
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, společen-

ského 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 Je-

ho jméno.  

Cíle společenství: 

► stálá evangelizace 

města a okolí             

     

►získávání následovníků 

Ježíše Krista           

             

► podpora misie 

 

► plné, pravidelné  a dob-

rovolné desátky    

                                      

► sociální činnost 

 

► růst sboru a domácích 

skupin                                   

 

► letní English campy   

 2012 

 

► pravidelný modlitební 

život křesťanů                        

 

► duchovní moc pro Kris-

tovu církev         

                    

► aktivní služba 

 

► samofinancování 

 

► zakládání nových sborů 

 

►získání vlastní budovy  

 Úvodník                                             únor 2012  

 Prosím, aby vám Bůh našeho 

Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal du-

cha moudrosti a zjevení, abyste ho po-

znali a osvíceným vnitřním zrakem vi-

děli, k jaké naději vás povolal, jak bo-

haté a slavné je vaše dědictví v jeho 

svatém lidu a jak nesmírně veliký je ve 

své moci k nám, kteří věříme. 
 

                            (Ef 1,17-19) 
 

 Apoštol Pavel věděl, že Boží 

věci nejsou vidět pouhým okem, ale že 

jsou skryté. Proto, abychom je viděli, je 

třeba mít zjevení a náš vnitřní zrak mu-

sí být osvícen. Jistě porozumíte tomu, 

že dobře vidět ve tmě pomocí rozsvíce-

né baterky lze do okamžiku jejího zhas-

nutí, pak neuvidíte prostě NIC. 

 Abychom správně viděli a roze-

znávali, je zapotřebí mít toto „vnitřní 

osvícení“. Velice důležité je to i proto, 

že jedním z důsledků tohoto světla je i 

vidění slavného dědictví, které nám 

Bůh připravil. Do něj vstupujeme již 

zde na zemi a můžeme z něho brát.  

 Asi jste si všimli, že v církvi 

jsou lidé, kteří se na Boží dědictví těší a 

lidé, kteří, jakoby se snad ani na Pána a 

Jeho jednání a nakonec i dědictví vůbec 

netěšili. Jedním z podstatných důvodů 

je, že nevidí dědictví. Nevidí před sebe. 

Nechme teď stranou, proč. Podstatné je, 

že jsou bez radosti, motivace, očekává- 

ní věcí příštích. Na nic není pozdě. 

 To skvělé na Boží milosti je, 

že nám prostřednictvím živého Boží-

ho slova Bůh ukazuje, že se lze za to 

modlit. Pavel se modlí, prosí, aby to 

Bůh dal. Je zvláštní, že není jaksi au-

tomatické, že to Boží děti mají, ale 

také je celkem přirozené, že malé děti  

nevidí a nerozumí všemu. Proto: 

 Proste, a bude vám dáno; 

hledejte a naleznete; tlučte a bude 

vám otevřeno. Neboť každý, kdo pro-

sí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a 

kdo tluče, tomu bude otevřeno. Což 

by někdo z vás dal svému synu ká-

men, když ho prosí o chléb? Nebo by 

mu dal hada, když ho prosí o rybu? 

Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte 

svým dětem dávat dobré dary, tím 

spíše váš Otec v nebesích dá dobré 

těm, kdo ho prosí! (Mt 7,7-11) 

 Všimněte si, že Pán Ježíš ne-

říká, že „asi, možná, kdoví“, ale ujiš-

ťuje, že „dostane, nalezne a dveře se 

otevřou“. Ježíš zná Otce. A Otec je 

dobrý. Je tu také ale zmíněno, že je 

třeba TO DĚLAT. Jako se modlil Pa-

vel. Můžeš mít z tobě dané milosti 

daleko víc, než si myslíš. Boží dědic-

tví je nádherné, naplňující. Haleluja. 
 

     V Kristu                    

                     Pavel Kalous, pastor 



Nedělní kázání 

Nejtěžší biblická disciplína? 
Brian Dagen, 30. 10. 2011 
 

Modlitba je pro mě osobně 

nejtěžší biblická disciplína. Určitě je 
těžší, než třeba čtení Bible. Mám 

také více otázek než odpovědí. Často 

nevím, jak se modlit. Jak ovlivňují 

mé modlitby Boha? Nejsem žádný 
odborník na "modlitby" jsem na ces-

tě a Pán mě učí.  

V modlitbách buďte vytrvalí, 
bděte a děkujte Bohu. (Ko 4,2) Pavel 

zde končí epištolu, vyučuje sbor, jak 

mají žít. 
V modlitbách buďte vytrvalí 

- to je "příkaz", vydržet, vytrvat, být 

oddaní.  

Pravidelnost, stálost, nejen, 
když máme chuť. Měla by být pravi-

delnou součástí našeho každodenní-

ho života.  
Neustálá modlitba: Stále se 

radujte. (1Te 5,16) V každý čas se v 

Duchu svatém modlete a proste, bdě-
te na modlitbách a vytrvale se při-

mlouvejte za všechny bratry i za 

mne. (Ef 6,18)    Vypravoval jim po-

dobenství, aby ukázal, jak je třeba 
stále se modlit a neochabovat. (L 

18,1) 

Příklady v modlitbě: Proto i 
my, ode dne, kdy jsme to uslyšeli, 

nepřestáváme za vás v modlitbách 

prosit, abyste plně, se vší moudrostí 

a duchovním pochopením poznali 
jeho vůli. (Ko 1,9) Proto se stále za 

vás modlíme, aby vás náš Bůh učinil 

hodnými svého povolání a svou mocí 
přivedl k naplnění každé vaše dobré 

rozhodnutí a dílo víry. (2Te 1,11) 

Proto i já, když jsem uslyšel o vaší 
víře v Pána Ježíše a lásce ke všem 

bratřím, nepřestávám za vás děkovat 

a stále na vás pamatuji ve svých 

modlitbách. (Ef 1,15-16) 
Pavel nebyl jen úžasný teo-

log, zakladatel sborů, ale hodně se 

modlil. 
Apoštolé v modlitbě. My pak 

budeme i nadále věnovat všechen 

svůj čas modlitbě a kázání slo-
va." (Sk 6,4) 

Modlitba by měla být zá-

kladním prvkem našeho života. 

Proč? Proč je to důležité pro nás? 
Proč to bylo důležité pro Pavla?  

- Bez Boha nemůžeme dělat 
nic - důležitá připomínka. Já jsem 

vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zů-

stává ve mně a já v něm, ten nese hoj-

né ovoce; neboť beze mne nemůžete 
činit nic. (J 15,5) 

Žijeme tak? Nebo žijeme čas-

to ze svých zkušeností, sil?  
To je moje osobní zkušenost. 

Zdálo se mi, že když se modlím, 

nejsem nijak produktivní. Vždy mám 
na den seznam, co musím stihnout, 

vždy je něco, co musím udělat, ale 

modlitba je silné připomenutí, že 

bez Boha nemůžeme nic.  
Když se více modlím, na 

konci dne zjistím, že stihnu více, ne-

mám tolik stres. Bůh je více aktivní a 
dává víc, než si představím. S modlit-

bou uznáváme, že jsme závislí na 

Bohu.  
Modlitba se týká vztahu, je to 

neustálý vztah s Bohem. Kdybych se 

denně modlil jen 5 minut - nebyl by 

to žádný hluboký vztah.  
Hospodinu je ohavností oběť 

svévolníků, kdežto v modlitbě pří-

mých má zalíbení. (Př 15,8) Bůh má 
zalíbení v modlitbách, chce být s te-

bou, zve nás do společenství. Jak to 

můžeme dělat?  

Dva aspekty vytrvalosti v 
modlitbě.  

Mám na pracovním stole 

svíčky. To (světlo) je pro mě připo-
menutí, že Bůh je se mnou. Mám ná-

ramek - ten mi také připomíná Boha. 

Můžeme mít různé věci, které nám 
připomínají, že je Bůh s námi, a že se 

máme modlit. Jako např. Daniel, kte-

rý se modlil 3x denně.  

Občas potřebujeme ztišení na 
delší dobu, chci vás povzbudit - dě-

lejte to.  

Jaký postoj je třeba, když se 
modlím?  

Zůstávejte v ní bdělí.(Ko 4,2) 

Jsme bdělí, když něco očeká-
váme - buď dobrého nebo špatného? 

Bděte tedy, protože nevíte, v 

který den váš Pán přijde. (Mt 24,42)  

Měli bychom očekávat druhý příchod 
Pána Ježíše Krista, měli bychom 

zkoumat své životy, chceme být při-

praveni. 
Také naznačuje nebezpečí -  

V každý čas se v Duchu sva-
tém modlete a proste, bděte na mod-

litbách a vytrvale se přimlouvejte za 

všechny bratry i za mne. (Ef 6,18)

 Týká se duchovního boje, je 
důležité mít duchovní zbroj. 

Modlitba je aspekt duchovní 

zbroje.  
Modlitba a duchovní boj.  

- život křesťana je bojem, 

intenzivní bitvou, celoživotním zápa-
sem. Nejedná se o procházku růžovou 

zahradou, ale je to boj, od začátku až 

do konce.  

Pozdravuje vás Epafras, váš 
krajan, služebník Krista Ježíše, který 

o vás stále zápasí modlitbami, abyste 

stáli pevně a věrně plnili Boží vůli. 
(Ko 4,12) Přímluvná modlitba 

Epafrase. 

.... zůstávejte vděční. (Ko 4,2) 
Vděčnost bychom neměli 

nikdy oddělit od modlitby.  

Stále za vás Bohu děkuji pro 

milost Boží, která vám byla dána v 
Kristu Ježíši; (1K 1,4)   Děkuji Bohu 

svému při každé vzpomínce na vás. (F 

1,3)  Stále vzdáváme díky Bohu za 
vás za všecky a ustavičně na vás pa-

matujeme ve svých modlitbách; (1Te 

1,2) 

Pavel byl velmi vděčný ve 
svých modlitbách. Vděčnost nás 

ukotvuje v Bohu.  

- připomíná, že Bůh stále jed-
ná v našich životech, 

- hraje důležitou roli v našich 

životech. 
Jedna metoda, která by nám 

mohla pomoci -  examine (zkoumat) - 

večer se zastavit a  přemýšlet - jak 

jsem dnes prožíval  Boží milost,  



přítomnost a lásku?  
Stačí deset minut a pak děko-

vat a být vděčný Bohu.  

 

1/ Můžeme žít s minimálním 
modlitebním životem? Ano, ale má to 

své následky. Když se spoléháme na 

člověka, organizace, vzdělání, dosta-
neme jen to, co dokáže člověk, orga-

nizace, vzdělání. Když se spolehneme 

na Boha, vede to k Boží moci. 
2/ Proč bychom se měli mod-

lit? Důraz na vztah. 

Dříve než zavolají, já odpo-

vím; budou ještě mluvit a já je už vy-
slyším. (Iz 65,24) Pán miluje naše 

modlitby. 

 
Máme obrovské privilegium 

trávit čas se Stvořitelem, Mesiášem a 

Spasitelem.   
 

 

Zacheus  
Pavel Kalous, 6. 11. 2011 
 

L 19,1-10 

 

Jericho leží asi 38 km od Je-
ruzaléma. Původem pohanské město, 

poražené (hradby) v NZ bohaté měs-

to, obchodní křižovatka; lidé vstupo-
vali skrze bránu, kde se vybíralo clo. 

Herodes zde měl jeden ze svých palá-

ců.  

Když se Ježíš přiblížil k Jeri-
chu, seděl u cesty jeden slepec a žeb-

ral. Když uslyšel, že kolem prochází 

zástup lidí, ptal se, co se to děje. Řek-
li mu, že tudy jde Ježíš Nazaretský. Tu 

zvolal: "Ježíši, Synu Davidův, smiluj 

se nade mnou!" Ti, kteří šli vpředu, 
ho napomínali, aby mlčel. On však 

tím více křičel: "Synu Davidův, smiluj 

se nade mnou!" (L 18,35-39) 

Zacheus (= čistý, spravedli-
vý), byl malého vzrůstu; vrchní cel-

ník, výběrčí daní; pro Římany odvá-

děli stanovené daně a clo. V očích 
ostatních byli pomahači okupantů 

Říma a "vydřiduši", hnus a opovržení 

(v očích ostatních odpad země). Ne-
hledě na to, že zde byla závist 

(obyčejná lidská), že je prostě boháč. 

Neměl valné postavení u lidí, 

nevalnou pověst. Kolik měl asi přá-
tel? Všichni, kdo to uviděli, reptali: 

"On je hostem u hříšného člově-

ka!" (v. 7)   

Jak může být takový člověk 
radostný a šťastný?  

Měl touhu, chtěl vidět Ježíše, 

o kterém slyšel, že uzdravil jiného 

člověka.  
Kolem Krista je veliký zá-

stup. Ne všichni však mají správné 

postoje.  
Malí lidé bývají dost akční. 

Zacheus byl stejný, běžel a vylezl na 

vysoký strom. V listech se trochu 
skrýval, neschovával se nikde za ke-

řem. Nepotřeboval být viděn, ale 

Pána Ježíše vidět chtěl. Boháči se 

chovají různě.  
Musel mít důvod, proč chtěl 

Krista vidět. Touze vidět, setkat se s 

Kristem, předchází "o Něm slyšet".  
Už jsi slyšel o Kristu?  

Ježíš se zastavuje a volá na 

Zachea. Když Ježíš přišel k tomu 
místu, pohlédl vzhůru a řekl: 

"Zachee, pojď rychle dolů, neboť 

dnes musím zůstat v tvém domě." On 

rychle slezl a s radostí jej přijal. (v. 
5-6) 

Zacheus byl "odhalen", ale s 

radostí přijal Ježíše ve svém domě. 
Zacheus vypadá "jako uzrálé ovoce". 

Bůh oslovuje každého člověka jmé-

nem. Nenechal se odradit davem lidé 

kolem Ježíše. Co všechno uděláte 
proto, abyste viděli moře, amazonský 

prales, koupili si nové auto, uviděli 

Pána Ježíše Krista?  
To ale není vše.  

A nepřizpůsobujte se tomuto 

věku, nýbrž proměňujte se obnovou 
své mysli, abyste mohli rozpoznat, co 

je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a 

dokonalé. (Ř 12,2) 

Pokud vyjadřujete úsilí, tou-
hu mít (nové auto, vidět moře, ama-

zonský prales, vidět Krista) - stojí 

vás to spoustu energie - co vás stojí 

být v blízkosti Krista?  
Toužím, abychom byli jako 

společenství, skrze které lidé mohou 

přicházet ke Kristu! 

Ježíš se chce setkat s člově-
kem, pochop - s tebou! 

Ježíš neprochází kolem člo-

věka, aniž by si ho nevšiml. Ježíš 
vychází vstříc člověku.  

=) s radostí jej přijal. Slovo 

RADOST se v Lukášově evangeliu 
vyskytuje cca 20x (je klíčové). Na-

bídl mu obecenství. (Zpravidla u 

jídla, v rozhovoru) Měl zájem i o 

jeho dům, nevyřídili to jen tak rych-
le na ulici. To je dobrá zpráva. Pán 

Ježíš Kristus má zájem i o tvůj dům.  

Všichni, kdo to uviděli, 
reptali: "On je hostem u hříšného 

člověka!" Zacheus se zastavil a řekl 

Pánu: "Polovinu svého jmění, Pane, 
dávám chudým, a jestliže jsem něko-

ho ošidil, nahradím mu to čtyřná-

sobně." (v. 7-8) Říkal mu Pán - měl 

bys to udělat? Stojí blízko Krista, to 
něco působí, aniž by Kristus něco 

řekl.  

Jestliže se u něho vskutku 

nalezne to, co ukradl, živé, ať je to 

býk či osel nebo ovce, poskytne 

dvojnásobnou náhradu. Když někdo 

nechá spást cizí pole nebo vinici tím, 
že pustí svůj dobytek, aby se pásl na 

jiném poli, poskytne náhradu z nej-

lepšího, co je na jeho poli a na jeho 
vinici.  Když vypukne oheň a za-

chvátí trní a sežehne požaté nebo 

ještě stojící obilí nebo pole, poskyt-
ne ten, kdo požár zavinil, plnou ná-

hradu. Když někdo svěří svému bliž-

nímu k opatrování stříbro nebo 

předměty a ty budou z domu toho 
muže ukradeny, poskytne zloděj, 

bude-li přistižen, dvojnásobnou ná-

hradu. (Ex 22, 3-6) Nařízení, na 
které se Zacheus odvolává. 

David vzplanul proti tomu 

muži náramným hněvem. Řekl Náta-
novi: "Jakože živ je Hospodin, muž, 

který tohle spáchal, je synem smrti! 

A tu ovečku nahradí čtyřnásobně 

zato, že něco takového spáchal a 
neměl soucitu." (2S 12,5-6) 

Ježíš mu řekl: "Dnes přišlo 

spasení do tohoto domu; vždyť je to 
také syn Abrahamův. (v.9)  

Spasení začíná pokáním, 

následuje přijetí Krista, to poznáme 

po ovoci.  



Pak ve víře zůstáváme do 
konce 

Vždyť je psáno: 'V čas pří-

hodný jsem tě vyslyšel, v den spásy 
jsem ti přispěl na pomoc.' Hle, nyní 

je čas příhodný, nyní je den spásy! 

(2K 6,2) 

Ale nyní se raduji, ne že jste 
se zarmoutili, ale že zármutek vás 

vedl k pokání. Byl to zármutek podle 

Boží vůle, a tak jsme vám nezpůsobili 
žádnou škodu. Zármutek podle Boží 

vůle působí pokání ke spáse, a toho 

není proč litovat, zármutek po způ-
sobu světa však působí smrt.  Po-

hleďte, k čemu vás vedl tento zármu-

tek podle Boží vůle: jakou ve vás 

vzbudil opravdovost, jakou ochotu k 
omluvě, jaké znepokojení, jakou bá-

zeň, jakou touhu, jakou horlivost, 

jakou snahu potrestat viníka! Tím 
vším jste prokázali, že jste se v té 

věci zachovali správně. (2K 7,9-11)  

Hledejme Pána, protože nás 
hledá ďábel (Charles Spurgeon, nar. 

1834). 

Hledejte především jeho krá-

lovství a spravedlnost, a všechno 
ostatní vám bude přidáno. (Mt 6,33)  

Buďte střízliví! Buďte bdělí! 

Váš protivník, ďábel, obchází jako 
'lev řvoucí' a hledá, koho by pohltil. 

(1Pt 5,8) 

Tvůj postoj Krista poslech-

nout, tvoje ochota něco udělat k ná-
pravě, otevírá tvůj dům ke spasení. 

Oni mu řekli: "Věř v Pána Ježíše, a 

budeš spasen ty i všichni, kdo jsou v 
tvém domě." (Sk 16,31) 

 

Závěr:  
1/ Setkání s Kristem předchází o 

Něm uslyšet. 

2/ Co vše jsi ochoten udělat, abys 

spatřil Pána Ježíše Krista? 
3/ Nesleduj Krista jen z povzdálí 

koruny stromu, volá tě, slez dolů, ze 

svého stromu. 
4/ Bůh zná tvoje jméno, ví o tobě 

vše. Nejsi mu lhostejný.  

5/ Skutečná pokora se projeví ovo-
cem pokání. 

6/ Hledejme Pána, protože nás hledá 

ďábel.  

7/ Můžeš být zachráněn nejen ty, ale 
i tvůj dům. Bůh proto vše připravil. 

Díky Jemu za to.  

 

Bůh má zájem o tebe, ale 
také i o tvůj dům.  

 

Studny  
Pavel Kalous, 13. 11. 2011 
 

Zdravá dobrá voda je pod-

mínkou pro život, je nesmírně důleži-

tá.  
Voda je ve Starém zákoně 

důležitým prvkem, symbolem a obra-

zem pro to, co dává život.   
Dvojí zlo spáchal můj lid: 

Opustili mne, zdroj živých vod, a vy-

tesali si cisterny, cisterny rozpukané, 
jež vodu neudrží." (Jr 2,13).  

Je to tak prosté, člověk, který 

nemá vodu, umírá. To je diagnóza. Je 

to tam zapsáno, abychom z toho 
mohli mít užitek. Vždy, když Izraelci 

šli dolu, vždy zjistíme proč.  

 

Jeremiáš na to dává odpo-
věď. 

 Mne opustili pramen vod 

živých, aby sobě vykopali čisterny, 

čisterny děravé, kteréž nedrží vody. 
(Jr 2,13-Kral.)  Když známe diagnó-

zu, můžeme s tím něco dělat.  

Apoštol Pavel píše, že jsme 
spaseni a naše jména jsou zapsána 

v nebesích,…., ale na druhé straně 

vyzývá, bojuj dobrý boj víry, ještě 
nejsi u konce. Je to zajímavé napětí. 

Realizovat a uvádět to ve skutek. 

Vytrvat až do konce, jsme na cestě.  

Z Egypta do země zaslíbené 
Izraelci minuli dvanáct studní. Ne-

mohli sebou vézt hodně vody, byli 

na ní závislí.  Symbolizuje to vnitřní 
napojení – Pane, já žízním, je to ob-

razem čerpání z Boží síly, šli pouští.  

Egyptský pouštní písek je tak 
jemný, že se dostane všude. Evokuje 

to působení světa kolem nás, nene-

chat se jím zasypat, abychom neze-

mřeli na poušti.  
Abraham poslal svého slu-

žebníka, kterému důvěřoval, do dale-

ké krajiny, aby mu vybral nevěstu pro 
svého syna Izáka. Nechtěl, aby si 

vzal dceru z pronárodů, se kterými 

žili.   
Před městem zastavil vel-

bloudy u studně s vodou. Bylo to na-

večer, v době, kdy ženy vycházívají 

čerpat vodu. Tu řekl: "Hospodine, 
Bože mého pána Abrahama, dopřej 

mi to prosím a prokaž milosrdenství 

mému pánu Abrahamovi. Hle, stojím 
nad pramenem a dcery mužů města 

vycházejí čerpat vodu. (Gn 24,11-13)  

Čti dál… Rebeka a její dívky 
vsedly hned potom na velbloudy a 

následovaly toho muže. Tak dostal 

služebník Rebeku a odešel.  Izák prá-

vě přicházel od Studnice Živého, kte-

rý mě vidí, neboť sídlil v Negebu. 

Vyšel totiž k večeru na pole a byl za-

myšlen. Tu se rozhlédl a spatřil při-
cházet velbloudy. (Gn 24,61-63).  

Všimněte si, že se s Rebekou 

setkali u studny a také Izák přicházel 

od studnice. To je obrazem toho, že 
byli blízko Boha.  

Pane, ty jsi můj zdroj, já To-

bě důvěřuji. Když máme společenství 
s Bohem,  jsme u zdroje. Věříme-li, 

že Bůh vše vede, nemusíme se bát o 

svůj život, osobní, pracovní, intimní. 
Jak člověk spoléhá, tak se mu dostá-

vá.  

 Jde od jedné studnice ke dru-

hé. Izák tak získal ženu. A čteme 
dál…Izák začal v té zemi sít a sklidil 

toho roku stonásobně; tak mu Hospo-

din požehnal. Tak se ten muž vzmohl 
a vzmáhal se stále víc, až se stal veli-

ce zámožným. (Gn 26,12-13)  

Znovu kopal studně, které 
vykopali za dnů jeho otce Abrahama 

a které po Abrahamově smrti Peliš-

tejci zasypali. Pojmenoval je stejně 

jako jeho otec. (Gn 26,18).  
Musíme brát v úvahu, že tu 

jsou vždy Pelištejci, kteří chtějí zasy-

pat naši studnu.  Pak jsou tu ti, kteří 
závidí, když je Bůh s námi. Nesmíme 

být naivní. Když ztrácíme vodu, ztrá-

címe život.  

Izák se nedal odradit, znovu 



bude mít opět žízeň. Kdo by se však 
napil vody, kterou mu dám já, nebude 

žíznit navěky. Voda, kterou mu dám, 

stane se v něm pramenem, vyvěrají-
cím k životu věčnému." Ta žena mu 

řekla: "Pane, dej mi té vody, abych 

už nežíznila a nemusela už sem chodit 

pro vodu."  (J 4,13-15) Ježíš chtěl 
napít, ale nakonec dostala napít ona. 

Bůh dává lidem napít.  

My lidé nové smlouvy máme 
neustálý přístup k prameni, přístup 

k Němu je zadarmo…. Já jsem Alfa i 

Omega, počátek i konec. Tomu, kdo 

žízní, dám napít zadarmo z pramene 

vody živé. (Zj 21,6)  

A ukázal mi řeku živé vody, 

čiré jako křišťál, která vyvěrala u 
trůnu Božího a Beránkova. (Zj 22,1) 

NEMUSÍŠ pro to udělat nic zvláštní-

ho, je to Boží dar.  
Základem Božího království 

je, že tam teče živá voda, která vyvě-

rá přímo z trůnu Božího beránka.  
Známé varování:  Toto praví 

Hospodin: "Proklet buď muž, který 

doufá v člověka, opírá se o pouhé 

tělo a srdcem se odvrací od Hospodi-
na. Bude jako jalovec v pustině, který 

neokusí přicházející dobro. Bude pře-

bývat ve vyprahlém kraji, v poušti, v 
zemi solných plání, kde nelze bydlet. 

(Jer 17,5-6) ALE Požehnán buď 

muž, který doufá v Hospodina, který 

důvěřuje Hospodinu. Bude jako 

strom zasazený u vody; své kořeny 

zapustil u vodního toku, nezakusí při-

cházející žár. Jeho listí je zelené, v 
roce sucha se ničeho neobává, nepře-

stává nést plody." (Jer 17,7-8) A to 

jen za předpokladu, když veškeré 
svoje naděje složíme v Hospodina. 

To je veliké požehnání.  

 

Závěr:  
1/ Bez vody nelze žít (duchovní voda, 

duchovní chléb). 

2/ Bůh (v Duchu svatém) je 
„studnicí“ živé vody. 

3/ Nepřítel chce zasypat tvou studnu. 

4/ Vytesat si „svou“ studnu k životu 
nevede, neklam se. 

5/ Jsme-li v Kristu, máme zdroj nado-

sah. 

6/ V Boží blízkosti nikdo nemusí žíz-
nit, chvála Pánu. 

7/ Bůh nikomu nestraní, i DNES se 

můžeš „napít“. Nekopej si svou stud-
nu-křesťanský   svévolník. 

Cesta nahoru i dolu 
Pavel Kalous, 20. 11. 2011 

 

Často si bereme s sebou 

spoustu věcí, které nepotřebujeme, 
jsou zbytečné.  

Pán nás vede cestou „pouhou 

vírou“, spolehnutím se.  
Kdo nalezne svůj život, ztratí 

jej; kdo ztratí svůj život pro mne, 

nalezne jej. (Mt 10,39; stejné u Mt 

16,25; L 17,33 nebo J 12,25)  
Kam investujeme své životy? 

Do Pána? Nebo se obracíme ke svým 

„bůžkům“? Schraňuješ si poklad v 
nebi? Nebo investuješ do něčeho 

jiného?  

Abram věřil, že jeho život je 
zajištěn samotným Hospodinem.  

Tu řekl Abram Lotovi: "Ať 

nejsou rozepře mezi mnou a tebou a 

mezi pastýři mými a tvými, vždyť 
jsme muži bratři. Zdalipak není před 

tebou celá země? Odděl se prosím 

ode mne. Dáš-li se nalevo, já se dám 

napravo. Dáš-li se ty napravo, já se 

dám nalevo." Lot se rozhlédl a spat-

řil celý okrsek Jordánu směrem k 
Sóaru, že je celý zavlažován, že je 

jako zahrada Hospodinova, jako ze-

mě egyptská. To bylo předtím, než 

Hospodin zničil Sodomu a Gomoru. 
Proto si Lot vybral celý okrsek Jor-

dánu a odtáhl na východ. Tak se od 

sebe oddělili. Abram se usadil v zemi 
kenaanské a Lot se usadil v městech 

toho okrsku a stanoval až u Sodomy. 

(Gn 13, 8-12) 

Abram nebyl žádný hlupák, 
byl to praktický muž. To, že se mu 

dařilo, bylo tím, že spoléhal na Hos-

podina. Lot se rozhodoval na základě 
toho, co viděl. Abram spoléhal na 

Hospodina. To je důležité vyznání. 

Josef s sebou neměl nic.  

kopal studnu.  
Izákovi služebníci kopali v 

tom úvalu a přišli na studni prameni-

té vody. Ale gerarští pastýři se s pas-
týři Izákovými přeli: "Ta voda patří 

nám!" Proto tu studni pojmenoval 

Esek (to je Váda), že se s ním vadi-

li.  Vykopali tedy jinou studni. O tu se 
také přeli, proto ji pojmenoval Sitná 

(to je Sočení). Pak postoupil dál a 

vykopal další studni; o tu se již ne-
přeli. Pojmenoval ji Rechobót (to je 

Prostorná) a řekl: "Teď už nám Hos-

podin poskytl prostor, abychom se 
mohli na zemi rozplodit." (Gn 26,19-

22) 

Ani my se nesmíme nechat 

odradit. Je to o hledání prostoru také 
pro druhé. Každý nemá ten dar najít 

vodu. Jaké to muselo být úsilí, vyko-

pat studnu a pak ji přenechat někomu 
jinému. 

Pokud máme Boží moc, vírou 

můžeme vykopat studnu, kde chce-
me. Izák vždy svůj zdroj našel, byl 

synem otce víry. Také Abraham 

s Lotem se přeli o vodu,…když ty se 

dáš napravo, já se dám nalevo… 
I Mojžíšova služba začíná u 

studny. ( Ex 2,13-17) Potom odešel 

z Egypta, aby vyčpěl a nasákl vůní 
ovcí. U tebe je pramen žití, když ty jsi 

nám světlem, spatřujeme světlo. (Ž 

36,10)  

 A dají se do zpěvu a tance: 
Všechna spása pramení mi z tebe! (Ž 

87,7) 

 S veselím budete čerpat vodu 
z pramenů spásy. (Iz 12,3) 

Z Boha pramení naše záchra-

na. Naše spása začíná u Hospodina. 
Základ našich životů je u studny, u 

Boha. Nežijeme ve světě, kde je ráj.  

Vždyť i vrabec přístřeší si 

najde, vlaštovka si staví hnízdo u 

tvých oltářů, aby svá mláďata zde 

uložila, Hospodine zástupů, můj Krá-

li a můj Bože! Blaze těm, kdo bydlí ve 
tvém domě, mohou tě zde vždycky 

chválit. (Ž 84,4-5) To je ono, nalepit 

si svůj dům na domov Hospodinův, 
na Boží pramen.  

…tam byla Jákobova studna. 

Ježíš, unaven cestou, usedl u té stud-

ny. Bylo kolem poledne. Tu přichází 
samařská žena, aby načerpala vody. 

Ježíš jí řekne: "Dej mi pít!" (J  4,5-6)  

Čti dál: Ježíš jí odpověděl:  
"Každý, kdo pije tuto vodu,  



Neměj strach NIC nemít, 
hmatatelné „držení“ věcí tě stejně 

nezajistí. Drž se Hospodina, spoléhej 

na Něj a máš vše.  
 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) 
Chcete mít loď plnou ryb? 

Chcete mít požehnání? Rozhodnutí je 

jednoduché — na Tvé slovo spustím 
sítě. Spolehnu se na Tebe, Pane.  

Ať už vše mluví proti, když 

se spolehneš, když máš důvěru, vše 
se v Něm naplní.  

Řekl jim: "Když jsem vás vy-

slal bez měšce, mošny a obuvi, měli 

jste v něčem nedostatek?" Oni mu 
odpověděli: "Neměli." (L 22,35) 

Bůh se přiznává k člověku 

svým svědectvím.  
Co mě to bude stát? VŠECH-

NO. "Království nebeské je jako po-

klad ukrytý v poli, který někdo najde 
a skryje; z radosti nad tím jde, prodá 

všecko, co má, a koupí to pole. Anebo 

je království nebeské jako když ob-

chodník, který kupuje krásné perly, 
objeví jednu drahocennou perlu; jde, 

prodá všecko, co má, a koupí ji. 

(Mt 13,44-46) 
Neslibujte a necukrujte lidem 

evangelium — to by bylo laciné! 

Sám Pán Ježíš říká: Kdo chce 

jít za mnou, zapři sám sebe.  
Dobře si rozmyslete, zda vám 

to stojí za to — jít dál. Pokud vám to 

stojí za to - cesta je velmi požehnaná.  
Co z toho budu mít? Boží 

záruky pozemské i věčného života. 

Bůh se umí také o svého člověka po-
starat. Pokud budete stát správně, 

budete mít požehnání, že bude i pře-

bývat. 

Věz, že čím výš půjdeš, bu-
deš odkládat různé, nepotřebné věci. 

Žijeme přece z víry, ne z to-

ho, co vidíme. (2K 5,7) 
Bůh chce, abys pochopil, že 

On je tvůj zdroj, tvé konto, tvá záru-

ka….Jde o spoléhání se na Něj. 
Proto, aby člověk mohl jít dál 

a uznat, že na to nemá, se musí poko-

řit.  

Myšlenka je velmi jednodu-
chá - začnu se spoléhat na Boha, 

když však přijde na lámání, a je třeba 

se rozhodnout, udělat krok víry, lid-
ské JÁ se brání.  

Mocnější však je milost, kte-
rou dává. Proto je řečeno: 'Bůh se 

staví proti pyšným, ale pokorným 

dává milost.' Podřiďte se tedy Bohu. 
Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, 

přibližte se k Bohu a přiblíží se k 

vám. Umyjte si ruce, hříšníci, a 

očisťte svá srdce, lidé dvojí tváře! 
(Jk 4,6-8)  

Jakub to nepíše nevěřícím. 

To je slovo pro nás. Když žiješ v 
podřízenosti, tam je velké požehná-

ní, průduch Boží moci. 

Chcete jít nahoru?  
Apoštol vyznává: táhne mne 

to na obě strany: Toužím odejít a být 

s Kristem, což je jistě mnohem lepší; 

(Fp 1,23) 
 

Shrnutí:   

 Jestliže chceš jít nahoru, 
nauč  se jít také dolů. Nauč se jít na 

kolena. Nauč se vyznávat, Pane, já 

na to nemám, ale s Tebou to zvlád-
nu.  

 Cesta dolů je klíčem k to-

mu, jak  jít nahoru. Umímť i snížen 

býti, umím také i hojnost míti; všudy 
a ve všech věcech pocvičen jsem, i 

nasycen býti i lačněti, totiž hojnost 

míti i nouzi trpěti. Všecko mohu v 
Kristu, kterýž mne posiluje. (F 4,12-

13, Kral.) 

 Pán Bůh nás pocvičuje—to 

je dobře, aby nám neobrostlo srdce 
tukem.  

 Chcete jít nahoru? Pán nás 

bude i pocvičovat, jak jít dolů.  
 

Jakmile Josef přišel k brat-
rům, strhli z něho suknici, tu suknici 

pestře tkanou, kterou měl na sobě.  

Vzali ho a hodili do cisterny. Cister-
na byla prázdná, bez vody. (Gn 37,23

-24) Josef byl odveden dolů do Egyp-

ta. Od Izmaelců, kteří ho tam dovedli, 

si ho koupil Egypťan Potífar, faraó-
nův dvořan, velitel tělesné stráže. S 

Josefem však byl Hospodin, takže ho 

provázel zdar; byl v domě svého 
egyptského pána. Jeho pán viděl, že 

je s ním Hospodin a že všemu, co on 

činí, dopřává Hospodin zdaru. Josef 
proto získal jeho přízeň a posluhoval 

mu. Potífar ho ustanovil správcem 

svého domu a svěřil mu všechno, co 

měl. A od té chvíle, co ho Egypťan 
ustanovil ve svém domě nade vším, co 

měl, žehnal Hospodin jeho domu kvů-

li Josefovi. Hospodinovo požehnání 
bylo na všem, co měl, v domě i na 

poli. (Gn 39,1-5) 

I proto, co se mu stalo, Josef 
důvěřoval, že Hospodin je s ním. Čtě-

me dále, v. 19-23 - Hospodin je záru-

kou.  

Pakliže Hospodin je s tebou, 
nemusíš se bát, ať už se situace v 

tvém životě vyvíjí jakkoliv.  

Nic si s sebou neberte. Ne-
mocné uzdravujte, mrtvé probouzejte 

k životu, malomocné očišťujte, démo-

ny vymítejte; zadarmo jste dostali, 

zadarmo dejte. Neberte od nikoho 
zlato, stříbro ani měďáky do opasku; 

neberte si na cestu mošnu ani dvoje 

šaty ani obuv ani hůl, neboť 'hoden je 
dělník své mzdy'. (Mt 10,8-10) 

Jak nám to Pán Ježíš může 

udělat? Nic si s sebou neberte. 
Pak vyšel a spatřil celníka 

jménem Levi, jak sedí v celnici, a řekl 

mu: Pojď za mnou." Levi nechal 

všechno, vstal a šel za ním. (L 5,27-
28)  

Modleme se: 
 Drž mé kroky ve svých sto-

pách, aby moje nohy neuklouzly.     

              (Žalm 17,5) 
 

 Dej mi poznat svoje cesty, 

Hospodine, uč mě chodit po svých 
stezkách.              (Žalm 25,4) 



Skutky 20. kap. b 
Pavel Kalous, 21. 9. 2011 

 

B/  Pavlovo loučení s efezkou 

církví v Milétu  
v.17-38 

 

Jsme na konci 3. misijní ces-
ty apoštola Pavla: Pavel se vrací z 3. 

misijní cesty. Vrací se na Letnice do 

Jeruzaléma.  

Město Mylét (přístavní), již-
ně cca 60km od Efezu. Pavel čekal na 

loď, neexistovaly jízdní řády, bylo to 

dáno potřebami nákladu. Posílá pro 
starší z Efezu. Pavel ustanovoval 

starší, zřejmě podle vzoru židovských 

starší. 
Všude tam posilovali učední-

ky a povzbuzovali je, aby vytrvali ve 

víře; říkali jim: "Musíme projít mno-

hým utrpením, než vejdeme do Božího 
království." V každé té církvi ustano-

vili starší a v modlitbách a postech 

svěřili učedníky Pánu, v kterého uvě-
řili. (Sk 14,22-23) 

Řečtina – ustanovil, vybral - 

„vztáhnout ruku“ … (možná na dopo-
ručení s předpoklady, ale ustanovení 

autoritou, tzv. „shora“) 

Podobně: Mojžíš si vybral 

spolupracovníky; Ježíš si vybral 
učedníky, budoucí apoštoly a starší.  

Mojžíš a jeho organizace: 

Ex 18:17-24, uvádíme verš 
21:  Vyhlédni si pak ze všeho lidu 

schopné muže, kteří se bojí Boha, 

muže důvěryhodné, kteří nenávidí 

úplatek. Dosaď je nad nimi za správ-
ce nad tisíci, sty, padesáti a deseti.   

Pán Ježíš: 

V těch dnech vyšel na horu k 
modlitbě; a celou noc se tam modlil k 

Bohu.  Když nastal den, zavolal k 

sobě své učedníky a vyvolil z nich 
dvanáct, které také nazval apoštoly. 

(L 6,12-13)   

Instrukce pro Tita:  

Proto jsem tě ponechal na 
Krétě, abys uvedl do pořádku, co ješ-

tě zbývá, a ustanovil v jednotlivých 

městech starší, jak jsem ti nařídil. (Tt 
1,5)   

Úkol starších (dohlíží, dozí-

rají, opatrují – povinnosti – řád, 
struktura církve …), nad těmi, kdo se   

Biblická hodina 

nechají vést: 
Dávejte pozor na sebe i na 

celé stádo, ve kterém si vás Duch 

svatý ustanovil za strážce /řeč. BIS-
KUPY - dohlížitele/, ABYSTE byli 

pastýři Boží církve, kterou si Bůh 

získal krví vlastního Syna. (v.28) 

Starší NIKDY nesmí ztratit 
ze zřetele, že „ovečky“ patří Ježíši 

Kristu, jsou Jeho vlastnictvím. Není 

výjimkou, že se stane, že si starší 
osobují více, než k čemu mají kom-

petence. Žádný starší, žádný kazatel, 

NIKDO jiný za člověka nezaplatil 
výkupné, jedině Pán Ježíš! 

Bylo za vás zaplaceno vý-

kupné. Proto svým tělem oslavujte 

Boha. (1K 6,20) 
Bylo za vás zaplaceno vý-

kupné, nebuďte otroky lidí! (1K 

7,23) 
Předpoklady pro pastora /

kazatele/ = staršího = biskupa = to je 

jedna tatáž OSOBA, více označení 
pro jeden úřad (ne hierarchie!). 

Věrohodné je to slovo: Kdo 

chce být biskupem, touží po krásném 

úkolu. Nuže, biskup má být bezúhon-
ný, jen jednou ženatý, střídmý, roz-

vážný, řádný, pohostinný, schopný 

učit,  ne pijan, ne rváč, nýbrž vlídný, 
smířlivý, nezištný. Má dobře vést 

svou rodinu a mít děti poslušné a 

počestné;  nedovede-li někdo vést 

svou rodinu, jak se bude starat o 
Boží církev? (1Tm 3,1-5)   

Ne tak bude mezi vámi: kdo 

se mezi vámi chce stát velkým, buď 

vaším služebníkem; a kdo chce být 

mezi vámi první, buď vaším otro-

kem. Tak, jako Syn člověka nepřišel, 
aby si dal sloužit, ale aby sloužil a 

dal svůj život jako výkupné za mno-

hé.“  (Mt 20,26-28)   

Pavlova řeč ke starším dále 
obsahuje: 

(V.18) …vy víte …. Jeho 

služba byla transparentní … ostatní 
s ním měli zkušenost, mohli se pře-

svědčit, viděli a slyšeli . 

Prosím vás: Jednejte podle 
mého příkladu! (1K 4,16) 

Jednejte podle mého příkla-

du, jako já jednám podle příkladu 

Kristova. (1K 11,1) 
Zmiňuje atributy služby – 

POKORA (opak domýšlivosti, níz- 

-ké o sobě smýšlení, neprosazujeme 
se), SLZY (slzy nad druhými i nad 

sebou samým, empatie s druhými) a 

ZKOUŠKY (útoky, pokušení). Jsou 
to zároveň atributy zralosti křesťa-

na, služebníka. Nesmíme na to u 

zájemců o službu zapomínat 

(seminář?, málo lidí?, nikdo to ne-
chce dělat? …).  

…nic jsem vám nezamlčel … 

vás učil ve shromáždění i v rodinách.
(v.20) (Dvě roviny setkávání kristov-

ců, církve) 

Pavel obsáhl principy 
„biblického učení“ … (to říká 

efezkým starším, kde strávil téměř tři 

roky). 

Jak mohou být kristovci vyu-
čeni, když se vyučovat nenechají? 

Vyučování je proces, který si žádá 

čas. Jaké máme priority? Všechno 
jste se ode mě dozvěděli (nezamlčuj 

z Písma nic), samozřejmě pro ty, kdo 

o to mají zájem. Prosperita? Zno-
vuzrození? Homosexualita? Křest v 

Duchu svatém? Věřící & nevěřící? 

Dary? Organizace církve? O pekle?  

Proto vám v tento den pro-
hlašuji před Bohem, že mou vinou 

nikdo nezahyne,…(v.26) 

Apoštol Pavel s jistotou ví, že 
nezůstal nikomu dlužen evangelium 

ani jiná témata kristovství (včetně 

svědectví). Apoštol Pavel zvěstoval 

Ježíše KRISTA, Jeho evangelium. 
Pavel sloužil Židům i Řekům 

(nikomu nestranil, sloužil všem, 

dnes: církvi i mimo ni - evangeliza-
ce).  

Chci vám připomenout, brat-

ří, EVANGELIUM, které jsem vám 
zvěstoval, které jste přijali, které je 

základem, na němž stojíte, a skrze něž 

docházíte spásy, držíte-li se ho tak, 

jak jsem vám je zvěstoval - vždyť jste 
přece neuvěřili nadarmo. Odevzdal 

jsem vám především, co jsem sám 

přijal, že Kristus zemřel za naše hří-

chy podle Písem  a byl pohřben; byl 

vzkříšen třetího dne podle Písem.(1K 

15,1-4) 
Nyní se zaměřuje na Jeruza-

lém. 

Dokonce zmiňuje, (v.22-

23)  Nyní jdu do Jeruzaléma, protože 
mě Duch nutí, a nevím, co mě tam 

potká.  



Vím jen tolik, že mi Duch 
svatý město od města ohlašuje, že na 

mne čekají pouta a utrpení.  

 Dávejte pozor na sebe i na 
celé stádo … (odpovědnost k sobě 

samým) (v.28) 

A/ na sebe (jak jsou vedoucí 

důležití – satan jde po „velkých ry-
bách“) 

B/ na celé stádo (lidé na 

okraji, pochybovační, problémoví …
bezproblémoví, pohodoví …)  

POZOR, pokud se však ně-

kdo ze stáda vyčleňuje i přes zájem 
autorit (pochopitelně se může člověk 

rozhodnout, jak chce), pak jsou ve-

doucí zproštěni zodpovědnosti za 

takového člověka. Za křesťana, který 
sám odejde, nenesou autority zodpo-

vědnost.  

Vím, že po mém odchodu 
přijdou mezi vás draví vlci, kteří ne-

budou šetřit stádo.  I mezi vámi sa-

mými povstanou lidé, kteří povedou 
scestné řeči, aby strhli učedníky na 

svou stranu. (v.29-30) 

 REALITA (bludné, nebib-

lické učení, nebiblické důrazy, těles-
né vlivy, manipulace …): 

Vyšli z nás /antikristé/, ale 

nebyli z nás. Kdyby byli z nás, byli by 
s námi zůstali. Ale nezůstali s námi, 

aby vyšlo najevo, že nepatří všichni k 

nám, kdo jsou s námi. (1J 2,19)   

 Jsou to falešní apoštolové, 
nepoctiví dělníci, přestrojení za 

apoštoly Kristovy. A není divu, vždyť 

sám satan se převléká za anděla 
světla;  není tedy nic překvapujícího 

na tom, že se jeho služebníci převlé-

kají za služebníky spravedlnosti. Je-
jich konec bude jako jejich skutky! 

(2K 11,13-15)   

V Božím lidu bývali ovšem i 

lživí proroci; tak i mezi vámi budou 
lživí učitelé, kteří budou záludně za-

vádět zhoubné nauky a budou popí-

rat Panovníka, který je vykoupil. Tím 
na sebe uvedou náhlou zhoubu. … Ti 

lživí učitelé však jako nerozumná 

zvířata, určená od přírody za kořist a 
na porážku, rouhají se tomu, co ne-

znají; zahynou ve své zkaženosti. 

(2Pt 2,1.12)   

 Toto praví Panovník Hospo-
din: Hle, chystám se na ty pastýře, 

budu je volat k odpovědnosti za své 

ovce. Nedovolím jim už pást ovce, 
aby místo nich pásli sami sebe.  

Sami víte, že tyto mé ruce 
vydělávaly na všechno, co jsem potře-

boval já i moji společníci. Tím vším 

jsem vám ukázal, že máme takto pra-
covat, pomáhat slabým a mít na pa-

měti slova Pána Ježíše, který řekl: 

`Blaze tomu, kdo dává, ne tomu, kdo 

bere.´" (v.33-35) 
Apoštol Pavel není klasickým 

příkladem „zaměstnaného kazatele na 

plný úvazek v místě“. Pavel byl před-
ně misionář a zakladatel sborů. 

Starším, kteří svou službu 

konají dobře, ať se dostane dvojná-
sobné odměny, zvláště těm, kteří ne-

sou břemeno kázání a vyučování. Ne-

boť Písmo praví: `Nedáš náhubek 

dobytčeti, když mlátí obilí´, a jinde: 
`Dělník si zaslouží svou mzdu .́ (1Tm 

5,17-18) 

Který voják slouží za vlastní 
peníze? Kdo vysadí vinici a nejí, co 

urodila? Kdo pase stádo a neživí se 

mlékem toho stáda? … Tak i Pán 
ustanovil, aby ti, kteří zvěstují evan-

gelium, měli z evangelia obživu. (1K 

9,7.14) 

Zajímavost: … máme pomá-
hat slabým a mít na paměti slova Pá-

na Ježíše, který řekl: `Blaze tomu, kdo 

dává, ne tomu, kdo bere.´" (v.35) 
V evangeliích o něm nečteme, je to 

tzv. „ústní tradice“ (ještě není kánon). 

 Závěr (projevy emocí, lásky, 

spojení …propojení duchovní rodi-
ny): 

 Po těch slovech si s nimi se 

všemi klekl a pomodlil se. Všichni se 
dali do hlasitého pláče, objímali Pav-

la a líbali ho, dojati nejvíce jeho slo-

vy, že ho už nikdy neuvidí. Pak ho 
doprovodili k lodi. (v.36-38) 

 

Závěr:  
1/  Apoštol Pavel si v autoritě povolal 
starší (Pavel měl respekt a vážnost). 

2/  Starší mají zodpovědnost (budou 

se Bohu zodpovídat, jak sloužili). 
3/  Křesťané jsou pod autoritou 

(místního sboru = církve, ochranou, 

zastáním, péčí; veškerý duchovní ser-
vis). 

4/  Pavel varuje před falešným uče-

ním (znejte a zkoumejte dobře Písma! 

A nedejte na „efekt“ dojmu). 
5/  Duchovní bdělost (nepodceňovat) 

– udržovat se bdělý (máš díl odpo-

vědnosti sám - sama za sebe). 
6/  Boží služebník (kazatel, misionář,  

Vysvobodím své ovce z jejich 
chřtánu, nebudou jim potravou. (Ez 

34,10)   

Duchovní bdělost: 
Buďte proto bdělí a pamatuj-

te, že jsem se slzami v očích po tři 

roky ve dne v noci každému z vás neu-

stále ukazoval cestu. (v.31) 
Buďte bdělí a proste v každý 

čas, abyste měli sílu uniknout všemu 

tomu, co se bude dít, a mohli stanout 
před Synem člověka.„ (L 21,36) 

Buďte bdělí, stůjte pevně ve 

víře, buďte stateční a silní! (1K 
16,13) 

Buďte střízliví! Buďte bdělí! 

Váš protivník, ďábel, obchází jako 

`lev řvoucí´ a hledá, koho by pohltil.
(1Pt 5,8)  

Apoštol Pavel připomíná 

téměř tříletý pobyt z efezkými křesťa-
ny (byl jim neustále k dispozici). 

Nyní vás svěřuji Bohu a slovu 

jeho milosti, které má moc vás pro-
měnit a dát vám podíl mezi všemi, kdo 

jsou posvěceni. (v.32) 

Bůh je ve Slovu. Ve Slově je 

Bůh. (J 1,1) Bůh je Bohem milosti, 
jeho Slovo je slovo milosti. Boží slo-

vo proměňuje (když je pro nás Slovo 

autoritou, zároveň nás ochraňuje …). 
Naše neproměněné „JÁ“ je nám sa-

motným velmi nebezpečné. 

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) 
Veškeré Písmo pochází z Bo-

žího Ducha a je dobré k učení, k 

usvědčování, k nápravě, k výchově ve 
spravedlnosti, aby Boží člověk byl 

náležitě připraven ke každému dobré-

mu činu.  (2Tm 3,16-17) 

Od nikoho jsem nežádal stří-
bro, zlato ani oděv.   



evangelista atd.) je hoden své mzdy. 
Jinde to není jiné. 

7/  Apoštol Pavel byl v úzkém spo-

jení s církví (a jinak to ani nejde, 

služebníci nejsou zaměstnanci, ale 
rodina).  

 

Skutky 21. kap. a 
Pavel Kalous, 28. 9. 2011 
 

A/  Z Mylétu cestuje Pavel 

do Jeruzaléma. 
v.1-16 

 

Jsme na konci 3. misijní 
cesty apoštola Pavla: Pavel se vrací 

z 3. misijní cesty. Vrací se na Letni-

ce Jeruzaléma. Jde přes Mylét (jižně 

cca 60km od Efezu), na Rhodos, 
kolem Kypru, dále Týru, pak Ptole-

maie...Cesta trvala několik týdnů, 

nečteme, že by se během toho stalo 
něco výjimečného. 

Už jsme také řekli, že Duch 

svatý ho „nutí“ ... „ohlašuje, že na 
mě čekají pouta a utrpení“. 

Pán Ježíš také směřoval do 

Jeruzaléma, také měl předpovědi 

utrpení. 
Ale tam je nepřijali, protože 

jeho tvář byla obrácena k Jeruzalé-

mu. …Ježíš procházel městy i vesni-
cemi, učil a přitom stále směřoval k 

Jeruzalému. (L 9,53; 13,22) Opět, 

kapitola je podobně jako ta před tím 

více cestopisná. A přesto, co dělali?  
V TÝRU vyhledali (museli 

se doptávat) učedníky (patrně malý 

sbor). Zůstal tam 7 dní. Neměl loď. 
Církev je jako Boží „výsadek“ růz-

né velikosti vysazen po celém světě. 

Každá skupinka, sbor, každý křes-
ťan je pro Boha důležitý. Apoštol 

Pavel nedělá rozdíly.  

Pavel je zaměřen na Jeruza-

lém. 

Dokonce zmiňuje, Nyní jdu 
do Jeruzaléma, protože mě Duch nutí 

(sevřín – KR; spoután – KMS; puzen 

- BIBLE21), a nevím, co mě tam po-
tká. Vím jen tolik, že mi Duch svatý 

město od města ohlašuje, že na mne 

čekají pouta a utrpení. (Sk 20,22-23) 

Pavel je varován, instruován 
Duchem svatým skrze učedníky, co 

ho čeká.  

…Ti z vnuknutí Ducha říkali 
Pavlovi, aby nechodil do Jeruzaléma. 

(v.4) Je to proti mluv? Nutí mě jít do 

Jeruzaléma, a teď „nechoď tam“?  
Bůh poskytuje dostatek infor-

mací. Apoštol Pavel má na výběr. Co 

zvolí? 

"Otče, chceš-li, odejmi ode 
mne tento kalich, ale ne má nýbrž tvá 

vůle se staň.„ (L 22,42) 

Obavy učedníků jsou přiroze-
né lidské reakce, je to normální, je to 

spontánní. Vydání se Bohu v sobě 

zahrnuje i problémy, někdy mučed-
nictví. Všimněte si společného (…

všichni, i ženy a děti…) „loučení 

s modlitbou“. 

Modlitby jsou věcí společ-
nou, věcí společenství (modlitby se 

sčítají, svěřit se do rukou v modlitbě). 

Všimněte si také: 
A/ jedni jedou do Jeruzaléma 

(nebezpečná cesta). 

B/ druzí jdou domů, do bezpe-

čí … 
Pro každého je jeho cesta je-

dinečná. Bůh má pro každého svůj 

plán. 

Nepotkala vás zkouška nad 

lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, 

abyste byli podrobeni zkoušce, kterou 
byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouš-

kou vám připraví i východisko a dá 

vám sílu, abyste mohli obstát. ( 1K 

10,13) 
V PTOLEMADĚ pozdravili 

učedníky (zůstali jeden den). 

Obecenství, sdílení, modlitby, 
svědectví, vyučování … ale i pohos-

tinství. 

Kdo se nestará o své blízké a 
zvláště o členy rodiny, zapřel víru a je 

horší než nevěřící. (1Tm 5,8)  

V CESAREJI vyhledali dia-

kona Filipa (nevíme, jak dlouho, ně-
kolik dní). Diakon z Sk 6,5; 8,27. 

Bratří, vyberte si proto mezi 

sebou sedm mužů, o nichž se ví, že 
jsou plni Ducha a moudrosti, a pově- 

-říme je touto službou. … Anděl Páně 
řekl Filipovi: "Vydej se na jih k cestě, 

která vede z Jeruzaléma do Gázy." Ta 

cesta je opuštěná. (Sk 6,3; 8,26) 
Filip má 4 dcery 

(neprovdané, slouží Pánu), proroky-

ně. Proroctví bylo součástí první círk-

ve. Pavel dobře ví, že (svobodná že-
na): 

Žena bez manžela nebo svo-

bodná dívka se stará o věci Páně, aby 
byla svatá tělem i duchem. Provdaná 

se stará o světské věci, jak by se zalí-

bila muži. … Žena je vázána záko-
nem, pokud žije její muž. Jestliže muž 

umře, je svobodná a může se vdát, za 

koho chce, ale jen v Kristu. (1K 

7,34.39) 
Žila tu i prorokyně Anna, 

dcera Fanuelova, z pokolení Ašerova. 

Byla již pokročilého věku; když se 
jako dívka provdala, žila se svým mu-

žem sedm let a pak byla vdovou až do 

svého osmdesátého čtvrtého roku. 
Nevycházela z chrámu, ale dnem i 

nocí sloužila Bohu posty i modlitba-

mi. (L 2,36-37) 

  
Podobně, jako je „kořenem 

všeho zla láska k penězům“ i 

„vdavekCHTIVOST“, „touha po vy-
niknutí“, „kariérismus“ jsou proje-

vem nevydáním člověka … proto, 

NETLAČ NA PILU!  

Držte se lásky a usilujte o 
duchovní dary, nejvíce o dar proroc-

ké řeči. Vždyť kdo ve vytržení mluví 

jazyky, nemluví k lidem, nýbrž k Bo-
hu, a nikdo mu nerozumí. Je puzen 

Duchem, ale to, co říká, zůstává ta-

jemstvím. Ten však, kdo má prorocký 

dar, mluví k lidem pro jejich duchov-

ní užitek, napomenutí i povzbuze-

ní.  Kdo ve vytržení mluví jazyky, 

mluví k svému užitku, ale kdo mluví 
prorocky, mluví k užitku církve. Chtěl 

bych, abyste všichni mluvili jazyky, 

ale ještě více, abyste měli prorocký 

dar. Neboť ten, kdo mluví prorocky, 

znamená víc než ten, kdo mluví ve 

vytržení - ledaže by jeho řeč byla vy-
kládána, aby z toho církev měla uži-

tek.  (1K 14,1-5) 

Poté přichází prorok Agabos 

(slyšeli jsme už o něm v 11. kapitole) 
– (časový rozdíl: 15let). 

V těch dnech přišli z Jeruza-

léma do Antiochie proroci.    



Současně verš 20. nám před-
stavuje možné obavy neboť: 

… Potom řekli Pavlovi: 

"Pohleď, bratře, kolik tisíc /řečtina 
doslova – desítek tisíc/ židů uvěřilo v 

Krista, a všichni jsou nadšenými za-

stánci Zákona. O tobě se doslechli, že 

prý učíš všechny židy, žijící mezi po-
hany, aby odpadli od Mojžíše: aby 

přestali obřezávat své syny a žít 

podle otcovských zvyků. Co teď? V 
každém případě se dovědí, žes přišel. 

… (v.20-22) 

Je vidět, jak je židovství 
(zákon) mezi prvními křesťany (ze 

Židů) hluboce zakořeněno. Na jedné 

straně radost (z obrácení pohanů i 

Židů), na druhé straně obavy ze záko-
nictví Židů. 

Vždy bude „napětí“ mezi 

lidmi různými tradicemi a přístupy 
skupin křesťanů. 

ð Nevěřím na ekumenickou 

jednotu, ale na jednotu Ducha svaté-
ho.  

Oni nejsou zastánci „jen“ 

desatera. Tóra (5 knih Mojžíšových), 

nečisté maso, obřízka, svátky, předpi-
sy. Zůstali dále Židy, nerozešli se s 

„Mojžíšem“. 

O tobě se doslechli, že prý 

učíš všechny židy, žijící mezi pohany, 

ABY odpadli od Mojžíše: aby přesta-

li obřezávat své syny a žít podle ot-

covských zvyků. Co teď? … (v.21,22) 

Jaké je funkce „zákona“ a 

jaké místo má milost? Známe funk-

ci „zákona“? 
Neboť Zákon byl dán skrze 

Mojžíše, milost a pravda se stala skr-

ze Ježíše Krista. (J 1,17) 
Vždyť ze skutků zákona 

`nebude před ním nikdo ospravedl-

něn´, neboť ze zákona pochází po-

znání hříchu. (Ř 3,20) 
Nyní, když jsme zemřeli tomu, 

čím jsme byli spoutáni, byli jsme 

zproštěni zákona, takže sloužíme 

Bohu v novém životě Ducha, ne pod 

starou literou zákona.  Co tedy má-

me říci? Že zákon je hříšný? Napros-
to ne! Ale hřích bych byl nepoznal, 

kdyby nebylo zákona. Vždyť bych ne-

znal žádostivost, kdyby zákon neřekl: 

`Nepožádáš!  ́(Ř 7,6-7) 
Odloučili jste se od Krista vy 

všichni, kteří chcete dojít ospravedl-

nění na základě zákona, pozbyli jste 
milosti. My však z moci Ducha  

Biblická hodina  

Dne 5. 10. 2011 se nekonala. 

 

Skutky 21. kap. b 
Pavel Kalous, 12. 10. 2011 

 
B/  Pavel v Jeruzalémě. 

v.16-26 
 

Apoštol Pavel dokončil 3. 

misijní cestu. Pavel je odhodlán pod-
stoupit i oběť nejvyšší. 

Ale on odpověděl: "Proč plá-

čete a působíte mi tím větší bolest? 
Vždyť já jsem připraven nejen nechat 

se svázat, nýbrž i zemřít v Jeruzalémě 

pro jméno Pána Ježíše!„ (Sk 21,13) 

V Jeruzalémě se Pavel setká-
vá s bratry, s představenými církve. 

Je to podání zprávy vedoucím. Pavel 

vydává počet ze své činnosti. Pavel 
respektuje vedoucí autority jeruza-

lémské církve. Pavel svědčí, co vše 

skrze něj Bůh dělal (jsou u Jakuba, 

Pavlův doprovod a starší církve). 
Pavel je pozdravil a vyprávěl 

jim podrobně všechno … (v.19) … 

vyprávěl = vykládat, vysvětlovat, 
zjevovat tajemství … 

Když to vyslechli, chválili 

Boha. Potom řekli Pavlovi: "Pohleď, 
bratře, kolik tisíc židů uvěřilo v Kris-

ta, a všichni jsou nadšenými zastánci 

Zákona. (v.20)  

Boží dílo se šířilo a tak … 
několik tisíc židů uvěřilo v Krista … 

 Je to Boží milost, že apoštolé 

mohli vidět a zakusit ovoce své služ-
by. Přesto, představa, že se ve sboru 

budou obracet lidi tempem jeden člo-

věk za dvacet let, nevím, nevím. 
Výsledkem je, že „chválili 

Boha“ (nikoliv Pavla). PŘESTO – 

Pavel byl Božím nástrojem /Bůh si 

používá lidi/.   

Jeden z nich, jménem Aga-
bus, veden Duchem předpověděl, že 

po celém světě nastane veliký hlad. 

To se také stalo za císaře Klaudia. 
(Sk 11,27-28) 

 Přišel k nám, vzal Pavlův 

opasek, svázal si jím nohy i ruce a 

řekl: "Toto praví Duch svatý: Muže, 
kterému patří tento opasek, židé v 

Jeruzalémě takto svážou a vydají po-

hanům.„ (v.11) 
Žádné „cítím, mám dojem“ 

… slovo je jasné, konkrétní, i pomocí 

symbolického úkonu. Všichni to však 
Pavlovi rozmlouvají („nechoď do 

Jeruzaléma“) – (v. 12). 

… Pavel musí do Jeruzaléma 

také kvůli sbírce.  
… Pavel se přece musí za-

chovat pro další službu (do Říma).  

 Co když tam, Pavle, zemřeš? 
ALE (ačkoli Pavel nepopírá žádná 

proroctví), Pavel je připraven pro 

Krista i zemřít. 
Protože se nedal přemluvit, 

přestali jsme naléhat a řekli jsme: 

"Děj se vůle Páně!" (v.14) 

Život, to je pro mne Kristus, 
a smrt je pro mne zisk. (F 1,21) 

Smrt je začátek, nikoliv ko-

nec. Diskuze o své budoucnosti končí 
slovy:  Buď vůle tvá.  Tak by to mělo 

u učedníků být. To je kristovské. 

Potom jsme se připravili na 

cestu a vydali se do Jeruzaléma.  S 
námi šli i někteří učedníci z Cesareje 

a vedli nás k Mnasonovi z Kypru, 

jednomu z prvních učedníků. U něho 
jsme se měli ubytovat. (v.15-16) 

 

Závěr:  
 

1/  Apoštol je na zpáteční cestě „bez 

zázraků“. 
2/  Duch svatý Pavla připravuje pro 

další etapu. 

3/  Bůh nedopouští nic „nad lidskou 
sílu“. 

4/  Apoštol Pavel využívá každou 

příležitost k obecenství s církví kde-

koliv. 
5/  Proroctví jsou součástí církevní 

dění. Modleme se za proroctví u nás. 

6/  Pohostinnost, otevřenost svého 
domu, péče o ostatní služebníky je 

také znakem učednictví. 

7/  Pavel se rozhodl naplňovat Boží 

vůli, Boží plán.   



Naučme se dělit o svá svědectví, ať 
jsou malá či velká. 

2/  Chvalme Pána za vše, co mezi 

námi dělá. 
3/  Pavel, je mu dána rada, jak přede-

jít možným problémů. Nechejme si 

poradit. 

4/  Pavel stojí na pomezí církve i 
židovství, jako důkaz spojitosti (dvou 

Smluv). 

5/  Sám Pavel nemá problém přijímat 
(respektovat) autoritu jiných.  

 

Skutky 21. kap. c 
Pavel Kalous, 19. 10. 2011 
 

C/  Útok a zatčení Pavla  

v.26-40 
 

Apoštol Pavel dokončil 3. 

misijní cestu (Podává zprávu jeruza-

lemským starším. Sdílení svědectví). 
Pavel je také odhodlán podstoupit i 

oběť nejvyšší. Pavel podává důkaz, 

že neučí v rozporu se Zákonem. 
Přesto, že Pavel onen očistný 

obřad podstupuje, Židé se proti němu 

bouří.  
Do chrámu měli přístup pou-

ze Židé, nikoli pohané. Chrám měl 

vnitřní nádvoří (jen pro Židy - muže) 

a vnější nádvoří (přístupné pro poha-
ny a židovské ženy). Do vnitřního 

nádvoří bylo pohanům zakázáno 

vstoupit pod trestem smrti, ukameno-
váním. Nápisy varovaly pohany před 

vstupem do vnitřního nádvoří před 

smrtí. Žádný pohan nesměl do vnitř-

ního nádvoří, to respektovali i římští 
vojáci. 

Př ip omíná m,  že j s me 

v Jeruzalémě ve dnech svátků Letnic. 
Pavel se totiž rozhodl minout 

Efez a neztrácet čas v provincii Asii, 

neboť spěchal, aby byl pokud možno 
na den letnic v Jeruzalémě. (Sk20,16) 

Letnice (ustanovení Lv 23,15

-21) – původně slavnost žně 

(podobně jako „dožínky“), kdy se 
v chrámu obětovaly první chleby 

z pšeničné sklizně. Také se říká: den 

prvotin.  
 Když se těch sedm dní chýli-

lo ke konci, uviděli ho v chrámě židé 

z provincie Asie. (v.27) 
 Viděli totiž předtím Trofima 

z Efezu s Pavlem ve městě. (v.29)  

Jaké město a jak dlouho zde 

apoštol Pavel působil?  

… ale snaží se „být Židům 
Žid“. Jeruzalémští starší jsou Pavlem 

respektováni (Pavel nebyl „sólo“).  

On sám se cítil jako součást 

(jedna ČÁST) celého Božího díla. 
Zároveň i tady vidíme, že 

církev je součástí Božího lidu Izraele 

(Pavel vidí propojení obojího).  
Je-li první chléb zasvěcen, je 

svatý všechen chléb; je-li kořen svatý, 

jsou svaté i větve.  Jestliže však ně-
které větve byly vylomeny a ty, planá 

oliva, jsi byl naroubován na jejich 

místo a bereš sílu z kořene ušlechtilé 

olivy,  nevynášej se nad ty větve! Za-
čneš-li se vynášet, vzpomeň si, že ty 

neneseš kořen, nýbrž kořen nese tebe! 

Řekneš snad: Ty větve byly vylomeny, 
abych já byl naroubován. Dobře. By-

ly vylomeny pro svou nevěru, ty však 

stojíš vírou. Nepovyšuj se, ale boj se! 
Jestliže Bůh neušetřil přirozených 

větví, tím spíše neušetří tebe! Považ 

dobrotu i přísnost Boží: přísnost k 

těm, kteří odpadli, avšak dobrotu Bo-
ží k tobě, budeš-li se jeho dobroty 

držet. Jinak i ty budeš vyťat,  oni 

však, nesetrvají-li v nevěře, budou 
naroubováni, neboť Bůh má moc na-

roubovat je znovu. Jestliže tys byl 

vyťat ze své plané olivy a proti příro-

dě naroubován na ušlechtilou olivu, 
tím spíše budou na svou vlastní olivu 

naroubováni ti, kteří k ní od přírody 

patří! 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, odvrátí od Jákoba bez-
božnost. (Ř 11,16-26) 

Evangelium není v rozporu 

s Mojžíšovým zákonem. Je to jako díl 
„seriálu“ (k pochopení dalších dílů). 

Každý seriál má vyvrcholení, pointu 

v posledních dílech. Pohan se nemusí 
stát Židem. 

Žid nemusí odstoupit od ži-

dovství (opustit otcovská zaslíbení), 

neboť jeho vrcholem je Mesiáš.  
Jde však o to:  ABY byl osla-

ven Kristus a lidé došli spásy. 
 

Závěr:  
1/  Apoštol Pavel svědčí bratřím 

v Jeruzalémě, o svých příhodách a o 

tom, kolik lidí uvěřilo.      

a ve víře očekáváme spravedlnost, 
která je naší nadějí. V Kristu Ježíši 

nezáleží na tom, je-li někdo obřezán 

či ne; rozhodující je víra, která se 
uplatňuje láskou. (Ga 5,4-6) 

Zákon nás „vyšetří“ (jako 

lakmusový papírek), určí diagnózu 

našeho stavu = hříšnost a tím nás 

připravuje k přijetí MILOSTI. 
Víme, že zákon je svatý, já 

však jsem hříšný, hříchu zaprodán. 
Nepoznávám se ve svých skutcích; 

vždyť nedělám to, co chci, nýbrž to, 

co nenávidím. Jestliže však to, co dě-
lám, je proti mé vůli, pak souhlasím 

se zákonem a uznávám, že je dobrý. 

… Vím totiž, že ve mně, to jest v mé 

lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. 
Chtít dobro, to dokážu, ale vykonat 

už ne. Vždyť nečiním dobro, které 

chci, nýbrž zlo, které nechci. …  Jak 
ubohý jsem to člověk! Kdo mě vysvo-

bodí z tohoto těla smrti? (Ř 7,14-

16.18-19.24) 
1/  Zákon nelze splnit! Zákon 

mě nespasí. Zákon je měřítko. Zákon 

je Boží norma, co Bůh chce. Zákon 

usvědčuje z hříchu, to je jeho funkce. 
Hřeším ve vztahu k Boží normě? 

2/  Zákon (protože ho nespl-

ním, Zákon mě soudí) vede ke Kristu. 
ON za mě naplnil Zákon, Kristus je 

naplnění Zákona. 

3/  Přijetím Krista, Jeho mi-

losti, začínám postupně naplňovat 
Zákon. Z nové „znovuzrozené“ přiro-

zenosti pak začínám poslušně žít, jak 

se Bohu líbí. 
 Apoštol Pavel neučil, aby 

zavrhli zákon, ale že zákon nikoho 

nespasí, nezachrání, ani nedá život. 

Pavel káže Krista.  
Dále čteme, že pohané mají 

úpravu - výjimku (Sk 15. k.). 

Pavel dostává „radu“ vzít na 
sebe nazírský slib. 

Hospodin promluvil k Mojží-

šovi: "Mluv k Izraelcům a řekni jim: 
Když se muž nebo žena rozhodne slo-

žit mimořádný slib nazírský a zasvětí 

se Hospodinu,  ať se vystříhá vína a 
opojného nápoje. …(Nu 6,1-3) 

Radí, aby Židé „i“ uviděli, že 

Pavel není nijak zásadně proti Záko-

nu a ustanovení otců. Pavel radu au-
torit starších přijímá, neměl problém 

s autoritou jeruzalémského sboru. 

Nijak se neodvolává na nedávno pro-
žité zkušenosti, ani na Ducha svatého 



vojáky, přestali Pavla bít. (v.31-32) 
Bůh si používá cokoli a ko-

hokoliv ve prospěch Božího díla (tj. 

Boží svrchovanost). Vzpomeňme 
příběh o Josefovi (Gn 39)  

Nebo prorok Daniel: 

Král Darjaveš tedy podepsal 

přípis a zákaz. …  Král tedy poručil, 
aby přivedli Daniela a vhodili ho do 

jámy, v níž byli lvi. Danielovi řekl: 

"Kéž tě tvůj Bůh, kterého stále uctí-
váš, vysvobodí." … Pak se král ode-

bral do svého paláce a ulehl, aniž co 

pojedl…..Jak se začalo rozednívat, 
hned za úsvitu, král vstal a chvatně 

odešel k jámě, kde byli lvi. Když při-

šel k jámě, zarmouceným hlasem za-

volal na Daniela. Řekl Danielovi: 
"Danieli, služebníku Boha živého, 

dokázal tě Bůh, kterého stále uctíváš, 

zachránit před lvy?"  Tu Daniel pro-
mluvil ke králi: "Králi, navěky buď 

živ!  ….  Král tím byl velice potěšen a 

poručil, …… (Da 6,10.17.19-24) 
Pavel je zatčen a pak vyšetřo-

ván, nakonec odveden do pevnosti. 

Pavlova řeč: 

Pavel odpověděl: "Já jsem 
Žid z Tarsu v Kilikii, občan ne bezvý-

znamného města. Prosím tě, dovol mi 

promluvit k lidu." (v.39) Neříká nic o 
křesťanství, ale zmiňuje kým je 

(moudré, diplomatické jednání). Pa-

vel užívá své „pozice, kým je“. Je sice 

Žid – je občan – je ze známého měs-
ta. Všimněte si, že jej velitel nechává 

promluvit. Za vším stojí Bůh, Hospo-

din je věrný. Apoštol Pavel může 
opět promluvit k Židům.   

 

Závěr:  
 

1/  Apoštol nestojí proti Židům, ani 

Zákonu, ale osvětluje další souvislos-

ti pokračujícího Božího jednání (v 
Kristu, milost …). 

2/  Ďábel se aktivuje všude tam, kde 

se děje Boží dílo. Nebuďme překva-
peni. 

3/  Apoštol Pavel počítal s tím, že se 

s ním může stát cokoli. Měl jistotu, 

komu patří. 
4/  Bůh si může použít cokoliv a ko-

hokoliv k ochraně Božího lidu. Důvě-

řuj(me) Mu. 
5/  Hospodin je absolutně svrchovaná 

autorita, které patří Pavel a každý(á) 

Boží muž, žena.   
 

ve městě, nikoliv v chrámu. Je-li však 
vůle, najde se i „důvod“. Davová 

zkratka „jedna paní povídala“. Na 

každém šprochu je pravdy trochu - 

stále funguje, i dnes. Je to znak lidské 
zvrácenosti (podobně jako u obvinění 

Ježíše Krista)!  

Účel svět í  pros tř edky 
(presumpce neviny u satana neplatí), 

pomluvy, snižování druhého, snaha 

odstranit (nejlépe zlikvidovat). 

Satanská mobilizace proti 

Božímu jednání všude, kde se něco 

děje (my ani dnes nejsme výjim-

kou).  
Vlekli ho ven – v chrámu se 

nesmělo zabíjet (= kamenovat). Situ-

ace je velmi vážná (Pavel byl u toho, 
když kamenovali Štěpána). 

Sk 7:58  a hnali ho za město, 

aby ho kamenovali. Svědkové dali své 
pláště hlídat mládenci, který se jme-

noval Saul. … 8:1  Saul schvaloval, 

že Štěpána zabili.  

Když byla prolévána krev 
tvého svědka Štěpána, byl jsem při 

tom, schvaloval jsem to a hlídal jsem 

šaty těch, kdo ho kamenovali.  (Sk 
22,20) 

Teď sám zakouší, co je to stát 

na Boží straně s Kristem (podobně 

jako Štěpán). Evangelium „rozděluje 
lidi“, ALE spojuje hříšného člověka 

s milostivým Bohem. Tím, že věříš 

v Krista (mluvíme o živé víře, nikoliv 
jsme-li vlažní), můžeš druhé iritovat, 

popouzet k nenávisti ... 

Je zvláštní, že Pavel je za-
chráněn pohany, římskými vojáky 

(žádní andělé, ani nadpřirozené jed-

nání). Nikdy nevíte, co nebo koho si 

Pán použije. ALE = Bůh jedná, je 
jednající, ničím není omezen. 

V severozápadním rohu chrá-

mu byla menší vojenská pevnost An-

tonia (silná posádka). Kontext – v té 

době různé odbojové tendence proti 

Římu (například židovští Sikáriové). 
Ne „velitel praporu“ (CEP), ale do-

slova v řečtině „velitel nad tisícem“ – 

tj. pluk (plukovník). 

Obava z protistátní vzpoury 
(hledaný židovský Egypťan před tím 

chtěl zaútočit na Římany). 

Ve chvíli, kdy ho už chtěli 
zabít, došlo hlášení veliteli praporu, 

že celý Jeruzalém se bouří. Ten vzal 

okamžitě vojáky i důstojníky a běžel 

dolů k davu. Jakmile uviděli velitele a 

Efez a Pavel zde působil 
téměř tři roky. Za tu dobu se zde ne-

pochybně stal známou osobou. 

Pavel v Efezu  
(Pavel se odděluje od syna-

gogy a učí v domě Tyranna, verš 9.): 

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 pře-

mohl a tak je zřídil, že z toho domu 
utekli nazí a plní ran. To se rozhlási-

lo mezi všemi židy i pohany, kteří žili 

v Efezu; na všechny padla bázeň a 
jméno Pána Ježíše bylo ve velké úctě. 

(Sk 19,15-17) 

Nějaký Demetrios, zlatník a 

výrobce stříbrných napodobenin Ar-
temidina chrámu, který poskytoval 

značný výdělek řemeslníkům,  svolal 

je i ostatní, kteří dělali podobné věci, 
a řekl jim: "Mužové, víte, že z této 

práce máme blahobyt, a vidíte a sly-

šíte, že tenhle Pavel přemluvil a sve-

dl mnoho lidí nejen z Efezu, nýbrž 

skoro z celé provincie. Říká, že boho-

vé udělaní lidskýma rukama nejsou 

žádní bohové. (Sk 19,24-26) 
Apoštolové před židovskou 

radou: 

"Důrazně jsme vám zakázali 
učit o tom člověku, a vy jste tím svým 

učením naplnili celý Jeruzalém; a na 

nás byste chtěli svalit odpovědnost za 

jeho krev!" (Sk 5,28) 
Opět „princip“ davové psy-

chózy (falešné obvinění). 

A křičeli: "Izraelci, pojďte 
sem! To je ten člověk, který všude 

všechny učí proti vyvolenému lidu, 

proti Zákonu a proti chrámu. (v.28) 
To však Pavel nedělal (minule jsme 

vysvětlili princip Zákona).  Mluvil o 

Kristu jako o Mesiáši, naplnění Záko-

na. Navíc, šel do chrámu se očistit = 
respekt. 

Bůh učinil to, co bylo zákonu 

nemožné pro lidskou slabost: Jako 
oběť za hřích poslal svého vlastního 

Syna v těle, jako má hříšný člověk, 

aby na lidském těle odsoudil hřích,  a 
aby tak spravedlnost požadovaná 

zákonem byla naplněna v nás, kteří se 

neřídíme svou vůlí, nýbrž vůlí Ducha. 

(Ř 8,3-4) 
Dav na Pavla zaútočí, kvůli 

učení a ještě přivlekl do chrámu, 

vnitřního nádvoří, Trofima (pohana). 
Verš 29 říká pouze, že ho viděli  



 Drátkování                                                                  Šárka Stejskalová 

 Přijďte si vyzkoušet práci s „černým drá-
tem“, je to trošku odlišné od např. tvoření s mědě-

ným, velmi měkkým drátkem. Bude třeba kovad-

liny, která je zajištěna, drát o několika tloušťkách 

také. Na Vás je pouze vybrat si korálky, dle barvy 
a tvaru, který se Vám bude hodit a líbit. (viz foto) 
 

 Drátovat budeme v sobotu 25. 2. 2012, 

přesný čas bude sdělen v oznámeních. 

                                      Těším se na Vás.  

 Alianční týden modliteb                                                Pavel  Kalous 

9. Family English Camp (bez rozdílu věkové kategorie) 

Obecný camp se bude konat od 7. - 14. července 2012.   

 

2. Youth English Camp (od 16 - do 26 let) 

Mládežnický camp se bude konat od 28. července - 4. srpna 

2012. Místa budou opět stejná jako loni: „Nový Mlýn“. 
 

 Spolupracujeme z týmy z USA (ze států Kansas a Kalifornie). 

Bližší informace na vyžádání (mobil, email, ústně). V příštím čísle ča-

sopisu budou podány další podrobnosti. 

 Při lednovém setká-

vání ke společným modlit-

bám jsme se v rámci 

„Aliančního týdne modliteb“ 
navštěvovali v místních lito-

měřických sborech.  

 Tématem bylo:  

Káleb byl jiného ducha. 

 English campy 2012                                                             redakce 



 Lovosice . nový sbor ICHTHYS                                   Pavel  Kalous 

 Jednou částí vize, kterou jsem před lety od 

Pána Ježíše přijal, je zakládání nových sborů. Po-

chopitelně, Pán na počátku povolání ukazuje jen 

několik prvních kroků. Prvními bylo založení sbo-
ru Ichthys - Litoměřice a jeho růst. Samozřejmě 

nějakou dobu trvá, než se obrátí noví lidé, než po-

vyrostou, stanou se stabilnějšími, spolehlivějšími 

atd.. 

 Nicméně, pokud se sbor ve svém růstu 

vnitřním a početním zastaví, je něco špatně. Jen si 

představte, jak budete panikařit, když vaše dítě v 

roce přestane růst. Pak je třeba před Bohem hledat 

důvod, diagnózu. Naopak, sbor, který je stále na 
cestě a  postupně roste, má před sebou další etapu 

tzv. MULTIPLIKACE, tj. množení, násobení. Je 

to přirozenou složkou zdravého sboru. Bible, Bo-

hem darovaná příručka Božích dětí, nám říká: 

 Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou. 

Nepočítá lidem jejich provinění a NÁM uložil 

zvěstovat toto smíření. (2K 5:19) 

 Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to 

někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, pro-
tože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby 

všichni dospěli k pokání. (2Pt 3:9) 

 Takže, víme, co je Boží vůlí. Víme, že tím 

pověřuje Bůh nás, svou církev. A co je skvělé, 

můžeme a vlastně máme to dělat v síle Ducha sva-

tého.  

 Dostanete sílu Ducha svatého, který na vás 

sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v ce-

lém Judsku, Samařsku a až na sám konec země. 

(Sk 1:8) 
 Alespoň prozatím nebudeme vysílat misio-

náře do Indie, abychom tam založili sbor. Naše 

země, v podstatě pohanská, totiž potřebuje evan-

gelizaci.  

 V roce 2002 vydala Česká evangelikální 

aliance statistickou studii „Základní informace 

o evangelikálních církvích a sborech v České Re-

publice“. Ze studie vyplývá, že v našem více než 

desetimilionovém Česku je 0,17%  členů a věří-
cích. I když tento údaj může vykazovat mírnou 

odchylku (oběma směry, odliv a příliv lidí), sou-

časní odborníci na církevní populaci se ztotožňují, 

že naše země je jednoznačně ateistická, lidé ne-

mají o křesťanskou víru zájem. To je výzva. Ale 

pro koho? Vnitřně velice silně vnímám, že to je 

důvod, proč je tu sbor Ichthys, proč tu budou další 

sbory Ichthys. 

  

 Protože první kroky budou mít misijní cha-

rakter, bude také služba v lovosickém Ichthysu 

mít prozatím misijní náplň. Z kurzu, kterým je 

biblické evangelium, neslevím. Proto je tato akti-
vita nasměrována směrem „ven“. Naše práce od-

mítá „získávání“ členů jiných církví. Pochopitel-

ně, navštívit nás může kterýkoliv věřící. 

 V době, kdy píši tento článek, jsem vedení 

husitské církve poskytl všechny potřebné doku-

menty k podpisu nájemní smlouvy. Tomu také 

předcházelo několik rozhovorů se sestrou farářkou 

L. Mikuškovou. Předběžná dohoda, bude-li uza-

vřena (což je velmi pravděpodobné), zahrnuje 
možnost bohoslužby v husitském kostele každou 

druhou a čtvrtou neděli odpoledne od 16.00 

(cca na dvě hodiny, abychom měli čas i po boho-

službě zvláště v teplých měsících). Další, dílčí in-

formace, se dovíte z oznámení. 

 Leží-li vám na srdci, obrácení vašich blíz-

kých, známých a neznámých lidí, chcete-li brát 

vážně Boží poslání (evangelium je hřivna!), PRO-

SÍM, modlete se s námi za „vstup do zaslíbené 
země“. Jistě by nás nemělo překvapit, že se mo-

hou objevit i obři. Jozue a Káleb nás však povzbu-

zují „sníme je jako chleba“ (Nu 14:9). 

 Modlete se také za nás, aby Bůh otevřel 

dveře našemu slovu, abych mohl zvěstovat tajem-

ství Kristovo ... (Kol 4:3) 



 Druhé CD naší sborové skupiny Nadosah                  Pavel Kalous 

 Co znamená „ICHTHYS“ v názvu našeho sboru              redakce 

 Učednické  skupinky                                                      Pavel Kalous 

Studijní setkání nad Biblí Učednických skupinek - termíny: 
 

úterý - 28. 2. 2012 v 17.00  

(Téma: Sdílíme svůj poklad) 
 

2Tm 3,16  Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k 

usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti ... 

Chcete-li kohokoliv seznámit s dalšími aktivitami našeho sboru, můžete je odkázat na: 

 Naše hudební - chválicí skupina zakončila přípravu svého 

druhého CD. Obsahuje 14 původních moderních písní, některé již ve 

sboru zpíváme. Toto CD není jen „cdčko“ s  písněmi. Je také celoroč-

ním vyjádřením naší služby Bohu i lidem. Písně byly nahrávány prů-

běžně až do prosince roku 2011. I letos jsme toto CD představili v 

rámci Adventních večerů a to 17. prosince. Na CD spolupracoval ta-

ké host a vynikající hudebník Miloš Charvát (bicí) . 

 Modlíme se, abyste při poslechu této hudby zažili něco z Boží 

přítomnosti tak, jak to prožíváme ve chválách i my, „chváliči“. Za to 

se také vroucně modlí Radka, Pavel, Marcela a Libor. Cena je obvyk-

le příjemná 150Kč a k mání je u Radky Štolcové nebo u kazatele sbo-

ru. Dostupné bude také na www.samuel.cz. 

  

 ICHTHYS – (z řečtiny RYBA), představuje jeden 

z prvních vyznavačských symbolů křesťanství vůbec. Pís-

mena řeckého ichthys se užívala jako akronym věty: Iesus 

Christos Theu Hyios Soter = Ježíš Kristus, Syn Boží, Spa-

sitel. 

 Tam, kde se křesťané scházeli především v době 

pronásledování, byl na zeď domu vyryt nebo do země na-

kreslen či dokonce z větviček stromu sestaven symbol ryby.  

Toto je i naše vyznání. 

 Internetové stránky našeho sboru                                   redakce 



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

Telefon: 416 731 256  kancelář pastora – 24h denně 

Mobil:    731 411 704   mobil pastora – 24h denně 

Kontakt: 

Středa – biblická hodina – 17.30 – Tylova 16, Litoměřice (budova Českého červeného kříže) 

Čtvrtek - Základy křesťanství - 18.00  (v prostorách sboru). Nový cyklus probíhá od 2.pol. září 2011. 

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

             – nedělní večerní modlitby – 17.00 (v prostorách sboru).  

    Na náš účet můžete posílat své dobrovolné 

dary a finanční oběti, desátky či firemní sponzo-

ring. Za každý takový příspěvek jsme vám velice 

vděční. Rádi vám také vystavíme potvrzení. 
                                                     Děkujeme. 
 

GE Money Bank č.ú.: 166 355 426 / 0600 
 

 Malachiáš 3,10  Přinášejte do mých skla-

dů úplné desátky. Až bude ta potrava v mém do-

mě, pak to se mnou zkuste, praví Hospodin zá-

stupů: Neotevřu vám snad nebeské průduchy a 
nevyleji na vás požehnání? A bude po nedostat-

ku. 
           Pro potřeby společenství Ichthys vydává: 

           © Antiochia ministries. ZDARMA. 

Modlitební předměty 

● probuzení v Litoměřicích                   ● partner. sbor v Kansasu /USA/     ● nevěřící rodinní příslušníci 

● English campy 2012 (2 campy)          ● Don Harris, misionář /USA/          ●  růst besídky 

● noví služebníci do sbor.  služeb          ● Brian Dagen, misionář /USA/       ●  partner. sbor v Kalifornii /USA/       
● učit se praktickému křesťanství        ● Učednické skupinky                       ● vlastní budova pro náš sbor  

● činnost Archy  (dívky, ženy, matky)  ● skupinka Lukov                             ● misijní projekt „Staňkovice“  

Pravidelná shromáždění sboru Ichthys 

Oznámení — info 
    Základy křesťanství - každý čtvrtek - 18.00 (prostory sboru, pokud není oznámeno jinak). 

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

    Staňkovice  - únor - se koná 19. 2. (16.00) Další info v nedělním oznámení. 

    Lovosice - únor - se koná 12. 2. + 26. 2 (16.00) 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 (přineste si DVD disk). 

 Každou neděli: 8.00 - modlitby s pastorem (Pro každého, 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 a P. Ka-

lous.  Časopis lze zasílat i na email ve formátu PDF. Za obsah odpovídá pastor sboru P. Kalous. 

Narozeniny:  

Požehnáni nechť  jsou: 
 

 

Kalous Pavel                    4.  2. 

Knob Jan                        20.  2. 

K vedení misijního sboru je povolán  

starší pastor:  ing. Pavel Kalous 

 

služebníci sboru: 

nedělní besídka - Dáša Kalousová, Šárka Stejskalová, 

                             Naďa Zimová  

chvály - Pavel Kalous, Radka Štolcová, 
              Libor Truhlář, Marcela Trejbalová   

nahrávání kázání - Pavel Kalous (v mp3) 

úklid sbor. prostor - manželé Pavel a Renata Sabóovi  

knihovna - Radka Štolcová 

kuchyňka - Sabóovi, Emilka Korčáková  

nástěnky - Vendy Žaludová 

skupinka Lukov - Miroslav Kratochvíl 

skupinky 1 a 2 - Brian a Jill Dagenovi 

misijní klub Archa - (slibně jednáme s německou misionářkou) 

mládež - Lukáš Kadeřábek, Jára Rýzler 

správce webu - Vojta Palme 

mailto:ichthys.litomerice@atlas.cz

