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Dělba práce 

Sk 6,1–7 

Před nějakým časem jste slyšeli mé kázání z 5. kapitoly Skutků o bázni před Bohem. Tu 

raná církev měla, a byl to jeden z klíčových faktorů, proč rostla. A rostla po tisících. Jak 

se její příběh odvíjí dál, Skutky vyprávějí další okolnosti jejího zrodu. Přestože zbožnost 

rané církve byla skutečným základem její existence, nebylo to to jediné, co bylo 

potřeba. 

I v té úžasné rané církvi přišel spor. Nebyl věroučný, ale týkal se zaopatření vdov, tedy 

vlastně peněz. Řečtí Židé měli za to, že o jejich vdovy je méně postaráno než o ty další. 

Mohli jim vyčíst, že se takovými věcmi vůbec zabývají, když se kolem dějí tak velké věci. 

Že křesťanství se pojí se skromností a že na Pána Ježíše se také nedostávalo. 

Nic takového se ale nenastalo. Žádost byla zjevně oprávněná. Zápal církve pro věc Boží 

nemůže být záminkou pro to, aby se na běžné provozní záležitosti zapomínalo. Je 

ustanoveno sedm lidí, kteří se budou starat o běžné věci. Nejsou to jen schopní lidé, 

ale mají být plní Ducha svatého. Nejsou jen plní Ducha, ale jsou i zbožní. Obojí je 

potřeba: zbožnost i schopnosti. 

Náš sbor je sice malý, ale jsme zbožní i schopní. To není chvástání, snad to také vidíte. 

Jsou mezi námi ti, kteří jsou orientování na službu lidem i na péči o dům a jeho okolí. 

Obojí je potřeba. I drobnosti jako je úklid, když nefungují, dokážou zkazit atmosféru. 

Všechno je tedy potřeba, nic není jen na okraj. Važme si práce jeden druhého. 

Diakoni ze Sk 6 nebyli doplňkem k apoštolům. Byli jejich spolupracovníky. Jste 

nenahraditelní spolupracovníci. I kdyby byl kazatel druhý Moody, sbor nebude 

fungovat bez diakonů. Rozdělení na službu slova a při stole však neznamená, že 

rozdělení je ostré a výlučné. Kazatel se může a má zapojit i do běžných prací a diakoni 

zase mohou přiložit ruku k dílu v šíření evangelia a v kázání. 

 

Těším se na další spolupráci. Váš kazatel Pavel 

 

 

 

 

 



Desatero otevřeného sboru 

Jak by měl vypadat otevřený sbor? Zeptal jsem se několika 
přátel a dostal jsem zajímavé odpovědi, které mě vedly 
k zamyšlení. Možná jsem v následujícím „desateru“ 
nepostihl všechny aspekty „otevřeného“ sboru, ale snad vás 
povede k přemýšlení o tom, co tam chybí, anebo ještě lépe, 
co chybí do otevřenosti tomu mému sboru a co já/vy v tom 
můžeme změnit. 

 

1. Máme otevřeno pro Boha – dveře, oči nebo ruce. Nezavíráme je, ani když nám 
říká těžké a nepříjemné věci, když nás vede k odpovědnosti, obtížným úkolům 
nebo pokání. 

2. Každý den zveme a máme otevřeno pro Božího Ducha – v našich sborech, v 
našich životech, v tom, co říkáme nebo děláme. Máme pro něj otevřené i naše 
srdce, když se jej zmocňují předsudky, odsuzování, neláska a sobectví. 

3. Každý den máme otevřené Boží slovo – v našem sboru, v našich domovech, 
společně nebo soukromě sami pro sebe. Vírou přijímáme zaslíbení, když máme 
pochybnosti o tom, že je nám skutečně odpuštěno, když máme strach a cítíme 
se být opuštěni. 

4. Máme kdykoliv otevřeno pro sebe navzájem – a to neplatí jen pro naše domovy, 
ale také pro naše city, srdce a ruce, aby až budeme mít problém třeba o půlnoci, 
abych mohli zaklepat u svého bratra či sestry. 

5. Máme náš sbor otevřený nejen v sobotu – ve dveřích nemáme práh, aby tam 
mohl vstoupit skutečně každý – takový, jaký je. Není důležité, jaký člověk přijde 
a s čím, ale co si z našeho společenství odnese. 

6. Máme mezi sebou otevřený oheň Boží lásky – který nás naplňuje a dává nám 
sílu sloužit nešťastným, zoufalým, zraněným, hledajícím, prázdným a úplně 
všem lidem. 

7. Máme otevřené také všechna okna – aby tam mohl jít čerstvý vzduch, aby 
se tam žádná věková skupina necítila potlačená, nevyslyšená nebo nechtěná. 
Aby tam mohlo vnikat světlo, a my jsme si nehýčkali svůj skrytý hřích, byli jsme 
schopni přijmout napomenutí a s láskou napomínat. 

8. Máme otevřená srdce – v kterých jsme všechno odevzdali Bohu; všechna 
zranění, nepřátelství, křivdy, které se nám staly, nenávist a zlobu. 

9. Máme otevřeno, abychom mohli vyjít za těmi, kteří k nám nepřijdou – a přesto 
to, co Ježíš Kristus nabízí, nutně potřebují. 

10. Máme otevřeno pro všechny hříšníky – kteří mají dojem, že jim už nikdo 
nepomůže. Máme otevřeno, aby mohli kdykoliv i odejít, a zase se případně 
vrátit, protože Kristus dává svobodu. 

Jan Libotovský 



 

 

 

 

Příběh se odehrává na konci 19. století a byl napsán na motivy 

skutečné události. Neklade si za cíl moralizovat nebo soudit, ale 

ukázat, že láska je jediná síla, která boří zdi nesnášenlivosti, 

zloby i slepé horlivosti. Bez ohledu na vyznání, ke kterému se 

kdo hlásí – pokud je člověk sice „zásadový“, ale bez lásky, může 

být pro své okolí nepříjemný, až nebezpečný.  

Kniha nás vybízí i k tomu, abychom přemýšleli o hledání Božího 

království, které může být skrze lásku již dnes mezi námi. 

 

 

 

 

 

 

Floyd McClung nám představuje Boha jako Tátu, pro kterého 

není žádný náš problém příliš velký ani příliš malý. Popisuje 

všeobjímající otcovskou lásku plynoucí z Božího srdce a čerpá 

při tom z Písma i ze svých mnohaletých zkušeností pastora, 

otce, ale především Božího dítěte. 

Floyd McClung je pastor, učitel a zakladatel organizace All 

Nations, jejímž cílem je přinášet Boží lásku lidem na okraji 

společnosti a vychovávat k učednictví. Během své služby 

navštívil více než 190 zemí, několil let sloužil se svou ženou Sally 

v afgánském Kábulu i v amsterdamských slumech.  

 



 

 

www.tydenmanzelstvi.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokosový olej jako přírodní náhrada zubních past 

Nedávná nová studie provedená na Athlonském institutu zjistila, 

že tento olej je lepší než všechny ostatní prostředky péče o ústní 

hygienu. 

Dokáže totiž udržovat zuby čisté od nánosů, brání tvorbě zubního 

plaku a rozvoji zubního kamene. 

Navíc má i antibakteriální účinky a ničí patogenní bakterie jak 

přímo, tak i pomocí enzymů, které zabraňují jejich rozmnožování. 

 
 



Retro foto pro tento měsíc 

 

 
 
 
 
 
Biblické aforismy - Pavel Kosorin  
 
Kříž nás drží při zemi, ale nikde jinde se nelze nebe dotknout.  

Čemu se více divit – když suché kosti ožijí, nebo když živé kosti vyschnou?  

Věřit v Boha znamená vidět v zrníčku hořčice třímetrový keř.  

Bible se podobá zlatému dolu, kdo není ochoten kopat, nemá šanci zbohatnout.  

Jsme spaseni od hříchu, nikoli od práce.  

I když jsi na dně, Boží ruka je stále pod tebou. 

 

 

 


