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Kristus žije v nás 

Můžete radostně děkovat Otci, který vám umožnil podílet se na slavném nebeském dědictví. 
Vždyť on nás vysvobodil z moci tmy a uvedl do světla, kde vládne jeho milovaný Syn. Jeho 
prostřednictvím jsme byli vysvobozeni a kvůli němu nám Bůh odpustil naše viny.  
Kristus je obrazem neviditelného Boha.  
Existoval dříve, než bylo cokoliv stvořeno.  
Jen díky jemu a kvůli němu bylo stvořeno vše,říše pozemská i nadpozemská,svět viditelný i 
neviditelný s jeho bytostmi.  
V něm má všechno svůj začátek i své trvání.  
On je hlava těla, totiž své církve. 
On je počátek nového života,protože je první, kdo sám zvítězil nad smrtí.  
V něm je od věčnosti plnost všeho božství, takže svou obětí na kříži všemu stvoření- hříchem 
od Boha odcizenému -otevřel cestu k dokonalému smíření.  
I vy jste kdysi byli pro své špatné myšlenky a činy s Bohem znepřáteleni. Ale nyní Kristus obnovil 
mír mezi vámi a Bohem tím, že podstoupil smrt a jako své bezúhonné přátele vás k Bohu 
přivedl.  
Bůh mne povolal, abych se stal služebníkem církve a vyřídil vám jeho poselství. A tak tajemství, 
které bylo od počátku lidem skryto, nyní odhalil těm, kteří ho milují a pro něho žijí. A to 
tajemství zní: Kristus žije ve vás; jeho sláva bude i vaší slávou.  
Tohoto Krista hlásáme všude a všem. Poučujeme a napomínáme, jak nejlépe umíme, aby každý 
ve spojení s ním dosáhl dokonalosti. O to usiluji a zápasím; sílu mi dává Kristus, který ve mně 
přebývá. 

Koloským 1,12-22+25-29 
Kristus 

 je Bůh (nejen roven Bohu, ale on sám je Bůh 
 nejen zrcadlí, ale zjevuje Boha 
 pochází z nebe, ne z prachu země 
 je Pánem všeho 
 je svatý 
 má právo soudit svět 
 je nadřazen všemu - na zemi i v duchovním světě 
 má moc nad smrtí, vstal z mrtvých 

 
a  pak Pavel odhaluje tajemství: 
tento Kristus žije ve vás! Jeho sláva bude i Vaší slávou! 

Gal 2,20 Nežiju už já, ale žije ve mě Kristus... 
 

A tento Kristus je hlavou církve, svého těla! 
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JIRKA BORT 
hovořil o církvi, která má co dát světu... 
 
Apoštol Pavel v epištole Koloským 1,27 hovoří o určitém tajemství, které bylo dlouho lidem 
skryté, ale které Bůh odhalil. Odhalil ho těm, kteří Boha milují a kteří pro něho žijí. 
A protože vy Boha milujete a žijete pro něj - tak ho znáte! 
Já ho chci jen připomenout... 
Bůh mne povolal, abych se stal služebníkem církve a vyřídil vám jeho poselství. A tak tajemství, 
které bylo od počátku lidem skryto, nyní odhalil těm, kteří ho milují a pro něho žijí. A to 
tajemství zní: Kristus žije ve vás; jeho sláva bude i vaší slávou.            Koloským 1,26-27 
 
Kristus žije v nás - to je tajemství živé církve, to je její know-how, to je důvod, proč nezanikla, 
i když se o to všelijaké politické systémy snažili. 
Vítězná církev, kterou nepřemohou brány pekla, někdy veliká, klokotající životem, jindy 
malinké stádečko, ale tajemství její existence je stále stejné: Kristus žije v nás.    
Pokud je toto pravda, pak má církev vliv. Na klima v národě, na morální úroveň společnosti, 
na pokoj mezi lidmi, na vztahy v rodinách i v zaměstnáních, na duchovní ovzduší země.  
 

Pokud v nás Kristus nežije, pak se stáváme trapnými aktivisty, kteří běhají po městě a lanaří 
lidi do církve. Podivíny, kteří rozdávají rozumy, a sami si neví rady s životem.  
 

Pokud ale Kristus v nás žije, pak za námi lidé sami přichází, radí se, ptají, usilují o naše 
přátelství, protože vnímají, i když to nedovedou pojmenovat, že něco máme. 
Není to něco, je to Kristus v nás. Jeho slávu, moudrost, lásku, pokoj, soucit, milosrdenství, 
zájem, ale i Jeho autoritu a moc,  není možno zamaskovat, zakrýt, prostě nás prostupuje. Dere 
si cestu ven, září do tmy současného světa. 
Lidé možná mluví o pozitivní energii, o auře, která nás obklopuje, o vyrovnané, či charismatické 
osobnosti...  ale my víme, že to tak není. To, co lidé vnímají není naše zásluha.  Není to díky 
našemu výkonu, sebekázni, či dokonalému charakteru,  je to důsledek toho, že Kristus žije v 
nás! 
 

Gal 2,19-20 Jsem ukřižován spolu s Kristem, nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který 
zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. 

 
Byl jsem nedávno na návštěvě u jedněch starších manželů. Vzal jsem si s sebou tablet, chtěl 
jsem jim ukázat pár fotek. Svatbu Marušky Sedlákové... a našeho syna Ondřeje, ještě další 
svatby, na které byly poslední roky naší rodiny vskutku bohaté, ale také fotky ze křtu, z táboru 
dětí a z dalších sborových akcí, které je zajímali. 
Zapnul jsem tablet, otevřel Dropbox, kde mám fotografie uložené, a čekám až se vše načte. 
Čekám, čekám - vypadalo to slibně, pár fotek naskočilo, ale pak černý monitor s hlášením: 
připojte se k úložišti Dropboxu... 
Fotky tam kdesi v úložišti jsou, ale naši stařičcí manželé nemají wifi, já neměl datové připojení 
a z fotek nebylo nic. Byl jsem k smíchu. (nebo k pláči?...) 
 

Kristus žije v nás - víte pokud je Kristus kdesi v datovém úložišti, a není v mém hard disku, 
pokud je Kristus někde v nebi, a ne v mém srdci, tak je to k ničemu. Můžeme o něm krásně 
hovořit, můžeme citovat Bibli, můžeme vést teologické diskuse, můžeme se odvolávat na to, 
co řekli, nebo prožili druzí, lidé nás poslouchat nebudou. A nebo jen ze slušnosti. Nebudeme 
mít vliv na jejich život. Všechny naše řeči jsou jen kecy, je to k smíchu (nebo k pláči). 
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Ale pokud máme Krista v srdci, pokud žije v nás - pak toho moc vysvětlovat nemusíme, protože 
lidé ho vidí.   
 
Můžeme jako církev, nebo jako nadšení a horliví jednotlivci uskutečnit nespočet akcí, vymyslet 
a zrealizovat desítky aktivit, můžeme zaplavit město letáčky, plakáty, billboardy, udělat 
koncerty, sportovní akce, english campy, tábory pro děti, křesťanské diskotéky pro mladé, 
senior kluby... mohl bych vyprávět co všechno jsem se za život pokoušel organizovat, 
ale pokud nežije Kristus ve mě - je to k ničemu.  
 
Ten, kdo má vliv, je Kristus.  
Ten, kdo může uzdravit zranění, smířit manžele, nebo rodiče a děti, přinést pokoj na 
pracoviště, dát sílu odpustit, proměnit tvrdé srdce, osvobodit ze závislosti - je Kristus. 
 
Ano, chce si nás použít! Jsme jeho spolupracovníci! 
Ale jedině tehdy, když žije v nás! 
Pokud žijeme bez něj, nebo pokud se občas připojíme, nemůže to fungovat. 
Možná, někdy ano, On je nesmírně laskavý, sem tam něco skrze nás udělá... ale trvalý vliv má 
jen ten, kdo má Krista v srdci.  
Možná máme občas zkušenosti s tím, jak skrze nás Bůh jednal. 
Pamatuji - jednou, by,o to v roce 1984... a pak ještě na podzim 2002, a myslím že i v létě na 
dovolené před třemi lety Bůh udělal takový malý zázrak... On je úžasný... 
 
Ano, je úžasný a možná nám tyto střípky své přítomnosti a své moci dá prožít proto, aby naše 
srdce zapálil hlubokou touhou: Pane, ne občas, ale žij ve mě stále! 
 
Pane Ježíši - o to Tě prosím i já! 
Žij ve mě! 
 
Koloským 2, 6 Přijali jste Krista jako svého Pána. 7 Zůstaňte s ním v živém spojení. Zapusťte 
do něj kořeny, na něm budujte celý svůj život. Držte se pevně toho, co jste od něj přijali. A 
stále znovu za vše děkujte Bohu.  
13-15 Vaše hříchy, vaše přirozená odcizenost Bohu, byly hrobem, do něhož jste se sami 
uzavřeli. On ale vaše hříchy odklidil, hrob otevřel a propustil vás na svobodu.  Seznam vašich 
hříchů, který svědčil proti vám, přibil na kříž a tím jej navždy zničil.  Tak odzbrojil, zneškodnil a 
na pranýř postavil neviditelné síly, které vás držely v hříchu. Jak slavné vítězství!  
19 Držme se Krista - hlavy, s nímž všichni tvoříme jedno tělo. V něm jsme všichni navzájem 
spojeni a růst můžeme jen tehdy, bereme-li výživu a sílu z Boha. 20 S Kristem jste vstoupili do 
nové roviny života. 
 
Přeji Vám Rakovnickým i nám Kladenským, abychom s Kristem vstoupili do nové roviny života.   
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