
Všechno je vaše 

 

Základem pro dnešní slovo jsou dvě místa v Písmu, které se týkají našeho vztahu 
k Bohu z pohledu ne pouze jednotlivce, ale z pohledu společenství lidí, které 

charakterizuje jedna důležitá věc. Udržuje jakoby konzistenci vztahů mezi námi 
a Bohem, pomáhá nám od Pána přijímat požehnání a Pán může s námi jednat jako 

s celkem. Dalo by se to charakterizovat slovy jako jednota, sounáležitost nebo svornost. 
Nechci to plně vykládat, spíše bych se chtěl jakoby dotknout této problematiky a ukázat 

na velmi důležité aspekty, které jednotu a svornost charakterizují . 

 

1 Kor 3,21-23 

 

A tak ať se nikdo nechlubí lidmi. Vždyť všechno je vaše: ať Pavel nebo Appolos nebo 
Kéfas, ať svět nebo život nebo smrt, ať věci přítomné nebo budoucí -všechno je vaše, 

vy pak jste Kristovi a Kristus Boží. 

 

Mat  18,18-20 

 

Amen, pravím vám, cokoli svážete na zemi, bude již svázáno na nebi a cokoli rozvážete 

na zemi, bude již rozvázáno v nebi. Amen, opět vám pravím: 

Shodnou-li se dva z vás na zemi v jakékoliv věci, o niž požádají, stane se jim od mého 

Otce, který je v nebesích. Neboť kde jsou dva neb tři shromážděni v mé jméno, tam 
jsem já uprostřed nich. 

 

Pamatuji si docela přesně na tu chvíli, kdy jsem poprvé trochu porozuměl tomu místu 

kde ap. Pavel mluví o tom, že všechno je vaše. Bylo to v době, kdy jsem měl již několik 
let problémy se šlachami na obou rukou a nemohl jsem koncertně hrát na housle. Vždy 

ne příliš dlouho. Je zajímavé, že to vystačilo tenkrát tak akorát, abych mohl hrát ve 
chválící skupince. Díval jsem se do jednoho zpěvníku a tam jsem našel písničku, kde 

ve třetí sloce se zpívalo právě, že všechno je vaše a vy pak Kristovi. Možná, že ji někteří  
znáte: Trápení svá na něj uval. Vyhledal jsem si to pak v Bibli a zjistil, že to tam 
skutečně je. V té době jsem si nepřipadal, že jsem blízko toho, že by všechno bylo naše 

potažmo moje, zvláště jsem cítil, že to co bych velmi chtěl, tak to nemám. Zdravé ruce. 
Ale Duch Svatý mě oslovil. Uvědomil jsem si, že to je pravda a že k tomu směřuji a 

také poprvé jsem si výrazněji všiml toho množného čísla. Tenkrát jsem se zaměřil více 
jakoby na tu budoucnost a zabýval jsem se, co vše církev v budoucnu získá a vyhlížel 

jsem i uzdravení mých rukou. Poslední dobou prožívám více, že se to týká i přítomných 
věcí, jak píše ap. Pavel ve 22. verši 3. kapitoly listu Korintským. 



Každý člověk, když uvěří v Pána Ježíše Krista a vydá mu svůj život, začne vnímat a 
řešit věci individuálně. Uvědomí si, že je potřeba začít žít jiným způsobem než dosud 

a zaměří svoji pozornost na svůj individuální vztah ke Kristu, potažmo k Bohu. Já jsem 
si na radu bratří přečetl knihu od Dereka Prince Požehnání nebo prokletí, vyber si. Je 
to velmi dobrá kniha. D. Prince tam vykládá 28. kapitolu 5. knihy Mojžíšovy. Je zde 

starozákonnímu Izraeli dán zákon, který mají dodržovat. Pokud budou jednat podle něj, 
přijde požehnání od Boha. Pokud budou jednat proti němu, přijde prokletí. Jsou tam 

velmi konkrétní věci. Např. Že Izrael bude hlavou, ne ocasem. Jinými slovy, bude mít 
o věcech přehled a bude jim rozumět i moci ovlivnit, nebude jako ocas pouze smýkán 

okolnostmi a vůlí jiných lidí. Bible jasně učí, že některé věci dělat nemáme a některé 
naopak ano. Např. J. Wesley zakladatel metodistické církve chtěl, aby nově obrácení 

lidé byli systematicky vedeni a vyučováni Božímu slovu, potažmo zákonu. V roce 1743 
vydal Všeobecná pravidla pro přistupující členy. Každý měl znát Bibli a její učení 

uvádět prakticky do svého života. Věřím, že to je velmi důležitá věc našeho života, 
znát dobře Boží zákon a jednat podle něho. Pán Ježíš nám mnohé věci také v podobném 

duchu říká v evangeliích. Když se podíváme před i za text, který jsem dnes uvedl z 
Matoušova evangelia, tak je tam napsáno, že máme-li proti bratrovi něco, nebo jestli 

zhřešil, máme to nejprve s ním řešit osobně, pak s dvěma nebo třemi svědky a pak 
teprve eventuálně to říkat veřejně, tedy na shromáždění. To je jasný a přesný návod, 
jednoduché zákonné opatření.  Nemá se to dělat obráceně. Hned po tomto textu Pán 

Ježíš vyzývá Petra, že by měl odpouštět třeba i 77 krát za den. Pokud to nebudeme 
dělat, pokračuje Pán podobenstvím o zlém služebníkovi, kterému jeho pán odpustil 

jeho dluhy a on pak jiným svým dlužníkům neodpustil a velmi špatně skončil. Je to 
vlastně stejné jako v 28. kapitole 5. knihy Mojžíšovy. Jednáme-li správně, dle 

Kristových slov budeme odměněni, jednáme-li proti nim, budeme potrestáni. Důležitý 
rozdíl ale vidím v důrazu na Nebeské království, o kterém Pán Ježíš mluví . Máme 

nejprve hledat Boží království a jeho spravedlnost a všechny věci, které potřebujeme 
k životu, nám budou přidány (Mat 6,33). Připomenu jen krátce, které jsou ty nebeské 

věci, co máme hledat, mluvil jsem o tom v minulém kázání. Jsou to slitovný soucit, 
dobrotu, pokoru, vlídnost, vytrvalost, sebeovládání atd. Z mého pohledu již to je 

náročnější. Není to tak zákonné, je to obtížněji uchopitelné individuálně. Totiž to 
nemohu dělat pouze sám, k tomu potřebuji být s někým ve vztahu. Musíme kooperovat 
a spolupracovat s druhými, abychom mohli být vlídní, pokorní atd. Nemohu být vlídný 

jen sám k sobě, nebo ke sbírce zákonů, vyjádřím-li se trochu expresivněji. 

N. Gambel, tvůrce Kurzů Alfa, přirovnává náš život víry v Boha ke hře a jejím 

pravidlům. Pokud si chce skupina lidí dobře zahrát třeba fotbal, tak musí dodržovat 
všichni pravidla a pak teprve si dobře zahrají. Duchovní život má svoji stránku 

individuální, ale také společenskou. K životu v Duchu potřebujeme druhé, bez nich 
nebudeme prožívat ten Boží život, který je založen na vztahu a na lásce. 

Pojďme se podívat na věc jakoby z druhé strany. 

Jak jsem již řekl, jednáme individuálně v mnohých případech a je třeba věci 

individuálně uchopit. Daniel měl jednou kázání o různých duchovních 
temperamentech, probírali jsme to na sborové dovolené. Jsme určité osobnosti, které 

mají svou charakteristiku, nejsme stejní, máme různá obdarování. Jsme silnější v 



určitých oblastech, třeba fyzicky nebo psychicky, nebo naopak slabší. Někdo je zase 
více citlivý, schopný rozlišovat komplikované nuance, jiný méně. Někdo je zručný 

manuálně, jiný zase schopen pracovat více intelektuálně. To, že někdo je schopný více 
studovat, jiný ne, není prohřešek vůči Božímu zákonu. Stejně tak pokud někdo nemá 
hudební sluch, tak nehřeší. Jsou věci, které jsou určitým způsobem neutrální. Dle ap. 

Pavla jsou také duchovní obdarování. O tom se mluví v 1. Korintským 12 kapitole. 
Např. Je tam napsáno, že někomu je dána víra v témž Duchu. Několikrát jsem narazil 

na výklad, že to znamená víra k získání finančních prostředků, nebo i k jinému 
hmotnému zabezpečení. Já osobně věřím, že to je o něco širší. Určitě to toto také 

znamená, ale vnímám zde i vnitřní sílu pro vytrvalost v nesnázích a schopnost nést 
těžkosti a břemena života. Viz. Petr Jašek. Já bych tuto situaci rozhodně nesl hůře. Je 

důležité si uvědomit, že nejsme všichni nějací supermani, vždy máme někde nějaké 
slabiny Toto je velmi důležité. Nemáme jen obdarování, ale i neobdarování v určitých 

oblastech. Potřebujeme se navzájem. Jestli chceme něčeho dosáhnout jako církev jak 
na nebi, tak na zemi, potřebujeme se navzájem podporovat a bojovat společně. Největší  

nebezpečí v této oblasti je příliš zevšeobecňovat svoji přirozenost, nebo duchovní 
temperament a přizpůsobovat si mírně Boží zákon ve věcech, které nám nejsou tak 

blízké a máme z nich i strach. 

Kázání Dana Drápala ohledně napadání a pronásledování jedné církve druhou kvůli 
kázání evangelia na ulicích. Já jsem přesvědčen, že je více evangelizačních metod, 

které církev může použít a není to tak, že Pán nařídí nějakou formu, církvi, kde jsou 
lidé se sklonem k jiné formě. 

Další příklad. Někdo je zase podnikavější a nebojí se založit s druhými podnikavci 
firmu a půjčit si více peněz. Jiní jsou opatrnější a než se do něčeho pustí, tak více našetří. 

Já jsem svoji povahou opatrnější člověk v těchto věcech. Určitě ale nemohu tvrdit, že 
půjčit si peníze je hřích a odporuje to Božímu zákonu, nic takového v Bibli není. Je to 

spíše věc domluvy a shody mezi lidmi, kteří o něco usilují, před Boží tváří a s pomocí 
Ducha Svatého. Je napsáno v Mat, že pokud se dva shodnou na jakékoli věci, dostanou 

ji od Otce, který je v nebesích. Už jen to, že je zde napsáno, že je potřeba shoda jasně 
ukazuje, že to nejí předem zákonně dáno, tedy jako věc máme chtít. Jsou určitě tedy 

věci, které jsou dány, tam nepotřebujeme hledat shodu. Jsou jasně v bibli napsány. 
Jsou ale věci, kde shodu musíme hledat. 

Pokusím se nyní udělat jeden závěr. 

Co po nás Pán jednoznačně požaduje a co nám přikazuje ohledně pravomoci žádat o 
nějakou věc? Co je tedy jasně dáno? Je to shoda a jednota. Je hodně důležité, že naše 

zodpovědnost je se na něčem shodnout když to chceme. Chceme-li nést evangelium a 
zažít probuzení musíme žít v jednotě a svornosti. Hlásat evangelium po nás Pán 

výslovně chce, to je jasné nařízení. Jakou formu evangelizace zvolíme, již není dáno 
zákonem, v tom už musíme hledat shodu. Jakmile dojde ke sporům a nejednotě, jak 

popisuje apod. Pavel v 1. Korintským před naším textem, k ničemu dobrému to nevede. 
Chceme-li postavit modlitebnu, Pán vyžaduje shodu a jednotu v této věci. Je velmi 

důležité, dle mého mínění, že toto není zákonná daná věc. Jsou sbory, které postavili 
modlitebnu a jsou sbory, které ji nemají. Já jsem přesvědčen, že mít vlastní modlitebnu 



je velká výhoda v tomto světě a že stavět modlitebnu je menší břemeno, než ji 
dlouhodobě nemít. Neznamená to ale, že sbory, které nemají svoji modlitebnu, jsou 

pod prokletím, není to základní zákonná věc, není to to pravidlo hry, jak říká N. Gumbel. 
Je to ale velmi důležitá věc. Stejně tak i způsob výstavby a financování, pokud je shoda 
na to, že se modlitebna stavět bude.  Pojďme se podívat do Janova evangelia.   

 

Jan 17,20-23 

 

Neprosím jenom za ně, ale i za ty, kteří budou skrze jejich slovo věřit ve mne, aby 

všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v Tobě, aby i oni v nás byli jedno, aby svět 
věřil, že jsi mne poslal ty. Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako 

my jsme jedno-já v nich a ty ve mně, aby byli přivedeni k dokonalé jednotě, aby svět 
poznával, že ty jsi mne poslal a že je miluješ tak, jako miluješ mne. 

 

Někdy si říkám, jestli by nebylo jednodušší, kdy nám Pán nadiktoval všechny věci tak 

jako Mojžíšovi, když stavěl Stánek úmluvy na poušti. On to ale v mnohých věcech 
takto nedělá. Jednota, svornost nebo sounáležitost je věc, kterou nevypůsobí pouze 

zákon. Je to nebeská, velmi hluboká duchovní věc, která charakterizuje Boží království. 
Nelze to studovat nějak teoreticky, jako právní normu nebo zákon. Nelze se to naučit 
nějakou metodou. Vychází ze vztahu k druhému a ze společného hledání. Velmi často 

to znamená v některých věcech ustoupit tomu druhému a učit se mít rád jeho 
přirozenost, nebo duchovní temperament, chcete-li. To musí jít hluboko ze srdce, z 

našeho ducha. K tomu nutně potřebujeme Ducha Svatého. Tyto věci jsou z Ducha ne 
ze zákona, zákon je není schopen vypůsobit. Je tu někdo druhý a kvůli němu a pro něho 

to dělám, pro náš společný život, pro náš společný vztah…. 

Můj příběh o modlitbě před první svatbou, Bůh se mne přímo zeptal, jestli to chci, jestli 

to je z mého srdce. Jestli to není jen nějaký vypočítaný kalkul dle zákona. Jestli je to 
také mé rozhodnutí, za kterým budu stát. V manželství je jednota nesmírně důležitá, 

má obrovský vliv na vývoj dítěte. Nelze to ani vymoci nátlakem na ženu, která má být 
podle zákona mužovi pomocí jemu rovnou. To pak není jednota, to je něco jiného. Mne 

fascinuje jednota mezi Pánem Ježíšem a Otcem v nebi. Je to popsáno ve 26 kap. 
Matoušova evangelia. Když přišli Pána zatknout, jeden co byl s Pánem se ho snažil 
bránit a uťal ucho jednomu služebníku velekněze. Pán řekl, že to nemusí , a že kdyby 

chtěl, může poprosit Otce a ten mu pošle 12 legií andělů. On nemusel jít na kříž, Otec 
by mu okamžitě pomohl. On totiž chtěl totéž co Otec. Chtěl jako Otec mít dětí a bratrů 

jako písku v moři, proto podstoupil smrt za nás, jinak to totiž nešlo. 

Pán nám některé věci nenařizuje, ale dává nám prostor pro vytváření jednoty a 

svornosti. Nejsme jen vojáci, kteří přijímají rozkazy svého velitele. Máme pravidla hry 
a prostor pro kreativní společné hledání v mnoha věcech. My nyní stavíme modlitebnu. 

To je poměrně složitá záležitost, která potřebuje mnoho obdarovaných lidí v různých 
oblastech. Je úplně normální, že některé aspekty stavby pak různí lidé vnímají jinak. 

Zároveň je to ale výborná příležitost se učit vytvářet jednotu a svorně táhnout jedním 



směrem. To je ta kreativní praxe, tyto životní situace nás právě učí nalézat jednotu. To 
se nenaučíme teoretickým studiem. Jednota je něco co svět nemá. Jednota v biblickém 

slova smyslu dává nejen pocit bezpečí radosti a sounáležitosti. Je to hlavní naše 
svědectví o Boží lásce k nám a k lidem jak Pán říká v 17. kap. Janova evangelia. 
Jakmile ji nebudeme mít, svět to pozná a řekne si, že jsme stejní jako oni a nic pravdy 

na Boží lásce není. Je to naše největší evangelizace, když to trochu vyostřím. 

Největší zabiják jednoty je něco, co bych nazval fatálním náboženstvím. Totiž na 

všechno je pravidlo, všechno co není nařízeno, je hřích, když to opět trochu vyostřím. 
Jakmile si člověk začne vymýšlet pravidla, kde nejsou od Boha, je problém. Druhý 

člověk je totiž jiný a vymyslí pravidla, které pak jsou v rozporu s  těmi, co vymyslel ten 
první. Začnou se navzájem obviňovat z hříchu a často poté i pronásledovat. V minulosti 

se to stalo mnohokrát, a i v současnosti je mnoho věcí, které rozdělují církev. 

 

Můj příběh když jsem stavěl dům. 

 

Na závěr by rád přečetl žalm 133. 

 

Ž 133 

 

Jak je to vzácné a jak příjemné, když bratři žijí spolu v jednotě! Jak vzácný olej na 

hlavě, stékající po bradě Áronově – po bradě Áronově tekoucí, po jeho rouchu až po 
cíp. Jak rosa z hory Hermonu sestupující na hory Sionu. Tam přece Hospodin 

požehnání udílí-život až na věky. 

 

 


