
můžeme usoudit, o jaký význam se jedná, 
z pečlivého prozkoumání kontextu nebo místa, 
ve kterém se slovo vyskytuje. to znamená, že je
třeba pečlivě číst okolní verše! 

Nový zákon užívá celou řadu sousloví, když mluví 
o křesťanských shromážděních v daných lokalitách.
Zamysli se nad některými z nich:

1. Jsou to „církve Boží“. (viz 1K 11,16 a 1Te 2,14.)
to nám ukazuje na DŮstoJNost, která je spojena
s takovouto společností lidí.

2. Jsou to „církve Kristovy“. (viz Ř 16,16.) Je zde
silný důraz na to, že se nejedná o „naši církev“,
ale Pánovu – vlAstNiCKÁ PrÁvA jsou jeho!

3. Jsou to „církve svatých“. (viz 1K 14,33.) toto
vyjádření poukazuje na to, kdo jsou čleNY těchto
církví. „svatí“ jsou ti, kdo jsou „odděleni“ pro
Boha, a je třeba rozumět, že místní církev v
biblickém smyslu se skládá pouze ze spasených
jedinců, kteří jsou všichni v Božím pohledu svatí.

4. s výše uvedeným 3. bodem je úzce spojena
myšlenka, že každá místní církev je „Božím
chrámem“ (1K 3,16). Místní církev sestává ze
„svatých“ a je tedy místem, kde přebývá Bůh,
Duch svatý. tento popis zdůrazňuje myšlenku
čistotY a svAtosti.  

v řadě křesťanských obecenství se dnes rozmáhá
vyučování podivným duchovním směrům. Pro nově
obrácené věřící je proto stále obtížnější nalézt
opravdový „duchovní domov“? Nejlepší rada,
kterou ti můžeme poskytnout, je, abys svědomitě
prozkoumal, čím se vyznačovaly církve 
v novozákonní době. čemu první křesťané věřili? 
Co praktikovali? Jaké kvality je jako lidi
charakterizovaly? vyhledej takovou společnost
křesťanů, která usiluje o následování „vzoru“, který
nám Bůh v Bibli dal!

v bloku A jsme uvažovali hlavně o Církvi v širším
smyslu slova. tím rozumíme všechny křesťany ode
dne letnic (Sk 2) až do opětovného příchodu Pána
Ježíše.

všichni, kdo během této doby opravdově uvěří 
v Ježíše jako svého Pána a spasitele, jsou v jeho
Církvi. Nerozhoduje národnost, rasa, barva pleti
nebo příslušnost k nějaké náboženské organizaci –
„všichni jsou v Kristu Ježíši“ (Ga 3,28). Je mnoho
veršů, kde se slovo „Církev“ užívá v tomto obecném
smyslu. Přečti si například Ef 5,25 a Ko 1,18.

Zrovna tak je jasné, že někdy se slovo „církev“ užívá
v užším smyslu. Například si čteme ohledně „církve
Boží v Korintu“ (1K 1,2) a ohledně církve ve
Filemonově domě (Fm 1-2). Když je slovo „církev“
užito v tomto smyslu, odkazuje na společnost
křesťanů, kteří žijí ve stejné oblasti. tvoří to, co
můžeme nazvat „místní církev“, v češtině je v tomto
případě častokrát užito pro řecký výraz „ekklesia“
slovo „sbor“. 

Nový zákon tedy rozlišuje DvĚ rozdílná hlediska:

1. JeDNA „celková církev“, složená ze všech
křesťanů všech dob, jak bylo vysvětleno 
v předchozí sérii studií.

2. MNoHÉ „místní církve“, utvořené z věřících 
v dané oblasti, kteří se setkávají k oslavování 
a chválení Boha a šíření evangelia Pána Ježíše
Krista. 

Když v Bibli narazíme na slovo „církev“, obvykle

Klíčový verš: 1tm 3,15

„Píšu… abys věděl, jak je třeba se chovat v domě
Božím, jímž je církev Boha živého, sloup a opora
pravdy.“

Církev
Blok B

tato lekce patří:

Přečti si: sk 9,31 a 11,19-26

Církev a církve1. lekce

Druhý ze tří bloků o církvi

NOVÝ ŽIVOT
BIBLICKÝ STUDIJNÍ KURZ
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Srozumitelně vysvětli, v jakých dvou významech používá Bible slovo „církev“.
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Vyhledej si následující odkazy, z nichž některé odkazují na místní církve a jiné na církev 
v univerzálním smyslu slova. Uspořádej je na vhodný řádek.

1K 16,19; Ef 5,25; Mt 16,18; Ř 16,5; Sk 9,31; Ef 3,10; 1Te 1,1; Ko 1,18.
Místní...................................................................................................................................................
celou, univerzální Církev Pána JeŽíše.........................................................................................

„Evangelická církev Augsburského vyznání církev má své kořeny v 16.století.“ 
a. V jakém smyslu je slovo „církev“ uŽito v této větě?
..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
b. Jakým způsobem se liší biblické uŽití slova „církev“ od významu, který je  uveden ve
větě?
...............................................................................................................................................................
Přečti si Fp 2,15. Tato slova byla napsána církvi, která měla „zářit jako světla…“
a. Jak myslíš, že toho církev můŽe dosáhnout?
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
b. Navrhni některé způsoby, jak můŽe biblický církev, která se řídí biblickým 

vzorem, „ZÁŘIT“ dnes.
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Odpověz PRAVDA nebo NEPRAVDA k následujícím výrokům:

a. skutečné místní církve jsou kristovým vlastnictvím.
..................
b. NZ nám vypráví, jak první křesťané stavěli okázalé a nákladné církevní budovy.
..................
c. v Bibli je slovem „církev“ označována i denominace či konfese (skupina sborů 
s jednotným učením a organizační strukturou).
..................
d. Novozákonní „vzor“ pro místní církev se dobře hodí i do 21. století.
..................
e. NZ připouští možnost, Že by do místní církve plně náleŽeli jak spasení tak nespasení
lidé.
..................

„Církve svatých“ – 1K 14,33
a. Kdo to „svatí“, o kterých se zde mluví?
.........................................................................................................................................................
b. Jak se člověk stane svatým?"
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
c. Co považuješ za nejdůleŽitější povinnost nebo zodpovědnost svatých?
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
d. Proč člověk, který není svatý, NeMŮŽe být členem Kristovy církve?
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

Uveď některé důvody, proč dnes existuje takové velké mnoŽství „církví“. 
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Církev Blok B
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Celkem 
za tuto lekci

Církev a církve1. lekce
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Práce služebníků je rozmanitá. Kromě služby slovem
(vyučování Božího slova) může jít i o služby ryze
praktického charakteru, které jsou neméně důležité. 

Z Fp 1,1 je jasné, že nám Bůh ukázal, jak má být místní
sbor uspořádán. toto učení je vysvětleno v dalších
místech biblického čtení k této lekci. všimni si
následujících bodů:

i) synonymem slova „dohlížitel“ (či „biskup“) je „starší“
(řecky „presbyteros“). Přečti si Sk 20,17, kde Pavel
povolal „starší církve“, aby se s ním setkali. všimni si,
že ve verši 28 jim (tj. starším) sděluje, že „vás Duch
svatý ustanovil za strážce, abyste pásli Boží církev.“
vyhledej si také list Tt 1,5.7, kde jsou slova „starší“
a „dohlížitelé“ použity střídavě.

ii) Dle Božího plánu má být v každém sboru kolektiv
starších neboli dohlížitelů, nikoliv jednotlivec. Přečti si
Sk 14,23 a Tt 1,5. toto pravidlo slouží jako bezpečný
strážce proti tomu, aby nějaký jedinec převzal
nadvládu nad celým sborem.

Jak u starších, tak u služebníků, trvá Bible na velmi
vysokých morálních kvalitách. ty jsou vyjmenovány 
v 1.Tm 3 a v Tt 1. Je tam zdůrazněno, že vůdci církve musí
být muži, jejichž životy se vyznačují dobrým chováním.
Dohlížitel nesmí být „samolibý, ne popudivý, ne pijan,
ne rváč, ne zištný… ale spravedlivý, zbožný a ukázněný“
(Tt 1,7-8). Je to sám Bůh a Duch svatý, který je staví do
této vůdčí pozice. Jsou proto povinni dbát na to, aby
neustále žili v souladu s Boží vůlí.

Nový zákon popisuje sbory, kde každý člen je věřícím 
v Pána Ježíše. všichni náleží k „Boží rodině“. to však
neznamená, že všichni členové mají ve sboru stejnou roli
nebo funkci. Zbožní, duchovně dospělí muži zastávají
funkci „starší“; někteří další jsou „služebníky“, kteří
slouží sboru tam, kde je třeba. ti mladší těží z jejich
příkladu a péče. Naší zodpovědností je uznávat je 
a „převelice si jich v lásce vážit pro jejich práci;“ 
(1Te 5,13a). Každý z nás by měl také „poslouchat… a být
poddán“ (Žd 13,17), a vždy pamatovat, že skuteční
pastýři vedou stádo na ty nejlepší pastvy!

v moderním světě lidé vytvářejí kluby, spolky,
společnosti a sdružení všeho druhu! společná záliba
lidi spojuje! obvykle se jejich potěšení ze záliby
zvyšuje tím, že se navzájem setkávají a sdílí. 
v průběhu vývoje klubu nebo organizace bývají
rozpoznány vůdčí osobnosti a vytvořen seznam
pravidel, která jsou jednotlivými členy
respektována. 

Předchozí lekce nám ukázala, že místní církev není
pouhým spolkem nebou sdruženám vytvořeným
lidmi. Je mnohem víc než to, protože je to skutečně
„církev Boží“ a „chrám Boží“. (1K 1,2 a 3,16).

v tomto světle nás nepřekvapí, když zjistíme, že Bůh
ve svém slově dal instrukce ohledně toho, jak má
být místní církev uspořádána. Úvodní věta Pavlova
dopisu církvi ve Filipis je užitečným „klíčem“, který
nám pomůže tomu porozumět. tento verš říká,
„Pavel a Timoteus, služebníci Krista Ježíše, všem
svatým v Kristu Ježíši, kteří jsou ve Filipech a také
biskupům a diakonům“ (Fp 1,1).

Jsou zde tři body, ve kterých bychom si měli udělat
jasno:

1. ve slově „svatí“ jsou zahrnuti všichni členové
dané církve. ti všichni jsou „Boží svatí“. Jak bylo
ukázáno v 1. lekci, osoba, která není svatá 
(tj. spasená), není součástí univerzální církve.

2. Někteří ze „svatých“ jsou tzv. „biskupy“, 
z řeckého „episkopoi“ – což znamená
„dohlížitelé“, „strážci“. tito muži uvnitř sboru
dohlížejí jako pastýři na dobrý duchovní stav
církve svými moudrými radami a biblickým
vyučováním. Naprosto se zde nejedná se 
o nějakou „pozici šéfa“, ale o poskytování
dobrého příkladu a správného nasměrování.
vyhledej klíčové verše a přečti si je!

3. Někteří „svatí“ někdy označováni jako tzv.
„diakoni“; toto slovo (řecky „diakonoi“) znamená
jednoduše „služebníci“. v Novém zákoně je užito
k tomu, aby označilo ty, kdo slouží v místní církvi.

KlíčovÉ verše: 1Pt 5,2-3                    
„Paste Boží stádo, [které je] u vás;

dohlížejte [na ně],… [jako ti], kteří se [svému] stádu
stávají vzorem.“

Církev
Blok B

tato lekce patří:

Přečti si: Fp 1,1; 1tm 3,1-13 a tt 1,5-9

Uspořádání místní církve2. lekce

Biblický kurz Nový život - skupina A, spasení (3 bloky) Bible (2 bloky) Život křesťana (4 bloky)  Církev (3 bloky)

NOVÝ ŽIVOT
BIBLICKÝ STUDIJNÍ KURZ
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UVEď NěkTERé DůVODy, V čEM SE BiBliCká CíRkEV liší OD BěžNé liDMi VyTVOřENé ORgANizACE?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Fp 1,1 UžíVá Tři TERMíNy k POPSáNí člENů CíRkVE VE FiliPiS.
kTERé SlOVO JE UžiTO PRO:

A. čleNY, Kteří NĚJAKýM ZPŮsoBeM ve sBorU sloUží?
..............................................................................................................................................................

B. všeCHNY čleNY sBorU?
..............................................................................................................................................................

C. čleNY, Kteří sBor veDoU? 
..............................................................................................................................................................
Klíčový vErš PřEDkláDá CíRkEV JAkO „STáDO“, NAD kTERýM JSOU „PASTýři“.

A. JAKýM JiNýM terMíNeM MŮžeMe oZNAčit „PAstýře“?
..............................................................................................................................................................

B. JAKýM ZPŮsoBeM MAJí Být „PAstýři PříKlADeM stÁDU“?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

C. Přečti si NÁsleDUJíCí verš v 1Pt 5. KDo Je „NeJvYšší PAstýř“? ........................................
D. JAKýM ZPŮsoBeM BUDoU „PAstýři“ oDMĚNĚNi?

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................
zNOVU Si PřEčTi PAVlOVA SlOVA STARšíM z EFESU VE SK 20,28.

A. o KterÉ JeJiCH PoviNNosti JiM říKÁ v toMto verši?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

B. teNto verš NAZNAčUJe DŮvoD, Proč Je „Boží CírKev“ Pro BoHA tAK DrAHÁ. o Co se JeDNÁ?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
PřEčTi Si 1TM 3,1-7.  

A. PoKUs se sroZUMitelNĚ vYJÁDřiv výZNAM veršŮ 4 A 5.
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

B. vYBer si DvĚ Z DAlšíCH CHArAKteristiK toHoto oDDílU Pro MUže, Který Je vŮDCeM v MístNí CírKvi

A Uveď DŮvoDY, Proč Je PovAžUJeš ZA DŮležitÉ.
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

NAPiš kRáTký ODSTAVEC, VE kTERéM VyJáDříš, JAký By Měl BýT POSTOJ MlADéhO křESťANA Vůči STARšíM SBORU, 
kE kTERéMU PATří. (NáPOVěDA: PřEčTi Si VERšE zMíNěNé V POSlEDNíM ODSTAVCi TéTO lEkCE!)
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

Církev Blok B
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za tuto lekci

Uspořádání místní církve2. lekce
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Zkratky NZ knih: Mt-Matouš; Mk-Marek; l-lukáš; J-Jan; sk-skutky; ř-římanům; 1K,2K-1.,2.Korintským; 
Ga- Galatským; ef-efezským; Fp-Filipským; Ko-Koloským; 1te,2te-1.,2.tesalonickým; 1tm,2tm-1.,2.timoteovi; 
tt-titovi; Fm-Filemonovi; Žd-Židům; Jk-Jakubův; 1Pt,2Pt-1.,2.Petrův; 1J,2J,3J-1.,2.,3.Janův; Ju-Judův; Zj-Zjevení



být pohřben a znovu povstat; to dokazuje, 
že bychom se měli dostat při křtu úplně pod
vodu.

4. Byli pokřtěni muži i ženy. (Přečti si Sk 8,12)
v otázce spasení není žádný rozdíl mezi
pohlavím; to samé se týká křtu – každý z nás
potřebuje osobně uposlechnout pokyn Pána
Ježíše! 

Křest je „obraz“ nebo symbol duchovní pravdy. 
Je třeba, abychom jasně chápali, že voda, která je 
k tomu užita, není nějaká „svatá voda“; stejně jako
člověk, který křtí druhého, nemá žádnou zvláštní
moc. Když je někdo pokřtěn, NeUDĚlÁ to z něj
křesťana! Jedná se spíš o vĚDoMÉ vYZNÁNí, že nyní
PAtříMe Pánu Ježíši Kristu. v našem křtu říkáme, 
že Ježíš je náš Pán.

K porozumění duchovní pravdy, která je křtem
symbolizována, musíme pečlivě uvažovat nad
biblickým čtením Ř 6,1-14. Zde Pavel vyučuje
křesťany, že patřit Pánu Ježíši zahrnuje spojení s ním
ve velikých událostech jeho smrti, pohřbení 
a vzkříšení. Protože náš Pán zemřel, vidí nás Bůh jako
„mrtvé“ s ním; tak jako byl Pán pohřben a vstal 
z mrtvých, tak se totéž v Božím posuzování stalo 
i s námi! Naše dřívější hříšné životy už skončily! Nyní
máme sami sebe považovat „za mrtvé hříchu, ale
živé Bohu v Kristu Ježíši, [našem Pánu]. 
(Viz Ř 6,11.)

Podívej se na schéma, které je na stránce dole.
věřící, který se při křtu ponoří do vody, tím
vyjadřuje, že on a jeho starý život byly ukřižovány 
a pohřběny spolu s Kristem. Naopak, když se z vody
vynořuje, odkazuje tím na nový život, který začal žít
pod vládou Pána Ježíše.

Jako Boží děti bychom jej měly poslouchat v každém
ohledu! Jsi-li křesťan, uposlechl jsi Jej v tom, že ses
dal pokřtít?

Místní sbory se již od doby Kristových apoštolů
usilovaly plnit instrukce, které obdržely od své Hlavy,
Pána Ježíše. Naplňování Pánovy vůle vyjádřené 
v těchto jeho nařízeních se stalo součástí řádu
praktického života v církvích. Jedná se zejména 
o křest a večeři Páně.

v této lekci se zaměříme na Křest, řád, který Pán
Ježíš ustanovil těsně předtím, než se vrátil do nebes,
po svém vzkříšení. „Byla mi dána veškerá pravomoc
na nebi i na zemi. Jděte [tedy] a čiňte učedníky ze
všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna 
i Ducha Svatého” (Mt 28, 18-19).

v dřívějších studiích této série jsme zmínili, že dějiny
prvních církví jsou zaznamenány ve skutcích
Apoštolů. Když čteme tuto část Bible, naprosto jasně
vidíme, že všichni, kdo se stali křesťany, byli
pokřtěni. tak například sk 2,38-41 nás informují 
o křtu několika tisíc lidí; sk 8,36-38 zaznamenávají
křest jednoho člověka; sk 16,15 zaznamenávají křest
celé domácnosti.

Ze čtení knihy Skutků vyvstává několik bodů, které
stojí za zmínku:

1. lidé byli vždy pokřtěni až PotoM, co učinili
pokání a uvěřili evangeliu. viz Sk 8,36-37; 
Sk 16, 29-34. v tomto světle bychom se měli
odvrátit od našich hříchů a přijmout Pána Ježíše
za svého spasitele PřeD tím než se necháme
pokřtít.

2. 1. Byli pokřtěni „ve jménu Ježíše Krista“ (Sk
2,38; 10,48; 19,5). to naznačuje, že přijali jeho
autoritu nad svými životy. Uznali ho jak za svého
spasitele, tak i Pána.

3. Byli pokřtěni ponořením do vody. Původní řecké
slovo pro „pokřtít“ („baptizó“) znamená
„ponořit“. Klíčový verš nám říká, že křest je jako

Klíčový verš: ř 6,4              
„skrze křest jsme byli spolu s ním

pohřbeni ve smrt, abychom i my, tak jako byl Kristus
skrze slávu otce vzkříšen z mrtvých, vstoupili na
cestu nového života.“

Církev
Blok B

bona

Přečti si: sk 2, 41-42; ř 6,1-14

Praktický život místního
sboru – křest

3. lekce

Biblický kurz Nový život - skupina B, Bůh (4 bloky) Život Krista (5 bloků) Duch svatý (3 bloky)

křestsmrt
vzkříšení

pohřben

NOVÝ ŽIVOT
BIBLICKÝ STUDIJNÍ KURZ
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25

Celkem 
za tuto lekci

zNOVU Si PřEčTi SK 2,41-42. 
A. KoliK liDí BYlo PoKřtĚNo? 

...............................................................................................................
B. s oHleDeM NA 41. verš, Co UDĚlAli PřeDtíM Než BYli PoKřtĚNi?

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................
C. s oHleDeM NA 42. verš, Co UDĚlAli PotÉ, Co BYli PoKřtĚNi?

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................
křEST JE SOUčáSTí řáDU, kTERýM SE říDí PRAkTiCký žiVOT MíSTNí CíRkVE.

A. JAKýM ZPŮsoBeM BYl teNto řÁD UstANoveN?
..............................................................................................................................................................

B. JAKoU PrAvoMoC ZAstÁvÁ PÁN Ježíš PoDle slov, KterÁ ProNesl tĚsNĚ PřeDtíM Než se NAvrÁtil Do NeBe?  
..............................................................................................................................................................
VE SVěTlE TOhO, CO SE VyUčUJE V PíSMECh, NAPiš kRáTkOU ODPOVěď NA NáSlEDUJíCí OTázky: 

A. KDo BY MĚl Být PoKřtĚN?
..............................................................................................................................................................

B. JAK BY MĚl Křest vYPADAt?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

C. Proč BY KřesťAN MĚl Být PoKřtĚN?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

D. číM Je Křest s oHleDeM NA PetrovA slovA v 1pT 3,21?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
ODPOVěz BUďTO NA OTázkU(i), NEBO NA OTázkU (ii)  

(i) Už Jsi NĚKDY viDĚl, JAK Je NĚKDo PoKřtĚN PoNořeNíM Do voDY? PoPiš, JAK to ProBíHAlo.  
(ii) Přečti si SK 8, 35-39. etioPAN se ZePtAl: „Co brÁní, abyCh byl poKŘTěn?“

NAPiš vlAstNíMi slovY, Co NÁsleDovAlo Po tÉto otÁZCe.  
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
SyMBOl JE zNAMENíM, kTERé zASTUPUJE NěCO O MNOhO VěTšíhO NEž JE SAMO. kTERé Tři UDálOSTi VE

zkUšENOSTi S PáNEM JEžíšEM křEST SyMBOlizUJE?  
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Bůh NAhlíží NA VěříCí V PáNA JEžíšE JAkO NA liDi, kTEří zEMřEli, Byli POhřBENi A VzkříšENi S kRiSTEM. (Ř 6)

A. JAKýM ZPŮsoBeM MŮže KřesťAN UKÁZAt, že PřiJAl toto UčeNí?
..............................................................................................................................................................

B. Co MYslíš, že Je MíNĚNo slovY „vstoUPeNí NA CestU nového žIvoTa? (ŘíManůM 6,4)
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
ABy MOhl křESťAN DUChOVNě RůST, MUSí POSlOUChAT BOhA.

A. Uveď JiNý ZPŮsoB, veDle KřtU, KterýM BY KřesťAN MĚl Být vŮči BoHU PoslUšNý.
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

B. vYPiš 1s 15,22. .............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

Praxe místního sboru –
křest

3. lekce
PRACOVNÍ SEŠIT

Zkratky sZ knih: Gn-Genesis; ex-exodus; lv-leviticus; Nm-Numeri;Dt-Deuteronomium; 
Jz-Jozue; sd-soudců; rt-rút; 1s,2s-1.,2.samuelova; 1Kr,2Kr-1.,2.Královská; 1Pa,2Pa-1.,2.Paralipomenon; ezd-ezdráš; 

Neh-Nehemjáš; est-ester; Jb-Jób, Ž-Žalmy; Př-Přísloví; Kz-Kazatel; Pís-Píseň šalomounova; iz-izajáš; Jr-Jeremjáš; 
Pl-Pláč Jeremjášův; ez-ezechiel; Da-Daniel; oz-ozeáš; Jl-Jóel; Am-Ámos; Abd-Abdijáš; Jon-Jonáš; Mi-Micheáš;

Na-Nahum; Abk-Abakuk; sf-sofonjáš; Ag-Ageus; Za-Zacharjáš; Mal-Malachiáš



plní jeho žádost jednoduše, s ohledem na jeho
pokyny.  

2. POSVáTNOST VEčEřE PáNě
Protože je to PÁNovA večeře, má velmi posvátnou 
a výjimečnou atmosféru! Nesmí se dopustit, aby se
s ní smíchalo cokoliv zlého. to vysvětluje, proč Pavel
píše tak vážně ve 22. verši: „Což nemáte domy, kde
můžete jíst a pít?“ Jejich chamtivost a opilství byly
zahanbující a byly naprosto proti charakteru Pánovy
večeře. Pavel pak pokračuje: „Ať člověk zkoumá
sám sebe, a takto ať z toho chleba jí 
a z toho kalicha pije“ (v.28).

3. VýzNAM VEčEřE PáNě
Nevěříme, že v chlebu či vínu dochází k jakékoliv
změně jejich látkové podstaty (substance) – obojí
zůstává přesně tím, čím je! Chléb je ale sYMBoleM
Pánova těla, které bylo za nás vydané, stejně jako
kalich rePreZeNtUJe jeho krev prolitou pro naše
odpuštění (Mt 26,28). večeře Páně je tedy pro
křesťany něčím velmi zvláštním, protože je to Pánem
ustanovený způsob, jak nám pomoci nikdy
nezapomenout na jeho nesmírnou oběť za nás. 
Při večeři si připomínáme, jak bylo jeho tělo vydáno
a jeho krev prolita pro naše spasení. Nejenže
hledíme zpět ke Golgotě, ale také hledíme kupředu
na jeho druhý příchod, jak nás vyučuje 
1K 11,26.

tyto dva příkazy v dané církvi – křest a večeře Páně
– představují výzvu! Pokud ses stal křesťanem,
nejenom, že bys měl být pokřtěn, čímž vyjádříš své
spojení se smrtí, pohřbením a vzkříšením Pána
Ježíše, ale měl bys také pravidelně zvěstovat Pánovu
smrt tím, že se budeš setkávat s druhými věřícími,
abyste se na Pána rozpomínali. Za těmito příkazy
stojí veškerá autorita Pána Ježíše: neměli bychom se
k nim tedy stavět lehkomyslně. skrze poslušnost 
a podřízenost vůči němu prokazujeme, jak ho
skutečně milujeme!

Druhý z řádů, které Pán Ježíš ve své Církvi ustanovil 
se často nazývá „večeře Páně“ (Viz 1K 11,20.) také
„Památka Páně“ (Viz L 22,9.) či „lámání chleba“.
(Viz Sk 2,42.)

Byl to Pán Ježíš, který v tu samou
noc, kdy byl zrazen a zatčen,
dal svým učedníkům toto
ustanovení. tenkrát se všichni
sešli ve velké, vrchní místnosti, aby
slavili každoroční židovský svátek Pesach.
Když se sešli, Ježíš tehdy vzal chléb, vzdal za něj díky
Bohu a potom řekl, „[Vezměte, jezte.] Toto je mé
tělo, které [se] za vás [láme]. Toto čiňte na mou
památku“(1K 11, 24).

Potom vzal kalich s vínem a podobným způsobem za
něj poděkoval Bohu. vysvětlil svým učedníkům, 
že kalich bude sloužit jako symbol nové smlouvy v
jeho krvi. Pozval je, aby z něj pili a sdělil jim, že
dodržováním jeho pokynů budou zvěstovat „smrt
Páně, dokud [on] nepřijde” (1K 11,26).

Zdá se, že v raných dnech církve se křesťané
pokoušeli kombinovat večeři Páně se společným
stolováním, někdy nazvaným „Agapé“ nebo „hody
lásky“. Je smutné, že tyto „hody lásky“ bylo možné
zneužívat, a někteří jedli a pili příliš moc. Pokud si
znovu přečteš verše 20 – 22, porozumíš Pavlovým
výtkám. od „hodů lásky“ se již dávno upustilo, aby
se původní příkaz Pána Ježíše mohl patřičným
způsobem naplňovat.  

Nyní se zaměřme na tři body, které jsou stále
platné, bez ohledu na to, ve které části období
Církve se nacházíme:

1. JEDNODUChOST VEčEřE PáNě
Když Pán vzal chléb a víno, využil dvě suroviny, které
byly snadno dostupné i pro nejchudší. Nepožadoval 
nějaké okázalé ceremonie nebo nádherné vybavení.
to, co žádal, bylo velmi jednoduché. věříme, že 
i v současné době je Pán Ježíš potěšen, když jeho lid

Klíčový verš: 1K 11,26
„Neboť kdykoliv byste jedli tento chléb

a pili [tento] kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud [on]
nepřijde.“

Církev
Blok B

tato lekce patří:

Přečti si: 1K 11, 17-34 
a Mt 26, 26-30

Praktický život místního
sboru – večeře Páně

4. lekce

Biblický kurz Nový život - skupina C, Pavel (4 bloky) Biblické dopisy (3 bloky) Biblické ženy (2 bloky)  Bibličtí králové (3 bloky)

NOVÝ ŽIVOT
BIBLICKÝ STUDIJNÍ KURZ



6

4

4

2

3

3

3

VyhlEDEJ NáSlEDUJíCí ODkAzy A NAPiš, JAk SE OzNAčUJE JEDNODUChá FORMA PřiJíMáNí POkRMU A NáPOJE, kTEROU

Si PřiPOMíNáME PáNA.
1. SK 2,42

..............................................................................................................................................................
2. 1K 11,20

..............................................................................................................................................................
kDyž PáN JEžíš USTANOVil VEčEři PáNě:

A. KterÉ DvĚ PotrAviNY PoUžil?
..............................................................................................................................................................

B. Co řeKl o KAžDÉ Z NiCH, že BUDe ZAstUPovAt?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

C. K čeMU MĚlo oD tÉto CHvíle sPolečNÉ JeseNí CHleBA A Pití Z KAliCHA sloUžit? 
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
CO VEDlO PAVlA k TOMU, ABy křESťANůM V kORiNTU řEkl: „Což nEMÁTE doMy, KdE MůžETE jíST a píT?“
(1K 11, 22)
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
V BiBliCkéM čTENí PAVEl NAzNAčil, kDy BylA VEčEřE PáNě USTANOVENA A kDy SkONčí. 

A. Z 23. verše vYPiš slovA, KterÁ PoPisUJí PočÁtečNí BoD večeře PÁNĚ.
............................................................................................................................................................

B. Z 26. verše vYPiš slovA, KterÁ oZNAčUJí KoNečNý BoD večeře PÁNĚ.
.............................................................................................................................................................
pŘEčTI SI SK 20,7

A. KterÉHo DNe týDNe se KřesťANÉ sCHÁZeli? ..........................................................................................
B. ZA JAKýM ÚčeleM se sCHÁZeli? ...........................................................................................................

..............................................................................................................................................................
C. číM Je teNto DeN, ve KterÉM se sCHÁZeli, MiMořÁDNĚ výZNAMNý? .........................................................

..............................................................................................................................................................
ODPOVěz PRAVDA NEBO NEPRAVDA k NáSlEDUJíCíM:

A. CHlÉB NÁM PřiPoMíNÁ tĚlo PÁNA, KterÉ BYlo ZA NÁs vYDÁNo v JeHo sMrti.
.................

B. KAliCH NÁM PřiPoMíNÁ JeHo ProlitoU Krev ZA MNoHÉ K oDPUštĚNí HříCHŮ.
.................

C. večeře PÁNĚ se slAvilA vžDY v soBotU.
.................

D. večeře PÁNĚ Je PoUZe Pro oPrAvDovÉ vĚříCí v PÁNA Ježíše.
.................
UVEď NěkTERé z DůVODů, PROč PAVEl VyBízí křESťANy, ABy SAMi SEBE Při PříPRAVě NA účAST U VEčEřE PáNě

PROVěřOVAli. (vIZ 1K 11, 27-29.)
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

Církev Blok B
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vraťte tuto lekci:

25

Celkem 
za tuto lekci

100

Celkem
za tento blok

Praxe místní církve –
večeře Páně

4. lekce
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