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6. Rozlišování věcí podstatných, služebných a případných
v praxi: misijní metody – 25. června
ZÁCHRANA ČLOVĚKA
Podstatné:

láska Otce, dílo Syna, dary Ducha
víra, láska, naděje

Služebné:

Bible
klíče
svátosti

Případné, konkrétní situační otázky.
Podstatné: Záchrana člověka stojí na lásce Boha Otce, životě, smrti a vzkříšení Ježíše Krista a na
působení Ducha svatého. To všechno člověk přijímá vírou, s láskou a nadějí, které jsou zároveň
Božím darem i lidskou odpovědí na Boží jednání.
Služebné: Tuto Bohem připravenou záchranu zjevuje Bible, dosvědčují ti, kdo zvěstují
Evangelium, a svátosti ji zpečeťují.
Případné: Pak jsou zde další lidmi domluvená pravidla, která pomáhají, aby Bohem zachránění
lidé spolu žili bez zmatků a v pokoji.
Praktické dopady rozlišování podstatného, služebného a konkrétních otázek:
• V centru naší pozornosti je příběh Boha s tímto světem.
• Potřebujeme záchranu – jejím základem je Boží jednání.
• Víra, láska a naděje jsou Božím darem i naší aktivní odpovědí.
• Boží dary (věci služebné) jsou prázdné, nejsou-li věci podstatné jejich obsahem.
• Bible – nejpřednější nástroj Ducha svatého.
• Autorita v církvi je velkou pomocí, pokud nezastiňuje to podstatné a je jí tak akorát.
• Rozlišování podstatného, služebného a vedlejšího pomáhá žít v jednotě Božích dětí.

Misijní metody
MISIE = EVANGELIZACE + DIAKONIE
*

PŘÍTOMNOST

ZVĚSTOVÁNÍ

Buďte vždy připraveni dát
Tak ať svítí vaše světlo před
odpověď každému, kdo by
lidmi, aby viděli vaše dobré
vás vyslýchal o naději, kterou
skutky a vzdali slávu vašemu
máte, ale čiňte to s tichostí
Otci v nebesích. (Mt 5,16)
a s uctivostí. (1Pt 3,15n)
*

PŘESVĚDČOVÁNÍ

Protože známe tuto bázeň
před Pánem, přesvědčujeme
lidi. Bůh vidí do našeho srdce
a doufám, že i vy ve svém
svědomí do našeho srdce
vidíte. (2K 5,11)

J. C. Aldrich. Lifestyle Evangelism. 1981. Převzato z materiálů Entrust4 (BEE), Pomůcky při osobní evnagelizaci,
samizdat, str. 41.
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PODSTATNÉ
•

Bůh se vydal za posláním a je v něm aktivní.

•

Obsahem našeho zvěstování je Boží jednání, které je jediným základem naší spásy.

•

Naše odpověď na Boží jednání je podstatná a nezastupitelná – víra, láska a naděje.

•

Riziko, že do světa vnášíme jiný obsah – pověry, jiné evangelium.

•

Hybnou silou veškerého zvěstování je působení Ducha svatého ve věřících i nevěřících.

•

Osobní a svobodná odpověď víry Bohu: Na každém člověku záleží. Svoboda vyznání.

•

Láska reaguje na potřeby, soucítí, pečuje, obětuje se.

•

Evangelium se dotýká nejhlubších očekávání a staví na Božím jednání a jeho příslibech.

•

Co Bůh pro mě udělal a jak na jeho aktivitu odpovídám?

•

Co se v mém životě změní, když si každý den položím otázku: Jak mohu dnes ve víře,
lásce a naději odpovědět na Boží jednání se mnou?

SLUŽEBNÉ
•

Od vnášení Bible do naší kultury až po skupinky biblického studia.

•

Různě obdarovaní lidé zastávají odlišné role v celém procesu misie.

•

Riziko, že metoda zastíní to podstatné.

•

Riziko, že osoba zvěstovatele zastíní to podstatné nebo dojde ke zneužití autority.

•

Jak si mě chceš Bože začlenit do svého díla v životech lidí kolem mne? Jak mi v tom
mohou pomoci ostatní s jejich obdarováním?

Příklady KONKRÉTNÍCH dnes používaných metod
•

praktická služba bližnímu

•

diakonské (sociální) služby v kontextu zvěstování

•

Alfa kurzy

•

English kempy

•

čtyři duchovní zákony: Bůh tě miluje a nabízí ti své přátelství. Člověk je hříšný a oddělený
od Boha, proto nemůže prožívat Boží lásku. Ježíš Kristus je jediným Božím řešením hříchu.
Znamená to přijmou Ježíše jako zachránce a Pána, přijmout ho do svého života.

•

www.hledamBoha.cz

•

svědectví celého společenství o víře, lásce a naději

•

osobní vztahy – nejsou metoda :)

•

Jaké formy zvěstování a přesvědčování se nám v Praze 5 osvědčily? Které opouštíme?
Co chceme nově vyzkoušet?

18

Co je opravdu podstatné v duchovním životě?

Použité zdroje
Jednota bratrská. Rozlišení věcí podstatných, služebných a případných. Dokument v rozsahu 5 stran
je k dispozici na stránkách Jednoty bratrské s rokem zveřejnění 2019:
https://www.jbcr.cz/index.php/o-nas/dokumenty [dne 20. 5. 2020]
Molnár Amedeo, Noemi Rejchrtová a Luděk Rejchrt, ed. Slovem obnovená: Čtení o reformaci.
Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1977.
Molnár Amedeo. Bratr Lukáš: bohoslovec Jednoty. Praha: Husova československá evangelická
fakulta bohoslovecká, 1948.
Bartoš František Michálek. O podstatu křesťanství a dědictví Jednoty bratrské. Praha: Kalich, 1948.
Valeš Jan. Věci podstatné, služebné a případné v Obecné poradě. In: Hábl Jan, ed. Utopismus, nebo
realismus Komenského projektu nápravy věcí lidských? Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2019,
str. 191-223.
Valeš Jan. Na čem záleží? aneb Věci podstatné, služebné a případné podle staré Jednoty. Brána
12/2015, str. 12-19. ISSN 1803-828X. Dostupné on-line:
https://issuu.com/redakce/docs/prosinec_2015_-_o__ez [dne 20. 5. 2020]
Kadlec Petr. Věci podstatné, služebné a případné – dnešní využití tohoto památného učení Jednoty
bratrské. Diplomová práce na ETS, 2013. Dostupné v knihovně ETS.

