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Brat í, velmi m oslovilo slovo, které p inesla Kristýnka pro d ti.
P emýšlím o ovoci našich rt , p emýšlím o tom, jaké ovoce p ináším já.
Co vše p edávám, a v dobrém, i ve zlém. O v cech, které jsou skryté.
S ovocem opravdu vždy p edáváme jeho semeno. A naopak, sytím se
nejen ovocem, ale také semenem stejného druhu, které chce ve mn
vyklí it, vyr st a p inést další ovoce podle svého druhu. Vždycky tam je
ur ité semeno. Lehkovážn dopouštíme r zným v cem, aby nás krmily
a zasadily semeno stejného druhu.
eknu to ješt jinak: B h k nám mnohokrát mluvil o v cech, které
mezi sebou nemáme d lat. Když si nap íklad jeden s druhým povídáme,
nemáme ostatní pomlouvat. Boží slovo také íká, že si nemáme jeden na
druhého st žovat.1 Domnívám se, že pokud to d láme, tak t m, s nimiž se
sdílíme, p edáváme špatné ovoce. A co je ješt horší, to ovoce má v sob
semínka téhož druhu a my potom chorobu roznášíme dál jako p enaše i.
Chci proto sebe i vás povzbudit, abychom si to uv domili a ned lali to.
P ijímejme naopak dobré ovoce, abychom mohli rodit dobré v ci. Boží
slovo na tyto v ci pamatuje a íká, jak se správn zachovat, když m
n kdo zraní nebo mi ublíží. Zd raz uje, že máme jít za tou pravou
osobou.2 Nemám jít za Frantou nebo za Tondou, ale mám jít za lov kem,
který mi to ud lal, a hned to s ním ešit. Jinými slovy, koupil jsem shnilý
pomeran , doma to zjistím, co ud lám? P edám ho Toníkovi? Ne. Vrátím
ho zpátky tam, kde jsem ho koupil, že? Vrátím ho zpátky do obchodu.
Prost ovoce vezmu a odnesu ho pry . Vrátím ho tam, kde jsem ho vzal.
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Jakub 5:9 – „Nevzdychejtež k Bohu jedni proti druhým, brat í, abyste nebyli odsouzeni.
Aj, Soudce již p ede dve mi stojí.“
2
Matouš 18:15 – „Zh ešil-li by pak proti tob bratr tv j, jdi a potresci ho mezi sebou a jím
samým. Uposlechl-li by tebe, získal jsi bratra svého.“
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Tento týden m oslovila jedna myšlenka, kterou na to naroubuji,
jestli mi dovolíte. Cht l bych znovu p ipomenout, co to je církev a jak
vlastn funguje.
Zeptám se vás: Co je to církev?
„Lidé.“
To je jenom áste n správná odpov

. Kdo konkrétn je církev?

„V ící lidé.“
Ješt konkrétn ji.
„T lo Kristovo.“
Ješt konkrétn ji než T lo Kristovo.
„Matka.“
Ješt víc než matka. Ješt konkrétn ji než matka.
„Ty.“
Já jsem církev?
Ano, p esn tam jsem sm oval. V tšinou jsem m l totiž pocit, že
církev je t eba Marek, Jirka, Ví a… Takto jsem o tom uvažoval a pak mi
došlo, že církev jsem i já! M žete te všichni spolu se mnou íct – tedy
jen vy, kdo si to myslíte – já jsem církev? íci to o sob . M žete to
vyznat?
„Já jsem církev.“
Krásné! A myslíte si to? Ano? Dob e. Já si taky myslím, že jsem
církev. Te si toto vyznání prozkoušíme. Najdeme si takovou zkušební
v tu, ano? P edstavte si, že se ocitnete v situaci, kdy vám n kdo ekne:
„V církvi není láska.“ Tak, a te tato dv prohlášení spojíme dohromady.
Myslím tím „já jsem církev“ a „v církvi není láska“.
Všichni, kdo jste ekli: „Já jsem církev,“ ekn te se mnou: „Ve mn
není láska.“
…
Ne? Já vám rozumím. Láska není v církvi, ve mn je! Jsem rád, že
jste mi porozum li.
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Souvisí to i s tím, že máme Boha chválit. Jak Kv tka íkala ve svém
sv dectví, než aby se obírala duchy, kte í na ni úto í, sebeobvi ováním a
sebelítostí, mén cenností a nevím ím vším ješt , rozhodla se pro jediné
možné ešení – vzdát chválu Bohu. Obrátit se na Boha celým srdcem,
celou myslí a chválit Ho. Totéž platí, pokud máme pocit, že v církvi jsou
pomluvy nebo sebelítost nebo mén cennost nebo n co takového. ešení
je úpln stejné. Církev by m la hledat Boha, obrátit se na Boha, chválit
Ho, vyznávat, kým On je, jaký On je a za ít p emýšlet nad Jeho charakterem, nad tím, co nám dává, co nám chce dát, co už nám dal. Rozumíte?
Souvisí s tím také to, že církev jsem já. Na této rovin se dá ešit spousta
v cí. Na rovin „v církvi není láska“ se nedá vy ešit nic.
To všechno jsem íkal z jednoho d vodu: V týdnu m oslovil verš
z P ísloví 14,1. Ur it jej znáte nebo jste o n m astokrát slyšeli. Je v n m
napsáno: „Moudrá žena vzd lává d m sv j, bláznice pak rukama svýma
bo í jej.“ Vždycky jsem si myslel, že se to týká žen, p ípadn jsem dokázal p ipustit, že to n kdy m že platit i pro n jakého muže. Ale minulý
týden mi najednou došlo, že žena reprezentuje v Božím slov církev. Na
duchovní rovin platí, že cokoliv tu o ženách, mluvívá o církvi a o stavu
církve. Tento verš m žu tedy íst takto: „Moudrá církev buduje d m sv j,
bláznivá pak rukama svýma bo í jej.“ Moje p emýšlení nad tématem:
Jsme my moudrá církev? nikam nevedlo, tak jsem to spojil s dalším
axiomem – já jsem církev. To už vedlo na úpln konkrétní místa a
uv domil jsem si, že to, co bychom m li, a to, co n kdy zakoušíme
a d láme na osobní rovin života s Bohem, se musíme u it d lat i na
rovin našeho spole ného života s Bohem. B h nám ukazuje, že jako
církev máme autoritu sv j d m bo it nebo budovat. B h nám tu autoritu
dává. A chceme nebo nechceme, jedno z toho d láme. Nestojíme stranou
na neutrální p d a nedíváme se na církev, jak to d lá. My jsme církev
a my stavíme nebo bo íme. Každý z nás tady te n co d lá. Bu roznáší
ovoce Ducha, a tím pádem staví, anebo roznáší n jaké jiné ovoce, a bo í.
Bylo by p kné a p íjemné, kdybych mohl íct: Fajn, já jsem v té p lce, co
staví, a tamti, to jsou ti, co bo í. Ale tak to bohužel není. I já n kdy
zjiš uji, že jsem na stran , která bo í. A n kdy, chvála Pánu, zjistím, že
jsem na stran , která staví. Každé moje slovo, každý m j skutek, každá
moje modlitba i zp sob, za co se modlím nebo postím, n co bo í, anebo
n co staví.
3

N kdy nás zneužívá ábel a my si to neuv domujeme. Jsme oklamaní. A proto nám B h dává církev. Církev jsou tedy druzí lidé a jsme to
i my sami. V ím, že je Boží v le, abychom za ali stav t d m, Boží d m.
Abychom ho za ali stav t nejd íve ve svém život s v domím, že já jsem
p ece církev. Jsem to já. Když to budeme d lat, tak se zárove spojujme
a pomáhejme jeden druhému stav t církev. V zme, že B h to tak chce. Je
to veliký úkol. B h nás omezil, a proto není v mojí moci postavit církev.
Pot ebuji ostatní. Dokonce ani já sám o sob nejsem církev. Martin sám
o sob církev není. Martin není ani politická strana sám o sob . Pot ebuje
k tomu další lidi. ábel chce ale rozd lovat a bo it.
Nakonec se chci vrátit k tomu, že B h nám dává moc bojovat proti
v cem, které nás drtí a trápí. Proti r zným myšlenkám, pocit m,
dojm m… Vyvyšme Boha, chvalme Ho, odvra me se od všech zlých
myšlenek celou svojí myslí i srdcem. A když to ud láme všichni, budeme
moudrou ženou, která sv j d m buduje.
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