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Co je a co není Boží církev.
Církev má svoje podmínky, které určil Pán Ježíš Kristus.
Církev má svou hlavu jímž je Ježíš Kristus.
Koloským 1:18 on jest hlavou těla - totiž církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých - takže
je to on, jenž má prvenství ve všem.
Pán přirovnává autoritu církve k autoritě muže.
Efezským 5:23 protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil.
24 Ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům.
25 Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval,
V Božím království existuje hierarchie. Je tam rozdělení postavení a moci. Ani v Božím
království nemají všichni stejnou moc a odpovědnost. Podle schopností a podle toho, jak lidé
na zemi naplnili Boží vůli, podle toho budou mít v Božím království své místo.
Matouš 11:11 Amen, pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nevystoupil nikdo větší,
než Jan Křtitel; avšak i ten nejmenší v království nebeském (Luk. 7:28 království Božím) je větší
nežli on.
Z tohoto textu vyplývá, že jsou tam určité postavení v autoritách a funkcích. Nedělají všichni
všechno. Na zemi není nikdo tak velký, aby se mohl porovnávat s někým, kdo už je v Božím
království. To znamená, že pozemská sláva je mizivá proti té nebeské . Bůh se na zemi
projevuje jen v omezené slávě.
A právě církev má být místem, kde Boží sláva je přítomná, kde je Boží přítomnost, kde jsou
dary, které dává Ježíš Kristus k budování církve.
Efezským 4:11 A toto jsou jeho dary: jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za
zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele,
12 aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby - k budování Kristova těla,
- apoštolové
- proroci
- zvěstovatelé evangelia
- pastýři
- učitelé
Tyto dary dává svrchovaně Pán Ježíš Kristus a nemůžeš si je zasloužit, nebo nějak vynutit.
Slouží k budování "Kristova těla" - církve.
Dalším znakem pravé církve jsou duchovní dary, které dává Duch svatý věřícím křesťanům.
1 Korintským 12:4 Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž Duch;
5 rozdílné služby, ale tentýž Pán;
6 a rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech.
7 Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu.
8 Jednomu je skrze Ducha dáno slovo moudrosti, druhému slovo poznání podle téhož Ducha,
9 někomu zase víra v témž Duchu, někomu dar uzdravování v jednom a témž Duchu,
10 někomu působení mocných činů, dalšímu zase proroctví, jinému rozlišování duchů, někomu
dar mluvit ve vytržení, jinému dar vykládat, co to znamená.
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11 To všechno působí jeden a týž Duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce.
- slovo moudrosti
- slovo poznání
- dar víry
- dar uzdravování (Kral. překlad - darové uzdravování)
- působení mocných činů
- proroctví
- rozlišování duchů
- mluvení v jazycích ( ve vytržení ducha)
- výklad jazyků
1 Korintským 12:27 Vy jste tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů.
28 A v církvi ustanovil Bůh jedny za apoštoly, druhé za proroky, třetí za učitele; potom jsou
mocné činy, pak dary uzdravování, služba potřebným, řízení církve, řeč ve vytržení.
31 Usilujte o vyšší dary!
Modlitba v jazyku a chvála v jazyku je normální projev zdravé církve.
1 Korintským 14:1 Držte se lásky a usilujte o duchovní dary, nejvíce o dar prorocké řeči.
15 Co tedy? Budu se modlit ve vytržení ducha, ale budu se také modlit s vědomou myslí. Budu
zpívat chvalozpěvy ve vytržení ducha, ale budu zpívat také s vědomou myslí.
Apoštol Pavel hovoří, že je úplně normální v pravé církvi, kdy se věřící modlí ve vytržení
ducha v nových jazycích, ale i s vědomou myslí, kde zpívají chvalozpěvy v jazycích - ve
vytržení ducha, ale také zpívají i s vědomou myslí.
Církev Ježíše Krista je takové společenství, kde se projevují Jeho dary a dary Ducha svatého.
Ostatní společenství, ve kterém není Pánu dovoleno uplatnit své dary jsou ve skutečnosti
"křesťanské kluby" nebo přátelé kolem Bible.
Bible je dostupná věřím i nevěřícím lidem. Někteří neobrácení a neznovuzrození lidé přišli na
to, že je celkem dobrý kšeft vykládat lidem o Bohu. Bůh nikdy nezapře své slovo, takže i když
nevěřící, nebo neznovuzrozený člověk cituje Písmo, pak Bůh nikdy neřekne, že to není pravda.
Apoštol Pavel vysvětluje, že přijdou lidé, kteří budou kramařit s Božím slovem, budou chtít na
tom něco vydělat.
Filipským 1:15 Někteří sice káží Krista také ze závisti a z řevnivosti, jiní však s dobrým
úmyslem.
16 Jedni z lásky, protože vědí, že jsem tu k obhajobě evangelia,
17 druzí z touhy po uplatnění, ne z čistých pohnutek, a domnívají se, že mi v mém vězení
způsobí bolest.
18 Ale co na tom! Jen když se jakýmkoli způsobem, ať s postranními úmysly, ať upřímně
zvěstuje Kristus; z toho se raduji a budu radovat.
Dále Pavel vysvětluje, že se objeví mnoho falešných "apoštolů", kteří se budou představovat
jako apoštolové Kristovi.
2 Korintským 11:4 Když někdo přijde a zvěstuje jiného Ježíše, než jsme my zvěstovali, nebo
vám nabízí jiného ducha, než jste dostali, nebo jiné evangelium, než jste přijali, klidně to
snášíte!
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2 Korintským 11:13 Jsou to falešní apoštolové, nepoctiví dělníci, přestrojení za apoštoly
Kristovy.
14 A není divu, vždyť sám satan se převléká za anděla světla;
15 není tedy nic překvapujícího na tom, že se jeho služebníci převlékají za služebníky
spravedlnosti. Jejich konec bude jako jejich skutky!
znakem je - falešný Kristus, jiný duch než je pravý Duch svatý,
- touha po zviditelnění se , touha po slávě a postavení.
Jaký je pravý Ježíš?
Pavel vysvětluje charakter Kristův
Filipským 2:1 Je-li možno povzbudit v Kristu, je-li možno posílit láskou, je-li jaké společenství
Ducha, je-li jaký soucit a slitování:
2 dovršte mou radost a buďte stejné mysli, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho
smýšlení,
3 v ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého
za přednějšího než sebe;
4 každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu.
5 Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši:
6 Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl,
7 nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě
člověka
8 se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži.
9 Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno,
10 aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno - na nebi, na zemi i pod zemí 11 a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.
12 A tak, moji milí, jako jste vždycky byli poslušní - nikoli jen v mé přítomnosti, ale nyní
mnohem více v mé nepřítomnosti - s bázní a chvěním uvádějte ve skutek své spasení.
13 Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí.
14 Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování,
15 abyste byli bezúhonní a ryzí, Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a
zvráceného. V něm sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět,
Charakterové rysy pravé církve:
- život v lásce jedni s druhými
- společenství Ducha svatého
- jednota v mysli, jedné duše, jednoho smýšlení. Lidé víry se nehádají o Boží slovo a
neodporují pravdě.
- nejsou ješitní a ctižádostiví
- v pokoře pokládají jeden druhého za přednějšího než sebe. Je spoustu věřících, kteří ponižují
a znevažují své spolubratry. Nadutost a pýcha je znakem falešné církve.
- nesobecká služba, která má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu. Jsou tzv. věřící, kteří
jsou bezohlední k druhým a kradou ovce.
- má smýšlení a charakter Kristův.
Ježíš se pokořil, vzal na sebe způsob služebníka a stal se člověkem. Byl poslušný až na smrt na
kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a přinutí každého tvora, aby před Ježíšem a jeho jménem
pokleklo každé koleno.
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I ti, kteří se dnes vysmívají Ježíši Kristu, Duchu svatému i křesťanům, budou jednou ponížení
a vyznají, že Ježíš Kristus jest Pán.
Oni se nesmějí veřejně, protože by to bylo nedemokratické a netolerantní. Jednou jim ale
spadne ta povrchní slupka z jejich očí a projeví se takoví, jací ve skutečnosti jsou.
2 Timoteovi 3:1 Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.
2 Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat
rodiče, budou nevděční, bezbožní,
3 bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému,
4 zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha,
5 budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň.
Přijdou Boží soudy, které rozdělí obyvatele na ty, kteří budou přijati a na ty, kteří půjdou do
zahynutí.
Zjevení Janovo 16:1 A slyšel jsem mocný hlas ze svatyně, jak praví sedmi andělům: "Jděte a
vylejte těch sedm nádob Božího hněvu na zem!"
2 První anděl šel a vylil svou nádobu na zem: a zlé, zhoubné vředy padly na lidi označené
znamením dravé šelmy a klekající před jejím obrazem.
3 Druhý vylil svou nádobu na moře: a změnilo se v krev jako krev zabitého a všechno živé v
moři zahynulo.
4 Třetí vylil svou nádobu na řeky a prameny vod: a změnily se v krev.
5 Tu jsem slyšel, jak praví anděl, který má moc nad vodami: "Spravedlivý jsi, Bože, svatý,
který jsi a kterýs byl, že jsi vynesl tento rozsudek:
6 těm, kdo prolili krev svatých a proroků, dal jsi pít krev; stalo se jim po zásluze!"
7 A od oltáře jsem slyšel hlas: "Ano, Pane Bože všemohoucí, pravé a spravedlivé jsou tvé
soudy."
8 Čtvrtý anděl vylil svou nádobu na slunce: a byla mu dána moc spalovat lidi svou výhní.
9 Lidé hynuli nesmírným žárem a proklínali Boha, který má moc nad takovými pohromami; ale
neobrátili se, aby mu vzdali čest.
10 Pátý anděl vylil svou nádobu na trůn šelmy: a v jejím království nastala tma,
11 lidé se bolestí hryzali do rtů a trýzněni vředy rouhali se nebeskému Bohu, ale neodvrátili se
od svých činů.
12 Šestý anděl vylil svou nádobu na velikou řeku Eufrat: a její voda vyschla, aby byla
připravena cesta králům od východu slunce.
13 A hle, z úst draka i z úst dravé šelmy a z úst lživého proroka vystoupili tři nečistí duchové,
podobní ropuchám.
14 Jsou to duchové ďábelští, kteří činí zázračná znamení. Vyšli ke králům celého světa, aby je
shromáždili k boji v rozhodující den všemohoucího Boha.
15 "Hle, přicházím nečekaně jako zloděj! Blaze tomu, kdo bdí a střeží svůj šat, aby nechodil
nahý a nebylo vidět jeho nahotu!"
Jedna z těch pohrom bude, že voda v moři i v řekách se změní na krev. Aby Bůh potrestal
všechny obyvatele, kteří souhlasili se zabíjením proroků a věřících lidí.
Lidé budou trápení zhoubnými vředy, budou spalování žárem slunce. Přesto, že budou hynout
nesmírným žárem a bolestí se budou hryzat do rtů, přesto se neobrátí k Bohu, ani od svých
hříchů a budou proklínat Boha. Tím na sebe přivedou ještě větší pohromy.
Zemětřesení jaké nebylo od počátku světa. Města národů se zřítí, zmizí ostrovy v mořích,
budou padat kroupy z nebe jako centy (závaží), přesto budou lidé stále proklínat Boha.
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Proč? Protože předtím přijali vládu antikrista a vzbouřili se proti Bohu, proti Ježíši Kristu i
proti Duchu svatému. Falešná církev v té době bude úplně zničena.
Mnozí křesťané v té době pochopí, že byli hloupí, když odmítali Ducha svatého a jeho dary.
Budou muset snášet pronásledování a pohromy na tomto světě.
Ty se připrav a "střež svůj šat". Stále choď do Božího shromáždění, i když se bude chystat
vláda antikrista. Na čas musí bezbožníci ovládnout svět, aby se vytříbili věřící, jestli jsou praví,
nebo jen kramaří s Božím slovem a berou si ze Slova Božího jen to, co se jim hodí.
Ježíš Kristus řekl před svým nanebevzetím, jaké skutky budou mít praví křesťané.
Marek 16:16 Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.
17 Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a
mluvit novými jazyky;
18 budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou
vzkládat ruce a uzdraví je."
19 Když jim to Pán řekl, byl vzat vzhůru do nebe a usedl po pravici Boží.
20 Oni pak vyšli, všude kázali; a Pán s nimi působil a jejich slovo potvrzoval znameními.
- v Ježíšově jménu budou vyhánět démony
- budou mluvit novými jazyky
- budou ochráněni před smrtícími jedy
- na nemocné budou vzkládat ruce a uzdraví je
- jejich slovo o Ježíši Kristu bude v moci Ducha svatého a bude potvrzeno znameními a
zázraky.
Pokud v tzv. "křesťanských společenstvích" není ani jedno z výše uvedených znamení Boží
moci, pak se nejedná o křesťanskou církev, ale o klub teoretiků, přátel kolem Bible a jedná se o
duchovně mrtvá společenství, o která ani Bůh, ani svět nemá zájem.
1 Korintským 4:20 Království Boží nezáleží v slovech, nýbrž v moci.
Buď stále v kontaktu s Pánem Ježíšem Kristem a naplňuj se Duchem svatým. Usiluj o duchovní
dary, které ti chce Bůh dát. Pak nebudeš planý a prázdný křesťan a bez ovoce Ducha svatého.
Duch svatý tě také připraví na Ježíšův příchod.
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