
 Úvodník                                                 září 2017 

Kdo jsme                                                       

 Ichthys Litoměřice, je svobodným evangelikálním společenstvím, které 

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

ţivota, věří v Jeţíše Krista jako Boţího Syna a svého Spasitele, a přijímají Du-

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

společenstvím, které můţe navštívit kaţdý 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 bliţnímu. Proto chceme zakládat a budovat společenství 

křesťanů, jejichţ ţivotní styl ukazuje na Toho, v koho uvěřili a oslavili tak Jeho 

jméno.  

Cíle společenství: 

► stálá evangelizace 

města a okolí             

     

► získávání následovníků 

Ježíše Krista           

             

► podpora misie 

 

► plné, pravidelné  a dob-

rovolné desátky    

                                      

► sociální činnost 

 

► růst sboru a domácích 

skupin                                   

 

► spolupráce s jihokorej-

skými křesťany 

 

► pravidelný modlitební 

život křesťanů                        

 

► duchovní moc pro Kris-

tovu církev         

                    

► aktivní služba 

 

► samofinancování 

 

► zakládání nových sborů 

 

►získání vlastní budovy  

 

 

 Po třech dnech jej nalezli v 

chrámě, jak sedí mezi učiteli, naslou-

chá a dává jim otázky. Všichni, kteří ho 

slyšeli, divili se rozumnosti jeho odpo-

vědí. Kdyţ ho rodiče spatřili, uţasli a 

jeho matka mu řekla: "Synu, co jsi nám 

udělal? Hle, tvŧj otec a já jsme tě s 

úzkostí hledali." On jim řekl: "Jak to, 

ţe jste mě hledali? Coţ jste nevěděli, ţe 

musím být tam, kde jde o věc mého Ot-

ce?" 
 

                                    (L 2,46-49) 

 

 Jeţíš, jako dvanáctiletý, se ztra-

til. On však nehledal nějaké sladkosti, 

atrakce či zajímavosti. Je nalezen jak v 

chrámě sedí mezi učiteli, naslouchá a 

dává otázky. 

 Je to vţdy zvláštní, kdyţ si člo-

věk uvědomí, co Marie zakusila před 

Jeţíšovým narozením (zjevený anděl 

Páně, početí Krista z Ducha svatého). 

Vše je nadpřirozené, a přesto, po něja-

ké době, nadpřirozená zkušenost jako-

by u člověka „vychladla“. 

 A přesto, Jeţíš, i kdyţ je jen 

dvanáctiletý, připomíná, ţe „musí být 

tam, kde jde o věci svého Otce“. 

 To se nám také stává. Před lety 

jsme se znovuzrodili, měli jsme čerstvá 

svědectví, modlitby byly vyslýchané. 

Četli jsme horlivě Písmo, do modlitby 

nás nikdo nemusel zvlášť povzbuzovat. 

 A po letech? Setrvačnost. Na 

Bibli se práší. Do shromáţdění, no, 

samozřejmě, atd. O to víc je kolikrát 

zvláštní, ţe právě lidé, kteří se nedáv-

no obrátili, zahořeli láskou k Pánu, 

nám, letitým křesťanům připomínají, 

ţe je třeba „být tam, kde jde o věci 

nebeského Otce“. 

 Díky Bohu, dokud dýcháme, 

nikdy není na nic pozdě. Kristovo „coţ 

jste nevěděli“ je v podstatě milostivým 

připomenutím, Marii a Josefovi, ţe se 

zde stále odehrává něco Boţího a je 

třeba na to nikdy nezapomenout. Jeţíš 

nepřišel jako syn svých rodičů, ale ja-

ko Syn Boţí se zcela jasným úkolem. 

 Nepřipomíná nám Kristus, čas 

od času, zvláště, kdyţ na Otce zapomí-

náme, ţe je třeba to změnit? Být tam, 

kde jde o věci nebeského Otce? Kde 

jsi právě teď? Někdy máme tolik sta-

rostí, potřeb a zájmů, ţe na nebeského 

Otce a jeho věci prostě zapomeneme a 

to třeba i kdyţ jsme ve shromáţdění. 

 Sestro, bratře, rozpomeň se, 

kdyţ jsi uvěřil. Rozpomeň se, jak ho-

řel   tvůj plamen Ducha svatého, pla-

men lásky a horlivé sluţby ţivému 

Kristu. 

 Moţná ti i teď „dvanáctiletý“ 

Kristus připomíná, o jaké věci ti vlast-

ně právě teď jde. Co myslíš? 
  

      V Kristu   

                          Pavel Kalous, pastor 



Nedělní kázání 

Bůh ţehná Izraeli-dokončení 
Mojmír Kallus, 28.05.2017 

 

To, co Izrael dokázal s vo-

dou, to je skutečná revoluce. Dnes o 

tuto zemi mají zájem africké státy. 

Dalo by se říci, ţe k jeho světlu při-

cházejí národy, protoţe v Africe do-

šlo k velkému obratu. Byly ve vleku 

africké ligy, která jim zakazovala 

styky s Izraelem. To se nyní radikál-

ně mění. Byl uspořádán summit af-

rických zemí, kam byl pozván izrael-

ský premiér. Všichni mají zájem uza-

vírat s Izraelem dohody, protoţe jim 

můţe poslouţit právě v otázce vody, 

hospodaření, energie, bezpečnosti. 

Izrael je pro ně světlem. Spolupráce 

dříve těţko představitelná. 

Hospodářská krize v Evropě 

způsobila, ţe mnoho lidí je neza-

městnaných. Říká se, ţe generace 

západo-evropanů se budou mít hůře 

neţ jejich rodiče. To má dopad na 

celkovou náladu. Izrael je zemí, kte-

rá je prosperující, hospodářsky kvete. 

Je druhou nejúspěšnější zemí v ob-

lasti inovace a nových technologiích, 

hned po Kalifornii. Má silnou měnu. 

Je to neuvěřitelné. Uprostřed 

té temnoty je země, která je svobod-

ná, kvete. Má všechny znaky poţeh-

nání. Moţná si řekneme, ţe jsou to 

jen hmotné věci. Pokud se díváme na 

vývoj ve světě duchovníma očima, 

můţeme vidět určité trendy. Zatímco 

řada zemí se potýká s různými potí-

ţemi, Izrael skutečně kvete po všech 

stránkách. I lidé nevěřící to vidí a 

mají zájem o rozvoj vztahů. 

Toto všechno dokázala tato 

malá země za 70 let. V době, kdy byl 

vyhlášen jako stát, tam bylo 600 tis. 

Ţidů, kteří byli obklopeni milióny 

nepřátel. Současný stav Izraele je 

známkou Boţího poţehnání. 

To neznamená, ţe Izrael je 

duchovně dokonalý. Kdyţ si přečte-

me celou předcházející 59. kap., na 

začátku kapitoly popisuje velice ne-

radostný stav společnosti. 6 x je tam 

zmíněno, ţe chybí právo. 4 x nedo-

statek spravedlnosti, 3 x ţe tam není 

pravda, 2 x chybí pokoj. Místo světla 

temnota. Tma je výsledkem lidského 

hříchu. Je to velmi váţné varování. 

Je to popis společnosti, která v té 

době byla daleko od Boha. Dnešní 

izraelská společnost ţije podobným 

způsobem jako západní společnosti. 

Velké mnoţství potratů, korupce, 

apod. 

Jak si to máme vysvětlit? 

Vidíme, ţe izraelská společnost není 

lepší neţ ty ostatní a přesto jí Hospo-

din zjevně ţehná. Na tom kontrastu 

se můţeme učit, jak Hospodin jedná. 

Co to znamená milost. Bůh dělá věci 

ze svého rozhodnutí. Ne proto, ţe by 

si to lidé zaslouţili. Přesně na stej-

ném principu jsme my vyvolení. Bůh 

si nás prostě zamiloval, povolal si nás 

jménem ještě dřív, neţ jsme o Něm 

stačili slyšet. Dříve, neţ jsme se naro-

dili. On uţ se rozhodl. My můţeme 

pouze přijmout milost. Je dobré mít 

radost, kdyţ Bůh ţehná jiným náro-

dům, společenstvím, rodinám, … 

Bůh se rozhodl Izraeli ţehnat. 

Vidíme to uţ od počátku, kdyţ si vy-

volil Abrahama, kdyţ se rozhodl s 

tímto národem něco dělat. 

Řekni proto izraelskému do-

mu: Toto praví Panovník Hospodin: 

Nečiním to kvŧli vám, izraelský dome, 

nýbrţ kvŧli svému svatému jménu, 

které jste znesvěcovali mezi pronáro-

dy, kamkoli jste přišli. Opět posvětím 

své veliké jméno, znesvěcené mezi 

pronárody, jméno, které jste vy upro-

střed nich znesvětili. I poznají proná-

rody, ţe já jsem Hospodin, je výrok 

Panovníka Hospodina, aţ na vás uká-

ţi před jejich očima svou svatost (Ez 

36,22-23). 
Bůh dává velké poţehnání 

izraelskému národu. Shromaţďuje je 

ze všech zemí. Dal jim znovu jejich 

stát. Znovu budují stará města. To 

všechno jsou věci, které jsou zjev-

ným znamením Boţí přízně. 

To znamená, Bohu jde vţdy 

o to, aby lidé poznali, jaký je On. 

Ne, jak my jsme skvělí. Jak budí bá-

zeň a jak je svatý. Stejným způsobem 

jedná Bůh i s námi. Ţehná nám proto, 

ţe s námi má svůj plán. Chce, aby-

chom šli po cestě a nesli ovoce, které 

bude ukazovat na Něj. Vţdy je tu 

paralela s tím, co dělá s Izraelem a s 

církví a Boţím lidem. Chce, aby Jeho 

jméno bylo oslaveno. 

Pokud se člověk dostane do 

proudu Boţího Ducha, do toho, co 

Bůh chce a podporuje, tak najednou 

všechno jde samo. Máte tu zkuše-

nost? Podařilo se zorganizovat se-

tkání představitelů všech církví spo-

lu s rabíny, sešli se křesťané s Ţidy 

ve Svatovítské katedrále, aby osla-

vili Jeruzalém. Uctili to, co máme 

společné. Duch Boţí tam byl zvlášt-

ním způsobem přítomen. Jako by-

chom nahlédli do Boţího srdce. Na 

Jeruzalému a Izraeli Mu záleţí. 

Bůh vidí Izrael, vidí v ja-

kém je stavu. Bůh sám se rozhodl 

zachránit svůj lid. On sám vykoupí 

Izrael. 

Je tu skryto něco, co jedno-

značně ukazuje na Pána Jeţíše, na 

Jeho roli v záchraně Izraele.  

Vidí, ţe není nikoho, ţasne, 

ţe nikdo nezasáhne. Zachrání ho 

jeho paţe, podepře ho jeho sprave-

dlnost (Iz 59,16). 

Paţe (zroa) ve SZ vţdy 

symbolizují Boţí ruku, Boţího vy-

voleného.  

Kdo uvěří naší zprávě? Nad 

kým se zjeví paţe Hospodinova? 

Vyrostl před ním jako proutek, jak 

oddenek z vyprahlé země, neměl 

vzhled ani dŧstojnost. Viděli jsme 

ho, ale byl tak nevzhledný, ţe jsme 

po něm nedychtili. Byl v opovrţení, 

kdekdo se ho zřekl, muţ plný boles-

tí, zkoušený nemocemi, jako ten, 

před nímţ si člověk zakryje tvář, tak 

opovrţený, ţe jsme si ho neváţili. 

Byly to však naše nemoci, jeţ nesl, 

naše bolesti na sebe vzal, ale do-

mnívali jsme se, ţe je raněn, ubit od 

Boha a pokořen. Jenţe on byl pro-

klán pro naši nevěrnost, zmučen pro 

naši nepravost. Trestání snášel pro 

náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdra-

veni (Iz 53,1-5). To je Hospodinova 

paţe – Boţí syn. 
Kaţdý rok v pesachu, tj. 

ţidovských velikonocích, se slaví v 

kaţdé ţidovské rodině připomínka 

vysvobození z Egypta. Na talíři me-

zi různými ingrediencemi je zroa, 

kost, která má připomínat beránka. 

Má jasně upomínat na beránka, kte-

rý byl při odchodu z Egypta oběto-

ván. Jeho krví byly pomazány veře-

je. Tam, kde Bůh uviděl krev, za-

chránil tu rodinu. Zroa je odkazem 

na beránka, na jeho krev, která 



osvobozuje. 
Dlouho hledáme paralely me-

zi křesťankou a ţidovskou oslavou 

Velikonoc a toto jsme našli. Výsled-

kem je kniha První hagada 

(velikonoční liturgie). 
Hospodinova paţe – je to ten, 

který přichází, aby vysvobodil Izrael.  

Vykupitel přijde k Sijónu, k 

těm, kdo se v Jákobovi odvrátili od 

nevěrnosti, je výrok Hospodinŧv (Iz 

59,20). Pak bude spasen všechen Iz-

rael, jak je psáno: ‚Přijde ze Siónu 

vysvoboditel, odvrátí od Jákoba bez-

boţnost (Ř 11,26).  

Bůh sám své dílo začal, Bůh 

sám poslal svého Syna. Toto svědec-

tví dříme v kaţdém pesachovém talí-

ři, které po staletí mají Ţidé před se-

bou. 
Jednoho dne se toto svědectví 

stane ţivým a propojí se. Bůh vylije 

Ducha pokání a proseb na izraelský 

lid a naplní se toto slovo.  

A dám vám nové srdce a do 

nitra vám vloţím nového ducha. Od-

straním z vašeho těla srdce kamenné 

a dám vám srdce z masa (Ez 36,26). 
To je výsledek procesu, který 

teď začíná v těch drobnostech. To je 

teprve začátek. Modleme se za Izrael. 

To přesně Bůh chce. To je v souladu 

s Boţí vůlí, je to pro Něj zvlášť cen-

né, blízké Jeho srdci. Víme, ţe čas se 

blíţí, kdy Bůh dokončí svoje dílo.  

Jestliţe tedy jejich selháním 

svět získal a jejich úpadek obohatil 

pohany, co teprve, aţ se všichni obrá-

tí? (Ř 11,12).  

Můţeme očekávat velké věci. 

 

Coţ nám srdce nehořelo? 
Pavel Kalous, 04.06.2017 

 

Téhoţ dne se dva z nich ubí-

rali do vsi jménem Emaus, která je od 

Jeruzaléma vzdálena asi tři hodiny 

cesty, a rozmlouvali spolu o tom 

všem, co se událo. A jak to v řeči pro-

bírali, připojil se k nim sám Jeţíš a 

šel s nimi. Ale něco jako by bránilo 

jejich očím, aby ho poznali. Řekl jim: 

"O čem to spolu rozmlouváte?" Oni 

zŧstali stát plni zármutku. Jeden z 

nich, jménem Kleofáš, mu odpověděl: 

"Ty jsi asi jediný z Jeruzaléma, kdo 

neví, co se tam v těchto dnech stalo!" 

On se jich zeptal: "A co to bylo?" Oni 

mu odpověděli: "Jak Jeţíše  

Nazaretského, který byl prorok moc-

ný slovem i skutkem před Bohem i 

přede vším lidem, naši velekněţí a 

členové rady vydali, aby byl odsou-

zen na smrt, a ukřiţovali ho (L 24,13

-20). Čti celé v. 21-36. 

 

Boţí slovo je mocné, ţivé. 

Přesto se stává někdy to, ţe i kdyţ je 

u nás Jeţíš, tak Ho neslyšíme, nero-

zumíme Mu, jak moc bychom chtěli. 

To se stává nám křesťanům, kdyţ se 

svojí vírou skončíme u kříţe a u Jeţí-

še, který je poloţený v hrobě. A tak 

můţeme proţít celé své křesťanství. 

Je zvláštní, ţe to říkají zrov-

na Jeţíši: „Ty jsi asi jediný z Jeruza-

léma, kdo neví, co se tam v těchto 

dnech stalo!" Dva z jeho učedníků, 

nejenţe Ho nepoznali, kdyţ se k nim 

připojil a byl tak blízko, dokonce Mu 

toto řekli.  

My toto také někdy děláme. 

Stvoření říká svému Stvořiteli, ţe 

neví, co se děje. Jeţíš moc dobře ví, 

co se děje a co se stalo. Ale něco 

jako by bránilo jejich očím, aby Ho 

poznali. Čím byl zastřený ten jejich 

pohled? Oni byli zranění smutkem. 

Lidsky jim můţeme rozumět. A my 

jsme doufali, ţe on je ten, který má 

vykoupit Izrael. ALE uţ je to dnes 

třetí den, co se to stalo (v. 21). Jejich 

srdce na tom uvázlo a byli sraţeni na 

kolena smutkem. 

Jeţíš je tak dobrý, ţe i v této 

situaci se k nim připojil a chtěl, aby 

se jim otevřely oči. A pochopili. 

Všechno je, jak má být. Vţdyť jsem 

vám to říkal.  

Od té doby začal Jeţíš uka-

zovat svým učedníkŧm, ţe musí jít do 

Jeruzaléma a mnoho trpět od star-

ších, velekněţí a zákoníkŧ, být zabit a 

třetího dne vzkříšen. Petr si ho vzal 

stranou a začal ho kárat: „Buď toho 

uchráněn, Pane, to se ti nemŧţe 

stát!“ Ale on se obrátil a řekl Petro-

vi: „Jdi mi z cesty, satane! Jsi mi 

kamenem úrazu, protoţe tvé smýšle-

ní není z Boha, ale z člověka!“ (Mt 

16,21-23).  

Kdyţ vidíme věci jenom 

tělesným pohledem, tak jsme jenom 

tělesní křesťané. A z církve se stane 

parta kámošů. Proto nejsme spole-

čenství. Jsme duchovním tělem. 

Jeţíšovo tělo bylo zjizvené, 

ale to nebránilo tomu, aby se jim 

zjevil uprostřed místnosti, kde byli 

zamknuti a schovaní.  

Téhoţ dne večer – prvního 

dne po sobotě – kdyţ byli učedníci ze 

strachu před Ţidy shromáţděni za 

zavřenými dveřmi, přišel Jeţíš, po-

stavil se uprostřed nich a řekl: 

„Pokoj vám.“ Kdyţ to řekl, ukázal 

jim ruce a bok. Učedníci se zarado-

vali, kdyţ spatřili Pána (J 20,19-20).  

Osmého dne potom byli 

učedníci opět uvnitř a Tomáš s nimi. 

Ač byly dveře zavřeny, Jeţíš přišel, 

postavil se doprostřed a řekl: 

„Pokoj vám.“ Potom řekl Tomášovi: 

„Poloţ svŧj prst sem, pohleď na mé 

ruce a vloţ svou ruku do rány v mém 

boku. Nepochybuj a věř!“ (J 20, 26-

27). 

My křesťané musíme vstou-

pit do toho, ţe naše křesťanství není 

jen pro tento čas. Máme-li naději v 

Kristu jen pro tento ţivot, jsme neju-

boţejší ze všech lidí! (1K 15,19).  

Jeţíš chce své učedníky pře-

táhnout od kříţe a hrobu ke dni, kdy 

kámen je jiţ odvalen.  My se někdy 

zabydlíme u kříţe, nebo u hrobu se 

zavaleným kamenem. Bůh je tak 

dobrý, ţe jde se svými učedníky a 

říká to znova a znova. 

První den po sobotě, kdyţ 

ještě byla tma, šla Marie Magdalská 

k hrobu a spatřila, ţe kámen je od 

hrobu odvalen (J 20,1).  

Byla první, které se zjevil 

Jeţíš. Řekla to učedníkům, nevěřili 

jí. To je obraz církve. 

Konečně se zjevil samým 

jedenácti, kdyţ byli u stolu; káral 

jejich nevěru a tvrdost srdce, poně-

vadţ nevěřili těm, kteří ho viděli 

vzkříšeného (Mk 16,14).  

My nemusíme být svědky 

událostí. Vše stojí na Boţím slově. 

A On jim vše předem říkal.  

Boţí slovo je stále stejné. 



Bůh nás vede podle Boţího 

slova, podle Boţí vůle. My z toho 

nikdy neslevíme, přestoţe se nám 

někdy stane, ţe budeme mít zastřený 

pohled. Boţí slovo, kdyţ vane, je 

vţdy povzbuzující. Někdy musí přijít 

uragán, aby „betonové příkrovy“ z 

našich očí zmizely a my jsme viděli 

Jeţíše Krista jako vzkříšeného. To je 

něco, co přesahuje lidské myšlení. 

Není nutné tomu rozumět, máme být 

konatelé Boţího slova. Vzkříšení je 

pro nás zázrak. Učedníci měli s Kris-

tem mnoho zkušeností, přesto nevě-

řili. Kristus je káral. A potom je vy-

slal: A řekl jim: „Jděte do celého 

světa a kaţte evangelium všemu stvo-

ření (Mk 16,15). 

Tak dobrý je Bůh s námi. On 

je upozornil, ale netrestal. On je po-

slal, aby šli dál. Tak jedná i s námi. 

Pořád je kolem nás mnoho lidí, kteří 

potřebují evangelium a naše modlit-

by. JEŢÍŠ JE VZKŘÍŠENÝ. 

OVŠEM některé z našich ţen 

nás ohromily: Byly totiţ zrána u hro-

bu a nenalezly jeho tělo; přišly a vy-

právěly, ţe měly i vidění andělŧ, kteří 

říkali, ţe je ţiv. Někteří z nás pak 

odešli ke hrobu a shledali, ţe je to 

tak, jak ţeny vypravovaly, jeho však 

neviděli.„ A on jim řekl: Jak jste ne-

chápaví! To je vám tak těţké uvěřit 

všemu, co mluvili proroci!  Coţ ne-

měl Mesiáš to vše vytrpět a vejít do 

slávy?" (L 24,22-26).  

Tu zvěst jim přinesly ţeny. 

Jak Bůh rozbíjí naše představy.  

Ó blázni a zpozdilí srdcem k 

věření (KR). To je zvláštní. Jako 

kdyby naše nitro zaostávalo. Srdce 

těch dvou učedníků na cestě do 

Emauz bylo zpozdilé, protoţe ţili 

minulými událostmi. Chci ti říct i 

dnes, Kristus je tady a říká ti: 

„Popoběhni!“ Bible říká jasně: Neza-

nedbávejte společná shromáţdění, 

jak to někteří mají ve zvyku, ale na-

pomínejte se tím více, čím více vidíte, 

ţe se blíţí den Kristŧv (Ţd 10,25).  

Jaká je vzdálenost od mého 

srdce a vanutí Ducha Svatého, po 

kterém všichni touţíme? Jak se mů-

ţeme Bohu přiblíţit? Jeţíš jim začal 

vykládat Boţí slovo: Potom začal od 

Mojţíše a všech prorokŧ a vykládal 

jim to, co se na něho vztahovalo ve 

všech částech Písma. Kdyţ uţ byli 

blízko vesnice, do které šli, on jako 

by chtěl jít dál. Oni ho však začali 

přemlouvat: "Zŧstaň s námi, vţdyť uţ 

je k večeru a den se schyluje." Vešel 

tedy a zŧstal s nimi. Kdyţ byl s nimi u 

stolu, vzal chléb, vzdal díky, lámal a 

rozdával jim (v.27-30).  

NZ ještě nebyl napsán. Celé 

Písmo ukazuje na Jeţíše. Je to jen o 

nás, máme-li zpozdilé srdce. Ale to 

mám proti tobě, ţe uţ nemáš takovou 

lásku jako na počátku (Zj 2,4).  

Láska se projevuje tím, ţe 

chceme být na kaţdém shromáţdění, 

čteme si denně Bibli, modlíme se a 

nejsme přitom motivováni problé-

mem. Milujeme Krista a chceme být 

všude tam, kde se něco děje. Jinak 

neuvidíme Krista jako vzkříšeného. 

Boţí slovo nás přibliţuje znova a 

znova ke Kristu. 

Tu se jim otevřely oči a po-

znali ho; ale on zmizel jejich zrakŧm. 

Řekli si spolu: "Coţ nám srdce neho-

řelo, kdyţ s námi na cestě mluvil a 

otvíral nám Písma?" A v tu hodinu 

vstali a vrátili se do Jeruzaléma; na-

lezli jedenáct učedníkŧ a jejich druhy 

pohromadě. Ti jim řekli: "Pán byl 

opravdu vzkříšen a zjevil se Šimono-

vi." Oni pak vypravovali, co se jim 

stalo na cestě a jak se jim dal poznat, 

kdyţ lámal chléb. Kdyţ o tom mluvili, 

stál tu on sám uprostřed nich a řekl 

jim: "Pokoj vám.“ (L 24,31-36).  

Kdyţ se nám otevřou oči, tak 

s námi nic nepohne. Otevřely se jim 

oči a poznali, ţe tam stojí, ţe je milu-

je, ţe s nimi neskončil a má s nimi 

pořád ten dobrý plán, jako měl od 

počátku. Jeţíš své plány nemění. 

Jeţíš s nimi šel, i kdyţ Ho 

neviděli. Jeţíš se jim zjevoval skrze 

Slovo. On sám je Slovo. 

Ani výšiny ani hlubin ani co 

jiného v celém tvorstvu nedokáţe nás 

odloučit od lásky Boţí, která je v 

Kristu Jeţíši, našem Pánu (Ř 8,39).  

NIC, i kdyţ je kárá. My jsme 

nedokonalí, ale On do nás nalil sám 

sebe – Ducha Svatého. 

Kristus se dal svým učední-

kům znova poznat. Je nesmírně důle-

ţité vidět ten přesah. Uţ teď máme 

občanství v nebesích. 

SLOVO má úzkou souvislost 

s vírou, důvěrou, která PŘESAHUJE 

naše „já tomu ne-ROZUM-ím“. SLO-

VO je pokrmem pro naši víru, důvě-

ru. Pak roste víra, člověk vidí. 

CHOZENÍ V NEDĚLI NIC 

NEZNAMENÁ, pokud nejsi VY-

DÁN Jeţíši. CHOZENÍ V NEDĚLI 

NIC NEZNAMENÁ, pokud NE-

CHODÍŠ s Jeţíšem. 

Coţ nám srdce nehořelo,…. 

Hoří ti srdce, kdyţ slyšíš Boţí slovo, 

nebo kdyţ ho čteš? Čti ho, rozjímej 

nad ním. A tvoje srdce se začne zno-

va rozpalovat.   

Bůh nás neustále obnovuje, 

abychom mohli znovu do světa a byli 

tam světlem. Církev má být na těch 

místech, kde je utrpení. Kázat, posi-

lovat, podpírat. Tam je církev pro-

spěšná. 

 

Závěr: 

 

1/ Oba učedníci dobře znali události 

posledních dnů v Jeruzalémě. 

2/ Kdyţ se k nim vzkříšený Kristus 

připojil, nepoznali Ho. Proč? Proč i 

my Ho nepoznáváme? 

3/ Protoţe jejich „doufání“ skončilo 

na kříţi. 

4/ Slovo, Písmo, pravidelný duch. 

pokrm, rozhoří tvé srdce a přinese 

Světlo zjevení, jak to je. 

5/ Jeţíš chce, ABY si Ho viděl jako 

vzkříšeného. 

 

Ţena hříšnice 
Pavel Kalous, 11.06.2017 

 

Jeden z farizeŧ pozval Jeţíše 

k jídlu. Vešel tedy do domu toho fari-

zea a posadil se ke stolu. V tom měs-

tě byla ţena hříšnice. Jakmile se do-

věděla, ţe Jeţíš je u stolu v domě 

farizeově, přišla s alabastrovou ná-

dobkou vzácného oleje, s pláčem 

přistoupila zezadu k jeho nohám, 

začala mu je smáčet slzami a otírat 

svými vlasy, líbala je a mazala vzác-

ným olejem (L 7,36-38). Čti celé 

v.39-50. 

 

 Celý příběh je o milosti a 

zákoně. Je pozváním ke stolu Páně a 

zároveň je upozorněním na to, jak 

můţeme být blízko Jeţíši a přesto 

daleko, pokud máme srdce obtěţka-

né zákonem. Díky Bohu, ţe Jeţíš 

takový není. Je zvláštní, jak můţe 

lidské srdce ztvrdnout. Tomuto oddí-

lu předchází toto: To je ten, o němţ 

je psáno: ‚Hle, já posílám posla před 

tvou tváří, aby ti připravil cestu.  



„Pravím vám, mezi těmi, kdo se naro-

dili z ţeny, nikdo není větší neţ Jan; 

avšak i ten nejmenší v království Bo-

ţím jest větší neţli on. A všechen lid, 

který ho slyšel, i celníci dali Bohu za 

pravdu tím, ţe přijali Janŧv křest. Ale 

farizeové a zákoníci zavrhli úmysl, 

který Bŧh s nimi měl, kdyţ se nedali 

pokřtít od Jana (v. 27-28).  

Jan Křtitel byl ten, který vy-

bízel, aby se lidé připravili na toho, 

který šel za ním. Aby pro Krista srov-

nali cestu do svého srdce. Je vůbec 

moţné, ţe člověk, který se zabývá 

Boţím slovem, zavrhl Boţí úmysl? 

Ve své osobní zboţnosti se zatvrdí a 

v podstatě zhrubne? Farizejové a zá-

koníci byli profesionálové na Boţí 

slovo. Zatvrdili se, takţe přestali vi-

dět Boha a Jeho jednání a Bůh si je 

nemohl pouţít. 

Všichni byli zvědaví, kdo to 

ten Jeţíš je. Často se Ho na to ptali. 

Čteme, ţe farizeus Šimon pozval Je-

ţíše do svého domu. A dozvěděla se 

to také nějaká ţena, která přišla nepo-

zvaná. Rozdíl byl v jejich postojích.  

Jakmile se dověděla, ţe …….. Přišla 

za Jeţíšem, protoţe touţila po odpuš-

tění svých hříchů. Věděla to o Něm. 

Vzala to nejdraţší, co ve svém ţivotě 

mohla mít – alabastrovou nádobku s 

drahým olejem. V Izraeli kaţdá ţena, 

která se chtěla vdát, měla takovou 

nádobku. Slouţila na pomazání bě-

hem svatebního obřadu. Ona ten dra-

hý olej pouţila na nohy Pána Jeţíše 

Krista. Farizeus mu neprojevil pozor-

nost, která byla poskytována hostu. 

Ta ţena neřekla jediné slovo. Bylo to 

pokání beze slov. Farizeus na to jen 

pasivně koukal a nelíbilo se mu to. 

Ta ţena byla podle Zákona nečistá. 

Kdyţ to spatřil farizeus, který 

ho pozval, řekl si v duchu: „Kdyby to 

byl prorok, musel by poznat, co to je 

za ţenu, která se ho dotýká, ţe je to 

hříšnice.“  Jeţíš mu na to řekl: 

"Šimone, chci ti něco povědět." On 

řekl: "Pověz, Mistře!" - "Jeden věři-

tel měl dva dluţníky. První byl dluţen 

pět set denárŧ, druhý padesát.  Kdyţ 

neměli čím splatit dluh, odpustil obě-

ma. Který z nich ho bude mít raději?"  

Šimon mu odpověděl: "Mám za to, ţe 

ten, kterému odpustil víc." Řekl mu: 

„Správně jsi usoudil!“ (v.40-43).  

JEŢÍŠ vůbec nemá problém s 

hříchem. Překvapuje vás to? Hříšná 

ţena se dotýkala Jeţíše. Denně se 

Jeţíše dotýkali hříšníci a Jeţíš jim 

nabízel uzdravení. Ještě dříve neţ 

činili pokání. I v církvi je často před-

sudek, ţe kde je hříšný člověk, tak 

tam Pán nemůţe jednat. Ţijeme pod 

deštníkem Zákona nebo milosti? 

Neboť Zákon byl dán skrze 

Mojţíše, milost a pravda se stala skr-

ze Jeţíše Krista (J 1,17). 

Vţdyť Kristus je konec záko-

na, aby spravedlnosti došel kaţdý, 

kdo věří (Ř 10,4).  

Musíme to pro sebe přijmout 

a zůstávat v tom. Spravedlnost je 

nám darovaná zadarmo. Musíme se 

naučit důvěřovat Bohu. Je to o budo-

vání vztahu. 

Boţí spravedlnost skrze víru 

v Jeţíše Krista pro všecky, kdo věří. 

Není totiţ rozdílu: všichni zhřešili a 

jsou daleko od Boţí slávy; jsou 

ospravedlňováni zadarmo jeho mi-

lostí vykoupením v Kristu Jeţíši (Ř 

3,22-24).  

Pokud zhřešíme, máme 

všechny své hříchy vyznat a jít dál. 

Farizeus a zákoník se snaţí vše vy-

šetřit a odsoudit. 

Je to zvláštní. Farizeus si 

pozval Jeţíše domů a nic to s ním 

neudělalo. A dokonce přemýšlel o 

tom, kým On je. Podle Zákona měl tu 

ţenu odsoudit.  

Do jeho blízkosti přicházeli 

samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. 

Farizeové a zákoníci mezi sebou 

reptali: „On přijímá hříšníky a jí s 

nimi!“ (L 15,1-2).  

Křesťanská shromáţdění 

nejsou přehlídkou světců a dokona-

lých lidí. Kaţdý den jsme závislí na 

Jeţíši Kristu, na Jeho milosti.  

Především mějte vytrvalou 

lásku jedni k druhým; vţdyť láska 

přikryje mnoţství hříchŧ (1Pt 4,8). 

Jdeme cestou ke zboţnému ţivotu. 

Jeţíš té ţeně nepoloţiv vůbec 

ţádnou otázku. Kdo byl na tom hůře 

neţ ta ţena? 

Pak se obrátil k ţeně a řekl 

Šimonovi: "Pohleď na tu ţenu! Ve-

šel jsem do tvého domu, ale vodu na 

nohy jsi mi nepodal, ona však skro-

pila mé nohy slzami a otřela je svý-

mi vlasy. Nepolíbil jsi mne, ale ona 

od té chvíle, co jsem vešel, nepřesta-

la líbat mé nohy. Nepomazal jsi mou 

hlavu olejem, ona však vzácným ole-

jem pomazala mé nohy. Proto ti pra-

vím: Její mnohé hříchy jsou jí od-

puštěny, protoţe projevila velikou 

lásku. Komu se málo odpouští, málo 

miluje." Řekl jí: „jsou ti odpuštěny 

hříchy.“  (v.44-48). 

Někdo říká, ţe kde je hřích, 

Bůh nemůţe jednat. Opak je prav-

dou.  

K tomu navíc přistoupil zá-

kon, aby se provinění rozmohlo. A 

kde se rozmohl hřích, tam se ještě 

mnohem více rozhojnila milost, aby 

tak jako vládl hřích a přinášel smrt, 

vládla ospravedlněním milost a při-

nášela věčný ţivot skrze Jeţíše Kris-

ta, našeho Pána (Ř 5,20-21). Nikdo 

z nás nechce cíleně hřešit. Ďábel 

nemá mocnější nástroje neţ sám 

Bůh. 

Jeţíš jim však nesvěřoval, 

kdo je, poněvadţ všechny lidi znal; 

nepotřeboval, aby mu někdo o ně-

kom říkal svŧj soud. Sám dobře vě-

děl, co je v člověku (J 2,24-25).  

Šimon se nezabýval tím, jak 

to má ve svém srdci nastavené, ale 

tou ţenou. Jeţíš nepotřebuje naše 

soudy a názory. On ví, jak to je. 

Tím, co prokázala ta ţena, věděl, ţe 

má své hříchy vyřešené. Jeţíš je Pa-

raklétos – advokát. Obhajoval tu 

ţenu před farizejem. 

Vzpomeňme na příběh fari-

zea a celníka při vstupu do chrámu 

(L 18,10-14). Ospravedlněn odešel 

celník. Mnoho lidí se zajímá o druhé 

„oči“, ne o své vlastní.  

Jak mŧţeš říci svému brat-

ru: ‚Bratře, dovol, ať ti vyjmu třísku, 

kterou máš v oku,„ a sám ve svém 

oku trám nevidíš? Pokrytče, nejprve 

vyjmi trám ze svého oka, a pak te-

prve prohlédneš, abys mohl vyjmout 

třísku z oka svého bratra (L 6,42).     

Apoštol Pavel začíná takřka 

všechny svoje dopisy: Milost vám a 

pokoj od Boha Otce našeho i Pána 



Jeţíše Krista. Milost a pravda totiţ 

nehledá pravdu, jak to s tou ţenou 

bylo.  Nepíše seznam všech hříchů.  

Člověk, který se ohání prav-

dou, tak skutečnou Pravdu vůbec ne-

zná.  

Jeţíš mu odpověděl: „Já jsem 

ta cesta, pravda i ţivot. Nikdo nepři-

chází k Otci neţ skrze mne (J 14,6). 

Kristova pravda je jiná. 

Jeţíš ţeně, kterou přistihli při 

cizoloţství, řekl: „Ani já tě neodsuzu-

ji. Jdi a uţ nehřeš!“ (J 8,11). 

Ti, kteří s ním byli u stolu, si 

začali říkat: "Kdo to jen je, ţe dokon-

ce odpouští hříchy?" A řekl ţeně: 

"Tvá víra tě zachránila, jdi v poko-

ji!“ (v. 49-50).  

Jeţíš odpouští hříchy. Jeţíš 

zemřel před 2000 lety za hříchy lidí, 

kteří se ještě nenarodili. I pro ně jiţ 

připravil odpuštění, kdyţ k Němu 

přicházejí. 

Farizejství v lidském srdci 

totiţ jenom mluví a přemýšlí a mluví 

a přemýšlí. Nezná Jeţíše. Je pod dešt-

níkem Zákona a ubliţuje sobě i dru-

hým lidem.  

Bible zcela jednoznačně říká, 

aby se naše víra projevovala koná-

ním. Láskou k hříšníkovi. 

 

Závěr: 

 

1/ Můţe se hříšný člověk dotýkat Je-

ţíše? 

2/ Kristus je člověku spravedlností a 

milostí. 

3/ Farizeus jej pozval pouze do své-

ho domu. Ona Jej pozvala do svého 

nitra, chrámu. 

4/ Neléčené nitro (církevního) farizea 

a zákoníka činí slepým, tvrdým a 

bezcitným. 

5/ Jeţíš dává políček všem farizeům a 

zákoníkům ohledně lásky, která se 

projevuje odpuštěním. 

6/ Milí dluţníci, NIKDO z nás nemá 

na splacení svého dluhu. 

7/ Pán odpustil oběma dluţníkům, 

nestarej se o hříchy druhého, abys 

snad neměl ve  svém oku trám. 

 

Noe vypouští holubici 
Pavel Kalous, 18.06.2017 

 

 Pak vypustil holubici, kterou 

měl u sebe, aby viděl, zda vody z po-

vrchu země ustoupily. Holubice však 

Jsi-li v Kristu ospravedlněn, 

pak se tě týká jediný soudní verdikt, 

tj. nevinen. To se v NZ opakuje 

vţdy, kdyţ se mluví o Boţí spravedl-

nosti.  

Vţdyť se v něm zjevuje Boţí 

spravedlnost, která je přijímána vírou 

a vede k víře; stojí přece psáno: 

‚Spravedlivý z víry bude ţiv.„  (Ř 

1,17).  

Člověk nemá na to, aby Zá-

kon naplnil. Proto Bůh poslal Pána 

Jeţíše Krista, aby Zákon naplnil za 

nás. Zaplatil výkupné za nás. Člověk 

je Kristem neustále ospravedlňován. 

Pokud před Bohem hřích vyzná, je 

ospravedlňován a jde dál. Kristus 

říká: „Jdi a uţ nehřeš!“ 

Doba pro lid před potopou 

byla dobou milosti. 

Ani starý svět neušetřil, nýbrţ 

zachoval jen Noéma, kazatele sprave-

dlnosti, spolu se sedmi jinými, kdyţ 

uvedl potopu na svět bezboţných (2Pt 

2,5).  

To znamená, ţe kdyţ Noe 

stavěl archu, tak si informace o spra-

vedlnosti nenechal pro sebe. Bůh dá-

val lidem šanci vstoupit do archy zá-

chrany. 

Díky Kristovu ospravedlnění 

jsme ospravedlňováni: Boţí spravedl-

nost skrze víru v Jeţíše Krista pro 

všecky, kdo věří. Není totiţ rozdílu: 

všichni zhřešili a jsou daleko od Boţí 

slávy; JSOU ospravedlňováni ZA-

DARMO jeho milostí vykoupením v 

Kristu Jeţíši. JEHO ustanovil BŦH, 

ABY svou vlastní smrtí se stal smír-

nou obětí pro ty, kdo věří (Ř 3,22-

25).  

Bůh se na tebe nedívá jako na 

nedokonalého, který hřeší v myšlen-

kách, slovech a skutcích. 

Slituji se nad jejich nepra-

vostmi a na jejich hříchy uţ nevzpo-

menu (více, KR). Kdyţ Bŧh mluví o 

nové smlouvě, říká tím, ţe první je 

zastaralá. Co je zastaralé a vetché, 

blíţí se zániku (Ţd 8,12-13).  

Stará smlouva skončila pří-

chodem Pána Jeţíše Krista. 

Bůh nabízí slitování kaţdému 

člověku. Čteme o tom i ve SZ: Hos-

podin je slitovný a milostivý, shovíva-

vý, nejvýš milosrdný; nepovede pořád 

spory, nebude se hněvat věčně. Nena-

kládá s námi podle našich hříchŧ, 

neodplácí nám dle našich nepravostí. 

nenalezla místečka, kde by její noha 

mohla spočinout, a vrátila se k němu 

do archy, neboť vody dosud pokrýva-

ly povrch celé země. Vztáhl tedy ru-

ku, vzal ji a vnesl ji k sobě do archy. 

Čekal ještě dalších sedm dní a znovu 

vypustil holubici z archy. A holubice 

k němu v době večerní přilétla, a hle, 

měla v zobáčku čerstvý olivový lís-

tek. Tak Noe poznal, ţe vody ze země 

ustoupily. Čekal ještě dalších sedm 

dní a opět vypustil holubici; uţ se 

však k němu zpátky nevrátila (Gn 8,8

-12). 

 

Dnes budeme mluvit o tom, 

jak důleţitý a prospěšný je pro člo-

věka vztah k Duchu Svatému. V tex-

tu je 3 x zmíněno, ţe Noe vypustil 

holubici. 

V předcházejících kapitolách 

zjistíme, ţe kaţdý výtvor lidské mys-

li byl naprosto zkaţený. Nebylo nic, 

za co by se Pán mohl postavit. Bůh 

viděl lidské odpadlictví a rozhodl se 

s tím něco udělat.   

Toto je rodopis Noeho: Noe 

byl muţ spravedlivý, bezúhonný ve 

svém pokolení; Noe chodil s Bohem..

… I řekl Hospodin Noemu: „Vejdi ty 

a celý tvŧj dŧm do archy, neboť vi-

dím, ţe ty jsi v tomto pokolení jediný 

mŧj spravedlivý.“(Gn  6,9.7,1).  

Noe zde reprezentuje jediné-

ho spravedlivého, a to Jeţíše Krista. 

Jen on byl označen za spravedlivého. 

Není zde řečeno, ţe i ostatní z jeho 

rodiny. Uţ tady Hospodin ukazuje, 

ţe má s člověkem nějaký plán. Není 

mu jedno, ţe člověk vypadl z obe-

cenství s Ním a propadl smrti. 

Co biblická „spravedlnost“ 

znamená: řecké DIKAIOSUNÉ - 

spravedlnost, soudní verdikt o nevin-

nosti, soudní prohlášení o spravedl-

nosti, prohlášen Soudcem za správ-

ného, stav přijatelný Bohu, obháje-

ný.  



 

 

Potom začal úţasný plán  

spásy a záchrany. 

Duch svatý zjevuje Krista – 

věčný ţivot. 

Co dává ţivot, je Duch, tělo 

samo nic neznamená. Slova, která 

jsem k vám mluvil, jsou Duch a jsou 

ţivot (J 6,63). 

Je-li však ve vás Kristus, 

pak vaše tělo sice podléhá smrti, 

protoţe jste zhřešili, ale Duch dává 

ţivot, protoţe jste ospravedlněni (Ř 

8,10).  

Kristovo dílo je dokonalé. 

… který nás učinil zpŧsobi-

lými slouţit nové smlouvě, jeţ není 

zaloţena na liteře, nýbrţ na Duchu. 

Litera zabíjí, ale Duch dává ţivot 

(2K 3,6).  

Duch svatý je tu proto, aby 

nás vše naučil. 

 

Závěr: 

 

1/ Bůh člověka, chce-li člověk, za-

chraňuje z nastávajícího hněvu. 

2/ Spravedlivý Noe je Kristem staro-

zákonní doby, spravedlivý Jeţíš 

ospravedlňuje k záchraně nás. 

3/ Nejsme zachráněni pro záchranu, 

kdo je zachráněn, potopou to nekon-

čí. 

4/ Noe (i Kristus) trpělivě čeká na 

vedení Duchem svatým. 

5/ Čekat znamená očekávat, není to 

„nic nedělat“. 

6/ Nejsi Boţí rodinou proto, ţe cho-

díš do kostela, ale protoţe hledáš a 

činíš Boţí vůli. 

7/ Duch svatý čeká stále i na nás. 

 

holubice však nenalezla místečka, 

kde by její noha mohla spočinout, a 

vrátila se k němu. Holubice, tj. Duch 

svatý, který zkoumá hlubiny Boţí, 

vede a předchází nás. Je to posel, kte-

rý nemluví a přece mluví. Čekej, ne-

nastal čas, ţádná informace je také 

informace. Noe, protoţe důvěřoval, 

čekal. 

2/ Vypustil holubici po sedmi 

dnech čekání - v době večerní přilét-

la, a hle, měla v zobáčku čerstvý oli-

vový lístek. Tak Noe poznal, ţe vody 

ze země ustoupily. Zpráva o tom, ţe 

něco uţ raší. Olivový lístek – zname-

ní ţivota – olivový olej – i olej je 

symbolem Ducha svatého. Čekej a 

připrav se, ještě nenastal čas, ale, 

„nějaká“ informace je také informa-

ce. Biblické čekání je očekávání na 

Hospodina. 

3/ Vypustil holubici - čekal 

ještě dalších sedm dní a opět vypustil 

holubici; uţ se však k němu zpátky 

nevrátila. Byl to signál jít dál 

(následuj mne). Duch svatý čekal o 

pár kroků dále, aby Noe udělal další 

krok za ním. 

Před tím Hospodin mluvil, 

teď ho vedla holubice. 

Jak se Jeţíš narodil? Maria 

řekla andělovi: "Jak se to mŧţe stát, 

vţdyť neţiji s muţem?" Anděl jí odpo-

věděl: „Sestoupí na tebe Duch svatý 

a moc Nejvyššího tě zastíní; proto i 

tvé dítě bude svaté a bude nazváno 

Syn Boţí.“ (L 1,34-35).  

Jeţíš však nezůstal jen 

„dobrým člověkem tesařem“. Jeţíš 

byl pokřtěn vodou a Duchem svatým 

ke sluţbě spásy: Kdyţ se všechen lid 

dával křtít a kdyţ byl pokřtěn i Jeţíš a 

modlil se, otevřelo se nebe a Duch 

svatý sestoupil na něj v tělesné podo-

bě jako holubice a z nebe se ozval 

hlas: "Ty jsi mŧj milovaný Syn, tebe 

jsem si vyvolil." (L 3,21-22).  

 

Jak vysoko nad zemí je nebe, tak mo-

hutně se klene jeho milosrdenství nad 

těmi, kdo se ho bojí; jak je vzdálen 

východ od západu, tak od nás vzdalu-

je naše nevěrnosti. Jako se nad syny 

slitovává otec, slitovává se Hospodin 

nad těmi, kdo se ho bojí. On ví, ţe 

jsme jen stvoření, pamatuje, ţe jsme 

prach (Ţ 103,8-14). On se v tom ne-

změnil. 

Kdo je Boţí rodina?  

Někdo mu řekl: "Hle, tvá 

matka a tvoji bratři stojí venku a 

chtějí s tebou mluvit." On však odpo-

věděl tomu, kdo mu to řekl: "Kdo je 

má matka a kdo jsou moji bratři?" 

Ukázal na své učedníky a řekl: "Hle, 

moje matka a moji bratři. Neboť kdo 

činí vŧli mého Otce v nebesích, to je 

mŧj bratr, má sestra i matka." (Mt 

12,47-50). 

Jediný spravedlivý byl Noe. 

Protoţe jeho rodina se poddala plánu 

– stavění archy podle Boţího slova, 

byla také zachráněna. 

Zemská populace byla zniče-

na v důsledku odpadnutí: I viděl Hos-

podin, jak se na zemi rozmnoţila zlo-

vŧle člověka a ţe kaţdý výtvor jeho 

mysli i srdce je v kaţdé chvíli jen zlý 

(Gn 6,5).  

Mohli být zachráněni, ale oni 

neuvěřili v ospravedlňující spravedl-

nost, která k nim přišla skrze Noeho. 

V našem případě je to Pán Jeţíš Kris-

tus. Přišla potopa a jiţ nebyla šance 

se zachránit. Lidé zahynuli. 

Kdyţ lidé přestanou chodit 

do církve, hledají důvody v druhých 

lidech. V podobenství o rozsévači 

jsou uvedeny čtyři druhy půdy. Roz-

sévač jde a rozsévá semeno. A z těch 

čtyř případů – jen jedna čtvrtina je 

zaseta do dobré půdy. Kolik lidí bylo 

zachráněno? I kdyţ Bůh si přeje, aby 

všichni lidé došli spásy. 

Chci vás povzbudit, ţe i kdyţ 

tento svět skončí, tak potopou ne-

skončí ti, kteří jsou skrze víru ospra-

vedlněni. Holubice tu představuje 

Ducha Svatého, který člověka vede 

dál. Nejsme zachráněni jen proto, 

abychom byli zachráněni. Jsme za-

chráněni pro věčný ţivot s Pánem. 

Kdyţ Noe stavěl archu, dělal vše, co 

mu Hospodin řekl. Po potopě nastal 

jiný druh Boţího vedení.  

Noe: 

1/ vypustil holubici -  



Dopisy sedmi sborům,  

Pergamon-dokončení. 
Grace Kim, 21.06.2017 

 

Ten bude veliký a bude na-

zván synem Nejvyššího a Pán Bŧh mu 

dá trŧn jeho otce Davida. (L 1,32 - 

ho pouţívá ve smyslu královského 

trůnu) 

To slovo ukazuje na postave-

ní v moci, na autoritu. Satan v Perga-

monu nebyl jen přítomný, ale měl tu 

autoritu a moc. Ve světle dobového 

pozadí, jak jsme ho jiţ poznali (Zeus, 

Asclepios), je několik moţností, nač 

můţe tento trůn ukazovat. Patrně nej-

lepším vysvětlením je, ţe „satanův 

trůn“ tu označuje uctívání císaře jako 

boha a Pergamon byl asijským cen-

trem této modlosluţby. Jako se stal 

Řím centrem satanovy aktivity na 

Západě, tak se stal Pergamon pravým 

trůnem satanovým na východě. 

Být křesťanem v Pergamonu 

bylo krajně nebezpečné a znamenalo 

to kaţdodenní ohroţení ţivota. Lidé 

zde pro Jeţíše Krista dávali v sázku 

ţivot. Jinými slovy ţili den za dnem 

tam, kde vládl satan.  

3/ Výtky (v 14–15) „Jen to 

mám proti tobě, ţe u sebe máš za-

stánce učení Balaámova. Jako on 

učil Baláka svádět syny Izraele, 

aby se účastnili modlářských hos-

tin a smilstva, tak i ty máš někte-

ré, kteří zastávají učení nikolai-

tŧ.”(Zj 2,14-15) 

Pergamonští křesťané přes 

svou věrnost a víru, které prokazovali 

i pod tlakem a v nebezpečí, potřebo-

vali určitou nápravu. Jeţíš má proti 

nim několik výtek.  

Učení Balámovo – Balám 

(Bileám ve SZ) je zajímavá postava. 

Jeho příběh vypráví Numeri kap. 22 – 

25 a je zmíněn na mnoha dalších mís-

tech Starého i nového zákona (Druhá 

Petrova 2,15; Juda 1,11).  

Balám byl Boţí prorok. Chtěl 

být věrný Bohu, ale chtěl také vyuţít 

příleţitost k získání bohatství a posta-

vení. Balák, moabský král, se domlu-

vil s představiteli Midjánu, ţe najmou 

proroka Baláma, aby proklel Izraelce 

tak, ţe by byli vypuzeni za země. 

Hospodin však vloţil Balámovi do 

úst slova poţehnání místo prokletí. 

Kdyţ se Balámovi nepodařilo Izrael 

proklít, svedl je nakonec na Baláko-

vu radu k sexuální nemravnosti.  

Právě ony daly Izraelcŧm 

podnět k věrolomnosti vŧči Hospodi-

nu ve věci Peórově podle slov Bileá-

mových, takţe na pospolitost Hospo-

dinovu dolehla pohroma. (Nu 31,16) 

Jen to mám proti tobě, ţe u sebe máš 

zastánce učení Balaámova. Jako on 

učil Baláka svádět syny Izraele, aby 

se účastnili modlářských hostin a 

smilstva, (Zj 2,14) 

Z těchto dvou odkazů víme, 

ţe Balám je odpovědný za ponouká-

ní, které uvedlo Izrael do sexuální 

nemravnosti (cizoloţství Izraelců s 

Moábkami) a k modlosluţbě (Nu 

25). V důsledku tohoto hříchu ze-

mřelo 24 000 Izraelců. Jedení masa 

obětovaného modlám bylo často spo-

lečenskou událostí. Pro účastníky 

bylo obvyklé, ţe v chrámu obětovali. 

Obětovali třeba několik chlupů z 

čela zvířete modle a zvíře pak připra-

vili k jídlu pro svou rodinu, přátele a 

sousedy. Pozvání mohlo znít: 

„Příteli, zvu tě, poobědvej se mnou v 

chrámu.“ Mohl se křesťan podílet na 

takové společenské události, kdyţ se 

odehrávala v chrámu pohanského 

boha? Mohl křesťan stolovat s dé-

mony tak jako jedl u stolu Páně?  

Pavel říká, ne. Pohleďte na 

Izraelský lid: Nespojuje ty, kteří jedí 

oběti, společenství oltáře? Co tím 

chci říci? Ţe pokrm obětovaný mod-

lám něco znamená? Nebo ţe modla 

něco znamená? Nikoli, nýbrţ ţe to, 

co pohané obětují, obětují démonŧm, 

a ne Bohu. Nechci, abyste vešli ve 

společenství s démony. Nemŧţete pít 

kalich Páně i kalich démonŧ. Nemŧ-

ţete mít účast na stolu Páně i na sto-

lu démonŧ. Chceme snad popudit 

Pána k ţárlivosti? Jsme snad silnější 

neţ on? (1K 10,18–22). 

Falešný učitel říkal, ano, 

povzbuzoval křesťany ke kompromi-

su. Nemravnost byla normální a na 

ty, kteří se jí zříkali, se ostatní dívali 

s pohrdáním. Sexuální promiskuita 

také nebyla v tehdejším světě šokují-

cí. Šokující bylo naopak říkat, ţe 

takové jednání je nemravné.  

4/ Varování a soud (v. 16) 

„Proto se obrať! Ne-li, brzo k tobě 

přijdu a budu s nimi bojovat me-

čem svých úst“(Zj 2,16) Jeţíš Per-

gamonské varuje, ţe nebudou-li činit 

pokání z této sexuální nemravnosti a 

antinomismu, bude proti nim bojovat 

mečem svých úst.  

Pokání. Pergamonští křesťa-

né byli tolerantní k hříchu, obhajovali 

kompromis s pohanskými praktikami, 

s uctíváním císaře a pokukováním po 

jiných ţivotních cestách.  

I pro dnešní církev je toleran-

ce k hříchu problémem. Pavel řekl: 

"trocha kvasu prokvasí celou dávku 

těsta." Vaše vychloubání není dobré. 

Nevíte, ţe ‚trocha kvasu všechno těs-

to prokvasí„? (1K 5,6) 

Církev musí být na stráţi 

před infekcí světáctví. Dokonce i 

dnes lidé někdy mají strach z kázání 

proti hříchu, aby nezpůsobilo pozdvi-

ţení nebo nevyvolalo potíţe. Bible 

učí, ţe tam, kde je v církvi hřích, je 

nutné vykonávat kázeň – trestat. 

Prosím vás, bratří, abyste si 

dali pozor na ty, kdo pŧsobí roztrţky 

a chtěli by vás svést od učení, které 

jste přijali. Vyhýbejte se jim! 

(Ř 16,17) 

Kdo jsou mimo nás, ty bude 

soudit Bŧh. Odstraňte toho zlého ze 

svého středu! (1K 5,13)  

Neuposlechne-li někdo těchto 

slov, která vám píšeme, dejte mu znát, 

ţe k vám nepatří; tím bude zahanben. 

(2Te 3,14) 

Sektáře jednou nebo dvakrát 

napomeň a pak se ho zřekni (Tt 3,10).  

Mečem svých ústi – tento 

meč je Boţím soudem nad vzpurnými 

národy a všemi formami hříchu. Meč 

symbolizuje moc a sílu Boţí zvěsti a 

Boţí slovo soudu je ostré jako dvou-

sečný meč: Slovo Boţí je ţivé, mocné 

a ostřejší neţ jakýkoli dvousečný 

meč; proniká aţ na rozhraní duše a 

ducha, kostí a morku, a rozsuzuje 

touhy i myšlenky srdce. (Ţd 4,12) 

5/ Zaslíbení (v. 17) „Kdo 

má uši, slyš, co Duch praví círk-

vím: Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze 

skryté many; dám mu bílý kamé-

nek, a na tom kaménku je napsáno 

nové jméno, které nezná nikdo neţ  

Biblická hodina 



ten, kdo je dostává.“( Zj 2,17) 

Dopis do Pergamonu končí 

obvyklým poukazem: „Kdo má uši, 

slyš, co Duch praví církvím.“ Jeţí-

šovo zaslíbení je dvojí: věrní bu-

dou jíst ze skryté many a bude 

jim dán bílý kamének s novým 

jménem. Jsou to dva různé symboly 

věčného ţivota. První symbol je 

ţidovský, druhý je pohanský. Izrael-

ci měli skrytou manu v hrnci, který 

byl uloţen v truhle smlouvy. Podle 

ţidovské tradice je tato mana zá-

zračně uchovávána a bude rozmno-

ţena, aby sytila Boţí lid, aţ přijde 

Mesiáš. 

Mojţíš řekl: „Hospodin při-

kázal toto: Naplň tím ómer, aby to 

bylo opatrováno po všechna vaše 

pokolení, aby viděla chléb, kterým 

jsem vás na poušti ţivil, kdyţ jsem 

vás vyvedl z egyptské země.“ Árono-

vi Mojţíš řekl: „Vezmi jeden dţbán, 

nasyp do něho plný ómer many a 

uloţ to před Hospodinem, aby to 

bylo opatrováno po všechna vaše 

pokolení.“ Áron to tedy uloţil před 

schránou svědectví, aby to bylo opa-

trováno, jak Hospodin Mojţíšovi 

přikázal. Izraelci jedli manu po čty-

řicet let, dokud nepřišli do země, v 

níţ se měli usadit; jedli manu, do-

kud nepřišli na pokraj kenaanské 

země. (Ex 16,32–35) 

Později ve Zjevení symboli-

zuje věčný ţivot svatební hostina 

Beránkova. Tehdy mi řekl: „Piš: 

Blaze těm, kdo jsou pozváni na svat-

bu Beránkovu.“ A řekl mi: „Toto 

jsou pravá slova Boţí.“ (Zj 19,9).  

Ve starověku se často pou-

ţíval zvláštní bílý kamének jako 

vstupenka na veřejné slavnosti. Mít 

takový kamének se jménem – patrně 

s vyrytým jménem »Kristus« – bylo 

pro věřící křesťany naprostou jisto-

tou, ţe mají právo vstoupit do nebe.  

Pergamonu se stejně dobře hodí i 

nám. Kdyţ se sejdeme na nedělních 

bohosluţbách, můţeme mít pocit, ţe 

jsme velice duchovní. Kdyţ se však 

vrátíme k práci či do školy, ven do 

světa, budou na nás soustavně naléhat 

výzvy k činění kompromisů v našem 

ţivotu pro Krista. Satan útočí na cír-

kev. Kolik dalších diakonů prohraje 

bitvu se sexuálními závislostmi? Koli-

ka starších se bude týkat nevěra? Ko-

lik dalších kazatelů bude rozdělovat 

rodiny a církve?  

Jeţíš říká ve 13. "Já vím, kde 

žiješ- tam, kde má Satan svůj trůn." 

Ţijeme ve zkaţené společnosti stejně 

jako křesťané v Pergamonu, billboar-

dy a média nás denně svádí k ţivotu 

podle této bezboţné kacířské filozo-

fie, abychom si dopřáli smyslnost. Je 

zřejmé, proč to děláme. Je to všude 

kolem nás, je to Satanovo území. Ni-

kdo v Pergamu nepomyslel, ţe by by-

lo divné ţít v těle a pro tělo, stejně 

jako to dělají v Las Vegas, v Praze 

nebo Litoměřicích. Naše skutky tem-

noty nejsou skryty od Boha, on si 

všimne všeho! Pán ví, kde ţijeme. Ví, 

ţe ţijeme ve světě, který je pod vli-

vem satana. Očekává však, ţe satana 

přemůţeme, zůstaneme věrní Kristu a 

nebudeme činit ţádné kompromisy. 

Bible nás učí, ţe máme být lidem od-

děleným od cest tohoto světa. Křesťa-

né potřebuji vyhrát. A vyhrát mohou 

všichni! Důleţité ale je, drţet se Kris-

ta. 

 

Sluţba nedokonalých IX. část 
Pavel Kalous, 28.06.2017 

 

Ţivot v ospravedlnění z víry v 

Jeţíše Krista. Můţe slouţit sluţebník, 

který je nedokonalý? Sluţebník, který 

není ZCELA proměněný, který zhřeší 

„v myšlenkách, slovech a skutcích“? 

Kdo z vás je bez hříchu, první hoď 

kamenem? Učitel Jan Suchý píše o 

reformaci: 5 základů reformace: So-

la fide (pouze vírou), Sola gratia 

(pouze milostí), Solus Christus 

(pouze Kristus), Sola skriptura 

(pouze Písmo), Soli Deo gloria 

(pouze Bohu sláva) – to jsou výrazy, 

které shrnují reformační zápas o 

svobodu člověka v Kristu. Je to pro 

nás, ale ne o nás. Celé Písmo lze 

vidět jako Zákon a Evangelium – 

zákon, který má vést člověka k po-

schopen obstát před Svatým Bohem a 

evangelium, které vede k pokoji a 

obnovení člověka před Bohem milos-

tí skrze víru. 

Kdo byl Martin Luther 

(1483-1546)? Německý teolog, kaza-

tel a reformátor, zakladatel protestan-

tismu, autor řady duchovních, politic-

kých, pedagogických spisů, církev-

ních písní a překladů. Jeho nejvý-

znamnějším dílem je překlad Bible 

do němčiny. Martin Luther věděl, ţe 

Bůh je „spravedlivý“. Pokud je však 

pouze spravedlivý, nemá Luther šan-

ci. Dokonce ho to vedlo k asketické-

mu ţivotu odříkání, stal se mnichem, 

knězem, ale nic mu to nepřineslo 

(vzteky mrštil kalamářem o zeď). 

Jenţe, něco se stalo: Luther o tom 

píše v jednom článku, http://

www.teologicketexty.cz/

casopis/2007-1/Luther-a-rozdeleni-

cirkve-1.html.  

V promluvě u stolu 3,3232c z 

června 1532 líčí Luther svŧj „věţní 

záţitek“ takto: „Slova ‚spravedlivý„ a 

‚Boţí spravedlnost„ pŧsobila na mé 

svědomí jako blesk; kdyţ jsem je slý-

chal, děsil jsem se: Je-li Bŧh spra-

vedlivý, musí trestat. Ale kdyţ jsem 

jednou v oné věţi a komnatě uvaţoval 

o slovech (Řím 1,17) ‚Spravedlivý z 

víry bude ţiv„ a ‚Boţí spravedlnost„, 

pomyslel jsem pojednou: Máme-li ţít 

jakoţto spravedliví z víry a má-li kaţ-

dému, kdo věří, být Boţí spravedlnost 

ke spáse, pak tato spravedlnost nebu-

de naší zásluhou, ale Boţím milosr-

denstvím. Tak byla má mysl povzbu-

zena. Neboť Boţí spravedlnost záleţí 

v tom, ţe jsme ospravedlňováni a vy-

kupováni Kristem. Tu se mi ona slova 

proměnila ve slova radosti. V oné 

věţi mi svatý Duch zjevil Písmo.“  

Církev v té době neţila Kris-

tem, ale politicky a náboţensky. Lu-

ther trvá na vykoupení skrze Krista, 

ale jak! Uskutečňuje se ve »veselé 

záměně a sporu«, při čemţ Kristus se 

sám staví na místo hříšného člověka. 

»Všechno, co zlého jsem učinil, je 

třeba přivlastnit Kristu, jako by to 

učinil on sám.« – »Boţí Syn mi řekl: 

Buď mým hříchem. Já jsem tvou 

spravedlností a nepřítelem Boha.« … 

Bůh dal lidem Zákon a Desatero, aby 

je vychovával, ale také (a to vyjde 

podle něho nastejno) trestal a pokořo-

val  a  aby je  konfrontoval  s  jejich 

http://www.teologicketexty.cz/casopis/2007-1/Luther-a-rozdeleni-cirkve-1.html
http://www.teologicketexty.cz/casopis/2007-1/Luther-a-rozdeleni-cirkve-1.html
http://www.teologicketexty.cz/casopis/2007-1/Luther-a-rozdeleni-cirkve-1.html
http://www.teologicketexty.cz/casopis/2007-1/Luther-a-rozdeleni-cirkve-1.html


vlastní bezmocností a zlobou. 

»Nezachovals je a ani je nemůţeš 

zachovat.«  

Jako mnich zpíval dříve kaţ-

dý týden v roce ţalm 19 a především 

119, které opěvují Boţí zákon a usta-

novení. Nyní však platí: »Ti, kteří 

jsou ospravedlněni, jsou mimo zá-

kon.« Vţdyť se v něm (evangeliu) 

zjevuje Boţí spravedlnost, která je 

přijímána vírou a vede k víře; stojí 

přece psáno: `Spravedlivý z víry bu-

de ţiv. (Ř 1,17) 

Skrze tuto Kristovu ctnost je 

Jeho spravedlnost naše, takţe je nám 

odpuštěno, jsme přijati a je nám dán 

status spravedlivého člověka. Luther 

tuto záměnu popisuje takto: Kristus 

byl učiněn největším hříšníkem, kte-

rý kdy žil. Je to pro vás urážka? Ten 

krásný, svatý, milý Ježíš. A najed-

nou je učiněn tím největším zlodě-

jem, nejhorším vrahem a násilní-

kem. Lhářem, podvodníkem a smil-

níkem. A to všechno pro nás! Kris-

tus byl zbitý tak, ţe se ani člověku 

nepodobal, proto On to vzal na sebe, 

abychom my takhle nevypadali, aby-

chom my takto nedopadli. 

Trvalo ještě roky, neţ Luther 

dospěl k plnému pochopení učení o 

„ospravedlnění jedině vírou“. Poro-

zuměl z Písma, ţe jeho hřích je před 

Bohem tak hrozný, ţe ho ţádná lid-

ská snaha nemůţe ospravedlnit. Teď 

však přišlo evangelium s ujištěním: 

„činíš pokání, tvé hříchy jsou od-

pouštěny, věříš v Krista, který byl 

ukřiţován kvůli tvým hříchům.“ 

Kristus se ztotoţnil s hříchem, my 

se máme ztotoţnit s Jeho z milosti 

darovanou spravedlností: Toho, 

který nepoznal hřích, kvŧli nám zto-

toţnil s hříchem, abychom v něm do-

sáhli Boţí spravedlnosti. (2K 5,21) 

Nebo toho, kterýţ hříchu ne-

poznal, za nás učinil hříchem, aby-

chom my učiněni byli spravedlností 

Boţí v něm. (KR)  

Kristus se za nás učinil 

hříchem. Na konci svého spisu O 

nesvobodné vŧli, Luther píše: „O 

sobě samém vyznávám: Kdybych 

mohl volit, nepřál bych si ţádnou 

svobodu vůle. Nechtěl bych mít 

moţnost, abych sám usiloval o svoji 

blaţenost. Neboť jak potom obstát? 

Je tolik protivenství a nebezpečí, na 

člověka doléhá tolik zlých duchů (...) 

Musel bych se souţit na nejisto. Ne-

měl bych půdu pod nohama. I kdy-

bych směl celou věčnost strávit koná-

ním dobrých skutků, svědomí by mi 

nikdy nedokázalo říci, kolik jich mu-

sím vykonat, abych vyhověl Bohu 

(...) Ale Bůh mi starost o mou blaţe-

nost odňal. Teď vím, ţe má blaţenost 

závisí na jeho vůli, ne na mé (...) teď 

mám jistotu. Neboť Bůh je věrný. On 

mi nelţe. Je tak mocný a tak velký, ţe 

ho nemůţe svrhnout a mě od něho 

odtrhnout ţádné protivenství 

(...)“ (WA 18,783).  

Luther měl v sobě stejné zá-

pasy jako my. Otec nikoho nesoudí, 

ale všechen soud dal do rukou Syno-

vi, aby všichni ctili Syna, jako ctí Ot-

ce. Kdo nemá v úctě Syna, nemá v 

úctě ani Otce, který ho poslal. Amen, 

amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo 

a věří tomu, který mě poslal, má ţivot 

věčný a nepodléhá soudu, ale přešel 

jiţ ze smrti do ţivota. (J 5,22-24)  

Reformátor Jan KALVÍN 

(1509-1564) poznamenává: Bůh nás 

přijímá do své přízně, prohlašuje za 

spravedlivé, což obsahuje jak odnětí 

hříchů, tak i přičtení Kristovy spra-

vedlnosti. Kdo stojí o lásku, přikrývá 

přestoupení, ale kdo je přetřásá, roz-

lučuje dŧvěrné přátele. (Př 17,9) 

Především mějte vytrvalou 

lásku jedni k druhým; vţdyť láska 

přikryje mnoţství hříchŧ. (1Pt 4,8) 

Podívejme se například na 

Davida: Davidŧv; poučující. Blaze 

tomu, z něhoţ je nevěrnost sňata, je-

hoţ hřích je přikryt. Blaze člověku, 

jemuţ Hospodin nepravost nepočítá, 

v jehoţ duchu není záludnosti. Mlčel 

jsem a moje kosti chřadly, celé dny 

jsem pronaříkal. Ve dne v noci na 

mně těţce leţela tvá ruka, vysýchal 

mně morek jako v letním ţáru. Svŧj 

hřích jsem před tebou přiznal, svoji 

nepravost jsem nezakrýval, řekl jsem: 

"Vyznám se Hospodinu ze své nevěr-

nosti." A ty jsi ze mne sňal nepravost, 

hřích mŧj. (trvalo dlouho, jak se v 

tom „babral“, neţ vyznal svůj hřích)

… Mnoho bolestí postihne svévolníka, 

toho však, kdo doufá v Hospodina, 

obklopuje milosrdenství. Radujte se z 

Hospodina a jásejte, spravedliví, ple-

sejte všichni, kdo máte přímé srdce! 

(Ţ 32,1-11) 

O kom mluví David? O sobě. 

Kdyţ Hospodin povolával Davida, 

věděl, co se bude v následujících le-

tech dít? Měl snad David v budoucnu 

něčím šokovat Hospodina? Kdyţ pro-

rok Nátan přišel za Davidem kvůli 

úkladné vraţdě Uriáše, bylo to k od-

souzení Davida?  

Martin Luther měl zásadní 

klíč ke studiu Písma, cituji: Klíčem k 

Písmu sv. se mu stal sám Kristus – 

odtud hodnotil všechny oddíly Písma 

podle toho, jak mnoho „přinášejí 

Krista“. Vlastní osvobození však ten-

to mladý profesor Písma zakusil aţ 

tehdy, kdyţ „objevil“ (bylo mu zjeve-

no) význam slov v listu Římanŧm 

(1,17), která hovoří o Boţí spravedl-

nosti a především o tom, ţe 

„spravedlivý z víry ţiv bude“. Luther 

totiţ do té doby strávil mnoho času 

askezí a umrtvováním, aby dosáhl 

pokoje plynoucího z odpuštění, aniţ 

by překonal pocit vlastní nedostateč-

nosti. Teprve nyní mu biblické zaslí-

bení přineslo prozření a definitivní 

reformační nasměrování.  

Co je biblická spravedlnost 

(NS … „z víry v Ježíše Krista“)? 

Hebrejské „S-D-K“ – co správné, co 

odpovídá normě, co obstojí před sou-

dem, čemu není co vytýkat. V podsta-

tě to ukazuje na ničím neporušený 

stav člověka, tj. původní stav člověka, 

před hříchem. Řecké DIKAI-

OSUNÉ /1343/ - spravedlnost, soudní 

verdikt o nevinnosti, soudní prohláše-

ní o spravedlnosti, prohlášen Soud-

cem za správného, stav přijatelný Bo-

hu, tedy – obhájený. Řecké PARAK-

LÉTOS /3875/ - přímluvce, advokát, 

obhájce; ten, kdo stojí za tebe před 

soudem, pomocník … Bůh se na TE-

BE dívá, jako kdybys nikdy nezhřešil. 

A to nejen před tvým obrácením, neţ 

ses stal (přijal) ospravedlněným. 

Samozřejmě, ţe to nezna-

mená, ţe člověk ţije stejně jako 

před obrácením! Znamená to, ţe  



„kdyţ se to stane“: Jestliţe však cho-

díme v světle, jako on je v světle, má-

me společenství mezi sebou a krev 

Jeţíše, jeho Syna, nás očišťuje od 

kaţdého hříchu. Říkáme-li, ţe jsme 

bez hříchu, klameme sami sebe a 

pravda v nás není. Jestliţe doznává-

me své hříchy, on je tak věrný a 

spravedlivý, ţe nám hříchy odpouští 

a očišťuje nás od kaţdé nepravosti.

(1J 1,7-9) 

To je napsané křesťanům. 

Usilujeme ţít svatý, oddělený ţivot 

pro Krista, prosíme o to Pána. Ale 

prostě někdy padáme a hřešíme. Pod-

léháme pokušení, podlehneme úto-

kům toho zlého. Je tu někdo, kdo od 

svého obrácení nezhřešil?  

Jako se neposlušností jedno-

ho člověka mnozí stali hříšníky, tak 

zase poslušností jednoho jediného 

mnozí se stanou spravedlivými. K 

tomu navíc přistoupil zákon, aby se 

provinění rozmohlo. A kde se roz-

mohl hřích, tam se ještě mnohem 

více rozhojnila milost, aby tak jako 

vládl hřích a přinášel smrt, vládla 

ospravedlněním milost a přinášela 

věčný život skrze Ježíše Krista, naše-

ho Pána. (Ř 5,19-22) …  Co tedy 

máme říci? Ţe máme dále ţít v hří-

chu, aby se rozhojnila milost? NA-

PROSTO NE! Hříchu jsme přece 

zemřeli - jak bychom v něm mohli 

dále ţít? (Ř 6,1-2) 

Je milostivé vědět, ţe sám 

Bůh připravil řešení, jak být 100% 

spravedlivý a zároveň 100% milu-

jící. 
 Boţí spravedlnost skrze víru 

v Jeţíše Krista pro všecky, kdo věří. 

Není totiţ rozdílu: všichni zhřešili a 

jsou daleko od Boţí slávy; JSOU 

ospravedlňováni ZADARMO jeho 

milostí vykoupením v Kristu Jeţíši. 

JEHO ustanovil BŦH, ABY svou 

vlastní smrtí se stal smírnou obětí 

pro ty, kdo věří. Tak prokázal, ţe byl 

spravedlivý, kdyţ jiţ dříve trpělivě 

promíjel hříchy. Svou spravedlnost 

prokázal i v nynějším čase, aby bylo 

zjevné, ţe je spravedlivý a ospravedl-

ňuje toho, kdo ţije z víry v Jeţíše. … 

(Ř 3,22 -26) 

Kdo vznese ţalobu proti vy-

voleným Boţím? Vţdyť Bŧh ospra-

vedlňuje! Kdo je odsoudí? Vţdyť 

Kristus Jeţíš, který zemřel a který byl 

vzkříšen, je na pravici Boţí a  

Komentář Jana Suchého k 

tématu: Latinské Sola fide vyjadřuje 

„ospravedlnění jedině vírou“. Martin 

Luther nazval toto učení článkem, se 

kterým Církev stojí a padá. Jde o 

zvěst Písma, která je zcela v protikla-

du s tím, co hlásají všechna ostatní 

náboţenství světa, v protikladu s 

myšlením neznovuzrozeného člově-

ka. Pro takového je přirozené ptát se: 

„Co musím udělat, abych se zalíbil 

Bohu?“ Doktríny pěti „Solas“ krátce 

a výstiţně vyjadřují učení evangelia, 

za které apoštol Pavel vede boj po-

psaný v listech Římanům a Galat-

ským, v nichţ bojuje proti přesvědče-

ní, ţe spása přichází skrze lidské sna-

ţení (skutky), v listu Koloským proti 

prázdným tradicím, v listu Ţidům 

proti důvěře v náboţenské rituály a 

jiné prostředníky spásy neţ je Kristus. 

Naše Smlouva s Bohem skrze Krista 

nestojí a není dána námi! 

Celá Bible je o Kristu, ne o 

nás. Absolutním garantem je Kristus. 

Proto: Proto se Jeţíš stal ručitelem /

prostředníkem KR/ lepší smlouvy. 

(Ţd 7,22)… a před Jeţíšem, prostřed-

níkem nové smlouvy, a před jeho krví, 

která nás OČIŠŤUJE, neboť volá na-

léhavěji neţ krev Ábelova. 

(Ţd 12,24)   

Pronásledovaný apoštol Pavel 

v tom má jasno: abych získal Krista a 

nalezen byl v něm nikoli s vlastní 

spravedlností, která je ze zákona, 

ALE s tou, která je z víry v Krista - 

spravedlností z Boha zaloţenou na 

víře, ABYCH poznal JEJ a MOC JE-

HO vzkříšení i ÚČAST na jeho utrpe-

ní. Beru na sebe podobu jeho smrti, 

abych tak dosáhl zmrtvýchvstání.  

(Fp 3,9-11) 

Jestliţe však to, co dělám, je 

proti mé vŧli, pak souhlasím se záko-

nem a uznávám, ţe je dobrý. Pak to 

vlastně nejsem já, kdo jedná špatně, 

ale hřích, který je ve mně. Vím totiţ, 

ţe ve mně, to jest v mé lidské přiroze-

nosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro, 

to dokáţu, ale vykonat uţ ne. … (čti 

celé Ř 7,16-25) 

 Na Božím soudu není milo-

srdenství pro toho, kdo neprokázal 

milosrdenství. Ale milosrdenství vítě-

zí nad soudem. (Jk 2,13) 

Kdyţ Luther umíral, pokorně 

vyznával: „Jsme jen ţebráci.“ Chtěl 

tím uznat, ţe bez Krista nejsme  

přimlouvá se za nás! Kdo nás odloučí 

od lásky Kristovy? Snad souţení nebo 

úzkost, pronásledování nebo hlad, 

bída, nebezpečí nebo meč? (Ř 3,33-

35) 

Kdo vznese ţalobu? Satan.... 

Luther popisuje svůj vnitřní boj: 

„Je-li Bůh je spravedlivý, tak 

trestá hříšníky a nespravedlivé. I kdyţ 

jsem ţil jako mnich bez výčitek, cítil 

jsem, ţe jsem hříšník před Bohem s 

nejvíce narušeným svědomím. Ne-

mohl jsem uvěřit, ţe bych mohl být 

uklidněn, upokojen. Nechtěl jsem ţít 

a skutečně nenávidět spravedlivého 

Boha, který trestá hříšníky. Tajně, ne-

li rouhavě, s reptáním, jsem byl na-

štvaný na Boha. Přesto jsem se drţel 

drahého apoštola Pavla a měl velkou 

touhu pochopit, co má na mysli.“ 

„Zatímco před tím mě „spravedlnost 

Boţí“ naplňovala nenávistí, 

„ospravedlnění z víry v Jeţíše Krista“ 

je pro mě sladkým vyjádřením Boţí 

lásky. … Jak mi hlavou probíhaly 

různé pasáţe v Písmu, našel mnoho z 

toho, co chce Bůh v nás dělat svou 

mocí, svou moudrostí ke spasení k 

slávě Boţí“. 

Apoštol Pavel ve svých do-

pisech nepíše „hrozným hříšní-

kům“, ale oslovuje je „milostí a po-

kojem“: Milost vám a pokoj od Boha 

Otce našeho i Pána Jeţíše Krista. (Ga 

1,3) 

Milost vám a pokoj od Boha 

Otce našeho a Pána Jeţíše Krista. (Ef 

1,2) 

Milost vám a pokoj od Boha 

Otce našeho a Pána Jeţíše Krista. 

(Fp 1,2) 

Boţímu lidu v Kolosách, věr-

ným bratřím v Kristu: Milost vám a 

pokoj od Boha Otce našeho. (Kol 1,2) 

Nepíše: Hříšníkům v Gala-

cii.... Ale dívá se na ně jako na Boţí 

děti, které je zapotřebí dál učit ţít v 

ospravedlnění a chodit v něm. My se 

nemáme snaţit být křesťany, ale má-

me ţít v ospravedlnění. Opatrně s 

tradičním myšlením „jsem hříšník“.  

A/ někteří kazatelé, otcové 

„víry“ nás tím paralyzovali; B/ pový-

šili jsme zkušenost s námi samotnými 

a jinými křesťany nad podstatu Kris-

tova díla ospravedlnění; C/ je to v 

církvi povaţováno za „pokoru“ a 

„pravdu“, realitu našeho ţivota. Ne-

zaměřujme se na sebe, ale na Krista.  



ničím, s Ním ale vším. „Jako je skála 

(Kristus) bez hříchu, neviditelná a 

duchovní a uchopitelná pouze ve 

víře, tak je také nutně církev bez hří-

chu, neviditelná a duchovní a ucho-

pitelná pouze ve víře“ (710,1). Ve 

své hlavě a ve svých skutečných 

údech je tedy církev neviditelná, ne-

bo, jak později Luther raději říkal, 

skrytá.“ (WA 18,652,23). 
 

Závěr: 

 

1/ Luther „uviděl“ své ospravedlnění 

z víry v Krista. 

2/ Luther „uviděl“, ţe je Kristem 

stále ospravedlňován. 

3/ Luther věděl, ţe svatý, oddělený 

člověk, v tomto světě stále bojuje 

s hříchem (satanem). 

4/ Nepodlehne dnes, je otázkou času, 

kdy zhřeší v „myšlenkách, slovech a 

skutcích“. Co s tím? 

5/ Kdyţ podlehne, (chce) dozná Bo-

hu svůj hřích a je mu odpuštěno. 

6/ Právě ţe po svém obrácení potře-

buje kristovec ospravedlňování Kris-

tem daleko a o to více. 

7/ Modleme, přimlouvejme se jeden 

za druhého za Boţí milost v Kristu 

vítězit. 
 

Sluţba nedokonalých X. část 
Pavel Kalous, 12.07.2017 
 

Cele se nyní zaměřme na to, 

abychom mohli slouţit bez rozptylo-

vání , v Bibli nenajdete, ţe mohou 

slouţit pouze zvláštní lidé. Bůh si 

pouţil kaţdého, kdo se nechal pou-

ţít. Jediné kritérium je vydání se Pá-

nu Bohu. Pak v nás můţe být vidět 

Onen výjimečný – jediný výjimečný 

Kristus. 

Bible v podstatě začíná zpo-

chybněním Boţího slova, samotného 

Boha a Jeho plánů: 

Je tady někdo – mluvící had, 

mu a říkali: "Jistě jsi Boţí Syn." (Mt 

14,26-32) 

Tento známý oddíl naplno 

charakterizuje jakousi oscilaci. Jak je 

moţné, ţe teď kráčím po vodě a 

v zápětí se začnu topit? Jak kráčíme 

vírou po vodě? 

Počátek samostatné sluţby 

apoštolů: 

Jedenáct apoštolŧ se pak ode-

bralo do Galileje, na horu, kterou jim 

Jeţíš určil.  Spatřili ho a klaněli se 

mu; ale někteří pochybovali. … A hle, 

já jsem s vámi po všecky dny aţ do 

skonání tohoto věku.“  (Mt 28,16-20) 

I  ve skupině Jeţíšových nej-

bliţších se pochybnosti objevily, Ma-

touš o tom píše jasně, i kdyţ nikoho 

nejmenoval. 

Pochybnost /DISTAZO, 

1365/ - kolísat, váhat, pochybovat. 

Toto slovo se skládá ze dvou slov: 

Dvojí /DIS, 1364/ - dva, dvo-

jí, dvojitý …a stát /STASIS, 4714/ - 

stát, stojící … 

Definice „pochybnosti“ tedy 

je: Pohyb mezi dvěma polohami. Vý-

sledkem je, ţe: To působí zastavení, 

tj. pohyb vpřed.  

Kdyţ to učedníci viděli, podi-

vili se: "Jak najednou ten fíkovník 

uschl!"  Jeţíš jim odpověděl: "Amen, 

pravím vám, budete-li mít víru a ne-

budete pochybovat, učiníte nejen to, 

co se stalo s fíkovníkem; ale i kdybys-

te této hoře řekli: `Zdvihni se a vrhni 

se do moře´ - stane se to.  A věříte-li, 

dostanete všecko, oč budete v modlit-

bě prosit.“  (Mt 21,19-22)   

Pochybnost /DIAKRINO, 

1252/ - rozvaţovat (zkoumat) 

s váháním, být v rozporu se sebou 

samými.Mají za sebou tři a půl roku 

s Kristem. Vše viděli a slyšeli. A? 

Jedenáct apoštolŧ se pak ode-

bralo do Galileje, na horu, kterou jim 

Jeţíš určil. Spatřili ho a klaněli se 

mu; ale někteří pochybovali. (Mt 

28,16-17) Abraham a pochybnosti 

(váhat, být v rozporu se sebou samý-

mi): 

On uvěřil a měl naději, kde uţ 

naděje nebylo; tím se stal `otcem 

mnohých národŧ´ podle slova: `tak 

četné bude tvé potomstvo´. Neochabl 

ve víře, i kdyţ pomyslil na své jiţ ne-

plodné tělo - vţdyť mu bylo asi sto let 

- i na to, ţe Sára jiţ nemŧţe mít dí-

tě; nepropadl pochybnosti, /

DIAKRINO, 1252/  o Boţím zaslíbení, 

kdo nám chce naši sluţbu zpochybnit. 

Jeho finta tkví v tom, ţe s myšlenkou 

zpochybňování začínáme konverzo-

vat. Nejdřív tuto zpochybňující myš-

lenku zaseje, pak ji utvrzuje, aby mu 

člověk uvěřil. Myšlenka způsobí, ţe 

věci vidíme jinak. Jediná správná op-

tika, kterou se můţeme dívat, je ta 

Boţí – skrze Jeţíše Krista, protoţe 

tou se na nás skrze Krista dívá i Bůh. 

Funguje bezpečně oboustranně. His-

torie člověka začala zpochybněním a 

zpochybňování však stále pokračuje. 

Ten zápas trvá stále. 

Had řekl ţeně: "Jakţe, Bŧh 

vám zakázal jíst ze všech stromŧ v 

zahradě?" Ţena hadovi odvětila: 

"Plody ze stromŧ v zahradě jíst smí-

me. Jen o plodech ze stromu, který je 

uprostřed zahrady, Bŧh řekl: 

»Nejezte z něho, ani se ho nedotkněte, 

abyste nezemřeli.«" Had ţenu ujišťo-

val: "Nikoli, nepropadnete smrti.  

Bŧh však ví, ţe v den, kdy z něho pojí-

te, otevřou se vám oči a budete jako 

Bŧh znát dobré i zlé." Ţena viděla, ţe 

je to strom s plody dobrými k jídlu, 

lákavý pro oči, strom slibující vševě-

doucnost. Vzala tedy z jeho plodŧ a 

jedla, dala také svému muţi, který byl 

s ní, a on téţ jedl. Oběma se otevřely 

oči: poznali, ţe jsou nazí. Spletli tedy 

fíkové listy a přepásali se jimi. (Gn 

3,1-6) 

A/  Bůh něco řekl … Slovo 

(nejprve promluvil Bůh). 

B/ … je to skutečně tak, s tím 

Boţím Slovem?  Had reaguje zpo-

chybněním … 

C/  Had začne ţenu ujišťovat, 

ţe Boţí Slovo není tím, za co se vy-

dává („nezemřete“). 

D/  Důsledek:  první lidé 

„uvěřili jinému slovu, neţ Boţímu“. 

Vţdy to „odskáče“ člověk, lidé. 

CÍLEM kaţdého zpochybnění 

je odvrátit soustředění člověka, lidí, 

na Krista = Slovo.  

Petr mu odpověděl: "Pane, jsi

-li to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po 

vodách!"  A on řekl: "Pojď!" Petr 

vystoupil z lodi, vykročil na vodu a 

šel k Jeţíšovi.  Ale kdyţ viděl, jaký je 

vítr, přepadl ho strach, začal tonout a 

vykřikl: "Pane, zachraň mne!"  Jeţíš 

hned vztáhl ruku, uchopil ho a řekl 

mu: "Ty malověrný, proč jsi pochybo-

val?" Kdyţ vstoupil na loď, vítr se 

utišil. Ti, kdo byli na lodi, klaněli se 



 ale posílen vírou vzdal čest Bohu v pev-

né jistotě, ţe Bŧh je mocen učinit, co 

zaslíbil. Proto mu to `bylo počítáno za 
spravedlnost´.  (Ř 4,18-22) 

Bůh je s Abrahamem nesku-

tečně trpělivý a pak mu dává úplně 

jinou vizitku. Pochybnosti o všem 

Boţím nepřicházejí sami od sebe, ale 

svého „původce“, ďábla. Ďábel ne-

návidí Boha, nenávidí Jeho děti, 

proto zpochybňuje, co Bůh říká, 

mluví. 
Kdyţ pochybujeme (z iniciativy 

zlého, ţel, pouţívá si i reálné lidi): 

a/  je nám zpochybňován Bůh a 

Jeho Slovo; 

b/  jsme zpochybňováni sami ve 

svých očích; 

c/  jsou nám zpochybňováni 

druzí lidé, nejčastěji kristovci.  

Zpochybnění Boţí vůle a Bo-

ţích záměrů: Autority, zpochybňující 

Boţí záměry, se dostávají pod Boţí 

„předčasné“ soudy. 

Ale muţi, kteří šli spolu s ním, 

tvrdili: "Nemŧţeme vytáhnout proti tomu 

lidu, vţdyť je silnější neţ my." Pomluva-
mi zhaněli Izraelcŧm zemi, kterou pro-

zkoumali: "Země, kterou jsme při prŧ-

zkumu prošli, je země, která poţírá své 
obyvatele, a všechen lid, který jsme v ní 

spatřili, jsou muţi obrovité postavy. Vi-
děli jsme tam zrŧdy - Anákovci totiţ pat-

ří ke zrŧdám - a zdálo se nám, ţe jsme 

nepatrní jako kobylky, vskutku jsme v 
jejich očích byli takoví."  (Nu 13,31-33) 

Celá pospolitost se pozdvihla; 

dali se do křiku a lid tu noc proplakal. 
Všichni Izraelci reptali proti Mojţíšovi a 

Áronovi a celá pospolitost jim vyčítala: 
"Kéţ bychom byli zemřeli … Muţi, které 

Mojţíš poslal prozkoumat zemi a kteří 

po návratu podněcovali celou pospoli-

tost k reptání proti němu tím, ţe pohaně-

li tuto zemi pomluvami, ti muţi, kteří 
pohaněli zemi zlými pomluvami, zemřeli 

zasaţeni Hospodinem. (Nu 14,1-2 a 36-

37) 

Mělo deset starších „objektivní 

pravdu“ o obrech v zaslíbené zemi? 

Hrála tato „objektivní pravda“ před 

Bohem roli? Hlavní roli hraje to, jak 

to vidí Bůh a ne lidi!  

Ďábel nikdy nenabídne Bohu 

„presumpci neviny“, ale rovnou ob-

viní. Ďábel nikdy nenabídne člověku 

„presumpci neviny“, ale rovnou ob-

viní. Jedná se o boj v naší mysli o to, 

komu budeme věřit. Je to boj mezi 

dvěma polohami, věřit či nevěřit, do-

stat nás do „kolísání, zabrzdit“ nebo 

„jít dál“. 

Závěr:  

 

1/  Původcem pochybností je 

vţdy ďábel. 

2/  Nejprve mluví Slovo Bůh, 

pak přijde ďábel a zpochybňuje slo-

vem to, co bylo Bohem řečeno. 

3/  Místem „bojiště“ je naše 

mysl. Slovu pravdy se musí slovo lţi 

co nejvíce podobat. 

4/  Nenaslouchej slovům zpo-

chybnění (Izraelci), i kdyţ všemu 

nerozumíš nebo nevíš, nevidíš. 

5/  Znejme dobře Krista = 

Slovo, znejme OSOBNĚ Jeho Ducha 

svatého v nás. Chval Jej za Slovo. 

6/  Ţádná (s)myšlenka, do-

konce zkušenost nemá váhu nad prav-

du Slova evangelia. 

7/  Modleme se (a bojujme), 

aby byla naše mysl stále pod vlivem 

Slova ţivota, s rostoucí vírou.  

Všechno dělejte bez reptání a 

bez pochybování, abyste byli bezú-

honní a ryzí, Boţí děti bez poskvrny 

uprostřed pokolení pokřiveného a 

zvráceného. V něm sviťte jako hvězdy, 

které osvěcují  svět. ( Fp 2,14-15) 

Všechno dělejte bez reptání a 

bez průtahu. (Hejčl, Sýkora)  

Všechno dělejte bez reptání a 

bez rozumování. (Petrů)  

Velice často bojujeme. S 

čím? Sami se sebou. Rozumujeme, 

váháme, přemýšlíme, kontrolujeme, 

zvaţujeme .. Prostě to protahujeme a 

to je na škodu věci. Nelze mít důvěru 

a zároveň pochybovat. Ohlíţíme se na 

okolnosti, na lidi, na sebe, co cítíme 

nebo necítíme. Dokonce někteří rep-

tají. Proto to apoštol Pavel také zmi-

ňuje (bez reptání). Pokud apoštol píše 

„všechno“, myslím tím všechno. 

 Podobně Jakub přináší světlo, 

proč některé se věci nemohou hnout 

dál. Myšlenka je stejná: důvěra nejde 

dohromady s pochybnostmi. Duch 

svatý zcela jistě vede k důvěře v Bo-

ha, spolehnutí na Jeho slovo.  Jistě 

pak nebude vkládat do srdce pochyb-

nosti, nejistotu. Bůh je Bohem důvě-

ry, jistoty, bezpečí, potvrzení. 

Nechť však prosí s dŧvěrou a 

nic nepochybuje. Kdo pochybuje /

DIAKRINO, 1252/, je podoben moř-

ské vlně, hnané a zmítané vichřicí. Ať 

si takový člověk nemyslí, ţe od Pána 

něco dostane /řečtina: přijme/;   je to 

muţ rozpolcený /dvojí mysli, KR/, 

nestálý ve všem, co činí. (Jk 1,6-8)   

Mezi věřícími je vţdy nějaké 

procento .pochybujících. 

S těmi, kdo pochybují /

DIAKRINO, 1252/, mějte slitování. 

(Ju 1,22)   
 

 



 Návštěva ze sboru Sarang (Seoul, Jižní Korea)              redakce 

 Dar pro Izrael                                                                            redakce 
          Stejně jako v loňském roce, i letos jsme chtěli finanč-

ně podpořit ZOO Park En-Gedi, Izrael. Situace se však v En

-gedi změnila a na doporučení bývalé ředitelky Gundi Sha-

gal, sestra Ilona Š. vyhledala v Jeruzalémě „Krizové cent-

rum pro matky s dětmi“. To posléze také navštívila a k velké 

radosti místního vedení „centra“ předala náš finanční dar ve 

výši 500 USD. Věříme, ţe darovaný finanční dar našel toho 

správného adresáta. Prosíme, modleme se za Izrael i moud-

rost, jak a kde „Svaté zemi“ pomáhat. 



 Základy křesťanské víry  (od září)                                      redakce 

Základy křesťanství aneb Kdyby byl Bůh tak by …  

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

 Kaţdé ÚTERÝ -  18.00,  

Dvořákova 1, Litoměřice (od parkoviště). 
 

 

                                                   Kaţdý je srdečně vítán. 
 

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

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

úvodní lekci. 

 Numeri 14,6  Jozue, syn Núnŧv, a Káleb, syn Jefunŧv, dva z těch, kdo 

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

Izraelcŧ: "Země, kterou jsme při prŧzkumu procházeli, je země převelice dob-

rá. 8  Jestliţe 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, kdeţto 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 sluţby je také sborový 

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

máme dál podniknout. Zaloţili jsme účet jako jakýsi 

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

plňovat, jak je také budeme naplňovat i my. 

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

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

očekává také naši odpověď. 

 Podporujeme Izrael (ICEJ)                                                    redakce 

 Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém bylo zaloţeno v roce 1980 jako 

výraz rozpoznání biblické důleţitosti celého města Jeruzalém a jeho spjatosti s ţidovským 

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

tu Izrael spatřujeme Boţí věrnost vůči starověké smlouvě s ţidovským lidem.  

Našimi prvořadými cíli jsou: 

Stát s Izraelem, vyjadřovat mu podporu a přátelství 

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

dalšími národy Blízkého východu 

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

církve a křesťanská společenství ve Svaté zemi. 

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

zastoupení ve 140 státech světa. 

www.ichthyslitomerice.cz 



Narozeniny:  
 

   

  Trojáček Ota                   13. 9. 

  Housková Vendy            14. 9. 

  Trojáčková Jana             18. 9.  

  Housková Štěpánka       29.  9. 

Ichthys, Dvořákova 959/1, Litoměřice 412 01 

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

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

Kontakt: 

Úterý - Základy křesťanství - 18.00  (od 3. října v prostorách sboru).  

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

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

Modlitební předměty 

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

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

● noví sluţebníci do sbor.  sluţeb     ● Brian Dagen, misionář /USA/      ●  za vládu a politiky       
● učit se praktickému křesťanství   ● učednické skupinky                      ●  vlastní budova pro náš sbor  
● Den pro Izrael (5. 11. 2017)           ● nový sbor ICHTHYS Lovosice    ●  Chong Hoon Han, misionář /J. Korea/ 

Pravidelná shromáždění sboru Ichthys 

Oznámení — info 

    Na náš účet můţete posílat své dobrovolné dary a 

finanční oběti, desátky či firemní sponzoring. Za 

kaţdý 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 skladŧ 

úplné desátky. Aţ bude ta potrava v mém domě, 

pak to se mnou zkuste, praví Hospodin zástupŧ: 

Neotevřu vám snad nebeské prŧduchy a nevyleji 

na vás poţehnání? A bude po nedostatku. 
 

           Pro potřeby společenství Ichthys vydává: 

           © Antiochia ministries. ZDARMA. 

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

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

    Lovosice - koná se kaţdou neděli (17.00), kromě první neděle.  Další info v nedělním oznámení.                                    

K dispozici jsou téţ záznamy biblických hodin a kázání na CD v mp3 a kazetách. 

    Pro zájemce z různých sborových akcí zkopírujeme fotky (nejlépe flash disk). 

Kaţdou neděli: 8.00 - modlitby s pastorem (Pro kaţdého, kdo se chce modlit „za“.). 

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

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

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

K vedení misijního sboru je povolán  

starší pastor:  ing. Pavel Kalous 

Misijní koordinátor: Brian Dagen 

 

nedělní besídka - Dáša Kalousová, Šárka Stejskalová, 

                             Naděje Zimová, Michaela Malevičová, 

                             Jana Donátová (Lovosice) 

chvály - Pavel Kalous, Radka Štolcová 

nahrávání kázání - Pavel Kalous (v mp3) 

úklid sbor. prostor - Jarka Šupová,  

               Vendy Housková / Jana Donátová, 

               Zdeňka a Karel Klenorovi,  Jana Zimová 

knihovna - Jana Trojáčková 

kuchyňka - Jarka Šupová  

nástěnky - Laďka Knotková 

skupinka Lovosice - Jana a Jan Donátovi 

skupinka ţen - Dáša Kalousová, Šárka Stejskalová 

dorost - Lukáš Kadeřábek 

dramatická skupinka - Ivana Nováková, Vendy Housková,  

                                    Jana Trojáčková 

pokladní sboru - Šárka Stejskalová 

správce webu - Vojta Palme 

mailto:ichthys.litomerice@atlas.cz

