
13) Musí se Bohoslužby konat v kostele? 
14) Jsou některé příběhy v Bibli smyšlené?  

15) Existuje minulý život?

Dobrý den Roberte,

Ještě bych se chtěla zeptat, proč se Vaše Bohoslužby nekonají v kostele? Myslím, že v kostele to má 
přeci jen  jinou atmosféru. Mám kamaráda, který chodí na Bohoslužby do kostela. ...  Co se týká Bible, 
slyšela jsem, že všechny příběhy v ní nejsou skutečné, podle skutečné události. Některé jsou smyšlené, 
je to tak? Dál bych se ráda dozvěděla něco o minulém životě, nejen o životu po životě. Bude také 
někdy přednáška o minulém životě?

To je zatím vše. ...

Mějte se hezky. S pozdravem v Kristu J.
* * *

Dobrý den J., 

13) V Novozákonních Písmech Bible není žádná autorita, pro to, že by se Bohoslužby musely 
konat v kostele. Ježíš Kristus se narodil do rodiny chudého tesaře Josefa a sám Ježíš byl profesí tesař. 
Mezi Jeho apoštoly byli rybáři,  celník, atd. Např. apoštol Pavel vyráběl stany. Svým společenským 
postavením patřili do nižších vrstev společnosti bez ekonomického a politického vlivu. Většina ranních 
křesťanů byli  otroci  nebo lidé z  nižších společenských vrstev.  Kvůli  své křesťanské víře  a  životu, 
kterými se zásadně odlišovali od majoritní společnosti,  ať tou společností  byli Židé v Judsku nebo 
pohané v Malé Asii, Řecku nebo v Itálii, byli křesťané takřka od samého počátku vzniku křesťanství až 
do  r.  313  (kdy  císař  Konstantin  I.  vydal  toleranční  edikt  milánský)  perzekuováni  nejrůznějšímu 
způsoby, vytlačováni na okraj společnosti i fyzicky mučeni a popravování (např. za císaře Nera nebo 
Diokleciána).  Křesťané  v  1.  století  se  nescházeli  k  Bohoslužbě  v  žádných  kostelech,  ale  v  domě 
některého z nich. Pokud neměli takovou možnost,  tak předpokládám, že se scházeli  k Bohoslužbě 
někde venku. Ježíš Kristus řekl, že podstatné je, aby lidé uctívali Boha v duchu a v pravdě, ne to, kde 
jej budou uctívat.

Jan 4:
20 "Naši otcové uctívali Boha na této hoře, vy ale říkáte, že místo, kde se má uctívat, je v Jeruzalémě."
21 Ježíš jí řekl: "Ženo, věř mi, že přichází chvíle, kdy nebudete uctívat Otce ani na této hoře, ani v 
Jeruzalémě.
22 Vy ani nevíte, koho uctíváte; my víme, koho uctíváme, protože spása vyjde z Židů.
23 Přichází chvíle a už je tu, kdy praví ctitelé budou uctívat Otce v duchu a v pravdě. Takové totiž Otec 
hledá, aby ho uctívali.
24 Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě."

Skutečným chrámem Božím není  katedrála postavena z kamene, ale je  jím Ježíšova církev, 
která se skládá ze spasených křesťanů. Oni jsou živými kameny Božího chrámu.

1.Petrův 2:
5 sami se stáváte živými kameny ve stavbě duchovního chrámu a svatým kněžstvem přinášejícím 
duchovní oběti přijatelné před Bohem díky Ježíši Kristu. 



Efezským 2:
19 A tak již nejste cizinci a přistěhovalci, ale spoluobčané svatých a členové Boží rodiny.
20 Byli jste postaveni na základ apoštolů a proroků, kde je úhelným kamenem sám Ježíš Kristus.
21 V něm se celá stavba spojuje a roste ve svatý chrám v Pánu.
22 V něm se i vy společně budujete, abyste byli Božím příbytkem v Duchu.

Ti,  kdo  v  průběhů  století  nechali  stavět  honosné  kostely,  katedrály  a  chrámy postavené  z 
neživých materiálů, těžkou dřinou a z daní obyčejných lidí, světu na obdiv, to dělali pro svá vlastní ega. 
Bůh, který stvořil celý vesmír (jež určil k zániku v den posledního soudu i se všemi kostely, co na světě 
existují) to od nich nevyžadoval, k ničemu je nepotřebuje a v těchto budovách se nezdržuje. 

Skutky 7:
48 Nejvyšší ale nebydlí v chrámech udělaných rukama. Jak říká prorok:
49 `Nebe je mi trůnem, země mi leží u nohou. Jaký dům mi postavíte, praví Hospodin, a jaké bude 
místo, kde bych spočinul?
50 Neučinila má ruka toto vše?´
51 Jak jste jen tvrdošíjní! Chybí vám obřízka srdce a uší! Stále jen vzdorujete Duchu Svatému - jak 
vaši otcové, tak i vy!

2. Petrův 3:
9 Pán neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje svou trpělivost k nám. Nechce totiž, 
aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání.
10 Pánův den ovšem přijde jako zloděj v noci. Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí 
žárem a země i všechno na ní shoří.
11 Má-li být všechno takto zničeno, jak svatě a zbožně tedy musíte žít vy,
12 kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne! Nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly se roztaví 
žárem,
13 my ale vyhlížíme nové nebe a novou zemi - domov spravedlnosti.
14 Nuže, milovaní, vyhlížejte to všechno a snažte se, aby vás Pán zastihl v pokoji, neposkvrněné a 
bezúhonné.
15 Trpělivost našeho Pána chápejte jako příležitost  ke spáse.  Tak vám to také s moudrostí,  kterou 
dostal, píše náš milovaný bratr Pavel,

14) Vše, co je napsáno v Bibli je pravdivé Boží Slovo. 

Jan 17:
17 Posvěť je svou pravdou; tvé slovo je pravda.

Bible je ale psaná v různých literárních stylech. Častá je zde poezie, pro kterou je příznačný 
poetický jazyk. Dále jsou v Bibli  knihy historické, které zaznamenávají  historii.  Dále jsou v Bibli 
evangelia, které zaznamenávají narození, učení, skutky, ukřižování, smrt, pohřbení a vzkříšení Ježíše 
Krista. M.j. zaznamenávají i Ježíšova podobenství, kdy obvykle na příkladu z každodenního života učil 
lidi duchovní principy. 

Lukáš 8:
4 Když se začal scházet veliký zástup (neboť lidé z jednotlivých měst proudili za ním), promluvil v 
podobenství:
5 "Vyšel rozsévač, aby rozséval své zrno. A jak rozséval, jedno padlo podél cesty, bylo pošlapáno a 
sezobali je ptáci.



6 Jiné padlo na skálu, a když vzešlo, uschlo, protože nemělo vláhu.
7 Další padlo mezi trní a to rostlo spolu s ním, až je udusilo.
8 Jiné však padlo do dobré země, a když vzešlo, přineslo stonásobnou úrodu." Když to dořekl, zvolal: 
"Kdo má uši k slyšení, slyš!"
9 "Co je to za podobenství?" ptali se ho jeho učedníci.
10 Odpověděl: "Vám je dáno poznat tajemství Božího království, ale ostatním jen v podobenstvích, aby 
hleděli, ale neviděli, a slyšeli, ale nerozuměli.
11 Zrno v tom podobenství je Boží slovo.
12 Ti podél cesty jsou ti, kteří slyší, ale potom přichází ďábel a bere jim Slovo ze srdce, aby neuvěřili a 
nebyli spaseni.
13 Ti na skále jsou ti, kteří slyší Slovo a s radostí je přijímají, ale nemají kořeny. Ti věří jen dočasně, v 
době pokušení odpadají.
14 Zrno, které zapadlo mezi trní, jsou ti, kteří slyšeli, ale pozvolna bývají dušeni starostmi, bohatstvím 
a rozkošemi tohoto života, takže nedozrají, aby nesli ovoce.
15 Zrno v dobré zemi jsou ale ti, kteří slyší Slovo, chovají je v ušlechtilém a dobrém srdci a vytrvale 
přinášejí užitek.

Jinými slovy, v Bibli není žádná nepravda. Nevím přesně, co máte na mysli pod smyšlenými 
příběhy. Někdo může považovat za smyšlené příběhy Ježíšova podobenství. V těchto příbězích však 
nejde o to, zda se skutečně staly či nikoliv, ale jejich smyslem bylo na něčem, co je lidem známo z 
jejich života, vysvětlit duchovní pravdu, která má význam pro jejich věčný život. 

15) Bůh v Bibli neřekl nic o tom, že existuje nějaký minulý život. Naopak, můžeme se zde 
dozvědět, že člověk žije pouze jednou a poté jej čeká soud.

Židům 9:
27 Lidem je určeno jednou zemřít, a potom je čeká soud.
28 Právě tak se Kristus jednou obětoval, aby sňal hříchy mnohých, a podruhé se ukáže ne už kvůli 
hříchu, ale pro spásu těch, kdo na něj čekají.

Doufám, že Vás opět uvidíme na Bohoslužbě v neděli.

v Kristu

Robert
04. a 05.06.2009


