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Křesťanství Ježíše a Bible není tak složité 

Pro mne je trvalou záhadou, proč se na většině účastníků bohoslužeb, jak se zdá, zrcadlí tak málo (pokud 

vůbec!) ze systému víry, který v církvi dostávají týden po týdnu. Američané se nesmírně zajímají o to, co 

se děje v současné politice – co se děje s daněmi, se zdravotní péčí; kdo je nejlepším kandidátem, který má 

napravit množství problémů, kterým společnost čelí. Je pravda, že čtenáři tohoto časopisu1 (měsíčníku, nyní 

v jeho 19. ročníku) jsou přesvědčeni, že pouze Mesiáš Ježíš (Lukáš 2:11: „Pán Mesiáš“) může v konečném 

důsledku úspěšně reorganizovat společnost tak, aby si národy už nikdy znovu nepředstavovaly zničení kaž-

dého jiného – mužů, žen a dětí – ve válce, s použitím děsivých zbraní masového vraždění. Jedině Ježíš na-

konec (s vyjímkou jistého nepředvídaného poprasku už teď) úspěšně zakáže svévolné ničení lidského ži-

vota v děloze. Pouze Ježíš bude mít moc přesvědčit každou živou osobu, že plod je lidská bytost a že zastavit 

tlukot srdce je vražda. Jedině zásah Mesiáše při jeho jedinečném velkolepém příchodu, jeho budoucím, po 

velkém soužení, druhém příchodu ukončí ničivé klamné síly zlého anděla ďábla (SATANa). Podle Zjevení 

12:9 „ďábel v současné době podvádí celý svět“; „Celý svět spočívá v jeho otřesném sevření“ (1. Jana 5:19). 

Až budoucí první etapa Božího království na zemi přijde při návratu Ježíše, „ďábel už nebude moci dál kla-

mat národy“ (Zjev 20:3). Ďábel zjevně nemůže zároveň „klamat celý svět“ a „dál už neklamat národy“! 

Amileniarismus je tak prokázán jako nepravdivý.  

Milénium (Zj 20:1-6) zavede na Zemi zcela nový světový řád, „obydlenou zemi budoucnosti“, která je 

hlavním tématem evangelia (Heb 2:5). Pouze po vzkříšení všech věřících, předurčených, aby se objevili při 

jediném viditelném návratu Ježíše, prožije svět po převýchově nádherný světový mír a bezpečnost. Světci 

či svatí lidé všech věků, pak nesmrtelní, budou vládnout světu spolu s Ježíšem (Zj 2:26-27 atd). Zjevení 5: 

10 je jedním z mnoha naprosto jasných veršů oznamujících budoucí Království, ve kterém svatí budou spra-

vovat a ovládat novou společnost té doby (1 Kor 6:2: „vládnout a řídit svět“).  

Žádná z těchto informací není komplikovaná, za předpokladu, že přímočaré, ústřední biblické verše nejsou 

zneškodněny mlčením či překroucením! Zjevení 5:10 nás informuje, že Ježíš shromáždil mezinárodní spo-

lečnost kněží a králů takovou, jakou byl původně zamýšlen izraelský národ (Ex 19:5-6; 1 Pet 2:4-10). Budou 

vládnout na zemi s Ježíšem.  

Zde je Petrův inspirovaný popis identity pravých věřících. Pro ty, kteří se vynoří ze spárů řízení Strážnou 

věží, která popírá křesťanskou identitu milionům Jehovových svědků, budou mít tyto verše skvělý význam 

a slib života, nyní i v budoucnosti:  

Když přicházíte k němu, kameni živému, jenž byl od lidí zavržen, ale před Bohem je vyvolený, vzácný, i vy 

sami jako živé kameny jste budováni jako duchovní dům ve svaté kněžstvo, abyste přinášeli duchovní oběti, 

příjemné Bohu skrze Ježíše Krista. Proto stojí v Písmu: ‚Hle, kladu na Siónu kámen úhelný, vyvolený, vzácný; 

kdo v něj věří, jistě nebude zahanben.‘ Vám tedy, kteří věříte, je vzácností, ale nevěřícím je to ‚kámen, který 

stavitelé zavrhli; ten se stal kamenem úhelným ‘a ‚kamenem úrazu a skálou pohoršení‘. Ti narážejí, protože 

jsou neposlušni slova; k tomu také byli určeni. Vy však jste ‚rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, 

lid určený k Božímu vlastnictví, abyste rozhlásili mocné skutky‘ toho, jenž vás povolal ze tmy do svého podivu-

hodného světla. Vy, kdysi ‚Ne-lid‘, jste nyní lid Boží; vy, kdysi ‚Ne-slitovaní‘, jste však nyní došli slitování. 

(1 Pet 2:4-10, čsp).  

Velkou ctí slíbenou věrným věřícím je být spoluvládcem s Ježíšem při jeho druhém příchodu. Budou pomá-

hat Mesiášovi v procesu převýchovy celého světa. Bude existovat málo smrtelných přeživších budoucí Pá-

                                                           
1 Tento článek vyšel v časopise Focus on the Kingdom Vol. 19 No. 7, April, 2017 na str. 1-5 
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nův den (Iz 24:6), aby tvořili jádro nové společnosti smrtelníků, stejně jako Noe a několik lidí, kteří se vy-

nořili z archy po potopě. Tato společnost bude rychle růst a na celém světě se přeživší ze všech národů 

budou učit „spravedlnosti“ (Iz 26:9), tj. jak správně žít a myslet. Budou osvobozeni od mrzačících lží, které 

je nyní vězní a otravují jejich mysl a život. Přemýšlím o současných 10 milionech svědků Jehovových, kteří 

byli vtlačeni ovládající, ne moc biblicky gramotnou, Strážnou věží do některých velmi nebiblických učení. 

Dokud nebude osvobozen, je svědek Jehovův vyučován, aby si představoval, že Strážná věž je neomylnou 

autoritou, nikdy nezpochybňovanou! Takovou kontrolu mysli by nikdo neměl přijímat bez pochybností. Ani 

by nemělo 20 milionů adventistů sedmého dne, jejichž vůdkyně, Ellen Whiteová, je přemluvila, aby věřili, 

že na Zemi nebudou ponecháni žádní smrtelníci, když se Ježíš vrátí. K tomu klamně vynechala slova „málo 

lidí je ponecháno“ v Izajášovi 24:6!2 

Stejný status naprosté pravomoci se dostává „vedoucímu sboru“ Strážné věže, jaký římští katolíci přiznávají 

papeži, když mluví oficiálně. Ale co ostatní protestanti? Podřizovali se, často nevědomky, souboru vyznání 

a přesvědčení, které nepocházejí z Bible (o níž je pak velmi rozporuplně mluveno jako o „jediné autoritě“). 

Postbiblické vyznání protestantů je zavazuje, aby věřili, že Bůh je tři v jednom. Ježíš tomu nevěřil. Ježíš 

souhlasil se Židem v Markovi 12:29, že Bůh je jediná božská osoba, Pán Bůh Izraele, Bůh Abrahama, Izáka 

a Jákoba, Bůh Davidův a Bůh Ježíšův. Existuje jen jedna Osoba, která je JHVH, Otec (Jan 17:3), a to je 

ústřední pravda, kterou je nebo by měl být řízen vesmír. Ježíš nazval tuto víru v Jediného Boha Izraele „nej-

větším příkazem“ (Marek 12:28). Slyšíte jasná kázání o tomto Ježíšově „největším přikázání“?  

Jak je načrtnuto v úvodu k mému překladu NZ (The One God, the Father, One Man Messiah Translation 

with commentary, od Amazon.com nebo Atlanta Bible College, 800-347-4261), od druhého století našeho 

letopočtu, byli věřící mateni vlivem řecké filosofie zavedené „obrácenými“, kteří přišli do církve, aniž by 

zcela opustili své dřívější pohanské znalosti. Definice biblické víry se postupně proměnila v systém názorů 

víry, který byl podivně odlišný od učení Ježíše a apoštolů. Bůh byl přeměněn v záhadného Boha tří v jed-

nom, kterého Ježíš nepřipouštěl (Jan 17:3; Marek 12:29; Deut 6:4). Lidský Ježíš, nadpřirozeně přivedený v 

existenci zázrakem v Marii (Matouš 1:20: „zplozen, počat v ní“, Lukáš 1:35: „dítě, které se narodí“), byl 

nahrazen druhou, ne zcela lidskou, tj. předem existující Osobou, buď andělem, Michaelem, jak Svědkové 

Jehovovi nyní tvrdí (jejich zakladatel Russell ne!), nebo druhou „Osobou“ Božství, druhým Božstvem.  

Britský historik Winwood Reade ve svém díle Martyrdom of Man, 1892, uvádí šokující fakta: 

 Církev se v disciplíně a dogmatu rozcházela stále více a více od své starověké podoby, až ve druhém století 

křesťané z Judska, kteří věrně následovali zvyky a zásady dvanácti apoštolů, byli informováni, že jsou kacíři. 

Během tohoto intervalu se vynořilo nové náboženství. Křesťanství bylo podmaněno pohanstvím a pohanství 

zkazilo křesťanství. Legendy, které patřily Osírovi a Apollonovi, byly aplikovány na Ježíšův život. Jediné 

Božstvo Židů [Marek 12:29] bylo vyměněno za Trojici… Muž, který řekl: ‚Proč mě nazýváš dobrým? Nikdo 

není dobrý, ale jeden, to je Bůh,‘ byl nyní sám udělán bohem, nebo třetí částí boha. (s. 230) 

Překvapivým divem pro mnohé z nás je, že členové církví, jak se zdá, vědí tak málo o tak ohromující změně 

„víry jednou provždy doručené svatým“ nebo se o ni tak málo starají. (Juda 3). Pavel energicky varoval 

před tím, co se stane po jeho smrti. Ježíš nad tím často vyslovil úzkost, když učil o chmurné skutečnosti, že 

mnozí budou v budoucnu tvrdit, že jsou jeho následovníky, zatímco ve skutečnosti nebyli a nejsou. (Mat 

7:21a násl). Ve skutečnosti nebyli nikdy jeho věrnými následovníky a nevěnovali dostatek pozornosti jeho 

učení – to zaplavila tradice. „Marně uctívají,“ naříkal Ježíš, „když vyučují jako nauky lidská přikázání“ 

(Mat 15:9).  

                                                           
2 The Great Controversy, s. 739. 
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Jak se vyvarovat klamu  

Jak můžeme úspěšně číst Bibli a přitom nezanedbávat či ignorovat její základní učení? Poměrně snadno, 

když použijeme dobrý zdravý rozum. Začněte Ježíšem. Pavel byl ovšem apoštolem a pravým následovní-

kem Ježíše, ale jak varoval Petr, Pavel může být pro začátečníky obtížný (2 Pet 3:15-16). Pavel rozhodně 

nebyl původcem křesťanského evangelia! Je nezbytné začít vymezením evangelia, jak je definoval Ježíš. 

Nemusíte mi věřit, ale zkuste jako pokus tuto otázku. Zeptejte se svých přátel při každé příležitosti: „Co je 

křesťanské evangelium?“  

Můžete být šokováni a překvapeni. Je velmi nepravděpodobné, že na tuto naprosto základní otázku zareagují 

citací odpovědi, kterou poskytl Ježíš! Je velmi nepravděpodobné, že odvětí dokonale zřejmou odpověď: že 

evangelium, kterému má být uvěřeno, je v první řadě evangelium o Božím království (Marek 1:14- 15). 

Ježíšovo učení je průzračně jasné: začal svou veřejnou službu oznamováním toho, co nazývá Božím evan-

geliem (neexistuje vyšší autorita než tato!). Předmětem a obsahem tohoto spasitelného evangelia je, co Ježíš 

říkal: „Boží království je blízko: Čiňte pokání a věřte dobré zprávě“, tj. o Božím království.  

Slyšíte slova evangelium o Království stále ze rtů těch, kteří vás poučují? Pokud ano, vaši učitelé znějí ja-

ko Ježíš. Pokud ne, neznějí jako Ježíš. Vaším úkolem je rozeznávat pomocí své Bohem dané, kritické (v 

nejlepším smyslu) inteligence. Ježíš varoval, že možnost být podveden, oblafnut, je velmi pravděpodobná. 

Opravdu dlužíte sobě a své rodině ujistit se, že dostáváte trvalé poučení o evangeliu o Království. Právě 

toto evangelium o Království a věřit mu a poslouchat je je tím, co povede ke spáse. Nic jiného tím nebude. 

Chápat Marka 1:14-15 a věřit tomu je tím, co vás staví na dráhu cesty, která vede k nesmrtelnosti, k životu 

příštího věku (špatně a nejasně překládáno jako „věčný život“).  

Hebreům 5:9 je proto prvořadý a překvapivě poučný verš: „spasení je poskytováno těm, kdo poslouchají 

Ježíše.“ Ježíšova slova říkají totéž: „ten, kdo věří v Syna, má život věku, který přijde; ti, kdo neposlouchají 

Syna – Boží hněv visí nad nimi“ (Jan 3:36). Není divu, že Boží hlas z nebe oznámil: „Toto je můj Syn. Po-

slouchejte ho“ (Marek 9:7). Neexistuje žádný jiný způsob, jak najít přízeň u Boha nebo u Ježíše. Tento verš 

o naslouchání Synovi je jakýmsi „Slyš, Izraeli“ (Deut 6:4). Jediná věc, kterou se vydáváme do velkého ne-

bezpečí, je ignorovat slova Boha, který mluvil ve SZ časech různými způsoby, ale teprve když přišel Ježíš, 

Bůh mluví definitivně (Heb 1:1-2). Ten poslední příkaz byl: „Čiňte pokání a věřte evangeliu o Božím krá-

lovství“ (Marek 1:14-15).  

Když to poznáte a učíte to ostatní, můžete se obrátit na úžasný verš ve Skutcích 8:12, který ukazuje, jak 

věrně NZ evangelisté odráželi a opakovali Ježíšova slova: „Když uvěřili Filipovi, jak káže evangelium o 

Božím království a věci, které se týkají jména (autority a programu) Ježíše, byli pokřtěni ve vodě, muži i 

ženy.” Křest ve vodě je oficiální, standardní a přikázaný veřejný obřad, kterým věřící pečetí svou smlouvu 

s Bohem a Ježíšem. Není to volba, ale přímý příkaz, a pamatujeme si, že spasení je dosaženo poslušností 

Ježíše. Hebreům 5:9, Jan 3:36, 1. Timoteovi 6:3 a 2. Janův 7-9 jsou poctivá varování před falešným učením.  

Boží fascinující program sázení semen 

Jediný Bůh Izraele, Otec, nazývaný v řeckém NZ 1300krát Bohem, má v chodu mimořádně zajímavý pro-

gram sázení. Použil svého jedinečně počatého, zplozeného = přivedeného v existenci (Mat 1:20; Luk 1:35) 

Syna Ježíše, aby oznámil tento velký plán, zvaný logos nebo slovo (Jan 1:1). Toto je velký plán Království/ 

evangelium a program. Je to křesťanské evangelium. Ježíš je kázal stále (Marek 1:14-15). Evangelium Bo-

žího království je jako druh zkratky známé pisatelům NZ, ale většinou nepochopené dnešními účastníky bo-

hoslužeb, jednoduše nazývané „slovo“. Marek 4:14 a Matouš 13:19 nám ji krásně definují jako Slovo, nebo 
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slovo o Božím království. Božím cílem od počátku bylo vytvořit lidskou společnost, která by skutečně 

fungovala!  

Dnešní společnosti pod záludnými podvody ďábla (Zj 12:9; 2 Kor 4:4; 1 Jan 5:19) nefungují dobře! Boží 

plán pro budoucnost světa je zhuštěn v úsloví „evangelium o Království“ a Ježíš je oznamoval jako základ 

své služby v Markovi 1:14-15. Naším úkolem jako žáků Ježíšova učení je činit pokání, změnit svou mysl 

a život, a věřit tomu poselství evangelia o Království. To je Ježíšův první příkaz. To nás staví do souladu s 

Božím velkým záměrem pro lidstvo a svět. Evangelium Království je Boží a Ježíšův manifest. Poselství o 

Království bylo zaséváno jako semeno ve velikém podobenství o rozsévači. Tím, že věříme, že semeno 

evangelia/poselství o Království, je zaseto nejprve Ježíšem v Markovi 4, Lukáši 8 a Matoušovi 13, se 

začínáme účastnit velkolepého programu Božího “zasévání, sázení”, který slibuje mír na zemi, novou vládu 

a nesmrtelnost pro všechny pravé věřící! To je jediná politická/duchovní otázka, která se nakonec počítá.  

Vlády současného zlého věku (Gal 1:4) předkládají všechny druhy slibů (mnohé nedodrží!), aby zlepšily 

náš život na krátkou dobu 80 let! Ježíš „zrušil smrt a přivedl v evangeliu na světlo život a nesmrtelnost“ (2 

Tim 1:10). Chytili jste se toho? Prosím, přečtěte si to znovu a učiňte z toho předmět hlubokého rozjímání. 

Vezměte si tuto pravdu do svého systému a nechte jí řídit svůj život. Nechte to neustále proudit ve vašem 

duchovním „krevním oběhu“. Ježíš vám nabízí nesmrtelnost. Ví, jak může být smrt zrušena. Sdílí to tajem-

ství s námi, kteří se rozhodnou mu věřit! To neznamená, že nemusíte zemřít fyzickou smrtí, která tento život 

ukončí. Znamená to, že můžete získat nesmrtelnost tím, že budete pozdviženi, vzkříšeni, celé vy, k nesmrtel-

nosti, až se Ježíš vrátí (1 Kor 15:23; Luk 14:14; Dan 12:2; Zj 20:1-6). Nyní musíte přijmout zálohu, slib této 

budoucí nesmrtelnosti, pokáním a uvěřením evangeliu o Království, jak přikázal Ježíš v Markovi 1:14-15; 

ve Skutcích 8:12; 19:8; 28:23, 31. Všichni samozřejmě musíme také věřit v Ježíšovu zástupnou smrt za na-

še hříchy. A musíme činit pokání a být pokřtěni ve vodě (Skutky 2:38). Spasení je uděleno „těm, kteří po-

slouchají Ježíše“, ne těm, kteří ho neposlouchají (Heb 5:9; Jan 3:36; 5:24). Příkaz je věřit Božímu evangeliu 

o Božím království, „slovu“ oznamovaném Ježíšem (Luk 4:43; Sk 8:12; Heb 2:3; Mat 13:19).  

V úžasném podobenství (ilustraci přirovnáním) rozsévače (Mat 13; Mar 4; Luk 8) vyšel Ježíš k obecenstvu, 

aby rozséval semena budoucí světové vlády, která bude zavedena na celém světě při druhém příchodu. 

Ježíš vysazoval Boží království tak, jak bylo slíbeno v SZ, v hebrejské Bibli. Jeremiáš 32:41: „Budu se nad 

nimi radovat, abych jim činil dobře a věrně je zasadím v této zemi celým svým srdcem a celou svou duší.“  

Ježíš a apoštolové, naši učitelé, připravili příklad přípravou na nadcházející Království („Přijď Tvé Králov-

ství!“ Srov. Micheáš 4:8). Vyhledávali a nacházeli členy světové vlády tohoto budoucího Království. Pavel 

byl frustrován, že někteří z jeho sborů neznali základní skutečnost, že „svatí budou spravovat a ovládat svět“ 

(1 Kor 6:2), a dokonce spravovat anděly (v. 3). Chcete být jako Ježíš? Četli jste Zjevení 2:26-27: „Těm, kdo 

zvítězí, dám pravomoc nad národy, aby jim vládli a pásli je železným prutem, tak jako jsem já, Ježíš, obdržel 

pravomoc od svého Otce.” Ano, Ježíš a Bůh chtějí používat váš talent daný Bohem (jaký talent máte, který 

vám Bůh nedal?!). Naším naléhavým úkolem je plně využít našich vloh a dalších zdrojů k podpoře evangelia 

Království nesmrtelnosti, evangelia Boha a Ježíše. Jsme spaseni tím, že jsme poslušně reagovali na Ježíše 

(Heb 5:9). Srovnejte: „Díky svému poznání můj spravedlivý služebník [Mesiáš] ospravedlní mnohé“ (Iz 

53:11). Ježíš zachraňuje svým poznáním i svou usmiřující smrtí! Ježíšova smrt a vzkříšení mají v evangeliu 

zjevně ústřední význam. Pavel to ve svém kázání řadil „mezi věci první důležitosti“ (1 Kor 15:3). Nebyly 

celým evangeliem. Ježíš kázal Boží království jako evangelium dlouho předtím, než někdy promluvil o své 

smrti (Mat 16:21).  
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Toto je křesťanský úkol, v němž se máme radostně angažovat, protože víme, že jsme spolupracovníci s Bo-

hem a Ježíšem na velikém programu nesmrtelnosti a míru na Zemi, který celosvětové oznamuje nadcházející 

Království. Naše srdce se trápí kvůli trousícím se uprchlíkům, kvůli hladovějícím, zavražděným dětem, 

kvůli nemocným (kteří se často v nevědomosti podíleli na svém utrpení díky nevzdělanosti ve věcech zdra-

ví). V budoucnu budou potíže napraveny, a Bůh ovšem může některé z nich napravit, když Ho budeme hle-

dat. Křesťanství má být novým životním stylem, který vyžaduje pokračující pokání. Měli bychom sloužit 

světu za vzor způsobem života, který těší Stvořitele a Jeho Syna Ježíše a zrcadlí jejich společné poselství 

evangelia o Království.  

Ježíš předal vážné varování, že mnozí si budou myslet, že ho následují, ale byli bezděky oklamáni falešnými 

učeními a tradicemi (Mat 7:21-27; Luk 13: 22-30; přečtěte si to několikrát!).  

Spolu se Skutky 8:12, Lukášovým brilantním souhrnem celé křesťanské víry a jejího obsahu, nezapomeňte 

ukázat svým přátelům Lukáše 8:12 (snadno zapamatovatelné). O tomto podobenství o rozsévači Marek 

poznamenává, že je nejdůležitějším podobenstvím, bez něhož nelze pochopit žádné podobenství (Mar 4:13). 

Lukáš 8:12 je základní verš k Janovi 3:16, který má otevřít mysl tazatele k tomu, jak pátrání po nesmrtelnosti 

funguje. Ve verši 8 jsme se dozvěděli, že Ježíš obvykle pozvedl svůj hlas a zvolal, když podal toto podoben-

ství. Ježíš věděl, že otázka nesmrtelnosti je v sázce při tom, zda přijmeme nebo odmítneme podobenství o 

rozsévači. Učedníci, jako dobří žáci ve třídě mistra učitele, byli vyzváni k interakci. Rabín Ježíš vysvětlil, 

že nemnohým vyvoleným bylo tajemství nesmrtelnosti v nadcházejícím Božím království na zemi laskavě 

uděleno Bohem (v. 10). Ti, kdo nedokázali pochopit evangelium Království, byli slepí. Slyšeli slova, ale 

nechápali jejich význam (v. 10). Ve verši 11 Ježíš definoval semeno rozsévače jako Boží slovo, tj. Slovo o 

Království (viz Mat 13:19). Ve 12. verši (Luk 8:12) se učíme, že ďábel, který má v úmyslu zablokovat naši 

příležitost žít navždy, přichází a náhle uzme poselství evangelia o Království z mysli posluchačů, „takže ne-

uvěří a nebudou spaseni.“ Spása podle Ježíše je zde závislá na inteligentním pochopení evangelia Králov-

ství. Ďábel, který to ví, dělá vše, co je v jeho silách, aby odstranil toto poselství Království z mysli těch, kdo 

jsou mu vystaveni, „aby tomu neuvěřili a nebyli spaseni“!  

Tento jeden text a mnoho dalších by měl být pozitivním důkazem proti falešné myšlence, že spása je závislá 

pouze a výhradně na víře, že Ježíš zemřel za hříchy a vstal! Jistě, smrt a vzkříšení jsou základními prvky 

evangelia, ale je to také inteligentní pochopení Božího království, zakoušeného nyní v duchu a plně prožíva-

ného jako nesmrtelnost pouze tehdy, když se Ježíš vrací. Bez Božího království jako středu a základu je 

evangelium vykuchané a částečné. Nejhorší ze všeho je, že Ježíš je ignorován a neuposlechnut. Jediná věc, 

kterou nemůžeme riskovat, je ignorovat Ježíše a ovšem Ježíše v Pavlovi. Celá Bible je naším poradcem a 

nová smlouva v řeckém Novém zákoně je konečným zjevením. Litera Mojžíšova zákona byla nahrazena 

konečným slovem v Božím Synovi. Sláva Sinaje, tak slavná, byla nyní překonána slávou Nové smlouvy v 

Ježíši (pro toto si čtěte 2 Kor 3). Tóra Ježíše, zákon Mesiáše, je nyní zlatým standardem a Ježíšovo učení je 

shrnuto v evangeliu Království. Kristova Tóra není v liteře totožná s Mojžíšovou Tórou (viz Gal 6:2; 1 Kor 

9:21).  

Inteligentní věřící se musí vyhnout dvěma smrtelným chybám na každé straně Pravdy. Neposlouchat Ježíšo-

vy příkazy nás odvádí od nesmrtelnosti a spásy. Poslouchat špatná přikázání, ta ze staré smlouvy v liteře, 

bude mít za následek, že se vrátíme zpět ke stínům (Kol 2:16-17; Ef 2:14-15) a od vzkříšeného Ježíše Mesi-

áše.  

Mnoho současných „církví“ nedělá vůbec nic z evangelia tak, jak je vymezil Ježíš počínaje Markem 1:14–

15. Klamná podoba evangelia se objevuje, když jsou citovány pouze určité Pavlovy verše. Veřejnosti je 
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tak často nabízen překroucený Pavel a zanedbávaný Ježíš. Skutky 8:12 a Lukáš 8:12 spolu s Markem 1:14-

15 nás mohou vrátit zpět na trať. Stejně důležitá jsou všechna evangelia podle textů o Království ve Skutcích 

(1:3; 1:6, 8:12; 14:22; 19:8; 20:24-25, kde je „evangelium o Boží milosti“ přesně totéž co „evangelium o 

Království“; 28:23, 31).  

Základ v Ježíšově učení nesmí být nikdy zanedbán. Ježíš mluvil o potřebě být znovu zrozen pro získání 

spásy (Jan 3:3-8). Petr vysvětlil stejný proces znovuzrození, když v 1. Petrovi 1:22-23 napsal: „V poslušno-

sti pravdy [spasitelného evangelia] … jste se znovu narodili.“ Toto znovuzrození způsobilo právě semeno 

z podobenství o rozsévači (1 Pet 1:23 = Luk 8:11). Toto semeno bylo obsaženo ve slovu, které vám bylo 

kázáno jako evangelium (v. 25). Jaká dokonalá jednoduchost a harmonie mezi Ježíšem a jeho apoštolskými 

žáky a učiteli. Nikdy nezapomeňte, že „někteří uvěří na chvíli“ (Lukáš 8:13). Spasení vyžaduje vytrvalost 

skrze vyzkoušení a soužení až do konce.  

Po ohnivém vyzkoušení naší víry, obdobnému testování zlata, můžeme očekávat, že uslyšíme tato blaho-

přejná slova: „Dobře, dobrý a věrný služebníku; ujmi se vedení nad deseti městy“ (Lukáš 19:17). Vyzkou-

šení naší víry „bude mít pro vás za následek chválu a čest a slávu při budoucím zjevení Ježíše Krista“ (1 

Pet 1:7).  

Je vám toto evangelium jasné a vaši přátelé jsou mu pravidelně vystavováni? Pokud ne, můžete toto vše 

změnit na základě jasného vyučování při každé příležitosti. Budete jako Pavel, který pravidelně vstupoval 

na tržistě (Skutky 17:17) (dnes internet?) a promlouval ke všem, kdo by naslouchali dobré zprávě o tom, 

jak získat nesmrtelnost a vládnout světu s Ježíšem. Není tedy divu, že Pavel pobízel věřící, aby „hledali slá-

vu a čest a nesmrtelnost“ (Řím 2:7; srv. „Hledejte nejprve Boží království“ Mat 6:33). 

Co nabízíme v tomto bezplatném časopise Focus on the Kingdom není nic nového. To, co představujeme, 

uznává mnoho lidí, kteří si jsou plně vědomi, že církev a její tradice mohou být snadno v rozporu s Biblí. 

Marek 12:29 a Marek 1:14-15, Skutky 8:12, Lukáš 8:12 jsou nepostradatelné, základní verše pro vyučo-

vání. 

Mezi mnoha povzbuzujícími dopisy od dřívějších rozhlasových posluchačů (našich 260 15minutových roz-

hlasových pořadů o Království je archivováno na restorationfellowship.org) jsem obdržel od římskokato-

lického profesora teologie a autora toto:  

Myslím, že je pro mne příslušné říci, že jsem profesorem teologie a Nového zákona v římskokatolické instituci 

… a že si myslím, že vaše publikace Focus on the Kingdom je teologicky důležitá, nicméně mnohé z toho může 

být zanedbáváno sektorem, který tak zastupuji. Oslovujete radikálně důležité otázky v křesťanské teologii, 

které jsou zcela vhodné, protože ve skutečnosti je teologické cvičení pouze adolescentní a potřebuje další 

vedení. Myslím, že děláte dobrou práci, která, doufám, bude mít nakonec dopad na mou vlastní tradici římsko-

katolické církve. Je třeba udělat mnoho práce, než budeme moci kolektivně myslet jasně, a jsem rád, že vaše 

poctivost v těchto věcech je tak neochvějná. — Profesor John C. Meagher (1935-2003), emeritní profesor ang-

ličtiny a náboženství na University of Toronto (St. Michael’s College) a Toronto School of Theology 


