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Věci podstatné a nepodstatné 
 

Dobrý den, dnes bych chtěl mluvit o tom, co je pro náš život podstatné a v čem můžeme 

mít svobodu. Na začátek bych se rád pomodlil. 

Modlitba 
… 

Úvod 
Tak co je tedy podstatné? Jak jsem vlastně na to dnešní téma přišel? Možná si ještě 

pamatujete, že zde před časem probíhala takové anketa s několika otázkami směrem 

k tématu „Jak spolu budeme jednat, když si nebudeme rozumět?“ Odpovědi na tuto 

anketu se daly sloučit do šesti bodů. Po následné diskusi z toho vyplynula tato formulace 

šesti bodů text „Naší společné dohody o vzájemné komunikaci“, která také visí venku na 

nástěnce. Tyto body shrnují něco, co mnoho lidí z našeho sboru vnímá jako důležité a 

možná také jako něco, kde bychom mohli za sebe vnímat potřebu navrácení se zpět 

k Božímu záměru. Je asi zřejmé, že tato dohoda není Bible, ale že je to jakési vodítko 

k tomu, na co se při nesouhlasu soustředit s tím, že to takto vnímá velká část našeho 

sboru. 

Potěšilo mne, když jeden občasný návštěvník našeho sboru stál po bohoslužbě před 

nástěnkou a řekl, se mu ten text moc líbí a že pro něco takového si do sboru šel, protože 

právě takové jednání ve svém životě právě postrádal.  

Před časem jsme si povídali trochu na téma prvního bodu, tedy o pomluvě. Dnes se 

podíváme na téma druhého bodu, tedy tolerance a svoboda v nepodstatných věcech. 

Jak vidíme tady na slidu, druhý bod shrnuje 

2. Budu respektovat osobnost druhého, dám mu svobodu v nepodstatných 

věcech. 

Pojďme se na to podívat blíže. Začněme tou druhou částí: 

dám druhému svobodu v nepodstatných věcech 

Věci podstatné, služebné a případné 
Tak tedy, co je vlastně podstatné a co je nepodstatné? Co vlastně dělá církev církví, co je 

pro nás podstatné? Asi chápeme, že jsou věci, kde můžeme v něčem dát druhému 
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svobodu, a že jsou věci, kde pokud bychom ustoupili, odstupujeme z podstaty křesťanské 

víry. 

Myslím, že se můžeme podívat do naší historie. Církev bratrská navazuje na Jednotu 

bratrskou, která vzešla z České reformace – myslím si, že i mimo církev něco lidem řeknou 

jména, jako jsou Jan Ámos Komenský nebo Mikuláš Ludvík Zinzendorf nebo třeba místa 

jako je Ochranov. K odkazu této staré Jednoty bratrské se hlásíme i my. 

Členové staré Jednoty bratrské kladli důraz na praktický křesťanský život, více než na učení 

nebo na církevní tradici. A stará Jednota bratrská rozlišovala věci podstatné, služebné a 

případné. Hledisko bylo to, jak jsou věci potřebné pro spasení člověka, kde spasení je 

zachránění pro věčný život s Bohem. 

Pojďme se tedy na to spolu podívat. 

Věci podstatné 
Začněme věcmi podstatnými. Věci podstatné jsou ze strany Boha a ze strany člověka. Ze 

strany Boha je to Boží milost, spásné dílo Ježíše Krista a dary Ducha Svatého 

Boží bezpodmínečná milost je tedy základem. V Bibli, v Efezským 2,8 se píše: 

Efezským 2,8 Neboť jste zachráněni milostí skrze víru; a ta záchrana není z vás — je 

to Boží dar;  9 není na základě skutků, aby se nikdo nechlubil. 

Bůh s námi tedy nejedná tak, jak bychom si zasloužili, ani dle našich poklesků, ani dle 

našich zásluh. Záchrana pro věčný život s Bohem je jen z Boží milosti – a jak tady vidíme, 

ta záchrana není z nás, ale je to Boží dar. Jen díky víře v to, že za mne osobně se Ježíš 

Kristus obětoval, jsem zachráněný. 

Tím se vlastně dostáváme k další podstatné věcí z Boží strany, a tou je spásné dílo Ježíše 

Krista. 

1 Petrův 2,24 On sám ve svém těle vynesl naše hříchy na dřevo kříže, abychom 

zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. Jeho zraněním jste byli uzdraveni.  

Jen z Božího milosrdenství Ježíš Kristus, který i když je Bůh, se snížil k nám a jako člověk žil 

na této zemi a zemřel na kříži za naše hříchy, tedy za vše, v čem nějak jednáme proti Bohu. 

Po třech dnech vstal z mrtvých a ukázal tak vítězství nad smrtí, nad věčným odloučením 

od Boha. A teď tak jen skrze víru v to, že za nás osobně Ježíš Kristus vytrpěl na kříži trest, 

který jsme si zasloužili, jsme zachránění. 

Pak máme dary Ducha Svatého, což jsou (nadpřirozené) schopnosti činit dobré věci pro 

ostatní kolem nás tak, jak bychom to ze sebe jinak nedokázali.  
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1 Korintským 12, Každému je dáván projev Ducha ke společnému prospěchu.  

V Bibli máme několik seznamů darů Ducha Svatého a také jednotlivé příklady obdarování. 

Příkladem je třeba moudrost, uzdravování, prorokování, ve Starém zákoně jsou třeba 

zmínky o řemeslném obdarování nebo nadání pro nějaký konkrétní účel a to určitě platí i 

dnes. Všechny dary mají tedy společné to, že jsme schopni něčeho, kde vidíme, že bychom 

si to třeba dříve ani nedokázali představit. Vidíme na různých příbězích z Bible, že Bůh si 

své služebníky používá jinak, než by to dle sebe možná čekali. Další, co mají tyto dary 

společné, je to, že jsou dávány ke společnému prospěchu. 

Čili ze strany Boha jsou podstatné věci Boží milost, spásné dílo Ježíše Krista a dary Ducha 

Svatého – vidíme zde hezky Boží trojici. 

Ze strany člověka jsou dle staré Jednoty bratrské podstatné víra, láska a naděje.  

1 Korintským 13,13 Nyní zůstává víra, naděje a láska, tyto tři věci. Ale největší z nich 

je láska.   

Jednota bratrská říkala, že Boží milost vždy předchází aktivitu člověka – například že bez 

podstatných věcí z Boží strany by byla víra mrtvá, láska omylná a naděje prázdná. Skrze 

víru poznáváme Boží dobrotu,  

Židům 11:1 Víra jest podstata věcí, v něž doufáme, důkaz skutečností, které 

nevidíme. 

Láska, která je u nás u lidí odrazem Boží lásky, nás vede k opuštění zla a následování dobra. 

Naději pak máme v tom, že skrze víru a lásku jsme spaseni. Dohromady pak víra, láska a 

naděje tvoří základ pro živost v ctnosti naplněný dobrými skutky. 

Věci služebné 
Nyní se dostáváme od věcí podstatných ke věcem služebným, což jsou věci, které si Duch 

svatý používá ke sdělení podstatných. Stará Jednota Bratrská zde opět používá trojici - ke 

věcem služebným se řadí nejprve Slovo Boží, které zjevuje věci podstatné, v druhé řadě 

kázání, církev a církevní služebníci, které Slovu přisvědčují a ve třetí řadě svátosti, které 

Slovo zpečeťují, zde se jedná o křest a o Večeři Páně. 

V první řadě je věcí služebnou Bible, která je označována za služebnost nejpotřebnější. 

Dovedeme si představit, že je někdo spasený, tedy zachráněný pro věčný život s Bohem, 

bez Bible, kázání, církve, křtu a Večeře Páně? Dovedeme, třeba jeden ze zločinců pověšený 

vedle Ježíše Krista, který před Ježíšem uznal svou vinu a prosil Ježíše, aby si na něj v nebi 

vzpomněl – stačila mu Boží milost, dílo Ježíše Krista a vedení Duchem Svatým. Ten zločinec 
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se nestačil nechat pokřtít, a už vůbec si třeba nestačil přečíst Nový zákon, protože ještě 

neexistoval. 

Zároveň ale platí, že věci služebné jsou potřeba ke sdělování věcí podstatných. Pro mne 

osobně například, pro mou cestu k Bohu, byli potřeba Boží služebníci, kteří byli kdysi 

ochotni si se mnou číst z Bible a povídat si se mnou o Bohu, velmi důležitá alespoň v mém 

případě byla kázání, buď zde v tomto sboru, nebo na internetu. Až díky tomu všemu jsem 

mohl poznat Boha a jeho milosrdenství, mohl jsem vyznat víru v dílo Ježíše Krista při křtu 

a pravidelně si toto dílo mohu připomínat při Večeři Páně. Nyní také mohu číst Bibli a stále 

si z ní připomínat věci podstatné a nejen ty. Věřím, že každý z nás máme nějaký svůj 

příběh, ve kterém hrály a hrají roli věci služebné. 

Říkal jsem příklad onoho zločince na kříži, který věci služebné už nepotřeboval. A dovedu 

si představit další případy, kdy něco z věcí služebných třeba není dostupné, a přesto 

člověk může získat dar věčného života. Ale pokud to obrátíme – myslím si, že pokud někdo 

říká, že žije s Bohem a přesto nečte Písmo svaté, tedy Bibli, neúčastní se pravidelně 

shromáždění s kázáními, není jakkoliv v žádném církevním sboru, nemluvě o nějaké 

službě, čili dávání sama sebe k dispozici pro společný užitek, nenechal se pokřtít a 

nenavštěvuje Večeři Páně, pak bych si byl skoro jistý, že jeho život s Bohem má vážné 

trhliny a je otázka, jak takový život bude pokračovat. Opakuji ale, že mluvím o situaci, kdy 

je toto vše k dispozici a přesto to člověk ze své vůle odmítá – určitě si dovedeme 

představit, že třeba někde nemohou křesťané mít Bibli, někdo třeba kvůli nemoci nebo 

starosti o druhé nemůže přijít na shromáždění – pak určitě poslouží a vzájemně se mohou 

do určité míry zastupovat jiné věci služebné a také bychom měli pomoci ostatním 

v nesnázích my, kteří tyto nesnáze nemáme. 

Věci případné 
Teď jste určitě zvědaví na věci případné, když jsme si něco pověděli o věcech podstatných 

a služebných. Zde již žádný seznam teologové staré Jednoty bratrské neuvádějí. Jsou to 

zvyky a obřady, nějaké vnější projevy, které mohou být v různých sborech a církvích různé, 

i dle místa a doby. Jsou to věci (cituji) „bez umenšení pravdy spasitelné“. Jinak řečeno, 

forma církevního života nebo forma života jednotlivce nemá vliv na spasení člověka. Patří 

sem třeba forma našich bohoslužeb – třeba kde se scházíme, jaké písně zpíváme, na co 

přitom hrajeme, jestli na varhany nebo na kytaru, jestli při tom stojíme nebo sedíme, to 

samé při modlitbách, kdo může kázat, jak často se slaví Večeře Páně a jak vlastně probíhá, 

co vše se děje před křtem, jak se slaví církevní svátky, a tak dále. Platí to i pro vnější službu 

– co vše spolu děláme přes týden, jakým způsobem probíhá misie atd. A platí to i pro život 

jednotlivce – například jak často a kolik je vhodné si číst z Bible. Tyto věci jsou proměnlivé, 
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a pokud se nedostaneme do extrémů, nemá smysl se za každou cenu držet nějaké 

konkrétní formy ve smyslu tom, že to je natolik podstatné, že to nelze změnit. 

Naopak, formu měnit můžeme a můžeme jí třeba přizpůsobit situaci, místu a času. Chtěl 

bych ale říci, že přesto nějaká forma vždy existuje. Třeba řád Jednoty bratrské, stejně jako 

řád naší Církve bratrské hovoří především o tom, jak se dějí věci případné. Věci podstatné 

a věci služebné nejsou záležitostí řádu – ty jsou obecně společné pro všechny křesťany. 

Obyčejně řády popisují organizaci, například uspořádání sborů a další církevní struktury, 

způsob vedení bohoslužeb, tedy liturgii a podobně. Potřeba nějakého řádu vyplývá i z  

1 Korintským 14:40 Všechno ať se děje slušně a spořádaně. 

 

Dobré řády ale také dávají svobodu pro jednotlivé sbory a stejně tak víme, že řády se 

jednou za čas aktualizují – což je samozřejmě možné, protože se jedná jen o věci případné, 

a je to také vhodné, protože se mění i svět kolem nás. Příkladem komunity, která dá hodně 

na udržení věcí případných, jsou Amišové, kteří mají zákaz používání techniky, například 

aut a telefonů, mají předepsané oblékání a podobně. 

Věci nepodstatné 
A nyní proč o tom všem tak dlouho mluvím. Připomínám, že rozdělení na věci podstatné, 

služebné a případné je dle staré Jednoty bratrské, v Bibli takto přímo toto rozdělení 

nenajdeme. Mě ale připadá dobré, protože nám může sloužit jako jakési vodítko k tomu, 

co jsou věci nepodstatné, ve kterých můžeme dát ostatním svobodu. 

Některé příklady už jsem uvedl, například způsob toho, jak kdo chválí, jestli vestoje nebo 

v sedě. Věc, která třeba budila kontroverze, je třeba používání facebooku nebo modlitba 

po skypu. Možná víte, že to není tak dávno, kdy někteří lidé v církvích odsuzovali za 

provedení pitvy nebo za léčení jinak než modlitbou nebo za očkování. Dnes se třeba 

bavíme o analýze DNA a nejen o analýze. V tomto budeme určitě hledat i v budoucnosti 

– jak v technologiích, tak třeba v lékařství – a stejně jako dnes budou některé hranice pro 

křesťany nadále nepřekročitelné, jako například v ochraně života, ale někde se třeba jako 

u toho očkování ukáže, že jsou cesty, kde za několik let budou dnešní spory vypadat 

malicherně. Stejně tak prolomení tradic je vždy obtížné – namátkou třeba způsob slavení 

Vánoc, Velikonoc nebo Letnic.  

Vím, že tu nedávám úplně jasné vodítko, ale přesto – pokud něco není věc podstatná nebo 

služebná, je to věc nepodstatná pro spasení. Vodítko by mělo sloužit k tomu, co není 

podstatné a tedy v čem ostatním bratrům a sestrám buď v našem sboru, nebo v církvích 

kolem nás dát svobodu. Je to něco podstatného pro spasení? Pak se samozřejmě pohybuji 
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na rozhraní věčného života a smrti a nedá se mluvit o tom, že je to jedno. Pokud to ale 

pro spasení podstatné nebo služebné není, mohu dát druhému svobodu, stejně tak se 

třeba mohu bavit o změně toho, jak probíhá naše bohoslužba, jaké je zde okolí a podobně. 

Ohledně svobody však platí i následující: 

Římanům 14:13 Nesuďme už tedy jeden druhého, ale raději posuďte, jak si počínat, 
abyste nekladli bratru do cesty kámen úrazu nebo svod. 

 

Máme svobodu v mnoha věcech, ale zároveň nemáme být pro ostatní kolem nás 

kamenem úrazu. Například je pití alkoholu něco, co by nás odlučovalo od Boha? V tom 

jsme každý jiný – třeba někdo může vědět, že občas jedno pivo nebo skleničku vína si 

může dát bez problémů, a pokud to někdo odsuzuje, je to odsuzování dle mne špatně. 

Pokud nebudu pít bez přestání celý večer, ničemu to nevadí. Na druhou stranu, někdo 

třeba ví, že by ho jen pokušení dané návštěvou hospody zničilo. Pokud něco takového o 

druhém vím, pak si tuto svobodu nechám pro sebe, dobrovolně sám sebe omezím a 

alkohol nebudu vytahovat. 

Je to stejné jako se čtením Bible – pokud čtu Bibli hlavně s tím, abych ostatním ukázal, jak 

žijí v hříchu, pokud tam hledám žalobu a odsouzení na ostatní kolem mne, nebo abych 

ostatním ukázal, jak žiji svatě, nečtu Bibli se správným motivem. Bible má totiž mluvit 

především ke mně osobně, do mého života – mě osobně se má její čtení nějakým 

způsobem dotýkat. Stejně tak věci případné ukazují na to, kde má druhý svobodu, kde se 

se druhým nemusím přít tak, jako by šlo o věci podstatné. Toto rozdělení neslouží 

primárně k tomu, abych řekl, že v dané věci si mohu dělat úplně cokoliv bez ohledu na 

druhé.  

Tolerance 
Podívejme se teď na první část toho bodu, o kterém dnes mluvíme: 

Budu respektovat osobnost druhého 

Co to znamená? Dalo by se říci, že už jsme to vlastně probrali – pokud osobnost nějak 

souvisí jen s vnější formou, s projevy, například s tím obligátním vstáváním při chválách, 

pak je to něco, co bychom měli respektovat. Slovo tolerance má nádech nesouhlasu – 

tedy vidím, že někdo něco jiného dělá jinak, než jak bych to se svou povahou dělal já, ale 

přesto to snesu. Vyzývá nás k tomu i Bible, včetně důvodu: 

Koloským 3:13 Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti 
druhému. Jako Pán odpustil vám, odpusťte i vy.   
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Jsou tedy věci, kde se máme doopravdy navzájem snést, a občas se to doopravdy týká 

toho, že na sebe nějakým způsobem narážejí různé osobnosti, různé věkové skupiny, lidé 

z různého prostředí. 

Někde jsem slyšel zajímavou charakteristiku církve: církev je prostředí, kde se setkávají a 

fungují vedle sebe lidé, kteří by se jinak nesetkali. Ten člověk chtěl říci, že pokud máme 

církev jen pro mladé nebo jen starší nebo jen třeba pro jednu ekonomickou skupinu nebo 

třeba jen pro jednu národnost nebo rasu, jen pro lidi s jedním původem, pak této církvi 

něco chybí. To, že se sejdou alespoň dvě skupiny lidí, kteří by třeba jinak bez působení 

Ducha Svatého jinde sami o sobě nesešli, ukazuje na Boží milost, na to, co nás doopravdy 

spojuje.  

Vidíme to třeba už ve knize Skutků, kde máme popis prvních setkávání církví – když se 

scházeli lidé, kteří se jinak předtím nemohli ani vidět, samozřejmě začali na sebe nějakým 

způsobem narážet, a stejně jako dnes byly spory i ve věcech formy, ve věcech případných. 

Co tedy mám tolerovat nebo respektovat nebo snášet? Kde je hranice mezi osobností a 

hříchem? 

Minulý týden tu proběhlo několik zmínek o v uvozovkách „manželství“ lidí stejného 

pohlaví. Tak co, chtěli bychom mezi námi třeba homosexuály? 

Víte dobře, že i když třeba forma nějakých protestních pochodů nebo skákání po každé 

petici není nic pro mne – a opět, pro někoho to forma je, je dobře, že se můžeme 

doplňovat – tak jsem prostě cítil, že sem musím donést tu petici za to, že manželství je 

svazek muže a ženy. Jsem rád, když můžu spíše ukazovat na to, jak je to správně. Ale zpět 

k hříšníkům. 

Nejprve bych řekl takovou historku o novém návštěvníkovi nějakého sboru. Přišel se tam 

podívat, někdo místní ho uvedl do šatny. Ten návštěvník si pověsil kabát a vyndal si 

z kapes všechny věci, jako třeba peněženku, doklady, a podobně. A ten místní mu povídá: 

u nás tohle dělat nemusíte, u nás se nekrade! A host mu odvětil: cože, vy tu ve sboru 

nemáte hříšníky? 

Chceme tedy mezi námi hříšníky? Doufám, že ano. Protože křesťan není ten, kdo křičí, že 

žije svatě a na potkání ostatní odsuzuje, natož v nepodstatných věcech, ale ten, kdo ví, že 

byl ztracený a že je nalezený. 

Ve stejném duchu bych byl rád, kdyby zde člověk, který ze světa žije v nejistotě třeba 

ohledně manželství, i přesto nalezl místo, kde ho hned na první potkání neodsoudíme a 

nevyženeme, ale kde bude moci poznat Boží milost. Pokud jste pyšní na to, jak žijete 
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správně, zamyslete se třeba muži nad tím, kdy jste se naposledy dívali na pornografii nebo 

ženy nad tím, kdy jste třeba nad četbou nebo sledováním nějaké červené knihovny toužily, 

že to byste něco takového doma chtěly také. Je výborné, pokud to už v našem životě není, 

ale uvědomme si, jak jednoduché je zvláště pro lidi, kteří neznají Boží milost, sklouznout 

někam, kde to není dle Božího řádu. A pak jak je těžké se s ostatními třeba právě o této 

oblasti s ostatními bavit. 

Uvědomme si, že jsme společenství hříšníků, a když si uvědomíme to podstatné, co pro 

nás Pán Ježíš udělal, nebude pro nás tak obtížné snášet ostatní kolem sebe a sloužit si 

navzájem k většímu poznání Boží milosti – mezi bratry a sestrami v Kristu a stejně tak mezi 

lidmi kolem nás, kteří ještě Boží milost nepoznali. 

Závěr 
Co říci závěrem: zároveň ale nesme věci podstatné. Víme, že jistota v těchto podstatných 

věcech svět kolem nás na jednu stranu neuvěřitelně dráždí, ale na druhou stranu také 

neuvěřitelně přitahuje. Kážeme Krista ukřižovaného, ne bezbřehou toleranci ke všemu. 

Tak ať ostatní kolem nás přitahuje Boží milost, spásné dílo Ježíše Krista a dary Ducha 

Svatého, naše víra, naděje a láska. Přál bych si, aby to nebyla jen forma našeho setkávání, 

aby to nebylo o tom, co máme zakázané a co máme povolené, jak to občas vnímá svět, 

ale spíše to, že i přes naši rozdílnost jsme schopni se vzájemně snášet a že nám to dokonce 

nedělá žádné problémy, ale že je to něco přirozeného – protože jsme jedna rodina 

s jedním společným Nebeským Otcem. 

Modlitba 
… 

 


