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Nejp esv d iv jší d kaz

Texty na tento týden – J 11:51.52; Ef 2:13–16; 2K 5:17–21; Ef 4:25–5,2;

Následující citát nám pomáhá pochopit, jak byla raná církev, sjednocená v Kristu, schopna zachovat jednotu navzdory vzájemným rozdíl m mezi jednotlivými v ícími, a tak se stát mocným sv dkem pro sv t.
„Písmo ukazuje, jak Duch svatý vedl ranou církev p i jejím rozhodování. Jednalo se o minimáln t i vzájemn související zp soby: (1) zjevení (Duch svatý oznámil lidem, co mají d lat; viz p íb h Kornélia, Ananiáše, Filipa a pravd podobn i situace p i losování, kdo má být apoštolem), (2) Písmo (církev d lala rozhodnutí, p i kterých se nechala vést Písmem) a (3) konsenzus (Duch konal tém nepozorovan své dílo ve
spole enství v ících, a tak vytvá el konsenzus prost ednictvím toho, jak u edníci diskutovali a studovali
Písmo – až nakonec církev rozpoznala, že v jejím st edu p sobí Duch svatý).
Zdá se, že když spole enství v ících zápasilo s kulturními, v rou nými a teologickými problémy ve svém
st edu, Duch svatý pomáhal církvi p ijímat rozhodnutí prost ednictvím konsenzu. V tomto procesu vidíme
aktivní zapojení celého spole enství, nejen jeho vedoucích. Zárove je v procesu rozhodování položen
d raz i na modlitbu. Vedení Ducha m žeme vytušit z toho, jak je spole enství otev ené chápání Božího
slova, jakou zkušenost spole enství prožívá p i napl ování svých pot eb a jakou zkušenost ve své služb
prožívají apoštolové a ostatní v ící. Mnohá rozhodnutí církve se uskute nila tak, že celý proces vedl Duch
svatý a Písmo, modlitba a zkušenost byly prvky teologického rozjímání.“ (FORTIN, Denis, „The Holy
Spirit and the Church“, v Ángel Manuel Rodríguez, ed., Message, Mission, and Unity of the Church, str.
321.322)

Otázky k rozhovoru
1. Uvažujte spole n o aplika ní otázce na st edu. Podle eho bychom se m li rozhodovat, které v rou né
body a jaké jednání je pro nás jako adventisty nezbytné, a které nikoliv?
2. Jaký vztah bychom m li mít ke k es an m z jiných denominací, kte í podobn jako my v í ve smrt
a vzk íšení Ježíše Krista?

Týden od 25.11. do 1.12.

14:1–6; Sk 1:14

Základní verš
„To však [Kaifáš] ne ekl sám ze sebe, ale jako velekn z toho roku vy kl proroctví, že Ježíš má zem ít za
národ, a nejenom za národ, ale také proto, aby rozptýlené d ti Boží shromáždil v jedno.“ (J 11:51.52)
Minulý týden jsme se v novali tomu, jak se jednota projevuje prost ednictvím spole ného poselství,
v jehož st edu se nachází Ježíš jako Spasitel a ty pravdy Písma, na které je položen d raz v ase konce. Naše
identita spo ívá mimo jiné v poselství, které nám B h sv il, a v povolání hlásat toto poselství celému sv tu.
Tento týden se zam íme na viditelnou jednotu církve, která se projevuje v každodenním život v ících
a v poslání církve. Podle Ježíše není posláním církve pouze hlásat Boží poselství o spasení a smí ení. Nedílnou sou ástí tohoto smí ení je i samotná jednota církve. Ve sv t napln ném h íchem a vzpourou stojí
církev jako viditelný sv dek Kristova spásného díla a jeho zachra ující moci. Bez jednoty a soudržnosti,
které se projevují ve sv dectví církve, by v tomto sv t bylo jen velmi t žko vid t spásnou moc k íže. „Jednota s Kristem vytvá í svazek vzájemné jednoty mezi v ícími. Tato jednota je tím nejp esv d iv jším
d kazem majestátnosti a istoty Krista a jeho moci skoncovat s h íchem.“ (5BC 1148)

Týden ve zkratce:
- Pod k ížem Ježíše Krista
- Služba smí ení
- Praktická jednota
- Jednota uprost ed r znosti
- Jednota v poslání
- Podn ty k zamyšlení

NE 25. listopadu – Pod k ížem Ježíše Krista
Ef 1:7-10 „7V n m jsme vykoupeni jeho krví a naše h íchy jsou nám odpušt ny pro p ebohatou milost,
8
kterou nás zahrnul ve vší moudrosti a prozíravosti, 9když nám dal poznat tajemství svého zám ru, svého
milostivého rozhodnutí, jímž si p edsevzal, 10že podle svého plánu, až se naplní as, p ivede všechno na
nebi i na zemi k jednot v Kristu.“
Ga 3:26.27 „26Vy všichni jste p ece skrze víru syny Božími v Kristu Ježíši. 27Nebo vy všichni, kte í jste byli pok t ni
v Krista, také jste Krista oblékli.“
6:3.4 „3Nevíte snad, že všichni, kte í jsme pok t ni v Krista Ježíše, byli jsme pok t ni v jeho smrt? 4Byli jsme tedy
k tem spolu s ním poh beni ve smrt, abychom – jako Kristus byl vzk íšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce – i my
vstoupili na cestu nového života.“

PO 26. listopadu – Služba smí ení
2K 5:17-21 „17Kdo je v Kristu, je nové stvo ení. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! 18To všecko je
z Boha, který nás smí il sám se sebou skrze Krista a pov il nás, abychom sloužili tomuto smí ení.
19
Nebo v Kristu B h usmí il sv t se sebou. Nepo ítá lidem jejich provin ní a nám uložil zv stovat toto
smí ení. 20Jsme tedy posly Kristovými, B h vám domlouvá našimi ústy; na míst Kristov vás prosíme:
dejte se smí it s Bohem! 21Toho, který nepoznal h ích, kv li nám ztotožnil s h íchem, abychom v n m
dosáhli Boží spravedlnosti.“

Ef 2:13-16 „13Ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdálení, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev. 14V n m je náš
pokoj, on dvojí spojil vjedno, když zbo il ze , která rozd luje a p sobí svár. Svou ob tí odstranil 15zákon ustanovení
a p edpis , aby z t ch dvou, z žida i pohana, stvo il jednoho nového lov ka, a tak nastolil pokoj. 16Oba dva usmí il
s Bohem v jednom t le, na k íži usmrtil jejich nep átelství.“
J 13:35 „Podle toho všichni poznají, že jste moji u edníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.“
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Ef 3:8-11 „8Mn , daleko nejmenšímu ze všech brat í, byla dána ta milost, abych pohan m zv stoval nevystižitelné
Kristovo bohatství 9a vynesl na sv tlo smysl tajemství od v k ukrytého v Bohu, jenž vše stvo il: 10B h chce, aby nebeským vládám a mocnostem bylo nyní skrze církev dáno poznat jeho mnohotvarou moudrost, 11podle odv kého ur ení,
které naplnil v Kristu Ježíši, našem Pánu.“

ÚT 27. listopadu – Praktická jednota
Ef 4:31.32 „31A je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hn v, k ik, utrhání a s tím i každá špatnost;
32
bu te k sob navzájem laskaví, milosrdní, odpoušt jte si navzájem, jako i B h v Kristu odpustil vám.
Ef 5:1.2 „1Jako milované d ti následujte Božího p íkladu 2a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás
a sám sebe dal za nás jako dar a ob , jejíž v n je Bohu milá.“

Fp 2:5 „Nech je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši.“
Ef 4:25-30 „25Proto zanechte lži a ‚mluvte pravdu každý se svým bližním‘, vždy jste údy téhož t la. 26‚Hn váte-li se,
neh ešte.‘ Nenechte nad svým hn vem zapadnout slunce 27a nedop ejte místa áblu. 28Kdo kradl, a už nekrade, ale a
rad ji p iloží ruce k po ádné práci, aby se m l o co rozd lit s pot ebnými. 29Z vašich úst a nevyjde ani jedno špatné
slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je t eba, a tak poslucha m p ineslo milost. 30A nezarmucujte svatého
Ducha Božího, jehož pe e nesete pro den vykoupení.“
Ko 3:1-17 „1Protože jste byli vzk íšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. 2K tomu
sm ujte, a ne k pozemským v cem. 3Zem eli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu. 4Ale až se ukáže Kristus, váš
život, tehdy i vy se s ním ukážete v sláv . 5Proto umrtvujte své pozemské sklony: smilstvo, necudnost, váše , zlou touhu
a hrabivost, která je modloslužbou. 6Pro takové v ci p ichází Boží hn v. 7I vy jste d íve tak žili. 8Ale nyní odho te to
všecko: zlobu, hn v, špatnost, rouhání, pomluvy z vašich úst. 9Neobelhávejte jeden druhého, svle te ze sebe starého
lov ka i s jeho skutky 10a oble te nového, který dochází pravého poznání, když se obnovuje podle obrazu svého Stvo itele. 11Potom už není ek a Žid, ob ezaný a neob ezaný, barbar, divoch, otrok a svobodný – ale všechno a ve všech Kristus.
12
Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oble te milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trp livost. 13Snášejte se
navzájem a odpoušt jte si, má-li kdo n co proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpoušt jte i vy. 14P edevším však
m jte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti. 15A ve vašem srdci a vládne pokoj Krist v, k n muž jste byli povoláni
v jedno spole né t lo. A bu te vd ni. 16Nech ve vás p ebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se
navzájem u te a napomínejte a s vd ností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zp vem, jak vám dává Duch.
17
Všechno, cokoli mluvíte nebo d láte, i te ve jménu Pána Ježíše a skrze n ho d kujte Bohu Otci.“
Mt 7:12 „Jak byste cht li, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi; v tom je celý Zákon i Proroci.“
Ga 6:2 „Berte na sebe b emena jedni druhých, tak naplníte zákon Krist v.“
Mt 16:24-26 „24Tehdy ekl Ježíš svým u edník m: „Kdo chce jít za mnou, zap i sám sebe, vezmi sv j k íž a následuj
mne. 25Nebo kdo by cht l zachránit sv j život, ten o n j p ijde; kdo však ztratí sv j život pro mne, nalezne jej. 26Jaký
prosp ch bude mít lov k, získá-li celý sv t, ale sv j život ztratí? A za získá lov k sv j život zp t?“
1Pt 3:3.4 „3Pro vás se nehodí vn jší ozdoba – splétat si vlasy, ov šovat se zlatem, st ídat od vy – 4nýbrž to, co je skryto
v srdci a co je nepomíjitelné: tichý a pokojný duch; to je p ed Bohem p evzácné.“
1K 10:31 „A tedy jíte i pijete i cokoli jiného d láte, všecko i te k sláv Boží.“
1Pt 2:11.12 „11Milovaní, v tomto sv t jste cizinci bez domovského práva. Prosím vás proto, zdržujte se sobeckých vášní,
které vedou boj proti duši, 12a žijte vzorn mezi pohany; tak aby ti, kdo vás oso ují jako zlo ince, prohlédli a za vaše
dobré iny vzdali chválu Bohu ‚v den navštívení‘.“
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14:14.17.21 „14Vím a jsem p esv d en v Pánu Ježíši, že nic není ne isté samo v sob , ale tomu, kdo n co pokládá za
ne isté, je to ne isté. … 17Vždy království Boží není v tom, co jíte a pijete, nýbrž ve spravedlnosti, pokoji a radosti
z Ducha svatého. … 21Je tedy dobré nejíst maso a nepít víno a ned lat nic, co je tvému bratru kamenem úrazu.“
Sk 13:14 „P es Perge šli dál do Pisidské Antiochie. Když nastala sobota, vešli do synagógy a posadili se.“
Sk 16:13 „V sobotu jsme vyšli za bránu k ece, protože jsme se domnívali, že tam bude modlitebna; posadili jsme se
a mluvili k ženám, které se tam sešly.“
Sk 17:2 „Pavel jako obvykle p išel do jejich shromážd ní a po t i soboty k nim mluvil.“

T 29. listopadu – Jednota v poslání
Sk 2:46.47 „46Každého dne pobývali svorn v chrámu, po domech lámali chléb a d lili se o jídlo s radostí
a s up ímným srdcem. 47Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denn p idával k jejich spole enství
ty, které povolával ke spáse.“
L 22:24 „Vznikl mezi nimi spor, kdo z nich je asi nejv tší.“
Sk 1:14 „Ti všichni se svorn a vytrvale modlili spolu se ženami, s Marií, matkou Ježíšovou, a s jeho bratry.“
Sk 2:1 „Když nastal den Letnic, byli všichni shromážd ni na jednom míst .“
J 18:15-18.25-27 „15Za Ježíšem šel Šimon Petr a jiný u edník. Ten u edník byl znám velekn zi a vešel s Ježíšem do
nádvo í velekn zova domu. 16Petr z stal venku p ed vraty. Ten druhý u edník, který byl znám velekn zi, vyšel, promluvil
s vrátnou a zavedl Petra dovnit . 17Tu ekla služka vrátná Petrovi: „Nepat íš i ty k u edník m toho lov ka?“ On ekl:
„Nepat ím.“ 18Pon vadž bylo chladno, ud lali si sluhové a strážci ohe a stáli kolem n ho, aby se oh áli. I Petr stál
s nimi a oh íval se. …
25
Šimon Petr stál ješt u ohn a oh íval se. ekli mu: „Nejsi i ty z jeho u edník ?“ On to zap el: „Nejsem.“ 26Jeden
z velekn zových sluh , p íbuzný toho, jemuž Petr u al ucho, ekl: „Což jsem t s ním nevid l v zahrad ?“ 27Petr op t
zap el; a vtom zakokrhal kohout.“
J 20:25 „Ostatní u edníci mu ekli: „Vid li jsme Pána.“ Odpov d l jim: „Dokud neuvidím na jeho rukou stopy po
h ebech a dokud nevložím do nich sv j prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuv ím.““
Mk 10:35-41 „35P istoupili k n mu Jakub a Jan, synové Zebedeovi, a ekli mu: „Mist e, cht li bychom, abys nám u inil,
o t požádáme.“ 36 ekl jim: „Co chcete, abych vám u inil?“ 37Odpov d li mu: „Dej nám, abychom m li místo jeden po
tvé pravici a druhý po levici v tvé sláv .“ 38Ale Ježíš jim ekl: „Nevíte, o žádáte. M žete pít kalich, který já piji, nebo být
pok t ni k tem, kterým já jsem k t n?“ 39Odpov d li: „M žeme.“ Ježíš jim ekl: „Kalich, který já piji, budete pít a k tem,
kterým já jsem k t n, budete pok t ni. 40Ale ud lovat místa po mé pravici i levici není má v c; ta místa pat í t m, jimž
jsou p ipravena.“ 41Když to uslyšelo ostatních deset, za ali se hn vat na Jakuba a Jana.“
Mt 9:9 „Když šel Ježíš odtud dál, vid l v celnici sed t lov ka jménem Matouš a ekl mu: „Poj za mnou!“ On vstal
a šel za ním.“

ST 28. listopadu – Jednota uprost ed r znosti
14:1-4 „1Bratra ve ví e slabšího p ijímejte mezi sebe, ale nep ete se s ním o jeho názorech. 2N kdo
t eba v í, že m že jíst všechno, slabý však jí jen rostlinnou stravu. 3Ten, kdo jí všecko, nech nezleh uje
toho, kdo nejí, a kdo nejí, nech neodsuzuje toho, kdo jí; vždy B h jej p ijal za svého. 4Kdo jsi ty, že
soudíš cizího služebníka? O tom, zda obstojí i ne, rozhoduje jeho vlastní pán. A on obstojí, nebo Pán
má moc jej podep ít.“
14:5.6 „5N kdo rozlišuje dny, jinému je den jako den. Každý nech má jistotu svého p esv d ení. 6Kdo zachovává
ur ité dny, zachovává je Pánu. Kdo jí, d lá to Pánu ke cti, nebo d kuje Bohu; a kdo nejí, d lá to také Pánu ke cti, nebo
i on d kuje Bohu.“
Sk 10:14 „Petr odpov d l: „To ne, Pane! Ješt nikdy jsem nejedl nic, co poskvr uje a zne iš uje.““
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