje,
jak máme bojovat duchovním mečem.
Pokud
neuplatníme
(nepřivlastníme
jako
„slevový
kupón“), co je nám zaslíbeno, nebudeme to mít.
Takže: Neříkejme (a nežebrejme) Bohu, že „to“ nemáme, ALE
uplatněme zaslíbení.
Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo a dědicové toho,
co Bůh zaslíbil (Ga 3,29).
Jste Abrahamovými dědici
nebo ještě nedochůdčata? Pokud se
stále poměřuješ Zákonem, tak jsi
stále ještě nezletilý.
Ježíš ŘEKL svým učedníkům (tzn. … byla to Boží vůle). Byl
to příkaz „Ježíš vyslal a přikázal
jim“(Mt 10,5):
Jděte a kažte, že se přiblížilo
království nebeské. Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu,
malomocné očišťujte, démony vymítejte; zadarmo jste dostali, zadarmo
dejte. Neberte od nikoho zlato, stříbro ani měďáky do opasku … (Mt
10,7-9).
Ježíš toto všechno chce po
svých učednících a máme to zcela
jasně napsáno. Je to naprosto úžasné
poselství, že stojíme-li ve víře, která
přemáhá svět, tak jsme Bohu i lidem
prospěšní.
Někteří teologové vše zahalují tajemstvím, mluví a mluví a neví, co mají dělat. Proč v takového
Boha věřit?
Boží vláda je všude tam,
kde ji církev káže a uplatňuje.
Naučte se biblické verše nazpaměť.
Je to nesmírně důležité. Když je vyznáváme, tím spoutáváme toho siláka. Ďáble, jsi poražen!
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)
… 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 28,20).
Dokončení příště.

Biblická hodina
Semínko víry musí růst IX.b dokončení
Pavel Kalous, 11. 5. 2016
Modlitba víry je konající. To,
že nevidíme výsledky nebo zázrak
hned, nás nesmí odradit. Učíme se
cestou, Pán nás bude tvarovat, formovat, učit, povzbuzovat, někdy třeba
brzdit, tedy v případě, že Mu dáme
možnost. Když vstaneme a půjdeme
konat to, k čemu vás vysílá. Nezakopávejme hřivny.
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)
My máme jít a konat, nestarejme se o to, jak to bude dál probíhat.
Chvála buď Bohu, který nám
dává (dal KR) vítězství skrze našeho
Pána Ježíše Krista! A tak, moji milovaní bratří, buďte pevní, nedejte se
zviklat, buďte stále horlivější v díle
Páně; vždyť víte, že vaše práce není v
Pánu marná. (1K 15,57)
Pozor na myšlenky typu: budu na to mít dost víry? Bude můj dar
na to fungovat? Co když se teď ztrapním? Je spousta věcí, které se vám
budou honit v hlavě, nedejte na to,
nesoustřeďte se na sebe.
Pochop, že to není o tobě. Je
to o Bohu! Ani neříkej: Pane, jestli
můžeš, jestli chceš.
Ježíš mu řekl: "Můžeš-li!
Všechno je možné tomu, kdo věří." (Mk 9,23)
Musíme za vás, bratří, stále
Bohu děkovat, jak se sluší, protože
vaše víra mocně roste a vzájemná
láska všech vás je stále větší. (2Te
1,3)
Bratři, musíme za vás stále
děkovat Bohu. Je to jedině správné,
neboť vaše víra úžasně roste a všichni máte stále více lásky k druhým.

Povinniť jsme díky činiti Bohu vždycky z vás, bratří, tak jakž
hodné jest, protože velmi roste víra
vaše a rozmáhá se láska jednoho
každého z vás, všechněch k sobě vespolek. (KR)
Bratři, je to naše povinnost,
abychom Bohu stále za vás děkovali.
Sluší se to, protože vaše víra dělá
velké pokroky a vzájemná láska jednoho každého a všech vás se rozmáhá. (Petrův)
Víra není statická. Má růst.
Dělá pokroky. Časem se projevuje
na skutcích víry, které nám Bůh připravil. Zalévej své semínko víry Božím slovem. Nedílnou součástí růstu
je osobní modlitební život, kde nejde
o výkon, ale o obecenství se svým
živým Bohem, dále pak obecenství v
církvi. Taková církev je mocná a
toho se Ďábel bojí.
Jaký je profil Ježíšových
učedníků? O Štěpánovi je řečeno:
Celé shromáždění s tímto
návrhem rádo souhlasilo, a tak zvolili Štěpána, který byl plný víry a Ducha svatého, dále Filipa, Prochora,
Nikánora, Timóna, Parména a Mikuláše z Antiochie, původem pohana,
který přistoupil k židovství. (Sk 6,5)
O Barnabášovi je řečeno:
Byl to muž dobrý, plný Ducha svatého a víry; a tak bylo mnoho lidí přivedeno k Pánu. (Sk 11,24) Jestliže
Bible říká, že můžeš být plný víry,
tak můžeš i ty.
Spasitelnou vírou horou
nepohneš! Spasitelná víra je vírou
ke spasení, nikoli k jednání v moci a
autoritě Ježíše Krista.
Závěr:
1/ Protože jsme kristovci, aktivně
zastupujeme Krista zde na zemi. To
je naše poslání.
2/ Rušíme špatné tradice, ABY Boží
slovo v našem v srdci mohlo vyrůst.
3/ Slyšíme, mluvíme a KONÁME
Boží slovo.
4/ Některé církve ustrnou na tom, že
pouze slyší.
5/ Uč se věřit od A-B-C-D a postupuj dále.
6/ Jen rostoucí víra v nás může
„pohnout horou“.

7/ Je vidět, když víra dělá pokroky
(velmi roste).
8/ Věnuj se růstu své víry, jako se
zemědělec věnuje svému poli.
9/ Víra je konající láska v praxi
(protože milujeme Krista a lidi).
10/ Víra MLUVÍ v moci, jak to dělal
Ježíš; dělej to i ty.

Semínko víry musí růst X.a Mluva víry
Pavel Kalous, 18. 5. 2016
Modlitba víry hýbe horami,
jedná s nemocemi, duchovními silami
a mocnostmi, špatnými situacemi,
nezvratnými událostmi. Ten, kdo k té
hoře mluví, není Pán Bůh, ale my!
Tímto způsobem jednáme v těchto
situacích. Ježíš se také modlil = mluvil, různými způsoby.
Co se zde můžeme naučit?
Modlitba víry je autoritativní prohlášení, výrok, příkaz, poručení, aby ta
„věc“ udělala, co chcete, aby udělala.
Ve vztahu k nemocem a k démonům
jednal Ježíš autoritativně. V moci
jazyka je život a také smrt.
Ježíš mu řekl: "Můžeš-li!
Všechno je možné tomu, kdo věří." (Mk 9,23)
Musíme za vás, bratří, stále
Bohu děkovat, jak se sluší, protože
vaše víra mocně roste a vzájemná
láska všech vás je stále větší.
( 2Te 1,3)
Motivem naší služby je:
1/ láska k Bohu, 2/ láska k
lidem. Skutky, ve kterých Bůh jednal
zázračným způsobem, jsou skutky,
které se stali prostřednictvím lidí.
Bůh to svěřuje hliněným nádobám –
tedy nám. Bůh na nás touto mocí nešetří.
Čím bylo „zvláštní“ Ježíšovo učení? Říkal Ježíš něco jiného,
než bylo v (tehdejší) Bibli? Nad čím
lidé žasli?
V jejich synagóze byl právě
člověk, posedlý nečistým duchem.
Ten vykřikl: "Co je ti do nás, Ježíši
Nazaretský? Přišel jsi nás zahubit?
Vím, kdo jsi. Jsi svatý Boží." Ale Ježíš
mu pohrozil: "Umlkni a vyjdi z něho!" Nečistý duch jím zalomcoval a s
velikým křikem z něho vyšel. Všichni

užasli a jeden druhého se ptali: "Co
to je? Nové učení plné moci - i nečistým duchům PŘIKÁŽE, a poslechnou ho." (Mk 1,23-27)
Nemodlí se za něj, ale přikazuje. Lidé mají užasnout nad tím,
že my jsme ti, kdo mají tento druh
moci. Je to duchovní moc, která má
uzdravit člověka od všech nemocí.
Ďábel má strach, že to církev objeví.
Ďábel je pod našima nohama a nemůže nám ublížit.
Apoštol Pavel nechtěl lidi
„ukecávat“. Ale působil mocí, v
tom je on ten Kristus – pomazaný.
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 2,4-5)
Je to praktické vyučování.
Pokud budete féroví jako Petr, pak
řeknete člověku, kterého uzdravíte,
že to není vaší zbožností, ale že to
způsobil Kristus. V Jeho ranách
jsme uzdraveni.
David říká, že boj je Hospodinův a přesto jde do boje? Pelištejec na Davida pokřikoval: "Copak
jsem pes, že na mě jdeš s holí?" A
Pelištejec zlořečil Davidovi skrze
své bohy. Pokřikoval na Davida:
"Pojď ke mně, ať vydám tvé tělo
nebeskému ptactvu a polnímu zvířectvu." ALE David Pelištejci odpověděl: "Ty jdeš proti mně s mečem, kopím a oštěpem, já však jdu
proti tobě ve jménu Hospodina zástupů, Boha izraelských řad, kterého
jsi potupil. Ještě dnes mi tě Hospodin vydá do rukou. Zabiji tě a srazím ti hlavu. Ještě dnes vydám mrtvoly z pelištejského tábora nebeskému ptactvu a zemské zvěři. Celý svět
pozná, že při Izraeli stojí Bůh. A
celé toto shromáždění pozná, že
Hospodin nezachraňuje mečem a

kopím. Vždyť boj je Hospodinův. On
vás vydá do našich rukou." (1S 17,43
-47)
Izraelci vpustili slova Goliáše
do svého srdce a to způsobilo strach.
Ještě k bitvě nedošlo a lítala jen slova.
David přinesl jídlo svým bratřím. Goliáš tam křičel ta svá zastrašující slova. Taková slova si však nesmíme
vpustit do našich srdcí. Do této doby
se Goliášovi nikdo SLOVNĚ nepostavil. David s ním vedl nejdříve slovní bitvu.
Setkáte-li se s Goliášem jakéhokoliv typu, tak vás ta vlna už nepřeválcuje, ale vy se mu postavíte. Řeknete mu, že vy jste tu ve jménu Hospodina zástupů. Máme novou identitu
v Kristu. Ještě dnes změníme tu situaci. Ve jménu Hospodina, Bůh to neudělá za nás, ale skrze nás. Protože do
nás vložil svého Ducha.
Ďáble, tady sis dovolil moc,
jdeme proti tobě ve jménu Ježíše Nazaretského. Ve vztahu k nepříteli buďte nesmlouvaví, autoritativní, kořte se
pouze před Bohem.
Podíváme-li do Písma, vidíme
zřejmé souvislosti mezi: SLOVO
(Písmo) a srdce (obraz našeho hlubokého nitra) a jazyk (naše mluva).
Ale máme ducha víry, o níž je
psáno: „Uvěřil jsem, a proto jsem
také promluvil“ - i my věříme, a proto
také mluvíme. (2K 4,13)
Duch chce dál v našem životě
růst a naše zodpovědnost je, abychom
mu to umožnili.
Co však praví? `Blízko tebe je
slovo, v tvých ústech a ve tvém srdci´;
je to slovo víry, které zvěstujeme. (Ř
10,8)
My slovo z Bible potřebujeme
dostat do srdce. Tím jak čteme, jak se
Slovo dostává do našeho nitra, dáváme ideální podmínky pro růst semínka
víry. Tento příkaz, který ti dnes udílím, není pro tebe ani nepochopitelný,
ani vzdálený. Není v nebi, abys musel
říkat: "Kdo nám vystoupí na nebe,
vezme jej pro nás a ohlásí nám jej,
abychom ho plnili?" Ani za mořem
není, abys musel říkat: "Kdo se nám
přeplaví přes moře, vezme jej pro nás
a ohlásí nám jej, abychom ho plnili?"
Vždyť to slovo je ti velmi blízko, ve
tvých ústech a ve tvém srdci, abys je
dodržoval. (Dt 30,11)
Všimněte si, u ž ve Starém

zákoně bylo Slovo blízko Izraelců.
Moc je ve slově.
Amen, pravím vám, že kdo
řekne této hoře: `Zdvihni se a vrhni
do moře´ - a nebude pochybovat
(výraz „srdce“ chybí), ale bude věřit,
že se stane, co ŘÍKÁ, bude to mít.
(CEP Mk 11,23)
Amen, říkám vám, že kdokoli
by řekl této hoře: `Zvedni se a vrhni
se do moře,´ a nepochyboval by v
SRDCI, ale věřil by, že se děje to, co
ŘÍKÁ, stane se mu to. (B21)
Nebo amen pravím vám, že
kdož by koli řekl hoře této: Zdvihni se
a vrz sebou do moře, a nepochyboval
by v SRDCI svém, ale věřil by, že se
stane, cožkoli dí, budeť jemu tak, což
by koli řekl. (KR)
Skutečně, říkám vám: Kdo
řekne tamhle té hoře: ‚Zdvihni se a
padni do moře!’, a nebude v svém
SRDCI pochybovat, ale věřit, že se
stane, co ŘÍKÁ, pak se to skutečně
stane. (Petrů)
Pochybnost nás může napadnout, to se nic neděje, ale nesmíme tu
pochybnost pustit do svého srdce. I
Abraham měl pochybnosti, ale nepropadl jim. Musíme pochybnosti vytlačit Božím Slovem – ne jen čtením,
ale tím Slovem, co je v srdci. Pochybnost mluví a je tak nějak logická.
Zlý se snaží, abychom uvěřili jeho
slovu.
Jazyk má moc: V moci jazyka je život i smrt, kdo ho rád používá, nají se jeho plodů. (Př 18,21)
Každou myšlenku můžeme
podřídit Bohu. Máme moc Ducha
Svatého k tomu, abychom se naučili
používat jazyk. Promlouvejte k nemocem smrt a k tělu člověka promlouvejte život. Boží Slovo proniká
na rozhraní ducha, duše a až do morku kostí. To není metafora.
Síla jazyka (mluvy): Dáváme
-li koňům do huby udidlo, aby nás
poslouchali, můžeme tak řídit celé
jejich tělo. Nebo si představte lodi:
Jsou tak veliké a jsou hnány prudkými větry, ale malé kormidlo je řídí,
kamkoli kormidelník chce. (Jk 3,3-4)
Kůň má obrovskou sílu a udidlem ho zkrotíte. Loď je velká a ženou jí prudké větry, přesto jí řídí
„jen“ kormidlo.
Plň své srdce Božím slovem
(Jak se dostane obsah ven? Mluvou

Dobrý člověk z dobrého pokladu svého srdce vydává dobré a zlý
ze zlého vydává zlé. Jeho ústa mluví,
čím srdce přetéká.(L 6,45)
Sytíme-li se Božím Slovem,
máme ho v srdci a pak jej tedy i mluvíme (přikazujeme nemocem).
Můj synu, věnuj pozornost
mým slovům, k mým výrokům nakloň
ucho. Ať nesejdou ti z očí, střez je v
hloubi srdce. Dají ŽIVOT těm, kteří
je nalézají, a ZDRAVÍ celému jejich
tělu. (Př 4,20-22)
To je skvělé ne? Slovo v srdci má tento efekt. Tvou řeč uchovávám v srdci, nechci proti tobě hřešit.
(Ž 119,11)
V srdci svém skládám řeč
tvou, abych nehřešil proti tobě. (KR)
Slavnostní řeč mi ze srdce
tryská, své dílo přednesu králi; jazyk
můj - hbitého písaře rydlo (Ž 45,2
KR). Takovou moc má Slovo.
Jazyk víry (v Boží zaslíbení
tzn. to, co řekl Bůh) a jazyk nevíry
(strach):
A/ jazyk víry mluví (vede
člověka)
odvážně
dopředu
/
neukazujeme ďáblu záda/. Když Lazar zemřel, Ježíš se neomlouval, že
přišel pozdě – to by byl krok zpět.
Ježíš prostě jednal. Šel dopředu. Kristus nebere věci zpátky, neříká: asi to
nefunguje, měl jsem málo víry, použil jsem špatnou formuli. Jazyk víry
jde vždy dopředu. My té hoře před
sebou nemáme ukázat záda, ale máme jí přikázat. Je-li situace špatná,
tak ty ještě víc přitlačíš. Jdi mi
z cesty, Satane. Ty jsi poražen!
B/ jazyk nevíry mluví (obrací
člověka) ve strachu dozadu. Vracíme
se do strachu. Říkáme: je to Boží vůle. Nes svůj kříž. Jak se zachovat,
když jsme v tlaku?
Ve svém vyprávění mu řekli:
"Vstoupili jsme do země, do níž jsi
nás poslal. Vskutku oplývá mlékem a
medem. A toto je její ovoce. JENOMŽE lid, který v té zemi sídlí, je
mocný a města jsou opevněná a nesmírně veliká. Dokonce jsme tam viděli potomky Anákovy. Na jihu země
sídlí Amálek, na pohoří jsou usazeni
Chetejci, Jebúsejci a Emorejci, při
moři a podél Jordánu Kenaanci."
Káleb však uklidňoval lid bouřící se
proti Mojžíšovi. Říkal: "Vzhůru!
Pojďme! Obsadíme tu zemi a jistě se

jí zmocníme." ALE muži, kteří šli
spolu s ním, tvrdili: "Nemůžeme vytáhnout proti tomu lidu, vždyť je silnější než my." Pomluvami zhaněli
Izraelcům zemi, kterou prozkoumali:
"Země, kterou jsme při průzkumu
prošli, je země, která požírá své obyvatele, a všechen lid, který jsme v ní
spatřili, jsou muži obrovité postavy.
Viděli jsme tam zrůdy - Anákovci
totiž patří ke zrůdám - a zdálo se
nám, že jsme nepatrní jako kobylky,
vskutku jsme v jejich očích byli takoví." (Nu 13,27-33)
Bůh nám dává požehnání,
ale mnohdy není na zlatém podnose
a nikdy nám Pán nedá vše najednou.
Dá něco málo, když jsme věrní v
mále, posune nás dál. Měli svědectví
o tom, že zaslíbení je pravdivé. Jenomže..., nemůžeme... Tak takhle
mluví jazyk nevíry.
Naopak Káleb říká: Pojďme,
vzhůru, obsadíme tu zemi, sníme je
jako chleba, atd. Tak to je jazyk víry.
Jozue, syn Núnův, a Káleb,
syn Jefunův, dva z těch, kdo dělali
průzkum v zemi, roztrhli svá roucha
a domlouvali celé pospolitosti Izraelců: "Země, kterou jsme při průzkumu
procházeli, je země převelice dobrá.
… „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!" (Nu 14,6
-9)
Ano to je jazyk víry, říká,
neboj se toho, ať je jich kolik chce,
Hospodin je s tebou.
Když
křesťan
mluví
(jazykem víry): A/ Bůh a celé nebe
slyší a souhlasí (Otec a Syn a Duch
svatý „jsou jedno“) Nebe, Slovo a
tvá ústa (=tvé srdce) jsou v souladu.
Když mluvíme Boží Slovo, tak Bůh
říká amen.
B/ ďábel a démoni slyší a
MUSÍ se dát do souladu podle Božího slova, které v autoritě mluvíš,
přikazuješ, tj. musí tě poslechnout.
Buďte střízliví! Buďte bdělí!
Váš protivník, ďábel, obchází JAKO
„lev řvoucí“ a hledá, koho by pohltil. Vzepřete (odpírejte KR) se mu,
zakotveni (silní KR, pevní Petrů) ve
víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž utrpením
jako vy. (1Pt 5,8-9)

Ďáblu se máme odpírat, vzpírat. Ďábel není lev, jen se snaží ho
napodobit, ale ve skutečnosti jím
není! Skutečný lev je Ježíš, lev z
Judy (Zj 5,5). Ježíš byl z judského
Betléma. Ďábel není lev, nebojte se
ho, jen si na něj hraje. Petr neříká,
přijměte svůj „těžký osud“, ale říká:
Vzepřete se mu!
Ježíš už dávno přemohl svět
a jeho boha. Teď jde jen o to, kdy to
dojde nám, církvi. Naučte se vzpírat
ďáblu a věcem, které se Vám snaží
namluvit.

Semínko víry musí růst X.b Mluva víry
Pavel Kalous, 25. 5. 2016
Myslete na to, že nesmíte
podlehnout tomu hlasu – tak vidíš, že
to nezvládneš, že to nedáš... Ďábel je
otec lži a on vám lže.
Vy však jste z Boha, děti, a
zvítězili jste nad falešnými proroky,
protože ten, který je ve vás, je větší
než ten, který je ve světě. (1J 4,4)
Bibličtí falešní proroci říkají
skoropravdy, ne lži, co poznáte na
první pohled. Ale vy už jste znovuzrození! Už se to stalo!
Neboť kdo se narodil z Boha,
přemáhá svět. A to vítězství, které
přemohlo svět, je naše víra. (1J 5,4)
Není zde podmínka toho, jak
moc svatý musíš být, jak moc dokonalý a proměněný. Je to pro každého,
kdo se narodil z Boha, bez omezení.
Jsme ospravedlněni v Kristu a tím
jsme adepti na vítězství. Dostali jsme
ho darem. Spasitelnou vírou horou
nepohneš! Spasitelná víra je vírou ke
spasení, nikoli k jednání v moci a
autoritě Ježíše Krista. Máme být jako
David. Odvážní a udatní, za námi
stojí Bůh. Odevzdaný člověk je Boží
rukavicí a ta ruka je vítězná. Evangelium bez moci není úplné.
Závěr:
1/ Uveďme do souladu: SRDCE a
Boží SLOVO a JAZYK (naši mluvu).
2/ Boží SLOVO a Duch svatý je
„mixem“ působící zmocnění v našem
nitru.
3/ To, co je v nás, pak uvolňujeme
svou mluvou, přesněji, verbálním
PROHLÁŠENÍM (slova) víry.

4/ Jakým směrem? Ke svým horám! Nikoli k Bohu.
5/ Jazyk víry má MOC, proto, se ho
NAUČ správně používat.
6/ Slovo v srdci dává ŽIVOT a
ZDRAVÍ. (Př 4,22)
7/ Věříte-li (na základě Písma), že
Boží vůlí je uzdravení, přikážete v
autoritě nemoci a ona musí poslechnout a odejít.
Pokračování, dokončení.
Bůh do nás nevložil ducha
strachu, ale Ducha odvahy. Bůh nás
nevede ke zbabělosti. Nejsme outsideři, jsme Kristovo vojsko, které jde
z bodu A do bodu B, bez ohledu na
podmínky. Stejně, jako když šli Izraelci přes poušť, např. když porazili
Jericho.
Duchové strachu obcházejí a
čekají. Když přichází těžká situace,
má za úkol tě naočkovat strachem,
on se chce do tebe obtisknout, aby si
dostal strach. On se sám bojí. Chce
obtisknout: Co já budu dělat? Duchové k nám mluví v první osobě. Já
se bojím, cítíš to? Člověk to myšlení
začne přejímat. Buď se do vás obtiskne duch světa nebo Duch Boží.
Rozhoduješ se ty, koho budeš poslouchat.
Zkuste si v danou chvíli uvědomit, co prožíváte, zjistíte, že jsou
to pocity, které se odehrávají na hranici těla a duše. To je ta snaha, abyste se tomu otevřeli. Bůh říká člověku
- neboj se, toho Goliáše (leukémie,
rakovina, šéf) přemůžeš. Satan chce,
abychom se báli.
V moci jazyka je život i smrt,
kdo ho rád používá, nají se jeho plodů. (Př 18,21)
Jazyk způsobí to, že budeme
sbírat plody. Jazyk je něco jako srp,
meč či nástroj. Ďábel nechce, abychom pochopili, že můžeme mluvit
vítězství a požehnání.
Síla jazyka (mluvy): Dáváme-li koňům do huby udidlo, aby nás
poslouchali, můžeme tak řídit celé
jejich tělo. Nebo si představte lodi:
Jsou tak veliké a jsou hnány prudkými větry, ale malé kormidlo je řídí,
kamkoli kormidelník chce. (Jk 3,3-4)
Vyznávejte „jsi poražen
ďáble“.
Pokud
to
napoprvé
„nefunguje“, přikazuj znovu, ale ne
proto, že to nefunguje, ale protože

dáváš tomu Zlému další ránu. Ďábel
se bojí toho, že objevíte, že jste vítězi.
Ďábel také bojuje hlavně tím, že mluví (lže) a namlouvá.
Plň své srdce Božím slovem
(Jak se dostane obsah ven?
Mluvou.): Dobrý člověk z dobrého
pokladu svého srdce vydává dobré a
zlý ze zlého vydává zlé. Jeho ústa
mluví, čím srdce přetéká. (L 6,45)
Osvojme si a přivlastněte si
Boží Slovo, ať je v našich ústech, v
našem srdci. My můžeme mluvit žeň,
požehnání a vítězství. Ďábel se bojí,
že na to přijdeme.
Co však praví? `Blízko tebe
je slovo, v tvých ústech a ve tvém
srdci´; je to slovo víry, které zvěstujeme (kážeme KR; hlásáme Petrů).
(Ř 10,8)
Osvojme /přivlastněme/ si
Boží slovo (tj. ať je nám blízko):
A/ v našich ústech B/ v našem srdci.
Oboje dává dohromady tzv. „slovo
víry“. Závěr verše: Mluvme, hlásejme, kažme „slovo víry“.
Ďábel také „mluví“, ale jen

skoropravdu. V Bibli je hodně věcí
položených na akci slova. Osvojme si
Boží Slovo a to tak, ať je nám blízko.
Mluvme, hlásejme a kažme slovo
víry.
Můj synu, věnuj pozornost
mým slovům, k mým výrokům nakloň
ucho. Ať nesejdou ti z očí, střez je v
hloubi srdce. Dají ŽIVOT těm, kteří je
nalézají, a ZDRAVÍ celému jejich
tělu. (Př 4,20)
Tvou řeč uchovávám v srdci,
nechci proti tobě hřešit. (Ž 119,11)
V srdci svém skládám řeč
tvou, abych nehřešil proti tobě. (KR)
Slavnostní řeč mi ze srdce
tryská, své dílo přednesu králi; jazyk
můj - hbitého písaře rydlo (pero KR).
(Ž 45,2)

Jazyk víry (v Boží zaslíbení
tzn. to, co řekl Bůh) a jazyk nevíry
(strach): A/ jazyk víry mluví a vede
člověka
odvážně
dopředu
/
neukazujeme ďáblu záda/, např.:
Ježíš Kristus je tentýž včera i
dnes i na věky. (Žd 13,8)
Nezemřu, budu žít, budu vypravovat o Hospodinových činech. (Ž
118,17)
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)
Všecko mohu v Kristu, který
mi dává sílu. (Fp 4,13)
Můj Bůh vám dá všechno, co
potřebujete, podle svého bohatství v
slávě v Kristu Ježíši. (Fp 4,19)
Hospodin dává svému lidu
sílu, Hospodin žehná svůj lid pokojem. (Ž 29,11)
On dává zemdlenému sílu a
dostatek odvahy bezmocnému. (Iz
40,29)
B/ jazyk nevíry mluví
(obrací člověka) ve strachu a žene nás
dozadu.
Lidé „nevíry“ říkají, mluví:
Já už tady dlouho nebudu. Já se z toho zblázním. Mě snad z toho, z tebe
klepne „pepka“. Vyděsil jsem se až k
smrti. Jsem z toho na mrtvici. Jsem z
toho na nervy. To je ta „moje“ artróza, skleróza … (Vyznáváte to nad
sebou a přivlastňujete si to. Máte si
přivlastnit spasení). Měla to babička,
měla to maminka a asi to budu mít i
já. Už nemám sílu k životu. Mám z
toho všeho strach. Tohle nikdy nezvládnu. To se nedá vydržet. Tohle je
absolutně nemožné. Tato vyznání
jsou jako bílá a černá.
Biblické verše jsou jako šumivé vitamíny a ta vyznání nevíry
jako nebezpečná látka, nekontaminujte se jimi. Nevyznávejte je.
Náš jazyk potřebuje určitou
obnovu, určité proměnění. Jakub píše,
že jazyk je jako kormidlo, jako oheň.
Takovou má sílu, takovou má moc.
Vůdce se dá přemluvit trpělivostí a měkký jazyk láme kosti.
(Př 25,15)
Je to metafora pro to, co dokáže Slovo. Jakou obrovskou sílu má.
Je třeba jej správně používat (jako
kormidlo, jako oheň).
Návod máme v Božím slově.

A/ Jak mluvím k Bohu a o
Bohu. Je to jazyk chvály, díkuvzdání, vylití se před Pánem a pokora. To
platí dvousměrně „od“ Boha, když:
B/ když mluvím k sobě a o sobě Ježíš také o nikom neřekl, že je blbý.
C/ když mluvím k druhým a o druhých (lidem, duchům).
Buďte moudří v tom, jak
mluvíme. Vzpomínáte si, když jsem
mluvil o duchovním imunitním systému? Božím slovem (v srdci, ústech
- mluvíme) budujeme duchovní
imunitní systém.
Boží slovo proniká (Žd
4,12):
1/ do nitra, ducha člověka 2/
do duše člověka /rozum, cit, vůle/ 3/
do kostí a morku těla člověka.
Boží Slovo uzdravuje. Ježíš
uzdravoval, kázal a vedl k tomu i své
učedníky. Potřebujeme být pořád
napojeni. Víra roste, když slyšíme
Boží Slovo. Pak máme štít víry a
meč Ducha – Slovo. Je to boj víry,
ne boj krve. Uvědomme si, jakým
jazykem mluvíme o sobě, o druhých.
Samozřejmě v kontextu uzdravení.
Posílá slovo své, a uzdravuje
je, a vysvobozuje je z hrobu. (KR
Ž 107,20)
Co nás oslabuje: Například
„(sžírající) starosti“. Nespíte, jste
špatní z toho, co se děje, berete si
prášky, jste na nervy … Máte jen ty
špatné scénáře. Ty věci mají svojí
logiku, mluví k vám, ale to k vám
mluví bytost.
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 6,33-34)
Důležité je mít srovnané priority.
Všechnu „svou starost vložte
(uvrhnouce KR; na něj hoďte Petrů)
na něj“, neboť mu na vás záleží.
(1 Pt 5,7)
Víte, kolik lidí v církvi nosí
falešná břemena? Ježíš vše už odnesl. Ďábel chce, abychom to stále nesli. Někteří křesťané potřebují změnit
svůj jazyk. Někteří křesťané potřebují uzdravit, obnovit svůj jazyk. Proč?
Aby mluvili jazykem, „slovem víry“.

Někdo tlachá, jako by probodával mečem, kdežto jazyk moudrých
hojí. (Př 12,18)
Někdo vynáší řeči podobné
meči probodujícímu, ale jazyk moudrých jest lékařství. (KR)
Zase ukazuje na moc jazyka.
Může ublížit, ale i uzdravit, zahojit.
Závěr:
1/ Jazyk víry stojí na tom, co říká
Boží slovo.
2/ Jazykem víry se stává, máme-li ho
v srdci a ústech; hlásáme ho.
3/ Nemluv jako „lidé nevíry“.
4/ Osvoj si jazyk „lidu víry“.
5/ Mluv k sobě a o sobě jazyk víry
(uzdravení).
6/ Mluv k druhým a o druhých jazykem víry (uzdravení).
7/ Jazyk moudrých je (přináší) uzdravením.

Semínko víry musí růst XIII
Pavel Kalous, 8.6. 2016
Už jsme si řekli:
… že nesprávná tradice, ruší
víru v srdci věřícího člověka (tradici
porovnáváme s Písmem).
… nehýčkejte si nemoci, sebelítost je hřích (nemoci nejsou od
Boha, spadají pod kletby)
… věty jako: „Nikdo nedovede pochopit, co já prožívám.“ Takové
věty do života věřícího nepatří.
Dnes si více povíme o pochybnostech.
To místo pojmenoval Massa a
Meriba (to je Pokušení a Svár) podle
sváru Izraelců a proto, že pokoušeli
Hospodina pochybováním: "Je mezi
námi Hospodin nebo není?" (Ex 17,7)
Ďábel se nám také někdy pokouší namluvit, že Bůh je daleko, že
není s námi, že na tebe nemá čas, nemá tě rád,... David neřeší „dopustil,
nedopustil“; je nebo není; apod.
Prostě vyznává své spolehnutí.
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)
Ať jste kdykoli, a děláte cokoli, Bůh je stále s vámi.
Co jsou vlastně pochybnosti a
o co v nich jde?

A on řekl: "Pojď!" Petr vystoupil z lodi, vykročil na vodu a šel k
Ježíšovi. Ale když viděl, jaký je vítr,
přepadl ho strach, začal tonout a vykřikl: "Pane, zachraň mne!" Ježíš
hned vztáhl ruku, uchopil ho a řekl
mu: "Ty malověrný, proč jsi POCHYBOVAL?" (Mt 14,29)
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. (Mt
21,21)
Jedenáct apoštolů se pak odebralo do Galileje, na horu, kterou jim
Ježíš určil. Spatřili ho a klaněli se
mu; ale někteří POCHYBOVALI.
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
28,16)
Neochabl ve víře, i když pomyslil na své již neplodné tělo - vždyť
mu bylo asi sto let - i na to, že Sára
již nemůže mít dítě; nepropadl POCHYBNOSTI o Božím zaslíbení, ale
posílen vírou vzdal čest Bohu v pevné
jistotě, že Bůh je mocen učinit, co
zaslíbil. (Ř 4,19)
Nechť však prosí s důvěrou a
nic nepochybuje. Kdo POCHYBUJE,
je podoben mořské VLNĚ, hnané a
zmítané vichřicí. Ať si takový člověk
nemyslí, že od Pána něco dostane; je
to muž rozpolcený, nestálý ve všem,
co činí. (Jk 1,6)
Když se díváme na Krista, je
vše ok, ale jakmile se díváme na
okolnosti a pochybujeme, tak ztrácíme půdu pod nohama. Petra přepadl
strach, ztratil víru a začal se topit.
Víra je to, co tě drží nad vodou v jakékoli situaci. Vždycky proti tobě
budou stát nějaké okolnosti, ale ty
můžeš být nad tím vším, skrze víru.
Dívej se na Krista a ono to bude fungovat. Pochybnosti jsou víra naruby.
Ve víře stůjme pevně. Víra je akční,
je konající, jde vždy dopředu, pochybnosti nás naopak tlačí zpět.
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. Můžeme 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 modlitebnu pomocí stolů, stojanů proměnili v plochu se srovnaným oblečením. Náš „mini bazar“ by byl otevřen v sobotu 15. října
(od 9 do 17 hodin). Proto je zapotřebí, aby se během soboty
sestry vystřídaly v dohledu nad vystaveným oblečením. Rádi
bychom zajistili během soboty malé občerstvení. Dále je
zapotřebí o této akci náležitě 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.

Křty 13. srpna (14.00)

Pavel Kalous

Z Boží milosti jsme mohli uskutečnit srpnové křty
(Markétky Z., Kateřiny C, Jany Z., Radky Š. a Ludmily H. )
Děkujeme našemu Bohu skrze jeho Syna, Ježíše Krista,
za mnohokrát projevenou milost. Bůh povolává do svého království stále i dnes. Modleme se za milé sestry, buďme jim
oporou a požehnáním. Děkujeme také manželům Donátovým
za poskytnutí zázemí pro samotné křty i následné pohoštění (v
Opárně).
Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom - jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého
Otce - i my vstoupili na cestu nového života. (Ř, 64)

Domácí skupinky

pastor

Každého dne pobývali svorně v chrámu, po
Sesterskou skupinku v Litoměřicích vede
domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s Dáša Kalousová (společně s Šárkou Stejskalovou).
upřímným srdcem. ... Dále učili den co den v chráSkupinku pro muže vede kazatel Pavel Kamě i po domech a hlásali evangelium, že Ježíš je lous (s Lukášem Kadeřábkem, Josefem Báčou
Mesiáš. (Sk 2,46; 5,42)
ml.). Skupinky se scházejí v prostorách sboru stejně
tak i v domácnostech (dle dohody, místo a čas), obvykle jednou za měsíc.
Církev měla dvojí podobu „scházení se“,
Kdo toužíte po osobním růstu v poznání
oficiální /shromáždění/ a domácí setkávání, dnes
Krista a budování Jeho těla i v rámci skupinek, dejte
tomu říkáme „domácí skupinky“.
vědět P. Kalousovi nebo někomu z výše jmenovaI nadále se v Lovosicích schází domácí skuných.
pinka pod vedením Jany a Jana Donátových
Jako novorozené děti mějte touhu jen po ne(společně s Vendy Houskovou). Tato skupinka funfalšovaném duchovním mléku, abyste jím rostli ke
guje požehnaně již třetím rokem.
spasení. (1Pt 2,2)

5/ Kristus v nás

Pavel Kalous

Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život,
V textu u Marka je řečeno, že „oni vyšli“. Kdo?
který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který si Učedníci. Kdo jsme my? Učedníci. Co máme dělat? To
mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. (Ga 2,20) samé. A co dělal Pán? „Pán s nimi působil a JEJICH slovo
potvrzoval znameními.“ Když církev nedělá, co řekl Pán,
Vy však jste z Boha, děti, a zvítězili jste nad
že dělat má, nemá a nebude mít co Pán potvrzovat.
falešnými proroky, protože ten, který JE ve vás, JE větJežíš svolal svých Dvanáct a dal jim sílu a moc vyší než ten, který je ve světě. (1J 4,4)
hánět všechny démony a léčit nemoci. Poslal je zvěstovat
Boží království a uzdravovat. (L 9,1-2)
Písmo nás ujišťuje, že i když je Kristus „na
Kristus v nás chce dělat to samé, co dělal, když byl
pravici Boží“ (Ř 8,34) je tu stále reálně přítomen. Je
tady na zemi. Jsme jeho tělo, On je hlava. (Ef 4,15)
přítomen v nás a to skrze Ducha svatého. Je to stejný
Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i on
Duch svatý a stejný Kristus, jako v době, kdy fyzická
bude činit skutky, které já činím, a ještě větší, neboť já jdu k
noha Kristova kráčela po zemi. Nic se zásadně nezměOtci. (J 14,12) Kristus je v nás!
nilo.
On chce toho skrze nás dosáhnout a obsáhnout daŘíkám vám však pravdu: Prospěje vám, abych
leko víc, než když chodil po této zemi. Proč se to neděje?
odešel. Když neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde.
Dnešní církev se ale vzdálila a mocného Krista naOdejdu-li, pošlu ho k vám. (J 16,7)
hradila rituály, mrtvými svatými a rádoby dobrými skutky,
Kristus se nezměnil, nijak, ani malinko. Je stámrtvou teologií, mrtvou tradicí, humanismem ... Takovouto
le stejný. A s Duchem svatým je to úplně stejné. Duch
„církví“ jsou rostoucí biblické sbory považovány za
svatý je Duchem Kristovy lásky, Kristovy milosti, ale
„podezřelé“ a kazatelé takových sborů jsou označováni za
také Kristovy moci a Jeho autority.
populisty. Nic z toho nefunguje! Církev je bezmocná a
A tento Duch svatý přebývá v tobě!
ďábel se raduje.
Vy však nejste živi ze své síly, ale z moci DuKolik dáváš Kristu ze sebe? Už to slyším. ALE já
cha, jestliže ve vás Boží Duch přebývá. Kdo nemá Dumám rodinu atd. Jo, já taky. Co tam máš dál za výmluvy?
cha Kristova, ten není jeho…. Jestliže ve vás přebývá
Jinému řekl: "Následuj mne!" On odpověděl:
Duch toho, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, pak ten, kdo
"Dovol mi Pane, abych šel napřed pochovat svého otvzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, obživí i vaše smrtelná
ce." Řekl mu: "Nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé. Ale
těla Duchem, který ve vás přebývá. (Ř 8,9.11)
ty jdi a všude zvěstuj království Boží." A jiný mu řekl:
Co s tím uděláš? Co s tím uděláme? Dochází ti,
"Budu tě následovat, Pane. Ale napřed mi dovol, abych se
jaký potenciál máš v sobě?
rozloučil se svou rodinou." Ježíš mu řekl: "Kdo položí ruku
Je to stejný Duch svatý, který byl u stvoření. Je
na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boto stejný Duch svatý, který sestoupil na Krista při jeho
ží." (L 9, 59-62)
křtu. Je to Duch Kristova i našeho vzkříšení! Haleluja!
Nedělejme z Krista „svatého troubu“, který to
Sám Ježíš řekl:
všechno
přece „musí pochopit“. My konečně pochopme,
Dostanete sílu Ducha svatého, který na vás
KOMU sloužíme. Neodsouvejme Krista „na neděli“ nebo
sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém
když „nám teče do bot“. Je to tak nestoudné.
Judsku, Samařsku a až na sám konec země. (Sk 1,8)
Apoštol Pavel v tom měl jasno. Nežiji už já, ale
A oni jí dostali, poprvé o letnicích, a pak opažije ve mně Kristus. Proto mu to vše „fungovalo“. Neschokovaně je tento Duch naplňoval.
vával se za to, že nemá čas, že má přednější zájmy, nevyTo, co čtu v Písmu o první církvi, o prvních
mlouval se to či ono. Pavel se ke Kristu bez přestání přikřesťanech mě fascinuje. Nečtu to jako sci-fi. Čtu to
znával, Kristus se stále přiznával k němu. Je to prosté.
jako realitu. Chci to zakoušet také. Lze to?
My přece víme, že je jediný Bůh Otec, od něhož je
Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo
všecko, a my jsme tu pro něho, a jediný Pán Ježíš Kristus,
však neuvěří, bude odsouzen. TY, KDO UVĚŘÍ, budou
skrze něhož je všecko, i my jsme skrze něho. (1K 8,6)
provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět
Chtěli bychom mnohem více, než od Krista máme.
démony a mluvit novými jazyky; budou brát hady do
Můžeme mít mnohem více! Jen MU dej místo, to první!
ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na
Tomu pak, který působením své moci mezi námi
choré budou vzkládat ruce a uzdraví je." Když jim to
může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedePán řekl, byl vzat vzhůru do nebe a usedl po pravici
me představit, jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu
Boží.
Ježíši po všecka pokolení na věky věků! Amen. (Ef 3,20-21)
Oni pak vyšli, všude kázali; a Pán s nimi půsoUvěřil jsem kdysi v živém sboru, jsem tomu velice
bil a jejich slovo potvrzoval znameními. (Mk 16,16-20)
Pánu vděčný. Když jsem ale viděl stav církve komplexněji
Zde u Marka není řečeno, že uvěří biskupové
a porovnával jsem to s Písmem, cítil jsem se podvedený. A
nebo nějací zvláštní lidé se zvláštními schopnostmi či
právem! Uvědomil jsem si, že sloužím náboženské organipostavení. Je tu řečeno: „ty, kdo uvěří“. Uf!
zaci, nikoliv živému organismu Kristova těla. Změnil jsem
Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky.
to! Proto zakouším to, o čem Písmo mluví, že mám mít.
(Žd 13,8) Ježíš se nezměnil. Písmo se nezměnilo. Duch
Milující a mocný Kristus je v nás. Služ mu a uvidíš
svatý se nezměnil. Co se tedy změnilo, že je toho
a zakusíš nepředstavitelné věci. Kristu buď sláva!
Božího mezi námi tak málo?

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. NEPOLEVUJME! 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 půlpůst). 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).

Začínáme v úterý - 6. září.
Každý je srdečně vítán.
Poznámka: Úvodní tři lekce jsou koncipovány tak, aby bylo možno pokračovat v návaznosti i
v případě, že jste některou z nich nezachytili. Z tohoto důvodu je možné se ke kursu připojit i následně po
úvodní lekci.

www.ichthyslitomerice.cz

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

●
●
●
●
●

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

Pravidelná shromáždění sboru Ichthys
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 18. 9. (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:
Trejbalová Marcela
Trojáček Ota
Housková Vendy
Trojáčková Jana
Kadeřábková Věra
Housková Štěpánka

9. 9.
13. 9.
14. 9.
18. 9.
24. 9.
29. 9.

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.

