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Dnes – výroční shromáždění pro členy a přátele sboru (všechny srdečně zvu) 
 příležitost zhodnotit uplynulý rok 
 volby staršovstva, diákonského a hospodářského týmu 
 příležitost připomenout si, co jsme od Boha dostali a poděkovat mu za to 

 
Dnes budeme společně přemýšlet o církvi, o pasivitě a aktivitě v místním sboru a o tom, co musíme mít, 
abychom byli užiteční pro Boha. 
 
V době totality se stát snažil vnutit církvi model „Jednoho muže“. 

 jeden člověk zodpovídal za sbor (díky tomu měl stát možnost církev buď přímo, nebo nepřímo 
ovládat, nebo ji alespoň mít pod kontrolou) 

 jeden člověk kázal, reprezentoval sbor, vedl všechny oblasti práce 
  
  

 
A církev si na to zvykla. Je to totiž lákavé a pohodlné pro obě strany. 
Členové sboru (tzv. laici) nemusí nic dělat, míst zodpovědnost, angažovat se. Jsou pasivními příjemci, což 
je pokušení pro posuzování, kritiku, nezávislost- 
„Jeden muž“, tedy kazatel, si vše může dělat sám. Ano, práce je omezena jeho možnostmi, ale na druhé 
straně se nemusí dohadovat, vše si udělá sám. Jeho pokušením je pýcha, vědomé, či nevědomé 
budování závislosti lidé na něm (místo na Kristu), manipulace a ovládání sboru, prosazování autority 
z pozice funkce. 
 
Biblický model církve je ale úplně jiný. 
Je zde „jeden muž“, ale tím není žádný člověk. Tímto jedním mužem je Pán církve Ježíš Kristus. A my 
lidičkové jsme organismem, tělem, stavbou, Jeho nevěstou. Každý jsme pro něj důležitý, každý má své 
místo a každému dává obdarování, abychom mohli církev budovat společně.  
 
Podívejme se na několik míst v Bibli. 
Ve SZ nebyla církev, ale byl zde Izrael, Bohem vyvolený národ. 
Když ho Hospodin pomocí Mojžíše vyvedl z Egypta, stal se Mojžíš takovým jedním mužem, 
prostředníkem mezi lidmi a Bohem. Byl silnou osobností, pro mnohé „malým bohem“. Bylo to pro ně 
jednodušší, viděli ho, mohli se s ním dohadovat, mohli ho kritizovat, reptat i bouřit se. 
Ale Mojžíše to velice zmáhalo. Bůh nás nestvořil jako silné individualisty, ale jako ty, kteří potřebují dávat 
i přijímat, milovat a být milováni, sloužit, ale i službu přijímat. 
 
A tak vidíme ve vztahu Mojžíše i Izraele dva důležité momenty. 
1. Mojžíš a Jitro (2.Mojžíšova 18, 13-24) 

Ex 18,13 Nazítří se Mojžíš posadil, aby soudil lid. Lid musel stát před Mojžíšem od rána do večera. 
14 Mojžíšův tchán se díval na celé jeho jednání s lidem a řekl: "Jakým způsobem to s lidem jednáš? Proč sám 
sedíš a všechen lid kolem tebe stojí od rána do večera?" 
15 Mojžíš tchánovi odpověděl: "Lid ke mně přichází dotazovat se Boha. 
16 Když něco mají, přijde ta záležitost přede mne a já rozsoudím mezi oběma stranami; učím je znát Boží 
nařízení a řády." 
17 Mojžíšův tchán mu odpověděl: "Není to dobrý způsob, jak to děláš. 
18 Úplně se vyčerpáš, stejně jako tento lid, který je s tebou. Je to pro tebe příliš obtížné. Sám to nezvládneš. 
19 Poslechni mě, poradím ti a Bůh bude s tebou: Ty zastupuj lid před Bohem a přednášej jejich záležitosti Bohu. 
20 Budeš jim vysvětlovat nařízení a řády a učit je znát cestu, po které mají chodit, i skutky, které mají činit. 
21 Vyhlédni si pak ze všeho lidu schopné muže, kteří se bojí Boha, muže důvěryhodné, kteří nenávidí úplatek. 
Dosaď je nad nimi za správce nad tisíci, sty, padesáti a deseti. 
22 Oni budou soudit lid, kdykoli bude třeba. Každou důležitou záležitost přednesou tobě, každou menší 
záležitost rozsoudí sami. Ulehči si své břímě, ať je nesou s tebou. 
23 Jestliže se podle toho zařídíš, budeš moci obstát, až ti Bůh vydá další příkazy. Také všechen tento lid dojde na 
své místo v pokoji." 
24 Mojžíš svého tchána uposlechl a učinil všechno, co řekl. 
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2. Mojžíš a Hospodin (4. Mojžíšova 11,14-26) 
Lid si stěžuje, reptá, Hospodin zasáhl, oheň spálil ty, kteří se nejvíc bouřili. Mojžíš je rozzlobený a vyčítá 
Bohu, že na něj vložil takové břemeno – vést tento neposlušný, tvrdohlavý a reptající národ. 
A Hospodin dává řešení: 

Nu 11,14 Nemohu sám unést všechen tento lid, je to nad mé síly. 
15 Když už se mnou chceš takto jednat, raději mě zabij, jestliže jsem u tebe nalezl milost, abych se nemusel dívat 
na svoje trápení." 
16 Hospodin Mojžíšovi odvětil: "Shromažď mi sedmdesát mužů z izraelských starších, o nichž víš, že jsou 
staršími a správci v lidu. Vezmi je ke stanu setkávání, ať se tam postaví s tebou. 
17 Sestoupím a budu tam s tebou mluvit. A odeberu z ducha, který je na tobě, a vložím jej na ně. Ponesou pak 
břímě lidu s tebou, neponeseš je už sám. 

 

Mojžíš to řekl národu, vybral 70 starších a Hospodin splnil, co slíbil. 
Nu 11,24 Mojžíš tedy vyšel ven a oznámil Hospodinova slova lidu. Shromáždil sedmdesát mužů ze starších lidu a 
rozestavil je kolem stanu. 
25 Hospodin sestoupil v oblaku, promluvil k němu a odebral z ducha, který byl na něm, a dal jej těm sedmdesáti 
starším. Sotva na nich duch spočinul, prorokovali, ale potom už nikdy. 
26 Dva muži však zůstali v táboře, jeden se jmenoval Eldad a druhý Médad. I na nich spočinul duch, ačkoliv 
nepřišli ke stanu; byli totiž mezi zapsanými. Ti prorokovali v táboře. 

 

Je zde jeden zajímavý moment. Dva ze 70. starších nad svým povoláním mávli rukou. Byli vybrání, ale 
nepřišli ke stanu setkávání. Nevčteme proč, ale čteme o tom, že jestliže ji Mojžíš na Boží příkaz vybral (a 
výběr byl na Mojžíši, ten dostal zodpovědnost), tak i když se nedostavili, Boží jednání se dotklo i jich. 
Tam kde byli, v táboře. Byli naplnění Duchem Božím, prorokovali (v tuto chvíli nadpřirozený Boží zásah, 
aby Izrael viděli, že za nimi a za tímto výběrem stojí Hospodin). 
 
Vést Boží lid je nad síly jednotlivce. A proto Bůh nejprve pomocí dobré rady Mojžíšova tchána Jitra, a 
později na přímý příkaz dává Mojžíšovi pomocníky, spoluvěce, pracovníky, kteří mu v tomto duchovním 
úkolu pomáhají.  
Tedy ne jeden muž, ale tým, každý podle svého obdarování, každý pod pomazáním Božího Ducha. 
 
A to je model i pro novozákonní církev. 
 
Apoštol Pavel vyráží jako misionář a evangelista na tři misijní cesty. Na všech místech kde káže, se lidé 
obrací k Ježíši, vznikají sbory a Pavel zde ustanovuje starší, aby zodpovídali za církev a vedli ji. 

Sk 14,23 V každé té církvi ustanovili starší a v modlitbách a postech svěřili učedníky Pánu, v kterého uvěřili. 
 

Když píše Titovi, nabádá ho, aby jednal podobně. 
Tt 1,5 Proto jsem tě ponechal na Krétě, abys uvedl do pořádku, co ještě zbývá, a ustanovil v jednotlivých 
městech starší, jak jsem ti nařídil. 
6 Mají to být lidé bezúhonní, jen jednou ženatí, mají mít věřící děti, kterým se nedá vytknout nevázanost a 
neposlušnost. 
7 Neboť biskup má být bezúhonný jako správce Božího domu. Nemá být nadutý, zlostný, pijan, rváč, 
ziskuchtivý. 
8 Má být pohostinný, dobrý, rozvážný, spravedlivý, zbožný, zdrženlivý, 
9 pevný ve slovech pravé nauky, aby byl schopen jak povzbuzovat ve zdravém učení, tak usvědčovat odpůrce. 

 
Apoštolé, po letnicích, když vznikla církev, staví se do jejího čela. Jejich hlavní úkol je vyučovat obrácené 
Božím slovem a modlit se. Hledat Boží vůli. Církev se ale rozrůstá, je potřeba zabezpečit i jiné, praktické 
oblasti jejího života. V církvi byla řada vdov, které neměly zastání, byly ve špatné ekonomické situaci. 
V církvi našli svůj domov a to nejen duchovní, ale i praktický. Některým se ale zdálo, že ve společenství 
není rovnoprávnost, že některá z vdov jsou zanedbávány. A tak jdou za vedením, za apoštoly. Dejte to do 
přádku. Je to Váš úkol. 
Ale apoštolé to vidí jinak. Naším posláním, které nám Ježíš svěřil je vést duchovně, a pokud se teď 
zaměříme na praktické, technické věci, odvede nás to od toho nejdůležitějšího. A duchovní život církve 
na to doplatí. 
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Je zde ale řada jiných, schopných bratří, kteří mohou tuto práci zastávat. Jsme přeci tělo, organismus, 
každý má své místo, své obdarování, tak ho využijme! A volí 7 diákonů. 

Sk 6,1 V té době, kdy učedníků stále přibývalo, začali si ti z nich, kteří vyrostli mezi Řeky, stěžovat na bratry z 
židovského prostředí, že se jejich vdovám nedává každodenně spravedlivý díl. 
2 A tak apoštolové svolali všechny učedníky a řekli: "Bohu se nebude líbit, jestliže my přestaneme kázat Boží 
slovo a budeme sloužit při stolech. 
3 Bratří, vyberte si proto mezi sebou sedm mužů, o nichž se ví, že jsou plni Ducha a moudrosti, a pověříme je 
touto službou. 
4 My pak budeme i nadále věnovat všechen svůj čas modlitbě a kázání slova." 
5-6 Celé shromáždění s tímto návrhem rádo souhlasilo, a tak zvolili Štěpána, který byl plný víry a Ducha 
svatého, dále Filipa, Prochora, Nikánora, Timóna, Parména a Mikuláše z Antiochie, původem pohana, který 
přistoupil k židovství.  Přivedli je před apoštoly, ti se pomodlili a vložili na ně ruce. 

 
Dokonce i Pán Ježíš, Boží Syn, který nebyl jako my limitován ve své síle a moci, si vybral 12 učedníků, a to 
nejen jako ty, kteří po jeho odchodu ponesou evangelium všem národům. On jim dal svou moc, svěřil jim 
zodpovědnost ještě za svého působení na této zemi. 

L 6,12 V těch dnech vyšel na horu k modlitbě; a celou noc se tam modlil k Bohu. 
13 Když nastal den, zavolal k sobě své učedníky a vyvolil z nich dvanáct, které také nazval apoštoly: 
14 Šimona, kterému dal jméno Petr, jeho bratra Ondřeje, Jakuba, Jana, Filipa, Bartoloměje, 
15 Matouše, Tomáše, Jakuba Alfeova, Šimona zvaného Zélóta, 
16 Judu Jakubova a Jidáše Iškariotského, který se pak stal zrádcem. 

 

Dříve než si je vybral, se celou noc modlí ke svému Otci. Nebyl to náhodný výběr, ale promodlený čin. 
 
 
Mohl bych připomenout další a další místa. 
To podstatné – církev je společenství těch, kteří patří Kristu, a společně slouží Bohu i sobě navzájem. Je 
to živý organismus, kde má každý své důležité a nezastupitelné místo, podle obdarování, které mu Bůh 
dal. 
 

Otázkou tedy je: je tomu tak i mezi námi? 
Jaké je moje místo v našem společenství? 

Jaké obdarování, kterým sloužím druhým, mám? 
Do jaké služby mne Bůh postavil? 

 
Učedníky si vybral Pán Ježíš, diákony volila po modlitbách církev, starší v jednotlivých sborech 
ustanovoval apoštol Pavel, 70 starších v Izraeli vybral Mojžíš. 
Formy mohou být různé, ale to podstatné zůstává: církev není organizace vedená „Jedním mužem“, 
(nebo elitní správní radou, staršovstvem), církev je organizmus, kde má každý své místo, svůj úkol, své 
poslání. 
Jeden je kazatel, druhý starším sboru, třetí diákonem, následující se stará o nemocné, další o děti, jiný 
má na starosti hospodářské záležitosti, jiní slouží Bohu modlitbami a posty… (jako Anna prorokyně 
v chrámu – Lukáš 2,37). 
 
Cokoliv z toho, co jsem vyjmenoval, nebo cokoliv jiného děláme v církvi, je důležité jedno – dělat to 
z lásky k Ježíši, a ze síly, kterou dává Bůh (1. Petrova 4,11). 
 
 
Když hovoří Nový zákon o službě v církvi, jasně nám klade na srdce, že duchovní služba může být účinná 
a přinášet efekt, pokud se uskutečňuje duchovními prostředky. Tedy – mám-li duchovně sloužit druhým, 
pak potřebuji mít obdarování. A obdarování je něco, co nám dává Bůh skrze Ducha svatého. 
Je to dar, takže vše co děláme je s vědomím, že je to Boží milost, a vede nás to k pokoře vůči Bohu i 
bližním. 
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Nový zákon hovoří o tzv. služebnostech a darech. 
 
Služebnosti… 
Bůh dal církvi lidi, kteří jsou apoštolé, proroci, učitelé, evangelisté, správci – jejich úkolem je, aby 
budovali církev.  
Tedy – Bůh je obdaroval. Dary, které mají, to nejsou jen nějaké přirozené schopnosti, které získali 
vlastním úsilím, ale jsou to dary od Boha, kterými slouží církvi. Ale nejen to, oni sami jsou darem, který 
Bůh dal církvi.  

 

1K 12,28 A v církvi ustanovil Bůh jedny za apoštoly, druhé za proroky, třetí za učitele; potom jsou 
mocné činy, pak dary uzdravování, služba potřebným, řízení církve, řeč ve vytržení. 
 
Ef 4,11 A toto jsou jeho dary: jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele 
evangelia, jiné za pastýře a učitele, 
12 aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby - k budování Kristova těla, 
13 až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího, a tak dorostli zralého lidství, měřeno 
mírou Kristovy plnosti. 
 

Bůh je dal církvi, aby ji jejich prostřednictvím vyučoval, vedl, budoval, řídil s jediným cílem – aby se církev 
stala podobná Ježíši Kristu. Aby dorostla do zralého lidství, měřeno Kristem. Mírou nejsou tito 
obdarovaní muži, či ženy, ale Pán Ježíš je ta míra. 
To je tedy úkol těch, kterým Pán církve dal „služebnost“. 
 
A pak jsou zde dary Ducha svatého, v celé jejich šíři, jak to popisuje Nový Zákon (a jsem přesvědčen, že 
v NZ není konečný výčet darů, protože Duch svatý je kreativní a dává dary podle situace, potřeb, které 
aktuálně jsou). A tyto dary máme proto, abychom si navzájem sloužili. 
 

Ř 12,4 Jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol, 
5 tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy. 
6 Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás: Kdo má dar prorockého slova, ať 
ho užívá v souhlase s vírou. 
7 Kdo má dar služby, ať slouží. Kdo má dar učit, ať učí. 
8 Kdo dovede povzbuzovat, nechť povzbuzuje. Kdo rozdává, ať dává upřímně. Kdo stojí v čele, ať je 
horlivý. Kdo se stará o trpící, ať pomáhá s radostí. 
 
1K 12,4 Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž Duch; 
5 rozdílné služby, ale tentýž Pán; 
6 a rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech. 
7 Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu. 
8 Jednomu je skrze Ducha dáno slovo moudrosti, druhému slovo poznání podle téhož Ducha, 
9 někomu zase víra v témž Duchu, někomu dar uzdravování v jednom a témž Duchu, 
10 někomu působení mocných činů, dalšímu zase proroctví, jinému rozlišování duchů, někomu dar 
mluvit ve vytržení, jinému dar vykládat, co to znamená. 
11 To všechno působí jeden a týž Duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce. 

 
Tyto dary dává Pán Ježíš skrze Ducha svatého každému věřícímu. Není obráceného křesťana, který by 
neměl nějaký dar. Na nás je – přijmout ho a používat. 
A zde platí,  

 kdo je věrný třebas i v malém, Bůh mu svěří víc. 
 a také výzva Pavlova: usilujte o duchovní dary! (1. Kor. 12, 31) 
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Vraťme se ještě k volbě diákonů v novozákonní církvi. 
 
Sk 6,3 Bratří, vyberte si proto mezi sebou sedm mužů, o nichž se ví, že jsou plni Ducha a moudrosti, a 
pověříme je touto službou. 
 

Sk 6,5 Celé shromáždění s tímto návrhem rádo souhlasilo, a tak zvolili Štěpána, který byl plný víry a 
Ducha svatého, dále Filipa, Prochora, Nikánora, Timóna, Parména a Mikuláše z Antiochie, původem 
pohana, který přistoupil k židovství. 
6 Přivedli je před apoštoly, ti se pomodlili a vložili na ně ruce. 

 
Parametry, kritéria pro ty, kteří mají stát v čele (a přitom zůstat služebníky): 
moudrost, víra a plnost Ducha svatého 
 
Jejich charakteristika 

 milují Boha 
 milují církev 
 milují hříšníky 

 
 
 


