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Ž 133,1 Poutní píseň, Davidova. Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratří bydlí svorně! 
2 Jako výborný olej na hlavě, jenž kane na vous, na vous Áronovi, kane mu na výstřih roucha. 
3 Jak chermónská rosa, která kane na sijónské hory. Tam udílí Hospodin své požehnání, život navěky. 
 
Ef 2,1 I vy jste byli mrtvi pro své viny a hříchy, 
2 v nichž jste dříve žili podle běhu tohoto světa, poslušni vládce nadzemských mocí, ducha, působícího dosud 
v těch, kteří vzdorují Bohu. 
3 I my všichni jsme k nim kdysi patřili; žili jsme sklonům svého těla, dali jsme se vést svými sobeckými zájmy, 
a tím jsme nutně propadli Božímu soudu tak jako ostatní. 
4 Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval, 
5 probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni! 
6 Spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši, 
7 aby se nadcházejícím věkům prokázalo, jak nesmírné bohatství milosti je v jeho dobrotě k nám v Kristu 
Ježíši. 
8 Milostí tedy jste spaseni skrze víru. 
9 Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. 
10 Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh 
připravil. 
11 Pamatujte proto vy, kteří jste svým původem pohané a kterým ti, kdo jsou obřezaní na těle a lidskou 
rukou, říkají neobřezanci, 
12 že jste v té době opravdu byli bez Krista, odloučeni od společenství Izraele, bez účasti na smlouvách 
Božího zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. 
13 Ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdálení, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev. 
14 V něm je náš mír, on dvojí spojil v jedno, když zbořil zeď, která rozděluje a působí svár. Svou obětí 
odstranil 
15 zákon ustanovení a předpisů, aby z těch dvou, z žida i pohana, stvořil jednoho nového člověka, a tak 
nastolil mír. 
16 Oba dva usmířil s Bohem v jednom těle, na kříži usmrtil jejich nepřátelství. 
17 Přišel a zvěstoval mír, mír vám, kteří jste dalecí, i těm, kteří jsou blízcí. 
18 A tak v něm smíme obojí, židé i pohané, v jednotě Ducha stanout před Otcem. 
19 Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. 
20 Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. 
21 V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám, posvěcený v Pánu; 
22 v něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží. 
  

 
 
Církev jako rodina 
 

Být rodinou, to je to, co se musíme učit. 
V první církvi vidíme touhu být spolu.  
To se nedá poručit, to musí vyvěrat z hloubky naší bytosti. 
 
1. Být rodinou, to je to, co se musíme učit. 

 

Pamatujete si na ten den, kdy se Vám narodilo děťátko? Úžasná radost, Bůh nám dal dítě! 
Nezáleží na tom, jestli je to kluk, nebo holčička… 
Bůh dal dítě, přijímáme ho, i kdyby se narodilo děťátko, které má nějakou vadu, je to naše dítě a o to 
více ho zahrneme svou péčí… 
Samozřejmě jsou i rodiny, kde toto neplatí, jsou krkavčí matky a zlí otcové… 
Ale takovými být jako církev nechceme. 
Bůh dává církvi milost, že se do ní rodí duchovní děti. 

Jan 1:12-13  Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. 
Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž se narodili z Boha. 

Pavel se modlí za sbor - Ef1,17-19 
Pavel prosí o modlitby - Ef.6,18 
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1 Petrův 1:22-23  Když jste nyní přijali pravdu a tak očistili své duše k nepředstírané bratrské lásce, z 
upřímného srdce vytrvale se navzájem milujte.  Vždyť jste se znovu narodili, nikoli z pomíjitelného 
semene, nýbrž z nepomíjitelného, skrze živé a věčné slovo Boží. 

Každý znovuzrozený člověk je velikým povzbuzením a radostí pro církev. Je důkazem Boží milosti a 
lásky. Křest – slavnost církve! Není to soukromá, ale veřejná věc. Stojí zde hříšník, který se díky oběti 
PJK stal Božím dítětem. Narodil se znovu, narodil se do Boží rodiny – církve. 
Do Boží rodiny se nedá adoptovat, tam se můžeme jen a jen narodit. Z vody a z Ducha. 

J 3,3 Ježíš mu (Nikodémovi) odpověděl: "Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, 
nemůže spatřit království Boží." 
4 Nikodém mu řekl: "Jak se může člověk narodit, když už je starý? Nemůže přece vstoupit do těla 
své matky a podruhé se narodit." 
5 Ježíš odpověděl: "Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do 
království Božího. 
6 Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch. 
7 Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se narodit znovu. 
8 Vítr vane kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, 
kdo se narodil z Ducha." 

Nevybíráme si, kdo do církve smí a kdo ne. Ten kdo vybírá, je Bůh. On povolává, On oslovuje, On dává 
svou milost, On dává nový život.  
My se můžeme za druhé modlit, a pak se jen dívat, jak Bůh jedná. Radovat se z každého, koho Bůh 
zachránil. Otevřít náruč a obejmout a přijmout nově narozené Boží dítě. 

 
 
 

2. v rodině musíme budovat vztahy 
 rodiče k dítěti 

 nemůžeme chtít po miminku to, co po dospělém. Miminko potřebuje všechnu naši péči, to je 
zcela samozřejmé. Duchovně také? 

 Církev často vyžaduje po duchovních miminech, aby byli iniciativní, aby hned vše znali, aby sloužili 
druhým, atd 

 Pavel vybízí starší muže a ženy, aby byly příkladem, aby vyučovali, vedly, milovali a sloužili tm, 
kteří jsou na začátku cesty víry. 

Tt 2,2 Starší muži ať jsou střídmí, vážní, rozumní, ať jsou zdraví ve víře, lásce a trpělivosti. 
3 Podobně starší ženy ať se chovají důstojně, ať nepomlouvají a nepropadají přílišnému pití 
vína. Ať vyučují mladší ženy v dobrém 
4 a vedou je k tomu, aby měly rády své muže a své děti, 
5 byly rozumné, cudné, staraly se o domácnost, byly laskavé a poslouchaly své muže, aby Boží 
slovo nebylo zneváženo. 

Být duchovním otcem, nebo matkou, znamená vést, sloužit, modlit se, jít příkladem.  
Trpělivě vysvětlovat, učit a pomáhat k duchovnímu růstu. 

 
 starší sourozenci k mladším 

všichni jsme bratry a sestrami… 
ale existují určitá pravidla: starší se stará o mladšího a ne naopak (tedy do určité doby). 
Nepošlete tříleté dítě, aby dovedlo 12tiletého bráchu k doktorovi 
- jednou jsme nemohli s Gražynou na rodičák Bena, a tak tam šel místo nás Ondra (je o devět let 
starší). Nedovedu si představit, že by to bylo obráceně… 
Budovat vztah, nést zodpovědnost máme my, kteří jsme starší ve víře. Mít zájem, udělat první 
krok, vyjít vstříc. 

 
 
 
 

Církev je společenství všech – nejen 
úspěšných, schopných, výkonných… 
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 silnější k slabším 
ve společnosti – slabší jsou na druhé koleji, nepočítá se s nimi, těžko seženou zaměstnání, nemají 
zastání 
ve zdravé rodině – slabší mají výhody… více se o ně dbá, více se jim odpustí i více je 
obdarováváme 
tak by to mělo platit v církvi. Pavel jasně ukazuje na to, že silný a schopný nemá mít zalíbení sám 
v sobě, ale má sloužit druhým 

Ř 15,1 My silní jsme povinni snášet slabosti slabých a nemít zalíbení sami v sobě. 
2 Každý z nás ať vychází vstříc bližnímu, aby to bylo k dobru společného růstu. 

Ve světě (a někdy i v rodině) silný vládne, v církvi silný slouží! 
 

 schopnější k méně schopným 
PJ nás obdarovává dary DSv. Dary jsou k službě.  
V církvi dal Bůh dary, aby jeden sloužil druhému. 
Schopnější méně schopnému, ale platí zde princip, že každý každého potřebujeme. 
Jako jednotlivé orgány v lidském těle. Potřebují se navzájem, aby tělo fungovalo. 

 
 
 

3. v rodině se musíme učit respektovat druhého 
osobnost druhého 
poznání druhého 
obdarování druhého 
službu druhého 
vize druhého 
životní běh (boj) druhého 
= selhání i vítězství, slabost i slávu… 

 
 

 
4. do rodiny musíme investovat 

je-li rodina zdravá, silná, jednotná, funkční pak může sloužit i druhým okolo sebe. 
Je-li taková církev, pak může sloužit světu. 
Sloužit světu je Boží úkol pro nás, a proto musíme usilovat o zdravý a silný sbor. 
Představte si rodinu, kde nikoho z jejich členů nic nezajímá. Každý chce přijímat, nikdo nechce dávat. 
Každý chce využívat její výsady, ale nikdo není ochotný něco udělat.  
Taková rodina musí nutně zkrachovat. Ekonomicky, vztahově, lidsky. Nemůže vytvořit domov. 
Stejně to platí v církvi. Pán Ježíš nás vybízí, abychom si vzájemně složili, abychom nesli břemena jedni 
druhých. Abychom první podali ruku, abychom se za sebe přimlouvali. 
Má-li být církev silná a krásná, pak to stojí nějakou investici. Mou investici. Mou práci. Nemohu čekat 
na druhého. 
Pán Ježíš řekl: 

L 22,25 Řekl jim: "Králové panují nad národy, a ti, kdo jsou u moci, dávají si říkat dobrodinci. 
26 Avšak vy ne tak: Kdo je mezi vámi největší, buď jako poslední, a kdo je v čele, buď jako ten, který 
slouží. 

A sám šel příkladem, když umyl nohy učedníkům.  
A nejen to, investoval tím, že se za nás obětoval.  

Ef 5,25 Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval, 
26 aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem; 
27 tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoli podobného, aby byla svatá 
a bezúhonná. 

Naše investice: přímluvné modlitby, zájem jeden o druhého (vdovy a sirotci), povzbuzování a 
napomínání, nesení břemen, duchovní i praktická pomoc… 
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Je pro mne církev rodinou? 
Rozhodl jsem se s ní prožívat krásné i nepříjemné, dobré i zlé, vítězství i prohry? 
 
Investuji do církve, nebo jen chci, aby druzí investovali, a já budu slízávat smetanu? 
Pracuji na tom, aby církev byla silná? 
 
 

Zdroj síly pro vztahy v církvi 
 Jsem hříšník, kterého Bůh zachránil 

1Tm 1,15-16 Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného souhlasu: Kristus Ježíš přišel na svět, aby 
zachránil hříšníky. Já k nim patřím na prvním místě, avšak došel jsem slitování, aby Ježíš Kristus právě 
na mně ukázal všechnu svou shovívavost jako příklad pro ty, kteří v něho uvěří a tak dosáhnou věčného 
života. 
 

Ř 5,8 Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. 
 

 Můj bratr je nové stvoření v Kristu 
2K 5,17 Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! 
18 To všecko je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto 
smíření. 

 
 S mým bratrem mne spojuje Boží láska 

2K 5,14-16 Vždyť nás má ve své moci láska Kristova - nás, kteří jsme pochopili, že jeden zemřel za 
všecky, a že tedy všichni zemřeli; a za všechny zemřel proto, aby ti, kteří jsou naživu, nežili už sami sobě, 
nýbrž tomu, kdo za ně zemřel i vstal. A tak od nynějška už nikoho neposuzujeme podle lidských 
měřítek. 
 

 
 Duch svatý mi dává lásku, sílu, touhu po obecenství svatých 

Ř 5,5 … neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán. 
 

 
Co buduje církev? 
Boží slovo 
Modlitba 
Společenství (vztahy) 
Svátosti 
Vzájemná pomoc 
 
 
 
 
 
Krásná církev: 
Jeruzalém Skutky 1 jednomyslnost. Modlitby, Bůh seslal DSV 
Antiochie Skutky 13 jednomyslnost, vyslání misionářů… 
Tesalonika: I.Tes. 1,3+8-10 víra, láska, naděje + misie, svědectví v okolí 
Filipis  Filip.4,15-19 starali se o Palovy potřeby = vůně milá Bohu 
Řím  Řím. 1,8 o víře křesťanů v Říme se mluví… 
 
Církev nic moc… 
Galatské sbory Gal. 1,6  odvrací se od evangelia 
Korint  I. Kor.1,10  nejednota, kap.5 -nemravnost, kap. 6 -soudí se před světem 
 

Čím mohu pomoci, čím mohu obohatit, čím mohu 
sloužit, aby byla církev krásná? 

Církev jako rodina 
 

1. být rodinou, to je to, co se musíme učit 
2. v rodině musíme budovat vztahy 
3. v rodině se musíme učit respektovat 

druhého 
4. do rodiny musíme investovat 

 


