
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 camp 2017 

 

► pravidelný modlitební 

život křesťanů                        

 

► duchovní moc pro Kris-

tovu církev         

                    

► aktivní služba 

 

► samofinancování 

 

► zakládání nových sborů 

 

►získání vlastní budovy  

 

 

 Běda vám farizeům! S oblibou 

sedáte na předních místech v synagó-

gách a líbí se vám, když vás lidé na 

ulici zdraví. Běda vám! Jste jako zapo-

menuté hroby, po nichž lidé nahoře 

chodí a nevědí o nich." Na to mu jeden 

ze zákoníků odpověděl: "Mistře, když 

toto říkáš, urážíš také nás!" 

                            (L 11,43-45) 

 

 V dnešní době se celkem často 

mluví o tzv. politické korektnosti. Ta-

ková „korektnost“ je však společnosti 

velice neprospěšná. A i když se někdy 

považuje za vyspělý rys zvláště zápa-

doevropské společnosti, v podstatě ale 

vede k jejímu úpadku. Dokonce nahrá-

vá extrémně pravicovým skupinám. 

Proč? Mimo jiné také proto, že společ-

nost lidí v konečnému důsledku potře-

buje osobnosti s jasným názorem, ta-

kový „korektní“ politik jednoduše mlu-

ví tak, aby nikoho neurazil a každému 

se zalíbil. Je rozbředlý jak nějaké blá-

to. Jenže, to nikam nevede.  

 Dokonce to společnost zbavuje 

jakýchkoli bezpečnostních mechanis-

mů, kde i obyčejný selský rozum ztrácí 

svou pozici.  

 Nechci teď ovšem psát toto 

krátké zamyšlení na téma „politická 

korektnost“. Něco podobné se totiž 

vyskytuje i v církvi. Nejde však o poli-

tickou „korektnost“, ale duchovní. 

I když víme, že jsou tu křesťanské skupi-

ny s „jiným názorem“, nechceme se niko-

ho dotknout. Abychom snad neurazili je-

jich „křesťanskou“ modloslužbu, nena-

zvali snad sektou, i když nesou prvky sek-

ty /bez ohledu na to, že jsou skupinou v 

rámci denominace/ nebo se nedotkli jejich 

neznovuzrozeného faráře apod. 

 Bratři a sestry, Ježíš nebyl du-

chovně korektní. Naopak, byl vlastně do-

cela radikální. Neměl problém jasně ozna-

čit blud za blud, farizejství nazýval mrt-

volným, s bičem v ruce vyhnal z chrámu 

Páně všechny, kteří si z toho udělali vý-

nosný obchod. Co by udělal Ježíš dnes 

mezi námi? Co by udělal s církvemi? 
Apoštol Pavel v tom nebyl nijak pozadu. 
 Ale i kdybychom my nebo sám anděl 

z nebe přišel hlásat jiné evangelium než to, 

které jsme vám zvěstovali, budiž proklet! Jak 

jsem právě řekl, a znovu to opakuji: Jestliže 

vám někdo hlásá jiné evangelium než to, 

které jste přijali, budiž proklet! Jde mi o 

přízeň u lidí, anebo u Boha? Snažím se zalí-

bit lidem? Kdybych se stále ještě chtěl líbit 

lidem, nebyl bych služebníkem Kristovým. 

(Ga 1,8-10) 

 Vystavujme světlu Kristova evan-

gelia své sbory, své životy, ale i službu 

jiných církví. Proč neposíláme své děti do 

tamté církve? Proč nechodíme na biblické 

hodiny zase do jiné církve? Proč nechodí-

me k pastoraci do onaké církve, abychom 

se pak v neděli sešli u nás? 
 Když se však ty věci správně pojme-

nují, je jasné, oč jde. (Ef 5,13)   

   V Kristu        
                              Pavel Kalous, pastor 

 Úvodník                                         listopad  2016 



Nedělní kázání 

Bábelská věž - dokončení 
Pavel Kalous, 24. 7. 2016 

 

Apoštol Pavel a Petr se ne-

stali výjimečnými, protože byli výji-

meční. Oni měli výjimečného Boha. 

I ty jsi v Božích očích výjimečný, 

když Mu dovolíš, aby tě zastavil na 

tvé cestě a stal se Pánem ve tvém 

srdci. Bůh tě vede, abys stavěl Boží 

stavby, ne ty „černé stavby“.  

Čím větší výše do „nebe“, 

tím větší a hroznější pád. Vždy je 

cesta zpátky. Nemějme strach něco 

odepsat (např. spálit okultní knihy, 

které stály tolik peněz). Nelze si po-

stavit „černou stavbu“, a pak si ji 

dodatečně Bohem „zkolaudovat“. 

Tyto věci nevedou tam, kam slibují. 

Je to takové rouhání. Pozor na to 

v našem osobním životě. Je to zby-

tečná cesta. Projekty bez Boží vůle 

se někdy staví i v církvích. 

Noe stavěl (archu), protože 

mu to Hospodin řekl. 

Lidé stavěli (věž), aniž by 

jim to Hospodin řekl. 

V tom je obrovský rozdíl. 

Musela to být obrovská zmařená in-

vestice. NEMUSÍME UTRÁCET 

PENÍZE, ČAS, ENERGII na něco, 

co nikam nevede. Zkusme stavět 

s Bohem a velice rádi zapomeneme 

na „svoje černé stavby“. Zjistíme, že 

je to požehnání pro nás samotné. 

Poutní píseň, Šalomounova. 

Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo 

se namáhají stavitelé. Nestřeží-li 

město Hospodin, nadarmo bdí stráž-

ný (Ž 127,1).  

 

Závěr: 

 

1/  Člověk měl a stále má tendenci 

zapomínat na to, odkud vyšel, a že je 

tu živý Bůh, který jej zachraňuje. 

2/  Věřící mají stálou tendenci uchy-

lovat z cesty (k životu). Nejčastěji 

formou odchýlení od Živého 

k duchovní atrapě je náboženství. 

3/  I církve staví „černé stavby“, Bůh 

v tom není, nábožní křesťanští věřící 

uctívají něco jiného. 

4/  Lidská společenství staví „černé 

stavby“ k uctívání něčeho jiného. 

5/  Bůh je živý, náboženství 

(ateismus je také náboženství) je 

mrtvé. Bůh mluví, náboženství dává 

doktríny a dogmata. 

6/  Dobrý Bůh nás odhání od 

„černých staveb“.  
7/  Buď jako Noe: Choď s Bohem. 

Ptej se Boha. Buduj, co On řekl. 

Budeš požehnaný, tvé dílo se zdaří, 

budeš zachráněn.  

 

Jákob zápasí s Bohem 
Pavel Kalous, 31. 7. 2016 

 

A té noci vstal, vzal obě své 

ženy i obě své služky a jedenáct svých 

synů a přebrodil se přes Jabok. Vzal 

je a převedl je přes potok se vším, co 

měl. Pak zůstal Jákob sám a tu s ním 

kdosi zápolil, dokud nevzešla jitřen-

ka. Když viděl, že Jákoba nepřemůže, 

poranil mu při zápolení kyčelní 

kloub, takže se mu vykloubil. Nezná-

mý řekl: "Pusť mě, vzešla jitřenka." 

Jákob však odvětil: "Nepustím tě, 

dokud mi nepožehnáš."  (Gn 32,23-

27). Čti celé 28-33. 

 

Někdy si myslíme, že Bůh 

nám žehná, až když jsme svatí a do-

konalí. Bůh jedná i s lidmi, kteří ne-

splňují „kádrový“ profil, tj. naše 

představy. On jedná právě s takovými 

lidmi. 

Jákob byl Izákův syn. Měl 

dvojče Ezaua, který byl o malinko 

starší než on. Vyrůstal ve věřící rodi-

ně. Jistě znal životní příběh svého 

otce. Věděl také, že je důležité být 

prvorozený. Využil situace, kdy jeho 

bratr přišel domů unavený a hladový 

a chtěl po něm připravit jídlo: Jákob 

však řekl: "Prodej mi dnes své prvo-

rozenství!" Ezau na to odvětil: 

"Stejně mám blízko k smrti, k čemu je 

mi prvorozenství!" Jákob řekl: 

"Odpřisáhni mi to dnes." A on mu to 

odpřisáhl, a tak své prvorozenství 

prodal Jákobovi. Jákob dal pak 

Ezauovi chléb a čočkovou krmi. Ten 

pojedl, napil se, vstal a odešel. Tak 

Ezau pohrdl prvorozenstvím (Gn 

25,31-34).  

Izák miloval svého syna 

Ezaua, Jákob byl milován svou mat-

kou. Když chtěl Izák požehnat svému 

synu Ezauovi, Jákob na radu své mat-

ky znova podvedl svého bratra a i 

svého otce (Gen 27,1-29). Převlékl se 

za Ezaua a Izák mu požehnal 

v domnění, že se jedná o Ezaua. Byl 

slepý.  

Jákobův podvod přinesl 

obrovské rozdělení v rodině. Ezau 

chtěl Jákoba zabít, proto musel Já-

kob utéct. Může být vůbec 

s takovým člověkem Bůh?  

Spasení není z vás, je to 

Boží dar; není z vašich skutků, takže 

se nikdo nemůže chlubit (Ef 2,9). 

Znamená to tedy, že si můžeme dě-

lat, co chceme? Rozhodně ne.  

Úvodní verše zachytily Já-

koba v situaci, kdy se po letech vra-

cel zpátky a čekalo ho setkání 

s Ezauem, kterého podvedl. A on už 

si uvědomil, že to bylo všechno 

špatně.  

Bůh ty zlé věci obrátil na 

dobré, ale platí „hříchy tvé tě jed-

nou doženou“. Hříchy, které vyzná-

váme, jsou smazány. Jákob to nedě-

lal, odešel do domu svého strýce 

Lábana a tam si vyhlédl jeho dceru 

a zamiloval se. A uzavřel 

s Lábanem dohodu. A stále měl 

svoje věci pod kontrolou. Jenže se 

setkal s někým, kdo byl ještě pro-

hnanější než on. Lában ho podvedl. 

Zafungoval tu jednoduchý princip: 

jak zasadíme, tak budeme sklízet.  

Je to příběh formování Já-

kobova charakteru, aby se dostal 

přesně do bodu, kdy vše přestane 

kontrolovat a přestane být vychytra-

lý podvádějící člověk.  

Zkušeností mého života je, 

že v každém z nás je kus Jákoba. 

Souhlasíte? Vždyť účel světí pro-

středky. Jenže Bůh to vidí.  

Jákob se vracel na „místo 

činu“ a čekala jej konfrontace se 

svým bratrem, který byl i po létech 

plný vnitřního zranění. 

Čteme, že on všechno své 

bohatství nechal za potokem a zů-

stal sám. Oddělil se ode všeho, co 

měl. Možná se chtěl modlit a prosit, 

bylo mu úzko.  

Je velice zarážející, že když 

za ním přišel Boží posel, nebyl tím 

šokován. Věděl, že je to jen mezi 

ním a Bohem. Boha milujeme jinak, 

On je náš Stvořitel. Boha nepodve-

deme. Je dobře si udělat čas na se-

tkání s Bohem. Musel si to  



vybojovat. Boží posel zjistil, že Jáko-

ba nemohl porazit. A Jákob mu řekl: 

"Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš."  

Často si zajišťujeme požeh-

nání vlastní silou a jsme schopni pro 

to udělat cokoliv. Zapomínáme na to, 

že ty věci je dobré řešit s Pánem Bo-

hem. Tady konečně Jákob pochopil, 

že požehnání musí být od Boha.  

Otázal se: "Jak se jmenuješ?" 

Odpověděl: "Jákob." Tu řekl: 

"Nebudou tě už jmenovat Jákob (to je 

Úskočný), nýbrž Izrael (to je Zápasí 

Bůh), neboť jsi jako kníže zápasil s 

Bohem i s lidmi a obstáls."  A Jákob 

ho žádal: "Pověz mi přece své jmé-

no!" Ale on odvětil: "Proč se ptáš na 

mé jméno?" A požehnal mu tam. I 

pojmenoval Jákob to místo Peníel (to 

je Tvář Boží), neboť řekl: "Viděl jsem 

Boha tváří v tvář a byl mi zachován 

život."  Slunce mu vzešlo, když minul 

Penúel, ale v kyčli byl chromý. Syno-

vé Izraelovi nejedí až podnes šlachu 

při kyčelním kloubu, protože Bůh po-

ranil Jákobovi šlachu kyčelního klou-

bu (v. 28-33).  

Jákob obstál, proto dostal 

nové jméno. Jaké nové jméno by-

chom asi od Boha dostali my? 

V Bibli celá řada jmen dokresluje 

charakter postav.  

Jákob si z toho zápasu odnesl 

poranění v kyčli. Trochu kulhal. To 

mu jistě každý den připomínalo se-

tkání s Božím poslem.  

Kolik miliónů lidí zná Jáko-

bův příběh? Každý z nás je chodící 

příběh. Možná máme ze svého staré-

ho života jizvy. Dnes už jsme noví 

lidé. Už nemáme být vychytralý Já-

kob, který si věci pevně drží ve svých 

rukou. Ale ten, který dává věci se 

svým Bohem do pořádku. Dovoluje 

Bohu, aby vedl jeho život, ale přitom 

je vnitřně silný. A je požehnáním pro 

ostatní. To je obrovská zodpovědnost.  

Často nás ten zlý obchází a 

ukazuje na naše neproměněnosti. Je 

to lež. Bůh s námi nejedná na základě 

našich hříchů nebo nepravostí. Bůh 

s námi jedná především na základě 

své lásky k nám.  

 Vidíme to na Jákobově příbě-

hu od začátku až do konce.  

 Ježíš to uslyšel a řekl jim: 

"Lékaře nepotřebují zdraví, ale ne-

mocní. Nepřišel jsem pozvat spraved-

livé, ale hříšníky." (Mk 2,17).  

To vytáčí náboženské lidi. 

Farizejové a zákoníci mu vyčítali, že 

jí a pije s hříšníky.  

Jákob věřil, a když umíral, 

požehnal oběma Josefovým synům a 

poklonil se přitom k vrcholu své ber-

ly (Žd 11,21). Je dobré být tam, kde 

nás Bůh chce mít.  

 

Závěr: 

 

1/ Bůh nestojí proti Jákobovi, ať je 

jeho charakter jakýkoliv. A nestojí 

ani proti tobě. 

2/ Bůh Otec má svůj čas. Jednal 

s ním, jedná i s tebou. 

3/ Nelze mít skutečné požehnání bez 

Toho, který požehnání dává, bez Bo-

ha Otce. 

4/ Jákob nakonec pochopil, že stojí 

za to mít požehnání od samotného 

Boha. 

5/  Jak dlouho bude trvat, kdy Bůh 

změní i tvé jméno? Pochopíš to už 

dnes? 

 

Sedm synů Skévy 
Pavel Kalous, 7. 8. 2016 

 

Také někteří židovští zaříká-

vači, kteří cestovali od města k měs-

tu, pokusili se užívat ke svému zaklí-

nání jména Pána Ježíše. Nad těmi, 

kteří byli posedlí zlými duchy, říkali: 

"Zaklínáme vás Ježíšem, kterého ká-

že Pavel." Tak to dělalo sedm synů 

Skévy, prý židovského velekněze. Ale 

zlý duch jim řekl: "Ježíše znám a o 

Pavlovi vím. Ale kdo jste vy?" Tu 

člověk, v kterém byl ten zlý duch, se 

na ně vrhl, všechny je přemohl a tak 

je zřídil, že z toho domu utekli nazí a 

plní ran. (Sk 19,13-16) 

 

Apoštolové pomáhali lidem 

službou osvobozování. Reálný svět 

prostupuje svět duchovní a oni jím 

byli konfrontováni. Bůh vede svoji 

církev, aby osvobozovala lidi od 

zlých duchovních sil. Když dva děla-

jí totéž, není to totéž. Je zapotřebí 

k tomu mít nějaké vybavení a tomu 

předchází nějaké povolání.  

Situace je taková, že církev 

někde cestou ztratila tyto Bohem 

darované záležitosti. A tak se 

z křesťanů stávají psychologové a 

pastorační poradci a Boží moc se 

z toho vytrácí. A raději se o tom ani 

nemluví.  

Co tomu předcházelo: 

V synagóze pak Pavel neo-

hroženě působil po tři měsíce; roz-

mlouval s lidmi a přesvědčoval je o 

království Božím. Protože však ně-

kteří tvrdošíjně trvali na svém a ne-

dali se přesvědčit, ba dokonce cestu 

Páně přede všemi tupili, oddělil se 

Pavel od nich, odvedl s sebou i 

učedníky a začal denně mluvit v 

přednáškové síni filosofa jménem 

Tyrannos. To trvalo dva roky, takže 

všichni obyvatelé provincie Asie 

mohli slyšet slovo Páně, židé i poha-

né. Bůh konal skrze Pavla neobvyklé 

mocné činy. Lidé dokonce odnášeli k 

nemocným šátky a zástěry, kterých 

se dotkl, a zlí duchové je opouštěli 

(Sk 19,8-12). 

Pavel stejně jako Kristus, 

když někam přišel, vždy první na-

vštívil synagógu. Někde uspěl, ně-

kde ho vypískali. V Tesalonice jej 

Židé vypískali a pronásledovali ho. 

Naopak Židé v Beroji zkoumali Pís-

ma a poznali, že Pavel mluví pravdu.  

Zjistil jsem, že přicházející 

lidé ze světa nemají problémy věci 

přijímat vírou. Více problémů mají 

náboženští lidé. Často nemohou při-

jímat jednoduché biblické pravdy. 

Někdy nesprávné tradice tyto věci 

brzdí.  

Čteme, že Pavel se 

v synagóze setkal s tvrdošíjností, 

proto se od nich oddělil a pronajal si 

místnost a sloužil tam dva roky. A 

všichni mohli slyšet slovo Páně. A 

Bůh konal skrze Pavla neobvyklé 

mocné činy. Bůh chce tak jednat 

skrze každého z nás. To se od té do-

by nezměnilo.  

Všimněme si, s čím vším se 

apoštol Pavel musel vypořádat. I my 

se můžeme setkat s náboženstvím. 

Bylo to v Efesu. V té době 

to bylo prosperující město. Lidé tam 



Skévy. Oni po té události pochopi-

li, že bez Krista to nefunguje. Bůh 

vybavil svoji církev obrovskou mocí.  

Tuto autoritu má jednotli-

vec: 
Dám ti klíče království ne-

beského, a co odmítneš na zemi, bu-

de odmítnuto v nebi, a co přijmeš na 

zemi, bude přijato v nebi (Mt 16,19).  

Tuto autoritu má církev, 

společenství: 
Amen, pravím vám, cokoli 

odmítnete na zemi, bude odmítnuto v 

nebi, a cokoli přijmete na zemi, bude 

přijato v nebi (Mt 18,18). 

Komu odpustíte hříchy, tomu 

jsou odpuštěny, a komu je neodpustí-

te, tomu odpuštěny nejsou (J 20,23). 

TADY také vidíte, co to je 

být pod ochraňující autoritou Krista. 

Žádný duch - démon - se člověka 

nebojí (nelekne, nemá strach 

z žádného jména)! 

POKUD nejsi Ježíšův, pod-

dán Jeho autoritě, POZOR, pryč 

od toho! 
Ježíš své učedníky 

„autorizuje“ (pověřuje): 

Ježíš svolal svých Dvanáct a 

dal jim sílu a moc vyhánět všechny 

démony a léčit nemoci (L 9,1+ Mt 

10,1). 

Nikdo nemůže vejít do domu 

silného muže a uloupit jeho věci, 

jestliže toho siláka dříve nespoutá. 

Pak teprve vyloupí jeho dům (Mk 

3,27). Vyznal-li si Krista jako svého 

Pána a Spasitele, jsi pod Jeho autori-

tou. 

Podřiďte se tedy Bohu. Vze-

přete se ďáblu a uteče od vás, při-

bližte se k Bohu a přiblíží se k vám 

(Jk 4,7).  

Vzepřete se mu, zakotveni ve 

víře … (1Pt 5,9). 

To se rozhlásilo mezi všemi 

židy i pohany, kteří žili v Efezu; na 

všechny padla bázeň a jméno Pána 

Ježíše bylo ve velké úctě. Přicházeli i 

mnozí z těch, kteří uvěřili, a přede 

všemi vyznávali, že také oni dříve 

používali zaklínání. Nemálo pak 

těch, kteří se zabývali magií, přinesli 

své knihy a přede všemi je spálili. 

Jejich cena se odhadovala na pade-

sát tisíc stříbrných. A tak mocí Páně 

rostlo a rozmáhalo se jeho slovo 

(v.17-20). 

vyráběli různé sochy, modly, provo-

zovali magii. Pavel viděl, že jsou tím 

spoutaní. Ten úvodní text dokresluje 

míru toho spoutání.  

Byli tam lidé, kteří na zaříká-

vání měli vybudovanou živnost. Ži-

dovští zaříkávači se snažili 

„napodobovat“ apoštola Pavla v jeho 

duchovní praxi. Je kolosální, že za ty 

dva roky, co tam Pavel byl, se Kris-

tovo jméno stalo známým. I my také 

máme kázat evangelium všemu stvo-

ření.  

Uvěřil jsem, proto mluvím; 

byl jsem velmi pokořený (Ž 116,10).  

Lidem kolem nás máme vy-

dávat svoje svědectví, aby mohli být 

osvobozování ze svých 

hříchů. Poznáte pravdu a pravda vás 

učiní svobodnými (J 8,32). 

Pavlovo evangelium bylo 

viditelné a slyšitelné. Evangelium 

lidem nedochází, musí se lidem zvěs-

tovat. Pavel nekázal žádnou teologii. 

A Bůh skrze něho jednal. 

Synové velekněze se dozvě-

děli, že Pavel má metodu, která mu 

funguje, proto začali používat formu-

li: "Zaklínáme vás Ježíšem, kterého 

káže Pavel." Zlý duch se na ně vrhl a 

dal jim nakládačku.  

Je to velice nebezpečné vstu-

povat do duchovního světa jinak než 

skrze Krista. Člověk, který vstupuje 

do duchovního světa nezákonným 

způsobem – skrze magii, začne jí být 

pohlcován. Dostává se do spojení 

s démony. Magie (v různých podo-

bách) je stará jako ďábel sám. 

PROTO není magie bez 

ďábla či démonů! 

Všimněte si, že to, co říkají, 

není „přikazování“, ale ZAKLÍNÁ-

NÍ. 

Zaklínači používají zaklínací 

FORMULE (určité věty či slova, 

„abrakadabra“). 

Ježíš nikdy nesloužil lidem 

zaklínáním. Ani nekouzlil, ALE 

jednal v autoritě, jež mu byla dána, 

přikazoval!  

Ježíš a ani Jeho učedníci se 

za nemocné a posedlé nemodlili, 

prostě jednali v autoritě.  
Ty, kdo uvěří, budou provázet 

tato znamení: Ve jménu mém budou 

vyhánět démony a mluvit novými ja-

zyky; budou brát hady do ruky, a vy-

pijí-li něco smrtícího, nic se jim ne-

stane; na choré budou vzkládat ruce 

a uzdraví je." (Mk 16,17-18).  

Nejsou žádné metody - jak na 

to. Hledáním různých formulací se 

dopouštíme chyb. Dělejme to, co dě-

lal Ježíš.  

Pokud je člověk spoutaný 

démonem, jeho vyhlídky nejsou moc 

dobré.  

Démon řekl: „Ježíše znám“ – 

znal Ježíše jako autoritu, věčnou Boží 

autoritu,„o Pavlovi vím“ – Pavel byl 

člověkem, který pod touto autoritou 

Krista stál (protože byl Jeho učed-

ník).  

„Kdo jste vy?“ – ne, že by to 

nevěděl, kdo jsou, ale byli nikým 

proti duchovním silám. Nemohli se 

proti němu postavit. Neměli autoritu 

od Pána jako Kristovi učedníci – moc 

šlapat po hadech a štírech,… 

Ve spojení s Ježíšem je pou-

žito řecké slovo „GINOSKO“ – znát, 

zjistit. Popisuje hluboké spojení mezi 

dvěma subjekty. Je to židovský idiom 

pro pohlavní styk mezi mužem a že-

nou. Ekvivalent hebrejského 

„JADAT“.  

Ve spojení s Pavlem použito 

slovo „EPISTAMAI“ – vědět, získat 

informace. 

Duchovní bytosti byly stvoře-

ny daleko dřív než my. A disponují 

určitou mírou inteligence a také sdíle-

ním informací. Všichni démoni mají 

osobní zkušenost s Kristem, jako an-

dělé byli stvořeni skrze Něho a pro 

Něho.… neboť v něm bylo stvořeno 

všechno na nebi i na zemi - svět vidi-

telný i neviditelný; jak nebeské trůny, 

tak i panstva, vlády a mocnosti - a 

všechno je stvořeno skrze něho a pro 

něho (Ko 1,16). Je dobré to vědět.  

Církev dostala autoritu šlapat 

po hadech a štírech a po veškeré síle 

nepřítele. Nemusíme se bát, že by-

chom dopadli stejně jako sedm synů 



Závěr:  

 

1/ Magie byla, je a bude. Magie je 

nebezpečná (destruktivní). 

2/ Kristovo jméno je absolutní autori-

tou. Lidské jméno nic neznamená. 

3/ Kristovec je pod ochrannou autori-

tou jména Ježíš. 

4/ Kristovci jsou povoláni osvobozo-

vat posedlé. 

5/ Duchovní zatížení města může 

bránit Božímu požehnání (Bůh čeká 

na církev). 

6/ Důsledkem „vyčištění duchovní-

ho“ ovzduší bylo probuzení té oblas-

ti. 

7/ Součástí evangelizace je: verš 

17  To se rozhlásilo mezi všemi židy i 

pohany, kteří žili v Efezu; na všechny 

padla bázeň a jméno Pána Ježíše by-

lo ve velké úctě.  … 20 A tak mocí 

Páně rostlo a rozmáhalo se jeho slo-

vo.  

 

Jordán 
Pavel Kalous, 14. 8. 2016 

 

Za časného jitra vytáhl Jozue 

se všemi Izraelci ze Šitímu, až přišli k 

Jordánu; tam přenocovali, dříve než 

jej přešli. Když uplynuly tři dny, pro-

šli správcové táborem a přikázali 

lidu: "Jakmile spatříte schránu 

smlouvy Hospodina, svého Boha, a 

lévijské kněze, kteří ji nesou, vytáhne-

te ze svého místa a půjdete za ní (Joz 

3,1-3). Čti celé: v. 4-17. 

 

Jednoho dne, kdy už Jozue 

přebral štafetu po Mojžíšovi, k němu 

Bůh promluvil, že první co bude sou-

viset se vstupem do zaslíbené země, 

bude překročení Jordánu. Boží lid 

nešel do zaslíbené země jako do pen-

zionu, on měl zaslíbenou zemi obsa-

dit. To znamená, že se tam měli 

s někým setkat – žilo tam 7 různých 

národů, které Bůh trestal pro jejich 

ohavnosti.  

Máme tady zabírat tuto zem 

pro Boha a osvobozovat ji od každé-

ho bludného démona. Proč jsou křes-

ťané překvapení, že s někým musí 

bojovat? Vždyť Bible je toho plná.  

… Jordán je vždycky v čas 

žně rozvodněn daleko z břehů … 

(v.15).  Je zvláštní, že to bylo právě 

v této době. Proč nás Bůh nevede 

vždy   tou  nejkratší  cestou  a  

nejsnadnější? 

Bible říká, že máme občan-

ství v nebesích, ale ještě jsme reálně 

fyzicky na tomto místě. Taková je 

situace. Nenaštvávejte se na Boha, 

naštvete se na zlého, když je před 

vámi rozvodněný Jordán. Bůh jasně 

říká, že máme jít dopředu vstříc no-

vým věcem. Nejsme na výletní lodi.  

První církev byla v akci. 

Když se Petr kvůli evangeliu dostal 

do vězení, Bible říká, že se celou noc 

za něj církev modlila. To se nezměni-

lo. Válka je vyhraná, ale musíme vy-

bojovat jednotlivé lokální bitvy. Sa-

tan je poražen, ale tady jsou stále 

anákovci.  

Příprava na novou etapu – 

3 dny čekání. 

V úvodním textu se mluví o 

tom, že před Jordánem zůstali tři dny. 

Měli se zastavit, měli se zklidnit. By-

lo pro ně těžké, že je opustil Mojžíš 

(zemřel). Je důležité naučit se zasta-

vit a zklidnit. Ne, protože už byli 

v cíli cesty, ale proto, aby se zkon-

centrovali.  

Čekej, Izraeli, na Hospodi-

na! U Hospodina je milosrdenství, 

hojné je u něho vykoupení (Ž 

130,7). 

Výzva k posvěcení. 
Jozue pak vyzval lid: 

"Posvěťte se, neboť Hospodin zítra 

mezi vámi učiní podivuhodné vě-

ci." (v.5). 

Posvětit = oddělit se a očis-

tit se.  Ztišit se. Oddělte si nedělní 

shromáždění pro Pána. Posvěťte se 

slovem.  

Vy jste již čisti pro slovo, 

které jsem k vám mluvil (J 15,3). To 

slovo se nenavrací s prázdnou. 

S posvěcením souvisí zastavení se.  

Mělo to svůj důvod. Předtím 

deset starších (nábožensky zatíže-

ných lidí) zaslíbenou zemi pohanilo, 

když je tam Bůh poslal. Řekli, že je 

to bohatá země, ALE…. Kdykoliv na 

Boží slovo začneme říkat ALE, cho-

díme po tenkém ledě. Těch deset ze-

mřelo, protože pohanilo Boží slovo, 

Hospodinovy záměry, Boží vizi.  

A pak tam tedy chtěli jít. A 

Hospodin jim řekl, že v tu chvílí 

nejsou připraveni a poslal je jinam. A 

oni znova neposlechli.  

Kdy jste se naposledy zasta-

vili,  abyste  se  modlili  a  otevřeli  

Písmo? A otevřeli se Bohu a naslou-

chali? Často máme svoje představy, 

jak na to. Neradi slyšíme, když nám 

do toho někdo mluví.  

Trpělivost a očekávání. 

"Jakmile spatříte schránu 

smlouvy Hospodina, svého Boha,.… 

a půjdete za ní (v. 3). 

Schrána smlouvy tady před-

stavuje jednak Boží přítomnost a 

jednak samotnou podstatu Pána Je-

žíše Krista. Oni měli očekávat na 

základní pokyn - jakmile…. Nejde 

jen o to vědět, CO mám udělat, ale 

také KDY to udělat a JAK! Je ve-

lice nebezpečné věci realizovat svou 

silou.  

Někteří nejsou ochotni 

čekat na Boha. Neochota čekat je 

vyjádřením víry v sebe.  
Sáraj, žena Abramova, mu 

nerodila. Měla egyptskou otrokyni, 

která se jmenovala Hagar. 

…   Abramovi bylo osmdesát šest 

let, když mu Hagar porodila Izmae-

la. = VELMI VELKÉ PROBLÉ-

MY, nejen sobě (Gn 16,1.16).  

Naše tělesnost nás přemáhá, 

chceme naplňovat svá zaslíbení. 

Naše špatné (i dobré) rozhodnutí 

ovlivní i životy lidí okolo nás. Buď-

me ochotní očekávat, až Bůh řekne! 

Boží vedení. 

Mezi vámi a ní bude ovšem 

odstup zhruba dvou tisíc loket; ne-

přibližujte se k ní. Půjdete za ní, 

abyste poznali cestu, kudy se máte 

ubírat, neboť nikdy předtím jste tou-

to cestou neprocházeli." (v.4).  

Někteří teologové říkají, že 

se k Bohu můžeme dostat různým 

způsobem. Je to taková náboženská 

korektnost. Má to jeden háček: Ježíš 

mu odpověděl: "Já jsem ta cesta, 

pravda i život. Nikdo nepřichází k 

Otci než skrze mne (J 14,6).  

Bůh jasně řekl, kudy pů-

jdou. Za schránou!  Abyste poznali 



vody řítící se shora zůstaly stát a po-

stavily se jako jednolitá hráz velmi 

daleko odtud u města Adamu, které 

leží při Saretánu; a ty, které tekly 

dolů k Pustému moři, k moři Solné-

mu, se vytratily. Tak přešel lid napro-

ti Jerichu (v. 14-16).  

Kdy se voda zastavila? Až 

když do ní vstoupili. Nemůžeš mít 

osobní svědectví, dokud nevstoupíš 

do rozvodněné vody Jordánu. Musíš 

se smočit. Doléhá na nás strach. Da-

vid vyznával: I když půjdu roklí šeré 

smrti, nebudu se bát ničeho zlého, 

vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá 

hůl mě potěšují (Ž 23,4). 

V horlivosti neochabujte, 

buďte vroucího ducha, služte Pánu 

(Ř 12,11). 

Lidé sami vypravují, jak jste 

nás přijali a jak jste se obrátili od 

model k Bohu, abyste sloužili Bohu 

živému a skutečnému (1Te 1,9). 

Hospodin jedná, když MU 

sloužíme. 
Kněží nesoucí schránu Hos-

podinovy smlouvy stáli nepohnutě na 

suché zemi uprostřed Jordánu a celý 

Izrael přecházel po suchu, dokud celý 

ten pronárod do jednoho nepřešel 

Jordán (v. 17). 

Tomu jednoduchému vítěz-

ství předchází náš vnitřní boj. Máme 

strach vstoupit do vody, strach opus-

tit to, co je za námi, strach…. 

Tomu pak, který působením 

své moci mezi námi může učinit ne-

skonale víc, než zač prosíme a co si 

dovedeme představit (Ef 3,20). 

 

Závěr: 

 

1/ Bůh má pro tebe připraveny po-

žehnané „etapy“ života. 

2/ Každá etapa je oddělena a má svůj 

začátek i svůj konec. 

3/ Hospodin nás učí trpělivosti skrze 

očekávání na Něj. 

4/ Netrpělivost je vyjádřením nedů-

věry i neposlušnosti. 

5/ Živý Bůh svůj lid VEDE, a to kon-

krétně. 

6/ Bůh jedná s těmi, kteří jsou posluš-

ni se posvětit. 

7/ Bůh jedná skrze konkrétní lidi, 

muže a ženy, i dnes.  

cestu  - bylo vám zjeveno Boží tajem-

ství. Dej mi poznat svoje cesty, Hos-

podine, uč mě chodit po svých 

stezkách (Ž 25,4).  

Nemůžeme si myslet, že mů-

žeme chodit, kudy chceme a Bůh bu-

de stále s námi. Tak to nefunguje. Ti, 

kdo se dají vést Duchem Božím, jsou 

synové Boží (Ř 8,14).  

Hospodin dal Jozuovi zcela 

jasné instrukce. Všimněte si, jak ko-

respondují s Novým Zákonem. Chce-

te mít zjevenou cestu, kudy máte jít? 

Znám spoustu křesťanů, kteří již od-

bočili. Ne všechno, co slibuje úžasné 

věci, je automaticky od Pána. 

David se opět doptával Boha. 

Bůh mu odpověděl: "Netáhni za nimi. 

Obejdi je a napadni je směrem od 

balzámovníků (1P 14,14). Dnes mů-

žeme mít Hospodinovu schránu před 

sebou, třeba i večer, ale ráno se pro-

budíme a bude někde stranou.  

Církev začala s posvěcením, 

ale někde cestou svoje posvěcení 

ztrácí. Někdy ho zase nalezne. Není 

to automatické. I Hospodin ve SZ 

několikrát musel vybídnout Boží lid, 

aby se posvětil a znova se oddělil. 

Udělali spoustu chyb, přesto je Pán 

Bůh tak milostivý, že s nimi nejednal 

podle jejich hříchů a provinění. Od-

děl se, posvěť se, očisti se. 

Usilujte o pokoj se všemi a o 

svatost, bez níž nikdo nespatří Pána 

(Žd 12,14). Nejenom nebudeme 

s Pánem, ani Ho neuvidíme.  

Jordán bylo takové dělítko. 

Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, 

půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě 

proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš se, 

plamen tě nepopálí (Iz 43,2). Za 

předpokladu, že Bůh je s tebou. 

Budeme-li se držet Hospodi-

novy stezky, půjdeme po cestách, 

kterými jsme ještě nešli a nebudeme 

toho nikdy litovat. Budeme-li mít 

před sebou Krista, projdeme každým  

rozvodněným Jordánem. Mnozí 

křesťané ho ještě nepřekročili, proto-

že se ještě nerozhodli jít za Kristem. 

Jsou to vůbec křesťané? Musíme na 

druhý břeh, tam jsou ta zaslíbení.  

Jordán je konec staré a 

začátek nové ETAPY. 

Jordán je tvoje odpověď na 

Boží milost. 

Jordán je Boží plán pro tvůj 

život, nikoliv pokus. 

Jordán je tvá zkušenost kro-

ků víry. 

Jordán je tvé osobní svědec-

tví. 

Jordán je tvou cestou k Bo-

žím zaslíbením. 

Jordán tě odděluje od tvé 

minulosti. 

Když je s tebou Hospodino-

va přítomnost, tak se vody Jordánu 

musí rozestoupit. Jsi Bohu tak vzác-

ný, že tě chce něco naučit. Možná už 

nemáš takovou lásku jako na začát-

ku, můžeš se však znovu rozhodnout 

a mít své osobní svědectví. 

Bůh chtěl, aby oni sami po-

znali, co to je ta úžasná Boží přítom-

nost, když Pán Bůh jedná v životě 

Božího lidu.   

Jozue jednal „rozhodně a 

udatně“. 
Potom Jozue řekl kněžím: 

"Zvedněte schránu smlouvy a ubírej-

te se před lidem." I zvedli schránu 

smlouvy a šli před lidem. Hospodin 

řekl Jozuovi: "Dnešního dne jsem tě 

začal před zraky celého Izraele vyvy-

šovat, aby poznali, že jsem s tebou, 

jako jsem byl s Mojžíšem. Kněžím 

nesoucím schránu smlouvy přikážeš 

toto: Až vstoupíte na pokraj jordán-

ských vod, zůstanete v Jordánu 

stát." (v. 9-8). 

Bůh oddělil kněží, kazatele, 

vedoucí skupinek, protože mají jít 

vepředu. Každý, kdo má nějakou 

službu, měl by být vždycky o krok 

před ostatními. To je připomnění 

zodpovědnosti.  

Hospodin jednal. 

Tak se stalo. Lid vytáhl ze 

svých stanů, aby přešel Jordán, a 

kněží nesoucí schránu smlouvy šli 

před lidem. Když ti, kteří nesli schrá-

nu, přišli k Jordánu a nohy kněží 

nesoucích schránu se smočily na 

pokraji vod - Jordán je vždycky v čas 

žně rozvodněn daleko z břehů -, tu 



 

 
Hradby 
Pavel Kalous, 21. 8. 2016 

 

Ti, kdo stavěli hradby, nosiči 

břemen i nakladači, pracovali jednou 

rukou na díle a v druhé drželi zbraň. 

Všichni, kdo stavěli, měli meč připá-

saný na bedrech a tak stavěli, a vedle 

mne stál trubač. Řekl jsem šlechti-

cům, představenstvu a ostatnímu li-

du: "Dílo je veliké a rozsáhlé a my 

jsme rozděleni po hradbách daleko 

od sebe. Uslyšíte-li z některého místa 

zvuk polnice, shromážděte se tam k 

nám. Náš Bůh bude bojovat za nás." 

A pokračovali jsme v díle; polovina 

mužů držela kopí od svítání až do 

soumraku. V té době jsem také řekl 

lidu: "Každý se svým služebníkem 

nocujte uprostřed Jeruzaléma; v noci 

nás budou střežit a ve dne praco-

vat." (Neh 4,11-16). 

 

Mluvíme o rozbitých 

hradbách Jeruzaléma.  

1/ Jaká byla situace.  

Nehemiáš (Hospodin potěšu-

je) byl židovský potomek exulantů, 

číšník perského krále (Neh 1,1). Byl 

po té ustanoven správcem nad Jud-

skem (2,9), cca 445 let př. Kristem.  

Probíhala obnova Jeruzalé-

ma, především se zaměřili na 
HRADBY. Byly důležitou ochranou 

proti nepříteli. Jeruzalém byl téměř 

zničen a stejně tak jeho hradby. Pra-

covali pod neustálým tlakem.  

Dnes už se kolem měst nesta-

ví hradby, ale církve by hradby měly 

stavět z několika důvodů. Slouží jako 

obrana proti nepřátelům, také jako 

jistota, za kterou se dá schovat. S tím 

úzce souvisí náš duchovní život. 

Církve dělají sociální práci, ale zapo-

mínají duchovně budovat.  

Neboť: Buďte střízliví! Buďte 

bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází 

jako `lev řvoucí´ a hledá, koho by 

pohltil (1Pt 5,8).  

Hradby ovlivňují, co se děje 

uprostřed Jeruzaléma. Pokud nemáte 

kolem sebe, své rodiny, svého města, 

svého sboru dostatečnou ochranu, tak 

jste pro nepřítele snadnou kořistí. 

Z hradeb je také dobře a 

hlavně daleko vidět! Na vybudova-

ných hradbách jsou stráže, které bdí. 

Mají čas připravit se na nepřítele. S 

velkou péčí se věnovali budování 

hradeb. 

Na to se v církvi zapomíná.  
2/ Všimněme si, že jak ve 

verši 11, tak i verši 12 se zmiňuje 

„měli meč“.  

Izraelci byli v neustálém ne-

bezpečí napadení nepřáteli. Museli 

být stále ve střehu.  

Bojuj dobrý boj víry, abys 

dosáhl věčného života, k němuž jsi 

byl povolán a k němuž ses přihlásil 

dobrým vyznáním před mnoha svědky 

(1Tm 6,12).  

Válka je díky oběti Krista již 

vyhraná, ale probíhají ještě jednotlivé 

bitvy. To jak na osobní rovině se se-

bou samým, někdy s nepříznivou si-

tuací. Je to boj víry, kterým máme 

projít. Bible také říká, pokud jsme na 

někoho nebo na něco nahněvaní, kam 

máme obrátit svůj hněv. V žádném 

případě neobracejme svůj hněv proti 

lidem a už vůbec ne proti Bohu. 

V textu je napsáno, že jednou rukou 

pracovali a druhou drželi zbraň. Bylo 

to asi nepohodlné, ale situace si to 

zřejmě vyžadovala. A ještě tam stál 

trubač – takový „duchovní alarm“. 

Přijměte také `přílbu spasení´ 

A `meč Ducha, jímž je slovo Boží´ (Ef 

6,17). Je to naše zodpovědnost si ji 

vzít. Známe ty texty, a přesto jsme 

překvapení, když přijde nějaký útok 

do našeho života. Nemůžeme si do-

volit spát. Boží slovo nás před tím 

varuje a také buduje a vyzbrojuje. 

Boží slovo je nám dáno. Boží zbroj 

nám Bůh předložil. Říká jasně: Při-

jměte… Jinak se ďáblu neubráníme.  

Slovo Boží je živé, mocné a 

ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; 

proniká až na rozhraní duše a ducha, 

kostí a morku, a rozsuzuje touhy i 

myšlenky srdce (Žd 4,12).  

Je dobré meč přijmout a nau-

čit se s ním zacházet. K čemu je nám 

Bible v knihovně? Meč Božího slova 

proniká i do lidského těla. Bůh posílá 

své slovo a uzdravuje. Věříte tomu, 

co je napsané nebo tomu, co člověk 

vidí? To je boj víry. 

Mějme stále na paměti, že 

oni měli při budování při sobě meč. 

Současně budovat a být stále ve stře-

hu. 

To by církev měla vyvažovat.  

Tyto situace nastávají právě 

proto, abychom bojovali, ne Pán, ne 

kazatel, ne člen sboru, TY!  

Bojuj o udržení dobrých 

zpráv – Ano, jsou tam obři, to ano, 

ALE Bůh je se mnou, dobře to do-

padne. 

3/ Omyly církve:  

a/  chce jenom stavět a to 

ještě cokoli jiného, jen ne hradby; 

b/  chce jenom bojovat a 

zapomíná na budování hradeb 

(„nekrytá záda, strategie“). 

Ne každý, kdo mi říká 

`Pane, Pane´, vejde do království 

nebeského; ale ten, kdo činí vůli 

mého Otce v nebesích (Mt 7,21). 

Staví a dělá projekty bez Boha. Ne-

ptá se na Boží vůli. 

. … prokazujeme se bezú-

honností, poznáním, trpělivostí, dob-

rotivostí, Duchem svatým, nepředstí-

ranou láskou, slovem pravdy, mocí 

Boží. Jsme vyzbrojeni spravedlností 

k útoku i k obraně (2K 6,6-7). Zá-

sadní věc napsal Apoštol Pavel:  

Mám-li žít v tomto těle, zís-

kám tím možnost další práce. Nevím 

tedy, co bych vyvolil, táhne mne to 

na obě strany: Toužím odejít a být s 

Kristem, což je jistě mnohem lepší; 

ale zůstat v tomto těle je zase po-

třebnější pro vás (Fp 1,22-24).  

Jsme-li tady, tak sloužíme 

Kristu. Mnozí lidé pozapomněli, 

proto tu jsou:  Kořenem všeho toho 

zla je láska k penězům. Z touhy po 

nich někteří lidé zbloudili z cesty 

víry a způsobili si mnoho trápení 

(1Tm 6,10). 

Ptejme se na Boží vizi, na 

Boží plány. Zůstat v tomto těle je 

obrovská šance stát se služebníkem 

pro ty ostatní. 

4/ Dílo je rozsáhlé (“žeň je 

veliká“).  

Vlastní budování je opravdu 

práce. Je to dílo dělníků. Vždy je 

příležitost sloužit Pánu, bez ohledu 

na náš věk, povolání a postavení. 
Dokončení příště. 



Semínko víry musí růst, č. 17-

vládni slovem a mocí 
Pavel Kalous, 20.7.2016 

 

Evangelium, dobrá zpráva, 

nese jednoznačně pozitivní poselství 

(náboj, jiskru). 

Jděte a kažte, že se přiblížilo 

království nebeské. (Mt 10,7)   

A řekl jim: „Jděte do celého 

světa a kažte evangelium všemu stvo-

ření.“ (Mk 16,15) 

Do cesty se nám staví mnoho 

různých překážek (jistě ne poslaných 

Bohem). 

Dostanete sílu Ducha svaté-

ho, který na vás sestoupí, a budete mi 

svědky v Jeruzalémě a v celém Jud-

sku, Samařsku a až na sám konec 

země. (Sk 1,8) 

Je skvělé vědět, že: 

1/ Jsme na správné „straně“. 

Bůh je s námi (není proti nám). 

2/ Kristus je definitivní vítěz 

nad „Zlým“. 

3/ Kristus nás pověřuje a vy-

zbrojuje (… zbroj, meč, moc Ducha 

…). 

4/ Duch svatý nás vede a do-

vede do cíle. 

5/ Kristus nás vede, abychom 

naplnili cíl, „podmaňte si ze-

mi“ (zabírání zaslíbené země). 

6/ 1K 4,20: Království Boží 

nezáleží v slovech, nýbrž v moci. 

7/ Výsledkem je A) oslava 

Boha a B) sdílení evangelia ke spase-

ní člověka.  

Apoštol Pavel si byl velmi 

dobře, a s jistotou, vědom: Proto také 

všechno snáším a nestydím se vydá-

vat svědectví, neboť VÍM, KOMU 

JSEM UVĚŘIL. Jsem přesvědčen, že 

on má moc chránit, co mi svěřil, až 

do onoho dne. (2Tm 1,12) 

Když jste ještě byli mrtvi ve 

svých vinách a duchovně neobřezáni, 

PROBUDIL NÁS k životu spolu s ním 

a všechny viny NÁM ODPUSTIL. 

VYMAZAL dlužní úpis, jehož ustano-

vení svědčila proti nám, a zcela jej 

ZRUŠIL tím, že jej PŘIBIL na kříž. 

Tak ODZBROJIL a veřejně ODHA-

LIL každou mocnost i sílu a SLAVIL 

nad nimi vítězství. (Ko 2,13-15) 

Apoštol Jan píše (Jakub i  

Biblická hodina 

Petr): Proto se zjevil Syn Boží, aby 

zmařil činy ďáblovy. (1J 3,8) A zma-

řil ďáblovy činy nebo ne? 

Podřiďte se tedy Bohu. Vze-

přete se ďáblu a uteče od vás, při-

bližte se k Bohu a přiblíží se k vám. 

(Jk 4,7) 

Vzepřete se mu, zakotveni ve 

víře, a pamatujte, že vaši bratří všu-

de ve světě procházejí týmž utrpením 

jako vy. (1Pt 5,9) 

Můžeme měnit okolnosti (i 

když tu je opozice): Sk 12:4-17 čti 

celé. 

Zmocnil se ho, dal ho zavřít 

do vězení a hlídat čtyřmi strážemi po 

čtyřech vojácích. Chtěl ho po veliko-

nocích veřejně soudit. Petra tedy 

střežili ve vězení a církev se za něj 

stále modlila k Bohu. Noc předtím, 

kdy jej chtěl Herodes předvést na 

soud, spal Petr mezi dvěma vojáky, 

spoután dvěma řetězy, a stráže před 

dveřmi hlídaly vězení. Najednou u 

něho stál anděl Páně a v žaláři zazá-

řilo světlo. Anděl udeřil Petra do 

boku, vzbudil ho a řekl: "Rychle! 

Vstaň!" A s Petrových rukou spadly 

řetězy. Anděl mu řekl: "Opásej se a 

obuj se!" Petr to udělal a anděl ho 

vyzval: "Vezmi si plášť a pojď za 

mnou.“ (Sk 12,4-8) 

Sk 16,23-33 čti celé. 

Kolem půlnoci se Pavel a 

Silas modlili a zpěvem oslavovali 

Boha; ostatní vězňové je posloucha-

li. Tu náhle nastalo veliké zemětřese-

ní a celé vězení se otřáslo až do zá-

kladů. Rázem se otevřely všechny 

dveře a všem vězňům spadla pouta. 

… Pak je vyvedl ven a řekl: "Bohové 

a páni, co mám dělat, abych byl za-

chráněn?" Oni mu řekli: "Věř v Pá-

na Ježíše, a budeš spasen ty i všich-

ni, kdo jsou v tvém domě." A začali 

jemu i všem v jeho domácnosti zvěs-

tovat slovo Boží. Ještě v tu noční 

chvíli se jich ujal, očistil jim rány a 

hned se dal se všemi svými lidmi po-

křtít.  (Sk 16,25-26.30-33) 

Protože jsme ztratili mnoho 

dní a plavba byla nebezpečná, neboť 

již minul čas postu, Pavel je varoval: 

"Mužové, vidím, že plavba bude 

nejen spojena s nebezpečím a velkou 

škodou pro náklad a loď, nýbrž 

ohrozí i naše životy." ALE důstojník 

věřil více kormidelníkovi a majiteli 

lodi než tomu, co říkal Pavel. … Dnes 

v noci ke mně přišel anděl od Boha, 

kterému patřím a kterému sloužím, a 

řekl mi: `Neboj se, Pavle, ty se před 

císaře dostaneš. A Bůh ti daroval 

všechny, kdo jsou s tebou na lodi.´ 

Buďte proto dobré mysli. Věřím Bo-

hu, že tomu bude tak, jak mi oznámil. 

(Sk 27,9-11.23-25) 

Znej Slovo, vyznávej Slovo, 

konej Slovo: Činěním skutků víry 

vyhlašujeme Boží království. 

Avšak spravedlnost založená 

na víře mluví takto: `Nezabývej se 

myšlenkou: kdo vystoupí na nebe?´ - 

aby Krista přivedl dolů - `ani neříkej: 

kdo sestoupí do propasti?´ - aby 

Krista vyvedl z říše mrtvých. Co však 

praví? `Blízko tebe je slovo, v tvých 

ústech a ve tvém srdci´; je to slovo 

víry, které zvěstujeme. (Ř 10,6-8) 

MY to máme dělat, Bůh to za 

nás neudělá: Proto VEZMĚTE na 

sebe plnou Boží zbroj, abyste se moh-

li v den zlý postavit na odpor, všech-

no překonat a obstát. … Přijměte 

také `přílbu spasení´ a `meč Ducha, 

jímž je slovo Boží´. (Ef 6,13.17) 

S Davidem vyznáváme 

„vítězství“. 

Protože máme mocného ve-

lekněze, který vstoupil až před Boží 

tvář, Ježíše, Syna Božího, držme se 

toho, co vyznáváme. (Žd 4,14) 

Můj lid zajde, protože odmítá 

poznání. Ty jsi zavrhl poznání a já 

zavrhnu tebe; nebudeš mým knězem. 

Zapoměls na zákon svého Boha; i já 

zapomenu na tvé syny. (Oz 4,6) 

Ježíš svolal svých Dvanáct a 

dal jim sílu a moc vyhánět všechny 

démony a léčit nemoci. Poslal je 

zvěstovat Boží království a uzdravo-

vat. (L 9,1-2) 

Potom určil Pán ještě sedm-

desát jiných a poslal je před sebou po  



realizovat. Neměli bychom ignorovat 

biblické výzvy k činu. 

5/ Toto rozhodnutí bude 

ovlivňovat náš život. 

Začneme od Nové smlouvy. 

Bůh a Jeho andělé jsou reál-

ní. Satan, bůh tohoto světa a jeho 

padlí andělé, démoni, jsou reální. 

Jsou to inteligentní bytosti, jsou to 

jednající osoby, služební duchové.  

Pro Ježíše je satan reálný 

(nebyl pouhou myšlenkou). 

" Tu ho vezme ďábel na do 

svatého města, postaví ho na vrcho-

lek chrámu a řekne mu: "Jsi-li Syn 

Boží, vrhni se dolů; vždyť je psáno: 

`Svým andělům dá příkaz a na ruce tě 

vezmou, abys nenarazil nohou na 

kámen´!"Ježíš mu pravil: "Je také 

psáno: `Nebudeš pokoušet Hospodi-

na, Boha svého.´" Pak ho ďábel vez-

me na velmi vysokou horu, ukáže mu 

všechna království světa i jejich slávu 

a řekne mu: "Tot o všechno ti dám, 

padneš-li přede mnou a budeš se mi 

klanět." Tu mu Ježíš odpoví: "Jdi z 

cesty, satane; neboť je psáno: 

`Hospodinu, Bohu svému, se budeš 

klanět a jeho jediného uctívat.´ V té 

chvíli ho ďábel opustil, a hle, andělé 

přistoupili a obsluhovali ho. (Mt 4,3-

11 čti celé) 

Řekl jim: „Viděl jsem, jak 

satan padá s nebe jako blesk.“(L 

10,18) 

A strhla se bitva na nebi: Mi-

chael a jeho andělé se utkali s dra-

kem. Drak i jeho andělé bojovali, ale 

nezvítězili, a nebylo již pro ně místa v 

nebi. A veliký drak, ten dávný had, 

zvaný ďábel a satan, který sváděl celý 

svět, byl svržen na zem a s ním i jeho 

andělé. (Zj 12,7-9) 

Všimněme si, jaké důležité 

informace nám Písmo, Ježíš, sdílí: 

Když nečistý duch vyjde z 

člověka, bloudí po pustých místech a 

hledá odpočinutí, ale nenalézá. Tu 

řekne: `Vrátím se do svého domu, 

odkud jsem vyšel.´ Přijde a nalezne 

jej prázdný, vyčištěný a uklizený. Tu 

jde a přivede s sebou sedm jiných 

duchů, horších, než je sám, a vejdou 

a bydlí tam; a konce toho člověka 

jsou horší, než začátky. Tak bude i s 

tímto zlým pokolením." (Mt 12, 43-

45) 

Kristus odhaluje i „taktické 

instrukce“:  

dvou do každého města i místa, kam 

měl sám jít. … Těch sedmdesát se 

vrátilo s radostí a říkali: "Pane, i 

démoni se nám podrobují ve tvém 

jménu." (L 10,1.17) 

Jan mu řekl: "Mistře, viděli 

jsme kohosi, kdo v tvém jménu vyhá-

ní démony, ale s námi nechodil; i 

bránili jsme mu, protože s námi ne-

chodil." Ježíš však řekl: "Nebraňte 

mu! Žádný, kdo učiní mocný čin v 

mém jménu, nemůže mi hned na to 

zlořečit. (Mk 9,38-39) 

Před Boha nepřicházíme 

proto, že jsme v zoufalé, neřešitelné 

situaci.  Problémy, potíže, překážky 

nevládnou nám, ale my vládneme 

jim. 

Boha zajímá, jak svou vírou 

uskutečňujeme Boží spravedlivé 

království. Boha zajímá, kdo má 

rozum, kdo se zajímá o Boží vůli, 

uskutečňování Božích plánů. 

Nenechej se paralyzovat, 

hledej inspiraci a povzbuzení 

v Písmu. 

Mám ještě pokračovat? 

Vždyť by mi nestačil čas, kdybych 

měl vypravovat o Gedeónovi, Bará-

kovi, Samsonovi, Jeftovi, Davidovi, 

Samuelovi a prorocích,  kteří svou 

vírou dobývali království, uskuteč-

ňovali Boží spravedlnost, dosáhli 

toho, co jim bylo zaslíbeno; zavírali 

tlamy lvům, krotili plameny ohně, 

unikali ostří meče, v slabosti nabý-

vali síly, vedli si hrdinsky v boji, 

zaháněli na útěk vojska cizinců … 

(Žd 11,32-34) 

I když půjdu roklí šeré smr-

ti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť 

se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl 

mě potěšují. (Ž 23,4) 

Nezemřu, budu žít, budu 

vypravovat o Hospodinových či-

nech. (Ž 118,7) 

V moci jazyka je život i 

smrt, kdo ho rád používá, nají se 

jeho plodů. (Př 18,21) 

A tak, moji milí, jako jste 

vždycky byli poslušní - nikoli jen v mé 

přítomnosti, ale nyní mnohem více v 

mé nepřítomnosti - s bázní a chvěním 

uvádějte ve skutek své spasení. (Fp 

2,12) 

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) 

 

Závěr:  

 

1/  Máme poznání (z Písma), jaká je 

celá situace. 

2/  Církev má být poddaná Kristu, 

ALE ne oddaná napospas situaci (-

cím). 

3/  Kristus svou církev vede, aby 

uplatňovala (duch. moc a autoritu, 

nynější zaslíbení, dary atd.).  

4/ Odbouráváme to, co do Bible a 

církve nepatří (špatná tradice, nábo-

ženství, sebelítost, lenost, pochybnosti 

…). 

5/  Můj lid zajde, protože odmítá po-

znání… (Oz 4,6)  

6/  Cílem je oslava Boha a zvěstování 

evangelia. 

7/  Jsme, jsem součástí „něčeho“ vel-

kého. Poznáváme to částečně, ale i to 

je velmi mnoho. Díky Bohu za to, že 

na tom máme podíl.  

 

Duchovní svět 
Pavel Kalous, 27.7.2016 

 

Berme Bibli vážně, protože 

nám Bůh zde „nalívá čistého vína“. 

Ježíš řekl Židům, kteří mu 

uvěřili: „Zůstanete-li v mém slovu, 

jste opravdu mými učedníky. Poznáte 

pravdu a pravda vás učiní svobodný-

mi." (J 8,31-32) 

Berme Bibli vážně: 

1/ V Bibli, „knihovně“, je Bo-

ží slovo. Je zdrojem cenných informa-

cí. 

2/ Všecko, co je tam psáno, 

bylo napsáno k  našemu poučení … 

(Ř 15,4) 

3/ Bůh chce, abychom si uvě-

domili své postavení; kým v Kristu 

jsme. Nejsme ohnuté náboženské má-

tohy“, jsme dědicové, jsme v průvodu 

Vítěze. 

4/ Víme-li, kým jsme, čeká 

nás rozhodnutí své postavení  



Což může někdo vejít do do-

mu silného muže a uloupit jeho věci, 

jestliže dříve toho siláka nespoutá? 

Pak teprve vyloupí jeho dům. (Mt 12, 

29) 

Nikdo nemůže vejít do domu 

silného muže a uloupit jeho věci, 

jestliže toho siláka dříve nespoutá. 

Pak teprve vyloupí jeho dům. (Mk 

3,27)  

 Ježíš a apoštolé věděli, kdo 

je skutečný nepřítel i to, jak s ním 

nakládat: Proto se zjevil Syn Boží, 

ABY  zmařil činy ďáblovy. (1J 3,8) 

Řekl jim: „Viděl jsem, jak 

satan padá s nebe jako blesk. Hle, dal 

jsem vám moc šlapat po hadech a 

štírech a po veškeré síle nepřítele, 

takže vám v ničem neuškodí. Ale ne-

radujte se z toho, že se vám podrobují 

duchové; radujte se, že vaše jména 

jsou zapsána v nebesích." (L 10,18-

20)  

Nevedeme svůj boj proti lid-

ským nepřátelům, ALE proti mocnos-

tem, silám a všemu, co ovládá tento 

věk tmy, proti nadzemským duchům 

zla. Proto vezměte na sebe plnou Boží 

zbroj, abyste se mohli v den zlý po-

stavit na odpor, všechno překonat a 

obstát. (Ef 6,12-13) 

Podřiďte se tedy Bohu. Vze-

přete se ďáblu a uteče od vás, přibliž-

te se k Bohu a přiblíží se k vám. (Jk 

4,7) 

Buďte střízliví! Buďte bdělí! 

Váš protivník, ďábel, obchází jako 

`lev řvoucí´ a hledá, koho by pohltil. 

Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a 

pamatujte, že vaši bratří všude ve 

světě procházejí týmž utrpením jako 

vy. (1Pt 5, 8-9) 

Ve Staré smlouvě čteme o 

duchovním pozadí:  

Za časného jitra vstal sluha 

muže Božího, vyšel ven, a hle, vojsko 

s koňmi a vozy obkličovalo město. 

Mládenec Elíšovi řekl: "Běda, můj 

pane, co teď budeme dělat?" Odvětil: 

"Neboj se, protože s námi je jich víc 

než s nimi." Potom se Elíša modlil: 

"Hospodine, otevři mu prosím oči, 

ABY viděl!" Tu Hospodin otevřel 

mládenci oči a on uviděl horu plnou 

koní a ohnivých vozů okolo Elíši.

( 2Kr 6,15-17) 

Řekl mi: "Neboj se, Danieli, 

neboť od prvního dne, kdy ses rozho-

dl porozumět a pokořit se před svým 

Ježíš řekl Židům, kteří mu 

uvěřili: „Zůstanete-li v mém slovu, 

jste opravdu mými učedníky.  Pozná-

te pravdu a pravda vás učiní svobod-

nými." (J 8,31) 

Písmo nás informuje o půvo-

du satana, padlého anděla (Lucifera = 

světlonoše). 

Nejprve úvodem: satan je 

poražen! Mnoho křesťanů, protože 

nejsou svými církvemi vyučeni, se 

chovají jako by nepřítel poražen ni-

kdy nebyl. Podvědomě „cítí“ (myslí 

si), že má velkou moc, je velice chyt-

rý, ačkoliv tomu tak není. A protože 

nejsou vyučeni, nevědí, jak s ním 

jednat nebo že s ním mají a mohou 

vůbec jednat. Proto podléhají různým 

formám „strachů“ (strach ze smrti, 

nemocí, deprese – útlak, ze ztrát 

apod.). 

Nepřemýšlejme poraženec-

kým způsobem. Chci vám říct, že 

tato nová vyučovací série mnoho 

z vás osvobodí, protože poznáte 

pravdu. Chvála Ježíši Kristu. 

K Bohu vzhlížíme k nebi, na satana 

se díváme dolů, na plazícího se ha-

da, máme po něm šlapat. 

Což není každý anděl jen du-

chem, vyslaným k službě těm, kdo 

mají dojít spasení? (Žd 1,14) 

Bůh vysílá anděly proto, aby 

nám sloužili, pracují pro nás. 

Připomeňme si, že Ježíš má 

absolutní moc. Mocnosti tu jsou, ale 

Ježíš nám říká pravdu. Jak je tedy 

možné, že ďábel ovládá lidi? Protože 

jim LŽE. 

Ježíš přistoupil a řekl jim: 

„Je mi dána VEŠKERÁ moc na NEBI 

i na ZEMI. Jděte ke všem národům a 

získávejte mi učedníky, křtěte ve jmé-

no Otce i Syna i Ducha svatého … 

„ (Mt 28,18) 

Soud pak je v tom, že vládce 

tohoto světa JE již odsouzen. (J 

16,11)  

Naplnil Ježíš i tuto část svého   

Bohem, byla tvá slova vyslyšena a já 

jsem proto přišel. AVŠAK ochránce 

perského království stál proti mně po 

jednadvacet dní. Dokud mi nepřišel 

na pomoc Míkael (Michal KR), jeden 

z předních ochránců, zůstal jsem tam 

u perských králů. Přišel jsem, abych 

tě poučil o tom, co potká tvůj lid v 

posledních dnech, neboť vidění se 

týká těchto dnů." (Da 10,12-14) 

Hospodinův anděl se položí 

táborem kolem těch, kteří se bojí 

Boha, a bude je bránit. (Ž 34,8)  

Obecně z toho, co Písmo 

odhaluje, víme: 

1/ Zlo má svůj jasný původ, 

který nevychází od Boha; 

2/ Původem Zla je satan, 

padlý anděl; 

3/ Zlo je reálné, protože reál-

ný je satan; 

4/ Satan je jen jeden, ale má 

mnoho „pomocníků“, tj. démonů; 

5/  Démoni mají různou míru 

moci, určení a postavení, mají také 

svá jména; 

6/ Tito Boží a lidští nepřátelé 

mají inteligenci a vychytralost (lež), 

nikoliv však moudrost a pravdu; 

7/ Cílem těchto bytostí je 

ničit a zabíjet. 

  

Závěr:  

 

1/  Bůh vše v Kristu dokonal. 

2/  Díl „dějin spásy“ dokonáváme 

my, kristovci. 

3/  Satan, démoni jsou reální jako 

Bůh, Syn, Duch svatý a andělé. 

4/  Písmo vyučuje o naší pozici a 

situaci, osvojme si to. 

5/  Písmo vyučuje jak jednat 

s poraženým nepřítelem. 

6/  Nejsme v rukou „osudu“, ale 

jsme Bohem vybaveni k tomu „to 

změnit“. 

7/  Sám Bůh očekává, že budeme ve 

víře a poslušnosti jednat (tj. zabírat 

zemi). 

 

 

Duchovní svět - Původ zla, sa-

tana (padlého anděla) 
Pavel Kalous, 3.8.2016 

 

Je velmi dobré vědět, s kým 

máme to dočinění. Berme Bibli váž-

ně, protože nám Bůh zde „nalívá 

čistého vína“. 



úkolu zde na zemi? ... Proto se zjevil 

Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy. 

(1J 3,8) Jistě, naplnil. 

I Lucifer byl stvořen skrze 

Krista a pro Krista: 

On (Ježíš) je obraz Boha 

neviditelného, prvorozený všeho 

stvoření, neboť v něm bylo stvořeno 

všechno na nebi i na zemi - svět vidi-

telný i neviditelný; jak nebeské trůny, 

tak i panstva, vlády a mocnosti a 

všechno je stvořeno skrze něho a pro 

něho. On předchází všechno, všech-

no v něm spočívá. (Ko 1,15)  

Vymazal dlužní úpis, jehož 

ustanovení svědčila proti nám, a zce-

la jej zrušil tím, že jej přibil na kříž. 

Tak ODZBROJIL a veřejně ODHA-

LIL každou mocnost i sílu a SLAVIL 

nad nimi VÍTĚZSTVÍ. (Ko 2,14) 

Nejsme průvod odzbroje-

ných, poražených, naopak, Kristus 

nás vyzbrojuje. Používáš plnou Boží 

zbroj? 

Proto ho Bůh vyvýšil nade 

vše a dal mu jméno nad každé jméno, 

aby se před jménem Ježíšovým sklo-

nilo KAŽDÉ koleno - na nebi, na 

zemi i pod zemí. (Fp 2,9) 

Váš otec je ďábel a vy chcete 

dělat, co on žádá. On byl vrah od 

počátku a nestál v pravdě, poněvadž 

v něm pravda není. Když mluví, ne-

může jinak než lhát, protože je lhář a 

otec lži. (J 8,44) 

Když se modlíme, tak se v 

duchovní oblasti něco děje (jako u 

Daniela), nevzdávejme to dříve, do-

kud to nevybojujeme. Neexistuje 

ustavičný boj mezi dobrem a zlem 

(tzv. dualismus). Biblické teze jsou 

naprosto jasné: absolutním vládcem 

je Bůh a z jeho pohledu je dokoná-

no, vládce tohoto světa (ďábel) je 

odsouzen. 

Dívejme se pohledem VÍTĚ-

ZE. Ďábel  NEMÁ žádnou  moc, 

významu obou popisů, následuje: 

hebr. SÁTÁN - odpůrce, protivník, 

nepřítel, žalobce, obviňovatel, svůd-

ce; ten, kdo se staví proti, řec. DIA-

BOLOS – pomlouvač, osočuje, obvi-

ňovatel, odpůrce. 

Podívejme se, jak se stalo, že 

se z Lucifera stal Satan, jsou zde in-

formace o minulosti, současnosti i 

budoucnosti. 

I stalo se ke mně slovo Hos-

podinovo: "Lidský synu, řekni týrské-

mu vévodovi: Toto praví Panovník 

Hospodin: Ve svém domýšlivém srdci 

si říkáš: »Jsem Bůh, sedím na bož-

ském trůnu v srdci moří.« Jsi člověk, 

a ne Bůh, i když své srdce vydáváš za 

srdce božské! Hle, jsi moudřejší než 

Daniel, nic tajného se před tebou ne-

utají. Svou moudrostí a rozumností 

ses domohl blahobytu, do svých po-

kladnic jsi získal zlato a stříbro. 

Množstvím své moudrosti a svými 

obchody jsi rozhojnil svůj blahobyt a 

pro ten tvůj blahobyt se tvé srdce sta-

lo domýšlivým." Proto praví Panov-

ník Hospodin toto: "Protože své srdce 

vydáváš za srdce božské, hle, přivedu 

na tebe cizí, kruté pronárody; na krá-

su tvé moudrosti vytasí své meče, zne-

světí tvou skvělost. Spustí tě do jámy, 

zemřeš smrtí skolených v srdci moří. 

Budeš ještě prohlašovat: »Jsem Bůh«, 

před tím, kdo tě zabije? Jsi člověk, a 

ne Bůh, jsi v rukou těch, kdo tě skolí. 

(Ez 28,1-9) 

"Lidský synu, začni žalozpěv 

nad týrským králem. Zapěj o něm: 

Toto praví Panovník Hospodin: Byl 

jsi věrným obrazem pravzoru, plný 

moudrosti a dokonale krásný. Byl jsi 

v Edenu, zahradě Boží, ozdoben vše-

mi drahokamy: rubínem, topasem, 

jaspisem, chrysolitem, karneolem, 

onyxem, safírem, malachitem a sma-

ragdem. Tvé bubínky a flétny byly 

zhotoveny ze zlata; byly připraveny v 

den, kdy jsi byl stvořen. Byl jsi zářivý 

cherub ochránce, k tomu jsem tě ur-

čil, pobýval jsi na svaté hoře Boží, 

procházel ses uprostřed ohnivých 

kamenů, na svých cestách jsi byl bez-

úhonný ode dne svého stvoření, DO-

KUD se v tobě nenašla podlost. Pro 

množství tvých obchodů se tvé nitro 

naplnilo násilím a ty jsi zhřešil. I 

skolím tě, srazím z hory Boží, cherube 

ochránce, vyhladím tě zprostředka 

ohnivých kamenů. Pro tvou krásu se 

nenechte si to nalhat. 

Uvedu příklad na ministru 

„PROPAGANDY“, Josefu Goebbel-

sovi: Jeho řečnické umění bylo strhu-

jící a jeho propagandistická práce 

bravurní. Bezmezně obdivoval Hitle-

ra a bez zaváhání plnil všechna jeho 

přání a rozkazy. Od roku 1933 se jako 

ministr lidové osvěty a propagandy 

snažil vychovávat německý lid tak, 

aby byl naprosto oddán myšlenkám 

nacionálního socialismu. Goebbels 

byl jedním z hlavních iniciátorů anti-

semitských zákonů a propagátorem 

totální války.  

On mluvil a lidé mu všechno 

uvěřili. Ďábel nemá víc než slovo, 

nemá tanky, dělá propagandu, aby 

lidi donutil dělat i naprosto odporné 

věci. Pro jaké slovo se rozhodneš, 

čemu uvěříš? Tomu, co říká Bůh, ne-

bo tomu, co říká ďábel? Nechme v 

sobě rozpouštět Boží slovo, ono vy-

působuje víru a víra není pocit. 

Dávejme pozor na to, co si 

pouštíme do hlavy, čemu se věnuje-

me, co přijímáme. Nechme se prostu-

povat, občerstvovat Božím Duchem. 

Dejme se k dispozici Bohu. 

Bůh nestvořil Satana, stvo-

řil Lucifera.  

Nejzchytralejší ze vší polní 

zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, 

byl had.  (Gn 3,1)  

To ukazuje na to, že: 

1/  i had je jen a pouze stvoře-

ní, nikoliv Stvořitel (původ všeho  

živého je u Boha); 

2/  tato bytost je tu představe-

na nikoliv jako „nádherný anděl  

Světlonoš“, ale jako „plazící se had“ ; 

3/  autoritu na zemi nemá /

mít/ had, ale člověk; 

4/  i když je had vychytralý (a 

prolhaný), není moudrý; 

5/  i když lží ukradne zemi, 

žádné „vítězství“ mu z toho nepoply-

ne. 

Kde se ďábel vzal?  

LUCIFER (lat.)- znamená 

třpytivá hvězda, světlonoš (lux = 

světlo, fero = nesu), tj. v prvé řadě 

jitřenka (jitřní hvězda). Lucifer je 

jméno – hebr. termín helel ben ša-

char, „zářící, syn jitra“). LXX, pře-

kládá jako PHOSPHOROS – zářící, 

svítící. Je to vysoce postavený anděl 

– posel, služebník (reálná duchovní 

bytost). Všimněme si rozdílného  



se stalo tvé srdce domýšlivým, pro 

svou skvělost jsi zkazil svoji moud-

rost, svrhnu tě k zemi, dám tě za po-

dívanou králům. Množstvím svých 

nepravostí, nepoctivostí svých ob-

chodů jsi znesvětil své svatyně. Způ-

sobím, že z tvého středu vyšlehne 

oheň a stráví tě, pohodím tě na zem 

jako popel před očima všech, kdo tě 

spatří. Všude mezi lidmi, kde tě znají, 

strnou nad tebou v úděsu, staneš se 

odstrašujícím příkladem, zanikneš 

navěky." (Ez 28,12-19) 

I cypřiše se radují nad tebou 

i libanónské cedry od chvíle, kdy jsi 

padl: "Už nevstane ten, kdo nás ká-

cel!" I nejhlubší podsvětí je kvůli 

tobě rozrušeno, čeká na tvůj příchod, 

probudilo kvůli tobě přízraky, všech 

vojevůdců země. Všechny krále pro-

národů přimělo vstát ze svých trůnů. 

Ti všichni se ozvou a řeknou tobě: 

"Také jsi jako my pozbyl síly? Už jsi 

nám podoben! Do podsvětí byla svr-

žena tvá pýcha, hlučný zvuk tvých 

harf. Máš ustláno na hnilobě, při-

krývku máš z červů."  Jak jsi spadl z 

nebe, třpytivá hvězdo (lucifeře KR), 

jitřenky synu! Jak jsi sražen k zemi, 

zotročovateli pronárodů! A v SRDCI 

sis říkal: "Vystoupím na nebesa, vy-

výším svůj trůn nad Boží hvězdy, za-

sednu na Hoře setkávání na nejzaz-

ším Severu. Vystoupím na posvátná 

návrší oblaků, s Nejvyšším se budu 

měřit." Teď jsi svržen do podsvětí, do 

nejhlubší jámy! (Iz 14,8-15) 

Kde vzal Satan svoje pomoc-

níky? Padli společně s ním. 

Tu se ukázalo na nebi jiné 

znamení: Veliký ohnivý drak s deseti 

rohy a sedmi hlavami, a na každé 

hlavě měl královskou korunu. Oca-

sem smetl třetinu hvězd z nebe a svr-

hl je na zem. A drak se postavil před 

ženu, aby pohltil její dítě, jakmile se 

narodí. (Zj 12,3) 

A strhla se bitva na nebi: 

Michael a jeho andělé se utkali s 

drakem. Drak i jeho andělé bojovali, 

ale nezvítězili, a nebylo již pro ně 

místa v nebi. A veliký drak, ten dávný 

had, zvaný ďábel a satan, který svá-

děl celý svět, byl svržen na zem a s 

ním i jeho andělé. (Zj 12,7) 

 

Závěr: 

 

1/ Satan JE Kristem definitivně 

poražen. To je fakt! 

2/ Jediné, čím satan disponuje, jsou 

lži (různou formou, slova, „kulisy“). 

3/ Kristus, Písmo nám o jeho situaci 

odhaluje pravdu (osvobozující prav-

du). 

4/ Kristovci si mají tuto pozici osvojit 

a uplatňovat vládu nad „hady a štíry“. 

5/ Písmo o něm zjevuje původ i 

(špatný) závěr. 

6/ Nejsme v pozici poraženců! 

7/ Sám Kristus nás uvádí do 

„pravdy“, JAK zacházet s poraženým 

nepřítelem. Učme se to dále.     

 

Duchovní svět - Jména zla 
Pavel Kalous, 10.8.2016 

 

Už jsme si řekli, že Bible jas-

ně učí o satanu, démonech a o tom, 

jak se s nimi vypořádat. Pak nebude-

me povedeni či okrádáni o svobodu, 

kterou nám Kristus vydobyl, nebude-

me bezbranní. Musíme to ovšem dě-

lat způsobem, jakým učí Písmo. Je 

třeba vědět, co Bible říká o démo-

nech. Nelze to ignorovat. Jsme ve 

stálé duchovní bitvě /boj víry/, i 

když je válka již vyhraná. 

Duch výslovně praví, že v 

posledních dobách někteří odpadnou 

od víry a přidrží se těch, kteří svádějí 

démonskými naukami. (1Tm 4,1) 

Je vůbec možné odpadnout 

od Krista? Jistě. Pokud nejste úzce 

napojeni na Krista, tak nerozpoznáte 

příchod antikrista a uvěříte mu. Znej-

te dobře Písmo, znejte dobře Pána. 

Písmo nás informuje o půvo-

du satana, padlého anděla (Lucifera). 

Žádný „dualismus“! Bůh je Stvořitel, 

Boha nikdo nestvořil, je věčný a jedi-

nečný. Je to nepochopitelný fakt, ale 

je to vírou přijatá realita. Pro spásu 

není zapotřebí pochopit vše. Kristus 

má tu nejvyšší „kartu v rukávu“. 

On (Ježíš) je obraz Boha ne-

viditelného, prvorozený všeho stvoře-

ní, neboť v něm bylo stvořeno všech-

no na nebi i na zemi - svět viditelný i 

neviditelný; jak nebeské trůny, tak i 

panstva, vlády a mocnosti - a všechno 

je stvořeno skrze něho a pro něho. On 

předchází všechno, všechno v něm 

spočívá. (Ko 1,15) 

Kristus dobře ví, kdo je ďá-

bel. Byl snad překvapen, když se se-

tkali na poušti? Lucifer, to byla doko-

nalá bytost, Bohem stvořená, ale pak 

se zkazil. Ty se také můžeš zkazit, 

pozor na to.  

Sílu svého mocného působe-

ní prokázal přece na Kristu: Vzkřísil 

ho z mrtvých a posadil po své pravici 

v nebesích, vysoko nad všechny vlá-

dy, mocnosti, síly i panstva, nad 

všechna jména, která jsou vzývána, 

jak v tomto věku, tak i v budoucím. 

`Všechno podrobil pod jeho nohy´ a 

ustanovil jej svrchovanou hlavou 

církve, která je jeho tělem, plností 

toho, jenž přivádí k naplnění všech-

no, co jest. (Ef 1,20) 

Bible výslovně jmenuje tři 

„super“ anděly (archanděly) a jejich 

pozici: Lucifera, Michaela a Gab-

riela. 

1/  Lucifer /ř. phosphoros,/ 

reprezentuje zářící krásu, moudrost a 

chválu. 

2/  Michael /“kdo je jako 

Bůh“/ reprezentuje moc, sílu a auto-

ritu. 

3/  Gabriel /“muž Boží“/ re-

prezentuje poselství, hlasatelství; ten, 

kdo něco přináší (Da 9,21). 

Všechny bytosti dohromady 

skládají Boží nádheru a existenci. I 

my jsme Boží tělo, když se poskládá-

me dohromady, máme ukazovat na 

Boží skvělost. 

ARCHANGGELOS - nadří-

zený anděl, vládce, kníže, „náčelník“ 

dalších andělů. Všichni reprezentují 

jednotlivé skupiny, tedy množství 

andělů. Bůh nám posílá anděly na 

pomoc. 

Což není každý anděl jen 

duchem, vyslaným k službě těm, kdo 

mají dojít spasení? (Žd 1,14) 

Zdaliž všickni nejsou služeb-

ní duchové, kteříž posíláni bývají k 

službě pro ty, jenž mají dědičně ob-

držeti spasení? (Žd 1,14 KR) 

Což nejsou všichni (andělé) 

jen duchové určení k tomu, aby slou-

žili? Vždyť on je posílá, aby byli po 

ruce těm, kterým se má dostat spásy 

jako dědictví. (Žd 1,14 Petrů) 

Zlý má různá jména, ekviva-

lenty (zloděj, had, drak, ďábel a Sa-

tan,...) 

  Tu se ukázalo na nebi jiné 

znamení: Veliký ohnivý /ryšavý KR, 

rudý B21/ DRAK s deseti rohy a sed-

mi hlavami, a na každé hlavě měl 

královskou korunu. Ocasem smetl 

třetinu hvězd z nebe a svrhl je na 



 BAZAR oblečení — ohlédnutí                                               redakce 

 Již po šesté jsme uskutečnili tradiční podzimní 

bazar oblečení. Tentokrát nás překvapil hojnou účastí 

zájemců. Díky Bohu za to.  

 Co zbylo jsme odvezli na litoměřickou chari-

tu. Děkujeme všem, kteří oblečení přinesli a tím vlast-

ně pomohli jiným. Děkujeme také sestrám Šárce a 

Dáše, které na sebe vzaly břemeno zajištění celé akce. 

 Žalmista v Ž 86,15 vyznává, jak je Bůh slitov-

ný, milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný a věrný s 

člověkem. Svůj soucit vyjádřil největším skutkem na 

kříži.  

 Nás Bůh také vede k tomu, abychom měli sou-

cit s ostatními. Věříme, že i tímto způsobem jsme 

mohli vyjádřit zájem i pomoc a soucit s těmi, kteří 

přišli a „zadarmo nabrali“. Ještě jednou velké podě-

kování vám všem za pomoc. 

 Zástupy se Jana ptaly: "Co jen máme 

dělat?" On (Ježíš) jim odpověděl: "Kdo má 

dvoje oblečení, dej tomu, kdo nemá žádné, a 

kdo má co k jídlu, udělej také tak." L 3,10-11 

v něm pravda není. Když mluví, ne-

může jinak než lhát, protože je lhář a 

otec lži. (J 8,44) 

 Kde najdeme pravdu? V Bo-

žím slově. Pojďme na kolena, hledej-

me v Písmu, a najdeme pravdu, která 

nás osvobodí. Troufněme si dělat 

správná vyznání. Postavme se ďáblu, 

on je pod našima nohama, máme po 

něm šlapat. Vykazujme ho z našich 

životů. 

 

Duchovní svět-jména zla 2.část 
Pavel Kalous, 17.8.2016 

 

Pověst o něm se roznesla po 

celé Sýrii; přinášeli k němu všechny 

nemocné, postižené rozličnými nedu-

hy a trápením, posedlé, náměsíčné, 

ochrnuté, a uzdravoval je. (Mt 4,24) 

Tady vidíme obecné popsání 

činnosti Pána Ježíše Krista – kázal, 

učil a uzdravoval. A teď si ukážeme 

konkrétní příklady: Když nastal ve-

čer, přinesli k němu mnoho posed-

lých; i vyhnal duchy svým slovem a 

všechny nemocné uzdravil. (Mt 8,16) 

Mnozí lidé, kteří byli psy-

chicky nemocní, byli ve skutečnosti 

posedlí démonem. To, že nemáte zku-

šenost s plným uzdravením či s ote-

vřenými projevy démona, ještě ne-

znamená, že jste se s tím nesetkali. 

Možná jste si to pouze neuvědomova-

li. Démoni mohou způsobovat růz-

nou míru destrukce, někteří pouze 

spoutávají (nemůžete žít v pokoji), 

jiní vedou k např. sebevraždě: Když 

nečistý duch vyjde z člověka, bloudí 

po pustých místech a hledá odpočinu-

tí, ale nenalézá. Tu řekne: `Vrátím se 

do svého domu, odkud jsem vyšel.´ 

Přijde a nalezne jej prázdný, vyčiště-

ný a uklizený. Tu jde a přivede s se-

bou sedm jiných duchů, horších, než 

je sám, a vejdou a bydlí tam; a konce 

toho člověka jsou horší, než začátky. 

Tak bude i s tímto zlým pokole-

ním." (Mt 12,43-45) 

Ježíš nám tady odkrývá Ďáb-

lovu činnost. Existují duchové, kteří 

bloudí, jsou mimo tělo. Oni fungují 

nezávisle na těle, ale tělo zpátky vy-

hledávají. Když duch vidí, že není 

„dům“ obsazen Duchem Svatým, tak 

si vyhledává jiné bezprizorní duchy a 

spolu s nimi toho člověka obsadí. 

Konce toho člověka jsou horší než 

začátky.  

Démoni jsou inteligentní by-

tosti, mají své záměry a jsou schopni 

se spojit, aby dosáhli svého cíle. Jsou 

neustále aktivní a jejich cílem je totál-

ní destrukce. To jsou informace, které 

jsou velice důležité. Důležité je, udr-

žovat zásadní směr – mířit k Bohu, 

kázat evangelium, uzdravovat a vy-

mítat démony a kázat, že se přiblížilo 

Boží Království. 

Démoni člověka i fyzicky 

sužují: Když přišli k zástupu, přistou-

pil k němu jeden člověk a na kolenou 

prosil: „Pane, smiluj se nad mým 

synem, neboť je náměsíčný a je na 

tom zle:  
Dokončení příště. 

 

zem. A DRAK se postavil před ženu, 

aby pohltil její dítě, jakmile se naro-

dí...A strhla se bitva na nebi: Micha-

el a jeho andělé se utkali s DRA-

KEM. DRAK i jeho andělé bojovali, 

ale nezvítězili, a nebylo již pro ně 

místa v nebi. A veliký drak, ten dávný 

had, zvaný ďábel a satan, který svá-

děl celý svět, byl svržen na zem a s 

ním i jeho andělé...13 Když DRAK 

viděl, že je svržen na zem, začal pro-

následovat ženu, která porodila syna. 

Ale té ženě byla dána dvě mocná orlí 

křídla, aby mohla uletět na poušť do 

svého útočiště, kde ukryta před HA-

DEM byla zachována při životě rok a 

dva roky a polovinu roku. A HAD za 

ní vychrlil ze chřtánu proud vody 

jako řeku, aby ji smetl. Ale země při-

spěla ženě na pomoc, otevřela ústa a 

pohltila tu řeku, kterou drak vychrlil. 

DRAK v hněvu vůči té ženě rozpoutal 

válku proti ostatnímu jejímu potom-

stvu, proti těm, kdo zachovávají při-

kázání Boží a drží se svědectví Ježí-

šova. A DRAK se postavil na břeh 

moře. (Zj 12,3-18) 

 Tu jsem viděl, jak z nebe se-

stupuje anděl, který má v ruce klíč od 

propasti a veliký řetěz. Zmocnil se 

DRAKA, toho dávného HADA, toho 

ĎÁBLA a SATANA. (Zj 20,1) 

 Vrah, původce lži. Je to 

ničitel, destruktor, který Boží slovo 

překrucuje a odporuje mu. 

 Váš otec je ďábel a vy chcete 

dělat, co on žádá. On byl vrah od 

počátku a nestál v pravdě, poněvadž 



 Setkání se zástupcem státu Izrael                              Pavel Kalous 

 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." (Genesis 12,2-3) 

 

 Abyste nespoléhali na svou vlastní moudrost, 

chtěl bych, bratří, abyste věděli o tomto tajemství: Část 

Izraele propadla zatvrzení, avšak jen do té doby, pokud 

nevejde plný počet pohanů. Pak bude spasen všechen 

Izrael, jak je psáno: `Přijde ze Sióna vysvoboditel, od-

vrátí od Jákoba bezbožnost; to bude má smlouva s nimi, 

až sejmu jejich hříchy.´ (Ř 11,25-27) 

 

 V neděli 6.listopadu v 16:00 jsme přivítali vzác-

ného hosta, zástupce velvyslance státu Izrael pana Erana 

S. Yuvana. Přestože jsme původně očekávali samotného 

velvyslance pana Garyho Korena, který se z vážných 

důvodů nemohl dostavit, zajisté zklamán nebyl nikdo. 

 Pana Yuvana doprovázel RNDr. Mojmír Kallus, 

který je předsedou ICEJ (Mezinárodní křesťanské velvy-

slanectví Jeruzalém), který byl také skvělým moderáto-

rem a překladatelem. 

 Součástí programu bylo také vystoupení dětské-

ho pěveckého sboru ZŠ v Brozanech pod vedením paní 

učitelky Mgr. Jany Harazímové. Pěvecký sbor zazpíval 

dvě nádherné židovské písně. Uměleckou stránku ještě 

doplnil kroužek izraelských tanců (Eliška Vachutková). 

 Samotné povídání mělo tři části. Pan Kallus 

představil organizaci ICEJ, pan Eran Yuvan pohovořil o 

současné  situaci v Izraeli (zmínil i něco z historie vzniku 

státu Izrael), třetí část tvořily četné dotazy a diskuze. 

 Celá akce se nesla ve vřelém duchu přátelství. Z 

mnohých reakcí bych zmínil jednu, která to celé trefně 

popisuje: „stálo to za to“. Mimochodem, bylo plno. 

 Děkujeme všem, kteří se na této akci jakkoliv 

podíleli a už teď mohu slíbit, že to nebylo naposledy. 



 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 a vyznáních. Ve sboru 

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

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

otázky půstu mě případně kontaktujte. Musím zmínit, Honzík vše nese velmi statečně. 

On ví, že patří Pánu. Kéž se Pán v celé situaci mocně oslaví. V to také věříme a na to 

spoléháme! 

 Žalm 118,16  Hospodinova pravice se vyvýšila, Hospodinova pravice 

koná mocné činy! 17 Nezemřu, budu žít, budu vypravovat o Hospodinových 

činech. 

 Základy křesťanské víry                                                        redakce 

Základy křesťanství aneb Kdyby byl Bůh tak by …  

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

 Každé ÚTERÝ -  18.00, Dvořákova 1, Litoměřice (od parkoviště). 
 

 

 

                                                   Každý je srdečně vítán. 
 

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

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

úvodní lekci. 

www.ichthyslitomerice.cz 



Narozeniny:  
 

Štolcová  Radka          26. 11. 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 září, v prostorách sboru).  

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

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

Modlitební předměty 

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

● English camp  2017                         ● 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 - úterý - 18.00 (prostory sboru, pokud není oznámeno jinak). 

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

    Třebušín - koná se 16. 10. (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

