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Ef 4,11-16:  „Boží dílo v církvi jako budování Kristova těla“ 

Hlavním tématem dnešního dopoledne bude Církev. Nebudou to ani dějiny křesťanské církve 
(i když to je velmi zajímavý a poutavý příběh) ani postavení církve ve společnosti (i když je to 
aktuální téma). Chceme mluvit o Kristově církvi z pohledu Nového zákona a speciálně tak, jak 
ji vnímal apoštol Pavel. Budeme přemýšlet o církvi jako Božím díle, živém společenství 
věřících a duchovním organizmu. Právě tomuto pohledu věnuje apoštol Pavel pozornost v 
dopise křesťanům do Efezu. List Efezským byl oblíbenou epištolou ženevského reformátora 
Jana Calvina a teolog Wiliam Barclay o ní píše jako o „královně epištol“. Poselství tohoto 
dopisu přivedlo nejednoho čtenáře k osobní víře a povzbudilo k novému životu. Je to sice 
stručný dopis, ale přitom v něm najdeme obrovské bohatství a hloubku Boží pravdy. Dnes 
jsme se zastavili u textu ze 4.kap., ve které apoštol vysvětluje, jak se Pán  Ježíš Kristus o svou 
církev stará a jak ji vede. 

1. Kristova církev žije v jednotě a v čistotě 

Nedávno mě tento pohled apoštola Pavla na život Kristovy církve nově oslovil. Ve svém listu 
křesťanům do Efezu apoštol v prvních 3 kapitolách přibližuje Boží věčný záměr se světem. 
Slyšíme o tom, že díky Ježíši Kristu, který zemřel za hříšníky a vstal z mrtvých, tvoří 
všemohoucí Bůh něco úplně nového: jednak nový život pro jednotlivce, ale také novou 
společnost v Kristově církvi. Apoštol si všímá toho, jak se díky Božímu dílu spásy odcizené 
lidstvo smiřuje a jak se rozptýlené lidstvo sjednocuje. Vidí to ve společenství církve. Jenže 
každá společnost funguje podle určitých pravidel, norem a principů. Proto Pavel přechází od 
vyučování v předchozích kapitolách k výzvám a napomínání. Dosud se Pavel za křesťany 
modlil a vyučoval, teď je vyzývá ke konkrétním postojům a zápasům. 

Čtvrtá kapitola listu Efezským začíná slovy: „Proto vás já, vězeň kvůli Pánu, prosím, abyste 
tomu povolání, kterého se vám dostalo, dělali čest svým životem“. Jak vypadá takový život 
podle Božího povolání? Podle sv. Pavla tomu nejlépe odpovídá život ve vzájemné lásce a  v  
jednotě. V dalších verších apoštol svůj pohled upřesňuje a říká, že nová společnost v Kristově 
církvi má dvě základní vlastnosti: je to jeden lid, jedna Boží rodina a je to svatý lid, který se 
liší od okolního světa, je oddělený službě Bohu. Jednota a čistota to jsou základní rysy 
nového života z Krista, které odpovídají Božímu povolání věřících a které mají být v životě 
Kristovy církve vidět. Takový obraz Kristovy církve nosí Pavel ve svém srdci. Teď se apoštol 
snaží křesťanům vysvětlit, co z toho pro ně vyplývá. 

2. Kristova církev se připravuje ke službě 

Apoštol Pavel vychází z toho, jak Pán Bůh církev “zformoval“ a co jí dal do vínku. Na základě 
toho rozvíjí před čtenáři velkolepou vizi toho, jak Pán Bůh o svou církev pečuje. Pán Bůh ve 
své milosti a moci dal církvi nový život a svého Ducha. On nepovolal církev k životu proto, 
aby svou milost, své bohatství a své dary v ní „zakonzervoval“.  V daru Ducha do své církve 
vložil život, který má schopnost se dále rozvíjet, probouzet nový život jinde a směřovat 
k růstu a přinášet ovoce. Bůh pečuje o svou církev také tím, že jí dává své služebníky, 
kazatele. Pavel vyjmenovává „apoštoly, proroky, zvěstovatele evangelia a pastýře a učitele“ a 
píše o tom, jak mají Kristově církvi sloužit. Dnes se nebudu věnovat vysvětlování toho, jak 



jednotlivým úkolům máme rozumět. Chci se s vámi podívat rovnou na Boží záměr, který má 
církev udržet při duchovním zdraví a pomáhat jí k duchovnímu růstu. 

V Kristově církvi se setkáváme nejčastěji s „pastýři a učiteli“. Jsou to 2 výrazy pro jednu 
službu. Pastýři, „pastoři“, kazatelé jsou povoláni k tomu, aby prostřednictvím „biblického 
učení“ krmili, sytili Boží stádo. Podle 1Pt 5,2 a Sk 20,28 mají podobný úkol také starší sboru, 
presbyteři („Starejte se jako pastýři o Boží stádce u vás…“). Jenže to není všechno. Jedním 
dechem apoštol vysvětluje, k čemu to má směřovat. Pán Bůh dává své služebníky církvi 
proto, „aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby – k budování Kristova těla“. – 
Nakonec jde o to, aby nejen „pastýři a učitelé“, nejen starší sboru, ale aby se všichni křesťané 
podíleli na duchovní práci, na budování Boží církve. (Jak to není samozřejmé a jednoduché 
můžeme vidět třeba na přípravě voleb staršovstva. Myslím, že vám neprozradím žádné 
tajemství, když řeknu, že máme v posledních letech málo vhodných a ochotných sester a 
bratrů, kteří by chtěli vzít na sebe odpovědnost starších sboru.) 

3. Kristova církev směřuje ke zralosti   

Za tím „budováním Kristova těla“ (jinými slovy: sborového společenství) se ovšem skrývá 
ještě něco dalšího. Není to vůbec jedno, jak křesťané přijímají nový život z Boha a dar Ducha 
svatého, jak se jimi nechají formovat a ovlivňovat. Dary Boží milosti a Boží lásky mají 
napomáhat dosažení jednoty a vést k plnému poznání toho, k čemu nás Bůh povolal. – Když 
se to snaží Pavel upřesnit, používá zvláštní obrat, „zralé lidství, měřeno mírou Kristovy 
plnosti“. Je to něco úžasného, něco jedinečného, k čemu nás Bůh vychovává a připravuje. 
Nám u toho připadá, že se k tomu cíli nedokážeme ani přiblížit. Určitě je to dlouhodobý 
proces a je to úkol na/pro celý život. Pomocí nám je v tom život Pána Ježíše, Jeho slova, Jeho 
moudrost, láska, služba lidem až k oběti vlastního života. Díky tomu vidíme v novém světle a 
s novou naléhavostí Boží velkolepý plán a záměr s námi a s církví. K tomuto ideálu, k tomuto 
obrazu se máme blížit. Ve všech rozměrech toho, co znamená člověk, máme směřovat ke 
zralosti. Má to být vidět v oblasti rozumu, vůle i citů. Od počáteční nedospělosti a nezralosti, 
která se projevuje nestálostí, nerozhodností nebo nevyrovnaností, můžeme díky působení 
Boží milosti, díky práci Ducha svatého směřovat k duchovní stabilitě, odvaze, otevřenosti, 
lásce i upřímnosti. Otevíráme se před Bohem a učíme se důvěřovat, modlit, opouštíme 
obranné mechanismy ve vztazích k lidem a máme odvahu vzít na sebe odpovědnost. Už nás 
nepřekvapí falešná učení s jejich vábením, nevyleká životní zkouška, která přijde, nezviklá ve 
víře selhání bratra nebo naše vlastní. Víme, kam patříme, už nehledáme lepší, dokonalejší 
nebo zajímavější společenství věřících. Našli jsme své místo… Ve sborové práci se zralost 
projeví tím, že se přestaneme zabývat sami sebou a budeme mít odvahu k misijní službě, 
otevřeme své společenství pro hledající, nově příchozí a potřebné. Takovou dospělost a 
zralost chce vidět Pán Ježíš u své církve, ale zrovna tak u jednotlivých křesťanů. Není možné, 
aby společenství Kristovy církve dosáhlo zralosti a jednotliví křesťané v tom zaostávali! 
Duchovní stav církevního společenství vždy odráží duchovní stav jednotlivých členů. To spolu 
úzce souvisí, to se nedá „ošidit“. V Kristově církvi stojíme před tajemstvím Boží milosti, před 
tajemstvím a divem nového života, ke kterému Pán Bůh prostřednictvím svého syna Ježíše 
Krista křesťany vede. - Na jedné straně je to odpovědnost pastýřů - učitelů, aby církev sytili 
zdravým biblickým učením, na druhé straně je to odpovědnost věřících – posluchačů, aby 
Boží vyučování přijímali s radostí a v poslušnosti. Zde se rozhoduje o duchovním růstu, o 
křesťanově zralosti, o „připravenosti k dílu služby“, o které píše apoštol. To je Boží pozvání 
pro každého křesťana i pro sbor  – pozvání na „cestu obnovy“. AMEN.           Bronislav Kaleta                                                                  



 


