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 Texty na tento týden – Mt 6:19–21; L 7:37–47; 2K 8:8–12; 9:6.7; Ef 2:8; 1Pt 4:10 
 

 Základní verš 
„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl 

život věčný.“ (J 3:16) 
 

   Bůh je štědrý. Největším projevem jeho štědrosti je Ježíšova oběť. „Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým 
dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí!“ (L 11,13). Bůh 
dává s radostí, je to v souladu s jeho povahou. Když chceme jeho charakter zjevovat světu, i my bychom 
měli dávat. „Sobecký křesťan“ je protimluv. 
   Darování je způsob, jak se můžeme podělit o to, co jsme dostali. Vyjadřujeme jím vděčnost a lásku.         
V nebi Ježíš jednoho dne přivítá vykoupené, kteří přijali milost. Obětní dary nám pomáhají uvědomit si, že 
žijeme z milosti. 
   V tomto týdnu budeme přemýšlet nad důležitostí darů. Štědré dávání peněz, času nebo schopností je 
projevem života víry a zjevuje Boží charakter. 
 

 Týden ve zkratce: 

- „Kde je tvůj poklad…“ 
- Správci Boží milosti 
- Ten nejlepší dar 
- Ten nejlepší dar 
- Dávat je lepší než brát 
- Podněty k zamyšlení 

 

NE 25. února – „Kde je tvůj poklad…“ 
Mt 6:19-21  „19Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou. 
20Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou. 21Neboť 

kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.“ 
2K 5:7  „Žijeme přece z víry, ne z toho, co vidíme.“ 
 

PO 26. února – Správci Boží milosti 
Ef 2:8.9  „8Milostí tedy jste spaseni skrze víru. 9Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, 

takže se nikdo nemůže chlubit.“ 

1Pt 4:10  „Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal; tak budete dobrými správci milosti 

Boží v její rozmanitosti.“ 
1Pt 1:12  „Bylo jim zjeveno, že tím neslouží sami sobě, nýbrž vám; ti, kdo vám přinesli evangelium v moci Ducha svaté-
ho, seslaného z nebes, zvěstovali vám nyní toto spasení, které i andělé touží spatřit.“ 
Ga 3:21  „Je tedy zákon proti Božím slibům? Naprosto ne! Kdyby tu byl zákon, který by mohl dát život, pak by vskutku 
spravedlnost byla ze zákona.“ 
 

ÚT 27. února – Ten nejlepší dar 
L 7:37.38  „37V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dověděla, že Ježíš je u stolu v domě farizeově, 

přišla s alabastrovou nádobkou vzácného oleje, 38s pláčem přistoupila zezadu k jeho nohám, začala mu 

je smáčet slzami a otírat svými vlasy, líbala je a mazala vzácným olejem.“ 
L 7:39-47  „39Když to spatřil farizeus, který ho pozval, řekl si v duchu: „Kdyby to byl prorok, musel by poznat, co to je 
za ženu, která se ho dotýká, že je to hříšnice.“ 40Ježíš mu na to řekl: „Šimone, chci ti něco povědět.“ On řekl: „Pověz, 
Mistře!“ – 41„Jeden věřitel měl dva dlužníky. První byl dlužen pět set denárů, druhý padesát. 42Když neměli čím splatit 
dluh, odpustil oběma. Který z nich ho bude mít raději?“ 43Šimon mu odpověděl: „Mám za to, že ten, kterému odpustil 
víc.“ Řekl mu: „Správně jsi usoudil!“ 

 
44Pak se obrátil k ženě a řekl Šimonovi: „Pohleď na tu ženu! Vešel jsem do tvého domu, ale vodu na nohy jsi mi nepodal, 
ona však skropila mé nohy slzami a otřela je svými vlasy. 5Nepolíbil jsi mne, ale ona od té chvíle, co jsem vešel, nepře-
stala líbat mé nohy. 46Nepomazal jsi mou hlavu olejem, ona však vzácným olejem pomazala mé nohy. 47Proto ti pravím: 
Její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny, protože projevila velikou lásku. Komu se málo odpouští, málo miluje.“ 
L 8:2  „Některé ženy uzdravené od zlých duchů a nemocí: Marie, zvaná Magdalská, z níž vyhnal sedm démonů:“ 
 

ST 28. února – Motivy srdce 
2K 8:8-12  „8Neříkám to jako rozkaz, zmiňuji se však o horlivosti jiných, abych vyzkoušel opravdovost 

vaší lásky. 9Znáte přece štědrost našeho Pána Ježíše Krista: byl bohatý, ale pro vás se stal chudým, abys-

te vy jeho chudobou zbohatli. 10Řeknu vám, co si myslím: Sluší se, abyste nyní dokončili dílo, které jste 

už loni nejen začali, nýbrž také k němu dali podnět. 11Odkud vyšla ochota k pomoci, tam ať se pomoc 

také uskuteční. Každý ať dá podle toho, co má; 12vždyť je-li zde tato ochota, pak je dar před Bohem 

cenný podle toho, co kdo má, ne podle toho, co nemá.“ 
L 21  „1Ježíš pozoroval, jak bohatí vhazují své dary do chrámové pokladnice. 2Uviděl i jednu nuznou vdovu, jak tam 
hodila dvě drobné mince, 3a řekl: „Vpravdě vám pravím, že tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní. 4Neboť ti 
všichni dali dary ze svého nadbytku, ona však ze svého nedostatku: dala všechno, z čeho měla být živa.“ 5Když někteří 
mluvili o chrámu, jak je vyzdoben krásnými kameny a pamětními dary, řekl: 6„Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezů-
stane kámen na kameni, všechno bude rozmetáno.“ 7Otázali se ho: „Mistře, kdy to nastane? A jaké bude znamení, až se 
to začne dít?“ 8Odpověděl: „Mějte se na pozoru, abyste se nedali svést. Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou 
říkat: ‚Já jsem to‘ a ‚nastal čas‘. Nechoďte za nimi. 9Až uslyšíte o válkách a povstáních, neděste se: neboť to musí nej-
prve být, ale konec nenastane hned.“ 10Tehdy jim řekl: „Povstane národ proti národu a království proti království, 
11budou veliká zemětřesení a v mnohých krajinách hlad a mor, hrůzy a veliká znamení z nebes. 12Ale před tím vším na vás 
vztáhnou ruce a budou vás pronásledovat; budou vás vydávat synagógám na soud a do vězení a vodit před krále             
a vládce pro mé jméno. 13To vám bude příležitostí k svědectví. 14Vezměte si k srdci, abyste si předem nepřipravovali, jak 
se budete hájit. 15Neboť já vám dám řeč i moudrost, kterou nedokáže přemoci ani vyvrátit žádný váš protivník. 16Zradí 
vás i vaši rodiče, bratři, příbuzní a přátelé a někteří z vás budou zabiti. 17A všichni vás budou nenávidět pro mé jméno. 
18Ale ani vlas z vaší hlavy se neztratí. 19Když vytrváte, získáte své životy. 20Když uvidíte, že Jeruzalém obkličují vojska, tu 
poznáte, že se přiblížila jeho zkáza. 21Tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor, kteří jsou v Jeruzalémě, ať z něho 
odejdou, a kteří jsou po venkově, ať do něho nevcházejí, 22poněvadž jsou to dny odplaty, v nichž se má naplnit vše, co je 
psáno. 23Běda těhotným a kojícím v oněch dnech! Neboť bude veliké soužení na zemi a hněv proti tomuto lidu. 24Padnou 
ostřím meče, budou jako zajatci odvedeni mezi všecky národy, po Jeruzalému budou šlapat pohané, dokud se jejich čas 
neskončí. 25Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít před řevem 
valícího se moře. 26Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť mocnosti nebeské se 
zachvějí. 27A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou. 28Když se toto začne dít, napřimte se     
a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko.“ 29Vypravoval jim podobenství: „Podívejte se na fíkovník nebo na jiný 
strom: 30Když se už zelenají, sami víte, že léto je blízko. 31Tak i vy, až uvidíte, že se toto děje, vězte, že je blízko království 
Boží. 32Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se to všechno stane. 33Nebe a země pominou, ale má slova 
nikdy nepominou. 34Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a starostmi o živobytí      
a aby vás onen den nepřekvapil jako past. 35Neboť přijde na všechny, kteří přebývají na zemi. 36Buďte bdělí a proste        
v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít, a mohli stanout před Synem člověka.“ 37Ve dne učil    
v chrámě, ale na noc odcházel na horu, která se nazývala Olivová. 38A všechen lid k němu přicházel už časně zrána do 
chrámu, aby ho poslouchal.“ 
Př 16:2  „Člověku se všechny jeho cesty zdají ryzí, ale pohnutky zpytuje Hospodin.“ 
1K 4:5  „Nevyslovujte proto soudy předčasně, dokud Pán nepřijde. On vynese na světlo to, co je skryto ve tmě, a zjeví 
záměry srdcí; tehdy se člověku dostane chvály od Boha.“ 
Dt 10:16  „Obřežte tedy svá neobřezaná srdce a už nebuďte tvrdošíjní.“ 
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ČT 1. března – Dávat je lepší než brát 
2K 9:6.7  „6Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také štědře 

sklízet. 7Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; 

vždyť „radostného dárce miluje Bůh“.“ 
Jk 2:20  „Neuznáš, ty nechápavý člověče, že víra bez skutků není k ničemu?“ 
Ž 34:9  „Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži, který se utíká k němu.“ 
 

PÁ 2. března – Podněty k zamyšlení 
 

   „Duch štědrosti má nebeský původ. Duch sobectví pochází od nepřítele. Kristova sebeobětavá láska se 
zjevila na kříži. Dal vše, co měl, sama sebe, aby zachránil lidstvo. Kristův kříž podněcuje štědrost u každé-
ho Spasitelova následovníka. Základním principem je dávat vždy a znovu. Láska a dobré skutky jsou pra-
vým ovocem křesťanského života. Principem světa je stále jen přijímat a brát. Máme si zajistit své štěstí, ale 
ovocem takového života je utrpení a smrt.“ (Ellen G. Whiteová, Advent Review and Sabbath Herald,         
17. říjen 1882) 

 

 
 
Otázky k rozhovoru 
1. Proč je sobecký život úplným protikladem života ve spojení s Kristem. Jak se vyhnout sobeckému přístu-
pu k životu? 
 

2. „Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť 
‚radostného dárce miluje Bůh‘“ (2K 9,7). Jak bychom se měli cítit, když něco dáváme? 
 

3. Napiš seznam všeho, co jsi v Kristu dostal. Poděkuj Pánu Bohu za to, jak se o tebe stará. 
 

4. Proč sobectví nakonec vždy přinese zármutek? 
 

5. Kdo ve tvém sboru potřebuje pomoc? Můžeš pro něj udělat něco hned teď? Jsi ochotný i něco obětovat? 
 

 
 

3 4 


