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Zapomenutí nezapomenutí služebníci 
 

Modlitba 

Prázdniny se blíží ke konci a tím se blíží ke konci i naše série na témata z listu Koloským. 

Dnes se podíváme na závěr tohoto listu. Předtím toto slovo chci dát do ruky Pánu: 

… 

Úvod 

Dnešní text je závěr dopisu. Asi jako když napíšeme v dopisu, dnes už tedy spíše v mailu 

nebo jiné zprávě něco jako – a pozdravuj taky tetu a strejdu a taky tamtoho souseda, ať 

se vám všem daří, pozdravuje vás taky manželka a děti a tento kamarád, ahoj. A možná 

už se to ani moc takto nepíše, ale třeba se něco takového může říci na závěr telefonátu 

nebo nějakého rozhovoru online. Prostě v závěru dopisu či společného povídání třeba 

vzpomínáme na to, kdo také má nějaký vztah k adresátovi a k nám, na koho také myslíme 

a kdo další myslí na adresáta. Zdánlivě nic informačně nabitého, pro někoho i jen 

zdvořilostní fráze, i když si myslím, že každý je rád, když ho někdo další pozdravuje. A tak 

když takovéto věci pak čteme v Bibli, tak si můžeme říci – to jen tak prolétnu, tam vlastně 

pro mě nejsou žádné instrukce, žádná pravidla, nic přímo o Bohu, tak co. 

Tomuto postoji rozumím, protože mám také části v Bibli, které jsem přeskakoval, prostě 

mě to nebavilo se tím prokousávat. Ale pak jsem viděl, co vše se dá vyčíst třeba z jmen 

v rodokmenech a byl jsem v úžasu. Asi nebudeme moci jít moc do hloubky, ale zkusme se 

podobě spolu zamyslet nad tím, co bychom si třeba mohli z takovýchto pozdravů vzít. 

Tak si tedy přečtěme dnešní text, závěr listu Koloským: 

Koloským 4,7Co je se mnou, vám oznámí Tychikos, milovaný bratr, věrný služebník 

a spoluotrok v Pánu, 8jehož jsem k vám poslal právě proto, abyste se o nás dověděli 

a aby povzbudil vaše srdce. 9Posílám ho s Onezimem, věrným a milovaným 

bratrem, jenž je od vás. Ti vám oznámí všechno, co se zde děje. 10Pozdravuje vás 

můj spoluvězeň Aristarchos a Barnabášův bratranec Marek, o němž jste dostali 

pokyny; až k vám přijde, přijměte ho. 11Dále Ježíš zvaný Justus. Oni jsou ze Židů 

moji jediní spolupracovníci pro Boží království; stali se mou útěchou. 12Pozdravuje 

vás Epafras, který je od vás, otrok Krista Ježíše; on za vás ustavičně zápasí na 

modlitbách, abyste byli postaveni zralí a úplní v celé vůli Boží. 13Dosvědčuji mu, že 

pro vás a pro ty, kdo jsou v Laodiceji a v Hierapoli, vynakládá mnoho namáhavé 

práce. 14Pozdravuje vás milovaný lékař Lukáš a Démas. 15Pozdravte bratry v 
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Laodiceji i Nymfu a církev, která je v jeho domě. 16A až bude u vás tento dopis 

přečten, zařiďte, aby byl přečten také v laodicejském sboru a abyste i vy přečetli 

dopis Laodicejským. 17A Archippovi řekněte: ‚Hleď si služby, kterou jsi v Pánu přijal, 

abys ji plnil.‘ 18Pozdrav mou, Pavlovou rukou. Pamatujte na má pouta. Milost s 

vámi. Amen. 

To je docela dlouhý závěr s pozdravy, že ano? Pavlovi zjevně stojí za to věnovat přes 

desetinu celého dopisu těmto spoluslužebníkům, protože si uvědomuje, jak moc jsou 

důležití, jak moc je důležitá společná činnost celé církve. Není to tu o nějakém ideálním 

rozvržení, které tak nějak z Nového zákona z textů o církvi známe, ale o reálném stavu 

kolem Pavla v praxi. O lidech, které Pavel znal, protože s nimi trávil hodně času při službě 

Pánu. 

Tychikos 

Pojďme se podívat na začátek dnešního úseku: 

Koloským 4,7Co je se mnou, vám oznámí Tychikos, milovaný bratr, věrný služebník 

a spoluotrok v Pánu, 8jehož jsem k vám poslal právě proto, abyste se o nás dověděli 

a aby povzbudil vaše srdce.  

Pavel tu píše o Tychikovi plno hezkých věcí. Je to asi pochopitelné vzhledem k záměru 

celého listu, ale přesto si uvědomme – Pavel nepíše ten, co vám spraví střechu, nebo ten, 

co vám pomůže s obilím nebo vyrobí boty, i když tam určitě také něco takového napsat 

mohl. Vlastně jediné civilní povolání zmíněné v celém úseku je lékař v případě Lukáše. 

Místo toho se Pavel soustředí na pohled, který je důležitý z Božího pohledu, z pohledu 

církve. Vidíme z toho, že Pavel žil především starostí o církev, o Boží lid. 

Tychikos je zde označený jako milovaný bratr a tento obrat se objevuje i v jiných dopisech, 

v podstatě to samé je v listu Efezským. Můžeme si všimnout té posloupnosti titulů, jaké 

Pavel používá– Tychikos je nejdříve bratr, tedy někdo, kdo je v jedné rodině, koho má 

Pavel rád. V druhé řadě věrný služebník nebo jiné překlady říkají věrný pomocník, tedy 

někdo, kdo slouží, kdo něco konkrétního vykonává pro ostatní. A jako poslední spoluotrok 

nebo spoluslužebník v Pánu, tedy vlastně jen jakési přiřazení toho předchozího do služby 

Pánu s důrazem na společnou službu. Pokud by se někdo chtěl více zamyslet na slovem 

otrok, může si znovu poslechnout Františkovo kázání minulý týden, já se tedy k tomu 

vracet znovu nemusím. Pojďme s teď spíše zamyslet nad tím pořadím – myslím si, že i pro 

Boha jsme v první řadě jeho děti, jeho synové a dcery, a až v další řadě služebníci, 

pracovníci či bojovníci, prostě někdo, kdo něco konkrétního dělá. Zrovna tak je to s našimi 

dětmi nebo dalšími blízkými příbuznými – v první řadě o nich přemýšlíme jako o našich 

dětech, sourozencích, rodičích, jako o naší manželce nebo manželovi. A až v další řadě 
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jako o někom, kdo je služebník, spolupracovník, s kým na něčem spolupracujeme. Ono to 

asi nejde úplně oddělit, ale chci tím říci, že pokud na naše sestry a bratry v církvi hledíme 

v první řadě jako na své milované sestry a milované bratry, tedy na někoho, kdo jsou 

s námi příbuzní skrze stejného Otce Pána Boha, je to to správné, co má určovat a 

především ovlivňovat náš vztah k nim. Pokud bychom na první místo dali službu lidí kolem 

sebe a ne je osobně, když to tedy přeženu jen přemýšleli, co mohou udělat bez ohledu na 

vztah k nim osobně, nebylo by to správné. Ani by nás nenapadlo takto přemýšlet o našich 

dětech, jakkoliv je také chceme vychovávat k práci na společném díle. 

Pavel dále píše, že Tychika posílá, aby se Koloští ale také další dozvěděli více o Pavlovi a 

jeho blízkých. Pravděpodobně tak Tychikos doručuje list Koloským a list Efezským. Je tedy 

jakýmsi pošťákem – i když určitě mnohem více – ale zde je ta role prostě list vzít a doručit. 

Někomu by se mohlo zdát, že to je něco obyčejného, ale vidíme, že nakonec slouží 

k doručení důležitých součástí Bible. Kdyby se dopis Koloským a Efezským ztratil, v Bibli 

bychom ho neměli, ale něco takového Tychikos nemohl tušit – prostě dopis vzal, rozloučil 

se s Pavlem a šel. Nikdy nemůžeme vědět, jakou službu si může jak Bůh použít a kolikrát 

to, co pro někoho může vypadat jen jako podpůrná služba, je pro celou církev nesmírně 

důležité. I díky této věrné službě zrovna tyto listy zachované máme. 

Pavel píše, že Tychikos má povzbudit srdce Koloských. Řecké slovo zde přeložené jako 

povzbuzení nebo v jiných překladech potěšení může mít v originále význam také útěchy, 

nabádání, prosby, napomenutí, posílení, nebo učení ve smyslu předání instrukcí. Jinde 

v Bibli bývá použito v kontextu budování. Myslím si, že povzbuzení v tomto kontextu je 

směrem k posílení společné víry v Ježíše Krista. Součástí toho je potěšení prostřednictvím 

zpráv o ostatních – sice o Pavlovi se nedá říci, že by byl propuštěný z vězení, ale právě jeho 

postoj ve vězení je něco, co určitě další posiluje. Prostě vše, co slyšíme o ostatních 

křesťanech, jak žijí s Pánem a jak Bůh jedná v jejich životech, je něco, co nás povzbuzuje. 

A takováto povzbuzení navzájem potřebujeme všichni, slouží to i k útěše i k budování celé 

církve. Prostě svědectví jsou důležitá a věřím tomu, že Tychikos měl dalším co vyprávět ze 

společného pobytu s Pavlem. Tolik tedy k Tychikovi, asi správci Efezského sboru. 

Ozenimos 

To, že je církev doopravdy rozmanitá, ukazuje další jméno: 

Koloským 4, 9Posílám ho s Onezimem, věrným a milovaným bratrem, jenž je od vás. 

Ti vám oznámí všechno, co se zde děje. 

Onezimos byl uprchlý otrok, který způsobil nějakou škodu svému pánovi Filemonovi, 

členovi Koloského sboru. Byl tedy v podstatě zločinec, který si zasluhoval odsouzení, 

možná by ho čekala i smrt. Dostal se ale k někomu, kdo mu zvěstoval evangelium a tak se 
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Onezimos stal křesťanem. Možná ten někdo byl právě Pavel, to nevíme. Onezima to 

zjevně dost změnilo, Pavel tu o něm píše jako o věrném a milovaném bratrovi a posílá ho 

zpět ke svému původnímu pánovi Filemonovi. Dochází tu tak k situaci, kdy v Koloském 

sboru se scházejí Filemon, původní Onezimův pán, a Onezimos, Filemonův uprchlý otrok, 

kterého by měl dle světského práva Filemon právo tvrdě potrestat. Ale situace je jiná – 

najednou jsou tito dva bratři. K usmíření přispívá i Pavel jako prostředník, píše samostatný 

list Filemonovi, kde situaci vysvětluje. Tento list máme v Bibli také a před zhruba rokem 

jsme na něj v našem sboru slyšeli kázání s názvem Smíření. 

Je vidět, jak úžasná je moc evangelia. Jaká proměna života a jaké smíření může v Ježíši 

Kristu nastat – z někoho, kdo je v podstatě dle práva zločinec, se stává věrný a milovaný 

bratr. A takové proměny u konkrétních lidí, se kterými se v církvi setkáváme, samozřejmě 

vidíme i dnes. Třeba minulý týden jsme se v Liberci potkali Martina – od třinácti let 

v drogové partě, ve třiceti plno záznamů v trestním rejstříku a v situaci, kdy ho udala i 

vlastní babička a tak se pokouší o sebevraždu. Ale setkávání s vězeňským kaplanem a zvěst 

o Ježíši Kristu mu změnilo život. Slyšel jsem od onoho kaplana, Jendy, tedy duchovního 

otce Martina, že sám soudce, který Martina propouštěl, řekl, že si myslel, že taková 

proměna není možná, že se lidé z vězení takto změnit nemohou. Tedy i člověk ze světa 

jasně viděl, jak Ježíš Kristus mění životy lidí. Martin je teď věrný evangelista, který rád říká 

o Bohu dalším lidem. 

Evangelium 

Třeba je tady nebo nás online sleduje někdo, kdo se cítí, že si nějakým způsobem pokopal 

život a že už nemá šanci, že neví, co se svým životem dále, že už nemá naději. Ale to vůbec 

není pravda, jak jsme teď i slyšeli. Vidíme, jací lidé přicházejí do církve – z lidského hlediska 

prakticky bez šance, ale z Božího hlediska stále s plánem na naplněný život. Ale právě pro 

takového lidi přichází Ježíš Kristus – pro ty, kdo jsou zlomení, pro ty, kdo uznají, že 

potřebují Boha, jeho pomoc a jeho vedení. Ježíš Kristus přišel jako Boží Syn na zem, aby 

naše hříchy, vše, co jsme kdy udělali špatně a trápí nás to, nesl na kříž. Odevzdal za nás 

svůj život a po třech dnes vstal z mrtvých a žije a stojí o to, abychom k němu přišli. 

Abychom mu dali svá trápení, svá selhání, i okolnosti, se kterými nedokážeme nic udělat. 

Stačí mu říci – Pane Ježíši, vše toto ti dávám, sám si s tím nevím rady, prosím přijď do 

mého života, chci, abys ho řídil ty a ne já. A ve vztahu s Ježíšem Kristem se náš život začne 

měnit, podobně jako u Onezima nebo u zmíněného Martina. A pak někdo další nebude 

váhat nás označit jako věrného a milovaného bratra nebo věrnou a milovanou sestru. 

Tohle vše Ježíš Kristus nabízí a o tom všem zde i v listu Koloským právě teď čteme. I já 

jsem přišel v jeden moment svého života k Ježíši s tím, že jsem si uvědomil, co vše jsem 

zpackal a že bez Ježíše Krista a jeho odpuštění prostě dále nemůžu jít. 
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Aristarchos 

Pojďme dále, čteme: 

Koloským 4, 10Pozdravuje vás můj spoluvězeň Aristarchos a Barnabášův bratranec 

Marek, o němž jste dostali pokyny; až k vám přijde, přijměte ho.  

O Aristarchovi čteme už v knize Skutků, zjevně Pavla provází i v tom, že ho občas nějak 

odvlečou stejně jako Pavla a i nyní ho Pavel zmiňuje jako spoluvězeň. 

Jan Marek 

Dále zde čteme o Markovi, bratranci Barnabáše a zde opět stojí za to se zastavit. Tento 

Marek je uváděný jako autor Markova evangelia, tedy popisu dobré zprávy o Ježíši Kristu, 

které je asi nejpřímočařejší, psané pro Římany orientované na praktický výsledek bez 

nějakých zbytečných zatáček. Ale to není tolik podstatné, bavíme-li se o církvi kolem Pavla 

a o moci Ježíše Krista. 

Podívejme se na tuto historii. V knize Skutků nejdříve čteme o tomto Markovi, tedy Janovi 

nazývaném Marek následující: 

Skutky apoštolské 13,13 Pavel a jeho společníci vypluli z Páfu a přišli do Pergy v 

Pamfylii. Ale Jan se od nich oddělil a vrátil se do Jeruzaléma. 

Opustil tedy ostatní včetně apoštola Pavla, měl nějaký úkol, ale prostě ho opustil. A Pavel 

si to pamatoval a když toto viděl, tak s ním už nechtěl nic dále mít – určitě to můžeme 

pochopit, co by kdo chtěl mít s někým, kdo svůj úkol nedotáhl do konce nebo možná i 

nějakým způsobem narušil práci ostatních, přesně to nevíme. O několik kapitol dále 

čteme: 

Skutky apoštolské 15,37 Barnabáš chtěl vzít s sebou také Jana, nazývaného Marek. 

38 Pavel však nepokládal za správné brát ho s sebou, protože se v Pamfylii od nich 

odloučil a nešel s nimi do díla. 39 Vznikla z toho ostrá hádka, takže se od sebe 

oddělili. Barnabáš vzal s sebou Marka a vyplul na Kypr. 

Dokonce tedy vidíme, že z otázky, jestli vůbec ve službě s Janem Markem pokračovat, 

vznikla ostrá hádka. Barnabáš s ním pokračovat chtěl, možná z důvodu příbuzenského 

svazku, možná protože mu chtěl dát další šanci, ale Pavel to prostě neviděl jako dobré – 

jednou podstatně zklamal, tak už nechtěl dále na jeho službě nic stavět. Ale opět vidíme 

něco, co by se v církvi dít mělo a také se děje. Od tohoto rozchodu uplynul nějaký čas. 

Pavel mezitím viděl Markovu věrnost a horlivost, a nyní je zřejmě v době psaní tohoto 

dopisu nějakým způsobem u Pavla ve vězení. Pavel Markovi odpustil a dokonce o něm 

píše Koloským extra doporučení, že ho mají přijmout. 
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To je další úžasná věc, která se v církvi děje. Udržovat v sobě hněv je něco, co se Pánu 

Bohu nelíbí. Pavel zde už nejen že necítí hořkost vůči Markovi, ale dokonce ho doporučuje 

k další službě. Takové odpuštění a obnovení vztahu je něco, v čem je nám vzorem Pán 

Ježíš Kristus a myslím si, že bez jeho příkladu a jeho moci bychom toho často ani nebyli 

schopni. 

Justus 

Koloským 4, 11Dále Ježíš zvaný Justus. Oni jsou ze Židů moji jediní spolupracovníci 

pro Boží království; stali se mou útěchou. 

Tento Ježíš, řecky nazývaný Justus, byl spolu s Markem zástupcem ze Židů mezi Pavlovými 

spolupracovníky. Pavel jako Žid za ně byl určitě rád, píše koneckonců, že jsou jeho 

útěchou. I jinde v Bibli čteme, jak by rád Pavel obětoval sám sebe za spásu všech Židů, ale 

realita byla taková, že pracoval především s pohany. Ono to vlastně ukazuje i na takové 

reálné uspořádání církve – je v ní mix lidí, kteří s Bohem vyrostli odmala a lidí, kteří Boha 

dříve vůbec neznali. První jsou křesťané z křesťanských rodin. Pro ty je život s Bohem něco 

normálního a mají to tak nějak jednodušší ve vzorech a zkušenostech. Pak jsou křesťané, 

kteří přišli jako „pohané“, tedy jako někdo, kdo přišel do církve ze světa a možná přináší 

horlivost a nadšení, ale potřebuje spolupracovat s těmi, kdo již delší dobu jako křesťané 

žijí. A právě tento mix je zdravý a ukazuje na růst církve, která zasahuje evangeliem další 

ve svém okolí. 

Epafras 

Další, o kom čteme, je Epafras: 

Koloským 4,12Pozdravuje vás Epafras, který je od vás, otrok Krista Ježíše; on za vás 

ustavičně zápasí na modlitbách, abyste byli postaveni zralí a úplní v celé vůli Boží. 

13Dosvědčuji mu, že pro vás a pro ty, kdo jsou v Laodiceji a v Hierapoli, vynakládá 

mnoho namáhavé práce. 

Ze začátku listu Koloským můžeme odvozovat, že Epafras je správcem Koloského sboru, 

podobě jako Tychikos byl správcem Efezského sboru. Vidíme, že tak vlastně u Pavla 

probíhalo nějaké setkání vedoucích, jakási pastorálka a opět – tohle ukazuje na zdravou 

církev. Sbory nejsou izolované, ale jsou vzájemně propojené, spolupracují mezi sebou i 

skrze spolupráci správců. Myslím si, že pokud někdo je křesťan, který do žádného sboru 

nepatří, tedy nemá nějaký domovský sbor, kde by se s ostatními křesťany setkával 

pravidelně a trochu je osobně znal, není to dle Boží vůle pro církev. Pokud někdo jen 

sleduje videa na youtube, navíc od lidí, kteří také v žádném sboru nejsou, může postrádat 

korekci a může upadnout do nesprávných učení. Ono tedy to se může stát i jinak, ale pak 
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právě může nastat ta korekce, někdy ne jen pro jednotlivce, ale třeba pro celý sbor. 

Podobně když je „sbor“, kde se schází třeba rodina či dvě, protože jinde jim to nepřipadalo 

dost dobré a „vedení“ takovéhoto „sboru“ nechce nic mít s dalšími křesťany. Také to není 

to pravé. 

V Novém zákoně čteme, co vše za problémy první církev měla, někdy mnohem složitější, 

než co zažíváme dnes. První církev nebyla dokonalá, stejně jako není dokonalá dnešní 

církev. Ale kdyby Efezský nebo Koloský sbor nějak uklouzával, skrze propojení s dalšími by 

prostě dostali nějakou korekci, napomenutí, povzbuzení, aby se vrátili zpět na cestu 

k ideálu Ježíše Krista. To by v izolaci nebylo možné a ze všech listů v Novém zákoně vidíme, 

že tato korekce také reálně probíhala. 

Ale zpět k Epafrovi. Proč zejména je na začátku listu Koloským označený jako „věrný 

služebník Kristův pro vás“? Myslím, že zejména pro to, že mu o celý Koloský sbor hodně 

šlo. A to prokazoval v první řadě tím, že se za ten sbor modlil. Čteme, že ustavičně zápasí 

na modlitbách. Modlitby jsou totiž jedna z nejdůležitějších služeb, kterou lze pro další 

dělat. Zkusili jste třeba někdy vzít si seznam lidí a modlit se za ně? Seznam nemusí být celý 

sbor, může to být třeba skupinka, klub, besídka, spolupracovníci v nějaké službě, ve které 

jsme zapojení a podobně. Takto se modlit je věc, která je před Bohem vzácná a je to něco, 

co tu také Pavel vyzdvihuje. Možná proto, že se Epafras tak moc modlil za další, tedy 

myslel především osobně na každého v Koloském sboru, byl dobrým správcem tohoto 

sboru. A když už se za někoho modlíme, za co se vlastně máme modlit? Zde čteme: „abyste 

byli postaveni zralí a úplní v celé vůli Boží“ Ano, to je vlastně Boží vůle pro nás, abychom 

rostli do podoby Ježíše Krista, abychom v něm byli zralí a úplní. Pokud u někoho, za koho 

se modlíme, vidíme, že v něčem může růst, zkusme se za něj modlit. A to ještě předtím, 

než mu to přijdeme říci třeba i nevhodným způsobem. Na druhou stranu děkuji všem, kdo 

za mnou přišli a řekli mi osobně, kde u mě nějaké rezervy vidí – možná jsem vždy hned 

nereagoval vstřícně, ale jsem za tu upřímnost rád, cením si toho, a asi stejně jako každý 

z nás jsem rád za další modlitby. Modlitby prostě drží církev pohromadě. Často 

poděkování za modlitby patří především starší generaci, která si už mnohokrát ve svém 

životě sílu modliteb ověřila. Navíc tu vidíme, že Epafras vynakládá mnoho namáhavé práce 

i pro další sbory – je dobrým pastýřem Koloského sboru, ale modlitebně zápasí i za jiné. 

Lukáš 

Koloským 4, 14Pozdravuje vás milovaný lékař Lukáš a Démas.  

Lékař Lukáš je autorem Lukášova evangelia a knihy Skutků apoštolských. Jeho povolání se 

samozřejmě promítlo do způsobu sepsání těchto knih – jsou dostatečně detailně a 

konzistentně popsané a historicky věrné a i nekřesťany jsou ceněné jako dobré historické 
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zdroje. A všimněme si opět, co píše Pavel – milovaný lékař Lukáš, opět tedy především 

někdo, koho má rád jako bratra. 

Démas 

Zastavme se u Démase. Zde o něm čteme jako o spolupracovníkovi, podobně je zmíněný 

v listu Filemonovi. Později ale čteme: 

2 Timoteovi 4,10a Démas mě totiž opustil,protože více miloval tento svět, a odešel 

do Tesaloniky… 

A to je také pravda i o dnešní církvi. Bohužel jsou lidé, kteří pracují pro Boží království, 

vypadají jako věrní služebníci, ale pak od Boha odejdou. Nešlo by o to, že Démas opustil 

Pavla, koneckonců to, že někdo odejde do jiného sboru je zcela v pořádku, někdo se třeba 

přestěhuje, někomu třeba může svým charakterem vyhovovat jiný sbor. Ale zde čteme, 

že Démas více miloval tento svět. A tento konec člověka, který byl v církvi, je tragédie. 

Člověk, který opustí Boha, ztrácí vše. Ale i tohle je realita, Bůh nechává lidem svobodnou 

vůli se pro Něj rozhodnout i se rozhodnout Ho opustit. Takové rozhodnutí je ale velmi 

smutné, bolí to Boha a bolí to církev. 

Konec dopisu 

Zbytek listu už si jen přečteme: 

Koloským 4,15Pozdravte bratry v Laodiceji i Nymfu a církev, která je v jeho domě. 

16A až bude u vás tento dopis přečten, zařiďte, aby byl přečten také v laodicejském 

sboru a abyste i vy přečetli dopis Laodicejským. 17A Archippovi řekněte: ‚Hleď si 

služby, kterou jsi v Pánu přijal, abys ji plnil.‘ 18Pozdrav mou, Pavlovou rukou. 

Pamatujte na má pouta. Milost s vámi. Amen. 

Čteme zde o dalších lidech – v Nymfově domě se scházel nějaký sbor, což je důležitá služba 

i dnes a obzvláště tenkrát, když ještě nebyly žádné církevní budovy nebo shromažďovací 

místnosti, to bylo něco velmi důležitého. Dnes takto třeba někteří křesťané otevírají své 

domovy pro skupinky. Archippovi Pavel do Kolos připomíná, že každá služba a potažmo 

každý Boží dar je něco, co nemáme zanedbávat. 

Závěr 

Chtěl jsem se dnes soustředit na to, co nám jména uvedená v závěru listu Koloským 

řeknou o tehdejší a dnešní církvi. Proto už nebudu rozebírat zbytek dopisu. Vše, o čem 

jsme se bavili, by bylo možné shrnout do bodů, nebudu to nyní opakovat, bude ale možné 

to nalézt v poznámkách na webu. 
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Chtěl bych se vrátit k názvu kázání – zapomenutí nezapomenutí služebníci. Já jsem ten 

název nevymyslel, ale myslím si, že se k této části hodí. Ta jména, o kterých jsme si četli, 

pro nás mohou být zapomenutá. Nejsou to tak hlavní postavy Bible, jen se tak mihnou, 

ale přesto – i z tohoto mihnutí toho lze mnoho vidět a jak jsme viděli, všichni bez výjimky 

jsou velmi důležití pro církev a pro Boha. 

Bohem totiž vůbec zapomenutí nejsou. Stejně jako Bohu záleží na každém z nás osobně, 

tak stejně tak mu záleželo na každém, o kom jsme si dnes četli. Bůh s námi počítá jako se 

svými dětmi a stejně tak s námi počítá pro svou církev – jak jsme viděli, služba Pánu 

vyžaduje spolupráci nejen s Bohem, ale i s dalšími lidmi, individuálně se dělat nedá. Tyto 

dvě věci – nejsme nikdy zapomenutí a neměli bychom být bez ostatních – jsou asi to 

hlavní, co si dnes můžeme odnést. A pokud každého z nás osloví a inspiruje nějaká 

konkrétní postava, o které jsme se dnes bavili, tak tím lépe. 

Modlitba 

… 
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Shrnutí v bodech 

• Pro Boha jsme v první řadě děti a až pak služebníci, a stejně tak bychom se na své 

sourozence v Kristu měli v první řadě dívat jako na své bratry a sestry a až pak jako 

na spolupracovníky a spolubojovníky – to jsme viděli v Pavlových osloveních. 

• Jakkoliv si myslíme, že naše služba je méně důležitá, nakonec si jí Bůh může použít 

jako nesmírně důležitou pro celou církev – to jsme viděli v případě prostého 

doručení dopisu. 

• Všichni potřebujeme povzbuzení a potěšení a důležitou formou jsou svědectví – 

nebojme se tak ostatní povzbudit tím, že se budeme sdílet o tom, co Bůh dělá v 

našem životě. Tak jako přinášel povzbuzení Tychikos. 

• I lidé, kteří jsou z lidského hlediska nezměnitelní zločinci jako Ozenimos, se mohou 

přijetím života s Ježíšem Kristem naprosto změnit a stát se tak věrnými služebníky 

v církvi. A opět – jejich svědectví je ohromně povzbudivé pro celou církev. 

• I když jsou mezi lidmi v církvi neshody, je možné i ostré hádce dojít usmíření a další 

spolupráci na ještě lepší úrovni než dříve. Viděli jsme to na příkladu Jana Marka. 

Vzorem v odpouštění a obnovování vztahu je nám Ježíš Kristus. 

• V církvi je mix dlouholetých křesťanů a nově obrácených a takováto směs dává 

dohromady nadšení a zkušenosti a tvoří tak rostoucí církev, která nežije jen pro 

sebe. 

• Křesťan, který není zapojený v nějakém lokálním sboru, nežije dle Boží vůle pro 

církev. 

• Jedna z nejdůležitějších služeb je modlitba. Modlitební zápas za růst do zralosti a 

úplnosti dle Boží vůle je něco, co také ukazuje na dobrého služebníka, případně 

vedoucího. Všem, kdo se modlí, patří velká vděčnost církve, je to něco, co chce Bůh 

po nás všech. 

• Občas se může stát i to, že někdo od Boha odejde. Je to smutné, ale Bůh nám dává 

svobodou vůli i k takovémuto rozhodnutí. 

 


