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Lekce 6

Církev – váš nový duchovní domov

Jasonova první zkušenost s církví byla v malé skupině. Lidé 
z církve vůči němu byli přátelští a láskyplní, i když se nechoval 
tak „dobře“ jako oni. Ovšem on se rozhodl církev vyzkoušet, pro-
tože tam chodili jeho noví přátelé. Poté, co byl několikrát v círk-
vi, dal Jason svůj život Kristu.

Předtím byly smyslem Jasonova života práce a víkendové pit-
ky. Nyní chodí na církevní shromáždění, pomáhal někomu polo-
žit střechu, stal se aktivní v pastoraci mládeže a objevil rostoucí 
touhu být v církvi. Jeho zapojení v církvi mu pomohlo růst v jeho 
novém vztahu s Kristem. Během jednoho roku Jason prožil, že ho 
Bůh volá na plný úvazek do služby, takže vstoupil do učednické-
ho vztahu se svým pastorem.

Jak jsem ilustroval prostřednictvím Jasonova života, jednou 
z nejdůležitějších věcí pro všechny nové křesťany je zapojit se do 
místní církve. Církev je víc než jen budova, kde se konají každý 
týden bohoslužby. Je centrem vašeho nového duchovního života 
a místem, kde můžete najít lidi s podobným zaměřením na Boží 
věci. Proto vám zapojení do církve může pomoci několika různý-
mi způsoby. Za prvé vám to dává příležitost k uctívání Boha spo-
lu s těmi, kteří také byli znovuzrozeni. Za druhé najdete lidi, na 
které se můžete obrátit, když potřebujete pomoc. Za třetí budete 
nacházet velké povzbuzení a nové poznatky o Bohu.

Být součástí církve však neznamená jen něco přijímat. Je to 
zároveň šance dávat. Můžete přispět k práci církve tím, že na-
bídnete své schopnosti, službu a nápady. Církev je víc než jen 
místem, kam chodíte. Je to místo, kam můžete patřit.
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Neexistuje žádná náhražka za věrnost místní církvi. I když se 
můžete dozvědět o Bohu prostřednictvím televizních a rozhlaso-
vých programů, je téměř nemožné stát se osobně zapojenými skr-
ze takto vzdálenou službou. Samostatné studium a čtení Bible je 
důležité, ale je také důležité, abyste byli obklopeni dalšími Boží-
mi lidmi, kteří vám mohou nabídnout povzbuzení, radu a pomoc. 
To je hodnota, která patří do místní církve.

OSNOVA
Co je církev?
Vaše role v církvi
Role církevních vedoucích
Biblické ilustrace církve

CÍLE
1. Definovat, co je církev
2. Vyhodnotit svou roli v poslání církve.
3. Zdůraznit odpovědnosti vedoucích v církvi.
4. Popsat způsoby, kterými je církev popsána v Písmu.

Co je církev?
Cíl 1: Definovat, co je církev

Termín církev je používán mnoha různými způsoby. Někdy se 
používá pro budovy: „Dnes jdu do církve.“ Jindy se podobně po-
užívá k popisu místní skupiny věřících: „Dnešní bohoslužba (cír-
kev) byla velmi dobrá.“ Je to používáno jako odkaz na všechny 
církve, např.: „úkolem církve je evangelizovat svět.“

Slovo „církev“ pochází z řeckého slova ekklésia, které prostě 
znamená „shromáždění“. Jako Boží lid jsme byli povoláni ze svě-
ta a odděleni pro Boha. Jsme jeho ekklésia neboli shromáždění 
lidí na zemi. To znamená, že církev vůbec není budovou ani mís-
tem. Původní význam slova neodkazuje na budovu, kde se věřící 
scházejí, ale přímo na věřící. Církev není budova, ale lidé.
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Přemýšlejte o tom takhle: v případě, že církevní budova sho-
ří, existuje stále církev? Samozřejmě! Protože to, co je důležité, 
není místo. Skutečnost, že existují Boží lidé, kteří byli povoláni 
ze světa Otcovým hlasem a kteří zareagovali tím, že se společně 
scházejí ke společnému účelu, je to, co z nich dělá církev. Od 
chvíle, kdy jste přijali Ježíše Krista jako svého Spasitele, když 
jste se zřekli hříšných věcí na světě, jste se stali součástí Boží 
církve na zemi. Nyní jste povoláni. Opravdu patříte do církve!

Proč chodit do církve
Beth chodila do církve, kdy se jí zachtělo. Někdy ráno, zvláště 

pokud předtím pracovala pozdě do noci, prostě nedokázala vstát 
z postele. Říkala si, že by bylo dobré, kdyby se modlila a četla si 
Bibli. Nakonec se ani nemodlila, ani si nečetla Bibli a do církve 
nechodila moc často. Když jí zavolali lidé z církve nebo se u ní 
zastavili, byla v rozpacích, že tak dlouho nechodí do církve. Na-
konec se jim začala vyhýbat. To, co začalo jako občasný zlozvyk 
nejít do církve, se stalo zvykem a zvyk se nakonec stal životním 
stylem. Mnoho křesťanů chápe chození do církve jako něco voli-
telného, ne jako nezbytnou součást svého duchovního života.

Pro všechny křesťany je velmi důležité, aby byli věrní místní 
církvi a věrně se podíleli na její činnosti. Židům 10,25 nabádá: 
„Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve 
zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den 
Kristův.“ Společným setkáváním se můžeme navzájem podporo-
vat, abychom pevně stáli ve víře, a to zejména v těchto posled-
ních dnech. Ježíš nám dal příklad tím, že pravidelně navštěvoval 
bohoslužby. V evangeliích často vidíme Ježíše jít do synagógy 
(židovské modlitebny), aby se podělil o pravdy o Bohu. Když byl 
ještě chlapec, rodiče ho našli v chrámu. Lukáš 2,46 nám říká: „Po 
třech dnech jej nalezli v chrámě, jak sedí mezi učiteli, naslouchá 
a dává jim otázky.“ I jako dvanáctileté dítě Ježíš chápal význam 
přítomnosti v Božím domě.
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Další příklady toho, že Ježíš chodil na bohoslužby, se nachá-
zejí u Matouše 12,9; 13,54 a Marka 1,21 a 3,1. Existuje také celá 
řada záznamů o Ježíši, jak chodil uctívat do jeruzalémského chrá-
mu. Setkání za účelem uctívání byla pravidelnou součástí Ježíšo-
va duchovního života. Dělal to, aby nám šel příkladem. Dokonce 
i poté, co Ježíš vstal z mrtvých a vrátil se do nebe, se první křes-
ťané i nadále pravidelně setkávali k uctívání Boha. Skutky 2,46 
to zaznamenávají: „Každého dne svorně pobývali v chrámu.“ 
Příklad prvních křesťanů je dalším důvodem, proč bychom měli 
věrně chodit do církve.

Protože Bible nám to přikazuje, Ježíš nám v tom dal příklad 
a apoštolové pochopili význam chození do církve, je pro nás 
velmi důležité, abychom se setkávali za účelem uctívání Boha. 
Osobní chvíle uctívání jsou důležité, ale nikdy nemohou nahradit 
uctívání s lidmi stejné víry.

Co se děje v církvi?
Na svých cestách jsem navštívil mnoho církví s různým stylem 

uctívání. Církve v Nikaragui jsou v některých ohledech odlišné 
od církví ve Spojených státech a ještě odlišnější od církví v Evro-
pě nebo v Africe. Na celém světě ale mají všechny církve některé 
věci společné. Kniha Skutků, která popisuje, jak po Ježíšově ná-
vratu do nebe vznikla církev, uvádí některé základní formy uctí-
vání, které by měly být patřit do všech církví.

Skutky 2,42 nám říkají, že učedníci „vytrvale poslouchali uče-
ní apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se“. Tento verš uvá-
dí čtyři prvky – vyučování, společenství, Večeři Páně a modlitbu 
–, které by měly být součástí církve. Učení apoštolů pocházelo 
z Božího slova. Dnes to v církvi probíhá formou kázání, kdy pas-
tor nebo jiný člen církve stojí, vysvětluje části Bible a povzbuzuje 
věřící k aplikaci těchto veršů v jejich životě.

Společenství je praxe setkávání s ostatními členy církve. Ně-
které církve plánují setkání pro své členy, aby se spolu setkávali 
během oběda nebo jiných činností. To se často děje neformálně, 
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když se členové církve vzájemně poznávají prostřednictvím se-
tkání v domácnostech. Ba co víc společenství je hlubokou péčí 
o ostatní křesťany, která se rozvíjí sdílením Boží lásky.

Někteří křesťané se vyhýbají sociálnímu aspektu církve, pro-
tože si myslí, že to není duchovní. Avšak Bible neodděluje naše 
duchovní blaho od našich sociálních potřeb. Potřebujeme trávit 
čas s jinými křesťany, což někdy znamená sedět s nimi u večeře 
nebo hrát nějaké hry. To je součástí Božího záměru pro církev.

„Lámání chleba“ odkazuje na Večeři Páně. Ovšem odkazuje 
také na obecné uctívání Boha. Uctívání je aktem spojení našeho 
ducha s Božím Duchem svatým. Často to děláme prostřednictvím 
zpěvu chval nebo přijímáním Večeře Páně. Dávání darů Bohu je 
další forma uctívání, která se praktikuje ve většině církví.

Modlitba nebo mluvení s Bohem není jen soukromá záleži-
tost. Prvotní církev měla modlitební shromáždění, kdy se věřící 
setkávali v domácnostech nebo v centru dění a společně mluvili 
s Bohem. Modlitba je také důležitou součástí našich bohoslužeb. 
Když se sejdeme, nemluvíme jenom spolu. Mluvíme také s Bo-
hem.

I když každá církev může vykonávat tyto čtyři prvky odlišně, 
důležité je, že členové církve mají šanci slyšet vyučování z Boží-
ho slova, trávit čas vzájemným sbližováním, uctívat Pána a udělat 
si čas na to, aby s ním mluvili. Pokud chodíte do církve, očeká-
vejte, že se tyto věci budou dít.

Vaše role v církvi
Cíl 2: Vyhodnotit vaši roli v poslání církve.

Společné setkání církve je něco víc než jen požehnání pro čle-
ny církve. Bůh nikdy neplánoval, že církev bude místem jen pro 
křesťany. Posláním církve je zasáhnout ztracený svět a říct lidem 
o Boží lásce. Matouš 28,18–20, který se někdy nazývá „Velké 
poslání“, je hlavním mandátem pro evangelizaci a učednictví:
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„Ježíš přistoupil a řekl jim: ‚Je mi dána veškerá moc na nebi 
i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte 
ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali 
všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky 
dny až do skonání tohoto věku.‘ “ (Matouš 28,18–20)

Ježíš přikazuje učedníkům dělat čtyři věci. Za prvé máme jít. 
Nemůžeme sedět v církvi a čekat na Kristův návrat. Jsme sou-
částí tohoto světa, abychom šli ven a našli lidi, kteří se potřebují 
dozvědět o Ježíši Kristu a seznámit je s ním. Moje místní církev 
například pravidelně chodí do komunity pár kilometrů od naší 
budovy. Rozdáváme potraviny, hrajeme hudbu, zajišťujeme pro-
gram pro děti a sdílíme s nimi příběhy o tom, co pro nás Bůh 
udělal. To je jen další způsob, jak sdílet dobrou zprávu o Ježíši 
Kristu v konkrétní komunitě.

Za druhé jsme povoláni činit učedníky. Učedník je učedníkem 
Ježíše. Každý křesťan by se také měl snažit dělat učedníky z dal-
ších lidí. Být učedníkem znamená víc než jen požádat Ježíše, aby 
byl součástí našeho osobního života. Jedná se o dlouhodobý zá-
vazek pomáhat druhým na jejich duchovní cestě. Všichni bychom 
měli mít lidi, kteří nám pomáhají přiblížit ke Kristu, a všichni 
bychom měli pomáhat jiným lidem přiblížit se ke Kristu. Vzpo-
mínáte si na Jasona, kterého jsem vám představil na začátku této 
kapitoly? On je příkladem učedníka. Jeho oddanost Kristu a služ-
bě pomohla dalším mladým lidem na jejich duchovní cestě. Tak 
jak rostl v Kristu, pomáhal růst i jim.

Ve 2. Timoteovi 2,2, apoštol Pavel říká svému spolupracovní-
kovi Timoteovi: „Co jsi ode mne slyšel před mnoha svědky, svěř 
to věrným lidem, kteří budou schopni učit zase jiné.“ Učednictví 
znamená být trénován, abychom mohli trénovat ostatní.

Kromě činění učedníků jsme také povoláni křtít. Křest vodou 
je praxí místní církve. Jedná se o veřejné prohlášení, že se daná 
osoba rozhodla dát svůj život úplně Kristu. Každý křesťan by 
měl být pokřtěn ve vodě co nejdříve poté, co odevzdá svůj život 
Pánu.
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Nakonec jsme povoláni učit lidi poslouchat Kristovy příkazy. 
Děláme to nejen prostřednictvím našich slov, ale i našeho pří-
kladu. Musíme být příklady toho, co znamená poslouchat Krista. 
Proto je posláním církve zasáhnout ztracené, dělat z nich učední-
ky a křtít je. I to je posláním členů církve. Bůh může využít vaše 
schopnosti, aby pomohl církvi naplnit své poslání na zemi.

Role církevních vedoucích
Cíl 2: Zdůraznit odpovědnosti vedoucích v církvi.

Vzhledem k tomu, že posláním církve je zasáhnout ztracené, 
všichni křesťané by měli být služebníky ve smyslu osobní evan-
gelizace a učednictví. Nicméně v církvi jsou vedoucí, kteří mají 
odpovědnost za organizaci práce a pomoc s motivováním lidí, aby 
naplnili svou misi. Nejviditelnějším vedoucím v církvi je pastor.

Pastoři
Titul pastor pochází z řeckého slova, které znamená „pastýř“. 

Podobně jako pastýři se pastoři mají postarat o Boží stádo. První 
Petrův 5,2 říká pastorům: „Starejte se jako pastýři o Boží stádce 
u vás, ne z donucení, ale dobrovolně, jak to Bůh žádá, ne z nízké 
zištnosti, ale s horlivou ochotou.“ V dalších biblických pasážích, 
jsou pastoři označováni jako starší (1. Timoteovi 5,17; Titovi 1,5; 
Jakubův 5,14; 1. Petrův 5,1). Pastoři nebo starší mají mnoho po-
vinností:

1) vedení a dohled nad církví
2) péče o duchovní potřeby církve
3) modlitby za nemocné a potřebné
4) poradenství
5) být příkladem
6) kázat a vyučovat.



- 100 -

Cílem je sdílet Boží slovo natolik jasně, aby ho lidé mohli apli-
kovat do svých životů.

Naše odpovědnost vůči pastorům nebo starším je také dána 
v Písmu. Židům 13,17 nám říká: „Poslouchejte ty, kteří vás ve-
dou, a podřizujte se jim, protože oni bdí nad vámi a budou se za 
vás zodpovídat. Kéž to mohou činit s radostí, a ne s nářkem; to by 
vám nebylo na prospěch.“ Bible nás také vede k tomu, abychom 
se modlili za představitele církve a podporovali je vším možným 
způsobem.

Diakoni
Kromě pastorů jsou dalšími hlavními vedoucími v církvi di-

akoni. Skutky 6,3 zaznamenávají první využití diakonů v círk-
vi. Diakoni obvykle dohlížejí na různé provozní aspekty církve 
s cílem poskytnout čas pastorům, aby se zaměřili na duchovní 
vedení. Bible je jasná v tom, že diakoni musejí být lidé nejvyšší 
integrity a musejí mít jasný přehled o biblických pravdách. Jejich 
životy musí hodny úcty (1. Timoteovi 3,8–13).

Biblické ilustrace církve
Cíl 4: Popsat způsoby, kterými je církev popsána v Písmu.

Církev jako lidské tělo
Bible popisuje církev několika různými způsoby. Jedním z běž-

ných popisů církve je, že funguje jako lidské tělo. Bible popisuje 
církev jako „tělo Kristovo“ (1. Korintským 12,27). Jiné texty Pís-
ma odkazují ke Kristu jako hlavě těla, církve (viz Efezským 1,23; 
4,15 a Koloským 1,18).

Doslovně vzato, hlava vede a řídí tělo. Lidské tělo nedělá nic 
bez souhlasu hlavy. Dokonce i srdeční tep a dýchání jsou řízeny 
hlavou. Podobně Kristus jako hlava církve vede a řídí církev. Cír-
kev by neměla dělat nic bez Kristova svolení a vedení.

Existuje řada dalších znaků, kterými se církev podobá lidské-
mu tělu. První Korintským 12,12 říká: „Tak jako tělo je jedno, ale 
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má mnoho údů, a jako všecky údy těla jsou jedno tělo, ač je jich 
mnoho, tak je to i s Kristem.“ Jako členové Kristova těla máme 
všichni různé funkce a schopnosti. Avšak potřebujeme se navzá-
jem, abychom fungovali efektivně.

Selhání spolupráce ohrozí naši Bohem danou misi. Z tohoto 
důvodu Pavel napomíná: „…aby v těle nedošlo k roztržce, ale 
aby údy shodně pečovaly jeden o druhý. Trpí-li jeden úd, trpí spo-
lu s ním všechny. A dochází-li slávy jeden úd, všechny se radují 
spolu s ním.“ (1. Korintským 12,25–26) Každý člen těla Kristova 
musí dělat svou část k udržení moci tohoto vztahu a plnit Boží 
poslání.

Církev jako nevěsta
Bible také popisuje církev jako Kristovu pravou nevěstu (2. Ko-

rintským 11,2; Efezským 5,26–27; Zjevení 19,7). Pavel pozname-
nal: „Protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, 
těla, které spasil. Ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy 
mají být ve všem podřízeny svým mužům.“ (Efezským 5,23–24) 
Písmo naznačuje, že manželský vztah mezi mužem a ženou má 
odrážet Kristův vztah k církvi. Z tohoto důvodu má být manžel 
hlavou rodiny, stejně jako je Kristus hlavou církve.

To neznamená, že by měli manželé panovat nad svými man-
želkami. Místo toho platí: „Muži, milujte své ženy, jako si Kris-
tus zamiloval církev a sám se za ni obětoval.“ (Efezským 5,25) 
Kristus obětoval pro svou církev vše. Stejná obětující se láska by 
měla být vidět v manželských vztazích. Pokud manželé milují 
své manželky tak, jako Kristus miluje církev, pak by mělo být pro 
ženy snadné se této lásce poddat.

Církev jako rodina
Další ilustrací církve je rodina. Církev by měla být prostředím, 

kam lidé patří, kde se stýkají a pracují společně v lásce a pokoji. 
Pavel nabádá: „Prosím vás, bratří, pro jméno našeho Pána Ježí-
še Krista, abyste všichni byli svorni a neměli mezi sebou roztrž-
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ky, nýbrž abyste dosáhli plné jednoty smýšlení i přesvědčení.“ 
(1. Korintským 1,10) Může být obtížné žít v církvi bez rozdělení, 
ale pokud jsme poddáni Duchu Božímu, on to umožňuje.

Základem naší jednoty je vzájemná láska. První Janův 3,11 
říká „abychom se navzájem milovali“. To znamená, že se musí-
me naučit vycházet s ostatními členy církve. Musíme se za sebe 
modlit, starat se o sebe a být ochotni se pro sebe navzájem oběto-
vat. Nemůžeme to s druhými vzdát nebo být vůči nim negativní. 
Jan 13,35 trvá na tom, že svět pozná, že jsme učedníky Ježíše, 
podle naší vzájemné lásky. Musíme se navzájem milovat tak, jako 
Kristus miluje nás.

Tato láska zahrnuje vzájemné odpuštění. Efezským 4,32 říká: 
„Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzá-
jem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám.“ Vzhledem k tomu, že Bůh 
odpustil nám, je naší povinností odpouštět všechno druhým. To 
znamená, že musíme překonat urážky a navzájem si prokázat mi-
lost. Neměli bychom si zaznamenávat, jak často nám lidé ublížili, 
ale měli bychom se vzdát svých práv v zájmu zachování pokoje 
v Boží rodině.

Nakonec Boží rodina by měla být velkorysá. „A tak dokud je 
čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny 
víry.“ (Galatským 6,10) Musíme hledat způsoby, jak pomoci ji-
ným lidem, sdílet se s nimi a požehnat je. Musíme myslet nejprve 
na druhé, ne na sebe. To je jádrem toho, co to znamená být Boží 
rodinou – církví.

Závěr
Příslušnost k církvi znamená mnohem víc než týdenní dochá-

zení na kázání. Být součástí církve vyžaduje spolupráci s dalšími 
věřícími k naplnění Božího poslání na zemi. Pokud nepatříte do 
místní církve, začněte tento týden tím, že najdete místo, kde se 
můžete věrně zapojit a přispět svým obdarováním. Pokud již pa-
tříte do církve, zvažte, zda nabízíte sami sebe a své schopnosti 
církvi, tak jak Bůh chce. Proste Boha, aby vám ukázal, do čeho 
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byste měli být zapojeni. Když to uděláte, zjistíte, že se váš vztah 
s Ježíšem Kristem prohlubuje.

VERŠE K ZAPAMATOVÁNÍ
Matouš 28,19–20
Skutky 2,42
1. Korintským 12,12
Galatským 6,10
Efezským 4,32
1. Timoteovi 2,1
Židům 10,25
Židům 13,17
1. Janova 3,11

TEST
Po prostudování lekce si, prosím, pozorně přečtěte každou stu-

dijní otázku a zakroužkujte správnou odpověď. Na každou otázku 
existuje pouze jedna správná odpověď.

1. Slovo „církev“ pochází z řeckého slova, které zna-
mená

a) shromáždění.
b) Boží dům.
c) skupinu věřících.

2. Který postoj je správný ohledně chození do církve?
a) Chození do církve je zbytečné, protože všichni věřící pů-

jdou do nebe.
b) Věřící by měli chtít chodit do církve, aby se přiblížili 

k Bohu.
c) Chození do církve je zapotřebí, abychom se dostali do 

nebe.
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3. Jaký byl Ježíšův postoj k účasti na bohoslužbách?
a) Ježíš jen zřídka navštěvoval bohoslužby, protože věděl, že 

jsou k ničemu.
b) Ježíš se pravidelně účastnil bohoslužeb, aby nám byl příkla-

dem.
c) Ježíš řekl, že pokud nebudeme chodit do církve, tak se ne-

dostaneme do nebe.

4. Která kniha Bible popisuje zvyky a bohoslužebné 
zvyky první církve?

a) Skutky
b) Matouš
c) Zjevení

5. Kterou z následujících věcí Bible nezmiňuje, že by se 
dělala při všech bohoslužbách církve?

a) Konzumace jídla
b) Kázání
c) Modlitba

6. Co je hlavním posláním církve?
a) Zasáhnout ztracené, křtít je a činit z nich učedníky.
b) Potěšit členy vytvořením příjemné rodinné atmosféry.
c) Pravidelně se scházet, abychom se navzájem povzbuzovali, 

abychom zůstali věrní Kristu.

7. Pro jaké vedoucí v církvi je použito slovo „pastýř“?
a) Diakon
b) Starší
c) Pastor
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8. Kdo je hlavou církve?
a) Starší
b) Ježíš
c) Pastor

9. V Písmu není církev zobrazena
a) jako nevěsta
b) jako manžel
c) jako tělo

10. Jak bude svět vědět, že jsme Ježíšovi učedníci?
a) Protože chodíme do církve.
b) Prostřednictvím našich dobrých skutků.
c) Podle naší vzájemné lásky.

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI
Poznámka: Pokud jste zodpověděli studijní otázku nespráv-

ně, můžete najít cíl, ze kterého otázka vychází v odkazu v závor-
kách.

1.a (6.1)
2.b (6.1)
3.b (6.1)
4.a (6.1)
5.a (6.1)
6.a (6.2)
7.c (6.3)
8.b (6.4)
9.b (6.4)
10.c (6.4)
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