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Klí e k rodinné jednot

Týden od 12.05. do 18.05.

Rt 3:9-13 „9Otázal se: „Kdo jsi?“ Odpov d la: „Jsem Rút, tvá služebnice. Rozprost i nad svou služebnicí k ídlo svého
plášt , vždy jsi zastánce.“ 10Nato jí ekl: „Požehnána bu od Hospodina, má dcero. Projevila jsi te v tší oddanost než
d íve, že nechodíš za mládenci, ani nuznými ani bohatými. 11Už se neboj, má dcero! Ud lám pro tebe všechno, o si íkáš.
Všechen m j lid v brán ví, že jsi žena znamenitá. 12Ano, jsem vskutku váš zastánce. Je však ješt jiný zastánce, bližší
p íbuzný než já. 13Z sta tu p es noc. Ráno, bude-li on chtít, dobrá, a se t zastane; nebude-li ochoten být ti zastáncem,
zastanu se t sám, jakože živ je Hospodin. Spi klidn až do rána.““
Rt 4:10.13 „10Koupí jsem získal za manželku i moábskou Rút, ženu Machlónovu, abych zachoval jméno zem elého v jeho
d dictví. Tak nebude vyhlazeno jméno zem elého z kruhu jeho brat í ani z brány jeho rodišt . Jste toho dnes sv dky.“ …
13
I vzal si Bóaz Rút a stala se jeho ženou. Vešel k ní a Hospodin jí dop ál, že ot hotn la a porodila syna.“
Oz 1:2.3.6.8 „2Za íná Hospodinova e skrze Ozeáše. Hospodin Ozeášovi ekl: „Jdi, vezmi si nev stku a ze smilstva m j
d ti. Zem jen smilní a smilní, odvrací se od Hospodina.“ 3On tedy šel a vzal si Gomeru, dceru diblajimskou. Ta ot hotn la a porodila mu syna. … 6Op t ot hotn la a porodila dceru. ekl mu: „Pojmenuj ji Lórucháma (to je Neomilostn ná),
protože nadále nebudu izraelskému domu milostiv; dost jsem jim promíjel. … 8Když odstavila Lóruchámu, ot hotn la
a porodila syna.“
Oz 3:1-3 „1Hospodin mi ekl: „Jdi op t a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Práv tak miluje Hospodin izraelské
syny, i když se obracejí za jinými bohy a milují kolá e z hrozn .“ 2Opat il jsem si ji tedy za patnáct šekel st íbra a za
p ldruhého chómeru je mene. 3 ekl jsem jí: „Po mnoho dní z staneš se mnou, nebudeš smilnit, nebudeš pat it jinému;
také já budu jen s tebou.““
Žd 13:5 „Nedejte se vést láskou k pen z m; bu te spokojeni s tím, co máte. Vždy B h ekl: ‚Nikdy t neopustím a nikdy
se t nez eknu.‘“

PÁ 17. kv tna – Podn ty k zamyšlení
Úsilí o jednotu. „Prvo adým úkolem k es ana je prožívat jednotu v rodin . ... ím blíže k sob mají lenové rodiny, tím bude užite n jší a více povznášející vliv otc , matek, syn a dcer na jejich okolí.“ (AH 37)
Tajemství rodinné jednoty. „P í inou rozd lení a nepochopení v rodinách a v církvi je odd lení se od
Krista. Pokud p icházíme blíž ke Kristu, p icházíme blíž také k sob navzájem. Tajemstvím skute né jednoty v církvi a v rodin není diplomacie, vedení nebo nadlidské úsilí p ekonat obtíže – a koli je t eba i v této
oblasti ud lat opravdu hodn –, ale spole enství s Kristem.“ (AH 179)

Otázky k rozhovoru
1. Uvažujte nad atmosférou ve spole nosti, která ni í jednotu rodiny. Jakou praktickou pomoc m žete nabídnout rodin , která zápasí s t mito negativními vlivy?
2. Nachází se práv te ve vašem sborovém spole enství rodina, která se rozpadla? Pokud ano, co m žete
jako t ída ud lat, abyste každému lenovi takové rodiny v dob krize pomohli?
3. Uvažujte spole n o otázce pod ízení se. Jak tomuto tématu pot ebujeme rozum t v k es anském kontextu? Jak je možné tento princip zneužívat?
4. Které principy budování jednoty rodiny m žete aplikovat na budování jednoty církve (a naopak)?
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Texty na tento týden – Ef 2:11–22; 5:21–6:9; Rt 1:16–18; Gn 33:12–14; J 17:21–26; Ga 3:28

Základní verš
„Neprosím však jen za n , ale i za ty, kte í skrze jejich slovo ve mne uv í; aby všichni byli jedno jako ty,
Ot e, ve mn a já v tob , aby i oni byli v nás, aby tak sv t uv il, že ty jsi m poslal.“ (J 17:20.21)
B h rodinného života p ináší pro jednotlivé leny rodiny r zná životní období. Ve chvíli, kdy do rodiny
p icházejí d ti, nastane pro matku a otce obrovská životní zm na, která je bude provázet po celý život. I pro
jejich potomstvo je to obrovská zm na – z neexistence k existenci. D ti pak procházejí r znými životními
etapami, posléze opustí své rodi e, založí lastní rodinu a budou mít své d ti.
A už jsme v naší sou asné rodin rodi i nebo d tmi, všichni máme n co spole ného – zápasíme s naší
h íšnou p irozeností. Práv ta zp sobuje, že je tak složité ( e eno velmi smí liv ) budovat a zachovat
v rodin jednotu a klid.
Ježíš Kristus svou ob tí v lidském t le smí il na k íži celé lidstvo s Bohem (Ef 2,13–16; Ko 1,21–23).
Toto smí ení p ináší uzdravení i do mezilidských vztah . V každodenním život pot ebujeme vždy nanovo
prožívat Kristovu milost, která jediná nám m že p inést zkušenost opravdové rodinné jednoty. Jen a práv
díky Kristov milosti se to m že stát skute ností.

Týden ve zkratce:
- Kristus jako st ed rodiny
- Budování jednoty
- Sobectví – ni itel rodiny
- Pod ízení se
- Závazek lásky
- Podn ty k zamyšlení

NE 12. kv tna – Kristus jako st ed rodiny
Ef 2:16-20 „16Oba dva usmí il s Bohem v jednom t le, na k íži usmrtil jejich nep átelství. 17P išel
a zv stoval pokoj, pokoj vám, kte í jste dalecí, i t m, kte í jsou blízcí. 18A tak v n m smíme obojí, židé
i pohané, v jednot Ducha stanout p ed Otcem. 19Nejste již tedy cizinci a p ist hovalci, máte právo Božího
lidu a pat íte k Boží rodin . 20Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš.“

Ef 2:11-15.21.22 „11Pamatujte proto vy, kte í jste svým p vodem pohané a kterým ti, kdo jsou ob ezaní na t le a lidskou
rukou, íkají neob ezanci, 12že jste v té dob opravdu byli bez Krista, odlou eni od spole enství Izraele, bez ú asti na
smlouvách Božího zaslíbení, bez nad je a bez Boha na sv t . 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. ... 21V n m je celá stavba pevn spojena a roste v chrám, posv cený v Pánu; 22v n m jste i vy
spole n budováni v duchovní p íbytek Boží.“
Ga 3:28 „Není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu
Ježíši.“
6:4-7 „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. 5Jestliže jsme s ním sjednoceni, protože máme ú ast na jeho
smrti, jist budeme mít ú ast i na jeho zmrtvýchvstání. 6Víme p ece, že starý lov k v nás byl spolu s ním uk ižován, aby
t lo ovládané h íchem bylo zbaveno moci a my už h íchu neotro ili. 7Vždy ten, kdo zem el, je vysvobozen z moci h íchu.“
2K 5:17 „Kdo je v Kristu, je nové stvo ení. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!“
Ef 4:24-32 „24Oble te nové lidství, stvo ené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy. 25Proto zanechte lži
a ‚mluvte pravdu každý se svým bližním‘, vždy jste údy téhož t la.
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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. 31A je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hn v,
k ik, utrhání a s tím i každá špatnost; 32bu te k sob navzájem laskaví, milosrdní, odpoušt jte si navzájem, jako i B h
v Kristu odpustil vám.“

PO 13. kv tna – Budování jednoty
1 Te 3:11.12 „11Sám náš B h a Otec i Ježíš, náš Pán, kéž p ipraví naši cestu k vám! 12Nech Pán dá
bohat r st vaší vzájemné lásce i lásce ke všem, tak jako i my vás milujeme.“

J 17:22 „Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno.“
1J 4:8 „Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože B h je láska.“
J 13:35 „Podle toho všichni poznají, že jste moji u edníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.“
5:5 „A nad je neklame, nebo Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán.“
8:9-11 „9Vy však nejste živi ze své síly, ale z moci Ducha, jestliže ve vás Boží Duch p ebývá. Kdo nemá Ducha Kristova, ten není jeho. 10Je-li však ve vás Kristus, pak vaše t lo sice podléhá smrti, protože jste zh ešili, ale Duch dává život,
protože jste ospravedln ni. 11Jestliže ve vás p ebývá Duch toho, který Ježíše vzk ísil z mrtvých, pak ten, kdo vzk ísil
z mrtvých Krista Ježíše, obživí i vaše smrtelná t la Duchem, který ve vás p ebývá.“
Mk 3:17 „Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jimž dal jméno Boanerges, což znamená ‚synové hromu‘.“
L 9:54.55 „54Když to uvid li u edníci Jakub a Jan, ekli: „Pane, máme p ivolat ohe z nebe, aby je zahubil, jako to
u inil Eliáš?“ 55Obrátil se a pokáral je: „Nevíte, jakého jste ducha.“

ÚT 14. kv tna – Sobectví – ni itel rodiny
Fp 2:3-5 „3V ni em se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v poko e pokládejte jeden druhého
za p edn jšího než sebe; 4každý a má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu. 5Nech je mezi vámi
takové smýšlení jako v Kristu Ježíši.“

Ef 4:24 „Oble te nové lidství, stvo ené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy.“
1J 2:6 „Kdo íká, že v n m z stává, musí žít tak, jak žil on.“
Fp 2:3-11 „3V ni em se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v poko e pokládejte jeden druhého za p edn jšího
než sebe; 4každý a má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu. 5Nech je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu
Ježíši: 6Zp sobem bytí byl roven Bohu, a p ece na své rovnosti nelp l, 7nýbrž sám sebe zma il, vzal na sebe zp sob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podob lov ka 8se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na k íži. 9Proto ho
B h vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, 10aby se p ed jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno – na nebi,
na zemi i pod zemí – 11a k sláv Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.“
1J 3:16-18 „16Podle toho jsme poznali, co je láska, že on za nás položil život. A tak i my jsme povinni položit život za své
bratry. 17Má-li n kdo dostatek a vidí, že jeho bratr má nouzi, a bez soucitu se od n ho odvrátí – jak v n m m že z stávat
Boží láska? 18Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým inem.“

ST 15. kv tna – Pod ízení se
Ef 5:21 „V poddanosti Kristu se pod izujte jedni druhým.“

Ef 5:21-33 „21V poddanosti Kristu se pod izujte jedni druhým: 2ženy svým muž m jako Pánu, 23protože muž je hlavou
ženy, jako Kristus je hlavou církve, t la, které spasil. 24Ale jako církev je pod ízena Kristu, tak ženy mají být ve všem
pod ízeny svým muž m. 25Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni ob toval, 26aby ji posv til
a o istil k tem vody a slovem; 27tak si on sám p ipravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a ehokoli podobného, aby
byla svatá a bezúhonná. 28Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní t lo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe.
29
Nikdo p ece nemá v nenávisti své t lo, ale živí je a stará se o n . Tak i Kristus pe uje o církev; 30vždy jsme údy jeho
t la. 31‚Proto opustí muž otce i matku a p ipojí se k své manželce, a budou ti dva jedno t lo.‘ 32Je to velké tajemství, které
vztahuji na Krista a na církev. 33A tak i každý z vás bez výjimky a miluje svou ženu jako sebe sama a žena a má p ed
mužem úctu.“
Ef 6:1-9 „1D ti, poslouchejte své rodi e, protože to je spravedlivé p ed Bohem. 2‚Cti otce svého i matku svou‘ je p ece
jediné p ikázání, které má zaslíbení: 3‚aby se ti dob e vedlo a abys byl dlouho živ na zemi.‘
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Otcové, nedrážd te své d ti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a napomenutích našeho Pána. 5Otroci, poslouchejte
své pozemské pány s uctivou pokorou a z up ímného p esv d ení jako Krista. 6Nejen naoko, abyste se zalíbili lidem, ale
jako služebníci Kristovi, kte í rádi plní Boží v li 7a lidem slouží ochotn , jako by sloužili Pánu. 8Víte, že Pán odm ní
každého, kdo n co dobrého u iní, a je to otrok nebo svobodný. 9Vy páni, jednejte s otroky také tak a zanechte vyhr žek.
Víte p ece, že jejich i váš Pán je v nebesích, a ten nikomu nestraní.“
Mt 20:26-28 „26Ne tak bude mezi vámi: kdo se mezi vámi chce stát velkým, bu vaším služebníkem; 27a kdo chce být
mezi vámi první, bu vaším otrokem. 28Tak jako Syn lov ka nep išel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal sv j život
jako výkupné za mnohé.“
J 13:4.5 „4Odložil svrchní šat, vzal ln né plátno a p epásal se; 5pak nalil vodu do umyvadla a za al u edník m umývat
nohy a utírat je plátnem, jímž byl p epásán.“
Fp 2:5-8 „5Nech je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši: 6Zp sobem bytí byl roven Bohu, a p ece na své
rovnosti nelp l, 7nýbrž sám sebe zma il, vzal na sebe zp sob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podob lov ka 8se
ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na k íži.“

T 16. kv tna – Závazek lásky
Rt 1:16.17 „16Ale Rút jí odv tila: „Nenaléhej na mne, abych t opustila a vrátila se od tebe. Kamkoli
p jdeš, p jdu, kdekoli z staneš, z stanu. Tv j lid bude mým lidem a tv j B h mým Bohem. 17Kde um eš
ty, um u i já a tam budu pochována. A se mnou Hospodin ud lá, co chce! Rozd lí nás od sebe jen
smrt.““

Gn 33:12-14 „12A navrhl: „Vydejme se na cestu, p jdu s tebou.“ 13Ale on mu odv til: „M j pán ví, že d ti jsou útlé a že
mám s sebou b ezí ovce a krávy. Budou-li hnány po celý den, všechny ovce uhynou. 14Nech se prosím m j pán ubírá p ed
svým otrokem a já potáhnu pomalu, jak m že jít stádo, které je p ede mnou, a jak mohou d ti; pak p ijdu k svému pánu
do Seíru.““
Ex 2:1-10 „1Muž z Léviova domu šel a vzal si lévijskou dceru. 2Žena ot hotn la a porodila syna. Když vid la, jak je
p vabný, ukrývala ho po t i m síce. 3Ale déle už ho ukrývat nemohla. Proto pro n ho p ipravila ze t tiny ošatku, vymazala ji asfaltem a smolou, položila do ní dít a vložila do rákosí p i b ehu Nilu. 4Jeho sestra se postavila opodál, aby zv d la, co se s ním stane. 5Tu sestoupila faraónova dcera, aby se omývala v Nilu, a její dívky se procházely podél Nilu. Vtom
uvid la v rákosí ošatku a poslala svou otrokyni, aby ji p inesla. 6Otev ela ji a spat ila dít , pla ícího chlapce. Bylo jí ho
líto a ekla: „Je z hebrejských d tí.“ 7Jeho sestra se faraónovy dcery otázala: „Mám jít a zavolat kojnou z hebrejských
žen, aby ti dít odkojila?“ 8Faraónova dcera jí ekla: „Jdi!“ D v e tedy šlo a zavolalo matku dít te. 9Faraónova dcera jí
poru ila: „Odnes to dít , odkoj mi je a já ti zaplatím.“ Žena vzala dít a odkojila je. 10Když dít odrostlo, p ivedla je
k faraónov dce i a ona je p ijala za syna. Pojmenovala ho Mojžíš (to je Vytahující) . ekla: „Vždy jsem ho vytáhla
z vody.““
Gn 37:17-28 „17Muž mu ekl: „Odtáhli odtud. Slyšel jsem, jak íkají: ‚Poj me do Dótanu.‘“ Josef tedy šel za svými
bratry a nalezl je v Dótanu. 18Jakmile ho v dálce spat ili, ješt než se k nim p iblížil, smluvili se proti n mu, že ho usmrtí.
19
ekli si mezi sebou: „Hle, mistr sn sem p ichází! 20Poj te, zabijme ho! Pak ho vhodíme do n které cisterny a ekneme:
Sežrala ho divá zv . A uvidíme, co bude z jeho sn !“ 21Když to uslyšel Rúben, rozhodl se vysvobodit ho z jejich rukou.
Zvolal: „P ece ho nebudeme ubíjet!“ 2Dále jim Rúben ekl: „Neprolévejte krev. Vho te ho do cisterny, která je ve stepi,
ale ruku na n j nevztahujte!“ Cht l ho z rukou bratr vysvobodit a p ivést k otci. 23Jakmile Josef p išel k bratr m, strhli
z n ho suknici, tu suknici pest e tkanou, kterou m l na sob . 24Vzali ho a hodili do cisterny. Cisterna byla prázdná, bez
vody. 25Pak se posadili, aby jedli chléb. Tu se rozhlédli a spat ili, jak od Gileádu p ichází karavana Izmaelc ; jejich
velbloudi nesli ladanum, mastix a masti. Táhli s tím dol do Egypta. 26Juda ekl bratr m: „ eho tím dosáhneme, když
svého bratra zabijeme a jeho krev zatajíme? 27Poj te, prodejme ho Izmaelc m, ale sami na n ho nesahejme; vždy je to
náš rodný bratr.“ Brat i ho uposlechli. 28Když midjánští obchodníci jeli kolem, vytáhli Josefa z cisterny a prodali ho
Izmaelc m za dvacet šekel st íbra. Ti p ivedli Josefa do Egypta.“
Rt 1:18 „Když Noemi vid la, že Rút je odhodlána jít s ní, p estala ji p emlouvat.“
Rt 2:11.12.20 „11Bóaz jí odpov d l: „Jsem dob e zpraven o všem, co jsi po smrti svého muže u inila pro svou tchyni, že
jsi opustila otce a matku i rodnou zemi a odešla jsi k lidu, který jsi d íve neznala. 12Nech ti Hospodin odplatí za tv j
skutek. A t bohat odm ní Hospodin, B h Izraele, pod jehož k ídla ses p išla ukrýt!“ … 20Tu ekla Noemi své snaše:
„Požehnán bu od Hospodina, který neod al své milosrdenství od živých ani od mrtvých.“ A pokra ovala: „Ten muž je
náš blízký p íbuzný , pat í k našim zastánc m.““
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