
Kvas, Pravda a Nevěsta

Měl jsem tu výsadu být součástí několika církví v mém životě a v každé jsem něco 
cenného získal. Bůh nás stvořil hlavně pro to, abychom měli společenství s Ním a s Jeho 
Synem a v druhé řadě spolu navzájem. Většinou jsem ve shromážděních Božího lidu 
cítil Ducha a radost v chvalách a vzájemném společenství, což bylo dobré a Bohu se to 
určitě líbilo. Všechny denominace mají část Boha; pouze často odmítají tu část, kterou 
má někdo jiný. To je to co je dělá denominací, sektou, a způsobuje rozdělení, které  je v 
Galatským nazváno skutkem těla. Doktrína každé církve je do určité míry prokvašená 
světem a lidskými naukami a strukturami. Když přerosteme naší "denominaci" je čas 
postoupit dál. Je to cesta k tomu, abychom se stali Nevěstou. Ona sedí na nejvyšší 
úrovni nebeského Jeruzaléma a obsahuje syny Boží. Ti kteří nepřerostou denominace 
(sekty), aby byli jedno se svatými vyvolenými, tak jak byla nazvána Šulamít (Hebrejsky: 
dokonalá) Nevěsta v Písni písní, nikdy nebudou Nevěstou a místo toho budou královny 
a družky.   

"Na šedesát je královen a družek na osmdesát a dívek bezpočet, ona je však jediná,  
holoubek můj, zlato mé. Ona je však jediná pro matičku svou, pro maminku, jež ji má 
za vyvolenou. Jak ji děvčata uzřela, zahrnula ji chválou. Královny a družky počaly ji  
velebit." (Pís.6:8, 9)

Nevěsta bude přijata do domu Krále na duchovní hoře Sión. Královny a družky hledí na 
to co se líbilo Bohu, na to po čem netoužili celým srdcem být.  

"Miláčku můj, pověz, kde je tvá pastvina, kde přes poledne dáváš ležet stádu? Vždyť  
proč mám stát jak zastřená před stády tvých kamarádů? Když to nevíš sama, ženo  
mnoha krás, vyjdi si po stopách stáda a kozičky své pas před příbytky pastevců." 
(Pís.1:7, 8)
"Miláčka svého jsem hledala celou noc na loži. Hledala jsem, a nenašla. Musím vstát a  
město obejít, po ulicích a po náměstích svého hledat miláčka. Hledala jsem, a nenašla.  
Našli mne strážci, kteří město obcházejí. -- Miláčka mého, neviděli jste ho? Sotva jsem  
od nich poodešla, už jsem miláčka svého našla. Držím ho a nepustím, dokud ho  
nepřivedu k matičce své domů, do maminčina pokoje. Zapřísahám vás, dcery  
Jeruzaléma, při plachých gazelách a laních, ať nebudíte, neprobouzíte lásku, dokud  
nebude chtít." (Pís.3:1-5)

Tato nádherná Šalomounova báseň prorocky mluví o Nevěstě hledající a nalézající svého 
milovaného ženicha, Ježíše. Musíme poodejít od pastevců a strážců mimo jejich příbytky, 
abychom objevili našeho ženicha.
Hlavní důvod proč křestané přerostou nezralé církve je respekt k Slovu Božímu nade vše 
a touha být veden Duchem. Slovo musí být respektováno i nad sny a vize, které nemusí 
být od Boha, ale Bůh je dopustí, aby nás vyzkoušel.
Naše obrana od klamu je vždy láska k pravdě a nenávist ke kvasu lží. 

"Příchod Bezzákonného je podle působení Satana se vší mocí, znameními a lživými  
zázraky a s veškerým klamem nepravosti pro ty, kteří hynou, protože nepřijali lásku k  
pravdě, aby byli zachráněni. Proto na ně Bůh posílá mocné působení bludu, aby  



uvěřili lži." (2.Tes.9-11)

Nevěsta má být bez poskvrny a proto musí včas opustit to co je nepravdivé, - světské a 
lidské tradice, které nejsou v souladu s Božím Slovem. Kdekoliv je podřízenost a 
společenství k institucím lidí nadřazena podřízenosti Slovu a těm, kteří jsou 
spravedlivější, tam je nebezpečí oklamání, které přichází přímo od Boha. Denominace 
Izraele byli takto oklamané a Církev tento vzorec následovala.    

"Tu ke mně přišli někteří z izraelských starších a posadili se přede mnou. I stalo se ke  
mně Hospodinovo slovo: Lidský synu, tito muži vnesli své bůžky do svého srdce a  
položili před sebe pohoršení své zvrácenosti. Cožpak jim opravdu dovolím se  
dotazovat? Proto s nimi promluv. Řekneš jim: Toto praví Panovník Jahve: Každému 
muži z domu izraelského, který vnese své bůžky do svého srdce, položí před sebe  
pohoršení své zvrácenosti a přijde k prorokovi -- každému takovému, kdo přijde,  
odpovím já Jahve podle množství jeho bůžků. A tak uchopím dům izraelský za srdce,  
kterým se ode mne oni všichni odvrátili ke svým bůžkům." (Ez.14:1-5) 

"Proto řekni domu izraelskému: Toto praví Panovník Jahve: Obraťte se a odvraťte  
od svých bůžků, od všech svých ohavností odvraťte svou tvář. Neboť každému muži z  
domu izraelského i z příchozích, kteří budou pobývat v Izraeli, když se ode mne 
oddělí, vnese své bůžky do svého srdce, položí před sebe pohoršení své zvrácenosti a  
přijde k prorokovi, aby se jej na mě dotázal, já Jahve mu sám odpovím. Nastavím svou  
tvář proti onomu muži, učiním ho znamením a pořekadlem a vyhladím ho zprostřed  
svého lidu. I poznáte, že já jsem Jahve. A když se ten prorok dá svést a promluví slovo,  
svedl jsem ho já Jahve. Vztáhnu proti němu svou ruku a vyhladím jej zprostřed svého  
izraelského lidu." (Ez.14:6-9)

S těmito pasážemi se pouze dotýkám povrchu problému, ale mám velkou naději a 
modlím se, aby mnozí ještě přerostli náboženství a lidské denominace a stali se Nevěstou; 
těmi, "kteří následují Beránka, kamkoli jde."


