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Víra v rodin

Týden od 09.06. do 15.06.

Texty na tento týden – Sk 10:1–28.34.35; 1K 2:2; 1Te 5:21.22; J 1:12.13; 3:7; 1J 5:1

Základní verš
„Proto i my, obklopeni takovým zástupem sv dk , odho me všecku p ít ž i h ích, který se nás tak snadno
p ichytí, a vytrvejme v b hu, jak je nám uloženo, s pohledem up eným na Ježíše, který vede naši víru od
po átku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil k íž, nedbaje na potupu; proto usedl po
pravici Božího tr nu.“ (Žd 12:1.2)
A už se nacházíme v jakémkoli období našeho života nebo a je naše situace jakákoliv, každý z nás žije
v konkrétním kulturním a spole enském prost edí. Naši rodi e a naše d ti, domovy, rodiny a dokonce
i sborové spole enství – všichni jsme ovlivn ni spole ností, v níž žijeme. Nap íklad zm na bohoslužebného
dne ze soboty na ned li, a koli svou roli sehrály jist i další faktory, je z ejmým p íkladem toho, jak kultura
spole nosti siln a škodliv ovlivnila církev.
I k es anské rodiny jsou pod neustálým vlivem r zných spole enských výzev. N kdy je vliv prost edí
dobrý, pozitivní, ale až p íliš asto je tomu p esn naopak.
Velmi dobrou zprávou je, že moc evangelia nám dává moudrost, rozvahu a sílu, abychom se um li vypoádat s problémy, jejichž zdrojem je vliv spole nosti. Tento týden se budeme v novat otázce, jak se m žeme
stát Božími d tmi „bez poskvrny uprost ed pokolení pok iveného a zvráceného“ a jak m žeme zá it „jako
hv zdy, které osv cují sv t“ (Fp 2,15).

Týden ve zkratce:
- Držet se toho, co je správné
- Vliv spole nosti na rodinu
- Podpora rodin v období zm n
- Víra první generace
- Poslové v 21. století
- Podn ty k zamyšlení

NE 9. ervna – Držet se toho, co je správné

Sk 10:34.35 „34A Petr se ujal slova: „Nyní skute n vidím, že B h nikomu nestraní,
národ je mu milý ten, kdo v n ho v í a iní, co je spravedlivé.“

35

ale v každém

Sk 10:1-28 „1V Cesareji žil n jaký muž jménem Kornélius, d stojník pluku, zvaného Italský. 2Byl to lov k zbožný,
s celou svou rodinou v il v jediného Boha, byl velmi št drý v i židovskému lidu a pravideln se modlil k Bohu. 3Ten m l
kolem t etí hodiny odpoledne vid ní, v n mž jasn spat il Božího and la, jak k n mu vchází a volá na n j: „Kornélie!“
4
Pohlédl na n j a pln bázn ekl: „Co si p eješ, Pane?“ And l odpov d l: „B h p ijal tvé modlitby a almužny a pamatuje
na tebe. 5Vyprav hned posly do Joppe, a sem p ivedou Šimona, zvaného Petr. 6Bydlí u Šimona koželuha, který má d m
u mo e.“ 7Když odešel ten and l, zavolal si Kornélius ze svých lidí dva sluhy a jednoho zbožného vojáka ze své stráže,
8
všechno jim vypravoval a pak je vyslal do Joppe. 9Druhého dne, práv když se blížili k m stu, vyšel Petr za poledne na
rovnou st echu domu, aby se modlil. 10Pak dostal hlad a cht l se najíst. Zatímco mu p ipravovali jídlo, upadl do vytržení
mysli: 11Vidí, jak se z otev eného nebe cosi snáší; podobalo se to veliké placht , kterou spoušt jí za ty i cípy k zemi.
12
Byly v ní všechny druhy živo ich : tvernožci, plazi i ptáci. 13Tu k n mu zazn l hlas: „Vsta , Pet e, zabíjej a jez!“ 14Petr
odpov d l: „To ne, Pane! Ješt nikdy jsem nejedl nic, co poskvr uje a zne iš uje.“ 15Ale hlas se ozval znovu: „Co B h
prohlásil za isté, nepokládej za ne isté.“ 16To se opakovalo t ikrát a zase to všechno bylo vyneseno vzh ru do nebe.
17
Zatímco Petr úporn p emýšlel, co to jeho vid ní m že znamenat, poda ilo se Kornéliovým posl m nalézt Šimon v d m.
Zastavili se p ed vraty, 18zavolali a ptali se, zda tu bydlí Šimon, kterému íkají Petr. 19A Petr stále ješt p emýšlel o svém
vid ní, když mu Duch ekl: „Jsou tu t i muži a hledají t ; 20sejdi hned dol a bez rozpak s nimi jdi, nebo já jsem je
poslal.“ 21Petr tedy sešel dol k t m muž m a ekl: „Já jsem ten, kterého hledáte. Pro jste za mnou p išli?“ 22Oni odpov d li: „Posílá nás setník Kornélius, muž spravedlivý, který v í v jediného Boha a má dobrou pov st u všeho židovského
lidu. Zjevil se mu and l a rozkázal mu, aby t pozval do svého domu a vyslechl, co mu máš íci.“
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Petr je zavedl dovnit a nechal je u sebe p es noc. Hned druhého dne se s nimi Petr vydal na cestu a ješt n kolik brat í
z Joppe ho doprovázelo. 24Nazít í p išli do Cesareje. Kornélius je o ekával a spolu s ním jeho p íbuzní a nejbližší p átelé.
25
Když cht l Petr vejít, vyšel mu Kornélius vst íc, padl na kolena a poklonil se mu. 26Ale Petr jej p inutil vstát a ekl:
„Vsta , vždy i já jsem jen lov k.“ 27Za rozhovoru vešli dovnit a Petr shledal, že je tam shromážd no mnoho lidí.
28
Promluvil k nim: „Dob e víte, že žid m není dovoleno stýkat se s pohany a navšt vovat je. Mn však B h ukázal, abych
si o žádném lov ku nemyslel, že styk s ním poskvr uje nebo zne iš uje.“
Sk 15:19.20.28.29 „19Proto já soudím, abychom ned lali potíže pohan m, kte í se obracejí k Bohu, 20ale jen jim napsali,
aby se vyhýbali všemu, co p išlo do styku s pohanskou bohoslužbou, aby nežili ve smilstvu, aby nejedli maso zví at, která
nebyla zbavena krve, a aby nepožívali krev. … 27Posíláme k vám tedy Judu a Silase, kte í vám to vše sami potvrdí. 28Toto
jest rozhodnutí Ducha svatého i naše: Nikdo a vás nezat žuje jinými povinnostmi než t mi, které jsou naprosto nutné:
29
Zdržujte se všeho, co bylo ob továno modlám, také krve, pak masa zví at, která nebyla zbavena krve, a kone n smilstva. Jestliže se toho všeho vyvarujete, budete jednat správn . Bu te zdrávi.“
1K 2:2 „Kdybych já vás zarmoutil, kdo m pot ší, ne-li vy, které jsem zarmoutil?“
1Te 5:21.22 „21Všecko zkoumejte, dobrého se držte, 22zlého se chra te v každé podob .“
J 16:13 „Jakmile však p ijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, nebo nebude mluvit sám ze sebe, ale bude
mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má p ijít.“

PO 10. ervna – Vliv spole nosti na rodinu
Gn 18:19 „D v rn jsem se s ním sblížil, aby p ikazoval svým syn m a všem, kte í p ijdou po n m:
„Dbejte na Hospodinovu cestu a jednejte podle spravedlnosti a práva, a Hospodin Abrahamovi splní, co
mu p islíbil.““

Gn 16:1-3 „1Sáraj, žena Abramova, mu nerodila. M la egyptskou otrokyni, která se jmenovala Hagar. 2Jednou ekla
Sáraj Abramovi: „Hle, Hospodin mi nedop ál, abych rodila, vejdi tedy k mé otrokyni, snad budu mít syna z ní.“ Abram
Sárajiny rady uposlechl. 3Vzala tedy Abramova žena Sáraj svou otrokyni, Hagaru egyptskou, deset let po tom, co se
Abram usadil v kenaanské zemi, a dala ji svému muži Abramovi za ženu.“
Gn 35:1-4 „1I ekl B h Jákobovi: „Vsta a vystup do Bét-elu, usa se tam a ud lej tam oltá Bohu, který se ti ukázal,
když jsi prchal p ed svým bratrem Ezauem.“ 2Jákob tedy ekl svému domu i všem, kte í byli s ním: „Zbavte se cizích
boh , které máte mezi sebou! O is te se, p evlékn te si šat, 3budeme putovat do Bét-elu. Chci tam ud lat oltá Bohu, který
mi odpov d l v den mého soužení a byl se mnou na cest , kterou jsem šel.“ 4Odevzdali tedy Jákobovi všechny cizí b žky,
které u sebe m li, i všechny náušnice a Jákob je zakopal pod posvátným stromem u Šekemu.“
Ezd 10 „1Zatímco se Ezdráš modlil, vyznával h íchy a v plá i se p ed Božím domem vrhl k zemi , shromáždilo se k n mu
z Izraele p eveliké shromážd ní muž , žen i d tí a lid se dal do usedavého plá e. 2Tu promluvil Šekanjáš, syn Jechíel v,
ze syn Élamových, a ekl Ezdrášovi: „Zpronev ili jsme se svému Bohu, když jsme si p ivedli ženy cizinky z národ
zem . P esto je ješt pro Izraele nad je. 3Uzav eme nyní smlouvu se svým Bohem, že propustíme všechny ženy cizinky
i jejich d ti podle rozhodnutí Panovníka i t ch, kdo se t esou p ed p íkazem našeho Boha. A se stane podle Zákona!
4
Vsta ! To bude tv j úkol. My jsme s tebou. Bu rozhodný a jednej!“ 5Ezdráš vstal a vyzval p edáky kn ží, levit i všeho
Izraele k p ísaze, že budou jednat podle toho slova. A oni p ísahali. 6Pak odešel Ezdráš od Božího domu a šel do komory
Jóchanana, syna Eljašíbova. Vešel tam, nejedl chleba a nepil vody a truchlil nad zpronev rou p esídlenc . 7Dali rozhlásit
všem syn m p esídlenc v Judsku a Jeruzalém , aby se shromáždili do Jeruzaléma. 8Nedostaví-li se n kdo do t í dn
podle rozhodnutí p edák a starších, všechen jeho majetek propadne klatb a on bude vylou en ze shromážd ní p esídlenc . 9K t etímu dni se shromáždili do Jeruzaléma všichni muži judští a benjamínští. Bylo to dvacátého dne devátého
m síce. Všechen lid se usadil na prostranství u Božího domu. Chv li se kv li té v ci i kv li deš m. 10Tu povstal kn z
Ezdráš a ekl jim: „Zpronev ili jste se, že jste si p ivedli ženy cizinky. Rozmnožili jste provin ní Izraele. 11Nyní vzdejte
chválu Hospodinu, Bohu svých otc , a jednejte podle jeho v le. Odd lte se od národ zem a od žen cizinek!“ 12Celé
shromážd ní hlasit odpov d lo: „Ano, budeme jednat podle tvého slova. 13Avšak lidu je mnoho a je doba deš . Nem žeme stát venku. To není záležitost, která se vy ídí za den nebo dva, vždy tohoto p estupku se dopustilo mnoho z nás. 14A
naši p edáci zastupují celé shromážd ní. Každý, kdo si v našich m stech p ivedl ženu cizinku, p ijde v ur ený as a s ním
starší p íslušného m sta a jeho soudcové. Je t eba, abychom od sebe odvrátili planoucí hn v svého Boha a odstranili tuto
v c.“ 15Jen Jónatan, syn Asáel v, a Jachzejáš, syn Tikv v, se postavili proti tomu, a Mešulám a levita Šabetaj je podporovali.
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Ale synové p esídlenc to u inili tak, že kn z Ezdráš si odd lil muže, p edstavitele rod , všechny jmenovit podle jejich
otcovských rod . Zasedli prvního dne desátého m síce, aby v c vyšet ili. 17Do prvního dne prvního m síce dokon ili
šet ení u všech muž , kte í si p ivedli ženy cizinky. 18Ukázalo se, že z kn žských syn si p ivedli ženy cizinky tito : ze syn
Jéšuy, syna Jósadakova, a z jeho brat í: Maasejáš, Elíezer, Jaríb a Gedaljáš. 19Podáním ruky slíbili , že své ženy propustí. Za své provin ní ob tovali berana. 20Ze syn Imérových: Chananí a Zebadjáš. 21Ze syn Charimových: Maasejáš,
Elijáš, Šemajáš, Jechíel a Uzijáš. 22Z Pašchúrových syn : Eljóenaj, Maasejáš, Jišmael, Netanel, Józabad a Eleása.
23
Z levit : Józabad, Šimeí, Kelajáš ili Kelíta, Petachjáš, Juda a Elíezer. 24Ze zp vák : Eljašíb. Z vrátných: Šalúm, Telem
a Urí. 25Z ostatního Izraele: z Pareóšových syn : Ramjáš, Jizijáš, Malkijáš, Minjamín, Eleazar, Malkijáš a Benajáš.
26
Z Élamových syn : Matanjáš, Zekarjáš, Jechíel, Abdí, Jeremót a Elijáš. 27Ze Zatúových syn : Eljóenaj, Eljašíb, Matanjáš, Jeremót, Zábad a Azíza. 28Z Bebajových syn : Jóchanan, Chananjáš, Zabaj, Atlaj. 29Z Baníových syn : Mešulám,
Malúk, Adajáš, Jašúb, Šeal, Jeramót. 30Z Pachat-moábových syn : Adna, Kelal, Benajáš, Maasejáš, Matanjáš, Besalel,
Binúj a Menaše. 31Dále Charimovi synové: Elíezer, Jišijáš, Malkijáš, Šemajáš, Šimeón, 32Binjamín, Malúk, Šemarjáš.
33
Z Chašumových syn : Matenaj, Matata, Zábad, Elípelet, Jeremaj, Menaše, Šimeí. 34Z Baníových syn : Maadaj, Amrám
a Uel, 35Benajáš, Bedjáš, Keluhí, 36Vanjáš, Meremót, Eljašíb, 37Matanjáš, Matenaj, Jaasaj, 38Baní, Binúj, Šimeí,
39
Šelemjáš, Nátan, Adajáš, 40Maknadbaj, Šašaj, Šaraj, 41Azarel, Šelemjáš, Šemarjáš, 42Šalúm, Amarjáš, Josef. 43Z Nébových syn : Jeíel, Matitjáš, Zábad, Zebína, Jadaj, Jóel, Benajáš. 44Ti všichni si vzali ženy cizinky. Byly mezi nimi i ženy,
s nimiž už zplodili syny.“
1Kr 11:1.2 „1Král Šalomoun si zamiloval mnoho žen cizinek, faraónovu dceru, Moábky, Amónky, Edómky, Sidó anky
a Chetejky, 2z t ch pronárod , o nichž Hospodin Izraelc m ekl: „Nebudete vcházet k nim a oni nebudou vcházet k vám.
Jist by naklonili vaše srdce ke svým boh m.“ Šalomoun k nim p ilnul velkou láskou.“

ÚT 11. ervna – Podpora rodin v období zm n

Da 1:8.9 „8Ale Daniel si p edsevzal, že se neposkvrní… 9A B h dal Danielovi dojít u velitele dvo an
milosrdenství a slitování.“

Gn 12:1-5 „1I ekl Hospodin Abramovi: „Odejdi ze své zem , ze svého rodišt a z domu svého otce do zem , kterou ti
ukážu. 2U iním t velkým národem, požehnám t , velké u iním tvé jméno. Sta se požehnáním! 3Požehnám t m, kdo
žehnají tob , prokleji ty, kdo ti zlo e í. V tob dojdou požehnání veškeré eledi zem .“ 4A Abram se vydal na cestu, jak
mu Hospodin p ikázal. Šel s ním také Lot. Abramovi bylo sedmdesát p t let, když odešel z Cháranu. 5Vzal svou ženu Sáraj
a Lota, syna svého bratra, se vším jm ním, jehož nabyli, i duše, které získali v Cháranu. Vyšli a ubírali se do zem kenaanské a p išli tam.“
Est 2:7-9 „7Vychovával Hadasu neboli Ester, dceru svého strýce, protože nem la otce ani matku. Byla to dívka krásné
postavy a p vabného vzhledu. Po smrti jejího otce a její matky ji Mordokaj p ijal za dceru. 8Když se rozhlásil král v
výrok, totiž jeho zákon, a mnoho dívek bylo shromážd no na hrad v Šúšanu pod dohled Hegaj v, byla vzata i Ester do
královského domu pod dohled Hegaje, strážce žen. 9Dívka se mu zalíbila a získala jeho náklonnost. Neprodlen jí poskytl
náležitou pé i i p íd ly jídla . P id lil jí též sedm vyhlédnutých dívek z královského domu a p emístil ji i její dívky do
nejlepší ásti ženského domu.“
Da 1 „1Ve t etím roce kralování Jójakíma, krále judského, p itáhl Nebúkadnesar, babylónský král, k Jeruzalému a oblehl
jej. 2Panovník Hospodin mu vydal do rukou judského krále Jójakíma a ást nádob Božího domu. Nebúkadnesar je dopravil do zem Šineáru, do domu svého božstva; nádoby dal dopravit do klenotnice svého boha. 3Pak rozkázal král Ašpenazovi, vrchnímu nad dvo any, aby p ivedl z Izraelc , a to z královského potomstva a ze šlechty, 4jinochy bez jakékoli vady,
p kného vzhledu, zb hlé ve veškeré moudrosti, kte í si osvojili poznání, rozum jí všemu v d ní a jsou schopni stávat
v královském paláci a nau it se kaldejskému písemnictví a jazyku. 5Král pro n ur il každodenní p íd l z královských
lah dek a z vína, které pil p i svých hodech, a dal je vychovávat po t i roky. Po jejich uplynutí m li stávat p ed králem.
6
Z Judejc byli mezi nimi Daniel, Chananjáš, Míšael a Azarjáš. 7Velitel dvo an jim zm nil jména: Danielovi dal jméno
Beltšasar, Chananjášovi Šadrak, Míšaelovi Méšak a Azarjášovi Abed-nego. 8Ale Daniel si p edsevzal, že se neposkvrní
královskými lah dkami a vínem, které pil král p i svých hodech. Požádal velitele dvo an , aby se nemusel poskvr ovat.
9
A B h dal Danielovi dojít u velitele dvo an milosrdenství a slitování. 10Velitel dvo an však Danielovi ekl: „Bojím se
krále, svého pána, který vám ur il pokrm a nápoj. Když uvidí, že jste v tvá i p epadlejší než jinoši z vašich ad, p ipravíte
m u krále o hlavu.“ 11Daniel tedy navrhl opatrovníkovi, kterého ur il velitel dvo an nad Danielem, Chananjášem,
Míšaelem a Azarjášem: 12„Zkus to se svými služebníky po deset dní. A nám dávají k jídlu zeleninu a k pití vodu.13Potom
porovnáš vzhled náš a vzhled jinoch , kte í jedli královské lah dky, a u i se svými služebníky podle toho, co uvidíš.“
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Opatrovník je v té v ci vyslyšel a zkusil to s nimi po deset dní. 15Po uplynutí deseti dn se ukázalo, že jejich vzhled je
lepší; byli statn jší než ostatní jinoši, kte í jedli královské lah dky. 16Opatrovník tedy odnášel jejich lah dky a víno, které
m li pít, a dával jim zeleninu. 17A B h dal t m ty em jinoch m v d ní a zb hlost ve veškerém písemnictví a moudrosti.
Danielovi dal nadto porozum t všem vid ním a sn m. 18Po uplynutí doby, kdy podle králova na ízení m li být p edvedeni,
p ivedl je velitel dvo an p ed Nebúkadnesara. 19Král s nimi rozmlouval a žádný mezi nimi nebyl shledán takový jako
Daniel, Chananjáš, Míšael a Azarjáš. Proto stávali p ed králem. 20Pokud šlo o porozum ní moudrosti, které od nich král
vyžadoval, shledal, že desetkrát p ed í všechny v štce a zaklína e, kte í byli v celém jeho království. 21A Daniel tam z stal
až do prvního roku vlády krále Kýra.“

ST 12. ervna – Víra první generace

J 1:12.13 „12T m pak, kte í ho p ijali a v í v jeho jméno, dal moc stát se Božími d tmi. 13Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako d ti pozemských otc , nýbrž narodili se z Boha.“
Sd 2:7-11 „7Lid sloužil Hospodinu po všechny dny Jozuovy a po celou dobu života starších, kte í Jozua
p ežili a vid li celé velké Hospodinovo dílo, které pro Izraele vykonal. 8I zem el Hospodin v služebník
Jozue syn Nún v, ve v ku sto desíti let. 9Pochovali ho na jeho d di ném území v Timnat-cheresu v Efrajimském poho í severn od hory Gaaše. 10Též celé ono pokolení se odebralo ke svým otc m. Po nich
nastoupilo jiné pokolení, které neznalo Hospodina ani jeho dílo, jež pro Izraele vykonal. 11Izraelci se
dopoušt li toho, co je zlé v Hospodinových o ích, a sloužili baal m.“
Sd 2:9.12.13 „12Opustili Hospodina, Boha svých otc , který je vyvedl z egyptské zem . Chodili za jinými bohy, za božstvy
t ch národ , které byly kolem nich, a klan li se jim. Tak Hospodina uráželi. 13Opustili Hospodina a sloužili Baalovi
a Aštoret .‘“
J 3:7 „Nediv se, že jsem ti ekl: Musíte se narodit znovu.“
1J 5:1 „Každý, kdo v í, že Ježíš je Kristus, je zrozen z Boha; a kdo má rád otce, má rád i jeho dít .“

Víra v rodin

Týden od 09.06. do 15.06.

PÁ 14. ervna – Podn ty k zamyšlení
P e t te si 39. kapitolu „Daniel v Babylónu“ z knihy Od slávy k úpadku (PK 479–490; OSU 180–184)
a kapitolu „Opravdová radost“ z knihy Cesta k vnit nímu pokoji (SC 115–126; CVP 117–125).
B h nikoho neup ednost uje. „Kristovo náboženství vyzdvihuje toho, kdo je p ijímá, na vyšší úrove
myšlení a jednání. Sou asn však p edstavuje každého jednotlivce lidského pokolení jako rovnocenný
objekt Boží lásky. Vždy všichni jsme byli vykoupeni ob tí jeho Syna. Bohatí i chudí, vzd laní i nevzd laní
– všichni se setkáváme u Ježíšových nohou. Nezáleží na spole enském postavení ani na ni em jiném. Když
se díváme na toho, kdo byl proboden pro naše h íchy, všechny pozemské rozdíly mezi námi jsou smazány.
Sebezap ení, shovívavost a nekone ný soucit toho, který byl vyvýšen v nebesích, zahanbuje lidskou pýchu
a rozd lování lidí do sociálních t íd. isté, neposkvrn né náboženství p edstavuje své nebeské principy tím,
že sjednocuje všechny, kte í se posv cují prost ednictvím pravdy. Všichni jsou koupeni za velikou cenu,
všichni jsou stejn závislí na Kristu, který je vykoupil.“ (GW 330)

Otázky k rozhovoru
1. Uvažujte spole n o vašich odpov dích na otázku z ned le.
2. Co d lá vaše spole enství pro výchovu mladé generace v ících? Co m žete jako jednotlivci (nebo jako
t ída sobotní školy) ud lat, abyste pomohli církvi splnit tuto d ležitou roli?
3. V em spo ívají nejv tší výzvy ve snaze p edat víru p íští generaci?

T 13. ervna – Poslové v 21. století
16

1:16.17 „ Nestydím se za evangelium: je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo v í, p edn pro
Žida, ale také pro eka. 17Vždy se v n m zjevuje Boží spravedlnost, která je p ijímána vírou a vede
k ví e; stojí p ece psáno: „Spravedlivý z víry bude živ.““

4. Jaké jsou pozitivní a negativní vlivy spole nosti, ve které žijete, na vaši rodinu?

Mt 28:5-7 „5And l ekl ženám: „Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, který byl uk ižován. 6Není zde; byl vzk íšen, jak
ekl. Poj te se podívat na místo, kde ležel. 7Jd te rychle pov d t jeho u edník m, že byl vzk íšen z mrtvých; jde p ed nimi
do Galileje, tam ho spat í. Hle, ekl jsem vám to.““
J 3:16 „Nebo B h tak miloval sv t, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v n ho v í, nezahynul, ale m l život
v ný.“
1K 2:2 „Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista, a to Krista uk ižovaného.“
2K 5:18-21 „18To všecko je z Boha, který nás smí il sám se sebou skrze Krista a pov il nás, abychom sloužili tomuto
smí ení. 19Nebo v Kristu B h usmí il sv t se sebou. Nepo ítá lidem jejich provin ní a nám uložil zv stovat toto smí ení.
20
Jsme tedy posly Kristovými, B h vám domlouvá našimi ústy; na míst Kristov vás prosíme: dejte se smí it s Bohem!
21
Toho, který nepoznal h ích, kv li nám ztotožnil s h íchem, abychom v n m dosáhli Boží spravedlnosti.“
J 17:20-23 „20Neprosím však jen za n , ale i za ty, kte í skrze jejich slovo ve mne uv í; 21aby 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. 22Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem
jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno – 23já v nich a ty ve mn ; aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a sv t aby poznal,
že ty jsi m poslal a zamiloval sis je tak jako mne.“
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