
 

 

Proč	  církev?	  	  
	  

Otázky	  týkající	  se	  místní	  církve	  
• Proč	  je	  místní	  církev	  tak	  důležitá? 
• Proč	  být	  místní	  církvi	  oddaný? 
• Jak	  se	  mohu	  zapojit? 

Výběr	  domovské	  církve	  je	  zásadní	  věc.	  Je	  důležité	  vědět,	  kde	  vás	  Pán	  chce	  zasadit.	  
	  	  

„Věřící	  jsou	  zasazeni	  za	  konkrétním	  účelem”	  
Žalm	  92,14:	  Jsou	  zasazeni	  v	  domě	  Hospodinově,	  kvetou	  na	  nádvořích	  našeho	  Boha.	  	  

CO	  JE	  TO	  „CÍRKEV”	  A	  PROČ	  JE	  DŮLEŽITÁ?	  

Matouš	  16,18:	  …vybuduji	  svou	  církev	  a	  brány	  podsvětí	  ji	  nepřemohou.	  

Všichni	  věřící	  potřebují	  místní	  církev	  

• Každý	  křesťan	  potřebuje	  domovskou	  církev.	  Je	  to	  zásadní	  předpoklad	  růstu	  a	  
vývoje	  všech	  křesťanů. 

• Křesťan	  bez	  církevní	  rodiny	  je	  jako…	  dítě	  bez	  rodiny. 

• Místní	  církev	  by	  měla	  být	  středem	  zájmu	  v	  životě	  každého	  Božího	  dítěte.	  

• Místní	  církev	  by	  měla	  hrát	  zásadní	  roli	  ve	  vašem	  každotýdenním	  uctívání.	  
 

• Skrze	  nové	  narození	  jste	  se	  stali	  součástí	  obecné	  církve	  Pána	  Ježíše	  Krista…	  
zároveň	  se	  ale	  potřebujete	  identifikovat	  s	  místním	  společenstvím.	  
 

• Jedním	  z	  nejdůležitějších	  rozhodnutí	  v	  životě	  každého	  křesťana	  je	  stát	  se	  
součástí	  církevní	  rodiny.	   

• Duchovní	  strava,	  kterou	  budete	  každý	  týden	  v	  církvi	  přijímat,	  vám	  pomůže	  úspěšně	  
procházet	  různými	  životními	  situacemi. 

• Abyste	  duchovně	  rostli	  a	  rozvíjeli	  se,	  potřebujete	  se	  stát	  součástí	  místní	  církve.	  

• Možná	  je	  to	  tato	  církev,	  možná	  jiná…	  někde	  ale	  potřebujete	  zakotvit.	  	  

• Dopisy	  (kázání),	  které	  jsou	  součástí	  Nového	  zákona,	  byly	  napsány	  pro	  místní	  církev.	  

• Poselství,	  která	  nám	  Ježíš	  zanechal	  v	  knize	  Zjevení,	  byla	  určena	  místním	  skupinám	  
věřících	  v	  různých	  městech	  v	  Malé	  Asii	  (dnešním	  Turecku).	  	  

• Členství	  v	  církvi	  Good	  News	  je	  otevřené	  všem,	  kdo	  vyznali	  víru	  v	  Ježíše	  Krista	  jako	  
svého	  osobního	  Pána	  a	  Spasitele	  a	  usilují	  žít	  zbožně	  v	  souladu	  s	  Božím	  slovem.	  
 

• Členství	  není	  vyžadováno	  od	  osob,	  které	  touží	  po	  společenství,	  ale	  je	  
požadováno	  na	  těch,	  kdo	  mají	  v	  úmyslu	  zapojit	  se	  do	  různých	  oblastí	  služby	  a	  
dobrovolné	  činnosti.	  
 

Všichni	  věřící	  potřebují	  pastora	  

• Nemusím	  to	  být	  já…	  ale	  nějakého	  pastora	  potřebujete.	  

• Ovce	  potřebují	  pastýře.	  

• Ovcím	  se	  daří	  vždy,	  když	  mají	  pastýře	  a	  jsou	  součástí	  stáda.	  

• Křesťané	  jsou	  nejspokojenější,	  když	  vědí,	  že	  jsou	  ve	  společenství	  s	  druhými	  
věřícími.	   

• Křesťanství	  se	  má	  sdílet	  v	  komunitě	  s	  druhými.	  

• Smyslem	  úřadu	  pastora	  je	  pomáhat	  dohlížet	  na	  místní	  církev.	  
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• Řecké	  slovo,	  které	  znamená	  „pastor“,	  lze	  také	  přeložit	  jako	  „pastýř“.	  

• Pastora	  si	  můžeme	  představit	  jako	  pastýře,	  dohlížejícího	  na	  stádo	  ovcí.	  

• Je	  třeba,	  aby	  byl	  pastor	  oddaný	  místnímu	  církevnímu	  společenství.	  

	  

Co	  je	  církev?	  

• Místní	  církev	  je	  společenství	  křesťanů,	  kteří	  se	  pravidelně	  scházejí	  k	  uctívání	  Boha	  a	  studiu	  
jeho	  Slova.	  	  

• Když	  Ježíš	  řekl:	  „Vybuduji	  svou	  církev“,	  použil	  poprvé	  v	  Novém	  zákoně	  řecký	  výraz	  
„ekklésia“. 

Matouš	  16,18:	  …vybuduji	  svou	  církev	  a	  brány	  podsvětí	  ji	  nepřemohou.	  

• Slovo	  církev	  tak	  označovalo	  místo,	  kde	  se	  věřící	  scházeli	  k	  uctívání	  Boha. 

Není	  to	  tedy	  budova,	  ale	  tělo	  věřících.	  

• V	  Novém	  zákoně	  je	  slovo	  „církev“	  použito	  i	  na	  jiných	  místech. 

• Ve	  valné	  většině	  případů	  tento	  výraz	  označuje	  konkrétní	  místní	  církev,	  
jaká	  byla	  například	  v	  Římě	  nebo	  Korintu. 

• Církev,	  o	  které	  čteme	  v	  různých	  jiných	  zdrojích,	  někdy	  poukazuje	  i	  na	  to,	  čemu	  
se	  říká	  církev	  univerzální,	  obecná,	  neboli	  na	  všechny	  křesťany	  na	  celém	  
světě. 

• Církev	  univerzální,	  církev	  neviditelná.	  Když	  ale	  narazíte	  na	  slovo	  „církev“	  v	  
Bibli,	  téměř	  vždy	  se	  jedná	  o	  „místní	  církev“.	   

• V	  Novém	  zákoně	  najdeme	  zmínky	  o	  různých	  místních	  církvích. 

	  

Co	  je	  církev?	  

1.  Církev	  je	  místo	  modlitby	  a	  uctívání 

Matouš	  21,13:	  	  …a	  řekl	  jim:	  „Je	  napsáno:	  ,Můj	  dům	  bude	  nazván	  domem	  modlitby.‘“	  

Židům	  10,25:	  	  Nezanedbávejme	  své	  společné	  shromažďování,	  jak	  mají	  někteří	  ve	  zvyku,	  nýbrž	  
povzbuzujme	  se,	  a	  to	  tím	  více,	  čím	  více	  vidíte,	  že	  se	  ten	  den	  přibližuje.	  	  

• Pán	  volá	  věřící	  k	  tomu,	  aby	  se	  shromažďovali	  za	  účelem	  společného	  a	  
jednomyslného	  uctívání	  Boha.	  (SZ/NZ)	  	  

• Důvodem,	  který	  Mojžíš	  uvedl	  faraónovi	  pro	  odchod	  Izraelitů	  z	  Egypta,	  bylo,	  aby	  
mohli	  jít	  uctívat	  Hospodina.	  	  

Exodus	  7,15-‐16:	  Jdi	  k	  faraonovi	  ráno,	  když	  vychází	  k	  vodě.	  Čekej	  na	  něho	  na	  břehu	  Nilu	  a	  do	  ruky	  si	  
vezmi	  hůl,	  která	  se	  změnila	  v	  hada.	  A	  řekni	  mu:	  Hospodin,	  Bůh	  Hebrejů,	  mě	  k	  tobě	  poslal	  se	  
slovy:	  Propusť	  můj	  lid,	  ať	  mi	  v	  pustině	  slouží!	  Ale	  až	  dosud	  jsi	  neuposlechl.	  

• Jakmile	  se	  člověk	  zaváže	  Pánu,	  je	  třeba,	  aby	  se	  také	  zavázal	  místu,	  kde	  bude	  
Pána	  s	  druhými	  věřícími	  uctívat.	  

• Ti,	  kdo	  se	  zaváží	  místu	  uctívání,	  v	  tomto	  prostředí	  porostou	  a	  budou	  vzkvétat.	  

• Díky	  své	  účasti	  na	  celém	  životě	  místní	  církve	  jsme	  duchovně	  budováni	  a	  rozvíjíme	  
se.	  

• Pán	  volá	  věřící	  k	  tomu,	  aby	  se	  setkávali	  s	  druhými	  věřícími	  za	  účelem	  společného	  
uctívání	  a	  poznávání	  Boží	  vůle.	  
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• Právě	  prostřednictvím	  služby	  místní	  církve	  poznáváme	  nejen	  radost	  z	  Božího	  
království,	  ale	  také	  to,	  jak	  je	  důležité	  Boží	  království	  rozšiřovat.	   

• Církev	  je	  místem,	  kam	  přinášíte	  desátky	  a	  příspěvky	  s	  cílem	  vzdát	  čest	  a	  klanět	  se	  
Pánu. 

• Církev	  je	  společenstvím	  lidí,	  kteří	  se	  shromažďují	  na	  základě	  společného	  zájmu	  a	  
společného	  záměru.	  

• Křesťanský	  život	  není	  osamocená	  záležitost.	  V	  knize	  Skutků	  čteme,	  že	  rozhovor	  
s	  druhými	  lidmi	  přivádí	  obvykle	  jedince	  do	  společenství	  věřících.	  A	  právě	  tuto	  
kolektivní	  dimenzi	  křesťanského	  života	  zprostředkovává	  církev. 

Jan	  4,24:	  Bůh	  je	  duch	  a	  ti,	  kteří	  se	  mu	  klanějí,	  musí	  se	  mu	  klanět	  v	  duchu	  a	  pravdě.	  

Správné	  uctívání	  přináší	  pomazání!	  

• Církev	  je	  místo,	  kde	  ve	  svobodě	  proudí	  Boží	  pomazání.	  

• Pomazání	  odkazuje	  na	  Boží	  přítomnost.	  

• Pomazání	  roste	  a	  sílí	  vždy,	  když	  se	  věřící	  společně	  shromáždí	  za	  účelem	  uctívání,	  
modliteb	  a	  posvěcení.	  

• Ale,	  pastore	  Tome,	  četl	  jsem	  si	  Bibli	  sám	  doma.	  Copak	  to	  nestačí?	  Ne!	  Můžete	  a	  měli	  
byste	  si	  číst	  Písmo	  doma	  o	  samotě.	  Je	  to	  biblické…	  Ale	  je	  to	  jen	  jedna	  strana	  mince.	  
	  
Tou	  druhou	  stranou	  je	  zralost,	  která	  přichází,	  když	  člověk	  prožívá	  Boha	  a	  jeho	  Slovo	  
ve	  společenství	  s	  druhými	  věřícími…	  A	  to	  se	  nedá	  ničím	  nahradit.	   

	  

Co	  je	  církev?	  

2.	  Církev	  je	  místo	  Božího	  navštívení	  a	  vize!	  	  

• Církev	  je	  často	  místem,	  kde	  si	  věřící	  ujasňují,	  jaký	  je	  Boží	  plán	  s	  jejich	  životem	  nebo	  
jakým	  směrem	  se	  mají	  v	  životě	  vydat.	  	  

• SZ	  příběh	  o	  Jákobovi,	  který	  měl	  sen	  o	  žebříku	  (schodech)	  směřujícím	  do	  nebe.	  	  

Genesis	  28,10-‐12:	  Jákob	  odešel	  z	  Beer-‐šeby	  a	  šel	  do	  Cháranu.	  Dorazil	  na	  jedno	  místo	  a	  přenocoval	  
tam,	  protože	  slunce	  zapadlo.	  Vzal	  na	  tom	  místě	  nějaký	  kámen,	  dal	  si	  ho	  pod	  hlavu	  a	  na	  tom	  místě	  
ulehl.	  A	  měl	  sen:	  Hle,	  na	  zemi	  stál	  žebřík,	  jehož	  vrchol	  dosahoval	  do	  nebes.	  A	  hle,	  po	  něm	  
vystupovali	  a	  sestupovali	  Boží	  andělé. 	  
Genesis	  28,13	  -‐15:	  Vtom	  nad	  ním	  stál	  Hospodin	  a	  řekl:	  Já	  jsem	  Hospodin,	  Bůh	  tvého	  otce	  
Abrahama	  a	  Bůh	  Izákův.	  Zemi,	  na	  níž	  ležíš,	  dám	  tobě	  a	  tvému	  potomstvu.	  Tvého	  potomstva	  
bude	  jako	  prachu	  země.	  Rozhojníš	  se	  na	  západ	  i	  na	  východ,	  na	  sever	  i	  na	  jih.	  V	  tobě	  a	  v	  tvém	  
semeni	  budou	  požehnány	  všechny	  čeledi	  země.	  A	  hle,	  já	  jsem	  s	  tebou.	  Budu	  tě	  chránit,	  kamkoli	  
půjdeš	  a	  přivedu	  tě	  zpět	  do	  této	  země,	  protože	  tě	  neopustím,	  dokud	  nevykonám	  to,	  co	  jsem	  ti	  
řekl.	  	  	  

Genesis	  28,16-‐19:	  	  Když	  se	  Jákob	  probral	  ze	  spánku,	  řekl:	  Jistě	  je	  na	  tomto	  místě	  Hospodin	  a	  já	  
jsem	  to	  nevěděl.	  Bál	  se	  a	  řekl:	  Jak	  hrozné	  je	  toto	  místo!	  Cožpak	  to	  není	  dům	  Boží?	  Není	  to	  
nebeská	  brána?	  Jákob	  vstal	  časně	  ráno,	  vzal	  kámen,	  který	  si	  dal	  pod	  hlavu,	  a	  postavil	  
ho	  jako	  posvátný	  sloup.	  Na	  jeho	  vrchol	  vylil	  olej.	  A	  pojmenoval	  to	  místo	  Bét-‐el	  (Boží	  dům).	  
Původně	  se	  však	  to	  město	  jmenovalo	  Lúz. 	  	  
Genesis	  28,20-‐22:	   Potom	  Jákob	  učinil	  slib:	  Jestliže	  bude	  Bůh	  se	  mnou,	  bude	  mě	  chránit	  na	  této	  
cestě,	  kterou	  se	  ubírám,	  a	  dá	  mi	  chléb	  k	  jídlu	  a	  oděv	  k	  oblékání,	  takže	  se	  vrátím	  v	  pokoji	  do	  domu	  
svého	  otce,	  bude	  Hospodin	  mým	  Bohem	  a	  ten	  kámen,	  který	  jsem	  postavil	  jako	  posvátný	  sloup,	  bude	  
domem	  Božím.	  A	  ze	  všeho,	  co	  mi	  dáš,	  ti	  jistě	  dám	  desátek.	  	  
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Co	  představuje	  Boží	  dům?	  

1.	  Místo,	  kde	  začínají	  sny.	  

2.	  Místo,	  kde	  je	  nebe	  skutečné.	  

3.	  Místo,	  kde	  jsou	  vítáni	  hříšníci.	  

4.	  Místo,	  kde	  je	  slyšet	  Boží	  hlas.	  

5.	  Místo,	  kde	  se	  Bůh	  zjevuje	  jako	  Dárce.	  

6.	  Místo,	  kde	  dochází	  k	  důležitým	  rozhodnutím.	  

Církev	  je	  místo,	  kde	  si	  můžete	  rozšiřovat	  svou	  životní	  vizi!	  

Nedávno	  jsem	  zjistil	  zajímavé	  informace	  o	  žralocích.	  Dozvěděl	  jsem	  se	  je	  od	  mladého	  muže,	  který	  
prodává	  exotické	  akvarijní	  rybičky.	  Řekl	  mi,	  že	  jednou	  z	  nejoblíbenějších	  akvarijních	  ryb	  je	  právě	  žralok.	  
Vysvětlil	  mi,	  že	  pokud	  chytíte	  malého	  žraloka	  a	  dáte	  ho	  do	  akvária,	  bude	  mít	  stále	  stejnou	  velikost,	  
odpovídající	  velikosti	  akvária.	  Žraloci	  tak	  mohou	  být	  dospělí,	  a	  přitom	  měřit	  třeba	  jen	  patnáct	  
centimetrů.	  Pokud	  je	  ale	  vypustíte	  do	  oceánu,	  dorostou	  své	  běžné	  délky	  dvou	  a	  půl	  metru.	  Něco	  

podobného	  se	  děje	  s	  některými	  křesťany.	  

	  

Co	  je	  církev?	  

3.	  Církev	  je	  místo	  obnovy	  

• Církev	  je	  místo,	  kde	  se	  obnovují	  životy	  lidí.	  	  

Joel	  2,25-‐26:	  Nahradím	  vám	  roky,	  jež	  sežraly	  kobylky,	  larvy,	  ponravy	  i	  housenky	  -‐	  mé	  
veliké	  vojsko,	  které	  jsem	  na	  vás	  vypravil.	  Budete	  jíst	  a	  jíst	  až	  do	  sytosti	  a	  jméno	  
Hospodina,	  svého	  Boha,	  velebit,	  toho,	  jenž	  pro	  vás	  koná	  zázraky:	  Můj	  lid	  už	  navěky	  
nedojde	  potupy!	  	  

Jeremiáš	  30,17:	  Ano,	  já	  obnovím	  tvé	  zdraví,	  tvé	  rány	  zhojím,	  praví	  Hospodin.	  	  

• Je	  to	  místo,	  kde	  se	  opět	  dávají	  do	  pořádku	  životy	  lidí.	  

• Církev	  je	  distribuční	  centrum	  Boží	  milosti.	  

• Církev	  je	  místo,	  kde	  si	  lidé	  mohou	  dát	  do	  pořádku	  svůj	  vztah	  s	  Bohem.	  

• Jakmile	  jsou	  obnoveni	  duchovně,	  začíná	  docházet	  k	  obnově	  i	  ve	  všech	  dalších	  
oblastech	  jejich	  života.	  

• Dochází	  k	  obnově	  manželství. 

• Dochází	  k	  obnově	  rodin. 

• Dochází	  k	  obnově	  vztahů. 

• Dochází	  k	  obnově	  marnotratných	  synů	  a	  dcer. 

• Dochází	  k	  fyzickému	  a	  emocionálnímu	  uzdravení. 

• Životy	  lidí	  se	  krok	  za	  krokem	  dávají	  do	  pořádku. 

• V	  životech	  lidí	  se	  naplňuje	  Ježíšovo	  poslání!	   

Lukáš	  4,18-‐19:	  : Pánův	  Duch	  je	  na	  mně,	  protože	  mne	  pomazal,	  abych	  zvěstoval	  evangelium	  chudým;	  
poslal	  mne	  vyhlásit	  zajatcům	  propuštění	  a	  slepým	  nabytí	  zraku,	  propustit	  zlomené	  na	  
svobodu,	  vyhlásit	  vítaný	  Pánův	  rok.	  

	  	  

Co	  je	  církev?	  

4.	  Církev	  je	  místo	  společenství	  

• Křesťané	  potřebují	  společenství. 
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• Církev	  je	  místo,	  kde	  můžete	  najít	  společenství	  křesťanů.	  

• Přátelské	  vztahy,	  které	  se	  v	  církvi	  vytvářejí,	  jsou	  často	  ty	  nejdéle	  trvající	  vztahy,	  
které	  kdy	  navážeme.	  

Skutky	  2,42:	  Raná	  církev	  vytrvale	  zůstávala	  v	  učení	  apoštolů	  a	  ve	  společenství,	  v	  lámání	  chleba	  a	  
modlitbách.	  

Přísloví	  17,17:	  Přítel	  miluje	  v	  každé	  době,	  bratr	  se	  zrodil	  pro	  čas	  soužení.	  

Přísloví	  27,17:	  Jako	  se	  železo	  ostří	  železem,	  tak	  člověk	  ostří	  tvář	  svého	  bližního.	  	  

• Křesťanská	  zkušenost	  nezahrnuje	  pouze	  vertikální	  vztah	  mezi	  věřícím	  a	  jeho	  
Bohem,	  ale	  také	  horizontální	  vztah	  mezi	  jednotlivými	  věřícími	  navzájem.	  
Křesťanský	  život	  je	  sdílená	  zkušenost,	  sdílené	  společenství	  a	  sdílená	  služba	  pro	  
Krista.	  	  

• Některé	  z	  vašich	  přátelských	  vztahů	  se	  rozvinou	  při	  dobrovolné	  práci,	  např.	  při	  
službě	  mužům,	  při	  setkávání	  s	  ženami,	  při	  službě	  dětem	  a	  mládeži.	  

• Když	  přestaneme	  chodit	  do	  církve,	  ztratíme	  kontakt	  s	  Božím	  lidem…	  a	  společenství	  
tím	  trpí.	  

• Jedním	  z	  přínosů	  společenství	  je,	  že	  nám	  dává	  příležitost	  vzájemně	  se	  povzbuzovat.	  

• Život	  je	  někdy	  těžký.	  A	  je	  těžký	  zejména	  tehdy,	  když	  ho	  máte	  prožít	  sami.	  	  	  

• Jedním	  z	  nejrychlejších	  způsobů,	  jak	  uhasit	  oheň,	  je	  ho	  rozptýlit.	  Nepřítel	  se	  
snaží	  nás	  od	  sebe	  navzájem	  oddělit.	  	  

• Velmi	  mnoho	  lidí,	  kteří	  jsou	  v	  zoufalé	  situaci,	  nemají	  církevní	  rodinu.	  Jsem	  
přesvědčen,	  že	  kdyby	  ji	  měli,	  řada	  jejich	  problémů	  by	  se	  vyřešila.	  

	  

Co	  je	  církev?	  

5.	  Církev	  je	  místo	  služby	  

• Křesťané	  potřebují	  sloužit	  a	  nechat	  si	  sloužit.	  

• Církev	  je	  místo,	  kde	  lidé	  slouží	  a	  zároveň	  si	  nechávají	  sloužit	  od	  ruhých.	  	  

• Místní	  církev	  je	  místo,	  které	  Pán	  určil	  k	  tomu,	  aby	  zde	  věřící	  pochopili	  a	  používali	  
své	  duchovní	  dary.	  

1.	  Petrův	  4,10:	  	  Dary	  milosti,	  podle	  toho,	  jak	  jej	  každý	  přijal,	  si	  služte	  navzájem	  jako	  dobří	  správci	  
rozličné	  Boží	  milosti.	  

• Věřící	  potřebují	  církev,	  která	  jim	  pomáhá	  v	  obou	  zmíněných	  aspektech.	  

• Církev	  je	  pro	  vás	  tím	  nejlepším	  místem,	  kde	  můžete	  zareagovat	  na	  Boží	  povolání	  ve	  
svém	  životě.	  

• Oba	  aspekty	  by	  měly	  být	  vyvážené.	  

• Místo,	  kde	  pouze	  sloužíte	  druhým.	  Vyučujete	  děti,	  sloužíte	  jako	  uvaděč,	  pomáháte	  
v	  oblasti	  pohostinnosti.	  

• Někteří	  lidé	  stále	  jen	  slouží,	  aniž	  by	  si	  kdy	  nechali	  posloužit	  od	  druhých.	  Jsou	  na	  
nejlepší	  cestě	  k	  vyhoření.	  

• Jiní	  lidé	  si	  naopak	  stále	  nechávají	  od	  druhých	  sloužit.	  

• Jsou	  jako	  Mrtvé	  moře,	  do	  kterého	  proudí	  voda,	  aniž	  by	  z	  něj	  kdy	  vytekla.	  
V	  Mrtvém	  moři	  nic	  nežije.	  Voda	  se	  v	  něm	  zachycuje	  a	  nakonec	  se	  z	  něj	  musí	  
odpařit.	  	  

• Jsme	  zachráněni	  proto,	  abychom	  mohli	  sloužit.	  
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• Božský	  život	  církve	  proudí	  ven,	  aby	  lidé	  došli	  požehnání	  prostřednictvím	  těch,	  kdo	  
se	  rozhoudnou	  k	  církvi	  připojit.	  

	  

Co	  je	  církev?	  

6.	  Církev	  je	  místo,	  kde	  může	  věřící	  zrát	  

• Jednou	  z	  věcí,	  která	  brzdí	  jeho	  růst,	  je,	  když	  se	  křesťan	  oddělí	  od	  místního	  těla	  věřících.	  	  

• Váš	  růst	  jakožto	  křesťanů	  závisí	  na	  vaší	  účasti	  na	  životě	  církve.	  

• V	  těle	  Kristově	  je	  až	  příliš	  mnoho	  nezralých	  křesťanů.	  	  

• Znáte	  nějakého	  zralého	  křesťana,	  který	  není	  napojen	  na	  místní	  tělo	  věřících?	  

• Slovo	  „učedník“	  znamená	  „žák“.	  

Efezským	  4,11-‐13:	   A	  on	  dal	  jedny	  apoštoly,	  jiné	  proroky,	  některé	  evangelisty,	  jiné	  pastýře	  a	  
učitele,	  aby	  připravili	  svaté	  k	  dílu	  služby,	  k	  vybudování	  těla	  Kristova,	  dokud	  nedospějeme	  všichni	  k	  
jednotě	  víry	  a	  plného	  poznání	  Syna	  Božího,	  v	  dospělého	  muže,	  v	  míru	  postavy	  Kristovy	  plnosti.	  

• Jak	  můžete	  být	  žákem,	  když	  vaší	  hlavní	  prioritou	  není	  učit	  se	  Božímu	  slovu	  
prostřednictvím	  služby	  církve?	  

• Nikdy	  v	  životě	  nedojdeme	  do	  bodu,	  kdy	  bychom	  už	  nepotřebovali	  růst.	  

• Pět	  služebních	  úřadů	  bylo	  dáno	  církvi	  s	  cílem	  pomoci	  křesťanům	  správně	  růst	  a	  
rozvíjet	  se.	  

• Dlouhodobý	  duchovní	  růst	  není	  možný	  bez	  kázání	  a	  vyučování	  Božího	  slova.	  

• Potřebujete	  systematické	  vyučování	  Božího	  slova. 

• Systematický	  znamená	  metodický,	  organizovaný…	  ne	  nahodilý.	  

• Ne	  všechna	  kázání	  jsou	  nesmírně	  inspirující…	  všechna	  ale	  mohou	  být	  inspirována	  
Bohem.	  

• Dlouhodobý	  duchovní	  růst	  není	  možný	  bez	  toho,	  aby	  se	  člověk	  trvale	  sytil	  Božím	  slovem.	  

	  

Co	  je	  církev?	  

7.	  Církev	  je	  místo	  duchovní	  zodpovědnosti	  

• Úřad	  pastora	  vymyslel	  sám	  Ježíš.	  

• Povoláním	  pastora	  je	  vést	  místní	  církev.	  

• V	  místní	  církvi	  funguje	  hierarchie	  autority.	  

• Pastor	  není	  pán,	  ale	  vůdce	  stáda.	  

• Pastor	  není	  najatý,	  ale	  Bohem	  povolaný.	  

• V	  Písmu	  se	  o	  něm	  mluví	  jako	  o	  dohlížiteli.	  

• Někteří	  z	  nejpodivnějších	  křesťanů	  jsou	  právě	  ti	  bez	  církevní	  rodiny.	  

1.	  Petrův	  5,1-‐4:	  Starší	  mezi	  vámi	  vybízím…:	  Paste	  Boží	  stádo,	  které	  je	  u	  vás;	  dohlížejte	  na	  ně	  ne	  z	  
donucení,	  ale	  dobrovolně,	  podle	  Boha,	  ne	  z	  nízké	  zištnosti,	  ale	  ochotně,	  ne	  jako	  páni	  nad	  
svým	  podílem,	  ale	  jako	  ti,	  kteří	  se	  svému	  stádu	  stávají	  vzorem.	  A	  když	  se	  ukáže	  nejvyšší	  pastýř,	  
dostanete	  nevadnoucí	  věnec	  slávy.	  

Židům	  13,7:	  Vzpomínejte	  na	  své	  vůdce,	  kteří	  k	  vám	  mluvili	  Boží	  slovo,	  pečlivě	  pozorujte,	  jaký	  
byl	  konec	  jejich	  života,	  a	  napodobujte	  jejich	  víru.  
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Proč	  být	  oddaný	  místní	  církvi?	  

Místní	  církev	  je	  první	  rovinou	  oddanosti	  hned	  po	  našem	  osobním	  vztahu	  s	  Pánem.	  

Ti,	  kdo	  se	  odevzdali	  Ježíši,	  se	  potřebují	  odevzdat	  i	  pastorovi	  a	  místní	  církvi.	  

Církev	  je	  shromážděním	  „oddaných	  věřících“.	  	  

Členství	  není	  požadavkem,	  pokud	  člověk	  jen	  naštěvuje	  naši	  církev,	  ale	  je	  požadováno	  na	  těch,	  kdo	  
mají	  v	  úmyslu	  sloužit	  v	  některé	  z	  vedoucích	  pozic.	  	  

Proč?	  
Zřejmé	  důvody…	  Někdo	  slouží	  našim	  dětem,	  někdo	  pracuje	  jako	  uvaděč	  atd.	  
	  
(Je	  moudré	  dosadit	  do	  takových	  pozic	  někoho,	  o	  kom	  toho	  víte	  jen	  velmi	  málo?	  Někoho,	  kdo	  se	  objeví	  
jednou	  za	  čas	  a	  o	  kom	  nemáme	  příliš	  mnoho	  informací?)	  
	  
„Rozdíl	  mezi	  návštěvníky	  a	  členy	  církve	  spočívá	  právě	  v	  oddanosti.	  Návštěvníci	  jsou	  diváci	  
sledující	  dění	  z	  postranní	  čáry;	  členové	  se	  zapojují	  do	  služby.	  Návštěvníci	  jsou	  konzumenti;	  
členové	  něčím	  přispívají.“	  	  	  

Větší	  efektivita!	  

Co	  kdyby	  Jaromír	  Jágr	  odmítl	  být	  členem	  svého	  týmu?	  

Co	  kdyby	  se	  Tomáš	  Rosický	  nechtěl	  ztotožnit	  s	  ostatními	  fotbalovými	  hráči?	  

Osamělý	  hráč	  na	  tubu…	  potřebuje	  kapelu…	  Není	  mnoho	  sólových	  hráčů	  na	  tubu.	  

	  
Společná	  oddanost	  záměru	  a	  směru	  církve	  nám	  umožňuje	  spolupracovat	  jako	  sladěný	  tým,	  
abychom	  zůstali	  věrní	  našim	  prioritám	  a	  splnili	  náš	  cíl.	  

Bůh	  vám	  dal	  dary,	  nadání	  a	  schopnosti,	  keré	  máte	  používat	  pro	  něj	  a	  pro	  jeho	  Království.	  

Pokud	  vás	  Bůh	  povolal,	  abyste	  se	  přidali	  k	  církvi	  Good	  News,	  potřebujeme	  od	  vás,	  abyste	  se	  ztotožnili	  
s	  vizí,	  kterou	  nám	  dal.	  Vážíme	  si	  každého	  člena	  a	  věříme,	  že	  Bůh	  nás	  povede,	  abychom	  vás	  
nasměrovali	  k	  té	  správné	  službě	  v	  místním	  těle.	  
	  
Místo,	  kde	  můžete	  růst,	  vzkvétat	  a	  být	  požehnáním.	  Patříte	  sem	  a	  my	  vás	  potřebujeme!	  

Máte	  větší	  příležitost	  používat	  své	  duchovní	  obdarování	  „k	  užitku	  všech“.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  

• Boží	  požehnání	  proudí	  v	  ovzduší	  jednoty! 
	  
Vysvětlení	  synergie	  

• Ve	  spisech	  apoštola	  Pavla	  se	  o	  církvi	  mluví	  jako	  o	  těle	  Kristově. 
• Církev	  je	  přirovnávána	  a	  porovnávána	  s	  lidským	  tělem. 
• Lidské	  tělo	  je	  přirovnáno	  k	  tělu	  Kristovu	  na	  zemi,	  k	  církvi. 

	  
1.	  Korintským	  12,27:	  Vy	  jste	  tělo	  Kristovo	  a	  jednotlivě	  jste	  jeho	  údy.	  
	  
1.	  Korinstkým	  12,14-‐18:	  Vždyť	  také	  tělo	  není	  jeden	  úd,	  nýbrž	  mnoho	  údů.	  Kdyby	  noha	  řekla:	  
„Protože	  nejsem	  ruka,	  nepatřím	  k	  tělu“,	  nepatří	  snad	  proto	  k	  tomu	  tělu?	  A	  kdyby	  řeklo	  ucho:	  „Protože	  
nejsem	  oko,	  nepatřím	  k	  tělu“,	  nepatří	  snad	  proto	  k	  tělu?	  Kdyby	  celé	  tělo	  bylo	  jen	  oko,	  kde	  by	  
byl	  sluch?	  Kdyby	  celé	  tělo	  bylo	  jen	  ucho,	  kde	  by	  byl	  čich?	  Ale	  Bůh	  umístil	  údy:	  každý	  z	  nich	  v	  
těle	  umístil	  tak,	  jak	  chtěl. 	  
	  

• Oči	  jsou	  krásné	  jen	  tehdy,	  když	  jsou	  součástí	  těla.	  Totéž	  platí	  o	  rukou,	  nohou,	  uších… 
• Jde	  o	  to,	  že	  nemáme	  fungovat	  odděleně	  od	  druhých	  členů	  Kristova	  těla. 
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• Nejsme	  opuštěný	  ostrov. 
• Všichni	  se	  navzájem	  potřebujeme. 
• Potřebujeme	  jeden	  druhého,	  abychom	  rostli	  a	  rozvíjeli	  se. 
• Naše	  obdarování,	  nadání	  a	  jedinečná	  služba	  jsou	  výborné,	  ale	  musí	  prospívat	  celému	  tělu. 
• Jsme	  napojeni	  na	  tělo	  Kristovo. 
• Je	  možné	  být	  velmi	  obdarovaný	  a	  nadaný.	  Pokud	  ale	  člověk	  nefunguje	  v	  souladu	  s	  druhými,	  

účinnost	  jeho	  obdarování	  se	  tím	  oslabuje. 
• Fotbalový	  tým,	  basketbalový	  tým,	  tým	  trenérů.	  

 
Matouš	  18,19	  
Amen,	  opět	  vám	  pravím:	  Shodnou-‐li	  se	  (budou-‐li	  v	  souladu,	  vytvoří-‐li	  symfonii)	  dva	  z	  vás	  na	  zemi	  v	  
jakékoli	  věci	  (ve	  všem),	  o	  niž	  požádají,	  stane	  se	  jim	  od	  mého	  Otce,	  který	  je	  v	  nebesích.	  
	  

• Z	  řeckého	  výrazu	  přeloženého	  slovesem	  „shodnout	  se“	  je	  odvozeno	  slovo	  „symfonie“. 
	  	  
Ilustrace	  symfonického	  orchestru	  

• Velké	  množství	  strunných,	  dechových	  a	  bicích	  nástrojů. 
• Všichni	  hudebníci	  se	  učí	  hrát	  tak,	  aby	  jejich	  nástroje	  ladily. 
• Jednotlivé	  nástroje	  zní	  sice	  dobře	  i	  samy	  o	  sobě,	  ale	  pokud	  hrají	  dohromady,	  jejich	  zvuk	  se	  

tím	  maximalizuje. 
• Vydávají	  mnohem	  lepší	  zvuk	  jako	  celek	  než	  jednotlivě. 
• Od	  všech	  hudebníků	  to	  vyžaduje	  úsilí,	  praxi	  a	  cvičení,	  aby	  hráli	  ve	  správnou	  dobu	  ve	  stejné	  

tónině. 
• Pokud	  věci	  nefungují,	  jak	  mají,	  hudebníci	  možná	  budou	  chtít	  sebrat	  své	  nástroje	  a	  odejít. 
• Ti,	  kteří	  to	  nevzdají,	  se	  nakonec	  stanou	  součástí	  něčeho,	  co	  je	  mnohem	  větší	  než	  to,	  čeho	  by	  

dosáhli	  jen	  jako	  jednotlivci. 
	  
Důležité:	  Dosažení	  společného	  souladu	  vyžaduje	  úsilí.	  

	  
Život	  v	  jednotě	  vyžaduje	  úsilí	  

Jednota	  navozuje	  ovzduší	  příhodné	  pro	  pomazání	  Ducha	  svatého.	  
• SZ	  –	  Zasvěcení	  Šalomounova	  chrámu	  –	  sestoupila	  Boží	  sláva	  –	  stavba	  chrámu	  trvala	  sedm	  

let. 
• NZ	  –	  Letnice	  –	  Duch	  svatý	  byl	  vylit	  vždy,	  když	  se	  věřící	  shromáždili	  na	  „jednom	  místě“	  a	  byli	  

„jedné	  mysli“. 
• Jednota	  přináší	  pomazání… 
• Jednota	  zavírá	  dveře	  ďáblu… 

Je	  zásadně	  důležité,	  abychom	  zavírali	  před	  ďáblem	  všechny	  dveře!	  
	  
Efezským	  4,27:	  Nedávejte	  místo	  ďáblu.	  
	  
Efezským	  4,27:	  Nedávejte	  [takové]	  místo	  nebo	  opěrný	  bod	  ďáblu	  [nedávejte	  mu	  žádnou	  příležitost].	  	  
AMP	  

	  
Pamatujte	  na	  to,	  že	  ďábel	  bude	  pracovat	  i	  přesčas,	  jen	  aby	  jednotu	  zničil.	  

a. Domov	  –	  Dům	  sám	  proti	  sobě	  rozdělený	  neobstojí	  –	  Matouš	  12,25. 
b. Rodina,	  manželství. 
c. Církev	  musí	  být	  jednotná. 
	  

2.	  Korintským	  2,11:	  …abychom	  nebyli	  oklamáni	  od	  Satana;	  vždyť	  jeho	  úmysly	  nám	  nejsou	  neznámy.	  	  
	  

Jak	  se	  zapojit	  do	  církve	  Good	  News?	  
	  

1.  Prostřednictvím	  návštěvnosti 
a. Nejdůležitější	  je	  navštěvovat	  církev	  pravidelně. 
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b. Nejen	  v	  neděli,	  ale	  i	  ve	  středu	  večer. 
c. Pomůže	  vám	  to	  lépe	  pochopit	  vizi	  a	  kulturu	  církve.	   
d. Poznáte	  lidi,	  kterým	  budete	  sloužit.	  	  

 
2.  Prostřednictvím	  desátků 

a. Je	  snadné	  nepovažovat	  desátky	  za	  důležité. 
b. Každá	  církev	  je	  silná	  právě	  tak	  jako	  její	  finanční	  zázemí. 
c. Když	  podporujete	  církev	  finančně,	  stáváte	  se	  součástí	  každého	  úspěchu,	  kterého	  

dosáhne. 
• Desátky	  jsou	  skutkem	  víry. 
• Desátky	  jsou	  skutkem	  svatosti. 
• Desátky	  jsou	  skutkem	  poslušnosti. 
• Desátky	  jsou	  skutkem	  lásky. 
• Desátky	  jsou	  skutkem	  evangelizace. 
	  

10	  důvodů,	  proč	  lidé	  dávají	  desátky	  

1. Spojuje	  to	  Boží	  lid	  s	  Boží	  ekonomikou. 

2. Pomáhá	  vám	  to	  dávat	  přednost	  Bohu	  ve	  všech	  dalších	  životních	  oblastech. 

3. Umožňuje	  vám	  to	  používat	  finance	  pro	  věčné	  záměry	  Království. 

4. Pomáhá	  vám	  to	  chránit	  se	  před	  chamtivostí	  a	  materialismem. 

5. Je	  to	  příležitost	  důvěřovat	  Boží	  péči	  a	  zaopatření	  v	  našem	  životě	  novými	  a	  překvapivými	  
způsoby. 

6. Podporuje	  to	  duchovní	  růst	  v	  našem	  životě. 

7. Podporuje	  to	  duchovní	  růst	  v	  naší	  církvi. 

8. Posiluje	  to	  službu,	  evangelizaci,	  stabilitu	  a	  životaschopnost	  církve. 

9. Pomáhá	  to	  vysílat	  víc	  Kristových	  dělníků	  na	  pole	  připravená	  ke	  žni. 

10. Ujištěje	  nás	  to,	  že	  náš	  církevní	  majetek	  je	  výtečně	  a	  kvalitně	  spravován.	  
 

3.  Prostřednictvím	  dobrovolné	  služby 
a. Dobrovolníci	  jsou	  životně	  důležití	  pro	  zdraví	  každé	  církve.	   
b. Dobrovolníka	  lze	  definovat	  jako: 

i. Někoho,	  kdo	  pracuje,	  aniž	  by	  za	  to	  byl	  placen. 
	  

c. Existuje	  oblast,	  ve	  které	  můžete	  být	  dobrovolníkem,	  a	  dělat	  to	  rádi. 
	  
V	  průměru	  jsme	  schopni	  mít	  vztah	  a	  komunikovat	  s	  přibližně	  40	  lidmi;	  když	  toto	  číslo	  přesáhneme,	  bude	  
to	  na	  úkor	  některých	  lidí.	  	  	  
Jinými	  slovy,	  jsme	  přirozeně	  omezeni	  ve	  své	  schopnosti	  uspokojovat	  potřeby	  druhých	  lidí.	  
Abychom	  mohli	  uspokojovat	  potřeby	  většího	  počtu	  lidí,	  musí	  se	  do	  tohoto	  úkolu	  zapojit	  víc	  jedinců!	  
	  

d. Když	  najdeme	  své	  místo,	  najdeme	  i	  Boží	  milost. 
e. Existuje	  mnoho	  oblastí,	  ve	  kterých	  můžete	  dobrovolně	  sloužit. 
f. Můžete	  dobrovolně	  pomáhat	  jak	  v	  samotné	  církvi,	  tak	  ve	  svém	  okolí	  jako	  zástupce	  

církve. 
g. Dobrovolníci	  pomáhají	  řešit	  problémy. 
	  

4.  Prostřednictvím	  vašeho	  duchovního	  růstu 
a. Nejvíce	  můžete	  naší	  církvi	  pomoci	  tím,	  že	  se	  jako	  křesťané	  zavážete	  k	  růstu. 
b. Vaše	  síla	  je	  nezbytná	  pro	  duchovní	  zdraví	  druhých	  lidí. 
c. Církev	  je	  domem	  modlitby. 
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d. Lidé	  modlitby	  potřebují. 
e. Každý	  narazí	  v	  životě	  na	  překážky. 
f. Duchovní	  růst	  vám	  umožní	  pomáhat	  druhým. 
g. Službu	  nejlépe	  vykonávají	  ti,	  kdo	  jsou	  na	  ni	  připraveni. 

	  
5.	  Prostřednictvím	  rozvoje	  vzájemných	  vztahů	  s	  druhými	  lidmi	  	  

a.	  	   Jednou	  z	  překážek,	  proč	  se	  lidé	  nezapojují	  do	  služby,	  je,	  že	  neumí	  příliš	  dobře	  
vycházet	  s	  druhými	  lidmi.	  
b. Všichni	  jsme	  součástí	  týmu.	   
c. Všichni	  musíme	  spolupracovat. 
d. Všichni	  musíme	  být	  flexibilní	  a	  přizpůsobiví. 

	  
To,	  čemu	  věříme,	  se	  soustřeďuje	  kolem	  těchto	  čtyř	  oblastí:	  	  
	  
1.	  Ježíš	  zachraňuje.	  
2.	  Ježíš	  uzdravuje.	  
3.	  Ježíš	  křtí	  Duchem	  svatým.	  
4.	  Ježíš	  znovu	  přijde.	  
	  

 


