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Být spolu 
 

Dobrým vztahům se budu věnovat i mimo nedělní bohoslužbu, společným časem 

například při návštěvách nebo při společné službě. 

Dobrý den, jak už asi tušíte, chtěl bych dnes pokračovat v sérii s tématem naše vztahy, 

tentokrát s důrazem na to být spolu. Na začátek se pomodlím. 

Modlitba 

… 

Úvod 

V rámci první přípravné fáze Cesty obnovy tu ve sboru probíhala příprava dokumentu 

s názvem „Naše společná dohoda o vzájemné komunikaci“. Cílem bylo si shrnout pro naše 

společenství v současném čase body, které jsou pro nás důležité při komunikaci, kdy si 

navzájem nebudeme rozumět a kdy spolu nebudeme souhlasit. Po vybrání podkladů ode 

všech a po jejich uspořádání vzniklo 6 bodů, na kterých se spousta lidí shodla. 

Na tři první body už zde proběhla kázání. První bod na téma pomluvy, tedy zejména že 

když chci s někým něco řešit, tak to řeším v první řadě s ním napřímo. Také ale to, že tam, 

kde spolu nějak narážíme, chci vyřešit, že se tedy chci sejít, i když to může být těžké. Druhý 

bod na téma toho, co je podstatné z hlediska spasení, z hlediska života s Bohem, a kde 

prostě nemůžeme ustoupit, a na druhou stranu v čem můžeme dát druhému svobodu i 

přes třeba rozdílný pohled. Také ale to, že existuje nějaký řád i v tom, jak církev funguje, 

a jak toto obhajovala stará Jednota bratrská. Třetí bod na téma toho, že nejprve budu 

v diskusi poslouchat a budu se snažit druhého pochopit. Také ale to, že nebudu unáhleně 

odsuzovat a obviňovat z hříchu, jako v případě omylu Jóbových přátel. Sami za sebe 

můžeme posoudit, zda toto vše je doopravdy pro náš sbor aktuální, jestli je to, že spousta 

z nás se na těchto bodech minulý rok shodla, nějak relevantní – dle mne jednoznačně ano. 

Za sebe si určitě vzpomenu na situace, kdy jsem se k těmto bodům musel sám vracet. 

Dostáváme se tedy v tomto seznamu bodů do druhé poloviny. Nevím, jestli budete 

potěšení nebo zklamaní, ale rozhodl jsem se pro dnešní pokračování prohodit pořadí a 

budu se věnovat bodu 5, tedy tomu být spolu. Nemusíte se bát, k bodu 4 bych se chtěl 

určitě vrátit, ale ten hlavní důvod prohození je právě proběhlý tábor, na kterém bych chtěl 

některé věci ilustrovat. 
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Být spolu 

Tak tedy, pátý bod zní  

5. Dobrým vztahům se budu věnovat i mimo nedělní bohoslužbu, společným časem 

například při návštěvách nebo při společné službě. 

což by se dalo zkrátit na „být spolu“. Co to ale znamená, být spolu? 

První, co nás možná napadne, je  

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. 

To je asi zřejmé – nemáme zanedbávat to, že se v neděli sejdeme na shromáždění, ale 

máme se setkat a povzbuzovat se. A je to podobné jako s jinými přikázáními v Bibli, říká 

to vlastně, že jsme svobodní od toho se někam honit, za prací, za zážitky, dokonce i se 

honit ve službě Bohu, k tomu, abychom společná shromažďování zanedbávali. Tím 

samozřejmě neříkám, že nejsou důvody, proč se někdo prostě shromáždění zúčastnit 

nemůže – například zdravotní nebo i například zaměstnání, kde je potřeba občas být i 

v neděli, například v nemocnicích, dopravě, dětských domovech a podobně. 

To je jasné, ale myslím si, že nedělní bohoslužba není to, o co v tomto bodě šlo. Bylo tam 

5. Dobrým vztahům se budu věnovat i mimo nedělní bohoslužbu, společným časem 

například při návštěvách nebo při společné službě. 

V odpovědích byla několikrát vyjádřená touha se více setkávat a poznávat, například při 

návštěvách, neříci si jen v neděli „ahoj“, ale poznat se více. 

Vidíme, jak začínala církev ve Skutcích 

Skutky apoštolské 2,46 Denně zůstávali jednomyslně v chrámě, po domech lámali 

chléb a přijímali pokrm s veselím a prostotou srdce. 

Scházeli se tedy na začátku denně. Já tomu naprosto rozumím, protože vím, že když jsem 

uvěřil, nechápal jsem, jak se věřící mohou scházet jen jednou za týden, jak jim to může 

stačit. Jak to, že se nescházejí častěji, že si nepovídají denně? Tak jsem byl rád třeba za 

skupinku, chodil jsem na prakticky všechna setkání mimo neděli, co kdy po Kladně byla, 

každý den jsem toho plno přečetl nebo odposlouchal na internetu – prostě mi ta neděle 

nestačila. Teď, i když nejsme s rodinou v Kladně, tak zajdeme jinam a i tak mi i dnes určitě 

nestačí jen v přijít někam v neděli. Tu skupinku ale považuji za naprosto klíčovou – občas 

s Danielou doma padáme, ale spolu jsme si řekli, že skupinku si prostě vzít nenecháme. 
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Když jsem se na tento bod před nějakou dobou díval, tak jsem si uvědomoval, že je to i 

moje touha – vídat se častěji, i s lidmi mimo svou skupinku. Zkusili jsme přes rok 

vzájemnou návštěvu skupinek, nebo za mne aspoň návštěvu na jiné skupince. Pokusili 

jsme se jako rodina i jinak zorganizovat více osobních návštěv, i když pro rodinu s malými 

dětmi a se spoustou věcí přes týden i přes víkend to není tak jednoduché. Když se na to 

dívám zpětně, asi jsem toužil po větší intenzitě, ale jsem rád za to, co se přece jen povedlo 

a vyhlížím, že to třeba bude pokračovat alespoň takto. 

Jsem také rád za další setkávání, jako je například setkávání mužů, kde nám vždy Karel 

nabídne hezké prostředí a to je něco, co je pro mne hodně důležité. Vždy tam byla 

příležitost probrat i věci z dění sboru, spolu se za různé věci modlit a hlavně se mnohem 

lépe poznat. Několikrát se mi stalo, že někdo přišel s něčím, co jsem viděl úplně jinak, ale 

tím, že jsme o tom mohli osobně hovořit, došlo k vzájemnému vyjasnění a pochopení 

situace a občas mi došlo, že jsou věci jinak, než jsem si myslel. Bez takového setkávání tu 

můžeme v neděli sedět a přesto si nerozumět. 

Co pro mne také osobně bylo velmi důležité, byly sborové dovolené nebo třeba English 

Camp, na kterém jsme jako rodina byli, než jsme vůbec začali chodit do tohoto sboru jako 

hledající. Bylo tam totiž něco navíc. Ono totiž nedělní kázání a poté třeba hodinové 

povídání s někým při občerstvení je určitě dobré. Naslouchat druhému je nutné pro 

porozumění. Stejně tak třeba víkendy duchovní obnovy nebo semináře pořádané diakonií, 

kde společně posloucháme nějakého řečníka a můžeme na to nějak reagovat, povídat si 

o tom u oběda – i to je skvělé. Výborná jsou i delší společná setkání, jako třeba bylo 

rozloučení s Danielem nebo třeba plánovaný Den vděčnosti, který navrhl Kuba. Ale být 

s někým celý den je přece jen něco jiného. Na povrch tak vyplave to, co třeba umíme 

v neděli nebo při těchto setkáních přikrýt. Je vidět to, jak doopravdy kdo s Bohem žije – 

to, že jsem to na tom English Campu nebo na sborových dovolených vnímal, bylo pro mne 

tím největším svědectvím. Viděl jsem, jak se zdánlivě obyčejní lidé přes den v mnohém 

drží Boha, jak s ním doopravdy žijí. A možná se mi budete smát, ale já třeba na tu první 

sborovku jel tak trochu přiobrácený s tím, že jsem si nebyl úplně jistý, jestli náhodou 

nejsem v některých věcech jediný, kdo v něčem Boha bere doopravdy vážně. A s velkým 

nadšením jsem během toho týdenního pobytu zjistil, že to tak vidí a reálně žijí i další 

v našem sboru. I během večerních Danielových promluv – bylo to tenkrát o králi Davidovi 

– i během diskusí poté, ale hlavně během společných výletů přes den – prostě když jsme 

spolu měli nějaký společný cíl. 

A tím se dostávám k tomu hlavnímu. Byli jsme spolu a měli jsme nějaký společný cíl, něco 

nás spojovalo. To je myslím to, o co ve společenství křesťanů jde. Ne jen o nějaké 

akademické popovídání u čaje nebo u kafe o čemkoliv – tím ale nechci nijak odsuzovat 
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společné návštěvy, ty jsou velmi důležité a potřebné, popovídání v klidu se asi jinak 

zrealizovat nedá. Teď mám ale na myslí nějakou společnou činnost k Boží slávě. 

Být spolu se společným cílem 

Stejně jako jsme teď byli spolu s dalšími na táboře. Pořádat tábor má určité nároky. 

V první řadě je třeba několik lidí, kterým o tábor doopravdy jde. Je třeba nějaká příprava 

a je třeba pak také na místě spolu tábor zrealizovat. A náročná práce také pokračuje poté, 

co děti z tábora odjedou. A během toho, co jsme během příprav, na táboře a po táboře 

spolu, můžeme určitě poznávat jeden druhého mnohem lépe než během nedělní 

bohoslužby. Vnímám během toho mnohem intenzivněji i Boží jednání, protože jsme přímo 

v ději, ne ve vyprávění někoho jiného. 

Obnova Jeruzalémských hradeb a protivenství 

Já se teď překlopím do tématu tábora. Tématem tábora byl příběh Nehemjáše, s názvem 

obnova Jeruzalémských hradeb. 

Nejprve pro uvedení kontextu: předchozí kniha Bible Ezdráš popisuje obnovu chrámu 

v Jeruzalémě. Po návratu ze zajetí začínají Izraelci konat bohoslužbu pod širým nebem u 

obnoveného kamenného oltáře, poté obnovují vlastní chrám. Přes opozici z různých stran 

je chrám obnoven a nastává též obnova lidu v Jeruzalémě. Jako v každé obnově je hlavní 

pokání, tedy lítost nad hříchy a obrácení k Bohu. 

Poté přichází na scénu Nehemjáš. Nehemjáš byl číšník, tedy vysoce postavený poddaný, 

perského krále Artaxerxe. Nehemjáš se dozvídá o stavu Jeruzaléma a reaguje na to. 

Nehemjáš 1,3 Řekli mi: Pozůstalí, kteří zůstali po zajetí tam v provincii, jsou ve velké 

nouzi a v potupě; hradby Jeruzaléma jsou zbořeny a jeho brány jsou spáleny ohněm. 

4 Stalo se, když jsem uslyšel tato slova, že jsem usedl, plakal a truchlil jsem po 

několik dnů. Postil jsem se a modlil před Bohem nebes. 

Nehemjáš truchlí a vyznává hříchy Izraele včetně hříchů svých. Poté je v králově 

přítomnosti skleslý, až si toho král všimne a zeptá se ho, co se děje. Nehemjáš se 

samozřejmě bojí, číšník neměl být skleslý, ale přesto se odváží králi říci, že touží po obnově 

Jeruzalémského města. Král překvapivě s touto žádostí souhlasí a posílá Nehemjáše spolu 

s doprovodem a průvodními dopisy. 

Nehemjáš měl tedy nějakou touhu, doopravdy ho to trápilo, volal k Bohu a pak se až 

překvapivě otevírá cesta k naplnění té touhy. Přesto ale, jak už to tak bývá, objevuje se 

někdo, komu se to nelíbí: 
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Nehemjáš 2,10 Když se to doslechl Sanbalat Chorónský a Tóbijáš, amónský otrok, 

hrozně moc se jim nelíbilo, že přišel někdo, kdo usiluje o dobro pro syny Izraele. 

Sanbalat s Tobiášem byli proti. 

Nehemjáš se poté dostává do Jeruzaléma, objíždí hradby a brány a chce je obnovit. Když 

se to dozvídá Sanbalat, tak se Nehemjášovi vysmívá. 

Ve třetí kapitole je soupis, kdo a jak opravoval jakou bránu a jakou věž, a je tam popis 

Jeruzalémských hradeb kolem dokola. Ta třetí kapitola je kapitolou, kterou možná máme 

tendenci při čtení Bible přeskakovat – výčet jmen a jmen bran.  

Nehemjáš 3,1 Pak povstal velekněz Eljašíb a jeho bratři, kněží, a stavěli Ovčí bránu. 

Posvětili ji a vsadili její vrata; stavěli až k věži Meá, posvětili ji, a až k věži Chananeel. 

2 Vedle něho stavěli muži z Jericha a vedle něho stavěl Zakúr, syn Imrího. 3 Rybnou 

bránu stavěli synové Senáovi. Zhotovili ji z trámů a vsadili její vrata, zámky a závory. 

4 Vedle nich opravoval Meremót, syn Urijášův, vnuk Kósův. Vedle nich opravoval 

Mešulám, syn Berekjášův, vnuk Mešézabelův. Vedle nich opravoval Sádok, syn 

Baanův. 

Ale mě tahle kapitola připadá jako nádherná ukázka toho, jak být při nějakém díle spolu. 

Mimo jména jsou tam různá povolání – zlatník, mastičkář, hejtman, kněží a tak dále. 

Stavby se účastnily i ženy. Všichni se tam setkali ke společnému dílu. Nehemjáš by těžko 

něco takovéhoto zvládl sám. Je úžasné, že ta práce neprobíhala tak, že by se nejprve 

obnovil jeden kousek zdi, pak další a tak dále, ale že Izraelci pracovali na obnově celých 

hradeb najednou – ti, co se toho účastnili, měli na starost svůj kus a ten stavěli. Vzájemně 

se doplňovali a tak mohlo společné dílo růst. V Bibli máme výčet zapojených lidí – pro 

Boha je tedy důležité, kdo všechno se do toho díla zapojil. 

Samozřejmě, kromě těch, kdo se do společného díla zapojili, tam byly ještě dvě další 

skupiny.  

Nehemjáš 3,5 Vedle nich opravovali Tekójští; ale jejich vznešení předáci nesklonili 

své šíje do služby svých pánů. 

Byli tam lidé, kteří odmítli se zapojit. O důvodech můžeme spekulovat, mohlo to být ze 

strachu z okolních národů nebo ze sympatií k Sanbalatovi. Nebo si prostě připadali příliš 

vznešení na takovouto přízemní práci. 

A ta druhá skupina jsou ti, kdo byli proti: 

http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=CSP&k=Neh&kap=3&v=1#v1
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=CSP&k=Neh&kap=3&v=3#v3
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=CSP&k=Neh&kap=3&v=4#v4
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Nehemjáš 3,33 Stalo se, když Sanbalat uslyšel, že stavíme hradby, že se rozzlobil, 

velice se rozhněval a vysmíval se Judejcům. … 35 Tóbijáš amónský stál vedle něho 

a řekl: I když stavějí, vyskočí na to liška a jejich kamennou hradbu zboří. 

Vidíme, že Sanbalat se už doopravdy zlobí. Také vidíme, že Tobiáš je někdo, kdo stojí vedle 

Sanbalata a prostě se k němu přidává. Sanbalat získává na síle díky tomu, že se k němu 

přidávají ostatní a opět lze o důvodech jen spekulovat. 

A teď se dostáváme k bodu, který je pro stavbu hradeb klíčový. 

Nehemjáš 3,38 Stavěli jsme hradby dál a všechny hradby byly spojeny do poloviny 

výšky. Lid měl srdce při díle. 

Izraelci jsou se stavbou v polovině a to je ten nejtěžší okamžik. Když něco začíná, jsme 

často plní nadšení, zvláště když se dějí překvapivé věci, jako například uvolnění králova 

číšníka Nehemjáše – ono to mohlo dopadnout i tak, že ho král mohl jako svého otroka 

zabít, protože co se má co číšník tvářit jinak než šťastně. I přesto, že se Sanbalat ozývá už 

ze začátku, nestojí při něm moc lidí a i přesto – to nadšení je velké. Když se nějaká věc 

začíná, není nemožné jí překazit, ale je to mnohem těžší, protože výhled na očekávaný 

výsledek je něco, co nás žene dopředu. Podobně když už se blížíme k cíli, kdy je cíl na 

dosah, tak už je mnohem těžší společné dílo zastavit. Přestože dokončování je často tou 

nejnáročnější a podceňovanou fází, prostě už je výsledek na dosah, prostě už vidíme cíl 

jasně a chceme ho dosáhnout, a to nás nenechá danou věc opustit. 

Co je ale velmi náročné a frustrující, je právě polovina. Už jsme do společného díla dali 

plno času a třeba i peněz, obětovali jsme pro to něco a v té polovině jsme typicky trochu 

jinde, než jsme původně plánovali. Věci typicky nejdou tak, jak jsme si je idealizovaně 

představovali. Začátek už je dávno za námi a dokončení se nám zdá skoro v nedohlednu. 

Tento čas je těžký, zároveň si ale protivníci začnou uvědomovat, že se doopravdy něco 

děje. 

Nehemjáš 4,1 Když Sanbalat, Tóbijáš, Arabové, Amónci a Ašdóďané uslyšeli, že 

zacelení jeruzalémských hradeb postoupilo, že se začaly trhliny uzavírat, hrozně se 

rozzlobili. 2 Společně se všichni spikli, že vytáhnou bojovat proti Jeruzalému a 

způsobí v něm zmatek. 

A má velkou šanci uspět, protože 

Nehemjáš 4,4 Juda řekl: Ochabla síla nosičů, je ještě mnoho sutin a my nejsme 

schopni stavět na hradbách. 
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Nicméně Nehemjáš reaguje takto: 

Nehemjáš 4,7 Tehdy jsem postavil muže na nejnižších místech za hradbami, na 

otevřených místech, postavil jsem lid podle čeledí s jejich meči, oštěpy a luky. 8 Když 

jsem viděl, že se bojí, vstal jsem a řekl jsem šlechticům, správcům a ostatnímu lidu: 

Nebojte se jich! …  11 … Nosiči břemen nosili takto: Jednou rukou konali práci a 

jednou drželi oštěp. 12 Každý ze stavitelů měl svůj meč připoután na bedrech a 

stavěli. Trubač na beraní roh byl vedle mě. 13 Řekl jsem šlechticům, správcům a 

ostatnímu lidu: Práce je mnoho, je rozsáhlá a my jsme rozděleni na hradbách, 

daleko jeden od druhého. 14 Na místo, odkud uslyšíte zvuk beraního rohu, tam se 

k nám shromážděte. Náš Bůh bude bojovat za nás.  

Rozestaví tedy obranu, povzbuzuje ostatní v tom, aby se nebáli, a pokračuje v díle dále. 

Možná znáte symbol překříženého meče a zednické lžíce. Tento symbol mají ve znaku 

některé křesťanské organizace právě dle tohoto principu. Stavebníci měli v jedné ruce 

zbraň na obranu a druhou rukou stavěli. 

Stejně tak my se musíme soustředit v našich životech na oboje, dle hesla „modli se a 

pracuj“. Někdo by třeba raději jen bojoval, někdo by třeba raději jen něco stavěl, ale 

zapotřebí je obojí. Máme mít zároveň oblečenou Boží zbroj a bránit se útokům – víme, že 

nebojujeme proti krvi a tělu, tedy nebojujeme proti lidem, ale proti zlému, který chce naše 

společné dílo překazit, ať už je jakékoliv. Zároveň se ale máme nějakého díla účastnit – 

křesťan, který jen bojuje s hříchem a jinak se ničeho dalšího neúčastní, o hodně přichází. 

Zrovna tak křesťan, který by bojoval a stavěl úplně sám, to má mnohem těžší. Ono to může 

být lákavé, dělat věci sám. Můžu si dělat věci po svém, nikdo mi do toho nemluví a tak 

jsou přece věci jednodušší a rychleji hotové. Ale i v Novém zákoně vidíme, že Ježíš vysílal 

učedníky po dvou. Pokud jsme s někým dalším, musí nastoupit i zodpovědnost, 

ohleduplnost, vykazatelnost a podobně. Prostě platí princip, že sám jdu rychleji, ale 

společně dojdeme dále. 

Zde vidíme, že společně dle zvuku beraního rohu spolu bojovalo více bojovníků, tam kde 

to zrovna bylo třeba. Jak obrana tak stavění bylo zodpovědností každého, ale v obojím 

bylo důležité společenství ostatních. Nikdo nezůstával ani v jednom sám. 

Když už se práce chýlila ke konci, Sanbalát se svými druhy se snažili Nehemjáše vylákat, 

ale on jim odpovídal, že nechce opustit svou práci. Na pátý pokus poslal otevřený dopis 

s falešným obviněním, ale Nehemjáš na něj reagoval s tím, že to, co se v něm píše, se 

nestalo. Nehejmáše se pak snažili nějakým způsobem dostat i další, zastrašovací dopisy 

posílal i Tobijáš, ale Nehemjáš vždy rozpoznal, že to není od Boha. 
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Obnova izraelského lidu 

Následuje kapitola o obětavosti všech, včetně Nehemijáše, ale tuhle kapitolu teď 

přeskočíme. Obecně je ale asi jasné, že společné dílo bez velké obětavosti v různých 

rovinách vystavět nejde. 

Pak nastává okamžik, kdyby byly hradby a brány dokončeny. Věc se podařila a můžeme 

tedy skončit. Anebo ne? 

To, co teď přichází, je dle mne mnohem důležitější než vlastní fyzická obnova hradeb. 

Jedná se o obnovu vztahu s Bohem. Přichází kněz Ezdráš. 

Nehemjáš 8,1 Všechen lid se shromáždil jako jeden muž na náměstí, které bylo před 

Vodní bránou a řekli písaři Ezdrášovi, aby přinesl knihu Mojžíšova zákona, jenž dal 

Hospodin Izraeli. 2 Prvního dne sedmého měsíce kněz Ezdráš přinesl zákon před 

shromáždění mužů i žen, všech, kteří byli schopni rozumět tomu, co slyší, 3 a četl z 

něho na náměstí, které bylo před Vodní bránou od svítání až do poledne před muži, 

ženami a těmi, kteří byli schopni rozumět; všechen lid pozorně naslouchal knize 

zákona. 

Ezdráš tam nebyl sám, vedle něj stálo 6 mužů po pravici a 6 po levici, dále levité vyučovali 

a vykládali smysl toho, co se četlo. Lidé na to reagovali tak, že plakali. Dolehlo na ně to, že 

viděli, jak byly dostavěné hradby, díky Boží milosti a když si uvědomovali Boží velikost a 

lásku, doléhala na ně i Boží svatost a uvědomovali si své hříchy. 

Opět je to něco, co asi známe – když se něco povede a uvědomujeme si Boží jednání, tak 

jsme k Bohu blíže i tím, že vidíme jasněji, co vše pro nás Bůh dělá. Já jsem měl včera po 

táboře podobné pocity, zejména když jsem jel zpět pro další náklad v autě sám. Prostě 

jsem jen Bohu děkoval. A protože se moc dobře znám, vím, že si od Boha nezasloužím nic, 

tak jsem opět nechápal, jaktože nám Bůh tak žehnal. 

Nehemjáš s Ezdrášem na to reagují takto: 

Nehemjáš 8,9 Potom Nehemjáš, který byl místodržitelem, kněz a písař Ezdráš a 

lévité, kteří vyučovali lid, řekli všemu lidu: Tento den je svatý Hospodinu, vašemu 

Bohu. Netruchlete a neplačte! Všechen lid totiž plakal, když slyšel slova zákona. 10 

Řekl jim: Jděte, jezte tučná jídla, pijte sladké nápoje a posílejte podíly těm, kteří nic 

nemají, protože tento den je svatý našemu Pánu. Netrapte se, protože radost z 

Hospodina bude vaší silou. … 17 … A byla velmi veliká radost. 18 Četl z knihy Božího 

zákona den co den, od prvního dne až do posledního. Sedm dní slavili svátek a 

osmého dne se konalo shromáždění podle nařízení. 
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Izraelité se měli radovat z Boží blízkosti a měli slavit. Přitom ale nepřestávali se čtením 

Božího zákona. 

V další kapitole Izraelci vyznávají konkrétní hříchy.  

Nehemjáš 9,2 … Stáli a vyznávali své hříchy a viny svých otců. 3 Povstávali na svých 

místech a čtvrtinu dne četli z knihy zákona Hospodina, svého Boha, a další čtvrtinu 

vyznávali a klaněli se Hospodinu, svému Bohu. 

Tak moc si uvědomovali Boží milost a svatost. Představte si, že bychom se třeba i jeden 

den, nebo dokonce několik dní, věnovali něčemu podobnému. Tři hodiny si číst z Bible a 

tři hodiny vyznávat své hříchy a klanět se Bohu. 

Izraelci znali Boží milosrdenství a slitování, ale i jeho svatost. Bůh Starého a Nového 

zákona je samozřejmě stejný, ale my přece jen navíc mnohem jasněji víme, že za nás 

zemřel na kříži Pán Ježíš Kristus. Že sem na zem přišel jako Boží syn, žil zde život bez hříchu 

a svou smrtí zaplatil navždy za naše hříchy. Vykoupil nám tím místo u něj v nebi a daroval 

nám věčný živost s ním. Tento dar je něco, na co bychom sami nemohli nijak dosáhnout, 

jediná cesta k Bohu je skrze oběť Ježíše Krista. 

Tak když toto víme, o co více bychom takto měli činit pokání my, o co více bych měl takto 

činit pokání já sám. 

Izraelci šli v té době ještě dále. Rozhodli se k odvrácení od hříchů, rozhodli se k vrácení 

k systému desátků a darů pro chrám, aby mohla být chrámová služba obnovena v plném 

rozsahu, rozhodli se pro jasné oddělení od okolních národů a podobně. A to své 

rozhodnutí stvrdili písemně – sepsali a podepsali či zapečetili písemnou smlouvu. 

Dokonce poté posvětili i hradby – uspořádali na nich svátek posvěcení s písněmi díků. To 

může vypadat divně – takovéto věci se přece vztahují na chrám, ne na hradby. Vnímám to 

jako vyjádření toho, že Bohu má patřit celé město, ne jen chrám. A možná také toho, že 

hradby budou chránit jen v případě, kdy bude chránit i Bůh. Dnes by to mohlo 

symbolizovat to, že my nemáme být jen nedělními křesťany, tedy lidmi, kteří se sejdou 

v neděli dopoledne, toto dopoledne zasvětí Bohu a po zbytek týdne žijeme dle vlastních 

hledisek a z vlastních sil. 

Izraelci v příběhu Ezdráše a Nehejmáše si uvědomovali, že jejich vztah s Bohem je špatný 

a museli činit pokání. Potřebovali obnovit nejen oltář, chrám a hradby, ale zejména vztah 

s Bohem. Je zajímavé, že si to uvědomovali mnohem více, když spolu obnovovali fyzické 

stavby a viděli, jak je Bůh přes veškerá protivenství s nimi. 
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Být spolu ve službě 

Když se vrátím k tomu bodu z naší dohody, tak i tam vidím, že nám to leží na srdci: 

5. Dobrým vztahům se budu věnovat i mimo nedělní bohoslužbu, společným časem 

například při návštěvách nebo při společné službě. 

Už jsem před časem říkal, že mne osobně překvapilo, kolik odpovědí bylo tímto směrem. 

Když jsem se nad tím zamýšlel před tímto kázáním, možná i ovlivněný tím táborem, tak 

mi v tomto pořád vyvstávalo i to, že bychom se měli sobě navzájem věnovat při té 

společné službě. Když vezmu služby jako diakonii, kluby, chvály, skupinky, stavbu 

modlitebny, tábory, sborové dovolené nebo víkendy obnovy, výlety, setkávání mužů nebo 

žen, dále vše při nedělní bohoslužbě, tak toto vše je prostředek, jak sloužit dalším – ať již 

sobě navzájem v rámci našeho sboru nebo v rámci služby jiným kolem nás. Obojí je velmi 

důležité a pro obojí jsou důležité dobré vztahy.  

Dobré vztahy 

Teprve když budeme spolu více i mimo společné nedělní shromáždění, tak vyplyne na 

povrch rozdílnost našich osobností a budeme na sebe narážet kvůli různým povahám, 

různým představám. Bůh ale chce, abychom přes naši rozdílnost pracovali jako jedno tělo, 

podobně jako Izraelci z různých profesí a sociálních skupin pracovali spolu na obnově 

hradeb: 

1. Korintským 12,27 Vy jste tělo Kristovo a jednotlivě jste jeho údy. 

To, co nás spojuje, je společný základ: 

1. Korintským 3,9 Neboť jsme Boží spolupracovníci; vy jste Boží pole, Boží stavba. 

10 Podle Boží milosti, která mi byla dána, jsem jako moudrý stavitel položil základ 

a jiný na něm staví. Každý ať si dává pozor, jak na něm staví. 11 Neboť nikdo 

nemůže položit jiný základ nežli ten, který je již položen, a tím je Ježíš Kristus. 

A my bychom doopravdy neměli stavět na ničem jiném. Náš bratr nebo sestra je ten, kdo 

vyzná Ježíše Krista jako svého Pána a to je vše. Není tam to, že je to člověk, který má na 

vše stejné názory jako já, například politické názory nebo názory ohledně praktické 

realizace čehokoliv, samozřejmě pokud se nepohybuje mimo Biblické principy. Je to 

přesně naopak, my se právě svým rozdílným obdarováním a pohledy můžeme a máme 

navzájem doplňovat. Nenechme se rozdělit tím, že máme rozdílný názor na některé méně 

podstatné věci. Náš společný základ je ale Ježíš Kristus a platí pro nás tato výzva: 
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Efezským 4,1 Prosím vás tedy já, vězeň v Pánu, abyste vedli život hodný toho 

povolání, které jste obdrželi, 2 s veškerou pokorou a mírností, s trpělivostí se 

navzájem snášeli v lásce 3 a usilovali zachovávat jednotu Ducha ve svazku pokoje. 

O toto máme spolu usilovat. Buďme spolu jako Izraelci při obnově hradeb – zároveň 

oblečení v Boží zbroji, zároveň společně pracovat pro Boží království. A nejlépe pro Boží 

království uděláme, když budeme pracovat na dobrých vztazích. Je třeba osobně i 

společně obnovovat vztah s Bohem a obnovovat vztahy mezi námi, všude, kde jsme se 

nějakým způsobem dostali od sebe. 

Když jsme se o tomto pátém bodu z dohody bavili na setkání mužů, tak tam Honza Vlk 

říkal svědectví z Ugandy, které bylo zhruba o tom, že v nějaké vesnici jeden konkrétní pár 

investoval svůj čas do vztahů v té vesnici. Zdánlivě to byly maličkosti, třeba i jen to, že se 

na společné práci domluvili konkrétně. Vztahy ve vesnici se proměnily a byl to přínos pro 

celou vesnici a to i velmi viditelně navenek – jinde prý nejsou tak krásné domy. Tento pár 

udělal pro Boží království velmi mnoho, myslím si, že to nejdůležitější, co mohl udělat. 

Tak ať i my dokážeme lidem kolem nás naslouchat a zachovávat pokoj, ať se dokážeme 

ostatním věnovat i mimo nedělní pozdravení.  

Modlitba 

… 


