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V Duchu a v pravdě. 
 

Je podstatný rozdíl mezi životem ve staré smlouvě a v nové. Starozákonní lidé neměli 

zkušenost s Duchem svatým, kromě několika vyvolených Božích mužů a proroků, které si Pán 

povolal, aby vedli jeho lid k Bohu. Proto i způsob Bohoslužby byl jiný než je tomu dnes.  

Boží přítomnost byla v chrámu u truhly smlouvy a každý, kdo se k této truhle přiblížil 

neoprávněně, zahynul. Boží moc a Boží přítomnost má dva účinky. Povolaným lidem a 

obráceným lidem pomáhá, posiluje a působí s nimi nadpřirozené divy a zázraky. Nepovolaným, 

hříšným lidem působí smrt. Nemůžeš vejít do Boží blízkosti ve hříchu, to tě zabije. Proto do 

nebe nevstoupí nic nečistého - nesvatého. Na zemi Bůh zatím nesoudí hřích a proto není nikdo 

dopředu odsouzen za své zlé skutky. Je doba milosti.  

Ve Zjevení Janově se mluví o nebeském Jeruzalému. Hradby z jaspisu, město je z ryzího zlata, 

základy samý drahokam. Město nepotřebuje slunce ani měsíc, září nad ním sláva Boží, stále 

trvá den, noci tam nebude.  

 

Zjevení Janovo 21:26  V něm se shromáždí sláva i čest národů. 

27  A nevstoupí tam nic nesvatého ani ten, kdo se rouhá a lže, nýbrž jen ti, kdo jsou zapsáni v 

Beránkově knize života.  

 

Bůh vyžaduje úplné obrácení, očištění od hříchu a poslušnost. Do Božího království nemůže 

vstoupit žádný neobrácený člověk a také žádný pyšný člověk. Pýcha pochází od satana. Lucifer 

se stal satanem pro svoji pýchu. Myslel si, že může žít bez Boha, vzbouřil se proti Bohu a 

podvedl 1/3 andělů, které svedl. Pýcha je hlavní problém, proč lidé nemohou vejít do Božího 

království. Kdo se nepokoří před Pánem Ježíšem Kristem a nevydá mu svůj život, nebude 

zachráněn. Na této zemi částečně a v omezené míře si bezbožný člověk užije světa a pak je pro 

něj připravený soud a hořící jezero. Pyšní mohou být bohatí lidé i bezdomovci. Na pýchu se 

nevztahuje žádné omezení.  

 

1 Petrův 5:5  Stejně se i vy mladší podřizujte starším. Všichni se oblecte v pokoru jeden vůči 

druhému, neboť `Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost´. 

 

Toto je největší problém lidstva. Pro pýchu světa, postavení, pro pýchu života, bude většina 

lidstva zavržena. Pýcha se ráda předvádí, nafukuje, pohrdá druhými. Pyšného člověka poznáte 

podle toho, že vyvýší své ego, své sobectví a chce být uznáván druhými a oslavován, chce být 

někdo - lepší a než ostatní.  Být lepším člověkem není ještě hřích a Bůh chce, abychom byli 

svatí, čistí a směřovali k dokonalosti. Pokud ale snaha být lepším vede k povyšování se nad 

druhými, pohrdáním druhými, ponižováním druhých, pak je tato snaha být lepším jen projevem 

pýchy. Pýcha se nikdy nikomu nepodřídí. Pýcha je také duch, který ovládá mnoho významných 

lidí.  

 

Ježíš Kristus řekl toto slovo: 

 

Matouš 23:11  Kdo je z vás největší, bude váš služebník. 

12  Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen. 

 

Ve skutečnosti řekl, že pokud chceš být skutečně velkým, pak se musíš nejdříve stát 

služebníkem. Cesta "nahoru vede nejdříve dolů". Chceš být opravdu v Božím království 

váženou osobou? Pak se musíš pokořit a podřídit Bohu. Ďábel se chtěl povýšit nad Boha a byl 

svržen z nebes a bude uvržen do hořícího jezera.   
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Pokora není žádná zbabělost ani žádná slabost. Naopak ke skutečné pokoře musíš mít víru a 

odvahu. 

 

Jakub mluví o pýše a také o tom, jak se z toho může člověk dostat ven. 

 

Jakubův 4:6  Mocnější však je milost, kterou dává. Proto je řečeno: `Bůh se staví proti 

pyšným, ale pokorným dává milost.´ 

7  Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k 

vám. 

8  Umyjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá srdce, lidé dvojí tváře! 

9  Bědujte, naříkejte a plačte! Váš smích ať se obrátí v pláč a vaše radost v žal. 

10  Pokořte se před Pánem, a on vás povýší. 

11  Bratří, nesnižujte jeden druhého. Kdo snižuje nebo odsuzuje bratra, snižuje a odsuzuje 

zákon. Jestliže však odsuzuješ zákon, neplníš zákon, nýbrž stavíš se nad něj jako soudce. 

12  Jeden je zákonodárce i soudce; on může zachránit i zahubit. Ale kdo jsi ty, že odsuzuješ 

bližního? 

13  A nyní vy, kteří říkáte: "Dnes nebo zítra půjdeme do toho a toho města, zůstaneme tam 

rok, budeme obchodovat a vydělávat" - 

14  vy přece nevíte, co bude zítra! Co je váš život? Jste jako pára, která se na okamžik ukáže 

a potom zmizí! 

15  Raději byste měli říkat: "Bude-li Pán chtít, budeme naživu a uděláme to neb ono." 

16  Vy se však vychloubáte a chvástáte. 

17  Každá taková chlouba je zlá. Kdo ví, co je činit dobré, a nečiní, má hřích. 

 

Bůh v našem čase vidí náš život jako páru nad hrncem. Náš čas je velmi krátký na to, abychom 

žili v pýše. Jak dlouho zůstává pára nad hrncem? Pár vteřin. Jak rychle uteklo tvoje mládí, 

dospívání, škola, pak střední, nebo vysoká škola?   

 

Bůh nechce, abychom promarnili tento čas. 

Člověk si může vytvořit nesprávné plány, záměry a cíle (K. Haggin) o tom píše, jak je 

nebezpečné, když si člověk vytvoří své egoistické plány v životě.  

Pán se tě zeptá: "Následoval jsi mé plány na zemi, nebo jsi měl své pány?" 

 

Jaký plán máš pro svůj život? Co je pro tebe prioritou? Čemu věnuješ svůj čas?  

Uvažoval jsi o tom, jestli se to líbí Bohu co děláš, nebo nelíbí?  

Abys to mohl správně posoudit, musíš vstoupit do vztahu s Duchem svatým, který je učitelem, 

rádcem, průvodcem i obrovskou Boží mocí v tomto světě.  

Když budeš naplňovat své plány a cíle, staneš se Božím nepřítelem. Když budeš naplňovat 

Boží vůli a Boží plány, staneš se Božím přítelem. 

 

Římanům 8:5  Ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné; ale ti, kdo se 

dají vést Duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní. 

6  Dát se vést sobectvím znamená smrt, dát se vést Duchem je život a pokoj. 

7  Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu 

zákonu. 

8  Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu. 

9  Vy však nejste živi ze své síly, ale z moci Ducha, jestliže ve vás Boží Duch přebývá. Kdo 

nemá Ducha Kristova, ten není jeho. 

 

Podívej se na to, co je tu psáno negativně: 

- dělat jen to, co se mi líbí vede do tělesnosti a Boží duch s tebou nebude,  

- žít sobeckým životem ti přivodí nemoci a smrt, 
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- soustředění se na sebe, na své ego a na své potřeby způsobí, že se staneš Božím nepřítelem 

  a nejsi schopen se podřídit Bohu, protože ego podporuje pýchu, 

- pokud budeš žít z vlastních sil, budeš spoléhat jen na své vzdělání, na své schopnosti, na své  

  peníze a známosti, pak se nebudeš líbit Bohu. V podstatě říkáš: "Já vlastně Boha nepotřebuji.  

  Vystačím si sám se svými schopnostmi a vzděláním." 

- pokud nemáš Ducha Kristova, pak nepatříš Pánu, ale světu. 

 

Co je psáno pozitivně pro tebe. 

- dáš-li se vést Duchem svatým, pak sám budeš vyhledávat to, co je duchovní, budeš 

vyhledávat Boží přítomnost a lidi, kteří žijí život víry a chodí v Duchu svatém. Nikdo tě nebude 

muset stále přesvědčovat, abys chodil do Boží přítomnosti, na shromáždění Boží církve, nebo 

aby ses modlil a studoval Boží slovo. Budeš to dělat rád, protože je v tobě Boží Duch, který tě 

stále přitahuje k Bohu.  

 

- dáš-li se vést Duchem svatým, to ti přinese život a pokoj. Život pochází z Božího ducha, ne z 

těla, ne z hmoty. Z Božího ducha také proudí nadpřirozená moc, duchovní dary, zdraví a síla.   

Boží Duch svatý je neporazitelný a všemohoucí. Duch svatý ti také dává sílu překonat všechno 

zlo i veškerou tělesnost i pokušení od ďábla.  

 

- jestliže žiješ z víry a z moci Ducha svatého, pak je ti všechno možné, protože věřícímu je 

všechno možné. Podmínkou je, aby Duch svatý v tobě přebýval. 

 

Rozdíl mezi starozákonním životem a novozákonním životem je v působení Ducha svatého. Ve 

staré smlouvě byl Duch svatý v omezené míře jen u vyvolených lidí. V nové smlouvě, je Duch 

svatý přímo v nás.  

 

1 Korintským 6:19  Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás 

přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě! 

20  Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha. 
 

Duch svatý je v nás, pokud jsme ho přijali a proto můžeme oslavovat Ježíše v Duchu a  

v pravdě.  

Ježíš řekl Samařské ženě u studny, že tato nová doba vyžaduje chození v Duchu svatém a v 

pravdě a že Bůh si přeje, aby lidé uctívali Boha v Duch a v pravdě. 

 

Jan 4:21  Ježíš jí odpoví: "Věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy nebudete ctít Otce ani na 

této hoře ani v Jeruzalémě. 

22  Vy uctíváte, co neznáte; my uctíváme, co známe, neboť spása je ze Židů. 

23  Ale přichází hodina, ano již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v 

Duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili. 

24  Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě." 

 

Ježíš Kristus proto ustanovil církev, abychom se naučili v církvi chození ve víře, v Duchu a v 

pravdě. Církev je místo setkávání s Bohem. Pán si přeje, abychom chodili do Jeho přítomnosti, 

aby nás mohl vyučovat a vést do Božího království. 

Církev má sloužit především věřícím, obráceným a znovuzrozeným lidem. Pro nevěřící jsou 

evangelizační shromáždění mimo církev, mimo Bohoslužby a pokud nevěřící přijdou do církve, 

pak Duch svatý může vypůsobit v nich usvědčení z hříchu, aby mohli činit pokání, obrátili se a 

zachránili se pro věčný život.  

Církev není kulturní dům s programem pro pobavení posluchačů, ale Boží vláda na zemi s 

Králem Ježíšem Kristem a Duchem svatým vedoucím shromáždění.  
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Pamatuj na to, že neposuzujeme církev po lidsku, jako nějakou světskou organizaci, ale jako 

tělo Kristovo, jehož hlavou je Ježíš Kristus. Proto mnohá tzv. shromáždění věřících vůbec 

nejsou církve, ale zábavní podniky, nebo náboženské sekty.  

V církvi pokud nemůže být Duch svatý a Boží přítomnost, pak se z církve stala světská 

organizace.  

V Duchu a v pravdě je dovoleno všechno co prospívá. Chvála, slovo, projevy Ducha, jeho dary 

jeho moc, vyučování i služba nemocným. Všechno ať se děje spořádaně, ne v nějakém zmatku 

a chaosu.  

Naplň se Duchem svatým a nech se jím vést a dojdeš do cíle - spasení a k věčnému životu.  

To je tvůj hlavní cíl a ostatní věci musíš tomu podřídit, jinak budeš jen tou párou nad hrncem, 

která zmizí a tvůj život bude ztracen v hořícím jezeře. 

Bůh chce, abys trvale zůstával v jeho přízni, v jeho milosti a v jeho nadpřirozené ochraně. 

Pán je s tebou celý tvůj život a pokud zůstaneš věrný, pak tě nikdy neopustí a nikdy se tě 

nezřekne. 

 

Židům 13:5  Nedejte se vést láskou k penězům; buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh 

řekl: `Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.´ 

 

KJ 

 

 

 

 

 

 


