
Program sobotních kázání 

05. 10. br.  Gomola Daniel 

12. 10. br.  Pimek Petr 

19. 10.           br.  Fürst Jan              

27. 10.           br.  Kloda Jiří        

Aktivity v měsíci říjnu

08. 10.  - 18 00        Výbor sboru  
05.-07. 10 Seminář „Život v harmonii s Bohem“  Kroměříž
12. 10  - 17 00 Worship 
22. 10. - 18 00 Bohoslužba mládeže  Ostrava město

Kontakty  

kazatel                br. Petr Pimek         tel.: 775 789 007 pimekpetr@volny.cz
vedoucí sboru     br. Jiří Jirásek         tel.: 739 008 564
vedoucí SŠ         br. Marek Jurczek   tel.: 777 073 373 marek@jurczek.com
1.diakon              br. Petr Hřib            tel.: 603 449 243 senior.petr@seznam.cz
tajemník sboru    Danuše Tomanová tel.: 604 590 101 dasa.tom@seznam.cz 

„Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, 
tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací.“ 
                                                                                                                        Galatským 5, 22

mailto:pimekpetr@volny.cz
mailto:senior.petr@seznam.cz
mailto:marek@jurczek.com


Být podobný Kristu

Bůh řekl: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem, podle naší podoby.“ Gen. 1, 26 
Z celého stvoření jsou pouze lidské bytosti stvořeny k Božímu obrazu. To je velká výsada 
a dává nám důstojnost. Podobně jako Bůh jsme i duchovní bytosti. Jsme oživeni Božím 
dechem. Máme intelekt, můžeme přemýšlet, uvažovat, řešit problémy. Dále jsme bytostmi 
společenskými, jsme schopni navazovat vztahy. Můžeme milovat a lásku přijímat. Máme 
také svědomí, skrze které jsme schopni rozlišovat mezi dobrem a zlem.

Boží obraz v nás je však poškozen hříchem. Proto Bůh poslal svého Syna, aby nám svůj 
obraz představil a skrze působení svého Ducha jej v nás obnovoval. Apoštol Pavel napsal: 
„Až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího, a tak dorostli 
zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti.“ Efezským 4, 13.

Konečným cílem pro život zde na této zemi je rozvoj charakteru. Bůh si přeje, abychom 
duchovně rostli a byli podobní Kristu. To, jak má charakter vypadat, najdeme v Ježíšových 
blahoslavenstvích. Být milosrdní, tiší,  pokojní, čistého srdce. Ap. Pavel nám to dále 
připomíná ve zmínce o ovoci Ducha svatého. „Ovoce Božího Ducha však je láska, 
radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti 
tomu se zákon neobrací.“ Galatským 5, 22, a v kapitole lásky 1. Korintským 13: „Láska je 
trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná 
nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost 
ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska 
věří, láska má naději, láska vytrvá.“ Budování Kristova charakteru v nás je věcí Božího 
Ducha. „Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme 
proměňováni k jeho obrazu mocí Ducha Páně.“  

Tento proces, kdy se máme stávat podobnými Kristu, se také nazývá posvěcení. 
Z vlastních sil si nemůžeme vytvořit Kristův charakter. Pouze Boží Duch má moc měnit 
naše životy tak, jak chce Bůh. „Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, 
co se mu líbí.“ Boží obraz v nás nevzniká tím, že se snažíme někoho napodobovat, ale 
tím, že v nás Kristus přebývá. Pokud mu to dovolíme, pak je to ono tajemství Boží slávy. 
„Bůh jim chtěl dát poznat, jak bohatá je sláva jeho tajemství mezi pohany: Je to 
Kristus mezi vámi, v něm máte naději na Boží slávu.“  Koloským 1, 27

Jak se proměna děje? Bůh nás obdařil svobodnou vůlí. V různých situacích se 
rozhodujeme jak jednat, co udělat, abychom jednali dle Boží vůle. A když se správně 
rozhodneme, pak důvěřujeme Božímu Duchu, že nám dá svou moc a moudrost v 
rozhodnutí setrvat. Potřebujeme spolupracovat s Duchem svatým, který uvolňuje svoji moc 
ve chvíli, kdy se rozhodneme správně. Základem pro uvolnění moci Ducha svatého je 
naše věrnost a oddanost Bohu. 

Bůh si přeje, abychom začali jednat. Udělat první krok. V naší lidské slabosti udělat 
správné rozhodnutí, i když máš obavy a necítíš se na to. Duch svatý tě v tom rozhodnutí 
posílí, a tím poroste tvůj charakter.

Co se týká našeho spasení, to nezískáme svým vlastním úsilím, ale duchovní růst a 
proměna našich charakterů má s naším přičiněním mnoho společného. V Novém zákoně 
jsme nejméně 8 x vybízeni k tomu, abychom vynaložili veškeré úsilí. „Proto také 
vynaložte všecku snahu na to, abyste ke své víře připojili ctnost, k ctnosti poznání, 
k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti trpělivost, k trpělivosti zbožnost, ke 
zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku. Máte-li tyto 



vlastnosti a rozhojňují-li se ve vás, nezůstanete v poznání našeho Pána Ježíše 
Krista nečinní a bez ovoce.“  2. Petr. 1, 5 - 8. 

Nejde o nic jiného, než o budování charakteru a Božího obrazu v nás. 
Pavel zdůrazňuje tři důležité kroky:

1. Odložte dřívější způsob života. „Odložte dřívější způsob života, staré lidství, 
které hyne klamnými vášněmi,“ Efezským 4, 22

2. Obnovte se duchovním smýšlením. „Obnovte se duchovním smýšlením.“ 
Efezským 4, 23

3. Oblecte nové lidství. „Oblecte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu.“ 
Efezským 4, 24

Bůh používá své slovo, naše bližní a okolnosti, aby nás formoval. Všechny tyto aspekty 
jsou nezbytné k rozvoji charakteru. Boží slovo přináší poselství, které potřebujeme k růstu, 
lidé nás formují a okolnosti vytvářejí prostředí, v němž máme Kristův charakter projevovat 
a praktikovat.

Pokud studuješ a aplikuješ Boží slovo, pokud jsi v pravidelném kontaktu s lidmi 
a ostatními křesťany, a pokud se naučíš důvěřovat Bohu za složitých životních situací, 
tehdy budeš proměňován k Božímu obrazu a budeš zjevovat Kristův charakter. 

Nestačí jen studovat Bibli a modlit se, potřebujeme být v kontaktu s lidmi, abychom rostli. 
Ježíš žil mezi lidmi, nestranil se. Odcházel do samoty, ale zase se vracel mezi lidi. To je 
vyvážený postoj. Každý z nás musíme být s Bohem sami, ale také být součástí komunity 
ostatních křesťanů. Skutečná duchovní zralost spočívá v tom, že se učíme žít a milovat 
jako Ježíš. Je to proces, dlouhý a celoživotní. Jsme rozpracované dílo, na kterém se stále 
ještě pracuje. V tomto procesu hraje důležitou úlohu správné používání naší vůle.

„Správné používání vůle může úplně změnit tvůj život. Odevzdáš-li Kristu svou vůli, 
spojíš se s mocí, která je nad všemi mocnostmi. Získáš sílu, abys byl pevný,
 a tak stálým podřizováním se Bohu budeš moci žít nový život podobný Kristu.“
                                                                                                               Cesta ke Kristu str. 34
 

                                                                                              Petr Pimek z kázání 7. 9. 2013



Narozeniny říjen 2013
  

  
02. 10.    Švihálek  Petr 
05. 10.    Kormanová  Renáta                               
19. 10.    Vozňáková  Tereza                   
23. 10.    Strmisková  Blanka
28. 10.    Šudřichová  Soňa
31. 10.    Sroka  Petr                  
21. 10.    Nowakovski  Ruben
31. 10.    Přecechtělová  Eliška

Všem sestrám a bratrům i našim mládežníkům, kteří si během tohoto měsíce budou 
připomínat narozeniny, přejeme do dalších let Boží vedení, požehnání a všechno dobré z 
ruky našeho nebeského Otce.

Kdo doufají v Hospodina, jsou jak hora Sijón: nepohne se, 
strmí věčně.  

Kolem Jeruzaléma jsou hory, kolem svého lidu je Hospodin, 
                                                 nyní i navěky..                                                

                                                                                          Žalm 125, 1. 2

 


