
Kdo jsme                                                       

 Ichthys Litoměřice, je svobodným evangelikálním společenstvím, které 

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

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

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

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

ho postavení a slyšet biblické poselství pro dnešní dobu. 

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

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

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

uplatňuje láskou k bližnímu. Proto chceme zakládat a budovat společenství 

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

jméno.  

Cíle společenství: 

► stálá evangelizace 

města a okolí             

     

► získávání následovníků 

Ježíše Krista           

             

► podpora misie 

 

► plné, pravidelné  a dob-

rovolné desátky    

                                      

► sociální činnost 

 

► růst sboru a domácích 

skupin                                   

 

► letní English campy   

 2016 

 

► pravidelný modlitební 

život křesťanů                        

 

► duchovní moc pro Kris-

tovu církev         

                    

► aktivní služba 

 

► samofinancování 

 

► zakládání nových sborů 

 

►získání vlastní budovy  

 

 

 Úvodník                                            květen  2016 

 A tak ty snášej protivenství, ja-

ko ctný rytíř Ježíše Krista. Žádný, kdož 

rytěřuje, neplete se v obecné živnosti, 

aby se svému hejtmanu líbil. 
 

                                   (2Tm 2,34; KR) 
 

 

 Pro toto úvodní slovo jsem zvo-

lil text Písma v kralickém znění. Líbí 

se mi totiž slova jako „rytíř, rytěřuje“. 

 Apoštol Pavel zde Timotea vy-

bízí a povzbuzuje, aby se nedíval na 

okolnosti a vše snášel jako rytíř. Ne 

jako ten, kdo kňourá a stěžuje si. Jen si 

představte, že kňouráte před svým Pá-

nem (který je již Vítězem). 

 Kdo se dá na vojnu, nezaplétá 

se do záležitostí obyčejného života; 

chce obstát před tím, kdo mu velí.  

(2Tm 2,4) 

 Kristovo vítězství je v tomto 

světě DOKONANÉ, ale musí být v 

tomto světě PROSAZOVANÉ! 

 Ptáte se kým? Církví, námi. 
 Je to Kristova církev, kdo na-

stoluje vládu na zemi. První Adam o 

své panování na zemi přišel. Nový  

Adam z nebe (1K 15,45-47) jej opět 

získal a chce, aby tato vláda byla usku-

tečňována skrze Jeho tělo, církev. Je to 

tedy naše odpovědnost si zemi opět 

podmanit, podobně, jako to měl udělat 

první Adam. Zabíráme zemi duchovně, 

svými výroky, vyznáními, která stojí 

na Božím slově, mečem Ducha. 

         Kristovo vítězství je již neměn-

né, dokonané a nezvratné! My křes-

ťané nastolujeme vládu Božího králov-

ství. Mocí Ducha svatého prosazujeme 

Boží království, zabíráme zemi pro 

Krista, kamkoliv naše noha šlápne! 

 Nevedeme svůj boj proti lid-

ským nepřátelům, ale proti mocnos-

tem, silám a všemu, co ovládá tento 

věk tmy, proti nadzemským duchům 

zla. (Ef 6,12) 

 Jestliže likvidujeme duchovní 

nadzemské mocnosti tím, že jim svými 

výroky nařizujeme, aby se odklidili, 

musí to udělat. Musí sklonit svá kole-

na před jménem Ježíšovým. Cokoliv 

nad zemí spoutáme, je spoutáno na 

zemi. Stane se to reálně mezi námi! 

 Ďábel to ví, duch. mocnosti to 

ví. Církev to většinou neví. A protože 

to neví, nedělá to. Ďáblu nevadí soci-

ální aktivity. Nevadí mu, když se círk-

ve stylizují do pozice „my jsme ti hod-

ní“. Dokonce mu nevadí, když si círk-

ve dají na své internetové stránky, že 

„věří v živého Boha“.  

 Nepřítel má velký problém s 

Ježíšem Kristem, protože jej Bůh Otec  

ustanovil Smlouvou, Beránkem, který 

zmařil skutky ďábla. Vše je skrze Ježí-

še! Kažte Krista, mluvte o Kristu, zabí-

rejte naši oblast skrze Krista Vítěze. 
 

 V Kristu                    

                          Pavel Kalous, pastor 



Nedělní kázání 

Královské kněžstvo-dokončení 
Daniel Fajfr, 31. 1. 2016 

 

Ježíš vyprávěl skutky svého 

Otce. Můžeme se to učit, pravdivě, 

nestrojeně, autenticky, nedokonale 

sdílet Kristovo evangelium.  

Fascinuje mě apoštol Pavel, 

jakým způsobem sdílel evangelium 

na misijních cestách. Každý jsme 

nějak obdarován – jsme královské 

kněžstvo, abychom vyprávěli ty veli-

ké skutky. Apoštol Pavel na novém 

místě šel vždy první do synagogy. A 

začal připomínat Zákon, proroky, 

žalmisty a dokazovat, že ve SZ je 

zaslíbený Mesiáš.  

My vám přinášíme radostnou 

zprávu, že slib, daný našim praot-

cům, splnil Bůh nám, jejich dětem, a 

vzkřísil Ježíše; vždyť je o něm psáno 

v druhém Žalmu: `Ty jsi můj Syn, já 

jsem tě dnes zplodil.´ To, že jej vzkří-

sí z mrtvých, takže se už nepromění v 

prach, slíbil těmito slovy: `Věrně 

vám splním zaslíbení, která jsem dal 

Davidovi.´…. Budiž vám tedy známo, 

bratří, že skrze něho se vám zvěstuje 

odpuštění všech hříchů, a to i těch, 

jichž vás nemohl zprostit Mojžíšův 

zákon. Ale v něm je ospravedlněn 

každý, kdo věří. (Sk 13,32-34.38-39). 

Pavel začal od známého 

k neznámému. Výsledkem bylo: 

Příští sobotu přišlo skoro celé město 

slyšet Boží slovo (v. 44). 

Návštěva Athén: Pavel se 

tedy postavil doprostřed shromáždě-

ní na Areopagu a promluvil: 

"Athéňané, vidím, že jste v uctívání 

bohů velice horliví. Když jsem pro-

cházel vašimi posvátnými místy a 

prohlížel si je, nalezl jsem i oltář s 

nápisem: `Neznámému bohu´. Koho 

takto uctíváte, a ještě neznáte, toho 

vám zvěstuji (Sk 17,22-23). On pro-

pojil křesťanství s pohanstvím a za-

čal vyprávět o Ježíši. Necitoval texty 

ze SZ, pouze jejich básníky.  

Jakmile uslyšeli o vzkříšení z 

mrtvých, jedni se mu začali smát a 

druzí řekli: "Rádi si tě poslechneme, 

ale až někdy jindy.“ A tak Pavel od 

nich odešel. Někteří se však k němu 

připojili a uvěřili,.. (Sk 17,32-34).  

Zvláštní, opět metoda od 

známého k neznámému. To je něco,  

 

co nám může pomoci. Nemusí to být 

žádné teologie, ale naše zkušenost 

s živým Kristem. Máme žít pravdivě 

s našimi bratry a sestrami 

v podivuhodném světle. Víme, že 

Pavel jinak kázal Židům, jinak Ře-

kům. Naše kulturní prostředí známe. 

Svým životním příběhem vstupujeme 

do životních příběhů lidí. Duch Svatý 

je režisér. Těm, kdo jsou slabí, stal 

jsem se slabým, abych získal slabé. 

Všem jsem se stal vším, abych získal 

aspoň některé (1K 9,22). 

Citace známého kněze: 

„Moderního svobodného člověka 

oslovit dogmatickými formulemi a 

právnicky hranatou morálkou je kon-

traproduktivní. Nezbývá než být ži-

vými svědky Boží lásky, jak to dělal 

Ježíš, náš Pán.“  

Máme obrovskou zodpověd-

nost. Kázání by mělo být potvrzová-

no lidským životem. Mnoho lidí nyní 

řeší křesťanské hodnoty.  

 

Jairos a jeho dcera 
Pavel Kalous, 7. 2. 2016 

 

Tu přišel k němu jeden před-

stavený synagógy, jménem Jairos, a 

sotva Ježíše spatřil, padl mu k nohám 

a úpěnlivě ho prosil: "Má dcerka 

umírá. Pojď, vlož na ni ruce, aby by-

la zachráněna a žila!" Ježíš odešel s 

ním. Velký zástup šel za ním a tlačil 

se na něj (Mk 5,22-24). Čti celé 25-

42. 

 

Jairos byl vysoce vážený 

představený synagógy (školy). Byl 

duchovní autoritou a pravděpodobně 

k němu lidé vzhlíželi. On je vyučoval 

a byl pro ně vzorem. Patřil k určité 

sortě lidí.  

Oni o Ježíši věděli. I Niko-

dém přišel za Ježíšem v noci, aby si 

ho lidé s Ním moc nespojovali. 

Mnohdy lidé tuší, že Ježíš je pravda, 

ale nechtějí být s Kristem identifiko-

váni. To začíná automaticky vymezo-

vat. Nikodém i Jairos patřili k této 

skupině. Uvažovali: „Ježíš? Vždyť ho 

známe, ten tesař!“  "Z Nazareta? Co 

odtamtud může vzejít dobrého?" (viz 

J 1,46). 

Jedna věc bylo společenské 

postavení a s tím spojené postoje a 

a druhá věc byla jeho umírající dce-

ra. Lidé v té době byli informovaní, 

přestože nefungovala média jako 

dnes. Jairos padl před Ježíšem na 

kolena, protože se doslechl, že Kris-

tus umí pomoci v beznadějné situa-

ci, že může člověka uzdravit. Úpěn-

livě Ho prosil.  

Možná si pomyslíme: To-

noucí se i stébla chytá. Všichni jistě 

známe dobře postavené lidi v tíživé 

situaci. Kolik z nich hledá pomoc 

u Ježíše Krista? Přestože vyzkoušeli 

všechny možné doktory a léčitele, 

nepadli před Kristem na kolena. 

Jairos to udělal a udělal to veřejně. 

Spousta vysoce postavených lidí se 

neumí ani omluvit. Jsou zvyklí na 

svá privilegia a vůči ostatním se 

chovají obhrouble. Pán Ježíš Kristus 

na tituly ani postavení nehraje. Čas-

to kritizoval farizeje.  

Jairos se veřejně pokořil 

(byl představený).  Klekl si před 

Ježíšem do prachu na zem a vzdal 

Mu poctu, která patří jedině Bohu. 

Někdy situace musí zajít tak daleko, 

že nemáme jiné možnosti, abychom 

poznali, že stojíme před Kristem, 

kterému se nemůžeme jen tak dívat 

do očí. On je Kýrios, to je označení 

pro absolutní autoritu. Pán Ježíš 

Kristus má otevřené srdce pro kaž-

dého člověka. Ježíš chce, abychom 

projevili svoji víru. My často odmí-

táme Krista přizvat ke svým problé-

mům. On chce být s námi nestále.  

Ježíš s Jairosem odešel a 

s nimi velký zástup lidí. 

Když ještě mluvil, přišli lidé 

z domu představeného synagógy a 

řekli: "Tvá dcera zemřela; proč ješ-

tě obtěžuješ mistra?" (v. 35).  

Ježíš mluvil - vyučoval - 

byl učitel. Do této situace dostali 

zprávu o smrti Jairosovy dcery. 

Uvědomme si, co se stalo. Jairos se 

veřejně pokořil před Ježíšem i přes 

své postavení, prosil Ho, odešel 

s Ním, a teď přišli pozdě! Jeho dce-

ra už zemřela. Již se s tím nedá nic 

dělat!  

Těch hlasů, které mají zpo-

chybnit Kristovo jednání, je stále 

dost. Slyším je i po třiceti letech své 

služby. Dávejme si na to pozor. Je-

žíš chce s námi sdílet úplně   



všechno, i malé starosti. Neposlou-

chejte hlasy: „Už Krista neobtěžuj!“ 

Ty hlasy nás mají zabrzdit, zastavit. 

Ale Ježíš nedbal na ta slova a 

řekl představenému synagógy: 

"Neboj se, jen věř!"  A nedovolil ni-

komu, aby šel s ním, kromě Petra, 

Jakuba a jeho bratra Jana. (v. 36-

37).  

Proč to Kristus udělal tako-

vým způsobem? Petr, Jakub a Jan 

byli rybáři a všichni byli přítomni 

nedlouho předtím zázračnému rybo-

lovu. Než sedli do lodě, tak Kristus 

na břehu vyučoval. Někdy máme oče-

kávání, která jsou předem prohraná, 

protože nejsme vyučeni. Nejprve je 

vyučoval, pak teprve jeli na hlubinu. 

Zázrakům předchází slyšení Božího 

slova. Tvoje srdce, tvoje nitro, tvá 

mysl se musí nejdříve sytit slovem 

víry. Pak ti Ježíš dá pokyn a ty odpo-

víš: „Na tvé slovo spustím sítě“. Ne 

každý v církvi věří, že se může něco 

stát. 

Co však praví? `Blízko tebe je 

slovo, v tvých ústech a ve tvém srdci´; 

je to slovo víry, které zvěstujeme (Ř 

10,8). Nejde jít s každým věřícím do 

některých projektů.  

Když přišli do domu předsta-

veného synagógy, spatřili velký roz-

ruch, pláč a kvílení. Vešel dovnitř a 

řekl jim: "Proč ten rozruch a pláč? 

Dítě neumřelo, ale spí." Oni se mu 

posmívali. On však všecky vyhnal, 

vzal s sebou otce dítěte, matku a ty, 

kdo byli s ním, a vystoupil tam, kde 

dítě leželo. Vzal ji za ruku a řekl: 

"Talitha kum," což znamená: "Děvče, 

pravím ti, vstaň!" Tu děvče hned vsta-

lo a chodilo; bylo jí dvanáct let. A 

zmocnil se jich úžas a zděšení (Mk 

5,38-42). 

O podobné situaci jsem se 

dozvěděl při své návštěvě Koreje. Na 

pohřbu mladíka, který zemřel na zra-

nění při havárii na motorce, kazatel 

kázal o vzkříšení Lazara. Mluvil 

k lidem a mluvil k té rakvi. Z té rakve 

se začaly ozývat rány, všichni byli 

zděšení. Ten 20-letý mladík, který 

měl rozbitou hlavu, byl v rakvi živý a 

úplně zdravý.  

A jiný kazatel mi řekl, že dělá 

to, co dělal Daniel. Modlil se ráno, 

v poledne a večer. A to bylo všechno! 

Za měsíc tam přišlo do sboru sto no-

vých lidí.  

posílen vírou vzdal čest Bohu v pev-

né jistotě, že Bůh je mocen učinit, co 

zaslíbil (Ř 4,17-21). 

 

Abraham je otcem víry pro 

Židy, křesťany a muslimy. Muslimo-

vé věří, že Abraham chtěl obětovat 

na Chrámové hoře Izmaele, ne Izá-

ka. Matkou Izmaele byla otrokyně 

Hagar. Sára přišla s nápadem, že 

když nemůže mít děti ona, tak dala 

otrokyni Hagar svému muži. Když 

měla rodit, symbolicky rodila Sáře 

do klína, aby si dítě mohla přivlast-

nit. Abraham se Sárou měli Boží 

zaslíbení o svých potomcích, ale byli 

již staří, tak si je chtěli takovým způ-

sobem zajistit. Sára použila v té do-

bě legální způsob, jak přijít k dítěti. 

Bůh to odmítl. Oni přišli s vlastním 

řešením, které bylo nepřirozené. Bůh 

chtěl, aby oni dva měli spolu dítě, a 

aby jejich syn Izák přišel ve správ-

nou chvíli. Ta přišla teprve, když 

Abrahamovi a Sáře nezbývalo nic 

jiného, než věřit.  

Tu padl Abraham na tvář, 

usmál se a v duchu si řekl: "Což se 

může narodit syn stoletému? Cožpak 

bude Sára rodit v devadesáti?" Pro-

to Abraham Bohu řekl: "Kéž by 

Izmael žil v tvé blízkosti!" ….Ale 

svoji smlouvu ustavím s Izákem, kte-

rého ti porodí Sára příštího roku v 

tomto čase." Bůh skončil rozmluvu s 

Abrahamem a vystoupil od něho 

(Gen 16,17-18.21-22). 

Bůh byl velice praktický. 

Řekl jim, že z jejich těl vzejde syn 

zaslíbení. V mládí by k tomu víru 

nepotřebovali. Bůh jim chtěl ukázat, 

že ten syn zaslíbení může přijít kdy-

koliv, i když těla po té fyzické strán-

ce již nefungují. To pro Hospodina 

nebyla překážka. Překážka byla je-

jich nevíra. Proto Bohu pomáhali 

tam, kde Mu pomáhat neměli.  

Abraham je skutečně  

Ježíš si bere jen ty lidi, kteří 

věří. Bylo tam i mnoho posměvačů. 

Všichni nemají víru a nemají odva-

hu. Vzpomeňme na Gedeóna, který 

poslal mnoho vojáků domů, protože 

měli strach. Bojovník, který bojuje 

bez víry, bez motivace, se rychle 

stane dezertérem. I v církvi jsou lidé, 

kteří se stali konzervativní, skeptičtí, 

malověrní. Nejdou do nových akcí. 

Takoví lidé nevytvářejí atmosféru a 

myšlení víry, která hory přenáší. Ne-

mějme pochybnosti.  

Berme si příklad z Ježíše. 

Ježíš na dívku promluvil a ona vstala 

a chovala se jako zdravá. Pán před-

tím řekl Jairosovi: "Neboj se, jen 

věř!" 

On očekává naši víru! Víře 

předchází Boží slovo. Dívka byla 

vzkříšena, stal se veliký zázrak.  

Ať je český národ zděšený ze 

zázraků, které se dějí v církvi.  

 

Závěr: 

  

1/ Bůh, Kristus, je „odborník“ na 

neřešitelné (když mu to dovolíš, 

když Ho pozveš). 

2/   Jairos (vysoce postavený synago-

gy) přišel a padl Ježíšovi k nohám. 

Umím se pokořit? Chci? 

3/ Kristus a Jeho jednání má vždy 

svůj způsob i svůj čas. 

4/ Vždy tu budou hlasy, které ti bu-

dou říkat: „Už Mistra neobtěžuj.“ 

Nedej na hlasy pochybovačů. 

5/ Ježíš na to má jen jednu jedinou 

odpověď: „Neboj se, jen věř.“  A 

uvidíš.  

 

Abrahamova víra a syn zaslí-

bení 
Pavel Kalous, 14. 2. 2016 

 

Jak je psáno: `ustanovil jsem 

tě za otce mnohých národů´. Je na-

ším otcem před tváří toho, v nějž 

uvěřil, před Bohem, který dává život 

mrtvým a povolává v bytí to, co není. 

On uvěřil a měl naději, kde už naděje 

nebylo; tím se stal `otcem mnohých 

národů´ podle slova: `tak četné bude 

tvé potomstvo´. 

Neochabl ve víře, i když po-

myslil na své již neplodné tělo - vždyť 

mu bylo asi sto let - i na to, že Sára 

již nemůže mít dítě; nepropadl po-

chybnosti o Božím zaslíbení, ale  



že víra je součástí našeho praktické-

ho života.  

Nečteme nic jiného, než, že 

Abraham a Sára nemohli mít děti. 

Abraham posílen vírou, Boha chvá-

lil. A dočkali se vytouženého syna. 

Věříš Božím zaslíbením? 

Nenech si namluvit, že nemůžeš mít 

to, co Bůh řekl, že můžeš mít. Když 

to nevíš, tak ten zlý tě okrade.  

Světlem pro mé nohy je tvé 

slovo, osvěcuje moji stezku (Ž 

119,105). Platí to i pro tebe?  

Když jsem vzýval Hospodina, 

jemuž patří chvála, byl jsem zachrá-

něn před svými nepřáteli (2S 22,4). 

Za časného jitra vytáhli na 

tekójskou poušť. Když vycházeli, Jó-

šafat se postavil a řekl: "Slyšte mě, 

Judejci i obyvatelé Jeruzaléma! Věř-

te v Hospodina, svého Boha, a bude-

te nepohnutelní; věřte jeho prorokům 

a bude vás provázet zdar." Po pora-

dě s lidem rozestavil před Hospodi-

nem zpěváky, aby chválili jeho veleb-

nou svatost. Šli před ozbrojenci a 

provolávali: "Chválu vzdejte Hospo-

dinu, jeho milosrdenství je věčné." V 

ten čas, kdy se dali do jásotu a chval, 

vyslal Hospodin zálohy proti Amó-

novcům a Moábcům i proti hoře Seí-

ru, proti těm, kteří přitáhli na Judej-

ce, a byli poraženi. (2Pa 20,20-22).  

Izraelců bylo několik tisíc a 

proti nim stála půl milionová armá-

da. Jóšafat před ozbrojence postavil 

ty, kteří chválili Boha.  

Abraham také chválil Boha.  

On je podle toho rozkazu 

zavřel do nejbezpečnější cely a pro 

jistotu jim dal nohy do klády. Kolem 

půlnoci se Pavel a Silas modlili a 

zpěvem oslavovali Boha; ostatní věz-

ňové je poslouchali. Tu náhle nastalo 

veliké zemětřesení a celé vězení se 

otřáslo až do základů. Rázem se ote-

vřely všechny dveře a všem vězňům 

spadla pouta (Sk 16,24-26). 

Oni svoji mysl nasměrovali 

tímto způsobem. Oni věděli, že Ježíš 

řekl: Neboť kde jsou dva nebo tři 

shromážděni ve jménu mém, tam 

jsem já uprostřed nich." (Mt 18,20). 

Všechny tyto příběhy jsou o 

praktické víře. Bůh nechce, abys žil 

vírou na oběžné dráze. On chce, abys 

žil vírou, která je teď a tady. Nesmír-

ně Mu na tobě záleží a má s tebou 

nějaké plány.  

původcem chození s Bohem – Otcem 

víry. Naučil se to, až když mu nic 

jiného nezbylo. Nemáme sahat po 

podpůrných prostředcích. Bůh jim 

chtěl dát zázračného syna, aby vědě-

li, že to byl dar od Hospodina. Mít 

děti nebylo už v jejich silách.  

Modlit bychom se měli dří-

ve, ne až v situaci, kdy nám nic jiné-

ho nezbývá. To se měl Abraham na-

učit.  

I řekl Hospodin Abramovi: 

"Odejdi ze své země, ze svého rodiště 

a z domu svého otce do země, kterou 

ti ukážu.Učiním tě velkým národem, 

požehnám tě, velké učiním tvé jméno. 

Staň se požehnáním! Požehnám těm, 

kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti 

zlořečí. V tobě dojdou požehnání 

veškeré čeledi země." (Gn 12, 1-3).  

Abraham to udělal, přestože 

nevěděl, do čeho jde. Měl veliké po-

žehnání, ale stále mu chyběl syn. 

Když Hospodin viděl, že jeho víra 

kolísala: Vyvedl ho ven a pravil: 

"Pohleď na nebe a sečti hvězdy, do-

kážeš-li je spočítat." A dodal: "Tak 

tomu bude s tvým potomstvem." 

Abram Hospodinovi uvěřil a on mu 

to připočetl jako spravedlnost (Gn 

15,5-6). Byla to veliká škola víry.  

V tom příběhu vidíme, jak 

Bůh duchovní věci neodtrhává od 

reality. Museli se fyzicky milovat, 

aby mohli mít dítě.  

I Kristova péče byla praktic-

ká. Lidé k Němu přicházeli 

s různými motivy, když volali ve 

svých úzkostech. A on je neodmítl. 

Měli často fyzické problémy, ne du-

chovní.  

I se Sárou a Abrahamem to 

bylo obyčejné. Neochabl ve víře, i 

když pomyslil na své již neplodné 

tělo –…. On věděl, jak na tom on a 

Sára je. Z lidského hlediska k tomu 

již neměli dispozice. On konečně 

pochopil, že k tomu, aby se to napl-

nilo, musí tomu uvěřit.  

To nebyla naděje. Naděje je 

to, co je před námi. My nemáme žít 

nadějí pro teď. Naděje se týká bu-

doucnosti. Víra se týká přítomnosti. 

Spolehnutí se nyní, teď. Někdy do-

chází k nepochopení v církvi. Někte-

ří lidé žijí víc nadějí než vírou. Víra 

je něco, co se církev potřebuje naučit 

uchopit teď.  

Nebo skrze víru chodíme, a 

ne skrze vidění tváři Páně, (2Ko 5,7).  

Věřím 30 let a Ježíše jsem 

neviděl ani jednou. Viděl jsem JEHO 

JEDNÁNÍ, Jeho neviditelné ruce, jak 

jednají s životy lidí úplně nepochopi-

telným způsobem. Viděli jste někdy 

rentgenové záření? Rentgenový sní-

mek určitě ano. Tak funguje i Bůh, 

když věříš, že je a je mocen učinit 

věci, které zaslibuje.  

My Ho nevidíme, a přesto 

vidíme tu změněnou realitu. Tomu 

předchází víra. Ta je počátek toho, 

aby se něco mohlo zjevit.  

Víra je pravděpodobně něja-

ké neviditelné rentgenové záření. 

Když ji uchopíme, můžeme pohnout 

nebem, něco změnit. Tam rozum ne-

stačí. Tady vidíme, jak byly karty 

rozdané – Abraham měl 100 let, Sára 

90 let. Přesto Abraham neochabl ve 

víře. Vzal si ponaučení, že Izmael 

byla slepá cesta. Izmael se stal otcem 

Turků a Arabů. Dodnes Izraelcům 

působí problémy. Abraham musel 

čekat dalších 13 let, než se mu naro-

dil syn zaslíbení, Izák.  

Nepropadl pochybnosti o 

Božím zaslíbení – měl pochybnosti, 

ale již jim nepropadl. Oni přichází na 

každého. Propadáš pochybnostem? 

Otec víry Abraham se poučil a již jim 

nepropadl a vyřešil to takto: ale posí-

len vírou vzdal čest Bohu v pevné 

jistotě, že Bůh je mocen učinit, co 

zaslíbil (v.21).  To je návod pro nás. 

On věřil, a aby víru posílil, chválil 

Pána. Nevěděl, jak to Bůh udělá, ale 

chválil Ho za to, že to udělá. Chvála 

ve zpěvu nebo v modlitbě je podce-

ňovaná.  

Husité neměli skoro žádné 

vybavení proti Zikmundovu vojsku a 

oni zpívali duchovní písně a vítězili 

proti přesile. Chci to dát do tohoto 

historického kontextu, abyste porozu-

měli, že duchovno a náš svět není 

oddělen. Při čtení Bible pochopíme, 



Z lidského hlediska neměla 

vůbec nic a stál proti ní i soudce. 

Neměla žádné prostředky, aby ho 

uplatila.  

Ona byla silná v tom, že to 

dělala neustále, dokud nebyla vysly-

šena. V církvi se setkáváme s tím, že 

se lidé párkrát pomodlí, nevidí vý-

sledek a vzdají to. Ježíš tu mluví o 

stálosti a věrnosti v modlitbě, neob-

levovat. I když přijdou situace, kdy 

to vypadá beznadějně.  

Ta žena neměla v ruce žád-

né trumfy, jedinou její zbraní byla 

její neodbytnost. Její touha dostat to, 

o čem byla přesvědčená, že jí náleží.  

Cvičení těla je užitečné pro 

málo věcí, avšak zbožnost je užiteč-

ná pro všechno a má zaslíbení pro 

život nynější i budoucí (1Tm 4,8).  

Součástí naší zbožnosti je 

stálá modlitba. Je užitečná pro 

VŠECHNO a má zaslíbení již PRO 

NÁŠ ŽIVOT TADY NA ZEMI. To 

zlý nechce, abychom pochopili, a 

odkazuje nás na naději do budouc-

nosti. Víra se týká věcí přítomných. 

Korejci se třikrát denně modlí, sbory 

rostou a věci se dějí. 

Naše neustálé modlitby nás 

vedou k tomu, aby sílil náš vztah 

s Bohem. Pokud se odkazujeme na 

budoucnost, pak jsme jako Marie a 

Marta. Marta řekla Ježíšovi: "Pane, 

kdybys byl zde, nebyl by můj bratr 

umřel. Ale i tak vím, že začkoli požá-

dáš Boha, Bůh ti dá." Ježíš jí řekl: 

"Tvůj bratr vstane." Řekla mu Mar-

ta: "Vím, že vstane při vzkříšení v 

poslední den." (J 11,21-24).  

Měli víru, že jednou bude 

vzkříšen. Ježíš byl rozhorlen, že ne-

pochopili, že On chce něco udělat 

„teď“. Zlý chce, abychom tomu ne-

rozuměli. Chce nám namluvit, že je 

Bohu jedno, jestli se modlíme nebo 

ne.  

Když Bůh mlčí, neznamená 

to, že nemá o tebe zájem. Nevěř to-

mu, že se o tebe nestará a že jsi Mu 

lhostejný. Když čtete Boží slovo a 

vstupujete do obecenství s Kristem, 

pochopíte, že Bůh poslal svého jedi-

ného Syna právě proto, že vás milu-

je. Volání k Bohu není zbytečné, 

stejně jako kázání evangelia není 

zbytečné, i když včera nikdo neuvě-

řil. Máme to dělat neustále. Modlit-

ba je práce. Je to jho a břemeno, 

Abraham se stal výjimečným 

proto, že uvěřil a tou vírou chodil 

každý den. On věděl, že situace byla 

v jeho neprospěch. Mnohokrát Izrael-

ci měli špatné karty a vítězili. Bůh je 

povzbuzoval: Neboj se a věř. Jeho 

milosrdenství je věčné. 

 

Závěr: 

 

1/ Boží slovo nás povzbuzuje, aby-

chom byli syti Božím slovem, které 

povzbuzuje naši víru, aby naše víra 

rostla.  

2/ Chodíme teď skrze víru. Nechodí-

me nadějí.  

3/ Realita je neskutečně skutečná. 

Mluví proti víře.  

4/ Abraham konal proti realitě, proto-

že věřil.  

5/ Naděje se týká budoucnosti, víra se 

týká přítomnosti.  

6/ Abraham nad situaci postavil chvá-

lu Bohu. 

7/ Bůh je mocen učinit, co zaslíbil. 

 

Neodbytná vdova 
Pavel Kalous, 21. 2. 2016 

 

Vypravoval jim podobenství, 

aby ukázal, jak je třeba stále se mod-

lit a neochabovat: "V jednom městě 

byl soudce, který se Boha nebál a z 

lidí si nic nedělal. V tom městě byla i 

vdova, která k němu ustavičně chodi-

la a žádala: `Zastaň se mne proti mé-

mu odpůrci.´Ale on se k tomu dlouho 

neměl. Potom si však řekl: `I když se 

Boha nebojím a z lidí si nic nedělám, 

dopomohu jí k právu, poněvadž mi 

nedává pokoj. Jinak mi sem stále bu-

de chodit a nakonec mě umoří.´" A 

Pán řekl: "Všimněte si, co praví ten 

nespravedlivý soudce! Což teprve 

Bůh! Nezjedná on právo svým vyvole-

ným, kteří k němu dnem i nocí volají, 

i když jim s pomocí prodlévá? Ujišťu-

ji vás, že se jich brzo zastane. Ale 

nalezne Syn člověka víru na zemi, až 

přijde?" (L 18,1-8). 

 

Nejsme na to sami: ale dosta-

nete sílu Ducha svatého, který na vás 

sestoupí, a budete mi svědky v Je-

ruzalémě a v celém Judsku, Samařsku 

a až na sám konec země." (Sk 1,8). 

Bůh nám dává Ducha svatého a ná-

vod, co máme dělat. 

Ježíš chtěl své učedníky  

naučit vytrvalosti v modlitbách.  Je 

třeba stále se modlit – Kristova cír-

kev je církev modlitebníků. Neříká 

proč a zač, ale JE TŘEBA STÁLE 

SE MODLIT. Ne jen, když jsme 

v úzkých, když nám teče do bot.  

Chceme-li, aby přišla Boží 

moc, aby se nebe otevřelo, musíme 

se modlit až do nějakého výsledku. 

Nestačí se jen modlit v pokojíku, kde 

se za námi zavřou dveře. Jsme 

v práci a modlíme se, jdeme po chod-

níku a modlíme se, jedeme autem a 

modlíme se.  

Honzíkova nemoc v nás pro-

budila modlitebníky. V modlitbě ob-

jevujeme Boží tajemství, Boží krá-

lovství a začínáme rozumět mnoha 

věcem, které přicházejí ze zjevení, 

když jsme v obecenství s Bohem.  

V Getsemanské zahradě Ježíš 

očekával, že se budou učedníci mod-

lit aspoň jednu hodinu.  

A NEOCHABOVAT. To 

jsou spojené nádoby – modlit se a 

neochabovat. Ježíš ví, že učedníci 

mají problém s tím, že ochabují. 

Jakmile lidé poleví, vzdají to, přesta-

nou chodit do církve. Církev má mít 

modlitbu nastavenou, jako když běží 

motor na volnoběh. Když se člověk 

vzdálí, není jednoduché nastartovat. 

Ježíš je k nám velmi upřímný a Jeho 

vyučování je silné, protože nám říká, 

že ta varianta ochabování tady je. 

Musíme se naučit volat k Bohu a dě-

lat to neustále.   

Ježíš nám v tomto podoben-

ství předložil jakýsi fiktivní příběh. 

Mluví tady o vdově – ženě, která ne-

má muže, svého zastánce. A zdá se, 

že tam nebyl v širší rodině žádný 

mužský zastánce, který by se za ni 

mohl postavit. A dokonce proti ní 

stál soudce, který se Boha nebál, a o 

problémy lidí se nezajímal.   



které tě netíží.  

Vezměte na sebe mé jho a 

učte se ode mne, neboť jsem tichý a 

pokorného srdce: a naleznete odpoči-

nutí svým duším (Mt 11,29).  

Nevěř tomu, že tvůj příběh 

nedopadne dobře. Je-li tvé jméno za-

psáno v nebesích, říká-li Kristus: Hle, 

vyryl jsem si tě do dlaní, tvé hradby 

mám před sebou stále (Iz 49,16) a 

mnohá další zaslíbení, má tě ve své 

péči. Jak by tvůj příběh mohl dopad-

nout špatně?  

Často jsem se modlil krátce 

po obrácení (doma mezi postelí a ra-

diátorem) a mohlo se zdát, že bez 

odezvy. Při jedné mojí modlitbě se 

mě Bůh dotknul a promluvil ke mně. 

Byl jsem překvapen. Ukázal mi, jak 

je důležité se modlit s důvěrou. Mod-

lit se s pochybností by nikam neved-

lo.  

V tomto podobenství nám 

Ježíš odkrývá, že to může déle trvat, 

že může prodlévat. Jedním důvodem 

může být, že je náš vztah s Bohem 

budován do pevnosti. Je to, jako když 

zraje beton. Nelze ho hned zatížit, 

musí zatvrdnout. Musíme se učit tr-

pělivosti, vytrvalosti, empatii, aby-

chom byli pevnými, nepohnutelnými 

jako muž, který postavil svůj dům na 

skále.  

Možná se máme naučit čekat 

na ten správný čas. Čím víc času trá-

víš se svým Pánem, tím víc roste tvo-

je důvěra. To prodlévání nás prokalu-

je. Je to také duchovní boj. Církev, 

která spí, ďáblu nevadí. Zlý se pozve-

dá proti církvi, která chce naplňovat 

Boží plány.  

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). 

Proste, a bude vám dáno; 

hledejte a naleznete; tlučte a bude 

vám otevřeno … Jestliže tedy vy, ač 

jste zlí, umíte svým dětem dávat dob-

ré dary, tím spíše váš Otec v nebesích 

dá dobré těm, kdo ho prosí! (Mt 

7,7.11). 

Když Mojžíš vyváděl lidi 

z otroctví, Bůh šel s nimi. Odvětil: 

"Já sám půjdu s vámi a dám vám od-

počinutí." Mojžíš mu řekl: "Kdyby s 

námi neměla být tvá přítomnost, pak 

nás odtud nevyváděj! Podle čeho ji-

ného by se poznalo, že jsem u tebe 

V předcházející kapitole šel 

Petr do chrámu, aby se tam modlil. U 

chrámu ležel žebrající chromý člo-

věk. Petr však řekl: "Stříbro ani zlato 

nemám, ale co mám, to ti dám: ve 

jménu Ježíše Krista Nazaretského 

vstaň a choď!" (Sk 3,6). Pomohl 

chromému se postavit. Ten začal cho-

dit a skákat radostí a chválit Boha.  

Potom se Petr dostal před 

radu, kde mu chtěli zakázat kázat 

Krista. Petr a apoštolové odpověděli: 

"Boha je třeba poslouchat, ne lidi (Sk 

5,29). Sloužili Pánu a ono jim to při-

neslo potíže.  

Ale neradujte se z toho, že se 

vám podrobují duchové; radujte se, 

že vaše jména jsou zapsána v nebe-

sích" (L 10,20).  

Bůh nepoužívá slovo zázrak, 

protože to má ve své moci. On dá 

pokyn a ono se to stane. Bůh koná. A 

my, protože to jsou pro nás věci ne-

pochopitelné, tomu říkáme zázrak.  

Spoustu věcí se učedníci učili 

tři roky. I my jsme učedníci Pána Je-

žíše Krista každý den, nejen na nedě-

li.  

Zatímco Petr byl ve vězení, 

církev se modlila. Když stojíte v Boží 

vůli, ten zlý vás chce zastavit a odra-

dit, tak nejdříve přijdou hrozby. Do-

stali napomenutí.  

Církev začala být pronásledo-

vaná víc a víc, jako když utahujete 

šroub. Štěpána ukamenovali a Jakuba 

sťali. Církev Kristova si nehraje na 

církev. Církev Kristova církví je. 

Uvědomujeme si, že vstupujeme do 

duchovního boje?  

Nevedeme svůj boj proti lid-

ským nepřátelům, ale proti mocnos-

tem, silám a všemu, co ovládá tento 

věk tmy, proti nadzemským duchům 

zla (Ef 6,12).  

Jsme Božím lidem a proti 

nám stojí duchovní bytosti. Nemějme 

z toho strach. Hospodin říká Jozuovi: 

našel milost já i tvůj lid, ne-li podle 

toho, že s námi půjdeš; tím budeme 

odlišeni, já i tvůj lid, od každého lidu 

na tváři země."  Hospodin Mojžíšovi 

odvětil: "Učiním i tuto věc, o které 

mluvíš, protože jsi u mne našel mi-

lost a já tě znám jménem." (Ex 33,15

-17).  

I byl Petr ostříhán v žaláři, 

modlitba pak ustavičná k Bohu dála 

se za něj od církve (KR Sk12,5). 

Strávil jsem v Koreji tři dny 

modlitbou a půsty na modlitební ho-

ře. To ovlivnilo moji službu na něko-

lik let.  

 

Závěr: 

 

1/ Bůh očekává, že vstoupíme do 

ustavičné modlitby, která otevírá 

nebe.  

2/ Ta žena se svého dovolala, dělej 

to také tak.  

 

Vztahuj ruku k uzdravování 
Pavel Kalous, 28. 2. 2016 

 

Když to bratří uslyšeli, 

pozdvihli jednomyslně hlas k Bohu a 

řekli: "Pane, který jsi učinil nebe i 

zemi i moře a všecko, co je v nich,  ty 

jsi skrze Ducha svatého ústy našeho 

otce Davida, svého služebníka, řekl: 

`Proč zuří pohané hněvem a národy 

osnují marná spiknutí? Povstávají 

králové země a vladaři se srocují 

proti Hospodinu a jeho Mesiáši.´ 

Opravdu se srotili v tomto městě He-

rodes a Pontius Pilát spolu s pohany 

i s národem izraelským proti tvému 

svatému služebníku Ježíšovi, kterého 

jsi posvětil, a vykonali, co tvá ruka a 

tvá vůle předem určila. Pohleď tedy, 

Pane, na jejich hrozby a dej svým 

služebníkům, aby s odvahou a od-

hodlaně mluvili tvé slovo; a vztahuj 

svou ruku k uzdravování, čiň zname-

ní a zázraky skrze jméno svého sva-

tého služebníka Ježíše." (Sk 4,24-

30). 

 

Toto je legitimní modlitba, 

je to způsob, jak se modlila první 

církev. Je dobré to pochopit. Boží 

slovo je pro nás návodem.  

Máme chtít a toužit po tom, 

co je tam napsáno. To je naše milos-

tivé právo. Máme právo dědiců už 

tady na zemi.  



 

 

3/ Vztahujme svou ruku 

k uzdravování, čiňme znamení a 

zázraky. Dělejme to teď. Naše spo-

lečná víra musí hnout situací, aby to 

bylo vidět. Je také zapotřebí, abys 

tomu uvěřil. Stále trvá léto Hospodi-

novy milosti.  

4/ Čiň to skrze jméno svého 

svatého služebníka Ježíše. Bůh je 

přítomen skrze Ducha Svatého 

v našich srdcích. My jsme částí Ježí-

še, protože jsme Kristovo tělo. To se 

stalo přijetím Pána Ježíše do našeho 

života jako našeho Pána a Spasitele. 

Jan Křtitel vyznával: On 

musí růst, já však se menšit (J 3,30). 

Když se pomodlili, otřáslo 

se místo, kde byli shromážděni, a 

všichni byli naplněni Duchem sva-

tým a s odvahou mluvili slovo Boží. 

Všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli 

a jednoho srdce a nikdo neříkal o 

ničem, co měl, že je to jeho vlastní, 

nýbrž měli všechno společné. Boží 

moc provázela svědectví apoštolů o 

vzkříšení Pána Ježíše a na všech 

spočívala veliká milost (v.31-33). 

 

Závěr:  
1/  Církev vždy věděla, že má du-

chovní opozici. 

2/  Můžeme mít to, za co se modlila 

první církev. 

3/  Nemáme důkaz, který by nám to 

zapovídal. Naopak, jsme povzbuzo-

váni, abychom to dělali také tak. 

4/  Církev se modlila jednomyslně. 

5/  Církev se modlila za odvahu 

mluvit, kázat Boží slovo. 

6/  Církev se modlila za uzdravová-

ní, znamení a zázraky skrze Ježíše. 

7/  A Bůh na to odpověděl. Bůh na 

to odpovídá. Neviditelně nebo vidi-

telně?  

srdci´; je to slovo víry, které zvěstuje-

me (Ř 10,8). 

 Protože máme mocného ve-

lekněze, který vstoupil až před Boží 

tvář, Ježíše, Syna Božího, držme se 

toho, co vyznáváme. (Žd 4,14).  

Co vyznáváme, to máme. 

Mojžíš mu řekl: "Kdyby s námi nemě-

la být tvá přítomnost, pak nás odtud 

nevyváděj! Podle čeho jiného by se 

poznalo, že jsem u tebe našel milost 

já i tvůj lid, ne-li podle toho, že s ná-

mi půjdeš; tím budeme odlišeni, já i 

tvůj lid, od každého lidu na tváři ze-

mě." Hospodin Mojžíšovi odvětil: 

"Učiním i tuto věc, o které mluvíš, 

protože jsi u mne našel milost a já tě 

znám jménem." (Ex 33,15-17).  

Boží lid se má odlišovat Boží 

přítomností. Bůh je přítomen tam, 

kde dva nebo tři jsou v Jeho jménu. 

Věříte tomu? Já ano a chci, aby se 

viditelně projevoval.  

Není to jednoduchá věc, 

umenšování našeho ega bolí. Co pro-

žíváme, je hodně o nás. Mojžíšovi to 

trvalo 40 let, než jej Bůh mohl použít. 

Pohleď tedy, Pane, na jejich 

hrozby a dej svým služebníkům, aby s 

odvahou a odhodlaně mluvili tvé slo-

vo; a vztahuj svou ruku k uzdravová-

ní, čiň znamení a zázraky skrze jméno 

svého svatého služebníka Ježíše." (v. 

29-30). Oni věděli, jak se mají mod-

lit. Byli tři roky po boku Pána Ježíše. 

Návod pro nás: 

1/ Když na nás přijdou 

hrozby, příkrov strachu, modleme se 

za odvahu. Neboj se a buď odvážný.  

2/ Modleme se za to, aby-

chom s odvahou a odhodlaně mluvili 

Boží slovo. Těm, co o Bohu neví, 

máme kázat evangelium.  A také má-

me mluvit Boží slovo sami k sobě. 

„Buď rozhodný a udatný.“ 

Povzbuzuje ho, aby se nebál. Největší 

zbraní hromadného ničení církve je 

strach. Dále jsou to pochybnosti, ne-

modlení se.  

Petr se vrátil zpátky a vyprá-

věl, co se stalo. Celé shromáždění se 

jednomyslně modlilo. Oni se sjedno-

tili na tom, co Bible říká a Bůh nám 

dává. Společná jednomyslná modlit-

ba neznamená společně odříkat Otče-

náš. Možná se modlil každý trochu 

jiným způsobem, ale jmenovatel té 

modlitby byl Pán. Jednotně mluvili, 

jednotně sloužili. Začali oslovením 

„Pane“, tj. Kýrios, to je absolutní 

Vládce.  

Toto všechno JE: Neboť se 

nám narodí dítě, bude nám dán syn, 

na jehož rameni spočine vláda a bude 

mu dáno jméno: "Divuplný rádce, 

Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vlád-

ce pokoje" (Iz 9,5).  

Modlitbu začali uznáním, že 

Bůh je všechno. Bůh stvořil zemi i 

vesmír svým slovem a svým slovem 

to drží. Toto všechno je náš Bůh. Vě-

říte v Boha navzdory tomu, co se 

všechno ve Skutcích stalo? I dnes 

jsou křesťané na mnoha místech pro-

následováni.  

Ty jsi skrze Ducha svatého 

ústy našeho otce Davida, svého slu-

žebníka, řekl: `Proč zuří pohané hně-

vem a národy osnují marná spiknutí? 

(v. 25).  

Církev Kristova věděla a zna-

la, kdo to je Duch Svatý. O Letnicích 

na ně sestoupil: ale dostanete sílu 

Ducha svatého, který na vás sestoupí, 

a budete mi svědky v Jeruzalémě a v 

celém Judsku, Samařsku a až na sám 

konec země." (Sk 1,8).   

Církev dala dohromady Boží 

slovo a Božího Ducha. To je něco, co 

se musíme naučit a pochopit. Nepod-

lehla strachu, že věci půjdou špatně. 

Brali do svých úst Boží slovo. Cito-

vali 2. Žalm Davidův. Slovo Boží je 

meč Ducha (viz Ef 6,17). Když ne-

znáte Bibli, nemůže to použít. Oni 

vzali starý žalm a Ducha Svatého a 

věřili, že je skrze ně Pán přítomen.  

Znáte, co je v Bibli? Čtete si 

pravidelně Boží slovo? Oni měli Bib-

li ve svém srdci, ve svém nitru. Cír-

kev vyznávala, citovala Boží slovo.  

Co však praví? `Blízko tebe 

je slovo, v tvých ústech a ve tvém  

Syťme své-

ho ducha 

Božím slo-

vem. Kaž-

dý náš den 

bude úplně 

jiný.  



Uzdravení slepých u Jericha-

pokračování 
Pavel Kalous, 17. 2. 2016 

 

To je úděl apoštolů, hlavní je 

- prokazujeme se Duchem Svatým a 

mocí.  

POZOR: Velké je nebezpe-

čí křesťanského náboženství 

(„zástupy věřících“) a křesťanské-

ho humanismu (lidumilství, mora-

lismus, solidnost). Kolem Krista je 

opravdu zástup lidí, kteří nejsou zno-

vuzrození, kteří mají spíše nábožen-

ství a říkají „neobtěžuj Mistra“. Opak 

je pravdou, koho jiného „obtěžovat“ 

než-li Mistra? Potřebujeme si prožít, 

že jsme zatracenci, že nemáme, co 

Pánu nabídnout, aby se uvolnila Boží 

milost a moc. 

 

Závěr: 

 

1/  Izajáš 53, 3-7 platí celý pro Novou 

smlouvu 

2/  Ježíš otevírá oči (Boží král. nezá-

leží ve slovech, ale moci - 1K 4,20) 

3/  Zástup kolem Krista je někdy pře-

kážkou. (náboženství; o Něm bez 

Něj) 

4/  Zástup někdy napomíná: „Neříkej 

to přímo Kristu.“ 

5/  Druhý extrém je „show“ 

z uzdravování. 

6/  Otec má dobrý plán s člověkem. 

7/  Důvěřuj Mu, dobrému Otci. Jestli-

že tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dě-

tem dávat dobré dary, tím spíše váš 

Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho 

prosí!  (Mt 7,11) 

 

Uzdravení setníkova sluhy 
Pavel Kalous, 24. 2. 2016 

 

Tu když přišel do Kafar-

naum, přistoupil k němu jeden setník 

a prosil ho:  "Pane, můj sluha leží 

doma ochrnutý a hrozně trpí."  Řekl 

mu: "Já přijdu a uzdravím 

ho."  Setník však odpověděl: "Pane, 

nejsem hoden, abys vstoupil pod mou 

střechu; ale řekni jen slovo, a můj 

sluha bude uzdraven.  Vždyť i já pod-

léhám rozkazům a vojákům rozkazuji; 

řeknu-li některému `jdi´, pak jde; ji-

nému `pojď sem´, pak přijde; a  

svému otroku `udělej to´, pak to udě-

lá."  Když to Ježíš uslyšel, podivil se, 

a řekl těm, kdo ho následovali: 

"Amen, amen, pravím vám, tak veli-

kou víru jsem v Izraeli nenalezl u 

nikoho.  (Čti celé Mt 5,8-13) 

 

Ekvivalent čteme u Lukáše 

7:1-10. První věc, která je velice dů-

ležitá, je poslední věta. Jak jsi uvěřil, 

tak se ti staň. Jak docílit toho, aby se 

uvolnila Boží moc? 

1/Setník se musel o Ježíši 

dozvědět, i dnes se musí lidé o Ježíši 

dozvědět. V dnešní době se mluví o 

víře, toleranci, lásce, ale o Pánu Ježí-

ši ne. Pán má od toho svou církev, to 

my máme zvěstovat Krista. Pavel 

říká: Na místě Kristově, dejte se smí-

řit s Bohem. Pavel si to uvědomoval. 

Neříká, já jsem Kristus, ale Pavel 

jsou Jeho ústa. To je na nás.  

Podruhé Pán přijde ke spáse 

těm, kteří ho očekávají. Ne aby kázal 

a uzdravoval. Ta informace o Kristu 

se sama neroznese, my jí musíme 

říkat dále.  

"Čiňte pokání, neboť se při-

blížilo království nebeské." (Mt 3,2) 

O tom, jak máme šířit evan-

gelium se dočteme v Bibli několi-

krát.   

Od té chvíle začal Ježíš ká-

zat: "Čiňte pokání, neboť se přiblíži-

lo království nebeské." (Mt 4,17) 

Jděte a kažte, že se přiblížilo 

království nebeské. (Mt 10,7) 

Naplnil se čas a přiblížilo se 

království Boží. Čiňte pokání a věřte 

evangeliu." (Mk 1,15) 

Uzdravujte nemocné a vy-

řiďte jim: `Přiblížilo se k vám krá-

lovství Boží.´…  `Vytřásáme na vás i 

ten prach z vašeho města, který ulpěl 

na našich nohou! Ale to vězte: Při-

blíži lo se  království  Boží´ . 

(L 10,9.11) 

I ti, kteří ho odmítají, mají 

slyšet, že se přiblížilo Boží Králov-

ství. Nositelem té dobré zprávy byl 

sám Pán Ježíš a ten pak pověřil své 

učedníky. A to jsme i my a máme 

šířit dobrou zprávu. I rukama apošto-

lů se něco dělo, Boží přítomnost mu-

sí být viditelná. Jak veliké věci u nás 

Bůh dělá. 

2/ Lítost nad utrpením  

druhých. Setník měl zvláštní druh 

lítosti, to ho přiblížilo ke Kristu.  

Chceme-li sloužit lidem, mu-

síme mít lítost. Sluha měl pro setníka 

nějakou cenu, ale ne peněžní. Je to 

lítost z lásky. Litujeme, protože MI-

LUJEME láskou AGAPE. Lidé litují 

z mnohých důvodů, ale ta Boží lítost 

je z lásky. To není jen emocionální 

lítost. Radujeme se s radujícími, plá-

čeme s plačícími. Sloužíme z lásky. 

To je základ toho, co Kristus oceňuje. 

Naše motivace ke službě je láska. 

Není to lítost ze strachu, co vše se 

děje a co může třeba potkat nás. 

Když viděl zástupy, bylo mu 

jich líto, protože byli vysílení a skleslí 

jako ovce bez pastýře. (Mt 9,36)  

Když vystoupil, uviděl velký 

zástup a bylo mu jich líto, protože 

byli jako ovce bez pastýře. I začal je 

učit mnohým věcem. (Mk 6,34) 

Když je viděl, začal se jim 

věnovat, je to lítost nad utrpením dru-

hých. Pánu není jedno, co prožíváme. 
3/ Lítost konající. Ten setník 

neseděl doma, ale když slyšel o Ježí-

ši, šel a chtěl po Pánu uzdravení. Ne-

seděl a nebrečel, co já budu dělat? On 

věděl, co chce.  

Pasivní lidi od Boha nikdy 

nic nepřijmou. Bůh nehledá pasivní 

lidi, netečné křesťany, kteří sedí a 

litují se. Musí to být lítost konající. 

Někdy jsme členy církve, ale chybí 

tam ta složka víry. My jí můžeme 

projevit ve svém konání.   

Když jim to Pán řekl, byl vzat 

vzhůru do nebe a usedl po pravici 

Boží. Oni pak vyšli, všude kázali; a 

Pán s nimi působil a jejich slovo po-

tvrzoval znameními. (Mk 16,19) 

Ježíš sedí a přimlouvá se za 

nás, koná Duch Svatý prostřednic-

tvím nás. Použil si ruce apoštolů, mu-

seli vstát a jít, kázat.  

Tu když přišel do Kafarnaum, 

přistoupil k němu jeden setník a pro-

sil ho: "Pane, můj sluha leží doma 

ochrnutý a hrozně trpí." …  Setník 

VŠAK odpověděl: "Pane, nejsem ho-

den, abys vstoupil pod mou střechu; 

ale řekni jen slovo, a můj sluha bude 

uzdraven. …  Když to Ježíš uslyšel, 

podivil se, a řekl těm, kdo ho násle-

dovali: "Amen, amen, pravím vám,  

Biblická hodina 



tak velikou víru jsem v Izraeli nena-

lezl u nikoho. … Potom řekl Ježíš 

setníkovi: "Jdi, a jak jsi uvěřil, tak 

se ti staň." A v tu chvíli se sluha 

uzdravil. (Mt 8,5) 

Setník vyhledal, šel, oslovil 

Ho a nespokojil se s odpovědí „já 

přijdu“ (nepůsobí to pokorně), ale 

řekni jen slovo….  

Nečteme nic o teologickém 

vzdělání, o tom že má být pokřtěn, 

atd. Ježíš se tu nějak zvláštně nepro-

jevuje, dominantnější je setník, vše-

mu porozuměl jako malé dítě. Po-

chopil, že to funguje na slovo. Ně-

kdy nás Pán vyučí skrze postoje 

někoho jiného. My jsme těmi, kteří 

mají být konající, pod vedením Du-

cha Svatého.  

Lítost konající. Vidíme, co 

se máme naučit. A/ vědomí, kým 

jsme před Kristem (hlínou), Pane já 

nejsem hoden.… B/  víra v Boží 

slovo, co řekne Bůh, to platí (Jak to 

víme? Z Písma.). Je to jako rozkaz 

C/ víra setníka nebyla vírou, kterou 

bychom nemohli mít, on jí pouze 

projevil, promluvil, konal.  

Můžeš se zachovat stejně. 

Ježíš tam přišel se svým potenciá-

lem, kázal, ale nevnucoval se. Ak-

tivní tu byl ten setník, který na Ježí-

še dorážel a něco „požadoval“. Ne-

bojte se mít „bláznivé sny“, Pán se k 

nim přidá. To je svědectví, které 

Pán chce, aby se otisklo do nás. Mů-

žeme mít stejnou víru. Nemusíš pa-

nikařit, že po letech strávených v 

církvi, vlastně víru nemáš. Možná 

právě proto, že ti to nikdo neřekl. 
4/ Lítost konající SPRÁV-

NÝM způsobem. Můžeme mít lí-

tost, dokonce konající, ale nemusí 

být správným způsobem. Nesténá-

me, netrápíme se, nehroutíme se, 

nebereme prášky na uklidnění … K 

tomu nás Pán nevede!  

Podívejte se na Mojžíše, 

vyvedl x set tisíc lidí z Egypta. Dal-

ší příklady Rút a Ester. Uč se z Pís-

ma, jak Boží mužové a ženy KO-

NALI!  

A/ deptající starosti vkládá-

me na Krista a vidíme skrze Krista 

(je to biblické, tj. legitimní) ta žena 

s krvácením – Pán chce do všeho 

vstoupit. 

B/ konáme tak, jak vidíme, 
že konal Kristus (Učitel) – my 

jsme také učedníci, bereme na sebe 

Jeho jho. 

C/ konáme tak, jak vidíme, že 

konali učedníci (žáci), ti jsou pro nás 

model. Nekoukejme na ně jako na 

něco nedosažitelného. Situace, která 

nemá lidské řešení, je pro Pána řeši-

telná. My to řešení máme hledat u 

Pána. V naší víře přichází odpovědi. 

Jak to Bůh udělá, neřešte, prostě udě-

lejte, co Bůh chce. Lítost konající 

SPRÁVNÝM způsobem.  

Abraham vstal a šel, protože 

uvěřil (neměl nejdřív důkaz, ale víru 

konal, vstal a šel). Mojžíš nechtěl 

nejdřív důkaz, prostě dal pokyn vpřed. 

Elíša chtěl víc Boží moci, 

dvojnásob. Jákob, řekl: Nepustím tě, 

dokud mi nepožehnáš. Musíme se s 

tím poprat a zvednout se a konat. Pán 

bude s tebou a přizná se k tobě. Jestli 

pak se David zbláznil? Ne, církev na 

to zapomněla! Církev lidem nepřipo-

míná Boží dobrodiní.  

Davidův. Dobrořeč, má duše, 

Hospodinu, celé nitro mé, jeho svaté-

mu jménu! Dobrořeč, má duše, Hos-

podinu, NEZAPOMÍNEJ na žádné 

jeho dobrodiní! On ti odpouští všech-

ny nepravosti, ze všech nemocí tě 

uzdravuje, vykupuje ze zkázy tvůj ži-

vot, věnčí tě svým milosrdenstvím a 

slitováním. (Ž 103,1-4) 

David nám sdílí svoji zkuše-

nost, své svědectví. 
5/ Jednoduchost, prostota 

víry (důvěry). Víry (naší) v to, co 

říká Boží slovo. Někdy máme pro-

blém pochopit (přijmout), že něco tak 

jednoduché, může být tak účinné. 

Myslíme si, že to, čemu nerozumíme, 

je pro nás „kolosálně“ nepochopitelné 

(a někdy, často z toho máme strach a 

pochybujeme nad tím). Proto potřebu-

jeme „kolosální“ poznání, „kolosální“ 
řešení (velikost horkovzdušného baló-

nu) … ALE tak to není! Podstata 

nám pak uniká. 

Nejde o nějaké výkony. Petr 

věděl, co má (ne proto, že měl 

„namodleno“), věděl, že má jméno 

Ježíš.  

Čti Sk 3, 1-8 

V čem my jsme jiní? Byl Petr 

lepší, byl duchovnější? Ne, jeho 

vlastnictvím byl Ježíš. Petr byl aktiv-

ní Kristovec. Bůh nám nedal ducha 

strachu, ale Ducha Svatého. Strach 

není pocit, strach je jméno, jakákoliv 

nemoc, jakýkoliv problém, který se 

dá pojmenovat, se musí sklonit před 

jménem Ježíš.  

Proto ti kladu na srdce, abys 

rozněcoval oheň Božího daru, které-

ho se ti dostalo vzkládáním mých ru-

kou. Neboť Bůh nám nedal ducha 

bázlivosti, nýbrž ducha (PNEUMA; 

duch, vítr) síly (DYNAMIS, moc), 

l á sky  ( AGAP E)  a  roz vahy 

(SOPHRONISMO,  sebeovládání, 

opatrnosti). (2Tm 1,6-7) 

Duch svatý (řecky HAGIOS 

PNEUMATO, moc – DYNAMIS) 

Nebo nedal nám Bůh ducha bázně, 

ale moci, a milování, a mysli způsob-

né. (KR) 2Tm 1:7 Bojuj dobrý boj 

víry (zůstat ve Slově), abys dosáhl 

věčného života, k němuž jsi byl povo-

lán a k němuž ses přihlásil dobrým 

vyznáním před mnoha svědky. (1Tm 

6,12) 

Petr věděl, že není dostatečně 

zbožný, aby se něco stalo. Petr jasně 

říká, že to bylo skrze Ježíše (ne teolo-

gií, ne zkušenostmi ...).  

Protože se držel Petra a Ja-

na, všichni se k nim v úžasu sběhli do 

sloupoví, kterému se říká Šalomouno-

vo. Když to Petr viděl, promluvil k 

lidu: "Muži izraelští, proč nad tím 

žasnete a proč hledíte na nás, jako 

bychom svou vlastní mocí nebo zbož-

ností způsobili, že tento člověk chodí? 

Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův, 

Bůh našich otců oslavil svého služeb-

níka Ježíše, kterého vy jste vydali a 

kterého jste se před Pilátem zřekli, 

když ho chtěl osvobodit. (Sk 3,11-13) 

Jak se to tedy stalo? Petr dá-

vá jednoduchou odpověď. A PROTO-

ŽE tento člověk, kterého tu vidíte a 

poznáváte, uvěřil v jeho jméno, moc 

Ježíšova mu dala sílu a zdraví - a 

víra, kterou jméno Ježíšovo v něm 

vzbudilo, úplně ho uzdravila před 

vašima očima. (Sk 3,16) 



Jak jsme spasení? Skrze uvě-

ření ve jméno Ježíš. Petr měl a znal 

jméno Ježíš, ALE byla to také víra 

toho chromého. 

 

Závěr: 

 

1/  Setník slyšel o Kristu (víra je ze 

slyšení). 
2/  Slovo o Kristu musí být slyšet, 

svědectví o Něm musí znít. 
3/  Motivací ke službě je lítost 

z lásky, ne ze strachu a okolností. 
4/  Lítost z lásky je KONAJÍCÍ. 
5/  Konáme tak, jak Bible učí, že ko-

nat máme. 
6/   Stačí tak jednoduše málo: Jeho 

slovo, jedno správné, Boží slovo. 
7/  verš 13: Potom řekl Ježíš setníko-

vi: "Jdi, a jak jsi uvěřil, tak se ti staň. 

„A v tu chvíli se sluha uzdravil. 

 

Chce nebo nechce, Ježíš: 

„Chci, buď čist.“ 
Pavel Kalous, 2. 3. 2016 

 

Dnes se podíváme na to, jest-

li Ježíš, chce nebo nechce pro nás 

cokoli udělat. V některých teologiích 

existuje tzv. mrtvý Bůh, Bůh, který se 

o člověka nikterak nezajímá. V naší 

víře nejde jen o to, dostat se do nebe, 

ještě nějaký čas strávíme tady na Ze-

mi, jak ho využijeme? Nenechme se 

tím Zlým oklamat, že nic nemůžeme, 

že na nic nedosáhneme, že není rozdíl 

mezi námi a nevěřícími. 

V jednom městě, kam Ježíš 

přišel, byl muž plný malomocenství. 

Jakmile Ježíše spatřil, padl tváří k 

zemi a prosil ho: "Pane, chceš-li, 

můžeš mě očistit.“ On vztáhl ruku, 

dotkl se ho a řekl: "Chci, buď čist." A 

hned se jeho malomocenství ztratilo. 

Přikázal mu, aby nikomu nic neříkal: 

"Ale jdi," pravil, "ukaž se knězi a 

obětuj za své očištění, co Mojžíš při-

kázal - jim na svědectví." Zvěst o něm 

se šířila stále víc a scházely se k ně-

mu celé zástupy, aby ho slyšely a byly 

uzdravovány ze svých nemocí. (L 

5,12) 

Nejen, že malomocného 

uzdravuje, ale také se ho dotýká, 

čímž se sám „znečisťuje“. Kristus mě 

fascinuje tím, že jde napříč všem vy-

staveným  náboženským balastům. 

Pak ho vysílá, aby se šel ukázat jim 

na svědectví. Pán Ježíš musí někdy v 

v našich životech rozbít představy o 

tom, kým Bůh je a co chce dělat. 

V Bibli nenajdeme jediný 

případ, kdy by člověk nebyl uzdra-

ven. 

To, co církev velice často 

ovlivňuje je zkušenost. Ale nás má 

ovlivňovat Boží slovo. Někomu sdí-

líte evangelium a ono se „nic“ nesta-

ne. Nevidíme výsledek hned, nevidí-

me ho zítra ani pozítří. Je to Boží 

vůle, aby byl takový člověk spasen? 

Církev je velice často zahlcená po-

hledem na zkušenost a nehledá prav-

du Písma. Proto sbory nerostou.  

Buďme ale odhodlaní jít dal 

a pokračovat v díle, i když nevidíme 

výsledky hned. Ježíš je pro nás vzor, 

ke kterému máme směřovat, samo-

zřejmě vyjma úlohy Spasitele. I 

učedníci Pána Ježíše měli problémy 

s vírou. Mysleli si, že když s Ním 

budou na jedné lodi, tak je to všech-

no. Máme se ale neustále proměňo-

vat do Jeho podoby, sloužit. Pán Je-

žíš s učedníky jedná tak, aby jejich 

víra postupně rostla. 

V tomto příběhu má uzdra-

vení dvě fáze. I vzal toho slepého za 

ruku a vyvedl ho z vesnice; potřel mu 

slinou oči, vložil na něho ruce a ptal 

se ho: "Vidíš něco?" On pozvedl oči 

a řekl: "Vidím lidi, vypadají jako 

stromy a chodí." Potom mu znovu 

položil ruce na oči; slepý prohlédl, 

byl uzdraven a viděl všecko zcela 

zřetelně. (Mk 8,23)  

Ježíš se tím nenechal odra-

dit. Pro nás je to postupný proces 

„uvěřování“ tomu, kým je Ježíš mezi 

námi. Potřebujeme určitý čas k to-

mu, aby v nás Boží slovo zakořenilo, 

vyrostlo a vydalo užitek. 

Víra je ze slyšení Božího 

slova. 

Podle Písma věříme, že má 

Bůh s námi dobré úmysly. Vždyť 

Bůh nás neurčil k tomu, abychom 

propadli jeho hněvu, nýbrž abychom 

došli spásy skrze našeho Pána Ježíše 

Krista. (1Te 5,9) 

To je dobré a vítané u naše-

ho Spasitele Boha, který chce, aby 

všichni lidé došli spásy a poznali 

pravdu. (1Tm 2,3)  

Je třeba vědět, že Hospodin 

chce člověku požehnat zdravím. 

(Kdyby ho chtěl Pán uzdravit, tak už 

by ho uzdravil?  

Kdyby ho chtěl Pán spasit, 

tak už by ho spasil?) Jinak řečeno: 

Protože není uzdraven hned, není to 

Boží vůlí? Pokud je Boží vůle, aby 

byl člověk nemocen, budete se tomu 

bránit? Budete se zpěčovat Boží vůli 

léčením? Přesto se léčíte. Chci trochu 

atakovat naše církevní myšlení a Pís-

mo. Nevidíme-li výsledky hned, neu-

stávejme, jděme dál, naše víra musí 

vyrůst. Nenechme si myšlení zahalit 

strachem, nemodleme se ve strachu. 

Důvěřujme Bohu.  

Bůh dává dobré těm, kteří ho 

o to prosí. (Mt 7,11) 

Bůh nám dal hřivny a po-

vzbuzuje nás k tomu, abychom je 

rozmnožovali. Duch odvahy je v nás. 

Hledejme, co k tomu říká 

Boží slovo, a to nás postupně navede 

na správnou cestu poznání pravdy 

ohledně požehnání uzdravení.  

Vzpomínám si na modlitbu 

jednoho bratra: „Pane, tys nám nevi-

ditelně požehnal.“ Boží požehnání je 

vždy viditelné. Podívej se kolem se-

be. Kdyby nám Bůh nežehnal, ještě 

dnes sedíme v pěti lidech u Husitů.  

Odvětil: "Já sám půjdu s vá-

mi a dám vám odpočinutí.“ Mojžíš 

mu řekl: "Kdyby s námi neměla být 

tvá přítomnost, pak nás odtud nevy-

váděj! Podle čeho jiného by se po-

znalo, že jsem u tebe našel milost já i 

tvůj lid, ne-li podle toho, že s námi 

půjdeš; tím budeme odlišeni, já i tvůj 

lid, od každého lidu na tváři země.“ 

Hospodin Mojžíšovi odvětil: "Učiním 

i tuto věc, o které mluvíš, protože jsi 

u mne našel milost a já tě znám jmé-

nem." (Ex 33,14) Odlišujme se Boží 

přítomností. 

Kristovo nastavení, dotýkat 

se a pomáhat lidem, je evidentní.  

Ježíš chodil po celé galileji, 

učil v jejich synagógách, kázal  



evangelium království Božího a 

uzdravoval každou nemoc a každou 

chorobu v lidu. … 9,35 Ježíš obchá-

zel všechna města i vesnice, učil v 

jejich synagógách, kázal evangelium 

království a uzdravoval každou ne-

moc a každou chorobu. … 10,1  

Zavolal svých dvanáct učed-

níků a dal jim moc nad nečistými 

duchy, aby je vymítali a uzdravovali 

každou nemoc a každou chorobu. 

(Mt 4,23)  

Ježíš svolal svých Dvanáct a 

dal jim sílu a moc vyhánět všechny 

démony a léčit /jen některé?/ nemoci. 

Poslal je zvěstovat Boží království a /

jen některé?/ uzdravovat. (L 9,1) 

Potom určil Pán ještě sedm-

desát jiných a poslal je před sebou 

po dvou do každého města i místa, 

kam měl sám jít. … A když přijdete 

do některého města a tam vás při-

jmou, jezte, co vám předloží;  uzdra-

vujte /jen některé?/ nemocné a vyřiď-

te jim: `Přiblížilo se k vám království 

Boží.´ Když však přijdete do některé-

ho města a nepřijmou vás, vyjděte do 

jeho ulic a řekněte: `Vytřásáme na 

vás i ten prach z vašeho města, který 

ulpěl na našich nohou! Ale to vězte: 

Přiblížilo se království Boží´. (L 

10,1.8-9) 

Boží království se do světa 

vlamuje skrze církev, je nutné ho 

kázat i těm, co se odpírají. Ježíš vy-

hlásil léto milosti Hospodinovy.  

Podali mu knihu proroka 

Izaiáše; otevřel ji a nalezl místo, kde 

je psáno: `Duch Hospodinův jest 

nade mnou; proto mne pomazal, 

abych přinesl chudým radostnou 

zvěst; poslal mne, abych vyhlásil 

zajatcům propuštění a slepým vráce-

ní zraku, abych propustil zdeptané 

na svobodu, abych vyhlásil léto mi-

losti Hospodinovy.´ (L 4,17) 

Kdosi začal říkat, že to plati-

lo pouze po dobu první církve. Pak 

už toho prý nebylo zapotřebí. Církev 

je tvořena lidmi, kteří mají tendenci 

duchovně usínat, rezignovat, hřešit, 

odpadat. Podívám-li se na historii 

„upevněné“ církve, není toho mnoho, 

co by mě nadchlo. Co mě dokáže 

nadchnout, to jsou Skutky svatých 

apoštolů. Vážně si myslíte, že víra 

lidí v církvi už další upevňování ne-

potřebuje? Myslíte, že už to ďábel 

vzdal, protože je církev tak silně 

upevněná? Církev tu sice je dva tisí-

ce let, ale vidíme, co vše byla schop-

na „upevněná“ církev napáchat. 

Můj lid zajde, protože odmítá 

poznání. Ty jsi zavrhl poznání a já 

zavrhnu tebe; nebudeš mým knězem. 

Zapomněls na zákon svého Boha; i já 

zapomenu na tvé syny. (Oz 4,6) 

Žalm. Píseň při posvěcení 

Hospodinova domu. Davidův. Hospo-

dine, tebe vyvyšuji, neboť jsi mě vytá-

hl z hlubin, nedopřáls mým nepřáte-

lům, aby se nade mnou radovali. Hos-

podine, Bože můj, k tobě jsem volal o 

pomoc a uzdravils mě. (Ž 30,1) To je 

příklad dalšího viditelného vítězství. 

Ježíš šel napříč nábožen-

stvím, dokonce uzdravoval i v sobotu. 

NIC HO NEZASTAVILO, žádné 

náboženství. Pouze nevíra některých 

lidí, se kterou se potýkal často mezi 

věřícími židy i mezi svými učedníky. 

Nakolik věříš, tolik budeš mít, tak 

budeš vítězný a bude to vidět.  

Přesto říká: Nevěříš, že já 

jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova, 

která vám mluvím, nemluvím sám od 

sebe; Otec, který ve mně přebývá, činí 

své skutky. Věřte mi, že já jsem v Otci 

a Otec ve mně; ne-li, věřte aspoň pro 

ty skutky! (J 14,10) 

Objev tajemství víry (důvěry) 

v Ježíše. Ty věříš, že jest jeden Bůh. 

Dobře činíš. I ďáblovéť tomu věří, 

avšak třesou se. (Jk 2,19 KR) Nech-

me v sobě Ježíše natolik působit, že 

se nás bude ďábel bát. 

Jak to tedy měli učedníci s 

vírou? Čti celé Mk 16.  

… Ti, když uslyšeli, že žije a 

že se jí ukázal, nevěřili. Potom se 

zjevil v jiné podobě dvěma z nich ces-

tou, když šli na venkov. Ti to šli ozná-

mit ostatním; ale ani těm nevěřili. 

Konečně se zjevil samým jedenácti, 

když byli u stolu; KÁRAL jejich A/ 

nevěru a B/ tvrdost srdce, poněvadž 

nevěřili těm, kteří ho viděli vzkříšené-

ho… na choré budou vzkládat ruce a 

uzdraví je.“ Když jim to Pán řekl, byl 

vzat vzhůru do nebe a usedl po pravi-

ci Boží. Oni pak vyšli, všude kázali; a 

Pán s nimi působil a jejich slovo po-

tvrzoval znameními.  

Měli s vírou problémy, ale 

Bůh je tak dobrý, dává nám čas. Mož-

ná potřebuješ ještě něco pochopit, 

něco musí dozrát, možná tě Pán ještě 

pokárá,  ale   rozhodně   s   tebou  

neskončí. 

 

Závěr: 

 

1/ Kdo vidí a slyší Ježíše, co dělal; 

vidí a slyší Otce, co dělal. A On chce, 

činit dobře lidem, včetně uzdravení, 

zvláště z těžkých chorob. Nepodezírej 

Ho ze špatností. 

2/ Budu kázat evangelium, i když 

neuvidím hned výsledek. Protože VĚ-

ŘÍM, že se výsledek dostaví. 

3/ Budu se modlit za uzdravení, i 

když neuvidím hned výsledek. Proto-

že VĚŘÍM, že se výsledek dostaví. 

4/ Nejdříve je naše víra /uvěření/ v 

Ježíše. 

5/ Věř tomu, co říká Písmo o Ježíši a 

Jeho službě. 

6/ Zlý nechce, abyste věřili, protože 

ví, že to funguje. Má hrůzu z toho, že 

to církev objeví. 

7/ „Zvěst o něm se šířila stále víc a 

scházely se k němu celé zástupy, aby 

ho slyšely a byly uzdravovány ze 

svých nemocí.“ (L 5,15) 

 

Semínko víry musí růst 1.část 
Pavel Kalous, 9. 3. 2016 

 

Čti Mt 13, 3-9 

Vy tedy slyšte výklad podo-

benství o rozsévači. Pokaždé, když 

někdo slyší slovo o království a ne-

chápe, přichází ten zlý a vyrve, co 

bylo zaseto do jeho srdce; to je ten, u 

koho se zaselo podél cesty. U koho 

bylo zaseto na skalnatou půdu, to je 

ten, kdo slyší slovo a hned je s radostí 

přijímá; ale nezakořenilo v něm a je 

nestálý: když přijde tíseň nebo proná-

sledování pro to slovo, hned odpadá. 

U koho bylo zaseto do trní, to je ten, 

kdo slyší slovo, ale časné starosti a 

vábivost majetku slovo udusí, a zůsta-

ne bez úrody. U koho bylo zaseto do 

dobré země, to je ten, kdo slovo slyší i 

chápe a přináší úrodu, jeden stoná-

sobnou, druhý šedesátinásobnou, třetí 

třicetinásobnou." (Mt 13,18-23) 

Toto pak jsou ti, u nichž je 

zaseto do dobré země: Ti slyší SLO-

VO, přijímají je a nesou úrodu třiceti-

násobnou i šedesátinásobnou i stoná-

sobnou."  (Mk 4,20) 

Toto podobenství znamená: 

Semenem je Boží slovo. (L 8,11) 

Slyšené Boží slovo potřebuje 

čas, aby v nás zakořenilo,  čas,  aby 



rostlo, čas, aby vydalo užitek. Zlý 

však udělá všechno proto, aby Boží 

slovo v našem srdci nezakořenilo. 

Jak se stane, že víra poroste? Víra 

roste ze slyšení Božího slova a z to-

ho má Zlý strach. Víra nejsou pocity, 

mrazení v zádech ani horkost v ruce. 

Lidé si myslí, že by měli něco cítit, 

ale tak to není! Nedávám na to, co 

vidí moje oči. Nedávám na to, co 

vidím teď, ani zítra (např. prázdné 

židle). Dávám na to, co říká Písmo, 

že mám dělat a co můžu očekávat. 

Rozhodněme se, že Boží SLOVO je 

autoritativní. Všude, v celém 

vesmíru a všichni ho musí respekto-

vat. 

Věčně, Hospodine, stojí pev-

ně v nebesích tvé slovo. (Ž 119,89)  

Na věky, ó Hospodine, slovo 

tvé trvánlivé jest v nebesích. (Ž 

119,89 KR)  

Základem je víra v Boží slo-

vo = SEMENO. Semeno má v sobě 

potenciál růstu, musí být na správ-

ném místě, v našem SRDCI. Nutné 

jsou správné podmínky k růstu (to je 

naše zodpovědnost). Je zapotřebí, 

aby SLOVO v tobě ZAKOŘENILO. 

Ježíš je SLOVO. 

A Slovo se stalo tělem a pře-

bývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho 

slávu, slávu, jakou má od Otce jed-

norozený Syn, plný milosti a pravdy. 

(J 1,14)  

Chceme-li porozumět tomu, 

co s námi zamýšlí Bůh Otec, dívejme 

se na Krista, na Jeho službu. Někdo 

si dal tu práci a spočítal, kdy začali 

učedníci uzdravovat a vyhánět démo-

ny, bylo to už po půl roce. Dělali to, i 

když ještě nebyli vyučení, dělali to, i 

když jejich víra kolísala. Myslíte si, 

že byli tak svatí, úžasní? Ne, ale Je-

žíš je tak trpělivý, že je do toho uve-

dl, věděl, že na to má jen tři roky. 

Žijte v Kristu Ježíši, když jste 

ho přijali jako Pána. V něm  

ještě máš nějaké problémy, tvoje 

modlitba nebude mít žádnou moc, to 

nemůžu, Bůh se se mnou rozhodne 

něco udělat až za deset let, pak ti dá 

10% své moci – tak to je ďábel v ak-

ci. 

Bůh něco řekne a ďábel to 

zpochybní. Je to boj víry. Kořte se 

před Bohem, ale ďáblu se vzpírejte. 

Ďáblovi nestačí „plichta“, chce tě 

zničit. Váš otec je ďábel a vy chcete 

dělat, co on žádá. On byl vrah od po-

čátku a nestál v pravdě, poněvadž v 

něm pravda není. Když mluví, nemůže 

jinak než lhát, protože je lhář a otec 

lži. (J 8,44)  

Zloděj přichází, jen ABY a) 

kradl, b) zabíjel a c) ničil. Já jsem 

přišel, aby měly život a měly ho v hoj-

nosti. (J 10,10) 

Autorita vyřčeného Slova: 

SETNÍK (Mt 8,8),voják - o (své) víře 

nic neříká.  Neříká : „mám na to víru, 

věřím Bohu, cítím víru“. Ježíš 

(=SLOVO) má autoritu! Stačí slovo 

příkazu, když řeknu, stane se. A ty, 

když řekneš, stane se tak. Ježíš ne-

mluvil jako farizeové, ale jako ten, 

který má MOC, AUTORITU. Ježíš 

mluvil a stalo se! Setník pochopil, že 

Ježíšovo Slovo je rozkaz! 

Politici mluví tak, aby nikoho 

nenahněvali, jsou měkcí a zbabělí. 

Kdo zvítězí, dostane toto vše; 

já mu budu Bohem a on mi bude sy-

nem. Avšak zbabělci, nevěrní, nečistí, 

vrahové, cizoložníci, zaklínači, mod-

láři a všichni lháři najdou svůj úděl v 

jezeře, kde hoří oheň a síra. To je ta 

druhá smrt." (Zj 21,7)  

Izraelci si měli zemi podma-

nit (Adam s Evou, Izraelci zaslíbenou 

zem) v autoritě. 

Jenže, kde lidé nekonali Boží 

slovo, tam byl jejich hrobem 

STRACH (a smrt, 10 izr. starších) 

I my si máme podmanit tuto 

zemi.  

Snad si v SRDCI řekneš: 

"Tyto pronárody jsou početnější než 

já. Jak bych si je mohl podrobit?"  

Neboj se jich! Jen si vzpomeň, jak 

naložil Hospodin, tvůj Bůh, s faraó-

nem a s celým Egyptem, … Nesmíš 

mít před nimi STRACH, neboť Hos-

podin, tvůj Bůh, Bůh veliký a vzbu-

zující bázeň, JE uprostřed tebe. (Dt 

7,17.21) 
Dokončení příště. 

zapusťte kořeny, na něm postavte 

základy, pevně se držte víry, jak jste v 

ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdá-

vejte díky. (Ko 2,6) 

Aby Kristus /=SLOVO/ skrze 

VÍRU přebýval ve vašich SRDCÍCH; 

a tak abyste zakořeněni a zakotveni v 

lásce. (Ef 3,17) 

Ježíš Kristus /=SLOVO/ je 

tentýž včera i dnes i na věky. (Žd 

13,8)  

Řekli jsme si, že Boží slovo 

patří do našeho srdce.  

Tvou řeč uchovávám v SRD-

CI, nechci proti tobě hřešit. (Ž 19,11) 

V SRDCI svém skládám řeč 

tvou, abych nehřešil proti tobě. (Ž 

119,11 Kr) 

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. (Přísl 4,20)  

Posílá SLOVO své, a 

UZDRAVUJE je, a vysvobozuje je z 

hrobu. (Ž 107,20 Kr) 

Co však praví? `Blízko tebe je 

SLOVO, v tvých ÚSTECH a ve tvém 

SRDCI´; je to SLOVO VÍRY, které 

zvěstujeme. (Ř 10,8) 

Podívejme se na Izraelce. 

Jestliže, už krev zvířecího beránka 

měla takovou moc, oč více krev Be-

ránka Božího, pod jehož smlouvou 

jsme my.  

Budete sloužit Hospodinu, 

svému Bohu, a on požehná tvému 

chlebu a tvé vodě. Vzdálím od tebe 

nemoc. (Ex 23,25) 

Budeš požehnaný nad každý 

jiný lid, nevyskytne se neplodný nebo 

neplodná u tebe ani u tvého dobytka. 

Hospodin od tebe odvrátí každou ne-

moc, nevloží na tebe žádnou ze 

zhoubných chorob egyptských, které 

jsi poznal, ale uvalí je na všechny, 

kdo tě nenávidí. (Dt 7,14) 

Ústa spravedlivého pronášejí 

moudrost, jeho jazyk vyhlašuje právo. 

Má ve svém SRDCI Boží zákon, jeho 

kroky nezakolísají. (Ž 37,30) Totéž 

platí pro nás. 

ODKUD CHCE ĎÁBEL 

VZÍT SLOVO? Ze SRDCE! Proč? 

Nezáleží na tom, jak svatý či 

spravedlivý jsi, jak moc jsi proměně-

ný, zloděj prostě krade, Satan také. 

Možná slyšíš ve své hlavě: 



 Svatý trouba?                                                                     Pavel Kalous 
 Učedníci měli mnohá privilegia svého Učitele. Jen-

že, koho Pán miluje, toho přísně vychovává. Jestliže nena-

plňujeme, co bychom už naplňovat měli, Pán se hněvá a 

kárá své učedníky.  

 Konečně se zjevil samým jedenácti, když byli u sto-

lu; káral jejich nevěru a tvrdost srdce, poněvadž nevěřili 

těm, kteří ho viděli vzkříšeného. (Mk 16,14) 

 Církev nám někdy předkládá „přeslazeného kris-

ta“, „svatého troubu“, který vlastně stejně nakonec všechno  

odpustí. Vše, co je přeslazené, nikdy není dobré. S pokáním 

to „není tak horké“, „vůle sem, vůle tam“, kdo by na tom 

bazíroval. Bůh je přece láska. To není nic jiného, než křes-

ťanský humanismus. Hlavně, aby se takový hodný „kristus“ 

nikoho nedotknul a neurazil ho. A my jsme taky „ty hod-

ný“. Jenže, Ježíš Kristus, Boží Syn, takový není. 

 Ne každý, kdo mi říká `Pane, Pane´, vejde do krá-

lovství nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebe-

sích. … A tehdy já prohlásím: `Nikdy jsem vás neznal; jděte 

ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.´ (Mt 7,21.23) 

 Chtěli byste slyšet větu „nikdy jsem vás neznal“? 

Nejen my máme svá očekávání, co bychom chtěli, aby Bůh 

udělal. Svá očekávání má i Pán. Jeho očekávání jsou v Pís-

mu jasná. Kristovo jednání s lidmi bylo jasné. 

 Jednomu dal pět hřiven, druhému dvě a třetímu 

jednu, každému podle jeho schopností, a odcestoval. … A 

toho neužitečného služebníka uvrhněte ven do temnot; tam 

bude pláč a skřípění zubů.´  (Mt 25,15.30) 

 A jak to měl apoštol Pavel? Ten Pavel, který napsal 

nádhernou ódu na Boží lásku (AGAPE) v 1K 13.k. 

 Jiné evangelium ovšem není; jsou jen někteří lidé, 

kteří vás zneklidňují a chtějí evangelium Kristovo obrátit v 

pravý opak. Ale i kdybychom my nebo sám anděl z nebe 

přišel hlásat jiné evangelium než to, které jsme vám zvěsto-

vali, budiž proklet! Jak jsem právě řekl, a znovu to opakuji: 

Jestliže vám někdo hlásá jiné evangelium než to, které jste 

přijali, budiž proklet! (Ga 1,7-9) 

 Ano, toto napsal apoštol Pavel. A neměl problém 

se postavit proti Jakubovi a Petrovi, když „naředili“ milost 

zákonem. Nazývá tyto sloupy církve—pokrytci. A měl 

pravdu. Zkuste si dnes něco takového a budete označeni, že 

„nemáte lásku“ k církevním autoritám. Pavel v tom měl 

jasno. 

 Přikazujeme vám, bratří, ve jménu Pána Ježíše 

Krista, ABYSTE se stranili každého bratra, který vede za-

hálčivý život a nežije podle naučení, která jste od nás pře-

vzali. ...  Neuposlechne-li někdo těchto slov, která vám píše-

me, dejte mu znát, že k vám nepatří; tím bude zahanben. 

(2Te 3,6.14) 

 Mějme vyvážený pohled na Krista. Nepřidávej-

me si své představy o Boží lásce. Nedělejme z Krista 

„svatého troubu“, není jím. Nevykládejme si Boží lásku po 

svém. To oslepuje. To ředí pravdu evangelia. Čtěme Písmo 

vyváženým pohledem toho, co Kristus vyučoval a od svých 

učedníků také očekával. Ledaže bychom nechtěli být Jeho 

učedníky, ale náboženské gumové atrapy s nedělní účastí 

„od - do“. Věřím, že nechcete. Jsme Jeho učedníci, a bude-

me jimi. Ať je zjeven Kristus ve své reálné lásce a milos-

ti a reálné spravedlnosti a soudech. 

 

 Jinému řekl: "Následuj mne!" On odpověděl: 

"Dovol mi Pane, abych šel napřed pochovat svého ot-

ce."  Řekl mu: "Nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé. 

Ale ty jdi a všude zvěstuj království Boží." A jiný mu 

řekl: "Budu tě následovat, Pane. Ale napřed mi dovol, 

abych se rozloučil se svou rodinou." Ježíš mu řekl: 

"Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobi-

lý pro království Boží." (L 9, 59-62) 

 

 Přemýšleli jste o tom, jak Kristus, láska, jedná 

někdy s lidmi? Jak by to vypadalo, kdyby zrovna vám, 

jako Petrovi, řekl: „Jdi mi z cesty satane. Tvé smýšlení 

není z Boha, ale z člověka!“ (Mt 16,23) 

 Kristus a v ruce bič? Je to vůbec v Písmu? 

 V chrámu našel prodavače dobytka, ovcí a 

holubů i penězoměnce, jak sedí za stoly. Udělal si z 

provazů bič a všechny z chrámu vyhnal, i s ovcemi a 

dobytkem, směnárníkům rozházel mince, stoly zpřevra-

cel a prodavačům holubů poručil: "Pryč s tím odtud! 

Nedělejte z domu mého Otce tržiště!" (J 214-16) 

 To jistě není ta představa beránka, který ani 

hlasu nepozdvihne, že? Rozhněvaný Kristus? 

 Tu mu přinášeli děti, aby se jich dotkl, ale 

učedníci jim to zakazovali. Když to Ježíš uviděl, 

rozhněval se a řekl: "Nechte děti přicházet ke mně, 

nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. (Mk 

10,13-14) 

 A koho, že tak tituluje? Své učedníky. 

 A přivedl jsem ho k tvým učedníkům a nemohli 

ho uzdravit." Ježíš odpověděl: "Pokolení nevěřící a 

zvrácené, jak dlouho ještě budu s vámi? Jak dlouho vás 

ještě mám snášet? Přiveďte mi ho sem!" (Mt 17,16-17) 

 Lazarova sestra Marie mluví podobně jako v 

předchozím rozhovoru Marta s Kristem (s lehkou vý-

čitkou), ale Ježíš už dál diskuzi nepřipouští. Je totiž 

zbytečná. Marie by mluvila stejně jako Marta o naději. 

V textu nejprve čteme o tom, že byl Ježíš rozrušen, 

rozhorlen. Řecké TARASSÓ znamená: rozrušení, vy-

děšení, podráždění. Ve verši 38 (Jan 11.k.) se opakuje, 

že byl Ježíš „znovu rozhorlen“.  

Zde je ale jiné řecké slovo. Pisatel zde uvádí, 

že Ježíš byl; řecké EMBRIMAOMAI, tzn. hněv, silné 

rozhořčení, vztek. Ježíš se skutečně někdy na učedníky 

hněval. Jste překvapeni? Český překlad totiž stírá roz-

díl Ježíšova stupňujícího se hněvu.  

Nepomáhají nám četná zobrazení a malby 

Krista s očima zvrácenýma v sloup s rukama sepnutý-

ma. Skutečně je někdy zobrazen, jako „svatý trouba“, 

ale ON JÍM NIKDY NEBYL!!! 

 Ježíš vždy věděl, co dělá. Věděl moc dobře, co 

říká. Věděl jasně, co je jeho cíl a k tomu směřoval bez 

ohledu na názory okolí. 

 Jaké asi byly pocity ženy pohanky? 

Ta žena byla pohanka, rodem Syrofeničanka. 

Prosila ho, aby vyhnal zlého ducha z její dcery. On jí 

řekl: "Nech napřed nasytit děti. Neboť se nesluší vzít 

dětem chléb a hodit jej psům." (Mk 7, 26-27) 

 

  



 Akci pořádá společenství křesťanů Ichthys o. s. (www.ichthyslitomerice.cz) ve spolupráci se školící agentu-

rou Antiochia ministries a Evangelikálním svobodným společenstvím křesťanů z USA (Wichita) státu Kansas.  

 Kursovné je ve výši 150,-Kč a zahrnuje náklady spojené s chodem kurzu – jednotlivých lekcí, pomůcky pro 

dětské programy, výherní ceny večerních programů, drobnosti pro děti a další drobné režijní náklady (bez ohledu  na 

objednání trička). Kursovné se bude platit na místě vedoucímu kursu.  

 Ceny ubytování pro rok 2016: Dospělá osoba plná penze na den 550,-Kč polopenze 460,-Kč. Děti od 3-

9 let plná penze 490,-Kč polopenze 420,-Kč; děti od 10-14 let plná penze 520,-Kč polopenze 440,-Kč; Rekreač-

ní poplatek pokud obec znovu neodsouhlasí se neplatí. Dobře si to spočítejte. 

 E-camp začíná nástupem v sobotu 9. 7. ve 14.00 hodin a sobotou 16. 7. 2015 snídaní skončí. V místě se dá 

zdarma parkovat. Systém přihlašování bude následovný. Každý zájemce se nejprve přihlásí vyplněnou a podepsanou 

přihláškou u sekretáře kurzu Šárky Stejskalové, tel: 604 802 663, e-mail: ecamp2016@seznam.cz, a poté zaplatí 

zálohu ve výši min. 2000,- Kč na účet: 107-6770720247/0100, VS = rodné číslo účastníka a do zprávy pro příjemce 

uvede celé jméno a příjmení. Poté je možné se sekretářem kurzu domluvit ubytování. (Prosím neobracejte se s tímto 

na majitele ubytovacího zařízení). Jiný postup nebude akceptován. Chceme tak předejít přihlašování některých osob, 

se kterými jsme v minulosti neměli dobré etické zkušenosti. Takže je to v našem společném zájmu, aby celý týden 

proběhl bez nežádoucích komplikací. Děkujeme za pochopení. 

 POZOR: svou zálohu je třeba předem zaplatit převodem na účet výše uvedený. Přihlašování bude závazné, 

omluvit ho lze pouze na základě předložení lékařského potvrzení. Záloha pak bude vrácena po dohodě s vedením 

rekreačního střediska Statek Výštice. V případě, že si to přece jen rozmyslíte, navrácení zálohy pak vyřiďte s vedoucí 

rekreačního zařízení, p. Pudichovou a oznamte sekretáři kursu. Vlastní doplatky za ubytování proběhnou při ubyto-

vávání k rukám provozní pí. Pudichové. Přihláška nabývá platnosti zaplacením zálohy! 

 Camp je omezen kapacitou a možnostmi počtu lůžek na jednotlivých pokojích, proto bude platit pořadí při-

hlašování dle data podání přihlášky. V okamžiku naplnění campu bude přihlašování ukončeno. K zařízení Statek 

Výštice (nedaleko je Hluboká nad Vltavou) se každý přesune sám (imobilním však můžeme vyjít vstříc po dohodě 

odvozem z např. hlavní cesty od autobusové zastávky, apod). Celá akce není věkově omezena. Velmi vhodná je pro 

celé rodiny (výlety, relaxace, koupání, turistika …). Jako obvykle se budeme snažit zajistit bohatý program pro děti. 

Vzhledem k tomu, že je kapacita omezená, neváhejte s přihláškou. Můžete také pozvat své známé nebo jen poskyt-

nout informace o našem campu jiným zájemcům. Vezměte s sebou hudební nástroje, hry atd. Každý je srdečně vítán. 

 K programu vlastnímu, zatím jen to hlavní: jako obvykle bude dopoledne probíhat vyučování ve skupinách 

rozdělených podle úrovně znalostí anglického jazyka. Úvodní test proběhne ještě v sobotu. Podobně jako minulý rok 

i letos budou odpoledne věnována společným výletům, sportovním aktivitám, konverzacím atd. Také letos bude or-

ganizovaná skupinka pro „náctileté“ tzv. teens. 

 Každý večer bude pořádán program pro účastníky campu, o který se podělí oba organizační týmy, český a 

americký. Těšíme se tedy, že společně strávíme nádherný letní týden.  

  

                                                                    Srdečně se těšíme na English campu na viděnou, 

                                                                                                                     Šárka Stejskalová  
 

English camp 2016 OBECNÝ 

       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - 
P Ř I H L Á Š K A 

(přihlášku lze kopírovat) 

  

Jméno a příjmení:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     Včetně dětí (jméno a věk):    ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯  ¯ 
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Zálohu ve výši:  . . . . . . . . . . . . .    jsem zaplatil/a/ dne: . . . . . . . . . . . . . . . Velikost pro camp tričko: .  . . . . . . . . . . . . . . . . 

  

 

Podpis:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Datum přihlášky:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  

  



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

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

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

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

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

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

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

 Sborová budova                                                                       pastor 
     

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

 Součástí naší vize služby je také sborový 

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

máme dál podniknout. Založili jsme účet jako jakýsi 

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

plňovat, jak je také budeme naplňovat i my. 

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

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

očekává také naši odpověď. 

Stálé přímluvy a pondělní půst za Honzíka                        pastor 

 Jak jistě většinou již víte, Honzíkovi Donátovi lékaři diagnostikovali onkologic-

kém onemocnění.  

 My však spoléháme na milostivého Krista a Jeho láskyplnou uzdravující moc. V 

každém případě stojíme stále v přímluvných modlitbách za celou situaci. Ve sboru jsme 

se sjednotili také v půstu. Přesto však, kdo se k nám připojíte, vstupte s námi do půstu, a 

to každé pondělí (dle možností a uvážení částečný půst či půl-půst). Ohledně otázky 

půstu mě případně kontaktujte. Musím zmínit, Honzík vše nese velmi statečně. On ví, že 

patří Pánu. Kéž se Pán v celé situaci mocně oslaví. V to také věříme a na to spoléháme! 

 Jan 9:3  Ježíš odpověděl: "Nezhřešil ani on ani jeho rodiče; je slepý, ABY se na 

něm zjevily skutky Boží.“ … 7  a řekl mu: "Jdi, umyj se v rybníce Siloe." (To jméno zna-

mená `Poslaný´.) On tedy šel, umyl se, a když se vrátil, viděl. 

 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 
 

 Každý ČTVRTEK  -  18.00, Dvořákova 1, Litoměřice (od parkoviště). 
 

                                                   Každý je srdečně vítán. 
 

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

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

úvodní lekci. 

www.ichthyslitomerice.cz 



Narozeniny:  
 

 

   Štolcová  Karolína            4. 5. 

   Donátová Jana                 10. 5. 

   Betlam Jan                       14. 5. 

   Zimová Markéta              28. 5. 

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: 

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

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

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

Modlitební předměty 

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

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

● noví služebníci do sbor.  služeb      ● Brian Dagen, misionář /USA/       ●  za vládu a politiky       
● učit se praktickému křesťanství    ● Učednické skupinky                       ●  vlastní budova pro náš sbor  

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

Pravidelná shromáždění sboru Ichthys 

Oznámení — info 

    Na náš účet můžete posílat své dobrovolné dary a 

finanční oběti, desátky či firemní sponzoring. Za 

každý takový příspěvek jsme vám velice vděční. 

Rádi vám také vystavíme potvrzení. 

                                                             Děkujeme. 
 

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

 

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

 

 Malachiáš 3,10  Přinášejte do mých skladů 

úplné desátky. Až bude ta potrava v mém domě, 

pak to se mnou zkuste, praví Hospodin zástupů: 

Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevyleji 

na vás požehnání? A bude po nedostatku. 
 

           Pro potřeby společenství Ichthys vydává: 

           © Antiochia ministries. ZDARMA. 

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

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

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

K vedení misijního sboru je povolán  

starší pastor:  ing. Pavel Kalous 

Starší sboru: Jan Kmoch  

Misijní koordinátor: Brian Dagen 

nedělní besídka - Dáša Kalousová, Šárka Stejskalová, 

                             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 

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

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

    Třebušín - koná se 15. 5. (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“.). 

mailto:ichthys.litomerice@atlas.cz

