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Vyvážené společenství 
 

Dobrý den, chtěl bych se dnes zaměřit na to, co je to církev, co je to vyvážené duchovní 

společenství, co to pro nás znamená a nad čím se třeba dále každý sám za sebe můžeme 

zamýšlet. Na začátek se pomodlím. 

Modlitba 

… 

Úvod 

Rád bych se zamyslel nad tím, co je to církev. Dá se to pojmout z různých pohledů, víme, 

že církev je něco, co ustanovil Bůh. Víme, že je to společenství věřících. 

A jen pro jistotu – když mluvíme o církvi, mluvíme o nás. Možná bych přece jen na začátek 

řekl, že církev je společenství lidí, které spojuje víra v to, že za jejich hříchy byl ukřižovaný 

Ježíš Kristus, že svou smrtí za jejich hříchy zaplatil a tím jim otevřel cestu k tomu žít věčně 

s Bohem. Církev zahrnuje všechny takové lidi, z minulosti, současnosti a budoucnosti, 

z celého světa. I když to platí obecně, chtěl bych si během povídání spolu s vámi 

uvědomovat, že to vše tím pádem platí také pro nás, pro náš sbor Církve bratrské v Kladně. 

Tak tedy, co je to církev, mimo to, že nás spojuje víra v Ježíše Krista? Obecně se dá povídat 

o takzvané viditelné církvi, což je skupina lidí, kteří zvnějšku vypadají, jako by byli věřící a 

o takzvané neviditelné církvi, což je skupina lidí, kteří doopravdy přijali Pána Ježíše Krista 

jako svého Spasitele a Pána. A jak víme, tyto dvě skupiny se překrývají jen částečně – ne 

každý, kdo vypadá navenek zbožně, žije doopravdy s Bohem. Mohli bychom mluvit o tom, 

že církev je nevěsta, a i to je pravda – tento obraz ukazuje na Boží lásku k nám a na náš 

vztah k němu. Také víme, že církev je tělo – i to je pravda, a tento obraz ukazuje, že každý 

z nás je z nějakého důvodu potřeba, že máme fungovat jako jeden celek, a že když trpí 

jedna část těla, tak trpí celá církev. 

Takto by se dalo pokračovat dále, ale já bych se chtěl zaměřit na to, jaké funkce církev 

může mít, nebo možná lépe řečeno, jak může být vnímáno její uspořádání. A jen pro 

úplnost řeknu, že tu myšlenku tří různých pohledů jsem slyšel v létě při mezinárodním 

setkání Evangelizační exploze, zaujalo mě to a rád bych se o to s Vámi podělil s přidáním 

dalších postřehů. 
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Tři oblasti 

Vyjdeme z jednoho verše z 

Filipským 2,25 Považoval jsem však za nutné poslat k vám Epafrodita, svého bratra 

a spolupracovníka i spolubojovníka, kterého jste poslali, aby mi posloužil v tom, co 

potřebuji. 

Tento dopis píše Pavel do Filip, na začátku dopisu dokonce píše pozdrav od sebe a od 

Timotea. Před tímto veršem píše, že by rád poslal i Timotea. Nicméně Epafroditos je 

někdo, kdo Pavlovi donesl osobně něco od Filipských, něco, co ho zaopatřilo, a nyní ho 

posílá zpět. A posílá ho jako svého bratra, spolupracovníka a spolubojovníka. 

Tyto tři tituly nebo funkce ukazují na oblasti, které minimálně Pavel potřeboval zmínit. 

Mohou určitě ukazovat i na to, co je jeden z takových ideálů i pro nás. A pokud je to něco 

pro nás, pak to hovoří i o celkovém uspořádání církve. Pokud jsme společenství bratrů a 

sester, jsme rodina, nebo také komunita nebo se dá říci i prostě jen společenství. Pokud 

jsme společenství spolupracovníků, jsme firma, dá se také říci podnik, business a 

podobně. Pokud jsme společenství spolubojovníků, pak jsme armáda. 

Pojďme se na to podívat trochu hlouběji. Budu tu ukazovat různé aspekty těchto tří 

pohledů – rodina, firma a armáda. 

Funkce 

Nejprve tedy z hlediska obecné funkce. 

Rodina Firma Armáda 

Ef 3,14 Z toho důvodu 
klekám na kolena před 
Otcem našeho Pána Ježíše 
Krista, 15 po němž má své 
jméno každá rodina v 
nebesích i na zemi, 

Jan 15,15 Už vás 
nenazývám otroky, 
protože otrok neví, co činí 
jeho pán; nazval jsem vás 
přáteli, protože jsem vám 
oznámil všechno, co jsem 
uslyšel od svého Otce. 

2 Tim 2,3 Snášej spolu se 
mnou útrapy jako dobrý 
voják Krista Ježíše. 

 

Rodina je uspořádání, kde jsou všichni nějakým způsobem příbuzní. Představme si 

několikagenerační setkání široké rodiny příbuzných, a to je to, co si pod tímto 

uspořádáním představit. V tom verši tu vidíme, že jako rodina máme jednoho Otce a tím 

je Pán Bůh. Jsme vzájemně bratři a sestry, jsme prostě příbuzní z jedné rodiny. Takovou 

hodnotou, o kterou jde, jsou vztahy. Tato hodnota je určitě důležitá, ale pokud sklouzne 

do „lásku všem“, můžeme se dostat do způsobu života hippies. Hippies ukazovali na lásku, 
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mír, přátelství, svobodu, sdružovali se do komunit, kde se vymezovali proti konzumnímu 

způsobu života a proti válčení. Určitě proti kariéře, jak to viděli ve firmách, a také proti 

bojování, jak to viděli v armádě. Neříkám, že neukazovali na nějaké palčivé problémy, ale 

uvádím to jako příklad toho, kam lze sklouznout jen při heslu „milujte se“. 

Trochu jiné nevyvážení spočívá v tom, když říkáme, že chceme být jen církev rodinného 

typu, s každým se znát. Říkáme tím vlastně, že nechceme jako církev růst. Každý z nás má 

omezenou kapacitu lidí, se kterými se může poznat do hloubky. Určitě to lze na skupince, 

ale nejde to třeba se stovkou lidí. Na druhou stranu, i když se třeba se vzdáleným 

bratrancem neznáme, pořád se k němu můžeme chovat přátelsky, jako k sourozenci. 

Další tu máme firmu. To je způsob uspořádání, kde nám o něco společného jde, kde něco 

společně budujeme. Ale podobně jako u Boží rodiny jsme všichni bratři a sestry, zde jsme 

všichni spolupracovníci. A ne ledajací spolupracovníci, dalo by se říci, že dokonce 

společníci. Doopravdy se přímo účastníme plně na díle, jako spolupracovníci samotného 

Boha, a také z něj máme přímo užitek. Firma je o společném cíli, kterého chce dosáhnout. 

Často se v ní řeší věci typu finance, formální rozdělení práce, zodpovědnost atd. Pokud se 

ale začneme soustředit jen na rozdělení práce k nějakému cíli, a práce bude to jediné, co 

půjde, půjde vše nejdříve možná rychle kupředu, ale postupně se nám vše začne rozpadat 

zejména kvůli vztahům.  

A jako poslední zde máme armádu. V armádě je jsme vojáci a je zde důležitá poslušnost a 

jednota. Podobně jako u rodiny je Bůh otec, u firmy řekněme ředitel, zakladatel a jednatel, 

u armády je Bůh generálem. My víme, že jsme všichni ve válce, že jsme všichni Kristovi 

vojáci. Náš boj se sice odehrává hlavně v duchovní rovině, ale nakonec efekty tohoto boje 

se projevují viditelně v našem světě. V uspořádání armády jde o společný boj proti 

nepříteli, tedy se vším, co má pod svou vládou satan. Ale opět lze tento důraz přehnat – 

pokud bude cílem především poslušnost ve smyslu nic se neodpouští, pak ztrácíme 

charakter rodiny. Pokud bude cílem jen jednota v boji, pak jen bojujeme, skáčeme do 

každé bitky, ale nic nebudujeme. 

Tolik tedy k úvodu. 

Teď ukážu různé aspekty, kde se důraz liší z pohledu rodiny, firmy a armády. Ten cíl, proč 

o tom mluvím, je si uvědomit, jaké jsou rozdíly. Kde třeba může být napětí, když se 

soustředíme jen na to, co nám je blízké. A co ztrácíme, pokud nějaký pohled ignorujeme. 

Třeba můžeme spolu přemýšlet nad tím, co je blízké nám osobně, myslím tím každému 

z nás jednotlivě. Na konci se pak ještě vrátím k tomu vyvážení. 
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Klíčová hodnota 

Tak tedy začneme klíčovou hodnotou. 

Klíčová hodnota 

Rodina Firma Armáda 

Láska, péče Schopnost, efektivita, 
účinnost 

Vítězství 

1 Jan 3,11 Neboť to je ta 
zvěst, kterou jste slyšeli od 
počátku: abychom se 
navzájem milovali. 

1 Kor 16,9 neboť jsou zde 
pro mne otevřeny dveře k 
velké a účinné službě. 

Fil 3,14 běžím k cíli pro 
cenu Božího povolání 
vzhůru v Kristu Ježíši. 

 

Pro rodinu je klíčovou hodnotou láska a péče. Je to to, co často členové církve očekávají, 

církev má přece projevovat lásku a pečovat.  

Ale aktivnější členové, často ti, co stojí u nějaké služby v čele, k tomu přidávají další 

hodnoty. U firmy, kde něco budujeme, nám jde o schopnosti a efektivitu. V tom verši 

vidíme snahu o účinnost. Z tohoto pohledu třeba budeme počítat, kolik prostředků nás 

stálo uspořádání nějaké akce, třeba i někdo přepočítávat počet spasených lidí na 

vynaložené finance. A nebudeme dělat akce, kde se to prostě po porovnání s jinými 

příležitostmi nevyplatí. 

Oproti tomu v armádě je situace jiná. Tam jde často o výhru za každou cenu. A tedy 

zaplatíme libovolně vysokou cenu jen za to, abychom vyhráli v bitvě, třeba za slabé, za 

nově obrácené a podobně. Mohou nám ale kvůli soustředění na jednu bitvu uniknout jiné 

účinnější možnosti. 

Vztahový důraz 

Pojďme dále, na to, na co se klade důraz ve vztazích. 

Vztahový důraz 

Rodina Firma Armáda 

Bratr, sestra Ředitel, šéf Hodnost (generál) 

Kol 1,1 Pavel, z Boží vůle 
apoštol Krista Ježíše, a 
bratr Timoteus 

Řím 14,4 Kdo jsi ty, že 
soudíš cizího sluhu? Pro 
svého pána stojí nebo 
padá. A on bude stát, 
neboť Pán je mocen ho 
postavit. 

Mat 8,9 Vždyť i já jsem 
člověk postavený pod 
pravomocí a mám pod 
sebou vojáky; a řeknuli 
tomuto: "Jdi", on jde; 
řeknuli jinému: "Přijď", 
přijde 
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Už jsem to trochu zmiňoval, ale jen pro připomenutí – v Boží rodině je primární vztah bratr 

nebo sestra. Všichni jsou si rovní, a to je určitě z pohledu rodiny pravda. Ve firmě a armádě 

je určité další uspořádání. Už jsem říkal, že tím hlavním šéfem, nebo abych použil Biblický 

termín, tak Pánem, je Bůh. Podobně je Bůh nejvyšším generálem v Boží armádě. Mimo 

rodinu tedy přistupují nějaké vztahy autority. I v rodině je autorita Otec, ale u těch dvou 

druhých pohledů je to takové vymezenější. U firmy je Pán někdo, kdo se stará o to, aby 

všichni společně něco vybudovali, aby společně nějak ostatním sloužili. U armády jsou 

hodnosti, mezi kterými je jasná podřízenost a poslušnost.  

Někomu třeba toto uspořádání do církve pojaté čistě jako rodiny nepasuje. Ale 

představme si, že máme doma děti a když rodiče odejdou pryč, tak pověří starší 

sourozence, aby se starali o mladší sourozence. Delegují tak částečně svou rodičovskou 

autoritu a zodpovědnost. A až se rodiče vrátí, tak se budou ptát, co se mezitím dělo. A 

mohou nastat v principu dvě situace. První je taková, že ti starší s radostí řeknou, jak to 

vše proběhlo dobře. Druhá situace je taková, že i když se starší sourozenci snažili přimět 

ty mladší jen k tomu, co jim všem rodiče jasně řekli před odchodem, tak mladší jen říkali: 

„my vás poslouchat nebudeme, nejste naši rodiče“. Pak samozřejmě ti starší budou 

rodičům popisovat tu situaci s nářkem a vzdycháním. Samozřejmě pokud ti starší začnou 

svou autoritu zneužívat, vyřídí si to s nimi rodiče také, jiným způsobem. Nebudu to dále 

rozebírat, šlo mi o upozornění, že vztahy v církvi nejsou jen bratr a sestra. 

Klíčová osoba 

Pojďme dále v podobném směru, a to kdo je klíčová osoba v různých pohledech. 

Klíčová osoba 

Rodina Firma Armáda 

Nejslabší člen rodiny Nejproduktivnější Nejoddanější 

2 Kor 11,30 Mám-li se 
chlubit, budu se chlubit 
tím, v čem jsem sláb. 

2 Tim 4,7-8 Dobrý boj jsem 
bojoval, běh jsem 
dokončil, víru jsem 
zachoval. 8Nakonec je pro 
mne připraven věnec 
spravedlnosti, který mi v 
onen den předá Pán, 
spravedlivý soudce. A nejen 
mně, nýbrž i všem, kteří 
milují jeho zjevení. 

2 Kor 11,22-28 … Jsou 
potomci Abrahamovi? Já 
také. 23Jsou služebníci 
Kristovi? …Já nad to. … v 
nebezpečích na řekách, v 
nebezpečích od lupičů, …, 
v nebezpečích mezi 
falešnými bratřími; 27v 
těžké práci a v úsilí, často 
v nočních bděních, o hladu 
a žízni, často v postech, v 
zimě a nahotě. 28 …co na 
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mne denně doléhá, mám 
starost o všechny sbory. 

 

V rodině se vše točí kolem nejslabších členů rodiny. Důraz je tedy na děti, které se o sebe 

sami nepostarají a dále je důraz na staré, kteří jsou také už závislí na pomoci ostatních. 

Běžný běh rodiny je závislý zejména na těchto členech, když se plánuje třeba výlet, tak je 

to vždy s ohledem primárně na nejslabší. Silnější členové rodiny se přizpůsobují a 

přizpůsobují se rádi, protože těm slabším vyjadřují svou lásku.  

Ve firmě se vše točí kolem těch nejproduktivnějších. Ten, kdo je schopný, je v centru dění. 

Bez třeba daru něco zorganizovat, dotáhnout do konce, se žádná firma neobejde. Často 

se s tím ale pojí velká zodpovědnost a tím také velká možnost padnout, v různých 

oblastech. Pro takové lidi je velmi důležitá vykazatelnost, stejně jako v každé dobré firmě, 

kde, pokud se někdo dostane do velké izolace od ostatních, může začít dělat věci mimo 

společný cíl.  

V armádě je ceněný ten, kdo je nejoddanější. A to jsem tu ještě musel hodně zkrátit, co 

vše tu Pavel o sobě píše. Nicméně podobně jako všude jinde, klíčové osoby zasluhují 

zvláštní modlitby. I když ti nejoddanější a nejproduktivnější vypadají jako silní, ve 

skutečnosti prožívají více útoků a mnohdy více osamělosti v rozhodování. 

Teď probíhá měsíc vděčnosti a modliteb, kde si můžeme každý den vybrat někoho 

konkrétního, za koho se modlit. Modlíte se spíše za ty slabé nebo za ty v čele či za ty, kdo 

zdánlivě vypadají, že to nepotřebují? Pokud si to píšete, můžete se podívat a zamyslet se 

nad tím, jestli nemáte své modlitby výrazným způsobem nějakým směrem vychýlené. 

Věřím, že máme na mysli všechny, přesto to ale stojí za zamyšlení. 

Ještě dodám, že tyto pohledy se opět nijak nevylučují. Například nejoddanější bojovníci 

mohou bojovat za ty nejslabší – třeba za ještě nenarozené, kterých se rodiče chtějí zbavit 

ještě před jejich narozením jen z důvodu pohodlnosti. 

Hrdina 

Pojďme se podívat na další související oblast, a to, kdo je hrdina. 

Hrdina 

Rodina Firma Armáda 

Kdo se sklání a nic neskrývá Kdo vytvořil hodnotu Mučedník 

1 Kor 2,3 A byl jsem u vás 
ve slabosti, v bázni a v 
mnohém chvění. 

Lukáš 19,17 Řekl mu: 
"Výborně, dobrý otroku, 
protože jsi v nejmenší věci 

Skutky 7,57-60 … 58Vyhnali 
ho ven z města a 
kamenovali. Svědkové 
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 byl věrný, měj pravomoc 
nad deseti městy." 

odložili své pláště k nohám 
mladíka, který se 
jmenoval Saul. 59 A 
kamenovali Štěpána, který 
vzýval Pána a říkal: “Pane 
Ježíši, přijmi mého ducha.” 
… 

 

V rodinném uspořádání je to ten, kdo se nějakým způsobem sklání, nejedná nadřazeně, 

nic neskrývá. Je to někdo, komu se prostě dá věřit, nijak neútočí, nebojí se ukázat své 

slabosti, jedná v pokoře a je si vědomý také své závislosti na dalších. Hrdina je ten člen 

rodiny, který nebude rodinu rozvracet, ale naopak stmelovat.  

Ve firemním uspořádání je hrdina ten, který něco vybudoval, který prostě něco udělal. Jde 

o přispění k cíli firmy. Takový člověk je někdo, kdo cílevědomě, věrně a opakovaně 

přispívá, často i proto, že k tomu má nějaké obdarování. Jde tu hodně o správné použití 

talentů, které máme – a každý nějaké máme, nedávno tu mluvil Daniel o tom, jak využít 

věci, které máme v rukou. Všimněme si ale, co v tomto verši Bůh hodnotí – jedná se 

především o věrnost.  

V uspořádání armády je hrdina ten, kdo jde až do krajnosti, a to je mučedník. Teď si 

v měsíci vděčnosti čteme spolu knihu Skutků a předevčírem jsme si četli o Štěpánovi. 

Nejen na začátku knihy Skutků vidíme, jak je růst církve spojený s pronásledováním. 

Pokud bereme církev jen jako pohodovou rodinku plnou lásky, kde se rádi sejdeme na 

skupince se spoustou jídla, nebo jen jako podnik, co jako skvělá organizace něco s Boží 

pomocí buduje, a ignorujeme to, že jsme jako celá církev ve válce, kde jsou i mučedníci, 

tak nám mnohé uniká. Já jsem osobně rád za to, že v našem sboru občas vystupuje Petr 

Jašek a mluví i o dnešní situaci tam, kde je pronásledování v podobě podobné jako v té 

pasáži o Štěpánovi velmi zjevné. 

Vstup 

Pojďme se od lidí podívat na vstup a výstup z církve. Začneme vstupem. 

Vstup 

Rodina Firma Armáda 

Narozený/adoptovaný Najatý Připojil se nebo byl 
naverbovaný 

Ef 1,5 když nás podle 
zalíbení své vůle předurčil 

Mat 20,6-7 Vyšel kolem 
páté hodiny a našel jiné, 
jak tam stojí, a řekl jim: 

Řím 15,30 Prosím vás, 
bratři, skrze našeho Pána 
Ježíše Krista a skrze lásku 
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sobě k synovství skrze 
Ježíše Krista 

"Proč tu stojíte celý den 
nečinně?" 7Řekli mu: 
"Protože nás nikdo 
nenajal." Řekl jim: "Jděte i 
vy na mou vinici a 
dostanete, co bude 
spravedlivé." 

Ducha: Zápaste spolu se 
mnou v modlitbách za 
mne k Bohu, 

 

Do rodiny se můžeme narodit nebo do ní být adoptovaní. My jako církev víme, že jsme se 

mohli do Boží rodiny narodit a zároveň že nás vlastně Bůh adoptoval za své děti. Víme, že 

takto v té rodině jsme.  

Jak se dostaneme do firmy? Mluví o tom podobenství o vinici, o tom, jak Pán najímá 

dělníky pro práci. Bůh nás povolává k práci ve svém království, kde pracujeme s dalšími 

spolupracovníky. My můžeme stát nečinně, ale Bůh nás povolává a stará se o to, abychom 

mohli obstát v tom, k čemu nás povolal – pokud se rozhodneme to volání následovat.  

Ohledně armády je to tak, že se tam člověk může připojit dobrovolně nebo být nějakým 

způsobem naverbovaný. A jen tu opět vidíme, že se jedná o boj duchovní, tedy o boj 

v modlitbách. Jsem rád za to, že tu probíhá série o Boží zbroji i v rámci slovíčka pro děti, 

od Mirky Lukešové. Máme modlitbu a vůbec celá Boží zbroj není jen na ochranu, ale je 

určená k boji. 

Odchod 

Tolik tedy krátce ke vstupu a nyní ještě k odchodu. 

Odchod 

Rodina Firma Armáda 

Smrt Výpověď, odchod, důchod Zabitý nebo dezertér 

2 Kor 7,3 Neříkám to k 
vašemu odsouzení. Vždyť 
jsem již dříve řekl, že jste v 
našich srdcích, abyste s 
námi zemřeli i žili. 
 

Žid 12,3 Pomyslete na 
toho, který snesl od 
hříšníků proti sobě takový 
odpor, abyste 
neochabovali, umdlévajíce 
ve svých duších. 

2 Tim 4,10 Démas mě totiž 
opustil, protože více 
miloval tento svět, a 
odešel do Tesaloniky, 
Krescens do Galacie, Titus 
do Dalmácie. 

 

Z rodiny se odchází smrtí. Dokud neumřeme, tak jsme součástí rodiny tady na zemi, ať již 

své osobní nebo té duchovní, tedy církve. Dokud někdo duchovně nebo fyzicky neumře, 

je prostě součástí církve tady na zemi – nemá možnost nebýt.  
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U firmy a armády je to trochu jinak. Z firmy člověk může odejít – buď dostane výpověď 

nebo se sám rozhodne o odchodu, nebo prostě jde do důchodu. Někdy prostě dojde 

k situaci, že z některé služby v církvi odejdeme. Mezi ty dobré důvody patří třeba volání 

do jiné služby. Samozřejmě může přijít i únava, že už člověku nedává smysl pokračovat a 

potřebuje načerpat síly. Ale je zde povzbuzení, abychom neochabovali. Navíc si myslím, 

že pokud je někdo v církvi jen jako konzument, ne jako spolupracovník, o hodně přichází. 

Navíc z čistého konzumenta se nakonec stává velmi rychle kritik, protože není 

spolupracovník, a tak není ani společník v tom, co se v církvi děje. Dostává se do pozice 

„chci hlavně lásku a ať pro mě ostatní něco zorganizují“. Já osobně vnímám zapojení do 

nějaké třeba i malinké služby, dle svých možností, jako velmi důležité. A jsem rád, že když 

tu probíhal v září den vděčnosti, tak se ukázalo, že to, že někdo není nijak zapojený, je 

výjimka. A vím, že třeba ti starší, kteří se už tak viditelně zapojit nemohou, stojí 

v modlitebním boji, a i za to jsem velmi vděčný.  

Tím se vlastně dostáváme k armádě. Z armády se dá odejít dvěma způsoby. První je být 

zabitý a to je odchod, který je ke slávě, jak jsme si už povídali třeba v případě mučedníka 

Štěpána. Druhý je dezerce. Víme, že ta se ani ve světské armádě neodpouští. Když 

odejdeme ze služby do jiné služby, může to být Boží vůle. Ale odejít z armády, kterou 

představuje církev, se dá jen na druhou stranu, proti Bohu, žádná třetí armáda není. 

Pokud se někdo narodí do církve, tak zároveň vstupuje i do armády, s tím se nedá nic 

dělat. Pokud se někdo už ani nemodlí a na Boha nemyslí, odvažuji se říci, že je 

v duchovním kómatu a blízko duchovní smrti. 

Chtěl bych říci ještě jednu věc ohledně odcházení z boje. Pro boj je důležitá jednota. Ale 

představme si, že jsme v armádě jako vojáci a máme vedle sebe dalšího vojáka, se kterým 

to doopravdy nejde vydržet. Když se k němu přiblížíme, tak smrdí, v noci chrápe, pořád 

má nějaké nevhodné narážky, třeba mluví až tak sprostě, že nám to vadí, no prostě člověk, 

kterého bychom si dobrovolně nevybrali do chvil odpočinku. Ale pak jdeme do bitvy. A ve 

chvíli, kdy on stojí vedle nás a bojuje s námi, nám tyhle vlastnosti najednou vůbec 

nepřijdou důležité. On je vedle nás proti nepříteli, udatně bojuje, a my bojujeme s ním – 

protože víme, že kdyby on v boji přestal, tak pravděpodobně velmi rychle padneme i my, 

a naopak. Navzájem se chráníme, jsme v jednotě v tom, co je naše armáda a co je 

nepřátelská armáda. Ve chvíli, kdy bychom oba dva bojovali jako samostatná jednotka, 

neobstojíme – jeho štít chrání i nás a náš štít chrání i jeho. Neodcházejme tedy z boje tam, 

kde třeba bojuje nějaký nám nesympatický bratr, ale přidejme se k němu. 

Odměna 

Už se dostáváme k poslednímu aspektu, a tím je odměna. 
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Odměna 

Rodina Firma Armáda 

Láska, bezpečí Peníze, uznání, povýšení, 
více zodpovědnosti 

Sláva, čest 

1 Jan 3,1 Pohleďte, jakou 
lásku nám Otec dal, 
abychom byli nazváni 
Božími dětmi; a také jimi 
jsme. Proto nás svět nezná, 
neboť nepoznal jeho. 

Luk 19,26 Pravím vám, že 
každému, kdo má, bude 
dáno; kdo nemá, tomu 
bude odňato i to, co má. 

Zj 6,11 A každému z nich 
bylo dáno bílé roucho a 
bylo jim řečeno, ať 
odpočinou ještě krátký čas, 
dokud se nenaplní počet 
jejich spoluotroků a jejich 
bratrů, kteří mají být 
zabíjeni jako oni. 

 

Od rodiny čekáme především lásku a bezpečí. A je doopravdy něco, co také v dobré rodině 

dostáváme. Jako děti jsme u svých rodičů v bezpečí a rodiče nám projevují svou lásku. 

Jaká je odměna u firmy? Ve světě jsou to peníze, ale obecně je to uznání, a povýšení, tedy 

více zodpovědnosti. V Božím království máme odměnu a také míru zodpovědnosti v nebi 

dle své práce tady na zemi. V armádě je odměna za dobrou službu v boji sláva a čest. Opět 

se jedná o duchovní oblast, a tedy o odměnu v nebi. 

Závěr 

Vím, že toho bylo hodně, je zde shrnutí a lze se k tomu vrátit. Teď se to pokusím nějak 

zakončit. Mluvili jsme o oblastech rodina, firma a armáda, dle toho, že Epafroditos byl pro 

Pavla bratr, spolupracovník a spolubojovník. 

 Rodina Firma Armáda 

Klíčová hodnota Láska, péče Schopnost, 
efektivita, účinnost 

Vítězství 

Vztahový důraz Bratr, sestra Ředitel, šéf Hodnost (generál) 

Klíčová osoba Nejslabší člen rodiny Nejproduktivnější Nejoddanější 

Hrdina Kdo se sklání a nic 
neskrývá 

Kdo vytvořil 
hodnotu 

Mučedník 

Vstup Narozený/adoptovaný Najatý Připojil se nebo byl 
naverbovaný 

Odchod Smrt Výpověď, odchod, 
důchod 

Zabitý nebo 
dezertér 

Odměna Láska, bezpečí Peníze, uznání, 
povýšení, více 
zodpovědnosti 

Sláva, čest 
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Snažil jsem se poukázat na to, že zároveň někde může být určité napětí mezi různými 

vnímáními církve. Zároveň jsem se snažil ukázat, že se tyto pohledy mnohdy velmi dobře 

doplňují a že pokud budeme jednat, jako by jeden z těchto pohledů pro nás neexistoval, 

o mnohé přicházíme. 

Vnímání typického člena církve je prý takové, že je mu jeden z těch pohledů velmi blízký, 

druhý ještě akceptuje, a ten třetí pohled je někde na chvostu nebo ho minimálně ignoruje. 

Každý to má jinak, ale nejtypičtější pohled je ten, že je nám velmi blízká církev jako rodina, 

akceptujeme církev jako armádu, ale ignorujeme církev jako podnik. Určitě jsou lidé, kteří 

třeba na první místo kladou boj, tedy armádu. A průzkumy prý říkají, že 80 % členů církve 

od církve čekají především rodinu. Oproti tomu lidé ve vedoucích pozicích církev vnímají 

mnohem více i jako armádu nebo jako podnik, prostě uvědomují si, že po nás Bůh chce 

více, než abychom se k sobě hezky chovali, a také dle toho investují své prostředky. Lidé 

ve vedoucích pozicích chtějí vyhrávat, chtějí odměnu, stejně jako o tom píše mnohokrát 

Pavel, ale dost jiných lidí o to ani moc nestojí a v církvi chtějí hlavně lásku. Samozřejmě 

tenhle fakt pak působí určité napětí. Podobně jako je napětí v rodině mezi dětmi a rodiči, 

obě skupiny mají jiné očekávání. 

Zároveň bych chtěl ale říci, že to nemusí působit napětí, pokud si uvědomujeme, že se 

můžeme vzájemně doplňovat. Můžu ukázat takový příklad z naší rodiny: když v autě 

posloucháme chvály, tak občas s Danielou přeskakujeme na ty, které se nám líbí. Daniela 

má ráda ty, kde se k nám sklání Bůh, zalévá nás živou vodou a podobně. Já mám rád ty, 

kde je třeba výzva jít k ostatním nebo o tom, že Bůh je naše síla a podobně. Uvědomil 

jsem si to a před nějakým časem jsem v autě sám poslouchal dokola jen to, co má ráda 

Daniela. Prostě jsem se chtěl naladit i jejím směrem. To, že bychom si zvolili jiné chvály, 

nepůsobí vůbec napětí. Naopak jsem rád za to, že se můžeme v naší rodině vzájemně 

doplňovat a také vnímám, že třeba volba chval k poslouchání občas odpovídá mému 

rozpoložení. 

Filipským 2,25 Považoval jsem však za nutné poslat k vám Epafrodita, svého bratra 

a spolupracovníka i spolubojovníka, kterého jste poslali, aby mi posloužil v tom, co 

potřebuji. 

Chtěl bych nás všechny povzbudit, abychom se zamysleli nad tím, kde jsme my osobně. Je 

to vše vyrovnané nebo je pro nás osobně něco na prvním místě, něco na druhém a něco 

třeba nikde, na místě, jak bychom církev raději nevnímali? Že bychom třeba byli rádi bratři 

a sestry, ale ne spolubojovníci nebo spolupracovníci? Vím, že Pavel to říká v určitém 

pořadí, přesto si myslím, že správný Biblický pohled je ten, že jsou tyto tři věci vyvážené. 

Pokud je něco, co mi z těchto tří věcí chybí u mne nebo vnímám, že to chybí u církve, je to 

známka toho, že nejsme vyvážení. A jen pro jistotu – „u církve“ si klidně můžete přeložit 
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jako „u našeho sboru CB Kladno“. Pokud mi něco chybí, můžu se třeba vrátit 

k charakteristice v těch tabulkách a zamyslet se více nad tím, proč to chybí a jak to opět 

vyvážit. 

Modlitba 

… 
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Rodina Firma Armáda 

Ef 3,14 Z toho důvodu 
klekám na kolena před 
Otcem našeho Pána Ježíše 
Krista, 15 po němž má své 
jméno každá rodina v 
nebesích i na zemi, 

Jan 15,15 Už vás 
nenazývám otroky, 
protože otrok neví, co činí 
jeho pán; nazval jsem vás 
přáteli, protože jsem vám 
oznámil všechno, co jsem 
uslyšel od svého Otce. 

2 Tim 2,3 Snášej spolu se 
mnou útrapy jako dobrý 
voják Krista Ježíše. 

Klíčová hodnota 

Láska, péče Schopnost, efektivita, 
účinnost 

Vítězství 

1 Jan 3,11 Neboť to je ta 
zvěst, kterou jste slyšeli od 
počátku: abychom se 
navzájem milovali. 

1 Kor 16,9 neboť jsou zde 
pro mne otevřeny dveře k 
velké a účinné službě. 

Fil 3,14 běžím k cíli pro 
cenu Božího povolání 
vzhůru v Kristu Ježíši. 

Vztahový důraz 

Bratr, sestra Ředitel, šéf Hodnost (generál) 

Kol 1,1 Pavel, z Boží vůle 
apoštol Krista Ježíše, a 
bratr Timoteus 

Řím 14,4 Kdo jsi ty, že 
soudíš cizího sluhu? Pro 
svého pána stojí nebo 
padá. A on bude stát, 
neboť Pán je mocen ho 
postavit. 

Mat 8,9 Vždyť i já jsem 
člověk postavený pod 
pravomocí a mám pod 
sebou vojáky; a řeknuli 
tomuto: "Jdi", on jde; 
řeknuli jinému: "Přijď", 
přijde; a řeknuli svému 
otroku: "Udělej toto", pak 
to udělá.” 

Klíčová osoba 

Nejslabší člen rodiny Nejproduktivnější Nejoddanější 

2 Kor 11,30 Mám-li se 
chlubit, budu se chlubit 
tím, v čem jsem sláb. 

2 Tim 4,7-8 Dobrý boj jsem 
bojoval, běh jsem 
dokončil, víru jsem 
zachoval. 8Nakonec je pro 
mne připraven věnec 
spravedlnosti, který mi v 
onen den předá Pán, 
spravedlivý soudce. A nejen 
mně, nýbrž i všem, kteří 
milují jeho zjevení. 

2 Kor 11,22-28 … Jsou 
potomci Abrahamovi? Já 
také. 23Jsou služebníci 
Kristovi? Mluvím bez 
rozumu: Já nad to. … v 
nebezpečích na řekách, v 
nebezpečích od lupičů, v 
nebezpečích od vlastního 
kmene, v nebezpečích od 
pohanů, v nebezpečích ve 
městě, v nebezpečích v 
pustině, v nebezpečích na 
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moři, v nebezpečích mezi 
falešnými bratřími; 27v 
těžké práci a v úsilí, často 
v nočních bděních, o hladu 
a žízni, často v postech, v 
zimě a nahotě. 28Kromě 
jiného, co na mne denně 
doléhá, mám starost o 
všechny sbory. 

Hrdina 

Kdo se sklání a nic neskrývá Kdo vytvořil hodnotu Mučedník 

1 Kor 2,3 A byl jsem u vás 
ve slabosti, v bázni a v 
mnohém chvění. 
 

Lukáš 19,17 Řekl mu: 
"Výborně, dobrý otroku, 
protože jsi v nejmenší věci 
byl věrný, měj pravomoc 
nad deseti městy." 

Skutky 7,57-60 … 58Vyhnali 
ho ven z města a 
kamenovali. Svědkové 
odložili své pláště k nohám 
mladíka, který se 
jmenoval Saul. 59A 
kamenovali Štěpána, který 
vzýval Pána a říkal: “Pane 
Ježíši, přijmi mého ducha.” 
60Pak klesl na kolena a 
zvolal velikým hlasem: 
“Pane, nepočítej jim tento 
hřích.” Když to řekl, zesnul. 

Vstup 

Narozený/adoptovaný Najatý Připojil se nebo byl 
naverbovaný 

Ef 1,5 když nás podle 
zalíbení své vůle předurčil 
sobě k synovství skrze 
Ježíše Krista 

Mat 20,6-7 Vyšel kolem 
páté hodiny a našel jiné, 
jak tam stojí, a řekl jim: 
"Proč tu stojíte celý den 
nečinně?" 7Řekli mu: 
"Protože nás nikdo 
nenajal." Řekl jim: "Jděte i 
vy na mou vinici a 
dostanete, co bude 
spravedlivé." 

Řím 15,30 Prosím vás, 
bratři, skrze našeho Pána 
Ježíše Krista a skrze lásku 
Ducha: Zápaste spolu se 
mnou v modlitbách za 
mne k Bohu, 

Odchod 

Smrt Výpověď, odchod, důchod Zabitý nebo dezertér 
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2 Kor 7,3 Neříkám to k 
vašemu odsouzení. Vždyť 
jsem již dříve řekl, že jste v 
našich srdcích, abyste s 
námi zemřeli i žili. 
 

Žid 12,3 Pomyslete na 
toho, který snesl od 
hříšníků proti sobě takový 
odpor, abyste 
neochabovali, umdlévajíce 
ve svých duších. 

2 Tim 4,10 Démas mě totiž 
opustil, protože více 
miloval tento svět, a 
odešel do Tesaloniky, 
Krescens do Galacie, Titus 
do Dalmácie. 

Odměna 

Láska, bezpečí Peníze, uznání, povýšení, 
více zodpovědnosti 

Sláva, čest 

1 Jan 3,1 Pohleďte, jakou 
lásku nám Otec dal, 
abychom byli nazváni 
Božími dětmi; a také jimi 
jsme. Proto nás svět nezná, 
neboť nepoznal jeho. 

Luk 19,26 Pravím vám, že 
každému, kdo má, bude 
dáno; kdo nemá, tomu 
bude odňato i to, co má. 

Zj 6,11 A každému z nich 
bylo dáno bílé roucho a 
bylo jim řečeno, ať 
odpočinou ještě krátký čas, 
dokud se nenaplní počet 
jejich spoluotroků a jejich 
bratrů, kteří mají být 
zabíjeni jako oni. 

 

 


