
Církev jako na počátku?

     Je několik oblastí, podle kterých by mělo být možné poznat Ježíšovu nevěstu (církev) a 
samozřejmě i jednotlivé Ježíšovy učedníky. Těmi hlavními rozpoznávacími znaky by měla 
být láska a jednota. 

Jan 13,35: Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k 
druhým. 

Jan 17,20-23: Neprosím jenom za ně, ale i za ty, kteří budou skrze jejich slovo věřit ve 
mne; aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni v nás byli jedno, aby 
svět věřil, že ty jsi mne poslal. Slávu, kterou jsi mi dal, jsem dal jim, aby byli jedno, jako my 
jsme jedno - já v nich a ty ve mně, aby byli přivedeni k dokonalé jednotě a aby svět 
poznával, že ty jsi mne poslal a miluješ je tak, jako miluješ mne.

     Další věcí, která by měla ukazovat na Ježíšovy učedníky, by měla být svatost. Svatost 
(řecky „hagios“) neznamená ani tolik dokonalost, jako spíše oddělenost. Oddělenost pro 
Boha a oddělenost od hříchu. 

     Je zbytečné dělat nějaký dlouhý výčet toho, podle čeho by mělo být možné poznat 
Ježíšovy učedníky. Jednoduše se to dá shrnout do jediné věty – Ježíšovi učedníci by 
prostě měli být co nejvíce podobní svému Mistru – v celém způsobu života.  

     Na jednom místě je psáno, že : Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil skutky Ďáblovy. (1. 
Janův 3,8). To nejdůležitější, co Ježíš udělal, je to, že díky své oběti otevřel lidem cestu k 
Bohu. Díky tomu, co udělal, nejen že nám může být odpuštěn každý hřích, ale můžeme 
být dokonce adoptováni do Boží rodiny. Svým sebeobětováním na kříži totálně porazil 
ďábla a všechny mocnosti temnoty.

      Ježíš však ničil ďáblovy skutky po celou dobu své služby. Je o něm psáno ve 
Skutcích apoštolských 10,37-38: Vy sami víte o tom, co se dálo po celém Judsku, 
počínajíc Galileou, po křtu, který hlásal Jan. Jak Bůh pomazal Duchem Svatým a mocí 
Ježíše, toho z Nazareta, jenž procházel zemí, činil dobře a uzdravoval všechny, kteří trpěli  
pod mocí Ďábla, protože Bůh byl s ním.

     Ale Ježíš si tu službu potírání ďáblových skutků nenechal pro sebe: Lukáš 9,1-2 (NBK): 
Tehdy svolal svých dvanáct učedníků, dal jim sílu a moc nad všemi démony, a aby 
uzdravovali nemoci, a poslal je, aby kázali Boží království a uzdravovali nemocné.

     Lukáš 10,1-2: Potom určil Pán ještě jiných sedmdesát dva a poslal je před sebou po 
dvou do každého města a místa, kam měl sám jít. Říkal jim: "Žeň je mnohá, avšak dělníků 
málo. Poproste tedy Pána žně, aby vyhnal dělníky na svou žeň.

     Lukáš 10,17-20: Těch sedmdesát (dva) se vrátilo s radostí a říkali: "Pane, i démoni se 
nám poddávají ve tvém jménu." Řekl jim: "Viděl jsem, jak Satan spadl s nebe jako blesk. 
Hle, dal jsem vám pravomoc šlapat po hadech a štírech, i nad veškerou silou Nepřítele, a 
naprosto nic vám neublíží. Ale z toho se neradujte, že se vám poddávají duchové; radujte 
se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích.


