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Jsou důvody, proč se jednotliví věřící shromažďují jako Církev.
Shromažďují se kvůli Pánu Ježíši. Získal si Církev tím, že se sám za ni
vydal. Je to Jeho Církev. Církev patří Jemu – Mat. 16,18.
Jeho pozemský lid izraelský Jej zavrhl (Jan 19,7–16).
Svět Jej nezná – (Jan 1,10).
To jediné, co Pán Ježíš má zde na zemi, je jeho Církev. Je jeho nevěstou. Proto se ženich (Pán Ježíš) chce se svou nevěstou vždy znovu
setkávat.
Shromažďují se jako svědectví pro svět. Jenom tehdy, když se věřící
shromažďují jako Církev, může svět (= nevěřící lidé) vidět, že Církev
existuje.
Shromažďují se jako svědectví pro anděly… „aby nyní oznámena byla
knížectvu a mocem na nebesích skrze církev rozličná moudrost Boží.“
(Efez. 3,10)
Je to veliké požehnání pro věřící (pro Církev) jestliže se shromažďují
k Pánu Ježíši. Mohou vírou uskutečňovat, prožívat a zakoušet Jeho
přítomnost. On chce povzbudit, potěšit, poučit a zbudovat každého
jednotlivce.
Jsou čtyři druhy (způsoby) shromáždění jako Církev.
k modlitbám – Mat. 18,19; Sk. 12,1-17.
k lámání chleba – 1. Kor. 10,15–22 + 11,20–30; Sk. 20,7.
ke zbudování – 1. Kor. 14,1-40.
k poučení – 1. Kor. 14,26; Ef. 4,11b; 1. Kor. 12,28.

Co znamená Mat. 18,20?
Které předpoklady musí věřící naplnit, aby se mohli jako Církev
shromažďovat jedině ke jménu Pána Ježíše?
a) Musí uznávat plnou svrchovanost (autoritu) Slova Božího.
b) Musí uznávat plnou autoritu Pána Ježíše.
c) Duch Svatý musí mít volnost působit, jak On chce, skrze koho chce
a co chce.

d) Nemohou se shromažďovat v žádném jiném jménu (ku př. jako
evangelíci, katolíci, baptisté, atd.) než jenom jedině ve jménu Pána
Ježíše.
4.

Na začátku křesťanství byla jenom jedna Církev. (Sk. 2,1–4; 4,4.32–
35; 5,12–14; 9,31; 12,1.)
V nebi je rovněž jen jedna Církev a žádné lidské církve, nebo nějaké
společenství.
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Kdo, nebo co je tato Církev, Shromáždění (řecky Ekklesia)?
Všichni lidé na světě, kteří skrze pokání k Bohu a vírou v Pána Ježíše
jako jediného Prostředníka k Bohu a Spasitele světa, jsou učiněni
dětmi Božími.
Všichni, kteří jsou znovuzrozeni – Jan 3,3.5.7.
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Pán Ježíš by chtěl, aby se věřící v jednom městě, nebo v jedné
vesnici, shromažďovali na jednom místě. 1. Kor. 11,20 (jiný správnější překlad).
Výjimka: Jestliže je věřících na jednom místě příliš mnoho, aby se
vešli do jedné místnosti. Pak se budou shromažďovat sice v různých
místnostech, ale podle téže zásady, nebo principu.
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Roztržky mezi věřícími nejsou od Boha, nýbrž vznikly působením lidí,
potažmo skrze Satana. Roztržky jsou proto vážným hříchem.
a) Pán Ježíš zemřel, aby shromáždil rozptýlené Boží dítky v jedno – Jan
11,52.
b) Pán Ježíš se vícekrát modlil k svému Otci, dříve než šel na Golgatu…
aby oni všichni jedno byli. (Jan 17,11. 21. 22.)
c) Pán Ježíš napomíná nás věřící, aby mezi námi nebyly roztržky. (1.
Kor. 1,10–12; 3,1–8.)
První dopis Korintským pojednává o pořádku ve shromáždění. Dříve
než Duch Boží mluví o smilstvu, modloslužbě, zlém chování při večeři Páně, o falešném učení, pojednává nejprve o hříchu roztržek ve
shromáždění v Korintu (1. Kor. 1,1–4.).
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Již ve Starém zákoně mluví Bůh často o jednom místě, které si On
vyvolil, aby tam přebývalo jeho Jméno (např. 5. Mojž. 12,1–28;
16,2.7).
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Ve Starém zákoně to bylo zeměpisné místo, kde se měl lid Boží
shromažďovat – stánek úmluvy –, později chrám v Jeruzalémě. Dnes
je to duchovní místo – viz bod 3.
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Jak najdu dnes toto jedno duchovní místo, kde se má shromažďovat nebeský lid Boží?
Jestliže Pána Ježíše upřímně prosím a táži se:
Kde se zdržuješ (bydlíš)? – Jan 1,39.
Kde chceš, ať jdouce, připravíme? – Mk. 14,12–16.
Pověz mi ty, kterého miluje duše má, kde paseš? Kde dáváš odpočinutí o poledni? … Pak mi dává jasnou odpověď … „Jestliže nevíš, ty
nejkrásnější mezi ženami, vyjdi ven po stopách stáda a pas svoje
kozlátka při obydlích pastýřů“ (Píseň Šal. 1,7–8).
Jestliže chceme dnes nalézt toto duchovní místo, musíme udělat dvě
věci:
a) důkladně zkoumat Dopisy (Epištoly) Nového zákona, abychom
poznali myšlenky Pána Ježíše o shromažďování jako Církev.
b) Ve Skutcích apoštolů a v Epištolách hledat stopy stáda věřících na
počátku, když ještě nebyly žádné lidské církve a pojmenování a kdy
ještě všichni byli jedno a shromažďovali se na jednom místě … ke cti
Pána Ježíše a k našemu velkému požehnání.
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