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Proč je tolik církví?

ÚVOD:
Kdyţ jsme studovali správné zachovávání Boţího dne odpočinku, dozvěděli jsme se, ţe v
tento den máme mít účast na shromáţdění. Při studiu duchovních darů, rozpoznání darů,
rozvinutí a potvrzení darů potřebujeme kolektiv společenství. Také z toho, co jsme se naučili
o desátcích a jejich pouţití pro sluţbu evangelia, tak jako z učení o Večeři Páně vyplývá, ţe
bible předpokládá určitou organizaci Boţích dětí. Při studiu tématu o křtu jsme viděli, ţe to
není jen moje odpověď na Boţí čin lásky v JK a vnějším vyznáním proměňujícího působení
Boţí milosti v mém ţivotě, ale i vstupní brána do církve. Spasení nemá jen individuální
rozměr. Je důleţitý, ale Bůh povolává své děti do společenství.
Čím jsme blíţe Bohu, jsme blíţe i svým bliţním. Jako špice na kole. Čím jsou blíţe středu, tím
jsou blíţe i sobě. Dnešní společnost je stále více individualistická a tak někteří říkají, ţe být o
samotě s Bohem jim dává víc, neţ účast na společné bohosluţbě. A tady potřebujeme
správně pochopit místo a poslání církve.
I. PŮVOD CÍRKVE
1. Boží církev.
Kdyţ bible mluví o církvi, nevnímá ji jako lidské zřízení, ale mluví o ni jako o Boţí církvi. Sk
20,28, 1Kor 1,2 Církev má svůj původ ve smluvním vztahu mezi Bohem a člověkem. O tom
se zmiňují uţ první stránky Písma. Tyto smlouvy byly uzavřeny nejprve s jedinci a rodinami.
Moj 9,8-13;
12,1-3; 15,18. Smlouvy uzavřena s národem Izraelským byla zaloţena na
zaslíbení, které Bůh dal Abrahámovi. 2Moj 34,28. Joz 24; Ezdr 10; Neh 9,10; Bůh si vyvolil
ţidovský národ a dal mu zvláštní poslání, poslání královských kněţí. Dal mu také mimořádné
výhody (království kněţí).
2Moj 19,5 Jer7,23; 31,33 Prostřednictvím tohoto národa
připravoval cestu spasení pro ostatní národy. 5Moj 33,5; 1Sam 12,12; Ţ 22,28. Izrael byl tedy
nástrojem Boţího spásného záměru pro lidstvo. 1Moj 12,3; 2 Moj 19,5.6; Iz 43,10. Je to
církev shromáţdění na poušti. Sk 7,38. Kdyţ v NZ je církev označována jako Izrael, je často
upřesněno "Boţí Izrael" nebo "duchovní Izrael" a tím je ukázáno na kontinuitu, ale i přelom
mezi judaismem a církví. Gal 6,16; 1Kor 10,18; Ţid 8,8-10.
2. Boží vinice.
- Bůj ji vysadil a co nejstarostlivěji opatroval. Iz 5,1-7.
- Pán Jeţíš na tento obraz navazuje podobenstvím o vinici. Mat 21,33-46
- Těm, kterým byla tato vinice svěřena, vraţdili proroky (Mat 23,37), kamenovali posly a
dokonce zabili i Boţího Syna. Proto jasně Jeţíš mluví o tom, ţe Bůh odejme od nich vinici a
pronajme ji jiným, těm, kteří budou přinášet ovoce k Boţí slávě a pro rozmach jeho království.
- Tuto církev buduje sám Jeţíš. Mat 16,18. Její členy spojuje víra v Jeţíše Krista a stali se
dědici toho, co patřilo lidu staré smlouvy. 1Petr 2,9.
- Není to národní církev, ale misijní, která je zde proto, aby splnila Kristův příkaz: "Jděte, čiňte
učedníky ze všech národů..." Mat 18,19
3. Obrazy o církvi nám pomáhají pochopit její podstatu.
a) Na aspekt společenství ukazují tyto obrazy:
- Církev jako stádo, které pase J.Kristus. Jan 10,1-16; Sk 20,28
- Církev jako Boží rodina, protoţe jsme byli adoptováni do nebeské rodiny. Ef 2,19; 3,15; Gal
4,4-6.
- Církev jako bojující a vítězná armáda, která bojuje za společný cíl. Ef 6,12.13.
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- Církev jako oliva, kde Bůh štěpuje nebo vylamuje. Řím 9,6-8; 11,16-25.
b) Na vztah k Jeţíši ukazují tyto metafory:
- Církev jako tělo Kristovo, kterého on je hlavou. Ef 1,22
To ukazuje na jednotu církve, na organické propojení členů navzájem a s Kristem. I dyţ
církev potřebuje určitou organizaci, potřebuje stát a budovat na Kristu a ne na organizaci či
tradici. Boţí zjevení není vlastnictvím člověka. Církev Boţí království zvěstuje, ale samo jím
není.
- Církev jako chrám. Ef 2,19-22
Obraz stavby, kde je úhelným kamenem J.Kristus, základem apoštolové a proroci, stavebním
materiálem jsou věřící. To ukazuje na závislost na Kristu, ale i na dynamičnost církve. 1Kor
3,9-16; 1 Petr 2,4-7.
To ukazuje na to, ţe prostřednictvím církve se věřící setkává s Bohem a uctívá Ho. Jeţíš je
ve Zjevení představen jako ten, který se prochází uprostřed sedmi svícnů, coţ představuje
sedm církevních sborů. Zj 1,12-20. Církev není stavba dokončená, ale stavba, která se stále
buduje.
- Církev jako nevěsta. Ef 5,22-33
Tento obraz ţenicha a nevěsty je vyjádřením vztahu lásky a důvěry mezi Kristem a jeho
církví. Zj 19,7. Církev je předmětem Kristovy lásky a něţné starostlivosti. Ef 5,25.29. Bůh si ji
získal krví svého Syna. Skut 20,28. A církev potřebuje zůstat věrná.
II. POSLÁNÍ A VÝZNAM CÍRKVE
V čem spočívá poslání církve?
Starý Izrael měl spolupracovat s Bohem na rozšíření jeho království. Je zřejmé, ţe Kristovým
nanebevstoupením nebylo Boţí dílo na tomto světě ukončeno.
1. Evangelizovat a učit.

Mat 28,19.20.

Velikost církve tedy není dána počtem jejich členů či kvalitou jejich programů, ale poslušným
naplňováním tohoto Boţího poslání. Jak toto naplnit?
- Osobním svědectvím. Sk 1,8
- Zvěstováním věčného evangelia Zj 14,6-12, dokud nepřijde Pán. 1Kor 11,26. Zvěstování
věčného evangelia je předpokladem návratu Krista. Mat 24,14. Církev, která ztratila ze zřetele
misijní poslání, ztratila důvod existence na tomto světě. Smyslem existence církve nejsou
nádherné budovy, vzdělaní duchovní, zasedající výbory, ale poslání.
- Vyučování pravdě své členy a prohlubovat jejich poznání a proţívání evangelia. 1Kor 14,12;
1Tim 4,13-16.
- Vést dialog se všemi lidmi, kteří hledají odpovědi na palčivé otázky ţivota, aby byla schopna
přinášet to, co lidé potřebují.
- Uchovávat a vyvyšovat biblické zjevení. Ve světě je mnoho názorů a do toho církev má nést
jasné slovo: "Takto mluví Bůh..."
- Nesmí dopustit, aby tradice církve, či časově podmíněné chápání pravdy se stalo
neúnosným břemenem pro ty, kteří hledají svobodu evangelia. Jan 8,32; Sk 15,10.
- Církev je tedy opatrovníkem Boţího slova a sama stojí pod autoritou Písma a je Písmem
měřená a hodnocená.
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2. Vytvářet společenství a sloužit. Mar 3,31-35;
a) Bůh nás nepovolal ze světa, abychom ţili v izolaci, ale aby nás poslal do světa jako
společenství, které pokračuje v tom, co Kristus a apoštolové začali. Není moţné patřit Kristu,
aniţ bychom nepatřili do Boţí rodiny. Přijmout Krista jako Pána znamená přijat ho jako hlavu
církve a tedy i budovat vztahy s ostatními bratry a sestrami. Kol 1,18. Protoţe Kristus chce po
světě rozšířit své království lásky, posláním církve je vytvářet společenství lidí, kterých
sjednocuje Kristova láska.
Jan 13,35; Mat 18,20. Boţí rodina se setkává, aby Boha
oslavovala a slouţila mu. Sk 2,44. Všeobecné kněţství věřících tedy znamená, ţe všechny
aspekty Nové smlouvy jsou dostupné nejen kazatelům, ale kaţdému věřícímu. 1Petr 2,9;
Ef 2,18. Křtem se člověk stává součástí společenství lidí, jejichţ identita je zaloţena na
vztahu s Kristem. Večeře Páně je znamením společenství v rámci duchovního těla.
b) Církev není sama pro sebe. Byla zaloţena proto, aby slouţila jiným. Mat 20,25-28.
Náboţenství nemá jen vertikální rozměr, ale i horizontální... 1Jan 4,20. Bratrská láska se
projevuje ve sluţbě bliţním. Gal 6,2.
Ochotou podřídit se i napomenout. Ef 5,21
Vzájemnou tolerancí. Řím 14,1. Štědrostí vůči těm, kteří potřebují pomoc. Ţid 13,1.2.6. Církev
má slouţit při uzdravování těla i ducha. Uvědomovat si svou sociální zodpovědnost.
c) Pro církev platí, ţe všichni jsme jedno v Kristu. Gal 3,28. Malá věroučná odlišnost by
neměla způsobit, abychom na druhého hleděli jako na nepřítele. Jednota se dosahuje láskou
jednoho ke druhému ze znovuzrozeného srdce. Jan 17,18-21. Proměněné srdce dokáţe
překonat vše, co ohroţuje jednotu církve. Přijetí druhého za bratra a sestru se neděje
automaticky. Naše úsilí a Boţí Duch a vědomé překonávání různých bariér vede k cíli. Bariéry
jsou různé jako: kultura, národnost, jazyk, pohlaví, společenské postavení a pod. Předsudky a
nenávist nemají v církvi místo. Duch svatý způsobuje, ţe padají hradby předsudků a různých
rozdělení a církev se stává zázrakem Boţí milosti. Jednota církve znamená, ţe mezi křesťany
musí existovat duch soudrţnosti, který není ve světě.
III. ORGANIZACE A AUTORITA CÍRKVE
1. Co říká Kristus o autoritě církve?
Mat 18,15-17.
- Tento příkaz by se nedal realizovat, kdyby církev neexistovala. Má tedy v Boţím plánu své
místo a potřebuje mít organizaci a disciplínu.
- Pánem církve je Jeţíš Kristus, který ji vede a řídí. Jemu patří autorita v církvi, protoţe:
- je mu dána všeliká moc na nebi i na zemi. Mat 28,18.
- celé stvoření je mu poddané Fil 2,8
- On bude soudit ţivé i mrtvé. 2Kor 5,10; Sk 10,42.
- Autorita apoštolů byla od Krista. Oni byli zprostředkovateli autority.
2. Organizace církve.
a) Aby se mohlo Boţí slovo zvěstovat, bylo třeba organizaci. Nejdříve bylo ustanoveno
7.diakonů. Sk 6,1-6. Apoštolé se tak nerušeně mohli věnovat kázání a učení. Potom se
objevuje potřeba starších. (presbyteroi). Skut 11,30. Byli zvoleni podobně jako diakoni. Měli
pomáhat apoštolům. To se projevilo i na jeruzalémském koncilu. Sk 15,2.22. Potom to byla
potřeba biskupů (episkopoi). Sk 20,17.28. Tyto dva termíny se v té době i zaměňovaly. Jejich
úlohou byla všeobecná pastorální péče a starost. Také navštěvovali nemocné Jak 5,14, a
vyučovali - 1Tim 3,1.2.
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b) Místní církevní sbory také pověřovaly posly, kteří byli posíláni do jiných sborů, nebo
provázeli apoštoly. Sk 11,22. Tak sbor v Antiochii ustanovil Barnabáše a Pavla a další, aby
reprezentovali stanovisko sboru na koncile v Jeruzalémě.
c) Místní sbory nesli i zodpovědnost za čistotu učení a ţivota. Kaţdý věřící je pomazaný
Duchem sv. a tedy i schopný rozpoznávat pravdu. 1Jan 2,20. Sbor řeší i otázky discipliny.
d) Místní sbor neţije v izolaci a nezávisle na ostatních sborech. Kdyţ se řešil problém, který
se dotýkal více sborů, byl svolán do Jeruzaléma koncil. Tam přišli zástupci sborů. Závěry toho
koncilu pak byly zaloţeny na Písmu a Písmem podloţené. Proto ty závěry mají takovou
autoritu, ţe jsou připisované Duchu svatému. Sk 15,28. Usnesení tohoto koncilu se pak
povaţovalo závazné pro všechny sbory. Tak Pavel se Sílou a další kudy chodili v těch
sbořích nařizovali zachovávat ustanovení, na kterých se usnesli apoštolové a starší v
Jeruzalémě. Výsledkem bylo, ţe se sbory utvrzovaly ve víře a rostli počtem den ze dne. To je
i jasný příklad nutnosti shromaţďování se celé církve, která má nejen poradní hlas, ale i
závaznou autoritu.
VÝKLADOVÉ POZNÁMKY
1. Naše slovo "cirkev" je odvodené z gréckeho slova kyriakon, čo znamená "patriaci Pánovi".
Hebrejské slovo káhal značí zhromaţdenie, čo znamená aj grécke slovo ekklesia, ktoré sa
pouţíva v Novej zmluve. Slovo ekklesia pochádza etymologicky z ek-kaleo, čo znamená "vyvolať", "povolať z", a v Novej zmluve je pouţité celkove 112-krát.
Slovo "cirkev" najčastejšie znamená spoločenstvo kresťanov na určitom mieste bez ohľadu
na to, či sa zhromaţdili na bohosluţbu alebo nie (Sk 5,11; 11,26; Rim 16,4; 1 Kor 11,18;
14,19.28.35; 16,1; Gal 1,2; 1 Tes 2,14). V iných prípadoch označuje skupinu veriacich, ktorá
sa zhromaţďuje v domove niektorého z nich (Rim 16,23; 1 Kor 16,19; Kol 4,15; Filem 2).
Môţe označovať skupinu zborov v istej oblasti (Sk 9,31) alebo kresťanov ako celok (Mat
16,18; 1 Kor 10,32; 11,22; Ef 4,11-16). V najširšom chápaní znamená spoločenstvo v
duchovnom a univerzálnom zmysle (Ef 1,20-22; 3,10.21; Kol 1,18; Fil 2,9-11).
2. Jednota miestnych zborov je v Písme vyjadrená ich spoločnou vierou a praxou, ako aj
vzájomnou spoluprácou. Pavel opakovane informuje zbory o tom, čo sa deje v ostatných
častiach rímskeho impéria, aby si boli vedomí globálnych vzťahov, do ktorých ich priviedlo
evanjelium (Kol 1,6.23; 1 Tim 3,16). Veriaci v Korinte si majú uvedomovať, ţe sú spojení "so
všetkými, ktorí na kaţdom mieste vzývajú meno nášho Pána Jeţiša Krista", ktorý je "ich
Pánom aj naším" (1 Kor 1,2). Existuje "spoločná viera" (Tit 1,4; 2 Pet 1,1), "viera raz daná
svätým" (Júda 3). Tento duch jednoty je vyjadrený v pozdravoch jedného zboru iným zborom
(Rim 16,16; 1 Kor 16,19; Fil 4,22), je tieţ zrejmý z odporúčajúcich listov, posielaných z
jedného zboru do druhého, alebo zo skutočnosti, ţe dobre známi vedúci odporúčajú
bohabojných učiteľov ďalším zborom (Sk 18,24-28; 2 Kor 3,1; Rim 16,1.2; Kol 4,10). Veriaci
sa majú ţivo zaujímať o to, čo sa deje v iných zboroch alebo častiach sveta (por. 2 Kor 9,2-5;
Kol 4,16). Sú nabádaní k tomu, aby mali účasť na všetkom, čo sa koná aj v iných zboroch, a
prijali jednotný spôsob správania (1 Kor 16,1-4; 11,16). "Tak nariaďujem vo všetkých
zboroch," píše Pavel korintským veriacim (1 Kor 7,17) a dodáva, ţe "Boh nie je Bohom
neporiadku, ale pokoja" (1 Kor 14,33). Pretoţe ich chcel otcovsky napomenúť, posiela k nim
Timotea, "ktorý vás upomenie na moje cesty v Kristu Jeţišovi, ako učím všade v kaţdom
zbore" (1 Kor 4,17), a pokára ich za ich nezávislý postoj: "Alebo či od vás vyšlo slovo Boţie?
Alebo či len k vám samým prišlo?" (1 Kor 14,36).
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Je zrejmé, ţe jednota v Novej zmluve nie je iba skutočnosť, ktorá bude dosiahnutá aţ na
konci sveta a ktorú treba dychtivo očakávať (Ef 4,8-14), ale ţe je to do značnej miery
skúsenosť cirkvi uţ v prítomnosti. Prví kresťania, spojení svojím Pánom v jedno telo, ktorého
hlavou je Kristus, sú nabádaní, aby pamätali, ţe je "jeden Pán, jedna viera, jeden krst" (Ef
4,5).
3. Niet pochýb o tom, ţe cirkev potrebuje byť organizovaná, otázkou je len, akou formou.
Cirkevná organizácia by mala brať do úvahy skutočnosť, ţe najvyššou autoritou v cirkvi je
Jeţiš Kristus a ţe náboţenský nátlak vyvíjaný na svedomie v Boţom mene je tou
najstrašnejšou formou nadvlády.
Cirkevná organizácia, ktorá v hriešnom svete má v rôznych dobách rôzne podoby, nesmie
prehliadať princíp kňazstva všetkých veriacich, teda, ţe kaţdý jednotlivec má priamy prístup k
Bohu a jeho milosti. Cirkev nerozhoduje o večnom údele človeka, dokonca ani nie je
prostredníkom medzi Bohom a človekom. Cirkevná organizácia nemá slúţiť na udrţovanie
organizácie a štruktúry, ale napomáhať cirkvi pri plnení jej poslania.
Nemal by sa prehliadať ani fakt, ţe ţijeme v prostredí hriechu, v ktorom aj pri najlepších
motívoch sa môţe stať, ţe osobné túţby, ambície a plány sa stotoţňujú s dobrom
spoločenstva. Preto v cirkvi musí byť autorita rozdelená medzi viacerých jednotlivcov, aby sa
zabránilo jej zneuţitiu, a musí existovať spôsob, ako odvolať vedúcich, ak by k niečomu
takému došlo. Nikto by nemal mať záruku, ţe bude nositeľom cirkevného úradu aţ do smrti;
dokonca ani príliš dlhá doba neprospieva blahu cirkvi ako celku.
V priebehu dejín sa pouţívali predovšetkým tieto modely cirkevnej organizácie: hierarchický,
kongregacionalistický, presbyteriálne-konciliárny. Hierarchický model je autoritárny, v ktorom
rozhodnutia vyšších zloţiek sú záväzné pre všetky niţšie zloţky na celom svete. Výhodou je
kontinuita s minulosťou, ako aj rovnaká vierouka po celom svete. Nevýhodou je, ţe
predstavitelia cirkvi sú menovaní a cirkev je riadená takmer výhradne duchovenstvom.
V kongregacionalistickom modeli miestny zbor rozhoduje o všetkých svojich záleţitostiach a
nikto mu nie je nadriadený vieroučne a často ani organizačne. Výhodou je, ţe predstavitelia
sú volení, a tým aj odvolateľní, a ţe vedie k širšiemu zapojeniu členstva. Nevýhodou je, ţe o
teologických veciach sa rozhoduje demokratickým hlasovaním, niekedy je ťaţké uplatniť
autoritu nad ľuďmi, ktorí človeka platia, a ţe rôzne zbory v celosvetovom meradle sa od seba
niekedy značne líšia vo vierouke.
Posledný model sa snaţí spojiť výhody prechádzajúcich dvoch modelov a minimalizovať ich
nevýhody. Na niţších úrovniach je cirkev organizovaná viac demokraticky, na vyšších viac
hierarchicky. Tento model sa v Cirkvi adventistov s. d. často nazýva reprezentatívny či
zastupiteľský.
PRAKTICKÝ DÔSLEDOK
Cirkev nie je svetská organizácia, politická strana alebo klub ľudí, ktorí majú rovnaké záľuby.
Je to spoločenstvo zaloţené Jeţišom Kristom, ktoré má prinášať evanjelium o spasení
"kaţdému národu, pokoleniu, jazyku i ľudu" (Mat 28,18-20; Zj 14,6.7).
Počas svojho pôsobenia na zemi Kristus ustanovil cirkev - spoločenstvo veriacich, aby práca
na tom, čo on začal, mohla pokračovať. Takto jednotlivec má nielen moţnosť verejne prejaviť
svoj vzťah ku Kristovi tým, ţe sa začlení do spoločenstva, ktorého hlavou je sám Kristus, ale
ako Kristov "učeník" sa tieţ zapojí do práce, pre ktorú ho Jeţiš uschopní.
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Je moţné namietať, ţe dnešná cirkev je vzdialená Boţiemu ideálu, ţe nie je dokonalá. To
však nie je dôvod, aby sme zostali stáť osamote. Boh chce, aby jeho cirkev odráţala Boţí
ideál, aby bola čistá, dobrá, vznešená, nepoškvrnená (Ef 5,25-27). Cirkev, to sú však
predovšetkým vzťahy - horizontálne a vertikálne, a na vzťahoch sa musí trvale pracovať,
musia sa zveľaďovať. Kaţdý člen Kristovho tela má zodpovednosť urobiť všetko pre to, aby
tieto vzťahy udrţoval funkčné.
Cirkev je spoločenstvo, v ktorom sa učíme ţiť pospolu, v príprave na to, ţe raz budeme spolu
ţiť večne. Hádaví a sebeckí ľudia, ktorí prehliadajú práva druhých, v Boţom kráľovstve
nebudú. Preto najdôleţitejšou výzvou súčasnej cirkvi nie je ani tak dolešťovať doktrinálnu
čistotu, ale predovšetkým byť nemocnicou liečiacich sa hriešnikov, ktorí sú na ceste k
nebesám. Nebo sa bude skladať z ľudí, ktorí sa naučili váţiť si druhých, dokonca aj vzdať sa
svojich práv, ak to prinesie jednotu a vzájomné spoločenstvo. Takáto jednota však nie je na
úkor identity jednotlivca, ale je tvorená pestrofarebnou rozmanitosťou ľudskej odlišnosti a
rozdielnosti.
"Keď si uvedomíme, aká vzdialenosť delí cirkev od jej cieľa, môţe sa stať, ţe ruka natiahnutá
k pluhu zase poklesne." (K. Barth) Len tvárou v tvár našej malosti si uvedomujeme veľkosť
úlohy, ktorá je nám zverená. Keď pochopíme dôvod existencie cirkvi, uvedomíme si, napriek
všetkej jej biede, ţe patriť k cirkvi je úţasná prednosť. A tá bieda môţe byť menšia, ak
začneme kaţdý sám u seba.
Cirkev nie je stavba dokončená, ale stavenisko, do ktorého sme povolaní ako robotníci, nie
ako nájomníci či dokonca inšpektori.
Najdôleţitejšou výzvou súčasnej cirkvi nie je ani tak dolešťovať doktrinálnu čistotu, ale
predovšetkým byť nemocnicou liečiacich sa hriešnikov, ktorí sú na ceste k nebesám.
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