
 Úvodník                                          listopad 2017 

Kdo jsme                                                       

 Ichthys Litoměřice, je svobodným evangelikálním společenstvím, které 

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

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

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

společenstvím, které můţe navštívit kaţdý bez rozdílu barvy pleti, společenské-

ho postavení a slyšet biblické poselství pro dnešní dobu. 

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

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

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

uplatňuje láskou k bliţnímu. Proto chceme zakládat a budovat společenství 

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

jméno.  

Cíle společenství: 

► stálá evangelizace 

města a okolí             

     

► získávání následovníků 

Ježíše Krista           

             

► podpora misie 

 

► plné, pravidelné  a dob-

rovolné desátky    

                                      

► sociální činnost 

 

► růst sboru a domácích 

skupin                                   

 

► spolupráce s jihokorej-

skými křesťany 

 

► pravidelný modlitební 

život křesťanů                        

 

► duchovní moc pro Kris-

tovu církev         

                    

► aktivní služba 

 

► samofinancování 

 

► zakládání nových sborů 

 

►získání vlastní budovy  

 

 

 Hospodin dokoná za mne; nebo 

milosrdenství tvé, Hospodine, na věky, 

aniž díla rukou svých kdy opustíš. 

(Ţalm 138:8; KR) 
   

 Je ulevující vědět, ţe Bůh si své 

dílo takříkajíc „ošéfuje“. I to je projev 

Jeho milosrdenství, ţe se o Boţí dílo 

nemusíme bát. Celý Ţalm 138 je v du-

chu chvály a vděčnosti ţalmisty za Bo-

ţí věrnost. Kristova církev měla vţdy 

nepřátele. Jenţe, někdy s nimi bojovala 

prostředky Boţími a někdy, ţel, pro-

středky „neboţími“. Je dobře vědět, 

že to, že už s vámi někdo bojuje, je 

jeho vlastní prohrou. 

 Ţárlivým a závistivým Saulem 

pronásledovaný David, ačkoli mohl, 

nikdy neusiloval o Saulovu smrt či ja-

koukoliv degradaci. Prostě věděl, ţe 

„Hospodin dokoná za mě“. Jakkoliv se 

Saul či kdokoliv jiný snaţil o Davido-

vo zničení, vţdy se to obrátilo proti 

Saulovi, proti Davidovým nepřátelům. 

 Proto mohl David s jistotou vy-

znávat: Mému srdci dáváš větší radost, 

než mívají oni z hojných žní a vinobra-

ní. Pokojně uléhám, pokojně spím, ne-

boť ty sám, Hospodine, v bezpečí mi 

dáváš bydlet. (Ţalm 4:8-9) Jsem za to 

Pánu velice vděčný.  

 Být skrytý v Boţí dlani a pozo-

rovat, jak se nepřítel snaţí, jak to jím 

lomcuje,  jak   ho  přivádí  k   šílenství,  

ţe  vám  nemůţe  ublíţit,  protoţe   jste 

skrytí v Kristu, je velice zvláštní. Bůh 

je dobrý. Ten, kdo je vyzbrojen Boţím 

milosrdenstvím, sám dochází milosr-

denství. Kdo se vyzbrojuje a přichází, 

aby ničil, sám bude zničen. 

 Hospodin své dílo neopouští, 

On je totiţ věrný. Nepřátelé na to za-

pomínají a pak narazí. A i kdyţ někteří 

lidé Boţí dílo opouští, Hospodin ne. 

 Zbraně našeho boje nejsou 

světské, tělesné (2K 10,4), ale Boží. 

Jaké? Ţehnání nepřátelům a modlitby 

za ně (L 6,28-29), stálé odpouštění a 

nepočítání utrţených ran (L 6,37) … 

 Kdo Bohu důvěřuje, nemusí se 

o Boţí dílo nikterak bát. A ačkoliv se 

o to nepřítel, nepřátelé mohou jakkoliv 

snaţit a různě intrikovat, Bohu se dílo 

nezhroutí, nemůţe, vţdyť On sám je 

garantem.  

 Uvědom si, že to, že už s te-

bou někdo bojuje, je již jeho vlastní 

jasnou prohrou. Proto uţ předem ví-

me, kdo je vítěz. Chvála Bohu! 

 S vděčností tedy vyznávejme: 

Celým svým srdcem ti vzdávám chvá-

lu, přímo před bohy ti zpívám žalmy, 

klaním se ti před tvým svatým chrá-

mem, tvému jménu vzdávám chválu za 

tvé milosrdenství a za tvou věrnost; 

svou řeč jsi vyvýšil nad každé své jmé-

no. (Ţalm 138:1-2) 
  

         V Kristu   

                          Pavel Kalous, pastor 



Nedělní kázání 

Naáman uzdraven 
Pavel Kalous, 16.07.2017 

 

Naamán, velitel vojska ara-

mejského krále, byl u svého pána ve 

veliké vážnosti a oblibě, protože skr-

ze něho dal Hospodin Aramejcům 

vítězství. Tento muž, udatný bohatýr, 

byl postižen malomocenstvím. Jed-

nou vyrazily z Aramu hordy a zajaly 

v izraelské zemi malé děvčátko. To 

sloužilo Naamánově ženě. Řeklo své 

paní: "Kdyby se můj pán dostal k 

proroku, který je v Samaří, ten by ho 

jistě malomocenství zbavil.“ Naamán 

to šel oznámit svému pánu: "Tak a 

tak mluvilo to děvče z izraelské ze-

mě.„ …(2Kr 5,1-4). Čti celé v. 7-19. 

 

Naáman byl velitelem a sou-

časně se stal blízkým člověkem ara-

mejského krále, který mu dokonce 

dal doporučující dopisy pro izrael-

ského krále, aby se mu tam věnovali.  

V závěru se aramejský král o něj opí-

ral. Tak vysoce postaveným člově-

kem byl. Do jeho ţivota zasáhla váţ-

ná nemoc. V této situaci si člověk 

začíná uvědomovat, ţe jeho vysoké 

postavení a peníze nestačí na jeho 

uzdravení.  

Bůh si v tomto případě pou-

ţil malé děvčátko, které slouţilo v 

Naámanově domě. Je zvláštní, ţe to 

děvče, přestoţe mělo za sebou tako-

vou minulost, nezatrpklo a chtělo 

pomoci svému pánu. Ona není ta, 

která by mu přinesla uzdravení, přes-

to stála na počátku jeho záchrany. 

Dala mu určitý směr. Ona sama byla 

otrokem, přesto si uchránila své srd-

ce, nebyla ukřivděná. Byla otrokem z 

lásky, podobně jako apoštol Pavel ve 

vztahu ke Kristu.  

Aramejský král napsal izra-

elskému králi dopis: 

Když izraelský král dopis 

přečetl, roztrhl své roucho a řekl: 

"Jsem snad Bůh, abych rozdával 

smrt nebo život, že ke mně posílá 

někoho, abych ho zbavil malomocen-

ství? Jen uvažte a pohleďte, že hledá 

proti mně záminku!“ Když Elíša, muž 

Boží, uslyšel, že izraelský král roztrhl 

své roucho, vzkázal králi: "Proč jsi 

roztrhl své roucho? Jen ať přijde ke 

mně. Pozná, že je v Izraeli  

prorok.“ (v.7-8).  

Na Boţích muţích mě vţdy 

fascinuje, jak jsou si jistí nejen Bo-

ţím slovem, ale také Boţím jedná-

ním. Modleme se za to.  

Naamán tedy přijel se svými 

koni a s vozem a zastavil u vchodu do 

Elíšova domu. Elíša mu po poslovi 

vzkázal: "Jdi, omyj se sedmkrát v 

Jordánu a tvé tělo bude opět zdravé. 

Budeš čist.“ Ale Naamán se rozlítil a 

odešel. Řekl: "Hle, říkal jsem si: 

»Zajisté ke mně vyjde, postaví se a 

bude vzývat jméno Hospodina, svého 

Boha, bude mávat rukou směrem k 

posvátnému místu, a tak mě zbaví 

malomocenství.« Cožpak nejsou da-

mašské řeky Abána a Parpar lepší 

než všechny vody izraelské? Cožpak 

jsem se nemohl omýt v nich, abych 

byl čist?" Obrátil se a rozhořčeně 

odcházel.(v.9-12).  

Naáman přijel (Pan Někdo) a 

Boţí prorok ho vůbec nepřivítal, jen 

mu vzkázal, co má udělat. To byla 

rána pro jeho vysoce postavené ego. 

A navíc ten úkol, co mu dal. Ta situa-

ce z vnějšku jakoby ukazovala na 

situaci uvnitř. Kdyţ jsme v tlaku, tak 

to co máme v srdci, vyjde ven. Vůbec 

se mu nevěnoval! Ve vzteku zapo-

mněl, ţe potřebuje uzdravit a odešel. 

Myslel si, ţe bude součástí nějakých 

rituálů, aby byl uzdraven. Pohanské 

národy měly obřady, při kterých se 

čarovalo, vzývali modly, obětovalo, 

apod. Byl tak zaměřen na sebe a na 

své potřeby, ţe o uzdravení málem 

přišel. Kdyby se tím nechal pohltit 

natolik, ţe by ho jeho sluţebníci neo-

vlivnili, tak by na své malomocenství 

pravděpodobně zemřel. My sami bý-

váme sami sobě problémem a často 

to ještě svádíme na okolnosti, ostatní 

lidi, i na Boha.  

Ale jeho služebníci přistoupili 

a domlouvali mu: "Otče, ten prorok ti 

řekl důležitou věc. Proč bys to neudě-

lal? Přece ti řekl: »Omyj se, a budeš 

čist.«“ On tedy sestoupil a ponořil se 

sedmkrát do Jordánu podle slova 

muže Božího. A jeho tělo bylo opět 

jako tělo malého chlapce. Byl čist.

(v.13-14).  

On, vysoce postavený Naá-

man, poslechl svoje sluţebníky a byl 

uzdraven. Díky Bohu, ţe si Bůh  

pouţívá nějakou otrokyni, proroka, 

sluţebníky. Bůh chce tak člověku 

pomoci, ţe si pouţije cokoli.  

Vrátil se k muži Božímu s 

celým svým průvodem. Přišel a po-

stavil se před něho a řekl: "Hle, 

poznal jsem, že není Boha na celé 

zemi, jenom v Izraeli. A nyní přijmi 

prosím od svého služebníka projev 

vděčnosti.“ Elíša odvětil: "Jakože 

živ je Hospodin, v jehož službách 

stojím, nevezmu nic." Třebaže ho 

nutil, aby si něco vzal, on odmítl.

(v.15-16).  

To bylo veliké svědectví. 

Naáman učinil veliké vyznání. On, 

který dříve uctíval modly.  

Nikoli, nýbrž že to, co poha-

né obětují, obětují démonům, a ne 

Bohu. Nechci, abyste vešli ve spole-

čenství s démony (1K 10,20). 

Apoštol Pavel před tím varoval.  

Elíša si od něj nevzal ţádný 

dar, protoţe věděl, ţe je jen ve sluţ-

bách ţivého Hospodina. Nabízel mu 

téměř 30 mil. Kč. Kdyţ Bůh zasáh-

ne, tak je to přesvědčivé. Naámano-

vi byl zjeven Bůh. A on se jedno-

značně přiklonil k izraelskému Bo-

hu. 
Potom Naamán řekl: "Tedy 

nic? Kéž je tvému služebníku dáno 

tolik prsti, kolik unese pár mezků, 

neboť tvůj služebník už nebude při-

pravovat zápalné oběti ani obětní 

hody jiným bohům než Hospodinu. 

Toliko v této věci ať Hospodin tvé-

mu služebníku odpustí: Když můj 

pán vstupuje do domu Rimónova, 

aby se tam klaněl, a opírá se o mou 

ruku, i já se v Rimónově domě sklá-

ním. Když se tedy v Rimónově domě 

budu sklánět, ať Hospodin tvému 

služebníku tuto věc odpustí!“ On 

mu řekl: "Jdi v pokoji.“ (v.17-19).  

Stal se citlivým, komu se 

bude klanět. Ten příběh potvrzuje, 

ţe: Bůh nikomu nestraní (Ř 2,11). 

Modleme se za vládní před-

stavitele. 

Mocnější však je milost, 

kterou dává. Proto je řečeno: `Bůh 

se staví proti pyšným, ale pokorným 

dává milost.´ (Jk 4,6). Naáman se 

pokořil.  

Hospodine, Pane náš, jak 

vznešené je tvoje jméno po vší zemi! 



Svou velebnost vyvýšil jsi nad nebesa. 

Ústy nemluvňat a kojenců jsi vybudo-

val mocný val proti svým protivníkům 

a zastavil nepřítele planoucího po-

mstou. Vidím tvá nebesa, dílo tvých 

prstů, měsíc a hvězdy, jež jsi tam 

upevnil: Co je člověk, že na něho pa-

matuješ, syn člověka, že se ho ují-

máš? (Ţ 8,2-5).  

Bůh můţe i tobě v tvé situaci 

pomoci.  

Na prvním místě žádám, aby 

se konaly prosby, modlitby, přímluvy, 

díkůvzdání za všechny lidi, za vládce 

a za všechny, kteří mají v rukou moc, 

ABYCHOM mohli žít tichým a klid-

ným životem v opravdové zbožnosti a 

vážnosti. To je dobré a vítané u naše-

ho Spasitele Boha, který chce, aby 

všichni lidé došli spásy a poznali 

pravdu (1Tm 2,1-4). Tou pravdou je 

sám Jeţíš, ta je osvobodí. 

Každý ať se podřizuje vládní 

moci, neboť není moci, leč od Boha. 

Ty, které jsou, jsou zřízeny od Boha 

(Ř 13,1). 

 

Závěr: 

 

1/ Jde tu více, neţ o uzdravení. Jde tu 

o setkání se s ţivým, konkrétně jed-

najícím Bohem Izraele. 

2/ Bůh si pouţil nezahořklé neu-

křivděné děvče-otroka, ABY něco 

udělal s Naámanem (řekla mu „jen 

slovo“). 

3/ Naáman se stal viditelným vyzna-

vačem Hospodina. 

4/ Okolnosti jsou nástrojem Boţího 

„tvarování“, ačkoliv je nevytváří či 

nemusí nutně vytvářet Bůh sám. 

5/ Poznává, ţe Bůh nejedná na zákla-

dě nějakých magických úkonů ani 

nevypočítává Naámanovu hříšnou 

minulost. 

6/ Mocnější však je milost, kterou 

dává. Proto je řečeno: „Bůh se staví 

proti pyšným, ale pokorným dává 

milost.“ 

7/ Hospodin jedná tak, aby lidé po-

znali, ţe je ţivý, svrchovaný, ţe je 

Bůh milující. Bůh nikomu nestraní. A 

nezapomeňme se modlit také za vlád-

ce. 

 

Rút a Noemi 
Pavel Kalous, 23.07.2017 

 

Za dnů, kdy soudili soudcové,  

nastal v zemi hlad. Tehdy odešel 

jeden muž z judského Betléma se 

svou ženou a dvěma syny, aby pobý-

val jako host na Moábských polích. 

Jmenoval se Elímelek, jeho žena 

Noemi a dva jeho synové Machlón a 

Kiljón. Byli to Efratejci z judského 

Betléma. Přišli na Moábská pole a 

přebývali tam. Ale Noemin muž Elí-

melek zemřel a ona zůstala s oběma 

syny sama. Ti se oženili s Moábka-

mi. Jedna se jmenovala Orpa, dru-

há Rút. Sídlili tam asi deset let. 

Oba, Machlón i Kiljón, rovněž ze-

mřeli, a tak ta žena zůstala sama, 

bez dětí i bez muže (Rt 1,1-5). Čti 

celé v. 6-22. 

 

Tento příběh je velice oslo-

vující. V období soudců si Bůh za-

čal povolávat soudce, aby směřovali 

lid k Bohu. Ne vţdy se to dařilo. 

Izrael poskakoval na obě strany. 

Měl Boha a současně se klaněl 

modlám. Moţná to byl důvod, proč 

přišel Izrael o poţehnání a v zemi 

nastal hlad. Byl to zvednutý Boţí 

prst. Byl-li něčeho nedostatek, chá-

palo se to jako důsledek. 

Betlém - zn. „dům chleba“. 

Odešli z „domu chleba“ a pobývali 

v Moábských polích. Šli to zkusit 

někam jinam. Nepřineslo jim to 

poţehnání. Elímelek se rozhodl 

odejít a zemřel. Synové se oţenili s 

Moábkami (!). Izraelci měli zakázá-

no brát si cizinky, protoţe ty často 

odklonily jejich srdce od Hospodi-

na. Udělali, co Hospodin zakázal a 

zemřeli také. 

Noemi zůstala sama, bez 

dětí i bez muţe. To bylo výrazem 

velkého Boţího nepoţehnání. Před-

stavte si tu situaci, jak byla pro No-

emi těţká. Z kontextu vyplývá, ţe si 

myslela, ţe za to můţe Hospodin. I 

nám se toto stává. Bůh takový není.  

Proto se přichystala se svý-

mi snachami k návratu z Moáb-

ských polí. Uslyšela totiž na Moáb-

ských polích, že Hospodin se opět 

přiklonil ke svému lidu a dal mu 

chléb (v.6).  

Bůh se chce postarat o kaţ-

dou svoji dceru a syna, proto opět 

začal promlouvat ke svému lidu. On 

jedná především skrze své Slovo 

ţivota.  

On však odpověděl: „Je 

psáno: ‚Ne jenom chlebem bude 

člověk živ, ale každým slovem, kte-

ré vychází z Božích úst.‘“ (Mt 4,4).  

Noemi se to doslechla, 

přestoţe byla naplněna ţalem, hoř-

kostí. Mohla doufat, ţe nějaký 

chleba zůstane i pro ni. Moţná, ţe 

se Noemi rozpomněla, ţe Hospodin 

je ţivý a ţe jedná. I nám se stává, 

ţe zapomínáme na svoje svědectví 

a Boţí jednání v našem ţivotě a 

odcházíme z domu chleba od Hos-

podina.  

Ale to mám proti tobě, že 

už nemáš takovou lásku jako na 

počátku (Zj 2,4). 

Tak se Noemi vrátila a s ní 

se navrátila z Moábských polí její 

snacha, moábská Rút. Přišly do 

Betléma, když začínala sklizeň ječ-

mene (v.22). Je dobré se vrátit do 

domu chleba.                

Odešla tedy se svými sna-

chami z místa, kde přebývala. Když 

se vracely do judské země, vybídla 

cestou Noemi obě své snachy: 

„Jděte, vraťte se každá do domu 

své matky. Nechť vám Hospodin 

prokáže milosrdenství, jako jste je 

vy prokazovaly zemřelým i mně. 

Kéž vám Hospodin dá, abyste kaž-

dá našla odpočinutí v domě svého 

muže.“ A políbila je. Rozplakaly se 

hlasitě a namítaly jí: „ Nikoli , vrá-

tíme se s tebou k tvému lidu.“ (v.7-

10).  

To je první zmínka o tom, 

jak je Noemi plná hořkosti. Ony 

chtěly jít s ní, ale ona je posílala ke 

svým rodinám, tj. také ke svým 

bohům a uctívání model. Obě vzdo-

rovaly, ale nakonec, kdyţ na ně 

naléhala, tak Orpa ji poslechla. Rút 

s ní zůstala. Stejně i my věřící, se 

občas chováme podobně, jako  



kdybychom neměli lidem co nabíd-

nout. To je pohled, který je zaměře-

ný na sebe.  

Noemi štěstí a poţehnání 

dávala do souvislosti se sebou. Ona 

jim (své syny) manţely nebyla 

schopna jiţ dát. Ona NE, ale Hos-

podin ANO. Hněv nebo sebelítost 

je hřích. 

‚Hněváte-li se, nehřešte.‘ 

Nenechte nad svým hněvem zapad-

nout slunce a nedopřejte místa ďáb-

lu (Ef 4,26-27). Lidský hněv je 

vstupní branou pro ďábla.  

Čekaly byste proto, až by 

dospěli? Zdráhaly byste se proto 

vdát? Nikoli, mé dcery. Můj úděl je 

pro vás příliš trpký: Dolehla na 

mne Hospodinova ruka." Tu se 

rozplakaly ještě hlasitěji. Orpa polí-

bila svou tchyni na rozloučenou, 

avšak Rút se k ní přimkla (Rt 1,13-

14). 

Připomeňme si slova Pána 

Jeţíše: Kdo nalezne svůj život, ztratí 

jej; kdo ztratí svůj život pro mne, 

nalezne jej (Mt 10,39).  

Orpa se vrátila: 

a/ ke svému lidu - s odpoví-

dajícím ţivotním stylem, ţijící 

podle svých určitých norem; 

b/ ke svým bohům - s odpo-

vídajícím náboţenským projevem, 

projevy kultu (magické obřady, ná-

boţenské sexuální úkony). 

Rozhodně nešla k Bohu. To 

- ostatní bohové NEJSOU. Bůh, 

ţivý Bůh je jenom jeden. A to Hos-

podin! Moţná se sama cítila dobře 

mezi svými, moţná ţe našla i něja-

kého manţela, moţná ţe měla děti. 

ALE NEMĚLA BOHA. 

Naproti tomu RÚT volila 

jinou cestu. 

Moábská (pohanská) Rút 

přijala Boha lidu Izraele za Boha 

svého. Svým rozhodnutím se začle-

nila do Davidovské linie. Stala se 

prababičkou krále Davida. 

Noemi jí řekla: "Hle, tvá 

švagrová se vrací ke svému lidu a ke 

svým bohům. Vrať se také, následuj 

svou švagrovou!" Ale Rút jí odvěti-

la: "Nenaléhej na mne, abych tě 

opustila a vrátila se od tebe. Kam-

koli půjdeš, půjdu, kdekoli zůstaneš, 

zůstanu. Tvůj lid bude mým lidem 

a tvůj Bůh mým Bohem. Kde 

umřeš ty, umřu i já a tam budu po-

chována. Ať se mnou Hospodin 

udělá, co chce! Rozdělí nás od sebe 

jen smrt." Když Noemi viděla, že Rút 

je odhodlána jít s ní, přestala ji pře-

mlouvat (v.15-18).  

Co to všechno znamená? 

Její vyznání znělo jako pravá boho-

sluţba. To je vydávat sám sebe Bo-

hu na oltář. Potom člověk začne roz-

poznávat, co je Bohu milé a co je v 

Jeho očích dokonalé a jaká je Boţí 

vůle s ním.  

Tak šly obě, až došly do Bet-

léma. Když přišly do Betléma, shluk-

lo se kolem nich celé město. Ženy se 

ptaly: "Je toto Noemi?" Odvětila 

jim: "Nenazývejte mě Noemi (to je 

Rozkošná). Nazývejte mě Mara (to 

je Trpká), neboť Všemohoucí mi 

připravil velmi trpký úděl. Odcháze-

la jsem s plnou náručí, ale Hospodin 

mě přivádí zpět s prázdnou. Jak bys-

te mě mohly nazývat Noemi, když je 

Hospodin proti mně a když mi Vše-

mohoucí určil zlý úděl?" (v.19-21).  

Kdyţ se něco těţkého stane 

v našem ţivotě, obviňujeme všemo-

houcího Boha.  

Hospodin je slitovný a mi-

lostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný; 

nepovede pořád spory, nebude se 

hněvat věčně. Nenakládá s námi 

podle našich hříchů, neodplácí nám 

dle našich nepravostí (Ţ 103,8-10). 

Bůh po jejím zásadním vy-

znání začal s Rút úţasně jednat. Pře-

čtěte si to dále. Změnilo to ţivot 

nejen jí, ale ovlivnilo to i Noemi. 

Ovlivňuje to i nás. Bůh přivádí nové 

lidi a probouzí nás skrze jejich na-

stavení a jejich chápání věcí.  

Všichni, které mi Otec dává, 

přijdou ke mně; a kdo ke mně přijde, 

toho nevyženu ven (J 6,37).  

Noemi se k Bohu vrátila a 

pro Rút to byly nové věci. Ani jed-

nu Bůh nevyhnal ven. My, co jsme 

déle v církvi, potřebujeme nově 

prostřít zrak, abychom dobře viděli.  

Kam aţ bylo SLYŠET, ţe 

BŮH jedná? Chci, aby svět věděl, 

ţe Hospodin viditelně ţehná, je ţi-

vý. 

Odejít z „domu chleba“ 

není dobré rozhodnutí. 

A/ Momentální 

„nedostatek“ ještě není důvod k 

odchodu. 

Nečekej však Otcovo po-

ţehnání, odešel-li jsi z Otcova do-

mu, byť jsi z Boţího rodu; nečekej 

v daleké zemi Jeho přízeň a poţeh-

nání.  

Máš svobodnou VOLBU. 

 

Shrnutí: 

 

1/ Jakákoliv situace není důvod 

odejít z domu chleba. Je třeba ještě 

více se přimknout k Hospodinu, neţ 

odejít. 

2/ Rozhodnutí pro Boha, tj. pro Je-

ho syna, je vţdy dobré.  

3/ Pokud jsi se vzdálil, vrať se zpát-

ky, čeká tě tam sklizeň ječmene. 

4/ Nenech se zakrýt nějakou zatrpk-

lostí. 

5/ Přibliţ se k Bohu a Bůh se přiblí-

ţí k tobě. 

6/ Bůh ti chce ukázat Jeho velké 

milosrdenství. 

7/ Je před námi sklizeň ječmene, 

chceš u toho být? 

 

David se doptává 
Pavel Kalous, 30.07.2017 

 

Když Pelištejci uslyšeli, že 

David byl pomazán za krále nad ce-

lým Izraelem, vytáhli všichni Peliš-

tejci Davida hledat. David o tom 

uslyšel a vytáhl proti nim. Pelištejci 

přitáhli a vpadli do doliny Refájců. 

David se doptával Boha: "Mám proti 

Pelištejcům vytáhnout? Vydáš mi je 

do rukou?" Hospodin mu odpověděl: 

"Vytáhni, vydám ti je do rukou!" 

Vystoupili tedy  do Baal-perasímu a 

tam je David pobil. David prohlásil: 

"Bůh jako prudké vody prolomil mým 

prostřednictvím řady mých nepřá-

tel." Proto pojmenovali to místo Baal 



perasím (to je Pán průlomu).  Peliš-

tejci tam zanechali své bohy a David 

je dal spálit ohněm (1Pa 14,8-12). Čti 

celé v. 13-17. 

 

Proč čteme starozákonní pří-

běhy, kdyţ jsme jiţ pod Novou 

Smlouvou a nebojujeme mečem? Ce-

lý SZ nám ukazuje na určité principy. 

Věříme tomu, ţe Bůh je stále stejný, 

ţe se nezměnil. Je stejný jako za krá-

le Davida nebo v Edenské zahradě. 

Bůh je stále láska a milost. Tímto 

pohledem se na Něj musíme dívat.  

Bůh tady jednal skrze svého 

pomazaného Davida. Jakmile se to 

Pelištejci dozvěděli, přitáhli a chtěli 

ho zlikvidovat. Oni tady reprezentují 

zlo a neúctu k Bohu. David se jich 

nebál a vytáhl proti nim.  

Nebyl zbrklý, aby vytáhl pro-

ti nim dříve, neţ šel ke svému Bohu. 

České doptával – KR překládají – 

RADIL … doslova z hebr. 

„vyhledávat za účelem“. Anglické 

překlady - konzultoval. Radíte se také 

se svým Bohem nebo Mu jen říkáte, 

co potřebujete?  

Je psáno: Hledejte především 

jeho království a spravedlnost, a 

všechno ostatní vám bude přidáno 

(Mt 6,33).  

Čtěme si ţalmy, jak David 

hovořil se svým Bohem. Měl vztah se 

svým Bohem. To vyţaduje čas. Da-

vid znal Boha jako Boha milosti.  

Chválu vzdejte Hospodinu, 

protože je dobrý, jeho milosrdenství 

je věčné! (Ţ 107,1). 

Davidovo doptávání se a Bo-

ţí odpověď, přineslo Davidovi vítěz-

ství. A on to věděl. Vítězství přisuzo-

val Hospodinu, věděl, ţe byl součástí 

Boţího jednání. Bůh mu to poradil. 

Bůh nás činí na sobě závislými. To je 

ţivotodárná závislost. 

Pelištejci potom ZNOVU 

vpadli do doliny. David se opět 

doptával Boha. Bůh mu odpověděl: 

"Netáhni za nimi. Obejdi je a napad-

ni je směrem od balzámovníků. 

Jakmile uslyšíš v korunách bazámov-

níků šelest kroků, vyrazíš do boje, 

neboť Bůh vyjde před tebou a pobije 

tábor Pelištejců."  David vykonal, co 

mu Bůh přikázal. Pobili tábor Peliš-

tejců od Gibeónu až do Gezeru.  

David se stal proslulým ve všech ze-

mích. Hospodin způsobil, že strach z 

něho dolehl na všechny národy (v.13-

17). 

David zvítězil, a přesto Peliš-

tejci zaútočili znovu. Často si myslí-

me, ţe naše vítězství je trvalé. Jsme v 

duchovním boji a ďábel to zkouší 

znova. David se opět doptával Hos-

podina. Situace byla takřka stejná, 

ale Boţí odpověď byla jiná. 

POZOR: neautomatizujme 

Boţí jednání, bývá velice často origi-

nální a jedinečné. Slovo a Duch mlu-

ví do kaţdé situace jedinečně. David 

se učil poslouchat Boţí vedení, hlas 

Ducha Svatého. To rozbourává naši 

představu, ţe Bůh jedná podle něja-

kých systémů.  

Mé srdce si opakuje tvoji 

výzvu: "Hledejte mou tvář." Hospodi-

ne, tvář tvou hledám ( Ţalm 27:8). 

Dotazujte se na vůli Hospodinovu a 

jeho moc, jeho tvář hledejte ustavič-

ně (Ţ 105,4).  

To je výzva ţít v obecenství s 

Bohem neustále. Jinak nám stále uni-

ká spousta věcí. A zbude automatika 

a postupy, ve kterých jiţ není Pán 

průlomu. Důvod je prostý: nevěnuje-

me hledání Boţí tváře potřebný čas. 

Jsme zaneprázdněni časnými starost-

mi.  

David dřív, než udělal další 

zásadní rozhodnutí, ČEKAL na 

svého Boha. 

Bez POZNÁNÍ nemůže být 

nikdo dobrý, kdo je zbrklý, hřeší (Př 

19,2).  

Pokud hledání vztahu s Kris-

tem jde stranou, pak pro nás platí jen 

první část verše: Jen z doslechu o 

tobě jsem slýchal, teď však jsem tě 

spatřil vlastním okem (Job 42,5).  

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).  

Bez poznání to nejde, přichá-

zí, jen kdyţ jsme tváří tvář se svým 

Bohem. 

Potom se David doptával 

Hospodina: "Mám vystoupit do ně-

kterého judského města?" Hospodin 

mu řekl: "Vystup." David se tázal: 

"Kam mám vystoupit?" On řekl: "Do 

Chebrónu." David tam tedy vystoupil 

i se svými dvěma ženami, s Achínoa-

mou Jizreelskou a s Abígajilou, že-

nou po Nábalovi Karmelském …(2S 

2,1-2).  David se zase se svým Bo-

hem poradil. 

Král David pak vešel, usedl 

před Hospodinem a řekl: "Co jsem 

já, Panovníku Hospodine, a co je 

můj dům, že jsi mě přivedl až sem? 

A i to bylo v tvých očích málo, Pa-

novníku Hospodine. Dokonce přisli-

buješ domu služebníka svého dlouhá 

léta. Takové naučení dopřáváš člo-

věku, Panovníku Hospodine. O čem 

by ještě mohl David k tobě promlu-

vit? Panovníku Hospodine, ty znáš 

svého služebníka.“ (2S 7,18-20). 

Tady je nádherný příklad rozhovoru 

s Bohem. 

Za dnů Davidových byl hlad 

po tři roky za sebou. David tedy vy-

hledal Hospodinovu tvář. Hospodin 

řekl: "Na Saulovi a jeho domu lpí 

krev, protože dal povraždit Gibeó-

ňany." (2S 21,1). Zase dostal odpo-

věď. 

I dobrořečil David Hospodi-

nu před zraky celého shromáždění. 

Řekl: „Požehnán jsi, Hospodine, 

Bože Izraele, našeho otce, od věků 

až na věky. Hospodine, tvá je veli-

kost a bohatýrská síla, skvělost, stá-

lost a velebnost, všechno, co je na 

nebi a na zemi, je tvé. Hospodine, 

tvé je království, ty jsi vyvýšen nade 

vším jako hlava. …“ (1Pa 29,10-11). 

Bylo to vidět a slyšet i pro ostatní. 

Je to výzva pro nás.   

Hospodina stále před oči si 

stavím, je mi po pravici, nic mnou 

neotřese. Proto se mé srdce raduje a 

moje sláva jásá, v bezpečí přebývá i 

mé tělo (Ţ 16,8-9). 

Protože jste byli vzkříšeni s 

Kristem, hledejte to, co je nad vámi, 

kde Kristus sedí na pravici Boží. K 

tomu směřujte, a ne k pozemským 

věcem. Zemřeli jste a váš život je 

skryt spolu s Kristem v Bohu (Ko 

3,1-3).  

Potom přišly i ty ostatní 

družičky a prosily: `Pane, pane, ote-

vři nám!´ Ale on odpověděl: `Amen, 

pravím vám, neznám vás.´ (Mt 

25,11-12). Ony si s Bohem nebudo-

valy vztah.  

V tom prvním roce  jeho  



kralování jsem já, Daniel porozuměl 

z knih počtu roků, o nichž se stalo 

slovo Hospodinovo proroku Je-

remjášovi; vyplní se, že Jeruzalém 

bude po sedmdesát let v troskách. 

Obrátil jsem se k Panovníku Bohu, 

abych ho vyhledal modlitbou a 

prosbami o smilování v postu, žíně-

ném rouchu a popelu (Da 9,2-3). Ně-

co se dozvěděl a vyhledal Boha. To 

chce čas. 

On (Ježíš) však odcházíval na 

pustá místa a tam se modlil (L 5,16). 

Odděloval se, aby se modlil.  

Když se modlíš, vejdi do své-

ho pokojíku, zavři za sebou dveře a 

modli se k svému Otci, který zůstává 

skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je 

skryto, ti odplatí. Při modlitbě pak 

nemluvte naprázdno jako pohané; oni 

si myslí, že budou vyslyšeni pro 

množství svých slov (Mt 6,6-7). Jed-

noduchý návod pro nás. 

Poodešel od nich, padl tváří 

k zemi a modlil se: "Otče můj, je-li 

možné, ať mne mine tento kalich; 

avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš." 

Potom přišel k učedníkům a zastihl je 

v spánku. Řekl Petrovi: "To jste ne-

mohli jedinou hodinu bdít se 

mnou?“ (Mt 26,39-40). 

Kolik času věnujeme jiným 

aktivitám! Vztahy potřebují čas.  

 

Závěr: 

 

1/ MLUVÍME s Jeţíšem kvůli 

VZTAHU s NÍM. 

2/ Ţel, MLUVÍME s NÍM často o 

potřebách. 

3/ David mluvil konkrétně a nahlas. 

4/ Hospodin odpověděl konkrétně a 

zřetelně. 

5/ Kristus dal CÍRKVI svého Ducha 

svatého. 

6/ Máme své „pokojíky“, „zavřené 

dveře“ a minimálně „hodinové obe-

cenství“ s NÍM? 

7/ Výsledkem jsou Boţí sláva a cesty 

vítězství. 

 

Zákon zbavuje víru moci a ruší 

zaslíbení 
Pavel Kalous, 06.08.2017 

 

Zaslíbení, že dostane svět za 

dědictví, nebylo dáno Abrahamovi a 

jeho potomstvu na základě Zákona,  

příkazu věčného Boha stalo se zná-

mým mezi všemi národy, ABY je po-

slušně přijali vírou.(Ř 16,25-26). 

Vše, co máme a můţeme při-

jmout od Boha, je pouhou vírou (tj. 

principy, na kterých stojí reformace: 

sola fide, sola sripctura). Obrátili 

jsme se k Bohu na základě víry, ne 

Zákona. Stává se, ţe z věřícího člově-

ka se postupně stává zákoník. Neţije 

uţ z milosti. Lidé pod Zákonem se 

domnívají, ţe dědictví je důsledkem 

výkonu dodrţování Zákona, nikoliv 

milosti. 

Zákon tu není proto, aby nás 

přiblíţil ke Kristu. Čtěme si list Ga-

latským, Římanům a Ţidům. Cílem je 

člověka osvobodit, aby vírou vstupo-

val do mnohého, co Bůh připravil pro 

člověka uţ tady na zemi. Bůh do na-

šich srdcí poslal Ducha svatého, dal 

nám lásku, proměňuje nás, aby naše 

sluţba lidem byla efektivní. Jsme 

dědicové. A jsme-li děti, tedy i dědi-

cové - dědicové Boží, spoludědicové 

Kristovi; trpíme-li spolu s ním, bude-

me spolu s ním účastni Boží slávy (Ř 

8,17). 

Vy všichni jste jedno v Kristu 

Ježíši. Jste-li Kristovi, jste potomstvo 

Abrahamovo a dědicové toho, co Bůh 

zaslíbil. … A tak už nejsi otrok, nýbrž 

syn, a když syn, tedy z moci Boží i 

dědic (Ga 3,29.4,7). 

V církvi se hodně mluví o 

víře (a zaslíbeních, často aţ o těch v 

nebi). Běţným stavem církve je, ţe je 

zákonická (evangelikální, charisma-

tické směry…). A zapomíná na věci 

víry a Ducha. Neučíme se rozpozná-

vat hlas Boţího ducha. Máme-li ve 

svých srdcích opravdovou touhu 

slouţit ţivému Kristu a lidem z LÁS-

KY, pak také touţíme „zadarmo dá-

vat to, co jsme zadarmo dostali“. 

Spasení, zaslíbení, dary Ducha svaté-

ho.  

Tak i vy: Když tak horlivě 

usilujete o duchovní dary, snažte se, 

abyste měli hojnost těch, které slouží 

růstu celé církve (1K 14,12). 

Současná církev neţije z viry, 

darů a z dědictví, ale my to můţeme 

vírou změnit. Bůh se odměňuje těm, 

kdo ho hledají. To je aktivní proces. 

Jděte a kažte, že se přiblížilo 

království nebeské. Nemocné uzdra-

vujte, mrtvé probouzejte k životu,  

nýbrž na základě spravedlnosti z ví-

ry. Kdyby dědici byli ti, kteří stavějí 

na zákoně, byla by víra zbavena 

smyslu a zaslíbení zrušeno. Zákon s 

sebou nese Boží hněv: kde není zá-

kon, není ani přestoupení zákona. 

Proto mluvíme o spravedlnosti z ví-

ry, aby bylo jasné, že je to spravedl-

nost z milosti.(Ř 4,13-16), 

Existuje něco, co víru zbavu-

je moci a ruší zaslíbení? 

V NZ řecké slovo NOMÓS - 

Zákon = Pentateuch (5 knih Mojţí-

šových), starozákonní nařízení obec-

ně. Je to soubor 613 pravidel. Znáte 

je všechny? Pravděpodobně ne. Ne-

znamená to pouze „Desatero“. 

Apoštol Pavel ukazuje na 

něco nového: Kdyby jeho dědici měli 

být lidé Zákona, byla by ta víra zma-

řena a zaslíbení zrušeno (v.14 B21). 

Část zaslíbení vyplývající z dědictví 

je v nebesích a určitou část zaslíbení 

jiţ můţeme proţívat tady na zemi. 

Pokud věříme na základě 

Zákona, naše víra je zbytečná. Pavel 

to tu napsal proto, aby osvobodil 

církev. Kdyţ víra je zbavena smyslu:

 Víra „dědiců ze Zákona“ se 

stává - řecké KEKENOTAI - bez-

mocná, zbytečná, bezcenná, neplat-

ná, neúčinná, zničená. 

Zaslíbení „dědiců ze Záko-

na“ jsou tedy: řecké KATARGEÓ - 

zbavena účinku, zrušena, vyprázdně-

na (dutá), neaktivní, anulovaná, od-

straněná (k ničemu). 

A to je docela zásadní infor-

mace. Jak často se modlíme a myslí-

me si, ţe jsme ve víře a očekáváme 

nějaká zaslíbení a ono NIC. Protoţe 

dědicové vstupují vírou, jejich víra 

roste a přichází poţehnání. Je to po-

stavené na víře. 

Bez víry (důvěry), VZTA-

HU, to nejde. 

Bez víry však není možné 

zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistu-

puje, musí věřit, že Bůh jest a že se 

odměňuje těm, kdo ho hledají (Ţd 

11,6). 

Sláva tomu, který má moc 

upevnit vás ve víře podle mého evan-

gelia a podle zvěsti Ježíše Krista: v 

ní je odhaleno tajemství, které od 

věčných časů nebylo vysloveno, nyní 

je však zjeveno prorockými Písmy a z 



 

 

“Pohleď tedy, Pane, na je-

jich hrozby a dej svým služebníkům, 

aby s odvahou a odhodlaně mluvili 

tvé slovo; a vztahuj svou ruku k 

uzdravování, čiň znamení a zázraky 

skrze jméno svého svatého služební-

ka Ježíše.“ Když se pomodlili, otřás-

lo 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 (Sk 4,29-33). 

Bůh na takové modlitby reaguje. 

 

Závěr: 

 

1/ Zákon přináší poznání hříchu, 

umlčuje, Boţí hněv, odsouzení, nic 

nepřivádí k dokonalosti ... Zákon 

církev nezmocňuje, naopak paraly-

zuje. 

2/ Církev pod milostí slouţí praktic-

kou láskou „skrze víru dělající“, 

jinak platí, ţe „víra bez skutků je 

mrtvá“. 

3/ Protoţe milujeme Krista a lidi, 

konáme skutky. Ale ne ty, které si 

vymyslíme, ale ty, které nám Bůh 

připravil. 

4/ Proto se učíme vedení, závislosti, 

obecenství, slyšení a konání Ducha 

svatého. 

5/ Kristus chce, aby kristovci byli 

mocní Duchem svatým v tomto ča-

se. Jsme toho kandidáti. Rozhodneš 

se? Nezapomeň, lidé umírají i 

dnes… 

z nás, ale z milosti. Ne proto, ţe jsme 

splnili Zákon. 

V Kristu Ježíši nezáleží na 

tom, je-li někdo obřezán či ne; rozho-

dující je víra, která se uplatňuje lás-

kou (Ga 5,6). 

Víra koná skrze Lásku Bo-

hem připravené skutky: Milostí tedy 

jste spaseni skrze víru. Spasení není z 

vás, je to Boží dar; není z vašich skut-

ků, takže se nikdo nemůže chlubit. 

Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši 

stvořeni k tomu, abychom konali dob-

ré skutky, které nám Bůh připravil 

(Ef 2,8-10).  

Je dobré se na to Boha ptát 

kaţdý den, aby nám to zjevil. Není 

to, co my si myslíme pod návalem 

emocí. Musíme být s Bohem v obe-

cenství. 

Takţe opět: Co jsme dostali a 

máme zadarmo dát? 

Jeţíš se cca 3,5 roku nemod-

lil „na dálku“ z Jeruzaléma „za 

všechny a za všechno“. Chodil za 

lidmi, vedl k tomu i své učedníky 

(Mk 16,17 a pak „ty, kdo uvěří“). 

Církev nemá jen sedět v kostele, má 

být mezi lidmi. 

Jeţíš řekl: …Jděte … kaţte 

… uzdravujte … probouzejte … očiš-

ťujte … vymítejte; zadarmo jste do-

stali, zadarmo dejte. K tomu nás Bůh 

vybízí.  

Kam jdou ti lidé, kteří Krista 

neznají? Do věčného zatracení. To by 

nás nemělo nechat chladnými. Slyšeli 

skrze naše ústa evangelium? Dědictví 

vyplývají ze Zákona, nás paralyzuje. 

Bůh, protoţe nás miluje, nám dává 

neustále příleţitost. Milost a zákon 

nepatří dohromady, to je jiné evange-

lium. Nefunguje. Před tím apoštol 

Pavel varoval (viz úvodní text). 

Společné modlitby jsou mod-

litby „víry v zaslíbení“. Modleme se 

tímto způsobem: 

malomocné očišťujte, démony vymí-

tejte; zadarmo jste dostali, zadarmo 

dejte (Mt 10,7-8).  

Kristovi učedníci to přijali. 

Království Boží nezáleží v slovech, 

nýbrž v moci (1K 4,20). Vše jsme jiţ 

dostali. Proč to v církvi tak málo fun-

guje? V případě, ţe naše dědictví ply-

ne ze Zákona, je naše víra bezmocná. 

Přišel jsem k vám sláb, s vel-

kou bázní a chvěním; má řeč a mé 

kázání se neopíraly o vemlouvavá 

slova lidské moudrosti, ale prokazo-

valy se Duchem a mocí, aby se tak 

vaše víra nezakládala na moudrosti 

lidské, ale na moci Boží. Moudrosti 

sice učíme, ale jen ty, kteří jsou do-

spělí ve víře – ne ovšem moudrosti 

tohoto věku či vládců tohoto věku, 

spějících k záhubě (1K 2,3-6).  

Jeho sluţba se prokazovala 

Duchem a mocí! To přece chceme, 

nebo jsem jen agitátoři evangelia, 

které moc nefunguje? 

Jsem osobně přesvědčen, ţe 

to můţeme uvolnit tím, ţe si uvědo-

míme, ţe naše dědictví nevyplývá ze 

Zákona. Vše přijímat dle reformační-

ho „sola fide, sola sripctura, sola gra-

tia“.  

Neboť Zákon byl dán skrze 

Mojžíše, milost a pravda se stala skr-

ze Ježíše Krista (J 1,17). 

Víme, že co zákon říká, říká 

těm, kdo jsou pod zákonem, aby byla 

umlčena každá ústa a aby celý svět 

byl před Bohem usvědčen z vi-

ny…..Hřích nad vámi už nebude pa-

novat; vždyť nejste pod zákonem, ale 

pod milostí. Co z toho plyne? Máme 

snad hřešit, protože nejsme pod záko-

nem, ale pod milostí? Naprosto ne! 

… NYNÍ však není žádného odsouzení 

pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši, ne-

boť zákon Ducha, který vede k životu 

v Kristu Ježíši, osvobodil tě od záko-

na hříchu a smrti. … Vždyť Kristus je 

konec zákona, aby spravedlnosti do-

šel každý, kdo věří (Ř 3,19.6,14-

15.8,1-2.10,4). 

Víra KONÁ skrze LÁSKU: 

Láska neodsuzuje, ale prokazuje se 

milosrdenstvím. Láska otevírá náruč 

a odpouští. Milosrdenství vítězí nad 

soudem. Kdyţ soudíme druhé, sami 

se dostáváme pod soud. Spasení není 



Služba nedokonalých XIII. 

Souhrn dosavadního, část B. –

dokončení 
Pavel Kalous, 9.8.2017  

 

Síla poddání se: 
Slovo, které se stalo od Hos-

podina k Jeremjášovi: "Vstaň a se-

stup do hrnčířova domu a tam ti 

ohlásím svá slova." Sestoupil jsem 

tedy do hrnčířova domu, právě když 

pracoval na hrnčířském kruhu. Ale 

nádoba, kterou vlastní rukou z hlíny 

zhotovoval, se nepovedla. Začal zno-

vu a udělal z ní nádobu jinou; dělal, 

co se mu zdálo být správné. I stalo se 

ke mně slovo Hospodinovo: "Cožpak 

nemohu naložit s vámi jako ten hrn-

číř, dome izraelský? je výrok Hospo-

dinův. Hle, jste v mých rukou jako 

hlína v rukou hrnčířových, dome iz-

raelský. (Jr 18,1-6) 

Určitá část věřících stále ještě 

nepochopila, ţe SLOVO patří do srd-

ce, nikoliv do ROZUMU. Slovo 

v SRDCI, nikoliv v rozumu, má 

v sobě potenciál růstu STROMU. 

Musíme za vás, bratří, stále 

Bohu děkovat, jak se sluší, protože 

vaše víra mocně roste a vzájemná 

láska všech vás je stále větší. 4 Proto 

jsme na vás hrdi v církvích Božích, 

neboť vaše víra je vytrvalá v každém 

pronásledování a útisku, které snáší-

te. (2 Te 1,3) 

Jsme povinni za vás, bratří, 

vždy Bohu děkovati tak, jak je důstoj-

no, protože vaše víra nadmíru roste a 

vzájemná láska každého jednotlivce z 

vás se množí. (PT)  

A jiná zrna padla do dobré 

země a vzcházela, rostla, dávala úro-

du a přinášela užitek i třicetinásobný 

i šedesátinásobný i stonásobný." … 

Toto pak jsou ti, u nichž je zaseto do 

dobré země: Ti slyší slovo, přijímají 

je a nesou úrodu třicetinásobnou i 

šedesátinásobnou i stonásob-

nou." (Mk 4,8.20) 

SLOVO ani MOC není naše, 

je to Boţí, ALE, je to v nás; toto má-

me ostatním zadarmo dávat.  

7/ BEZ MILOSTI SOBĚ a 

BEZ MILOSTI PRO DRUHÉ ne-

můžete lidem sloužit Milostí.  
Kristova sluţba je sluţba  

MILOSTI spasení, uzdravení a osvo-

bozování (řecké SÓZO). 

Z jeho plnosti jsme byli ob-

darováni my všichni milostí za mi-

lostí. 17 Neboť Zákon byl dán skrze 

Mojžíše, milost a pravda SE STALA 

skrze Ježíše Krista. (J 1,16-17) 

Z jeho plnosti jsme všichni 

přijali, a sice milost za milost. 

17  Zákon byl vydán skrze Mojžíše, 

milost a pravda však přišla skrze 

Mesiáše Ježíše. (B21) 

Spasení není z vás, je to Boží 

dar; není z vašich skutků, takže se 

nikdo nemůže chlubit. (Ef 2,9) 

Nestyď se tedy vydávat svě-

dectví o našem Pánu; ani za mne, 

jeho vězně, se nestyď, nýbrž snášej 

spolu se mnou všechno zlé pro evan-

gelium. K tomu ti dá sílu Bůh, který 

nás spasil a povolal svatým povolá-

ním ne pro naše skutky, nýbrž ze své-

ho rozhodnutí a z milosti, kterou 

nám daroval v Kristu Ježíši před 

věčnými časy a nyní zjevil příchodem 

našeho Spasitele Ježíše Krista. On 

zlomil moc smrti a zjevil nepomíjejí-

cí život v evangeliu. (2Tm 1,8-10) 

Boţí amnestie pro všechny 

ze všeho: 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 4,17-19) 

Co se stalo, co následovalo, 

kdyţ Jeţíš vyhlásil „léto milosti Hos-

podinovy“? 

Když to slyšeli, byli všichni v 

synagóze naplněni hněvem. Vstali, 

vyhnali ho z města a vedli až na sráz 

hory, na níž bylo jejich město vysta-

věno, aby ho svrhli dolů. (L 4,28-29) 

Ale já nepřikládám svému 

životu žádnou jinou cenu, než abych 

dokončil svůj běh a splnil úkol, který 

jsem dostal od Pána Ježíše: hlásat 

evangelium o Boží milosti 

(evangelium milosti Boţí, KR). (Sk 

20,24) 

Rétorika, kterou apoštol 

Pavel používá, je velice 

„agresivní“. Proč? Paskvil - 

„křesťanské zákonictví“ - připra-

vuje lidi o Kristovu milost. 
Divím se, že se od toho, který 

vás povolal milostí Kristovou, tak 

rychle odvracíte k jinému evangeliu. 

Jiné evangelium ovšem není; jsou jen 

někteří lidé, kteří vás zneklidňují /

zmást, B21/ a chtějí evangelium Kris-

tovo obrátit v pravý opak. Ale i kdy-

bychom my nebo sám anděl z nebe 

přišel hlásat jiné evangelium než to, 

které jsme vám zvěstovali, budiž pro-

klet! Jak jsem právě řekl, a znovu to 

opakuji: Jestliže vám někdo hlásá 

jiné evangelium než to, které jste při-

jali, budiž proklet! …Vždyť celý zá-

kon je shrnut v jednom slově:Milovati 

budeš bližního svého jako sebe samé-

ho! (Ga 1,6-9.5,14) 

 

Závěr:  

 

1/ Jeţíš řekl svým učedníkům zcela 

jasně, co mají dělat (a ne, ţe nemo-

hou pro svou nedokonalost). 

2/  Neslouţíme proto, ţe jsme doko-

nalí, ale proto, ţe jsme milující. 

3/  Pozor, ďábel je pomlouvač a ţa-

lobce (Krista i nás jako nedokonalé, 

nezpůsobilé). 

4/  Duch svatý nás proměňuje, jsme-li 

na oltáři, dělá to rád (Ř12,1), aby-

chom směřovali k dokonalosti. 

5/  Jsme stále Kristem ospravedlňo-

vaní zadarmo Jeho milostí, v Něm 

dokonalí. 

6/  Jsme tu ke konání (Boţích) skut-

ků, které nám Bůh připravil (Ef 2,10). 

7/  Jsme sami pod milostí pověřeni 

zvěstovat „evangelium milosti“.  

 

Služba nedokonalých XIV. 

Služba lásky, agapé 
Pavel Kalous, 16.8.2017  

 

Může sloužit služebník, kte-

rý je nedokonalý? Sluţebník, který 

není ZCELA proměněný, který zhře-

ší „v myšlenkách, slovech a skut-

cích“. Kdo z vás je bez hříchu, prv-

ní hoď kamenem? To k čemu nás 

Bůh vede je, abychom slouţili lidem 

láskou agapé. 

1/ Bůh je láska Jistě se 

všichni shodneme, ţe Boţí podstatou 

je láska. Boţí láska je motivem ke 

všemu, ke stvoření, ke spasení, k  

Biblická hodina 



zachránění, k uzdravení..... 
Jako Mojžíš vyvýšil hada na 

poušti, tak musí být vyvýšen Syn 

člověka, ABY každý, kdo v něho vě-

ří, měl život věčný.  (J 3,14-15) 
Neboť Bůh tak miloval svět, 

že dal svého jediného Syna, ABY 

žádný, kdo v něho věří, nezahynul, 

ale měl život věčný. Vždyť Bůh ne-

poslal svého Syna na svět, aby sou-

dil, ale aby skrze něj byl svět spa-

sen.  (J 3,16-17) 
Podobně jako Mojţíš stvořil 

hada (jako symbol), který uzdravo-

val.... Bůh není jen Bohem k uvěře-

ní, ale i k tomu, abychom dále věři-

li. Bůh nás vede k tomu, abychom 

tuto lásku zvěstovali a nesli.  

Kdo nemiluje, nepoznal Bo-

ha, protože Bůh je láska. V tom se 

ukázala Boží láska k nám, že Bůh 

poslal na svět svého jediného Syna, 

ABYCHOM skrze něho měli život. 

(1J 4,8-9) 
Láska je základ. Protoţe 

Bůh miluje svět, proto poslal svého 

syna.  

Ale Bůh, bohatý v milosr-

denství /ELEÓS, 1656/, z velké lás-

ky /AGAPÉ, 26/, jíž si nás zamilo-

val /AGAPAÓ, 25/, probudil nás k 

životu spolu s Kristem, když jsme 

byli mrtvi pro své hříchy. Milostí 

jste spaseni! (Ef 2,4-5) 
A to je to, co my neseme 

lidem. Oni jsou mrtvi pro své hří-

chy. Bůh nešetří, má velkou lásku, 

zamiloval si nás. Kaţdý z nás je 

takový posel probuzení. Bůh nás 

neurčil k tomu, abychom propadli 

Jeho hněvu, ale abychom byli za-

chráněni.  

„Vždyť Bůh nás neurčil k 

tomu, abychom propadli jeho hněvu, 

nýbrž abychom došli spásy skrze 

našeho Pána Ježíše Krista. 

(1Te 5,9) 
Přirozený člověk NENÍ této 

lásky /AGAPÉ, Boží láska bezpod-

mínečná/ schopen. Boží láska odli-

šuje Božího člověka od člověka 

tohoto světa. 
Já však pravím: Milujte /

AGAPATÉ, 25/ své nepřátele a 

modlete se za ty, kdo vás pronásle-

dují, abyste byli syny nebeského 

Otce; protože on dává svému slunci 

svítit na zlé i dobré a déšť posílá na 

spravedlivé i nespravedlivé. Budete- 

li milovat ty, kdo milují vás, jaká vás 

čeká odměna? Což i celníci nečiní 

totéž? (Mt 5,44-46) 
Člověk se s touto láskou nero-

dí, ani ji nemůţe zdědit po rodičích. 

Člověk ji dostává při znovuzrození. 

Jak? A naděje neklame, neboť Boží 

láska JE vylita do našich srdcí skrze 

Ducha svatého, který nám BYL DÁN. 

(Ř 5,5) 
2/ Boží láska je bezpodmí-

nečná (upřednostňující). Toto nemá 

problém uznat většina křesťanů a 

přesto, kdyţ lidé uvěří, dostanou se-

znam podmínek (doktrín), které musí 

naplnit, ABY je Bůh miloval a poţeh-

nal jim. Církev říká: Bůh miluje hříš-

níka, ale nenávidí hřích. Na co se 

zaměříme? 
Ţe Bůh miluje hříšníka, nebo 

nenávidí hřích? Samozřejmě, že 

hřích je špatný! Neomlouvám 

hřích! Jdeme cestou svatosti, oddě-

lenosti pro Boha! David (=Miláček) 

nebyl dokonalý, a přesto je nazván 

člověkem podle Boţího srdce 

(1S 13,14). To ani tak necílí na sa-

motného Davida jako na srdce mi-

lujícího Boha! Bůh se dívá do nitra 

člověka. Smlouva, kterou s námi Bůh 

uzavřel, je Smlouva pokoje (smíření) 

nikoliv výkonu a zásluh. Je to smlou-

va bezpodmínečná a stojí v zásadě na 

Bohu milosti. Jestliţe Boţí láska pro-

růstá člověka, tak se člověk zaměřuje 

na to, aby byl člověk spasen, ne na 

jejich hřích a na peklo. Bůh chce, aby 

kaţdý člověk uvěřil z lásky, ne ze 

strachu. 
S tím souvisí i to, ţe slouţíme 

slovem i lidem, kteří nám nejsou sym-

patičtí. My nerozhodujeme, kdo bude 

spasen a kdo ne. Bůh naprosto rozumí 

člověku a je nejlépe nechat na Bohu, 

aby s člověkem jednal.  

Je to pro mě jako za dnů No-

eho, kdy jsem se přísahou zavázal, že 

už nikdy vody Noeho zemi nezatopí. 

Právě tak jsem se přísežně odřekl roz-

lícení i pohrůžek vůči tobě. I kdyby 

ustoupily hory a pohnuly se pahorky, 

moje milosrdenství od tebe neustoupí 

a smlouva mého pokoje se nepohne, 

praví Hospodin, tvůj slitovník. 

(Iz 54,9-10) 
Já Hospodin jim budu Bohem 

a David, můj služebník, bude upro-

střed nich knížetem. Já Hospodin jsem 

promluvil. Uzavřu s nimi smlouvu 

pokoje a odstraním ze země dravou 

zvěř, takže i na poušti budou moci 

bezpečně sídlit a spát v divočině. 

(Ez 34,24-25) 
David určitými rysy ukazuje 

na Krista. A Bůh pokoje, který pro 

krev stvrzující věčnou smlouvu vyvedl 

z mrtvých velikého pastýře ovcí, na-

šeho Pána Ježíše, nechť vás posílí ve 

všem dobrém, abyste plnili jeho vůli; 

on v nás působí to, co se mu líbí, skr-

ze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na 

věky věků! Amen. (Ţd 13,20-21) 
Bůh se rozhodl na člověka 

působit zevnitř a ne z venku. Stačí 

jen vydání se Bohu. Bůh je Bohem 

pokoje. Bůh nestojí proti lidem, ne-

hněvá se na člověka, netěší se na tres-

tání a soudy (J 3,16).  

Já však pravím: Milujte své 

nepřátele a modlete se za ty, kdo vás 

pronásledují, abyste byli syny nebes-

kého Otce; protože on dává svému 

slunci svítit na zlé i dobré a déšť po-

sílá na spravedlivé i nespravedlivé. 

(Mt 5,44) 
Hospodin je slitovný a milos-

tivý, shovívavý, nejvýš milosrdný; 

nepovede pořád spory, nebude se 

hněvat věčně. (Ţ 103,8-9) 
Někteří si dokonce myslí, ţe 

Bůh „číhá“ na člověka, aby ho se-

jmul, kdyţ zhřeší a pak ho „někam 

dokopal“. Je to jako by otec marno-

tratného syna špehoval, co dělá a za 

rohem pak na něj poslal Ukrajince.  

Jenže, milující Bůh trpělivě 

čeká, až se takový člověk ohlédne 

Jeho směrem.  Bůh nevyčítá, vyčítá 

satan. Neboť se nám narodí dítě, bude 

nám dán syn, na jehož rameni spoči-

ne vláda a bude mu dáno jméno: 

"Divuplný rádce, Božský bohatýr, 

Otec věčnosti, Vládce poko-

je." (Iz 9,5) 
Pokoj je smíření. Bůh uţ se 

od Krista, který za nás zemřel,  



nehněvá a člověk můţe přijít k Bohu. 

Když se narodil Ježíš, andělé byli 

nadšení: Sláva na výsosti Bohu a na 

zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich 

má zalíbení. (L 2,14) Tento překlad 

není přesný. Přesněji je to: Sláva na 

výsostech Bohu, a na zemi pokoj, 

lidem dobrá vůle. (KR) Bůh je přejí-

cí, to mi reprezentujeme. 
3/ Bůh chce, aby vše, co 

budeme dělat, bylo stejné podstaty. 

V Pravdě stojí ten, kdo miluje. 
Nechte se Boţí láskou pro-

stupovat. To je něco, co je zapotřebí, 

aby Duch Svatý v nás dělal. Je na 

nás, aby se v nás odehrávala pravá 

bohosluţba, vydávat se. 
Nové přikázání vám dávám, 

abyste se navzájem milovali; jako já 

jsem miloval vás, i vy se milujte na-

vzájem. (J 13,34) …To je mé přiká-

zání, abyste se milovali navzájem, 

jako jsem já miloval vás. … To vám 

přikazuji, abyste jeden druhého milo-

vali. (J 15,12-17) Sám pak náš Pán 

Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si 

nás zamiloval a ze své milosti nám 

dal věčné potěšení a dobrou naději… 

(2Te 2,16) 
To, ţe si nás Pán zamiloval, 

to On si zamiloval i ty, kteří o tom 

ještě neví. Kaţdý chce být někým 

milovaný.  

A naděje neklame, neboť 

Boží láska JE vylita do našich srdcí 

skrze Ducha svatého, který nám BYL 

DÁN. (Ř 5,5) 
Kaţdý máme ten potenciál, 

skrze Ducha svatého. Pokud v na-

šem ţivotě rozhodují sympatie či 

nesympatie (tj. vedeni duší), pak nás 

ještě neprostoupila cele AGAPÉ. 

Pokud se ještě „ohlíţíme, ţe se 

ztrapníme“, pak nás ještě neprostou-

pila cele AGAPÉ. Pokud ještě 

„počítáme křivdy z minulé zkušenos-

ti“, pak nás ještě neprostoupila cele 

AGAPÉ. Pokud jsme „odpustili, 

ALE“, pak nás ještě neprostoupila 

cele AGAPÉ … V Pravdě stojí ten, 

kdo miluje. Pokud nás však prorůs-

tá toto, pak jdeme správnou cestou. 

A i když ve službě „narazíme“, 

Láska nás podrží. Nést Boţí nároky 

ze své síly je těţké, ale necháme-li to 

vše na Bohu, Bůh nás nese. 

Láska je trpělivá, laskavá, 

nezávidí, láska se nevychloubá a ne-

ní domýšlivá. Láska nejedná  

nečestně /není hrubá B21/, nehledá 

svůj prospěch, nedá se vydráždit, ne-

počítá křivdy. Nemá radost ze špat-

nosti, ale vždycky se raduje z pravdy. 

Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska 

věří, láska má naději, láska vytrvá. 

Láska nikdy nezanikne. Proroctví - to 

pomine; jazyky - ty ustanou; poznání 

- to bude překonáno.(1K 13,4-8) Ta-

dy vidíme Krista, a ten skrze nás pro-

stupuje ven. 
4/ Přesto, že ještě nejsme 

plně prostoupení AGAPÉ, Bůh nás 

však vysílá konat.  Nechce, abychom 

to dělali ze své síly. Ačkoliv jsme 

nedokonalí ve svých očích, Bůh nás 

vysílá. Nezvěstujeme svou dokona-

lost či nedokonalost, ale Smíření s 

Bohem. 
Vždyť nás má ve své moci 

láska Kristova - nás, kteří jsme po-

chopili, že jeden zemřel za všecky, a 

že tedy všichni zemřeli; a za všechny 

zemřel proto, ABY ti, kteří jsou naži-

vu, nežili už sami sobě, nýbrž tomu, 

kdo za ně zemřel i vstal. A tak od ny-

nějška už nikoho neposuzujeme 

podle lidských měřítek. Ačkoli jsme 

dříve viděli Krista po lidsku, nyní ho 

už takto neznáme. Kdo je v Kristu, je 

nové stvoření. Co je staré, pominulo, 

hle, je tu nové! To všecko je z Boha, 

který nás smířil sám se sebou skrze 

Krista a pověřil nás, abychom sloužili 

tomuto smíření. Neboť v Kristu Bůh 

usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem 

jejich provinění a nám uložil zvěsto-

vat toto smíření. (2K 5,14-19) 
Neposuzujeme lidi podle lid-

ských měřítek! Neposuzujeme ani 

sebe podle lidských měřítek! Neţije-

me z lidského pohledu, ale ze zjevení. 

V novém srdci milujeme Pána, i kdyţ 

nás duše-tělo „tlačí“. Učíme se vidět 

Boţím pohledem, pohledem lásky 

AGAPÉ. Konáním lásky se láska 

uvolňuje, roste, prorůstá nás i nás 

samotné. 
V Kristu Ježíši nezáleží na 

tom, je-li někdo obřezán či ne; rozho-

dující je víra, která se uplatňuje lás-

kou (…ale víra skrze lásku dělající, 

KR). (Ga 5,6) 
O p a t r n ě  n a  p o s t o j e 

„stranění“: Bratří moji, jestliže věříte 

v Ježíše Krista, našeho Pána slávy, 

nesmíte dělat rozdíly mezi lidmi. Do 

vašeho shromáždění přijde třeba muž 

se zlatým prstenem a v nádherném 

oděvu a řeknete mu: "Posaď se na 

tomto čestném místě," kdežto chudé-

mu řeknete: "Ty postůj tamhle, nebo 

si sedni tady na zem."  Neděláte tím 

mezi sebou rozdíly a nestali se z vás 

soudci, kteří posuzují nesprávně? 

(Jk 2,1-4) 
5/ Služba lásky lidem je i 

službou sobě samým. Boží láska 

začíná tím, že nejprve „pohlédne“ 

na druhého. On mu řekl: "`Miluj /

AGAPAO, 25/ Hospodina, Boha své-

ho, z celého svého srdce, celou svou 

duší, celou svou silou a celou svou 

myslí´ a `miluj svého bližního jako 

sám sebe´." (L 10,27) 
Vždyť celý Zákon /NOMOS, 

3551/ je shrnut v jednom slově: Milo-

vati /AGAPÉ, 25/ budeš bližního své-

ho jako sebe samého! (Ga 5,14) 
Jak to poznám? Jednoduše, 

budu mu činit dobře jako sám sobě.  
Milování bliţního se projevuje kona-

nou sluţbou Evangelia o Boţí milosti. 

Nezadržujme toto evangelium. 
Jestliže tedy zachováváte krá-

lovský zákon, jak je napsán v Písmu: 

`Milovati budeš bližního svého jako 

sám sebe,´ dobře činíte. Jestliže však 

někomu straníte, dopouštíte se hříchu 

a zákon vás usvědčuje z přestoupení. 

Kdo by totiž zachoval celý zákon, a 

jen v jednom přikázání klopýtl, provi-

nil se proti všem. (Jk 2,8-10) 

 Duch svatý, Boží láska JE 

hřivna a JE v našich srdcích. Aga-

pé nestojí a nevychází z emocí 

(duše, těla), ale ze znovuzrozeného 

srdce (ducha), které se rozhoduje 

ke konání služby evangelia. 

 

Závěr: 

 

1/ Boţí podstatou je LÁSKA, nikoliv 

hněv, tresty, soudy, peklo ... 
2/ AGAPÉ je součástí Ducha svatého 

v nás. 



3/ Sluţba učedníků je motivována 

AGAPÉ, a vedená Duchem Krista. 
4/ Přes svou nedokonalost zvěstuje-

me stále Krista pokoje, smíření ne-

spaseným lidem. 
5/ Jak milujeme druhé (známé i ne-

známé) ukazuje, jak milujeme sami 

sebe. 
6/ Konající láskou k druhým slouţí-

me (rosteme) i sobě samým. 
7/ Sluţba světu, lidem, je sluţba zje-

vení tajemství Boţí AGAPÉ. 

 

Služba nedokonalých XV. … 

jděte 
Pavel Kalous, 23.8.2017  

 

Víc už není zapotřebí … 

(ač byli na plný úvazek …nic si s 

sebou neberte) Nezapomeňme, ţe 

jedny povolal za …. jedny za evan-

gelisty. Ale kaţdý máme svědectví, a 

víme, co je evangelium. Evangeliza-

ce a nesení svědectví je přirozená 

součást našeho ţivota. 
Oni pak vyšli, všude kázali; a 

Pán s nimi působil a jejich slovo po-

tvrzoval znameními. (Mk 16,20) 
Ať uţ se budeme modlit za 

Boţí vedení. Ať uţ si cíleně někoho 

vyhlédneme (maminka ze sboru 

oslovuje maminky v parku). Cíl je 

pořád stejný, kázat evangelium a 

modlit se za druhé. Důleţité je, aby-

chom to chtěli dělat. Zbytek je na 

Pánu. Církev si dělá své, Bůh dělá 

své. Z naší přirozenosti se nic nesta-

ne, my jsme jen Boţí nástroj. My 

nejsme zdroj. Ale nesmíme se za to 

schovávat.  

Církev v místě … (určitě 

bychom se neměli dostat do tlaku, ţe 

někdo oslovil deset lidí a druhý jen 

jednoho … jde jen o to, aby církev 

nebyla nikomu dluţna evangelium 

…). 
Církev je nepřímo evangeli-

zační i tak svým ţivotem v místě 

(pracoviště, sousedé, známí …). A 

tím je satanovi nebezpečná. Mnozí 

lidé jdou širokou cestou do záhuby, 

je vám to jedno? Je to duchovní vál-

ka. To ţe tu jsme, je obrovský zásah 

do království temnot. 

Proto vás já, vězeň kvůli Pá-

nu, prosím, abyste tomu povolání, 

kterého se vám dostalo, dělali čest 

svým životem, vždy skromní, tiší a 

trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce 

Proste o naplnění Duchem 

Svatým. Máme spolehlivé vodítko v 

Písmu svatém. 
Proto nebuďte nerozumní, ale 

hleďte pochopit, co je vůle Páně. A 

neopíjejte se vínem, což je prostopáš-

nost, ale plni Ducha zpívejte společně 

žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. 

Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého 

srdce a vždycky za všecko vzdávejte 

díky Bohu a Otci ve jménu našeho 

Pána Ježíše Krista. (Ef 5,17-20) 
Protož nebývejte neopatrní, 

ale rozumějící, která by byla vůle Pá-

ně. A neopíjejte se vínem, v němžto 

jest prostopášnost, ale naplněni buď-

te Duchem svatým, Mluvíce sobě ve-

spolek v žalmích, a v chvalách, a v 

písničkách duchovních, zpívajíce a 

plésajíce v srdcích vašich Pánu, Díky 

činíce vždycky ze všeho ve jménu Pá-

na našeho Jezukrista Bohu a Otci. 

(KR) 
Nežijte v nevědomosti, rozu-

mějte Pánově vůli. Neopíjejte se ví-

nem (což vede k prostopášnosti), ale 

nechávejte se naplnit Duchem. Pro-

mlouvejte k sobě navzájem v žalmech, 

chvalozpěvech a duchovních písních; 

svým srdcem zpívejte a hrajte Pánu. 

Vždycky za všechno děkujte Bohu a 

Otci ve jménu našeho Pána Ježíše 

Krista. (B21) 
Tzn., ţe to nějak souvisí s 

chválou a projevem vděčnosti. Kdyţ 

se budete dívat na sebe a na své sta-

rosti, napadnou vás chvály? Vděč-

nost? Určitě ne. Na koho se tedy za-

měříte? Na Krista. Připomínejte si 

Boţí dobrotu, chvalte Boha. Ono to 

naplnění a občerstvení přijde. Je to 

velmi jednoduché. Promlouvejte sami 

k sobě Boţí Slovo, chvalte Pána a 

děkujte Mu.  

Vytrvale poslouchali učení 

apoštolů, byli spolu (společenství), 

lámali chléb a modlili se. (Sk 2,42) 

a usilovně hleďte zachovat jednotu 

Ducha, spojeni svazkem pokoje. 

(Ef 4,1-3) 
Text mluví o tom, ţe církev v 

místě nějak ţije. Takováhle církev je 

církev svým způsobem evangelizační. 

Podstata Ducha Svatého je láska. Pa-

vel chce svými dopisy sbory určitým 

způsobem usměrňovat, korigovat.  

Protož prosímť vás já vězeň v 

Pánu, abyste hodně chodili, jakž sluší 

na povolání vaše, kterýmž povoláni 

jste, Se vší pokorou, tichostí, i s sná-

šelivostí, snášejíce se vespolek v lás-

ce, Usilujíce zachovávati jednotu Du-

cha v svazku pokoje. (KR Ef 4,1-3) 
 A za to se modlím, aby se 

vaše láska ještě víc a více rozhojňo-

vala a s ní i poznání a hluboká vní-

mavost; ABYSTE rozpoznali, na čem 

záleží, a byli ryzí a bezúhonní pro den 

Kristův, plní ovoce spravedlnosti, 

které z moci Ježíše Krista roste k slá-

vě a chvále Boží. (Fp 1,9-11) 
Všimněte si, co je Pavlův 

modlitební předmět. Aby se láska 

rozhojňovala, a s ní i poznání a hlu-

boká vnímavost. Nám se někdy stává, 

ţe z pohledu nahoru, hlava poklesne a 

koukáme na sebe. A jsme paralyzova-

ní a shrbení. Ale můţeme se zase na-

rovnat. 

Stále musí platit, ţe buduje-

me svůj VZTAH s Kristem a spolu 

navzájem: Protože jste byli vzkříšeni 

s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, 

kde Kristus sedí na pravici Boží. K 

tomu směřujte, a ne k pozemským vě-

cem. (Ko 3,1-2) 
Pavel říká, směřujte svůj po-

hled na Krista, z toho vše vyplývá. 

Při velké práci v církvi pak zapomí-

náme na Krista a uniká nám to ryzí. 

Věnujeme-li čas Bohu, pak vstupuje-

me do vztahu s Ním. Hledejte Boţí 

tvář. Naše zaneprázdněnost je proti 

nám. … všichni byli naplněni Duchem 

svatým a začali ve vytržení mluvit 

jinými jazyky, jak jim Duch dával 

promlouvat. (Sk 2,4) 
Připomenutí, ţe Kristus tu 

není, sedí po pravici Boţí, ale je tu 

Duch Svatý. Je v nás. … Tu Petr, na-

plněn Duchem svatým, k nim promlu-

vil: "Vůdcové lidu a starší, … Když se 

pomodlili, otřáslo se místo, kde byli 

shromážděni, a všichni byli naplněni 

Duchem svatým a s odvahou mluvili 

slovo Boží. (Sk 4,8.31) 



Bůh skrze ně jednal. Do této 

podoby chceme. To způsobuje proud 

Ducha Svatého, ten chce skrze nás 

jednat. 

Čekají nás další věci … 

Existence církve má několik sloţek: 

sluţba, věrnost (kdo je věrný v má-

le...) sluţbě, svatost, ovoce, modlitba 

(oddělený čas pro Pána), vztahy - 

budování, duchovní boj, láska v pra-

xi, poznávání Boţí vůle (citlivost na 

Boţí hlas) … Církev musela řešit 

spoustu věcí. Nezůstávat u počáteč-

ního učení …  Proto nezůstávejme již 

u počátečního učení o Kristu, ale 

směřujme k dospělosti. Nevracejme 

se k základním článkům o pokání z 

mrtvých skutků, o víře v Boha, k uče-

ní o křtu a vzkládání rukou, o vzkří-

šení z mrtvých a o posledním soudu. 

Budeme moci jít dále, když to Bůh 

dovolí. (Ţd 6,1-3) 
Všimněte si, ţe tady jsou ty 

věci charakterizovány jako základ, 

jako první třída. Pán chce, abychom 

šli svobodní dál. Základem je evan-

gelium.  

Chci Vám připomenout brat-

ří evangelium, které jsem vám zvěs-

toval, které jste přijali, které je zá-

kladem na němž stojíte. Skrze něž 

docházíte spásy, držíte-li se ho tak, 

jak jsem vám je zvěstoval, které je 

základem na němž s tojíme. 

(1Kor 15,1) 
Základ je dobrá zpráva. Kris-

tus si nás zamiloval. Bůh nás smířil 

skrze Krista se sebou.  

Sláva tomu, který má moc 

upevnit vás ve víře, podle mého 

evangelia a podle zvěsti Ježíše Kris-

ta: V ní je odhaleno tajemství, které 

od věčných časů nebylo vysloveno. 

Nyní je však zjeveno prorockými 

písmy a z příkazu našeho Boha stalo 

se známým mezi všemi národy, aby je 

poslušně přijali vírou. (Ř 16,25-26) 
Pavel si evangelium přivlast-

nil za své. Evangelium se má stát 

součástí mého ţivota. Kdo vidí mne, 

vidí Otce. Bůh rozhodl, ţe se má 

evangelium stát součástí všech náro-

dů.  

Nemyslím, že bych již byl u 

cíle a nebo již dosáhl dokonalosti, 

běžím však, abych se jí zmocnil, pro-

tože mě se zmocnil Kristus Ježíš. 

Bratří já nemám za to, že jsem již u 

cíle, jen to mohu říci zapomínaje na 

zákon svého Boha; i já zapomenu na 

tvé syny. (Oz 4,6) 

Kristus (Duch sv.) nás uvá-

dí do obecenství s Ním. Nejsme spa-

seni, abychom neskončili v pekle. 

Jsme spaseni z lásky pro věčné obe-

cenství s Láskou. 
Mnohokrát a mnohými způso-

by mluvíval Bůh k otcům ústy proro-

ků; v tomto posledním čase k nám 

promluvil ve svém Synu, jehož usta-

novil dědicem všeho a skrze něhož 

stvořil i věky. On, odlesk Boží slávy a 

výraz Boží podstaty, nese všecko svým 

mocným slovem. Když dokonal očiště-

ní od hříchů, usedl po pravici Božího 

majestátu na výsostech. (Ţd 1,1-3) 

Poznáváním Jeho samotné-

ho se všechno mění. Přichází jisto-

ta, radost, bezpečí, vedení, „blaho“. 
Hospodina stále před oči si 

stavím, je mi po pravici, nic mnou 

neotřese. PROTO se mé srdce raduje 

a moje sláva jásá, v bezpečí přebývá i 

mé tělo, neboť v moci podsvětí mě 

neponecháš, nedopustíš, aby se tvůj 

věrný octl v jámě. Stezku života mi 

dáváš poznat; vrcholem radosti je být 

s tebou, ve tvé pravici je neskonalé 

blaho.(Ţ 16,8-11) 

Známou učiníš mi cestu živo-

ta; sytost hojného veselí jest před ob-

líčejem tvým, a dokonalé utěšení po 

pravici tvé až na věky. (Ţ 16,11 KR)  

Počátkem našeho duchovní-

ho života je „poznání“, kdo je Bůh 

sám. 
Toto praví Hospodin: "Ať se 

moudrý nechlubí svou moudrostí, ať 

se bohatýr nechlubí svou bohatýrskou 

silou, ať se boháč nechlubí svým bo-

hatstvím. Chce-li se něčím chlubit, ať 

se chlubí, že je prozíravý a zná mne; 

neboť já Hospodin prokazuji milosr-

denství a vykonávám na zemi soud a 

spravedlnost; to jsem si oblíbil, je 

výrok Hospodinův.(Jer 9,22-23) 

Kdo se chce chlubit, ať se 

chlubí tím, že mě zná a že mi rozumí, 

neboť já Hospodin prokazuji milosr-

denství, právo i spravedlnost na zemi; 

ano, v tom mám zalíbení, praví Hos-

podin." (B21) 

To je pokolení těch, kdo se na 

jeho vůli dotazují. Ti, kdo hledají 

tvou tvář - toť Jákob. (Ţ 24,6)  

Mé srdce si opakuje tvoji 

výzvu: "Hledejte mou tvář." Hospodi-

ne, tvář tvou hledám. (Ţ 27,8) 

to, co je za mnou, upřeno k tomu, co 

je přede mnou. Běžím k cíli, abych 

získal nebeskou cenu, jíž je Boží po-

volání v Kristu Ježíši. (Fp 3,12-14) 
On se na to dívá, jakoţe je 

ještě v těle. Rozhoduje se v těle, ale v 

Kristu je dokonalý. On neţije minulý-

mi dny. Bůh není Bohem minulosti, 

ale Bohem přítomnosti. Jeho jméno je 

„Jsem“. Ve věčnosti je stálá přítom-

nost. Ať jsme na tom kaţdý jakkoliv, 

běţíme za Kristem a na té cestě jsme 

v Kristu dokonalí.  

Kristus miluje církev a to tak, 

ţe se za ní obětoval. 

Proste a bude vám dáno, hle-

dejte a naleznete, tlučte a bude vám 

otevřeno. (Mt 7,7) 
Nevzdávejte to, vytrvejte. 

 

Závěr: 

 

1/ Buďme kristovci v tomto světě se 

vším, co to znamená, co to obnáší. 

Neodpadávejte! 
2/ Máme jeden druhého, církev, 

učme se být církví. Církev je výzva. 
3/ Nejsme na to sami, je s námi Pán, 

nikdy se nás nezřekne, stále Ho hle-

dejme. 

 

Osobní poznávání Boha 
Pavel Kalous, 30.8.2017 

 

 Vše je Boží milostí, nikoli 

souborem výkonů. 
Milostí tedy jste spaseni skrze 

víru. Spasení není z vás, je to Boží 

dar; není z vašich skutků, takže se 

nikdo nemůže chlubit.(Ef 2,8-9) 

Všichni zhřešili a jsou daleko 

od Boží slávy; jsou ospravedlňováni 

zadarmo jeho milostí vykoupením v 

Kristu Ježíši. (Ř 3,23-24) 

Bez víry však není možné za-

líbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, 

musí věřit, že Bůh jest a že se odmě-

ňuje těm, kdo ho hledají. (Ţd 11,6)  

Boží lid „žije“ ze zjevení 

Božího Slova = Krista. 
A Slovo se stalo tělem a pře-

bývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho 

slávu, slávu, jakou má od Otce jedno-

rozený Syn, plný milosti a pravdy. (J 

1,14) 

Můj lid zajde, protože odmítá 

poznání /vědění, vyučení, znalosti/. Ty 

jsi zavrhl poznání a já zavrhnu tebe; 

nebudeš mým knězem. Zapomněls na 



Většina znovuzrozených 

křesťanů zná Boha POUZE jako 

svého Spasitele, tj. Zachránce, tomu 

odpovídá i míra víry, tedy, 

„spasitelná“.  Jenže, Ježíš přišel 

kvůli tomu, ABY nás uvedl do obe-

cenství, poznávání s Otce. 

Ježíš jí odpoví: "Věř mi, že-

no, že přichází hodina, kdy nebudete 

ctít Otce ani na této hoře ani v Je-

ruzalémě. Vy uctíváte, co neznáte; 

my uctíváme, co známe, neboť spása 

je ze Židů. Ale přichází hodina, ano 

již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově 

ctí, budou ho uctívat v Duchu a v 

pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé 

takto ctili. Bůh je Duch a ti, kdo ho 

uctívají, mají tak činit v Duchu a v 

pravdě." (J 4,21-24) 

Ţivotní styl uctívání není 

zpívání písniček, ani dvouhodinové 

chvály, nedělní bohosluţba ... Bůh je 

Duch a my jej můţeme poznávat za-

se a pouze jen v duchu. Co je 

„pravda“ v Písmu? Jednoduché, 

Kristus = PRAVDA. 
Ale přichází hodina, ano již 

je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově 

ctí, budou ho uctívat v Duchu a v 

pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé 

takto ctili. Bůh je Duch a ti, kdo ho 

uctívají, mají tak činit v Duchu a v 

pravdě." (J 4,23-24) 

Jeţíš je zjevená, odhalená 

PRAVDA o Otci, znát Krista je to 

samé jako znát Otce. Všimněme si 

slov „znát“ a „vidět“. Je to možné 

znát a vidět Otce i Syna, chvála 

Pánu. Je možné více poznávat Otce 

i Syna. Ježíš je cesta k Otci. Ježíš 

je pravda o Otci, Ježíš je život 

v Otci. 
Ježíš mu odpověděl: "Já 

jsem ta cesta, PRAVDA i život. Nikdo 

nepřichází k Otci než skrze mne. 

Kdybyste ZNALI mne, ZNALI byste i 

jak nás naučila lidská moudrost, ale 

jak nás naučil Duch, a duchovní věci 

vykládáme slovy Ducha. Přirozený /

psychikos, 5591/ člověk nemůže při-

jmout věci Božího Ducha; jsou mu 

bláznovstvím a nemůže je chápat, 

protože se dají posoudit jen Duchem. 

Člověk obdařený Duchem /

pneumatikos, 4152/ je schopen po-

soudit všecko, ale sám nemůže být 

nikým správně posouzen. Vždyť `kdo 

poznal mysl Páně a kdo ho bude pou-

čovat?´ My však mysl Kristovu máme. 

(1K 2,9-16) 

Pokud jsme řízeni smysly, 

Ducha svatého nepoznáme, neusly-

šíme. Uvidíme lidi kolem sebe a bu-

deme zklamaní. 

 

Závěr:  

 

1/  Z Boţí milosti a zadarmo se nám 

Bůh dal poznat nejprve jako Spasitel. 

To je vše? 

2/  Proč? Abychom Jej dále osobně 

poznávali. 

3/  Jsme-li duševní, budeme velmi 

zklamaní.  

4/  Naše smysly nás samotné velmi 

omezují, „my přece žijeme (chodíme) 

z víry“. 

5/  Uctívání je ţivotní styl, nikoliv 

metoda „jak mít …“, jak osobně po-

znávat Boha Otce. 

6/  Poznávání Boha začíná v Duchu, 

nikoliv smysly. 

7/  Dejme svůj čas, srdce (ducha), 

Písmo k dispozici Duchu svatému, a 

On nás uvede do veškeré Pravdy. 

mého Otce. Nyní ho již ZNÁTE, neboť 

jste ho viděli." Filip mu řekl: "Pane, 

ukaž nám Otce, a víc nepotřebuje-

me!" Ježíš mu odpověděl: "Tak dlou-

ho jsem s vámi, Filipe, a ty mě ne-

znáš? Kdo vidí mne, vidí Otce. Jak 

tedy můžeš říkat: Ukaž nám Otce? (J 

14,6-9) 

Mnohokrát a mnohými způso-

by mluvíval Bůh k otcům ústy proro-

ků; v tomto posledním čase k nám 

promluvil ve svém Synu, jehož usta-

novil dědicem všeho a skrze něhož 

stvořil i věky. On, odlesk Boží slávy a 

výraz Boží podstaty, nese všecko svým 

mocným slovem. Když dokonal očiště-

ní od hříchů, usedl po pravici Božího 

majestátu na výsostech. (Ţd 1,1-3) 

Boha nikdy nikdo neviděl; 

jednorozený Syn, který je v náruči 

Otcově, nám o něm řekl (vylíčil, 

B21). (J 1,18) 

Píše-li to apoštol Pavel, pak 

je to moţné, reálné. 

Žijeme přece z víry, ne z toho, 

co vidíme. (2K 5,7) 

Žijeme /chodíme, KR/ totiž 

vírou, a ne viděním. (B21) 

Jenţe, máme často problém 

se svými smysly (zrak, sluch, hmat, 

chuť a čich). Kdyţ první člověk zhře-

šil v zahradě, duchovně oslepl, a vlá-

du převzaly smysly (otevřely se mu 

oči). Určujícím se od té doby staly 

smysly člověka (vláda duše a těla). 

Velký omyl, někdy i past, je snaha 

poznat, poznávat Boha pomocí svých 

smyslů. To ovšem není moţné, proto-

ţe Bůh je DUCH. 

Poznávat jej můžeme zase 

jen v našem znovuzrozeném duchu 

s Duchem svatým. 
Jakmile však přijde on, Duch 

PRAVDY, uvede vás do veškeré 

PRAVDY, neboť nebude mluvit sám 

ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A 

oznámí vám, co má přijít. (J 16,13) 

Ale jak je psáno: `Co oko nevidělo a 

ucho neslyšelo, co ani člověku na my-

sl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho 

milují.´ Nám však to Bůh zjevil skrze 

Ducha; Duch totiž zkoumá všechno, i 

hlubiny Boží. Neboť kdo z lidí zná, co 

je v člověku, než jeho vlastní duch? 

Právě tak nikdo nepoznal, co je v Bo-

hu, než Duch Boží. My jsme však ne-

přijali ducha světa, ale Ducha, který 

je z Boha, abychom poznali, co nám 

Bůh daroval. O tom i mluvíme ne tak, 



 Revize sborových účtů                                                          redakce 

          Byla provedena revize sborových účtů a to ne-

závisle na sobě Radkou Štolcovou (revizorka sboro-

vých účtů) a Šárkou Stejskalovou (sborová pokladní) 

a bylo konstatováno, že k datu 31. 8. 2017 je vše v na-

prostém pořádku. 

 Možnost stát se členem sboru                                           redakce 

 Vzhledem ke změně legislativy o „občanských sdruţeních“ na „spolky“, připomínáme, ţe je moţné 

se přihlásit jako člen společenství Ichthys. Přesto, ţe je tato skutečnost pravidelně zmiňována jiţ na Zákla-

dech víry /informace o našem společenství/, či v osobních rozhovorech, ne kaţdý se ke členství přihlásil. 

Členství je pochopitelně dobrovolné. Navštěvovat sbor můţete samozřejmě i bez členství. Bliţší informace 

rád poskytne pastor. 

 BAZAR oblečení — ohlédnutí                                               redakce 

 Jiţ po sedmé jsme uskutečnili tradiční pod-

zimní 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. 

 Ţalmista v Ţ 86,15 vyznává, jak je Bůh slitov-

ný, milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný a věrný s 

člověkem. Svůj soucit vyjádřil největším skutkem na 

kříţi.  

 Nás Bůh také vede k tomu, abychom měli sou-

cit s ostatními. Věříme, ţe 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 

 Adventní věnce                                                                                   Šárka Stejskalová 

 Čtvrtek 30.11. (16.30) jsme tradičně vyhradili pro „výrobu“ Adventních 

věnců. Naši modlitebnu opět provoní čerstvě nařezané větvičky. Děti si mohou 

ozdobit také svůj stromeček. Pozvat můţete kohokoliv, kdo má zájem.  

 

       Každý je srdečně vítaný. 



 Základy křesťanské víry  (říjen)                                           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 moţno pokračovat v návaznosti i 

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

úvodní lekci. 

 Numeri 14,6  Jozue, syn 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 sluţby je také sborový 

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

máme dál podniknout. Zaloţili jsme účet jako jakýsi 

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

plňovat, jak je také budeme naplňovat i my. 

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

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

očekává také naši odpověď. 

 Podporujeme Izrael (ICEJ)                                                    redakce 

 Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém bylo zaloţeno v roce 1980 jako 

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

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

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

Našimi prvořadými cíli jsou: 

Stát s Izraelem, vyjadřovat mu podporu a přátelství 

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

dalšími národy Blízkého východu 

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

církve a křesťanská společenství ve Svaté zemi. 

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

zastoupení ve 140 státech světa. 

www.ichthyslitomerice.cz 



Narozeniny:  
 

 

  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 3. října 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 

● spolupráce s Korejci                      ● 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  
● Den pro Izrael (5. 11. 2017)           ● nový sbor ICHTHYS Lovosice    ●  Chong Hoon Han, misionář /J. Korea/ 

Pravidelná shromáždění sboru Ichthys 

Oznámení — info 

    Na náš účet můţete posílat své dobrovolné dary a 

finanční oběti, desátky či firemní sponzoring. Za 

kaţdý takový příspěvek jsme vám velice vděční. 

Rádi vám také vystavíme potvrzení. 

                                                             Děkujeme. 
 

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

 

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

 

 Malachiáš 3,10  Přinášejte do mých 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. 

K vedení misijního sboru je povolán  

starší pastor:  ing. Pavel Kalous 

Misijní koordinátor: Brian Dagen 

 

nedělní besídka - Dáša Kalousová, Šárka Stejskalová, 

                             Naděje Zimová, Michaela Malevičová, 

                             Jana Donátová (Lovosice) 

chvály - Pavel Kalous, Radka Štolcová 

nahrávání kázání - Pavel Kalous (v mp3) 

úklid sbor. prostor - Jarka Šupová,  

               Vendy Housková / Jana Donátová, 

               Zdeňka a Karel Klenorovi,  Jana Zimová 

knihovna - Jana Trojáčková 

kuchyňka - Jarka Šupová  

nástěnky - Laďka Knotková 

skupinka Lovosice - Jana a Jan Donátovi 

skupinka ţen - Dáša Kalousová, Šárka Stejskalová 

dorost - Lukáš Kadeřábek 

dramatická skupinka - Ivana Nováková, Vendy Housková,  

                                     Jana Trojáčková 

pokladní sboru - Šárka Stejskalová 

revizor sborového účtu - Radka Štolcová 

správce webu - Vojta Palme 

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

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

    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 kaţdého, kdo se chce modlit „za“.). 

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. Trojáčko-

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

mailto:ichthys.litomerice@atlas.cz

