
LEKCE 9
CÍRKEV:
SPOLEČENSTVÍ BOŽÍHO LIDU

Už jsi někdy pozoroval hrající si děti a všiml sis přitom, jak
je to k sobě přirozeně táhne? To pouze dokazuje, že člověk je tvor
společenský - patří k jeho přirozenosti, aby vytvářel vztahy a měl
společenství s jinými, jemu podobnými lidmi. Není tedy nic divného,
že Ježíš ustanovil společenství stejně smýšlejících lidí, církev, aby se
skrze ni mohla naplnit Boží vůle. Církev je společenstvím Božího lidu,
ve kterém jsou vzájemné vztahy založeny na individuálním vztahu
s Ježíšem Kristem.

Petr prohlásil: "Kdysi jste ,vůbec nebyli lid', nyní však jste lid Boží'
(1Pt 2,10). Byli jsme venku; naše hříchy nás oddělily od Boha. Když
jme však přijali Ježíše jako svého Spasitele, vírou jsme byli přivedeni
skrze Krista do nového vztahu s Bohem. Tento nový vztah nám přinesl
rovněž nový vztah k ostatním věřícím. Stali jsme se součástí Boží
rodiny, církve.

V této lekci se tedy budeme zabývat církví, tímto nástrojem, který
si Bůh vyvolil ke své slávě, k budování duchovního života a k nesení
dobré zprávy lidem. Když porozumíme pravému významu církve,
pochopíme i postoj našeho Pána, který si natolik církve cenil, že se
sám za ni obětoval (Ef 5,25).
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osnova lekce
Co je církev

Kdy církev vznikla

Jaká církev je

Co církev činí

cíle lIekce
Po ukončení této lekce bys měl být schopen:

• definovat pojem církev a rozlišovat mezi biblickými a nebiblickými
definicemi.

• uvést, kdy církev povstala a doložit své tvrzení z Bible.

• vysvětlit dvojí charakter církve.

• uvést tři základní účely církve a způsob, kterým je každého z nich
dosaženo.
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studijní činnost
1. Jako pozadí pro tuto lekci si přečti Sk 2; 1K 12,12-31; Ř 12;

Ef 4,1-16; 5,22-33.

2. Prostuduj si rozvinutí lekce způsobem uvedeným v lekci 1.

rozvinutí lekce

COJECÍRKEV
Úkol I. Rozpoznej biblickou definici pojmu církev.

1. Předpokládejme, že jsi při rozhovoru s nějakým člověkem použil
slovo církev. On však je slyší poprvé a tak se tě ptá: "Co to je ta církev?"
Pokus se na základě své vlastní zkušenosti odpovědět ve svém po-
známkovém sešitě na tuto otázku.

Pokud jsi jako většina dnešních lidí, tvá odpověď na předešlou
otázku zněla asi následovně: "Církev je místo, kde se lidé shromažďují
k bohoslužbám." Pokud ses chtěl vyjádřit přesněji, možná jsi uvedl
toto: "Slovo církev znamená organizaci tvořenou skupinami lidí, kteří,
ačkoli na různých místech, zastávají stejná doktrinální hlediska, řídí
se stejnými pravidly a mají podobné cíle."

Obě odpovědi nám poskytují určitou představu, co většina lidí
chápe pod pojmem církev, a obě lze považovat z hlediska současného
používání uvedeného slova za správné. Nicméně, když Bible ho-
voří o církvi, přikládá tomuto slovu mnohem větší význam, než mu
přikládají uvedené odpovědi.

Bible ve skutečnosti nemá na mysli - jak je tomu dnes často u nás -
budovy, když hovoří O církvi, ale určité lidi, kteří tvoří církev. Ani
nernluví o církvi jako o organizaci. Lidé, kteří takto chápou pojem
církev, spojují jej většinou s určitými denominacemi, jako jsou např.
katolíci, baptisté, metodisté ap.

Y biblickém pojetí existují dvě definice slova církev. Kořen řeckého
slova ekklésia, které v Novém zákoně překládáme slovem církev, nám
poskytuje představu lidí, kteří odpověděli na Boží volání. Poté, CO

odpověděli na jeho volání a vyznali Ježíše jako Pána, se stali členy Boží
rodiny. Zasvětili svůj život hlásání evangelia, jak jim to Pán přikázal.
Jsou společenstvím poslušných lidí, kteří jsou zorganizovaní k tomu,
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aby plnili Boží vůli. V širším měřítku toto společenství věřících, kteří
vyznávají Ježíše jako Pána, představuje všeobecnou církev, která se
také nazývá neviditelná církev. Do tohoto pojmu jsou zahrnuti všichni
věřící na všech místech, kteří mají tutéž víru a zachovávají věrnost
Ježíši Kristu.

V Bím měřítku pak církev znamená shromáždění lidu. Jedná se
o věřící z dané lokality, kteří sdílejí tutéž víru v Ježíše Krista a
shromažďují se ke společné bohoslužbě. Takovouto skupinu lidí nazý-
vámemístní neboli viditelnou církví. Příklady místní církve nacházíme
v Novérn zákoně:

Ř 1,7: "Všem vám v Římě, kdo jste Bohem milováni a povoláni ke
svatosti ... "

1K 1,2: " ... církvi Boží v Korintu, posvěceným v Kristu Ježíši,
povolaným svatým ... "

Ga 1,2: " církvím v Galacii ... "

Fp 1,1: " všem bratřím v Kristu Ježíši, kteří jsou ve Filipech, i
biskupům a jáhnům ... "

Obecně řečeno, církev, jak o ní hovoří Nový zákon, je spole-
čenstvím Božího lidu. Pojem společenství je při popisování církve
velice důležitý, protože hovoří o jednotlivých věřících, kteří se společ-
ně scházejí, aby měli mezi sebou obecenství a aby společně uctívali
Boha. Toto společenství ducha je vylíčeno v Sk 2,42-47:

Vyl rvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a
modlili se. Všech se zmocnila bázeň, neboť skrze apoštoly se stalo
mnoho zázraků a znamení. Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli
všechno společné. Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle
toho, jak kdo potřeboval. Každého dne pobývali svorně v chrámu,
po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a upřímným
srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával
k jejich společenství ty, které povolával ke spáse.
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Bible učí, že církev je nástrojem, který si Bůh vyvolil k těmto
účelům:

1. Umožňuje společné uctívání (J 4,20-24, srov. ža 10,25).

2. Umožňuje duchovní růst věřících (Ef 4,13-16).

3. Nese ostatním lidem dobrou zprávu o spasení v Kristu
(Mt 16,18; 24,14; 28,18-20).

Později se v této lekci budeme jednotlivými funkcemi zabývat
podrobněji

V Písmu se často setkáváme s pojmy církev Boží nebo církev Kristo-
va. Poukazují na to, že důležitost shromáždění se neodvozuje od jeho
členů, ale od jeho Hlavy, Ježíše Krista, Syna Božího.

Církev je tedy božsky vytvořeným společenstvím vykoupených hříš-
níků, kteří mají společného Spasitele. Toto společenství tvoří jednotu,
protože jednotlivé údy jsou vzájemně spojeny a každý jednotlivý úd je
zároveň v Kristu - spojením, které uskutečňuje Duch svatý.

Nový zákon zaznamenává, že nově obrácení věřící byli vybízeni, aby
se po svém vyznání Ježíše jako Pána dali pokřtít ve vodě a dali tak
najevo svou jednotu s Kristem (viz Sk 2,38; 8,]2-13; 9,1-19; 10,47-48)).
Noví věřící, z nichž byly tvořeny místní církve, a kteří byli součástí
všeobecné církve, měli tyto vlastnosti:

1. Byli to vyznávající věřící v Ježíše

2. Po svém vyznání se dali pokřtít.

3. Jak nejdříve to bylo možné, byli zorganizováni, aby tvořili
společenství (srov. Sk 13,43 a ]4,23).

4. Jejich záměr byl zcela jasný: spojit se ve společném uctívání a
plnit Boží vůli.
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2. Zalkroužkuj písmeno před každým vhodným dokončením násle-
dujícího tvrzení: V biblickém pojetí slovo církev zahrnuje představu

a) budovy, ve které se lidé shromažďují ke společným bohoslužbám.

b) shromáždění Božího lidu, které sdílí společnou víru a oddanost
Ježíšovi.

c) božsky vytvořené společenství věřících, kteří důvěřují stejnému
Spasiteli a kteří pro svou jednotu s ním tvoří i vzájemnou jednotu.

d) jakékoli náboženské skupiny, organizace či denominace jaké-
hokoli rozsahu.

e) celosvětové společenství věřících, kteří vyznávají společnou víru
v Boha a uznávají Ježíše Krista jako Pána.

KDY cíRKEV VZNIKLA
Úkol 2. Uved' dva biblické doklady vzniku církve a vyjmenuj sedm druhů

činnosti věřících v první církvi.

S myšlenkou společenství božího lidu se poprvé setkáváme ve
Starém zákoně, kdy Bůh Abrahamovi zaslíbil, že jeho rodina se stane
požehnáním pro celou zemi (Gn 12,1-3). Toto zaslíbení bylo potvrze-
no při vysvobození Izraele z egyptského zajetí. Představa společenství
Božího lidu se pak stala více zřejmou, když Bůh zřetelně určil pod-
mínky smlouvy (zodpovědnost i požehnání), kterou uzavřel s Abra-
hamem (Srov. Ex 19,4-6 a Gn 22,17-18)

Avšak Starý zákon dosvědčuje, že národ izraelský selhal při naplně-
ní svého poslání být požehnáním svým svědectvím a příkladem pro
celou zemi. Ačkoli i ve Starém zákoně existovalo společenství Božího
lidu, nedosáhlo zamýšleného účelu. Boží záměr povolat lidi ze světa
k sobě, vykoupit je z hříchu a dát jim své spasení však přesto neselhal.
Tohoto záměru bylo dosaženo smrtí a vzkříšením Ježíše Krista, jeho
milovaného Syna.

Ježíš během své pozemské služby uvedl představu církve jako
společenství Božího lidu. Prohlásil, používaje přitom budoucího času:
"Zbuduji svou církev" (Mt 16,18). Pavel v Ef 1,19-23 naznačuje, že aby
mohla vzniknout církev, s Ježíšem jako hlavou vykoupeného spole-
čenství, muselo nejdříve dojít ke vzkříšení a nanebevstoupení.
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Vzkřísil ho (Krista) z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích
... Všechno podrobil pod jeho nohy a ustanovil jej svrchovanou
hlavou církve, která je jeho tělem, plností toho, jenž přivádí
k naplnění všechno, co jest (v. 20.22-23).

Kristovo vzkříšení a nanebevstoupení bylo nutné i z toho důvodu,
aby se Ježíš mohl stát věčným veleknězem, který by se přimlouval za
svůj lid (církev). Navíc mohl takto udělit své církvi dary, které církev
nutně potřebuje ke svému působení (viz Žd 4,14-16; 7,25; Ef 4,7-12).

3. Na základě právě uvedených novozákonních pasáží rozhodni, které
tvrzení je pravdivé.

a) Podle Bible byla církev ustanovena během Ježíšovy pozemské
služby.

b) Písmo ukazuje, že muselo nejdříve dojít k Ježíšově. smrti, vzkříšení
a nanebevstoupení, než mohla být ustanovena církev.

Je tradičně přijímanou skutečností, že "oficiálně" začala církev
existovat v den letnic, ačkoli se věřící scházeli už i předtím. Podívejme
se na některé důkazy:

1. Ježíš, krátce před tím, než vstoupil do nebe, řekl svým učední-
kům, "aby neodcházeli z Jeruzaléma: Čekejte, až se splní Otcovo
zaslíbení, o němž jste ode mne slyšeli. Jan křtil vodou, vy však budete
pokřtěni Duchem svatým, až uplyne těchto několik dní" (Sk 1,4-5; viz
rovněž J 14,12; 16,7-8.13-15).

2. Ježíš také zaslíbil, že, jakmile budou učedníci pokřtěni v Duchu
svatém, budou po celém světě mocnými svědky evangelia (Sk 1,8).

3. Přesně podle Ježíšových slov byli učedníci, zatím co se
modlili v horní místnosti, pokřtěni, když Duch svatý sestoupilo letni-
cích a začal přebývat vjejich životech (Sk 2,1-4; srov. J 7,37-30 a 14,17).

4. Navíc, ještě tentýž den 3000 lidí zareagovalo na poselství evange-
lia a stalo se součástí věřící komunity. Takto byla ustanovena církev.
Ihned také začala plnit své poslání - oslavovala Boha, poskytovala
duchovní stravu věřícím a zvěstovala evangelium.

Příchod Ducha svatého je tedy zároveň začátkem nového údobí,
kdy věřícím byla dána moc svědčit o spasitelné milosti Boží a Božím
všeobecném volání ke spasení. Kniha Skutků prohlašuje, že počínaje
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tímto dnem jednali věřící jako rodina nebo jednolitý celek. Zde jsou
některé z vlastností těchto věřících i celé první církve:

1. Jejich doktrína se zakládala na učení apoštolů (Sk 2,42).

2. Měli společenství s ostatními věřícími (Sk 2,43).

3. Dodržovali ustanovení křtu ve vodě a večeře Páně
(Sk 2,41-42.47; viz Mt 28,19; 1K 11,23-26).

4. Shromažďovali se k veřejným bohoslužbám a modlitbám
(Sk 2,46; 4,23-31).

5. Pomáhali potřebným lidem (Sk 2,41; 4,32-35; 6,1-7).

6. Ustanovili ty, kdo pak šli na jiná místa, aby zvěstovali evange-
lium a zakládali společenství věřících (Sk 8,14-17; 11,22).

7. Dohlíželi na jednotlivé stránky šíření evangelia, včetně lidí, kteří
jím byli zasaženi, a praxe, která se vyvinula u nově obrá-
cených křesťanů; dali křesťanům základní normy pravého
učení (Sk 11,1-3.18; 15,4-35).

4. Ve svém sešitě uveď dvě věci, které se udály o letnicích, a které nám
slouží jako důkaz, že toho dne, krátce po Ježíšově nanebevstoupení,
vznikla církev (viz Sk 2).

5. Vyjmenuj zpaměti sedm druhů činnosti věřících v první církvi, které
jim daly charakter jednolitého těla, církve. Odpověď si zapiš do svého
sešitu a pak si ji srovnej se seznamem, který jsme uvedli v této části.
Odpovídá tento seznam působení tvé místní církve?

JAKÁ cíRKEV JE
Úkol 3. Rozpoznej vlastnosti, které popisují charakter církve.

Kdlyž nějaký človčk přijímá Ježíše jako Pána, Duch svatý, který
uskutečňuje proces spasení, připojuje rovněž daného člověka k ostat-
ním věřícím ve společenství, které nazýváme církev, tělo Kristovo .

. V Bibli je církev přirovnávána k tělu, nevěstě, budově, vinným rato-
lestem, stádu. Stejné obrazy jsou používány v případě jednotlivého
věřícího, místní i všeobecné církve.
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6. Přiřaď jednotlivé pojmy (pravý sloupec) k biblickým místům, která
jsou jejich popisem (levý sloupec).

· a L 15,4-10 (stádo)

· b 2K 11,2 (nevěsta)

.... cIK 3,16-17 (budova)

· ... d Ef 1,22-23 (tělo)

.... e Žd 13,20 (stádo)

· ... f J 15,1-5 (ratolesti)

1) Jednotlivý věřící

2) Místní církev

3) Všeobecná církev

Na tomto cvičení můžeme do jisté míry vidět charakter církve.
Zatímco jednotlivý věřící ještě neznamená církev, církev je tělem,
které je tvořeno mnoha jednotlivými věřícími. Pokud budeme církev
považovat za instituci či organizaci, brzy na ni přestaneme hledět jako
na společenství věřících - věřících, kteří jsou, jako výsledek svého
osobního vztahu k Ježíši, vzájemně spojeni blízkým svazkem. Tito
včřící si vzájemně slouží, vzájemně se milují a pomáhají jeden druhé-
mu v každodenním křesťanském životě. Charakter církve má tedy
dvojí rozměr: Za prvé, zahrnuje vzájemné vztahy věřících. Za druhé,
je viditelným projevem jednoty věřících s Kristem.

J. Církev zahrnuje vzájemné vztahy věřících a jejich vztah ke Kristu.
Kdyžje hříšník konfrontován s poselstvím evangelia, stojí před Bohem
sám. Rozhoduje se, zda přijme, anebo odmítne evangelium. Toto
rozhodnutí je čistě osobní a nikdo jej nemůže učinit místo něj. Ať se
už rozhodne jakkoli, v obojím případě zjistí, že jsou lidé, kteří si zvolili
stejně. A tak tedy, i když je spasení osobní záležitostí, není to záležitost
soukromá. Přivádí nás do osobního vztahu s Ježíšem Kristem a ostat-
ními věřícími. Obojíje nutné k duchovnímu růstu a rozvoji křesťanské-
ho charakteru jednotlivce.

Pavel prohlásilo vztahu k Ježíši Kristu, do kterého vstupuje věřící
v okamžiku svého spasení, toto: "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" (Ga 2,19-20). O vzájemném vztahu věřících řekl: ll' •• jste údy
téhož těla" (Ef 4,25). Tedy všichni věřící tvoří dohromady církev.
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Na jedné straně proto každý věřící jednotlivcem, který žije v osob-
ním vztahu s Kristem a má ve svém křesťanském životě osobní zodpo-
vědnost. Na druhé straně jsou pak všichni věřící spojeni dohromady
duchovním svazkem a jako celek rovněž vytvářejí vztah ke Kristu,
spolu se společnou zodpovědností vůči němu.

7. Písmo přirovnává vztah mezi Kristem a církví ke vztahu mezi hlavou
a tělem. Přečti si 1K 12,12-27; Ef 1,22-23; 4,7-16 a Ko 1,18. Na základě
těchto míst zakroužkuj písmeno před každým tvrzením, které PRA V-
DIVĚ vypovídá o těle Kristově.

a Tělo Kristovo má mnoho částí.

b Některé části těla jsou méně důležité než jiné.

(: Jednotlivý věřící může růst ke křesťanské zralosti, aniž by byl
aktivním údem v těle Kristově.

cl Každý věřící je částí Kristova těla.

e Kristus je svrchovanou hlavou církve, která je jeho tělem.

li Každý věřící se zodpovídá pouze Kristu.

I~ Pokud trpí v těle jeden úd, jiné údy rovněž pociťují tuto bolest a
trpí spolu s ním.

Dary, které Kristus udělil své církvi,jsou nezbytně nutné pro osobní
růst jednotlivých údů.

Tyto oddíly Písma nám ukazují, že to není pouhá náhoda, když Nový
zákon líčí křesťanský život jako společnou zkušenost. Nově obrácené
věřící to k sobě zcela přirozeně táhlo - ke společnému uctívání,
obecenství a svědectví. Novým narozením odložili svou starou, sobec-
kou přirozenost a stali se součástí společenství, kde se všichni sdíleli
a vzájemně o sebe pečovali.

Bible zřetelně ukazuje, že být partnerem jiným věřícím v těle, jež
má být vnímavé vůči své Hlavě, je velice náročný úkol. Pravdou je, že
každý z nás má svou vlastní zodpovědnost, která přesahuje naši osobní
volbu, náš vztah k Hlavě či naše vlastní měřítka hodnot. A nyní jme
postaveni před úkol fungovat jako součást těla Kristova. To byl také
důvod Pavlových starostí o církev v Korintu:
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Prosím vás, bratří, pro jméno našeho Pána Ježíše Krista, abyste
všichni byli svorni a ncměli mezi sebou roztržky, nýbrž abyste
dosáhli plné jednoty smýšlení i přesvědčení (lK 1,10).

Jako součást církve, která je jako jednolitý celek uvedena do vztahu
s Kristem, musím být ve shodě s jinými druhy v Kristu, pokud mám být
ve shodč s ním. Církev, jak je znázorněna v Písmu, jsou tedy lidé. Tito
lidé mají zvláštní vztah ke Kristu a skrze něj jeden k druhému.

2. Církev je viditelným projevem jednoty věřícího s Kristem. Bůh
vytvořil církev takovým způsobem, aby její charakter mohl být viděn
skrze vztahy věřících. Protože náš vztah s Kristem je duchovní zále-
žitostí, jediný způsob, jak se může stát viditelným, je skrze náš život.
Můžeme povědět jiným o tom, čemu věříme - a také to tak děláme.
Pokud se náš život vyznačuje laskavostí, nezištností a pravou křes-
ťanskou láskou, lidé začínají tušit, že náš neviditelný vztah s Kristem
je reálný a opravdový. Když však nežijeme v souladu s naším svědec-
tvím, nevčříci mohou říct: "Nemusíš mi nic říkat. Tvé skutky mluví
samy za sebe!"

To také platí o společném životě celé komunity věřících. Reálnost
vztahu mezi tělem (církví) a jeho Hlavou (Ježíšem Kristem) musí být
vidět na životě církve. Proto Pavel připomíná efezským věřícím, aby
byli "vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce a
usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje"
(Ef 4,2-3).

V Pavlově době existovaly veliké sociální bariéry mezi Židy a
pohany, otroky a svobodnými lidmi. Kromě evangelia nebyl žádný jiný
způsob. jak tyto přehrady překonat. Ef 2,11-22 vysvětluje, že křížem
Ježíše Krista se vše změnilo. Ježíš zbořil onu zeď mezi Židy a pohany
a učinil z nich ty, kdo "mají právo Božího lidu a patří k Boží rodině".
Vztah ke Kristu odstraňuje veškeré sociální rozdíly a sjednocuje lidi
v rodině Boží.

Jako údy jednoho těla měli být tito lidé s různým sociálním pozadím
jedné duše a jednoho smýšlení (viz Fp 2,2). Měli být k sobě laskaví a
plni soucitu. Ježíš učinil tento požadavek novým přikázáním: "Nové
přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem milo-
val vás, i vy se milujte navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste
moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým" (J 13,34-35).
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Vidíme tedy, že vztahy věřících se mají vyznačovat láskou. Tato
zásada je tak důležitá, že ji lze použít jako přesného ukazatele, který
určuje, jaký je vztah daného člověka k Bohu: "Kdo říká, že je ve světle,
a přitom nenávidí svého bratra, je dosud ve tmě" (lJ 2,9). Jan dále
pokračuje:

Řekne-li někdo: "Já miluji Boha", a přitom nenávidí svého bratra,
je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat
Boha, kterého nevidí. A tak máme od něho toto přikázání: Kdo
miluje Boha, ať miluje i svého bratra (11 4,19-21).

Z tohoto důvodu také Pavel napomenul korintské věřící za jejich
závist a svár, které vedly až k roztržkám, kdy se jeden hlásil k Pavlovi
a druhý k Apollovi (lK 3,4). Toto není křesťanské jednání, ale nedu-
chovní chování neduchovních dětí. Tyto příklady a přikázání nám
pomáhají vidět, že když nejsme ve shodě jedni s druhými, nejsme
rovněž ve shodě s Bohem.

~:. (Zvol si nejvýstižnější odpověď.) Církev s jejím charakterem du-
chovního společenství můžeme definovat jako

a) skupinu věřících, kteří se snaží vytvořit vzájemnou jednotu.

b) společenství všech věřících v jednotě s Kristem.

c) denní prožitky křesťanské zkušenosti.

9. Charakter církve jako viditelného vyjádření vztahu věřícího ke
Kristu můžeme definovat jako

a) duchovní svazek lásky k Bohu.

b) místo, kde se lidé scházejí ve skupinách podle svého sociálního
pozadí ke společnému uctívání.

c) místní shromáždění věřících, kteří svými vztahy tvoří vzájemnou
jednotu, jež se zakládá na lásce.

Vidíme tedy, že církev má duchovní charakter. Toto společenství
má však i svou praktickou stránku, kdy věřící projevují svůj vztah ke
svému Pánu i k sobě navzájem praktickým způsobem. Církev je spole-
čenstvím věřících, ve kterém vidíme a zakoušíme pravou lásku. Proto-
že láska je hlavním rysem duchovního vztahu, musí se nutně proje-
vovat v místní církvi:
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Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. V tom se
ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného
Syna, abychom skrze něho měli život. V tom je láska: ne že my jsme
si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna
jako oběť smíření za naše hříchy. Milovaní, jestliže Bůh nás tak
miloval, i my se máme navzájem milovat (11 4,8-11).

10. Na základě předešlé části uveď dvě vlastnosti, které popisují
charakter církve.

CO cíRKEV ČINÍ
Co církev koná? Jaký je účel její existence? Z Pavlova listu Efez-

ským se dovídáme, že Bůh vytvořil společenství věřících, aby přineslo
slávu jeho jménu. Celkový záměr, který Bůh má s naším spasením, je
abychom "se stali chválou jeho slávy" (Ef 1,6.12.14).

Způsob, kterým církev oslavuje Boha, má tři rozměry:

1. Nahoru - když věřící uctívají Boha

2. Dovnitř - když se věřící navzájem budují

3. Navenek - když věřící hlásají evangelium nevěřícím

Církev uctívá Boha
Úkol 4. Rozpoznej pravdivá tvrzení týkající se společného uctívání a

vysvětli, co při uctívání Bohu vzdáváme.

Uctívání je čin, ve které uznáváme, že Bůh je hoden naší úcty a slávy.
Při společném uctívání věřící vzdávají Bohu slávu a čest za jeho
milostivé dary, které nám udělil v Pánu Ježíši a skrze něj. Středem
zájmu pravého uctívání nejsou lidé, ale Etik Uctíváme Boha za to,
kým je (pro jeho charakter) a co činí.

V lekcích 1-3 jsme viděli mnoho důvodů, proč je Bůh hoden,
abychom jej uctívali. Žalm 107,1-3 nás vybízí: "Chválu vzdejte Hospo-
dinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné! Tak ať řeknou ti,
kdo byli Hospodinem vykoupeni, ti, které vykoupil z rukou protivníka,
které shromáždil ze všech zemí. .. "
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Ježíš prohlásil, že Bůh hledá lidi, kteří by jej uctřvali ,v Duchu
a v pravdě" (J 4,23). To znamená, že naše uctívání musí být upřímné
a musí se zakládat na našem osobním vztahu s Ježíšem Kristem. Je to
náš duch ve společenství s Duchem svatým, který má uctívat Boha.
Tím, že nám poskytl spasení, Bůh navždy odstranil překážky, které by
nám zabraňovaly mít s ním obecenství (viz ža 4,16; 10,19-22). Pravé
uctívání se nezakládá na tom, co pro Boha konáme, ale spočívá na
našem poznání a přijetí toho, co on učinil pro nás - ve smrti a vzkříšení
Ježíše.

Naše uctívání je naprosto odlišné od pohanského uctívání. Pohané
uctívají bohy vyrobené ze dřeva či kamene. Svým uctíváním chtějí
usmířit hněv svých bohů a získat si jejich přízeň. Když však Boží lid
uctívá svého Boha, uvědomuje si, že Bůh mu již nabídl a stále nabízí
své milosrdenství a milost (Z 118,1). Uctívání je tedy projevem vděč-
nosti a díků Bohu za jeho milost. Zahrnuje jak chválu, tak klanění.

I když můžeme našeho Boha uctívat v soukromí - a často to tak
děláme - je důležité, abychom si uvědomili, jaký význam má společné
uctívání, které je symfonií chvály věnovanou Bohu. Když se Boží
rodina schází před Boží tváří, aby jej oslavovala, každý věřící může
prakticky pocítit realitu jednoty Božího lidu. Společné uctívání má
určitou duchovní dynamiku, kterou by jednotlivec nikdy nedokázal
vyjádřit ani zakoušet. To znamená, že když se spojíme v uctívání,
je v tom duchovní moc, která nám přináší užitek a posiluje jednotlivce,
kteří takto uctívají. Když slyším uctívat jiné věřící, pomáhá mi to při
mém vlastním uctívání Boha. To je také důvod, proč nás Písmo
napomíná: "Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce
a k dobrým skutkům. Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to
nékteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více ... " (Zd 10,24-25).

Při společném uctívání chce církev, pod vedením Ducha svatého a
v souladu se Slovem Božím, oslavovat Boha rozličnými pro-
středky - písněmi, modlitbou a službou Slova. Je však důležité uvědo-
mit si, že projít pouze jednotlivými formami uctívání ještě neznamená,
že jme opravdu uctívali. Můžeme ocenit krásu hudby, schopnosti
kazatele nebo se radovat z toho, že jsme se sešli s jinými lidmi, a přesto
selhat ve věci uctívání Boha. Pamatuj, že tím hlavním účelem veškeré-
ho uctívání je oslavování Boha. Na něj se musí soustřeďovat naše
uctívání.
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Bible uvádí mnoho příkladů společného uctívání. Podívejme se
alespoň na některé:

Neh 8,6: "Ezdráš dobrořečil Hospodinu, Bohu velikému, a všechen
lid odpověděl s pozdviženýma rukama: ,Amen, Amen.' Padli na
kolena a klaněli se Hospodinu tváří až k zemi."

2Pa 29,28: "Celé shromáždění se klanělo, zněl zpěv a hlaholily
trubky."

Sk 2,46-47: "Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech
lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem.
Chválili Boha ... "

Zj 5,13: "A všechno stvoření na nebi, na zemi, pod zemí i v moři,
všecko, co v nich jest, slyšel jsem volat: ,Tomu, jenž sedí na trůnu,
i Beránkovi dobrořečení, čest, sláva i moc na věky věků!' "

Kromě zpěvu, modlitby a chvály církev rovněž společně uctívá tím,
že zachovává ustanovení, která jim Ježíš přikázal: křest ve vodě a
večeři Páně. Při křtu jsou nově obrácení věřící křtěni ve jméno Otce i
Syna i Ducha svatého na znamení vnitřní proměny. Když slavíme
večeři Páně, řídíme se Ježíšovými slovy: "To čiňte na mou památku.
Kdykoli tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt
Páně, dokud on nepřijde." Poslušné zachovávání těchto ustanovení je
rovněž projevem společného uctívání. (Viz Mt 28,19; 1K 11,23-26.)

ll. Která z následujících tvrzení, týkajících se společného uctívání,
jsou PRA VOlV Á? Zakroužkuj písmeno před možnostmi, které sis
zvolil.

a Účelem společného uctívání je utišit Boží hněv a získat si jeho
přízeň.

b Uctívání v Duchu a pravdě vyžaduje upřímnost a osobní vztah
k Ježíši Kristu.

c Společné uctívání spojuje věřící v jednotě a moci.

d Duchovní uctívání se vždy soustřeďuje na Boha.

e Písmo uvádí příklady společného uctívání a nařizuje je věřícím.

12. Uveď tři věci, které vzdáváme Bohu, když jej uctíváme.

226



CíRKEV: SPOLEČENSTVÍ BOŽÍHO LIDU

Církev buduje sebe sama
(lkal 5. Vysvětli význam slova budovat a vztah, který je mezi dary

Ducha, ovocem Ducha a církví.

Když zkoumáme biblický obraz působení církve, stává se nám zcela
zřejmou následující skutečnost: Bůh trvá na svém jednání s věřícími
jakospo/ečenstvím. Funkci tohoto společenství pochopíme lépe, když
si spojíme církev s představou těla. Písmo totiž používá tohoto obrazu,
aby lépe ozřejmilo činnost církve, duchovního těla (viz Ř 12,4-8;
1K 12,4-31 a Ef 4,7-16). Každý úd je důležitý a přispívá k zdravé
činnosti celého těla.

Lidské tělo je složitý organismus. Má mnoho částí a každá z nich
má odlišnou funkci. Podobně má i tělo Kristovo mnoho údů. Každý
úd má dar nebo více darů či schopností, které mu umožňují, aby
přispíval k prospívání celého těla. Jaké to jsou dary? Jejich výčet nám
ukáže, jak veliká rozmanitost darů je k dispozici údům těla Kristova.

1. Ř 12,4-8: Dar prorockého slova, služby, vyučování, povzbu-
zování, rozdávání, vedení, péče o trpící.

2. 1K 12,8-10: Slovo moudrosti, slovo poznání, víra, dar uzdra-
vování, působení mocných činů, proroctví, rozlišování duchů,
různé druhy jazyků, dar vykládat jazyky. (Viz rovněž v. 28-30.)

Je nutné neustále zdůrazňovat, že obdarovaní jedinci jsou darem
cirkvi, společenství věřících, aby Bůh skrze ně "své vyvolené dokonale
připravil k dílu služby - k budování Kristova těla" (Ef 4,12). To
znamená, že věřící žijí jedni s druhými ve vzájemném vztahu a jsou
jedni na druhých závislí. Každý úd Kristova tčla má nějakou službu,
"hřivnu" nebo má nějakým jiným způsobem přispět ke společnému
dílu; a každý úd potřebuje přispění ze strany ostatních údů. Spojeným
údům těla Bůh dal apoštoly, proroky, zvčstovate1e evangelia, pastýře
a učitele (Ef 4,11).

Je rovněž důležité pamatovat, že Kristovo tělo je duchovní orga-
nismus spojený s Kristem. To znamená, že je něčím více než pouhým
souhrnem jednotlivců. Ti, kdo věří v Krista, jsou spojeni dohromady
v jeho těle, protože jsou spojeni s Hlavou. Měli bychom vždy pama-
tovat, že zmíněná jednota pochází pouze a jedině od Krista. Protože
jednotlivé údy patří Kristu, patří také zároven sobě navzájem. Tělo
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slouží hlavě. Když v lidském těle odumře mozek, není již zapotřebí
těla. Pokud Kristu neuvolníme místo jako naší hlavě, zbytečné je pak
i celé tělo. JežÍŠ řekl církvi v Sardách: "Vím O tvých skutcích - podle
jména jsi živ, ale jsi mrtev" (Zj 3,1). Církev, aby mohla sebe budovat,
si musí udržet svůj vztah s hlavou, Ježíšem Kristem. Budovat znamená
"poučit nebo napravit duchovně, povznést či upevnit."

Bůh se postaral v tomto duchovním organismu, církvi, o soulad.
Tak, jako jednotlivé části lidského těla reagují na potřebu ostatních
částí, i duchovní tělo reaguje na potřeby jednotlivých věřících. Pokud
jeden úd trpí, i ostatní pociťují bolest. Pokud se jeden raduje, radují
se ostatní spolu s ním (IK 12,24-26). Důvod je tento: " ... roste celé
tělo, pevně spojené klouby navzájem se podpírajícími, a buduje
se v lásce podle toho, jak je každé části dáno" (Ef 4,16).

Proces budování těla někdy i znamená, že církev se musí očistit.
Jako nutný se může ukázat i kázeňský postup vůči údu, který zhřešil.
Ježíš se o tom zmínil (Mt 18,15-20) a udělil instrukce, jak jednat
s takovýmto člověkem, aby se to dělo v duchu lásky. Nicméně, pokud
odmítá uposlechnout a činit pokání, má být vyloučen ze společenství
věřících (jako příklad viz lK 5,9-13).

Vztahy věřícího s ostatními údy Kristova těla jsou oblastí, kde Duch
svatý působí své ovoce ve věřícím. Ovoce Ducha, jak je nacházíme v
Ga 5,22-23, představuje Kristovy vlastnosti, které se v nás vyvíjejí
během formování vzájemných vztahů v církvi. Jsou to láska radost,
pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání.

13. Dokonči uvedené věty:

a Církev buduje sebe sama. Budovat znamená

b Vztah mezi dary Ducha a církví se zakládá na skutečnosti, že

c Vztah mezi ovocem Ducha a církví spočívá v tom, že

Křesťanství neznamená osamělost či opuštěnost. Když čteme Skut-
ky apoštolů, vidíme zde, že Kristovo tělo je plně zaměstnáno uctí-
váním, vzájemným společenstvím lidí, kteří se spojili, aby oslavovali

228



CÍRKEV: SPOLEČENSTVÍ BOŽÍHO UDU

Boha ..růstem v jeho lásce a přiváděním jiných lidí do Božího králov-
ství. Církev je pro ty, kdo se zasvětili růstu, rozvoji a dospívání údů
Kristova těla. Když se toto děje, pak je církev připravena naplnit i své
třetí poslání: hlásat evangelium nevěřícím.

Církev hlásá světu evangelium
Úkol 6. Vysvětli, jakým způsobem by se mělo Ježíšovo učení o misijním

poslání církve uváděl do praxe.

Ježíšovo první přikázání potřebným lidem je "Přijd'" (Mt 11,28).
Když pak už jednou zakusili jeho odpuštění a přijetí, jsou vyzváni:
"Jdi" (Mt 28,19). Když je obec aktivních věřících v dané lokalitě
zbudovaná ve víře, je na čase obrátit svou pozornost a energii směrem
navenek - k nevěřícímu světu. Bůh používá člověka, aby získal člověka!
Když věřící nesou evangelium ostatním lidem, oslavují tím Boha.
Někdy tomu rovněž říkáme evangelizace (evangelizování) a doslovně
to vlastně znamená "hlásání (kázání) evangelia". Zodpovědností a
zároveň privilegiem církve je povědět všem lidem o Božím spasení.

Věřící jsou povolaní ze světa v tom smyslu, že jim svět již déle nemá
vládnout. Jsou však vyzváni, aby nesli nevěřícímu světu evangelium.
Ježíš se modlil k Otci: "Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze
světa ... Jako ty jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa"
(J 17,16.18). Věřící se mají oddělit od životního stylu ne křesťanů, být
však zapojeni při jeho proměňování. Protože jsou křesťané poslaní,
vzniká nám zde okamžitě představa misie (od slova mise - poslání).

Nový zákon nám v Mt 13,38 ukazuje rozsah zmíněného zvěstování
evangelia. JeŽíš řekl, že "pole je tento svět". Své následovníky vyzval:
"Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky ... a učte je, aby
zachovávali všecko, co jsem vám přikázal" (Mt 28,19-20, Mk 16,15).
Církev je takto povinna nést evangelium všude a všem.

Hlásání evangelia není pro křesťany otázkou volby. Ježíš řekl, že
když věřící obdrží moc Ducha svatého, budou mocnými svědky
"v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země"
(Sk 1,8). Když jsou lide spaseni a připojeni ke Kristovu tělu, Bůh je
oslaven, protože se takto věřící stávají opravdově produktivními, ne-
soucími ovoce křesťany - přesně tak, jak to Ježíš zamýšlel (J 15,1-8)
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14. Kniha Skutků nám částečně umožňuje pochopit, jak bychom se
měli dívat na naši zodpovědnost zvěstování evangelia. Přečti si násle-
dující verše a pak uveď, jaká byla v jednotlivých případech reakce
apoštolů.

a Sk 4,16-20: .

b Sk 4,31: .

c Sk 5,40-42: .

Dnes žije na zemi přibližně 4,7 miliard lidí. Odhaduje se, že kolem
3,1 miliard z nich doposud neslyšelo postačujícím způsobem zvěsto-
vání evangelia Ježíše Krista. Pán žně nás vyzývá, abychom jim zvěsto-
vali dobrou novinu. Bůh dnes vylévá po celém světě svého Ducha na
své služebníky a vybízí je, aby se cele vydali doposud nedokončenému
úkolu hlásání evangelia. Bůh svou církev vyzbrojil nejen mocí Ducha,
ale i účinnými prostředky, jako jsou rozhlas, televize, literatura a
(v některých zemích) masová evangelizační shromáždění, pomocí
nichž církev může naplnit své poslání. Evangelium je s přispěním
těchto prostředku zvěstováno v rozsahu jako nikdy předtím. Nicméně,
nejdůležitějším prostředkem zvěstování evangelia lidem ze světa je
účinné osobní svědectví a osobní příklad křesťana, který se podobá
Kristu; a to ve svém vlastním prostředí.

Naším cílem tedy je, abychom uviděli každého, kdo byl získán pro
Krista a přiveden ze světa, jak se poslušen výzvě vrací opět do světa,
tentokrát jako velvyslanec Ježíše Krista. Je Božím záměrem, aby se
každý věřící, s novým přesvědčením a standardem, vrátil do světa -
jako Boží zástupce, který nabízí spasení všem lidem. Tímto způsoben
může církev poslušně a účinně naplnit své poslání a přinést současně
slávu Bohu. .
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15. Zodpověz krátce následující otázky:

a Jak zní Kristův příkaz určený hříšníkovi (jedním slovem)?

b Jak zní Kristův příkaz určený věřícímu (jedním slovem)?

c Která je ta nejdůležitější věc, jež dal Kristus církvi, aby mohla
naplnit své poslání? .

d Koho Bůh používá, aby získal zpět ztraceného člověka?

e Ježíš řekl, že věřící nejsou ze světa. Co tím mínil?

f Co měl Ježíš na mysli, když řekl, že věřící jsou ve světě?

g Jaký postoj k misii by měla mít církev na základě příkladu apoštolů
z knihy Skutků
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osobní test

OTÁZKY S VÝBĚREM SPRÁVNÉ ODPOVĚDI. Zvol nejvýstiž-
nější odpověď.

1. V biblickém pojetí pojem církev znamená
a) skupinu věřících s podobnými názory.
b) společenství lidí, kteří odpověděli na Boží volání.
c) místo, kde se lidé scházejí ke společným bohoslužbám.
d) skupinu lidí, kteří zastávají stejná doktrinární stanoviska.

2. Biblický obraz církve jako těla s mnoha částmi naznačuje, že
a) lidé, kteří se shromažďují společně v Božím jménu, tvoří církev.
b) každá osoba je ve vztahu ke Kristu jeho církví.
c) církev zahrnuje mnoho lidí, kteří, díky svému individuálnímu vztahu
ke Kristu, mají vztah jedni k druhým.
d) všechny sbory jsou zorganizovány naprosto stejným způsobem.

3. Místní, viditelná církev
a) je celé Kristovo tělo.
b) jsou věřící z dané lokality, kteří sdílejí stejnou víru v Ježíše Krista
a kteří se shromažďují ke společnému uctívání.
c) jsou všichni věřící z jedné denominace.
d) je všeobecná církev.

4. Pojem společenství nám dává představu
a) vlády.
b) neviditelné církve.
c) lidí, kteří mají různé představy, jak by se věci měly dělat.
d) sdílení a obecenství.

5. Bible dokládá, že církev vznikla
a) během Ježíšovy pozemské služby.
b) v okamžiku Ježíšova nanebevstoupení.
c) v den letnic.
d) po obrácení Pavla.
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6. Duchovní charakter církve se viditelně projevuje

a) v tom, jak věřící demonstrují vzájemnou jednotu a lásku.

b) v tom, že Kristus žije v srdci včřících.

c) v darech Ducha.

d) ve zpěvu, modlitbě a kázání.

7. Co nejlépe dokazuje, že daný člověk miluje Boha?

a) Je o láska k jiným lidem.

b) Skutečnost, že tráví hodiny v modlitbě a uctívání.

c) Je o členství v místní církvi.

d) Skutečnost, že svědčí nevěřícím.

8. Bible učí, že dary Ducha jsou dány

a) kterémukoli člověku, který chce mít vlastní službu.

b) církvi ke zbudování a působí skrze věřící, když si navzájem slouží.

c) církvi, aby jí pomohly při zvěstování evangelia světu.

d) nadaným jedincům, aby v nich vypůsobily Kristův charakter.

9. Na příkladu církve jako Kristova těla se učíme, že církev by měla
svůj charakter odvozovat

a) od svých členů.

b) ocl svého díla.

c) od své hlavy.

d) ze vzájemného společenství.

10. KRÁTKÉ ODPOVĚDI. Vysvětli, jaký je účel církve

a ve vztahu k Bohu: .

b ve vztahu k samé sobě: .

c ve vztahu ke světu: .
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odpovědi na studijní otázky
8. b) společenství všech věřících v jednotě s Kristem.

1. Tvoje odpověď.

9. c) místní shromáždění věřících, kteří svými vztahy tvoří vzájemnou
jednotu, jež se zakládá na lásce.

2. Měl jsi zakroužkovat písmena b), c) a e).

10. 1) vztah lásky mezi věřícím a Kristem; 2) vzájemný vztah lásky mezi
věřícími.

3. b) Písmo ukazuje, že muselo nejdříve dojít k Ježíšově smrti, vzkří-
šení a nanebevstoupení, než mohla být ustanovena církev.

ll. Všechna kromě a jsou pravdivá.

4. Učedníci byli naplněni Duchem svatým, jak jim to Ježíš zaslíbil. Asi
3000 lidí přijalo zvěst evangelia a bylo připojeno k ostatním věřícím.

12. Cokoli z těchto možností: Sláva, čest, zbožná úcta, chvála, díku-
činění, dobrořečení, poslušnost.

5. Viz pokyny uvedené v zadání.

13. Tvé odpovědi by se měly podobat těmto:

a povznést, upevnit, poskytnout instrukce, napravit, posílit, káznit.

b dary jsou uděleny církvi jako celku k jejímu užitku. Projevují se
při společném uctívání.

c Duch v nás přináší skrze naše vztahy s ostatními věřícími své
ovoce. Bez vztahů není možný růst ovoce.

6. a 1) Jednotlivý věřící.

b 2) Místní církev.

c 2) Místní církev.

d 3) Všeobecná církev.

e 3) Všeobecná církev

fl) Jednotlivý věřící
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14. a Nemohli jinak, než mluvit o tom, co viděli a slyšeli.

b S odvahou mluvili slovo Boží.

c Dále učili a hlásali evangelium, že Ježíš je Mesiáš.

7. a), d), e), g) a h) jsou PRA VOlV Á

15. a Přijď.

b Jdi.

c Duch svatý

d Věřící (církev)

e Mínil tím, že se věřící oddělili od životního stylu lidí ve světě a
nejsou již déle světem ovládáni.

f Věřící mají poslání napomoci spasení světa - poslání hlásat
evangelium.

g Měla by se všemožně snažit hlásat evangelium celému světu.
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