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Církevní organizace a jednota

Týden od 16.12. do 22.12.

Texty na tento týden – Ef 5:23–27; Mt 20:25–28; Tt 1:9; Mt 16:19; Ga 6:1.2; Mt 28:18–20

Základní verš
„Ne tak bude mezi vámi: kdo se mezi vámi chce stát velkým, bu
vámi první, bu vaším otrokem.“ (Mt 20:26.27)

vaším služebníkem; a kdo chce být mezi

Jako adventisté sedmého dne pat íme mezi protestanty, kte í v í, že spasení je pouze prost ednictvím víry
v to, co Ježíš Kristus pro lidstvo vykonal. Nepot ebujeme církev nebo církevní hierarchii k tomu, abychom
m li užitek z Kristova díla pro nás. To, co od Krista dostáváme, p ijímáme p ímo od n j. On se stal zástupnou ob tí za nás na k íži a on je jako velekn z naším prost edníkem v nebeské svatyni.
P esto je církev ustanovena pro nás Bohem. Ne však jako prost edek spasení, ale jako nástroj, který nám
má pomoci p edstavit toto spasení sv tu. Církev je organizací, kterou Ježíš ustanovil pro ší ení evangelia do
celého sv ta. Organizace je d ležitá k tomu, aby napomáhala realizovat poslání církve. Bez existence organizované církve by Ježíšovo poselství o spasení nemohlo být tak efektivn sv tu hlásáno. I vedoucí církve
jsou d ležití, pokud napomáhají budovat jednotu církve a svým jednáním p edstavují Ježíš v p íklad.
Tento týden se zam íme na d ležitost církevní organizace pro misii a budeme poznávat, jak m že podporovat jednotu církve.

Týden ve zkratce:
- Kristus – hlava církve
- Vedoucí, kte í slouží
- Ochrana jednoty církve
- Církevní disciplína
- Mise a organizace
- Podn ty k zamyšlení

NE 16. prosince – Kristus – hlava církve
Ko 1:15-18 „15On [Ježíš] je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvo ení, 16nebo v n m bylo
stvo eno všechno na nebi i na zemi – sv t viditelný i neviditelný; jak nebeské tr ny, tak i panstva, vlády
a mocnosti – a všechno je stvo eno skrze n ho a pro n ho. 17On p edchází všechno, všechno v n m spo ívá, 18on jest hlavou t la – totiž církve. On je po átek, prvorozený z mrtvých – takže je to on, jenž má prvenství ve všem.“

Ef 1:11 „On je ten, v n mž se nám od Boha, jenž všechno p sobí rozhodnutím své v le, dostalo podílu na p edem daném
poslání.“
Ef 5:23-27 „23Protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, t la, které spasil. 24Ale jako církev je pod ízena
Kristu, tak ženy mají být ve všem pod ízeny svým muž m. 25Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám
se za ni ob toval, 26aby ji posv til a o istil k tem vody a slovem; 27tak si on sám p ipravil církev slavnou, bez poskvrny,
vrásky a ehokoli podobného, aby byla svatá a bezúhonná.“
Mt 23:8 „Vy však si nedávejte íkat ‚Mist e‘: jediný je váš Mistr, vy všichni jste brat í.“

PO 17. prosince – Vedoucí, kte í slouží
Mt 20:25-28 „25Ale Ježíš si je zavolal a ekl: „Víte, že vládcové panují nad národy a velicí je utla ují.
26
Ne tak bude mezi vámi: kdo se mezi vámi chce stát velkým, bu vaším služebníkem; 27a kdo chce být
mezi vámi první, bu vaším otrokem. 28Tak jako Syn lov ka nep išel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil
a dal sv j život jako výkupné za mnohé.“
Mk 9:33.34 „33P išli do Kafarnaum. Když byl doma, ptal se jich: „O em jste cestou uvažovali?“ 34Ale oni ml eli, nebo
cestou se mezi sebou dohadovali, kdo je nejv tší.“
L 9:46 „P išlo jim na mysl, kdo z nich je asi nejv tší.“
L 22:24 „Vznikl mezi nimi spor, kdo z nich je asi nejv tší.“
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J 13:1-20 „1Bylo p ed velikono ními svátky. Ježíš v d l, že p išla jeho hodina, aby z tohoto sv ta šel k Otci; miloval své,
kte í jsou ve sv t , a prokázal svou lásku k nim až do konce. 2Když byli u ve e e a ábel již vložil do srdce Jidáše Iškariotského, syna Šimonova, aby ho zradil, 3Ježíš vstal od stolu a v dom si toho, že mu Otec dal všecko do rukou a že od Boha
vyšel a k Bohu odchází, 4odložil svrchní šat, vzal ln né plátno a p epásal se; 5pak nalil vodu do umyvadla a za al u edník m umývat nohy a utírat je plátnem, jímž byl p epásán. 6P išel k Šimonu Petrovi a ten mu ekl: „Pane, ty mi chceš mýt
nohy?“ 7Ježíš mu odpov d l: „Co já iním, nyní nechápeš, potom však to pochopíš.“ 8Petr mu ekl: „Nikdy mi nebudeš
mýt nohy!“ Ježíš odpov d l: „Jestliže t neumyji, nebudeš mít se mnou podíl.“ 9 ekl mu Šimon Petr: „Pane, pak tedy
nejenom nohy, ale i ruce a hlavu!“ 10Ježíš mu ekl: „Kdo je vykoupán, nepot ebuje než nohy umýt, nebo je celý istý. I vy
jste isti, ale ne všichni.“ 11V d l, kdo ho zradí, a proto ekl: Ne všichni jste isti. 12Když jim umyl nohy a oblékl si sv j
šat, op t se posadil a ekl jim: „Chápete, co jsem vám u inil? 13Nazýváte m Mistrem a Pánem, a máte pravdu: Skute n
jsem. 14Jestliže tedy já, Pán a Mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. 15Dal jsem vám p íklad,
abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. 16Amen, amen, pravím vám, sluha není v tší než jeho pán a posel není v tší než
ten, kdo ho poslal. 17Když to víte, blaze vám, jestliže to také iníte. 18Nemluvím o vás všech. Já vím, které jsem vyvolil. Ale
má se naplnit slovo Písma: ‚Ten, který se mnou jí chléb, zvedl proti mn patu.‘ 19 íkám vám to již nyní p edem, abyste
potom, až se to stane, uv ili, že já jsem to. 20Amen, amen, pravím vám, kdo p ijímá toho, koho pošlu, mne p ijímá. A kdo
p ijímá mne, p ijímá toho, který m poslal.““

ÚT 18. prosince – Ochrana jednoty církve
2Tm 2:15 „Usiluj o to, aby ses p ed Bohem osv d il jako d lník, který se nemá za styd t, protože správn zv stuje slovo pravdy.“
Tt 1:8.9 „8[Biskup] Má být pohostinný, dobrý, rozvážný, spravedlivý, zbožný, zdrženlivý, 9pevný ve slovech pravé nauky, aby byl schopen jak povzbuzovat ve zdravém u ení, tak usv d ovat odp rce.“

2Tm 4:1-4 „1P ed Bohem a Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, t zap ísahám pro jeho p íchod a jeho
království: 2Hlásej slovo Boží, a p ijdeš vhod i nevhod, usv d uj, domlouvej, napomínej v trp livém vyu ování. 3Nebo
p ijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé u ení, a podle svých choutek si seženou u itele, kte í by vyhov li jejich p áním.
4
Odvrátí sluch od pravdy a p ikloní se k bájím.“
1Tm 1:1 „Pavel, apoštol Krista Ježíše z pov ení Boha, našeho Spasitele, a Krista Ježíše, naší nad je.“
2Tm 3:16 „Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k u ení, k usv d ování, k náprav , k výchov ve spravedlnosti.“

ST 19. prosince – Církevní disciplína
Mt 16:19 „Dám ti klí e království nebeského, a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi, a co p ijmeš na zemi, bude p ijato v nebi.“
Mt 18:15-18 „15Když tv j bratr zh eší, jdi a pokárej ho mezi ty ma o ima; dá-li si íci, získal jsi svého
bratra. 16Nedá-li si íci, p iber k sob ješt jednoho nebo dva, aby ‚ústy dvou nebo t í sv dk byla potvrzena každá výpov ‘. 17Jestliže ani potom neuposlechne, oznam to církvi; jestliže však neuposlechne ani
církev, a je ti jako pohan nebo celník. 18Amen, pravím vám, cokoli odmítnete na zemi, bude odmítnuto
v nebi, a cokoli p ijmete na zemi, bude p ijato v nebi.“
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T 20. prosince – Mise a organizace
Mt 28:18-20 „18Ježíš p istoupil a ekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. 19Jd te ke všem
národ m a získávejte mi u edníky, k t te je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého 20a u te je, aby zachovávali všecko, co jsem vám p ikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto v ku. ““
Mt 1:23 „‚Hle, panna po ne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel,‘ to jest p eloženo ‚B h s námi‘.“

PÁ 21. prosince – Podn ty k zamyšlení
„Principy dobrého v dcovství se vztahují na všechny oblasti spole nosti, v etn církve. lov k s vedoucím postavením v církvi však musí být více než jen dobrým vedoucím. Musí být i služebníkem.
M že se zdát, že mezi vedoucím a služebníkem existuje ur itý rozpor. Jak m že n kdo vést, a sou asn
sloužit? Nem l by si vedoucí nárokovat úctu a respekt? Nem l by vydávat p íkazy a o ekávat, že je ostatní
budou poslouchat? Jak tedy m že v postavení služebníka p ijímat p íkazy a ídit se jimi?
Abychom pochopili tento paradox, musíme se podívat na Ježíše. V jeho život se princip v dce, který
slouží, projevil tím nejlepším zp sobem. Celý jeho život byl napln n službou. Sou asn však byl tím nejv tším v dcem, jakého tento sv t zažil.“ (KEOUGH, Arthur G., Our Church Today: What It Is and Can Be.
Washington, D.C.: Review and Herald, 1980, str. 106)

Otázky k rozhovoru
1. Uvažujte spole n o myšlence vedoucích, kte í jsou „otroky“ a slouží. Jaké p íklady podobného jednání
m žete najít v sekulární spole nosti?
2. P e t te si spole n text Mt 20,25–28. Jak asi B h rozumí výrazu „velký“ (verš 26) v protikladu k tomu,
jak tento výraz vnímá sv t?
Mt 20:25-28 „25Ale Ježíš si je zavolal a ekl: „Víte, že vládcové panují nad národy a velicí je utla ují. 26Ne tak bude
mezi vámi: kdo se mezi vámi chce stát velkým, bu vaším služebníkem; 27a kdo chce být mezi vámi první, bu vaším
otrokem. 28Tak jako Syn lov ka nep išel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal sv j život jako výkupné za mnohé.““

3. Pokud je jedním z úkol vedoucích církve zachování jednoty, co bychom m li d lat, když p edstavitelé
církve váhají, kolísají nebo padají a jejich lidské slabosti jim brání být dobrými p íklady?
4. Pro je d ležité, abychom disciplinární opat ení d lali v duchu milosrdenství a lásky v i t m, kte í
pochybili? Pro je v tomto kontextu tak d ležité správn rozum t textu Mt 7,12?
Mt 7:12 „Jak byste cht li, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi; v tom je celý Zákon i Proroci.“

19

Mt 18:19.20 „ Op t vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosb o jakoukoli v c, m j nebeský Otec jim to
u iní. 20Nebo kde jsou dva nebo t i shromážd ni ve jménu mém, tam jsem já uprost ed nich.“
Mt 7:1-5 „1Nesu te, abyste nebyli souzeni. 2Nebo jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou m rou
m íte, takovou B h nam í vám. 3Jak to, že vidíš t ísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ?
4
Anebo jak to, že íkáš svému bratru: ‚Dovol, a ti vyjmu t ísku z oka‘ – a hle, trám ve tvém vlastním oku! 5Pokryt e,
nejprve vyjmi ze svého oka trám, a pak teprve prohlédneš, abys mohl vyjmout t ísku z oka svého bratra.“
Ga 6:1.2 „1Brat í, upadne-li n kdo z vás do n jakého provin ní, vy, kte í jste vedeni Božím Duchem, p ivád jte ho na
pravou cestu v duchu mírnosti a každý si dej pozor sám na sebe, abys také nepodlehl pokušení. 2Berte na sebe b emena
jedni druhých, tak naplníte zákon Krist v.“
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