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Internetové  křesťanství? 
 

Tato mimořádná doba přinese velké změny v životě mnoha věřících.  

Stalo se něco, s čím málokdo počítal. Je zakázáno shromažďování více lidí, jsou zastaveny 

společenské a kulturní akce včetně shromáždění v náboženských organizacích a církvích. 

Teď musí každý osvědčit svoji víru a to, co dříve přijal od Pána Ježíše, musí dál uplatňovat v 

každodenním životě až do druhého příchodu Pána na zemi.  

Lukáš 18:8  ... Ale nalezne Syn člověka víru na zemi, až přijde?" 

 

Jak budovaly církve víru ve věřících v uplynulých letech? Mám za to, že většina církví a 

náboženských společenství přijala starozákonní model. Kdy jeden káže a zbytek sedí v 

nějakých lavicích v kostelích, nebo ve sborových místnostech, kde se zazpívají nějaké písně, 

pak se řekne kázání, sbírka a jde se domů. Tak to fungovalo až do dnešních dnů ve většině 

církví. Lidé byli zvyklí "konzumovat" nějaké "slovo" účastnili se chval a někteří - ti odvážnější 

křesťané se účastnili i modliteb za potřebné.  Většina křesťanů čeká, co nám ten kazatel zase 

nového přinese. Nějaké nové zjevení, nebo poznání. Do jisté míry to fungovalo, protože 

náboženství je "sviňa",  která se ráda válí v bahně a ráda konzumuje cokoliv, co je k sežrání.  

Zvykli jsme si na "konzumní" křesťanství, kdy nám bibličtí učitelé přinášeli ty nejlepší výklady 

písma a po nás se chtělo, abychom to jenom přijali, zkonzumovali a dál zůstali v očekávání 

dalšího "nového slova" nebo zjevení v následujícím týdnu, až se znovu sejdeme.  

     Teď nastala změna, kdy většina vedoucích církví a pastorů přešla k On-line bohoslužbám, 

kde se snaží své ovečky udržet při životě. Dělají to s velkým nasazením, protože si uvědomují, 

že pokud je nebudou udržovat v této závislosti na svých organizacích a strukturách, mohlo by 

se stát, že po skončení karantény mnohé "ovečky" ztratí zájem o místní církve a oni nakonec 

pro nezájem, budou muset jít do civilního zaměstnání a vydělávat si na živobytí jiným 

způsobem než vykládáním Bible. Tento starozákonní způsob bohoslužeb stále přetrvává ve 

většině církví. Lidé nejsou vychováváni k samostatnosti a spoléhají na to, že duchovní práci 

mají dělat jen duchovní vedoucí a jich samotných se to netýká.  

 

Galatským 6:4  Každý ať zkoumá své vlastní jednání; pak bude mít čím se chlubit, bude-li 

hledět jen na sebe a nebude se porovnávat s druhými. 

5  Každý bude odpovídat sám za sebe. 

 

V současné době proto křesťané brouzdají po internetu, protože byli zvyklí, že jim každou 

neděli někdo něco naservíroval a oni to jen snědli. Tak poslouchají různé on-line bohoslužby, 

posuzují, který biblický názor je správnější, které slovo je tzv. "oslovilo". To je také dobrý 

výraz "OSLOVILO". Bratře co tě oslovilo? No, zatím nic, uvidíme příště. K čemu ti je stále 

"oslovování" slovem Božím, když nic podle Božího slova neděláš? Jak buduješ svoji osobní 

víru?  

 

Matouš 7:21  Ne každý, kdo mi říká `Pane, Pane´, vejde do království nebeského; ale ten, kdo 

činí vůli mého Otce v nebesích. 

  

V novozákonní době má každý křesťan po znovuzrození, pokřtění se v Ježíšovo jméno a po 

křtu v Duchu svatém dělat stejné věci, jaké dělali první učedníci.  

 

Marek 16:17  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. 
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20  Oni pak vyšli, všude kázali; a Pán s nimi působil a jejich slovo potvrzoval znameními. 

 

Ježíš prohlásil, že každý kdo uvěří, má o něm vydávat svědectví a každý, kdo skutečně uvěří v 

Něj, budou doprovázet výše uvedená znamení. Pokud Pán nemůže potvrzovat tvoji službu 

těmito znameními, které jsou popsané v Markovi 16, pak ses buď ještě úplně neobrátil, nebo 

ses špatně obrátil, nebo ještě musíš činit pokání a projít základním vyučením k službě Pánu 

Ježíši Kristu.  

Proč potřebuješ pořád slyšet od lidí, co bys měl dělat? Proč se neptáš přímo Pána Ježíše Krista  

a Ducha svatého? Nebo si myslíš, že Duch svatý mluví jen k vyvoleným starším, vedoucím 

církví, evangelistům, pastýřům, učitelům, apoštolům a prorokům? Pokud máš takové smýšlení, 

pak žiješ starozákonním způsobem, kdy jen vyvolení Boží muži a ženy předávali ostatním 

lidem zjevení od Boha.  

 

1 Petrův 4:10  Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal; tak budete dobrými 

správci milosti Boží v její rozmanitosti. 

 

V novozákonní době má každý křesťan obdarování od Pána. Místo, abys poslouchal další 

"nová" zjevení od různých kazatelů, tak dělej to, co už znáš a čemu ses vyučil. Ptej se Pána, 

pros Ho každý den, aby tě vedl ke skutkům, které On pro tebe připravil. Nemusíš čekat, až 

někdo z vedoucích církve vytvoří nějaký "program" aby tě zabavil.  

       Pak se dovídám od některých křesťanů, kteří sledují internet, facebook a píší:  "To bylo 

dobré slovo, to mě oslovilo, tam to nebylo moc dobré atd." A přeposílají si "zaručeně" dobré 

slovo.   

       Protože mnozí křesťané nebyli vedeni k samostatnosti ve víře a v konání Boží vůle, nemají 

vlastní víru ani pomazání v Duchu svatém,  stále brouzdají po internetu, poslouchají různá 

kázání od kdekoho a zůstávají ve stejném duchovně mrtvém hybridním stavu po dlouhá léta.  

 

Polož si otázku. Koho jsem během posledního roku, měsíce, týdne oslovil já, ne že tebe stále 

někdo oslovoval. Komu jsi vydal svědectví o živém Ježíši Kristu, za koho ses osobně modlil ve 

stejném období za uzdravení. Vyháníš démony, tak jak to požaduje Ježíš Kristus?  

Někteří se schovávají za společné "akce", ale tím se před Pánem neospravedlníš, že jsi byl na 

shromáždění s Benny Hinnem, nebo s nějakou jinou duchovní autoritou, nebo že jsi byl u 

uzdravování nemocných nějakého Božího služebníka. A co ty? Co jsi udělal během posledního 

roku sám za sebe pod vedením Ducha svatého?  

 

První církev se nescházela samoúčelně. Scházíme se jen proto, abychom mohli poslouchat další 

nová učení, nebo pro opakování biblických znalostí? 

 

Když mluví apoštol Pavel o Boží církvi, tak má na mysli, že každý člen církve je "AKTIVNÍ" 

podle míry obdarování a víry. Pak když se sejdou, společně chválí Pána a mají se všichni 

zapojit do bohoslužby a pak by měli také pro povzbuzení mluvit o Božích skutcích, které skrze 

ně Pán vykonal v uplynulém období.   

 

1 Korintským 14:26  .... Když se shromažďujete, jeden má žalm, druhý slovo naučení, jiný 

zjevení od Boha, ještě jiný promluví ve vytržení a další to vyloží. Všecko ať slouží společnému 

růstu. 

27  Pokud jde o mluvení jazyky, ať promluví dva nebo tři, jeden po druhém, a někdo ať vykládá. 

28  Kdyby neměli vykladače, ať ve shromáždění mlčí, každý ať mluví ve vytržení jen pro sebe a 

před Bohem. 

29  Z proroků ať promluví dva neb tři a ostatní ať to posuzují. 

30  Dostane-li se zjevení jinému ve shromáždění, nechť ten první umlkne. 
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31  Jeden po druhém můžete všichni prorocky promluvit, aby všichni byli poučeni a všichni 

také povzbuzeni. 

32  Prorok přece ovládá svůj prorocký dar. 

 

Všichni opravdově obrácení věřící se měli podílet na bohoslužbě.  Jak to vypadá v dnešních 

církvích? Jeden káže, pár věřících poslouchá, další podřimují a čekají na konec shromáždění. 

Za co chceš od Pána dostat odměnu? Za to, že jsi chodil na nějaká shromáždění? Nebo, že teď 

v době koronavirové krize věrně posloucháš nějaké On-line bohoslužby?  

     Shromáždění Božího lidu jsou určitě dobrá a potřebná zejména pro nově obrácené, kteří se 

potřebují vyučit Božímu slovu i praktickému životu víry. Pro dlouhodobě obrácené jsou 

důležitá pro další budování víry, pro chválu a uctívání Pána, také proto, aby předávali 

zkušenosti novým a svědčili o tom, co skrze ně Pán dělá.  

Pokud někdo slouží Pánu proto, že chce být velkým např. sborem, nebo že chce být velkým 

známým služebníkem, nebo že chce všem dokázat, že jedině on má pravdu, pak je mimo Boží 

vůli.  Jediným důvodem tvé služby Bohu a lidem musí být láska k Bohu a k lidem.  

 

Galatským 5:6  V Kristu Ježíši nezáleží na tom, je-li někdo obřezán či ne; rozhodující je víra, 

která se uplatňuje láskou. 

 

V dnešní době si možná někdo posteskne, že nejde nikomu vydávat svědectví o Ježíši Kristu. 

Není to pravda. Navíc pokud máš roušku a máš trochu strach, pak rouška ti pomůže od strachu, 

protože tě na první pohled nikdo nepozná. A pokud máš velký strach, tak si zabal i hlavu.  

Můžeš začít tak, že dotyčnému řekneš, že nejsi žádný terorista, ale evangelista koronavista.  

I když si uděláš ze sebe legraci, bude to pro toho člověka někdy přirozenější, než když s 

velkým strachem se mu budeš snažit něco říct.  

    Pár příkladů, jak to dělám už dlouhá léta. Nechci se tím chlubit, ale chci vás povzbudit k 

víře, která se nebojí zlého, ani lidí. Když jsem před mnoha léty uvěřil v Pána Ježíše Krista, pak 

bylo pro mně úplně přirozené, že jsem o své víře mluvil kde to jen šlo. Nemusel jsem chodit na 

nějaká speciální "školení" o evangelizaci. Kdo se narodí znovu - má to svědectví v sobě.  

 

1 Janův 5:10  Kdo věří v Syna Božího, má to svědectví v sobě. 

 

Takže, když se naskytla příležitost v práci, pak jsem mluvil lidem při práci (někdo hodně 

zákonický by mohl namítat, že jsem porušoval pracovní kázeň. Můžu vás ujistit, že jsem si své 

úkoly vždycky splnil). Když jsem byl na výletě, dovolené a naskytla se příležitost, využil jsem 

ji aspoň ke krátkému svědectví. Když jsem někdy bral stopaře do auta, tak bylo jasné, co v 

mém autě uslyší o Ježíši Kristu a o Božích skutcích. Prakticky není, až na nějaké výjimky 

(např. při potápění v moři)  místo, kde by se nedalo svědčit o Ježíši Kristu. Samozřejmě to bylo 

po modlitbě k Pánu a potvrzení ve svém duchu od Ducha svatého, že to mám udělat. Tomu se 

může každý věřící člověk naučit, když to přijme jako přirozenou věc své víry. Někdy jen začnu 

a čekám na reakci, jako např. včera při tankování LPG, jsem pumpařce řekl, že je třeba se 

modlit k Bohu za zastavení koronaviru u nás a protože nereagovala hned, tak jsem ji ještě řekl, 

že modlitby opravu fungují, že znám člověka, který byl po modlitbách uzdraven z rakoviny. 

Když ani potom nereagovala, tak jsem ukončil další svědectví, slušně se rozloučil a jel dál. 

Někdy lidé nereagují hned a potřebují svědectví strávit. Možná příště budou reagovat. Ale to 

neznamená, že když se člověk okamžitě a radostně nezapojí do diskuse, že takovým lidem 

nemáme svědčit. Právě naopak, mnozí jsou tak zaskočeni, že nedokážou ze sebe vydat ani 

hlásku. To tě ale nesmí odradit od dalšího svědectví. Komunikuj s Duchem svatým a nech se 

jím vést. On ti dá správná slova i odvahu. Chci každého povzbudit, aby se nebál a využil každé 

příležitosti pod vedením Ducha svatého. Přijde totiž doba, kdy lidé nebudou chtít slyšet zdravé 

učení a přikloní se k bájím a pověstem.  
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2 Timoteovi 4:2  Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, 

napomínej v trpělivém vyučování. 

3  Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou 

učitele, kteří by vyhověli jejich přáním. 

4  Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím. 

 

Ježíš Kristus tě bude posuzovat a soudit podle tvých vlastních skutků. Nedostaneš testové 

otázky, jak znáš Bibli a kolik různých shromáždění jsi navštívil a kolik různých biblických 

výkladů jsi přečetl a strávil. Bude se tě ptát, co jsi dělal osobně ty sám a za co ti má dát 

odměnu. Pokud tam budou skutky - poklady zapsané v nebi, dostaneš svoji odměnu.  

Pokud svůj život prožiješ v "úkrytu" pak nedostaneš nic a jestli zapřeš svého Pána, tak nevejdeš 

ani do Božího království. Musíš se svou "kůži" na trh. Dnes jsem slyšel, že nějaká katolická 

bohoslužba se bude přenášet on-line z nějakého domů mnichů, kteří prakticky nevycházejí ven 

a podle člověka, který to připravuje, tak prý se ani nemohou nakazit koronavirem, protože žijí 

"trvale v karanténě".  Nezahoď svůj život v nějaké domácí cele. Jinak budeš jako ti mniši. 

Možná tě to ochrání od koronaviru, ale nezachrání tě to před Božím soudem za tvé nic 

nedělání. 

 

I když musíš projít určitými zkouškami víry i utrpením, pak toho nelituj, protože Pán si tě 

zamiloval a má pro tebe bohatou odměnu připravenou v nebeském království. 

 

1 Petrův 4:16  Kdo však trpí za to, že je křesťan, ať se nestydí, ale slaví Boha, že smí nosit 

toto jméno. 

17  Přišel totiž čas, aby soud začal od domu Božího. Jestliže začíná od vás, jaký bude konec 

těch, kteří se Božímu evangeliu vzpírají? 

18  `Jestliže i spravedlivý bude stěží zachráněn, kde se ocitne bezbožný a hříšný?´ 

19  A tak ti, kteří trpí podle vůle Boží, ať svěří své duše věrnému Stvořiteli a činí dobré. 

 

1 Petrův 5:7  Všechnu `svou starost vložte na něj´, neboť mu na vás záleží. 

8  Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako `lev řvoucí´ a hledá, koho 

by pohltil. 

9  Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž 

utrpením jako vy. 

10  A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení 

vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ. 

11  Jemu náleží panství na věky věků! Amen. 

 

Všem přeju dobrý boj víry a osobní vztah s Pánem Ježíšem Kristem a Duchem svatým, který 

nás vede každý den ve víře v Ježíše Krista do Božího království. Nespoléhej jen na to, co ti kdo 

připraví na internetu, ale buduj osobní vztah s Pánem Ježíšem Kristem a Duchem svatým. Mluv 

k němu a ptej se a On bude mluvit k tobě.   

 

Karel Jureček 

  

 

 

 

 

 


