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Služebník jí p ib hl naproti a ekl: „Dej mi prosím doušek vody ze džbánu!“ 18Odv tila: „Jen se napij, m j pane.“
A rychle spustila džbán na ruku a dala mu pít. 19Když mu dala napít, ekla: „Na erpám i tvým velbloud m, aby se napili.“ 20Rychle vylila vodu ze svého džbánu do napajedla a znovu odb hla ke studni erpat, aby napojila i všechny jeho
velbloudy. ... 31a ekl: „Poj , požehnaný Hospodin v! Pro stojíš venku? Už jsem p ipravil d m i místo pro velbloudy.“
32
I vešel ten muž do domu a odstrojil velbloudy. Lában dal velbloud m slámu a obrok; jemu a jeho muž m dal vodu
k umytí nohou. 33Pak dal p ed n ho prost ít, aby pojedl. On však ekl: „Nebudu jíst, dokud nevy ídím svou záležitost.“
Lában odv til: „Mluv.““
L 19:1-9 „1Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. Tam byl muž jménem Zacheus, vrchní celník a veliký bohá ; 3toužil
uvid t Ježíše, aby poznal, kdo to je, ale pon vadž byl malé postavy, nemohl ho pro zástup spat it. 4B žel proto nap ed
a vylezl na moruši, aby ho uvid l, nebo tudy m l jít. 5Když Ježíš p išel k tomu místu, pohlédl vzh ru a ekl: „Zachee,
poj rychle dol , nebo dnes musím z stat v tvém dom .“ 6On rychle slezl a s radostí jej p ijal. 7Všichni, kdo to vid li,
reptali: „On je hostem u h íšného lov ka!“ 8Zacheus se zastavil a ekl Pánu: „Polovinu svého jm ní, Pane, dávám
chudým, a jestliže jsem n koho ošidil, nahradím mu to ty násobn .“ 9Ježíš mu ekl: „Dnes p išlo spasení do tohoto
domu; vždy je to také syn Abraham v.“
Mt 25:34-40 „34Tehdy ekne král t m po pravici: ‚Poj te, požehnaní mého Otce, ujm te se království, které je vám
p ipraveno od založení sv ta. 35Nebo jsem hladov l, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách,
a ujali jste se mne, 36byl jsem nahý, a oblékli jste m , byl jsem nemocen, a navštívili jste m , byl jsem ve v zení, a p išli
jste za mnou.‘ 7Tu mu ti spravedliví odpov dí: ‚Pane, kdy jsme t vid li hladového, a nasytili jsme t , nebo žíznivého,
a dali jsme ti pít? 38Kdy jsme t vid li jako pocestného, a ujali jsme se t , nebo nahého, a oblékli jsme t ? 9Kdy jsme t
vid li nemocného nebo ve v zení, a p išli jsme za tebou?‘ 40Král odpoví a ekne jim: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste
u inili jednomu z t chto mých nepatrných brat í, mn jste u inili.‘“

PÁ 21. ervna – Podn ty k zamyšlení
P e ti si 28. kapitolu „Služba v rodin “ z knihy Život napln ný pokojem (MH 349–355; ŽNP 184–187)
a 29. kapitolu „Poslové z Babylónu“ z knihy Od slávy k úpadku (PK 340–348; OSU 132–135).
Moc domova spo ívá v evangelizaci. „Vliv správné rodiny na srdce a životy lidí je mnohem ú inn jší než
sebelepší kázání... M že se zdát, že oblast našeho vlivu je nepatrná a naše schopnosti malé, že máme málo
p íležitostí, že málo dokážeme. P esto máme podivuhodné p íležitosti, jestliže dob e využijeme možnosti,
které nám poskytuje náš vlastní domov. Otev eme-li svá srdce a své domovy Božím životním zásadám,
staneme se prost edníky, skrze n ž bude proudit životodárná síla. Z našich domov budou tryskat proudy
zdraví, které p inášejí život, krásu a užitek tam, kde je dnes pusto a prázdno.“ (MH 352.355; ŽNP 186.187)

Otázky k rozhovoru
1. Mluvte spole n o tom, co vám osobn pomohlo rozhodnout se pro Krista. U koho sehrál d ležitou roli
vliv rodiny v ících? Co konkrétn zp sobilo takový vliv? Co se z toho m žete jako t ída nau it?
2. Jakým praktickým zp sobem m žete pomoci rodin , kde je jeden z manžel nev ící?
3. Uvažujte spole n o tom, co zt žuje prožívání víry ve vaší rodin . Ud lejte si seznam t chto situací a pak
se snažte hledat ešení.
4. P estože sv dectví víry v rodin nemusí být vždy tak dokonalé, jak bychom si p edstavovali, i nedokonalí
lenové rodiny mohou poukázat na dokonalého Spasitele. Uvažujte o vlivu vaší rodiny na ty, kte í k vám
p icházejí na návšt vu.
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Texty na tento týden – Iz 38 a 39; 1K 7:12–15; 1Pt 3:1.2; Žd 6:12; 13:7; 3J 1:11; Iz 58:6.7.10.12

Základní verš
„Vy však jste ‚rod vyvolený, královské kn žstvo, národ svatý, lid náležející Bohu‘, abyste hlásali mocné
skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného sv tla.“ (1Pt 2:9)
Možná jsme v situaci, kdy je v našem život , jak se zdá, vše v po ádku: rodin se da í, v práci máme
úsp ch, jsme zdraví a splatili jsme hypotéku. A možná je všechno naopak – v rodin vládne stres, chaos
a zármutek. Ale a už je to jakkoli, pokud by vás navštívil n kdo podobný vyslanc m z Babylona, kte í byli
u krále Chizkijáše, jaká by byla odpov na otázku, kterou pozd ji položil prorok Izajáš králi: „Co vid li
v tvém dom ?“ (Iz 39,4)
Co mohou lidé vid t v tvém dom , domácnosti nebo rodin ? A co by tam vid li nebeští and lé? ím je
„provon n“ náš domov? Je u nás cítit duch modlitby? Nachází se tam n ha, velkorysost a láska, nebo nap tí,
hn v, zatrpklost a nesoulad? ekne si n kdo po odchodu z našeho domu: „V tom dom opravdu p ebývá
Ježíš“?
Existuje mnoho d ležitých otázek, které bychom si m li položit v souvislosti s domovem, který spoluvytvá íme. Tento týden se budeme v novat n kterým podn t m, které mohou ud lat z našich domov hez í
místo k životu – a to i navzdory tlak m a potížím, kterým musejí dnešní rodiny elit.

Týden ve zkratce:
- Pou ení z králových chyb
- Rodina na prvním míst
- Prom ující moc lásky
- Rodinný život jako sv dectví
- Nakažlivá pohostinnost
- Podn ty k zamyšlení

NE 16. ervna – Pou ení z králových chyb

2Pa 32:24.25.31 „24V on ch dnech Chizkijáš smrteln onemocn l. Modlil se k Hospodinu a ten k n mu
promluvil a dal mu zázra né znamení. 25Ale Chizkijáš za prokázané dobrodiní nebyl vd ný, jeho srdce se
stalo domýšlivým. Proto jej i Judu a Jeruzalém postihlo Hospodinovo rozlícení. ... 31Jenom tehdy, když
k n mu byli posláni vyslanci knížat babylónských, aby se dotazovali na zázra né znamení, které se stalo
v té zemi, jej B h opustil. Tak jej podrobil zkoušce, aby poznal všechno, co je v jeho srdci.“

2Pa 32:26-30 „26Pak se Chizkijáš za pýchu svého srdce poko il, on i obyvatelé Jeruzaléma, a Hospodin v hn v na n za
dn Chizkijášových nedolehl. 27Chizkijáš m l bohatství a p evelikou slávu. Nahromadil poklady st íbra, zlata, drahokam , balzám , štít i všelijakých vzácných p edm t . 28M l sklady pro úrodu obilí, pro mošt a erstvý olej, i stáje pro
dobytek všeho druhu a ve stájích stáda dobytka. 29Nastav l si m sta a m l mnoho bravu i skotu, nebo mu B h dal velice
mnoho jm ní. 30Chizkijáš zasypal horní vody Gíchónu a svedl je spodem p ímo na západ do M sta Davidova. Všechno
Chizkijášovo po ínání provázel zdar.“
Iz 38 „1V on ch dnech Chizkijáš smrteln onemocn l. P išel k n mu prorok Izajáš, syn Amós v, a ekl mu: „Toto praví
Hospodin: Ud lej po ízení o svém dom , protože zem eš, nebudeš žít.“ 2Chizkijáš se oto il tvá í ke zdi a takto se k Hospodinu modlil: 3„Ach, Hospodine, rozpome se prosím, že jsem chodil p ed tebou opravdov a se srdcem nerozd leným
a že jsem inil, co je dobré v tvých o ích.“ A Chizkijáš se dal do velikého plá e. 4Tu se k Izajášovi stalo slovo Hospodinovo: 5„Jdi a vy i Chizkijášovi: Toto praví Hospodin, B h Davida, tvého otce: ‚Vyslyšel jsem tvou modlitbu, vid l jsem tvé
slzy. Hle, p idám k tvým dn m patnáct let. 6Vytrhnu tebe i toto m sto ze spár asyrského krále. Budu tomuto m stu štítem.‘ 7Toto ti bude znamením od Hospodina, že Hospodin splní to slovo, jež promluvil: 8Hle, o deset stup nazp t vrátím
sluncem vržený stín, který sestoupil po stupních Achazových.“ A slunce se vrátilo o deset stup na stupních, po nichž
sestoupilo. 9Zápis Chizkijáše, krále judského, o jeho nemoci, a jak se ze své nemoci navrátil k životu: 10Již jsem si íkal:
„Uprost ed svých dn se do bran podsv tí odeberu, je mi ode ten zbytek mých let.“
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íkal jsem si : „Nikdy už nespat ím Hospodina, Hospodina v zemi živých, lov ka už nikdy nezahlédnu, p i adím se
k obyvatel m té íše zapomn ní. 12Moje obydlí je strženo a st huje se ode mne jak pastý ský stan. Svinul jsem sv j život
jako tkadlec dílo . On sám od ízl m od osnovy. Do dnešního ve era jsi se mnou hotov! 13Stav l jsem si p ed o i až do
jitra, že mi jako lev rozdrtí všechny kosti. Do dnešního ve era jsi se mnou hotov. 14Jako rorejs a je áb, tak sípám, kvílím
jako holubice, zemdlely mé o i upírající se na výšinu. Panovníku, jsem v tísni, zasa se o mne! 15Pro bych dále mluvil?
Vždy to, co mi ekl, u iní bezpochyby . Doputuji veškerá svá léta s ho kostí své duše. 16Panovníku, kv li tomuhle se žije?
Žil m j duch pro tohle vše, co zažil ? Uzdrav m a zachovej mi život! 17Hle, ta ho kost p eho ká mi byla ku pokoji. Ty sám
vytrhl jsi z jámy zániku mou duši, za sebe jsi odhodil všechny mé h íchy. 18Vždy podsv tí nevzdává ti chválu, smrt t
nedovede chválit, ti, kdo sestoupili do jámy, už nevyhlížejí tvou v rnost. 19Živý, jenom živý, vzdá ti chválu jako já dnes,
otec seznámí s tvou v rností své syny. 20Hospodine, bu mou spásou! Budeme hrát na strunné nástroje po všechny dny
svého žití v Hospodinov dom .“ 21Izajáš poru il: „A p inesou suché fíky, pot ou mu v ed a z stane naživu.“ 22Chizkijáš
se otázal: „Co bude znamením, že vstoupím do Hospodinova domu?““
Iz 39 „1V ten as poslal Meródak-baladán, syn Baladán v, král babylónský, Chizkijášovi dopisy a dar; uslyšel totiž, že
onemocn l a zotavil se. 2Chizkijáš m l z nich radost a ukázal posl m svou klenotnici, st íbro a zlato, r zné balzámy,
výborný olej i celou svou zbrojnici a všechno, co se nacházelo mezi jeho poklady. Nebylo nic, co by jim Chizkijáš ve svém
dom a v celém svém vlada ství nebyl ukázal. 3Prorok Izajáš p išel ke králi Chizkijášovi a zeptal se ho: „Co íkali ti muži
a odkud k tob p išli?“ Chizkijáš odpov d l: „P išli ke mn z daleké zem , z Babylónu.“ 4Zeptal se: „Co vid li v tvém
dom ?“ Chizkijáš odv til: „Vid li všechno, co je v mém dom . Nebylo nic, co bych jim nebyl ze svých poklad ukázal.“
5
I ekl Izajáš Chizkijášovi: „Slyš slovo Hospodina zástup ! 6Hle, p ijdou dny a bude odneseno do Babylónu všechno, co
je v tvém dom , poklady , které nahromadili tvoji otcové až do tohoto dne. Nic tu nezbude, praví Hospodin. 7I n které tvé
syny, kte í z tebe vzejdou, které zplodíš, vezmou a stanou se klešt nci v paláci krále babylónského.“ 8Chizkijáš na to
Izajášovi ekl: „Dobré je slovo Hospodinovo, které jsi mluvil.“ A dodal: „A je za mých dn opravdový pokoj.““
1Pt 2:9 „Vy však jste ‚rod vyvolený, královské kn žstvo, národ svatý, lid náležející Bohu‘, abyste hlásali mocné skutky
toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného sv tla.“
Ef 2:4-6 „4Ale B h, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval, 5probudil nás k životu spolu s Kristem,
když jsme byli mrtvi pro své h íchy. Milostí jste spaseni! 6Spolu s ním nás vzk ísil a spolu s ním uvedl na nebeský tr n
v Kristu Ježíši.“

PO 17. ervna – Rodina na prvním míst

J 1:40-42 „40Jeden z t ch dvou, kte í slyšeli, co Jan ekl, a Ježíše následovali, byl Ond ej, bratr Šimona
Petra. 41Vyhledal nejprve svého bratra Šimona a ekl mu: „Nalezli jsme Mesiáše (což je v p ekladu:
Kristus).“ 42P ivedl ho k Ježíšovi. Ježíš na n j pohled l a ekl: „Ty jsi Šimon, syn Jan v; budeš se jmenovat Kéfas (což se p ekládá: Petr).““

Dt 6:6.7 „6A tato slova, která ti dnes p ikazuji, budeš mít v srdci. 7Budeš je všt povat svým syn m a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sed t doma nebo p jdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat.“
Rt 1:7-22 „7(Noemi) Odešla tedy se svými snachami z místa, kde p ebývala. Když se vracely do judské zem , 8vybídla
cestou Noemi ob své snachy: „Jd te, vra te se každá do domu své matky. Nech vám Hospodin prokáže milosrdenství,
jako jste je vy prokazovaly zem elým i mn . 9Kéž vám Hospodin dá, abyste každá našla odpo inutí v dom svého muže.“
A políbila je. Rozplakaly se hlasit 10a namítaly jí: „ Nikoli , vrátíme se s tebou k tvému lidu.“ 11Ale Noemi jim domlouvala: „Jen se vra te, mé dcery! Pro byste se mnou chodily? Cožpak mohu ješt zrodit syny, aby se stali vašimi muži?
12
Vra te se, mé dcery, jd te! Vždy už jsem na vdávání stará. I kdybych si ekla, že mám ješt nad ji, a kdybych se hned
této noci vdala a porodila syny, 13 ekaly byste proto, až by dosp li? Zdráhaly byste se proto vdát? Nikoli, mé dcery. M j
úd l je pro vás p íliš trpký: Dolehla na mne Hospodinova ruka.“ 14Tu se rozplakaly ješt hlasit ji. Orpa políbila svou
tchyni na rozlou enou , avšak Rút se k ní p imkla. 15Noemi jí ekla: „Hle, tvá švagrová se vrací ke svému lidu a ke svým
boh m. Vra se také , následuj svou švagrovou!“ 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.“ 18Když Noemi
vid la, že Rút je odhodlána jít s ní, p estala ji p emlouvat. 19Tak šly ob , až došly do Betléma. Když p išly do Betléma,
shluklo se kolem nich celé m sto. Ženy se ptaly: „Je toto Noemi?“ 20Odv tila jim: „Nenazývejte m Noemi (to je Rozkošná) . Nazývejte m Mara (to je Trpká) , nebo Všemohoucí mi p ipravil velmi trpký úd l .
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Odcházela jsem s plnou náru í , ale Hospodin m p ivádí zp t s prázdnou. Jak byste m mohly nazývat Noemi, když je
Hospodin proti mn a když mi Všemohoucí ur il zlý úd l?“ 22Tak se Noemi vrátila a s ní se navrátila z Moábských polí
její snacha, moábská Rút. P išly do Betléma, když za ínala sklize je mene.

ÚT 18. ervna – Prom ující moc lásky

1K 7:12-15 „12Ostatním pravím já, a ne už Pán: Má-li n kdo z brat í ženu nev ící a ona je ochotna
s ním z stat, a ji neopouští. 13A má-li žena muže nev ícího a on je ochoten s ní z stat, a ho neopouští.
14
Nev ící muž je totiž posv cen manželstvím s v ící ženou a nev ící žena manželstvím s v ícím mužem,
jinak by vaše d ti byly ne isté; jsou však p ece svaté! 15Chce-li nev ící odejít, a odejde. V ící nejsou
v takových p ípadech vázáni. B h nás povolal k pokoji.“
1Pt 3:1-2 „1Stejn i vy ženy, pod izujte se svým muž m; i když se n kte í z nich vzpírají Božímu slovu,
m žete je beze slov získat svým jednáním, 2když uvidí váš istý život v bázni Boží.“
Ef 5:21 „V poddanosti Kristu se pod izujte jedni druhým.“

ST 19. ervna – Rodinný život jako sv dectví

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.“

1K 4:16 „Prosím vás: Jednejte podle mého p íkladu!“
1Te 1:6 „A vy jste jednali jako my i Pán, když jste uprost ed mnohé tísn p ijali slovo víry v radosti Ducha svatého.“
Žd 6:12 „Proto neochabujte, ale vezm te si za vzor ty, kdo pro víru a trp livost mají podíl na zaslíbení.“
Žd 13:7 „M jte v pam ti ty, kte í vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili sv j život, a následujte je
ve ví e!“
3J 1:11 „M j milý, ne i se podle zlého, ale podle dobrého. Kdo jedná dob e, je z Boha; kdo jedná špatn , Boha nevid l.“
Jr 17:9 „Nejúsko n jší ze všeho je srdce a nevylé itelné. Kdopak je zná?“
J 2:25 „Nepot eboval, aby mu n kdo o n kom íkal sv j soud. Sám dob e v d l, co je v lov ku.“
3:22.23 „22Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všecky, kdo v í. Není totiž rozdílu: 23všichni zh ešili a jsou
daleko od Boží slávy.“

T 20. ervna – Nakažlivá pohostinnost
12:13 „Sdílejte se s brat ími v jejich nouzi, ochotn poskytujte pohostinství.“

Iz 58:6.7.10-12 „6Zdalipak p st, který já si p eji, není toto: Rozev ít okovy svévole, rozvázat jha, dát uja meným volnost,
každé jho rozbít? 7Cožpak nemáš lámat sv j chléb hladovému, p ijímat do domu utišt né, ty, kdo jsou bez p íst eší? Vidíšli nahého, obléknout ho, nebýt nete ný k vlastní krvi? … 10budeš-li št drý k hladovému a nasytíš-li ztrápeného, vzejde ti
v temnot sv tlo a tv j soumrak bude jak poledne.“ 11Hospodin t povede neustále, bude t sytit i v krajinách vyprahlých,
zdatnost dodá tvým kostem; budeš jako zahrada zavlažovaná, jako vodní z ídlo, jemuž se vody neztrácejí. 12Co bylo od
v k v troskách, vybudují ti, kdo z tebe vzejdou , op t postavíš, co založila minulá pokolení. Nazvou t tím, jenž zazdívá
trhliny a obnovuje stezky k sídl m.“
12:13 „Sdílejte se s brat ími v jejich nouzi, ochotn poskytujte pohostinství.“
1Pt 4:9 „Bu te jedni k druhým pohostinní a nest žujte si na to!“
Gn 18:1-8 „1I ukázal se Hospodin Abrahamovi p i božišti Mamre, když sed l za denního horka ve dve ích stanu.
2
Rozhlédl se a spat il: Hle, naproti n mu stojí t i muži. Jakmile je spat il, vyb hl jim ze dve í stanu vst íc, sklonil se
k zemi 3a ekl: „Panovníku, jestliže jsem u tebe nalezl milost, nepomíjej svého služebníka. 4Dám p inést trochu vody,
umyjte si nohy a zasedn te pod strom. 5Rád bych vám podal sousto chleba, abyste se posilnili; potom p jdete dál. P ece
nepominete svého služebníka.“ Odv tili: „U i , jak íkáš.“ 6Abraham rychle odb hl do stanu k Sá e a ekl: „Rychle
vezmi t i míry bílé mouky, zad lej a p iprav podpopelné chleby.“ 7Sám se rozb hl k dobytku, vzal mladé a p kné dobyt e
a dal mládenci, aby je rychle p ipravil. 8Potom vzal máslo a mléko i dobyt e, jež p ipravil, a p edložil jim to . Zatímco
jedli, stál u nich pod stromem.“
Gn 24:15-20.31-33 „15Ješt než domluvil, p išla Rebeka, která se narodila Betúelovi, synu Milky, ženy Abrahamova
bratra Náchora. M la na rameni džbán. 16Byla to dívka velmi p vabného vzhledu, panna, muž ji dosud nepoznal. Sestoupila k pramenu, naplnila sv j džbán a vystoupila.
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Co vid li v tvém dom ?

Týden od 16.06. do 22.06.
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