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Týden od 16. do 22. b eznaLekce 12

Co vid li v tvém dom ?
 

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 text
„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 životě, jak se zdá, vše v pořádku: rodině se daří, 
v práci máme úspěch, jsme zdraví a splatili jsme hypotéku. A možná je všechno naopak – 
v rodině vládne stres, chaos a zármutek. Ale ať už je to jakkoli, pokud by vás navštívil někdo 
podobný vyslancům z Babylona, kteří byli u krále Chizkijáše, jaká by byla odpověď na otáz-
ku, kterou později položil prorok Izajáš králi: „Co viděli v tvém domě?“ (Iz 39,4)

Co mohou lidé vidět v tvém domě, domácnosti nebo rodině? A co by tam viděli nebeští 
andělé? Čím je „provoněn“ náš domov? Je u nás cítit duch modlitby? Nachází se tam něha, 
velkorysost a láska, nebo napětí, hněv, zatrpklost a nesoulad? Řekne si někdo po odchodu 
z našeho domu: „V tom domě opravdu přebývá Ježíš“?

Existuje mnoho důležitých otázek, které bychom si měli položit v souvislosti s domovem, 
který spoluvytváříme. Tento týden se budeme věnovat některým podnětům, které mohou 
udělat z našich domovů hezčí místo k životu – a to i navzdory tlakům a potížím, kterým 
musejí dnešní rodiny čelit.

 Pod lte se ve skupin  o to, co jste v posledním týdnu zažili. Jak vás tento prožitek 
ovlivnil ve vašem duchovním život ?

 ekn te ostatním o situaci, kdy jste v poslední dob  vnímali výrazný projev Boží 
p ítomnosti ve vašem život . Vyjád ete ve ejn  Bohu své pod kování.

Budování spole enství

-jcHB
Zvýraznění
Týden ve zkratce:- Poučení z králových chyb- Rodina na prvním místě- Proměňující moc lásky- Rodinný život jako svědectví- Nakažlivá pohostinnost- Podněty k zamyšlení

-jcHB
Zvýraznění
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POU ENÍ Z KRÁLOVÝCH CHYB
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 do-
mýšlivým. 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 32,24.25.31)

Osobní studium
Uvažuj o uvedených textech. Co se z nich 
můžeš dozvědět o nemoci a uzdravení krále 
Chizkijáše? Jaké principy zdůrazňuje bib-
lický text?

2Pa 32,24–31

Iz 38–39

Písmo naznačuje, že poslové babylonské-
ho krále se zajímali o Chizkijášovo zázračné 
uzdravení. Zdá se však, že on o této zku-
šenosti mlčel. Nezdůrazňuje skutečnosti, 
které by mohly otevřít srdce zvědavých 
vyslanců pro Boží pravdu. Na první pohled 
je nápadný kontrast mezi královou vděč-
ností za uzdravení zaznamenanou v Iz 38 
a jeho mlčením o této události v následující 
kapitole Iz 39.

„Bůh [krále] opustil. Tak jej podrobil 
zkouš ce, aby poznal všechno, co je v jeho srd-
ci.“ (2Pa 32,31) Státní návštěva z Babylona 
byla významnou událostí. Přesto nenachá-
zíme žádný záznam o tom, že by Chizkijáš 
usiloval získat nějakou radu na modlitbě, 
od proroků nebo kněží. Ani Bůh nezasáhl, 
aby dal nějaké znamení. Chizkijáš byl sám, 
mimo „dohled veřejnosti“, bez podpory du-
chovních rádců. Zdá se, že král postupně pře-
stal vnímat, jak Bůh působí v jeho životě 

a v životě celého národa. Pisatel se v 2Pa 32,31 
pravděpodobně snažil ukázat, jak snadné je 
pokládat Boží požehnání za samozřejmost 
a v jak velkém pokušení stát se soběstačný-
mi jsou příjemci Božího milosrdenství.

Ze zkušenosti Chizkijáše se toho může-
me o oddanosti Bohu v životě rodiny hod-
ně naučit. Uvažuj o myšlenkách, které se 
nacházejí v následujících odstavcích. Jaká 
další poučení tě v této souvislosti napadla?

Každá návštěva, která zavítá do křesťan-
ské rodiny, by měla mít příležitost setkat se 
s opravdovými Kristovými následovníky.

Jen málokterý návštěvník začne sám 
od sebe mluvit o duchovních věcech. Křes-
ťané by se měli snažit najít způsob, jak se 
citlivě a přiměřeně podělit o dobrou zprávu 
o spasení v Ježíši.

Křesťané nejsou povoláni k tomu, aby 
druhým předváděli svůj blahobyt nebo 
materiální úspěchy, ani kdyby přitom ne-
opomněli připomenout, že všechno jejich 
požehnání pochází od Hospodina. Apoštol 
Petr Kristovým následovníkům připomíná, 
že mají zvěstovat „mocné skutky toho, kdo 
vás povolal ze tmy do svého podivuhod-
ného světla“ (1Pe 2,9). Nebo, pokud bychom 
Chizkijášovu zkušenost měli použít jako 
příklad, máme zvěstovat, že jsme umírali, 
ale Kristus nás uzdravil. Byli jsme mrtví 
v hříchu, ale spolu s Kristem jsme byli vzkří-
šeni a uvedeni na nebeský trůn (Ef 2,4–6).

Jakým zp sobem se vaší rodin  da í vydávat sv dectví o Ježíši Kristu? Jak se m žete 
o svou víru v Krista otev en ji pod lit s lidmi, kte í k vám p ijdou na návšt vu?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
24V oněch dnech Chizkijáš smrtelně onemocněl. Modlil se k Hospodinu a ten k němu promluvil a dal mu zázračné znamení.25Ale Chizkijáš za prokázané dobrodiní nebyl vděčný, jeho srdce se stalo domýšlivým. Proto jej i Judu a Jeruzalém postihlo Hospodinovo rozlícení.26Pak se Chizkijáš za pýchu svého srdce pokořil, on i obyvatelé Jeruzaléma, a Hospodinův hněv na ně za dnů Chizkijášových nedolehl.27Chizkijáš měl bohatství a převelikou slávu. Nahromadil poklady stříbra, zlata, drahokamů, balzámů, štítů i všelijakých vzácných předmětů.28Měl sklady pro úrodu obilí, pro mošt a čerstvý olej, i stáje pro dobytek všeho druhu a ve stájích stáda dobytka.29Nastavěl si města a měl mnoho bravu i skotu, neboť mu Bůh dal velice mnoho jmění.30Chizkijáš zasypal horní vody Gíchónu a svedl je spodem přímo na západ do Města Davidova. Všechno Chizkijášovo počínání provázel zdar.31Jenom tehdy, když k němu byli posláni vyslanci knížat babylónských, aby se dotazovali na zázračné znamení, které se stalo v té zemi, jej Bůh opustil. Tak jej podrobil zkoušce, aby poznal všechno, co je v jeho srdci.

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Vy však jste ‚rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu‘, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla.

-jcHB
Zvýraznění
4Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval,5probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni!6Spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši,

-jcHB
Zvýraznění
1V oněch dnech Chizkijáš smrtelně onemocněl. Přišel k němu prorok Izajáš, syn Amósův, a řekl mu: „Toto praví Hospodin: Udělej pořízení o svém domě, protože zemřeš, nebudeš žít.“2Chizkijáš se otočil tváří ke zdi a takto se k Hospodinu modlil:3„Ach, Hospodine, rozpomeň se prosím, že jsem chodil před tebou opravdově a se srdcem nerozděleným a že jsem činil, co je dobré v tvých očích.“ A Chizkijáš se dal do velikého pláče.4Tu se k Izajášovi stalo slovo Hospodinovo:5„Jdi a vyřiď Chizkijášovi: Toto praví Hospodin, Bůh Davida, tvého otce: ‚Vyslyšel jsem tvou modlitbu, viděl jsem tvé slzy. Hle, přidám k tvým dnům patnáct let.6Vytrhnu tebe i toto město ze spárů asyrského krále. Budu tomuto městu štítem.‘7Toto ti bude znamením od Hospodina, že Hospodin splní to slovo, jež promluvil:8Hle, o deset stupňů nazpět vrátím sluncem vržený stín, který sestoupil po stupních Achazových.“ A slunce se vrátilo o deset stupňů na stupních, po nichž sestoupilo.9Zápis Chizkijáše, krále judského, o jeho nemoci, a jak se ze své nemoci navrátil k životu:10Již jsem si říkal: „Uprostřed svých dnů se do bran podsvětí odeberu, je mi odečten zbytek mých let.“11Říkal jsem si : „Nikdy už nespatřím Hospodina, Hospodina v zemi živých, člověka už nikdy nezahlédnu, přiřadím se k obyvatelům té říše zapomnění.12Moje obydlí je strženo a stěhuje se ode mne jak pastýřský stan. Svinul jsem svůj život jako tkadlec dílo . On sám odřízl mě od osnovy. Do dnešního večera jsi se mnou hotov!13Stavěl jsem si před oči až do jitra, že mi jako lev rozdrtí všechny kosti. Do dnešního večera jsi se mnou hotov.14Jako rorejs a jeřáb, tak sípám, kvílím jako holubice, zemdlely mé oči upírající se na výšinu. Panovníku, jsem v tísni, zasaď se o mne!15Proč bych dále mluvil? Vždyť to, co mi řekl, učiní bezpochyby . Doputuji veškerá svá léta s hořkostí své duše.16Panovníku, kvůli tomuhle se žije? Žil můj duch pro tohle vše, co zažil ? Uzdrav mě a zachovej mi život!17Hle, ta hořkost přehořká mi byla ku pokoji. Ty sám vytrhl jsi z jámy zániku mou duši, za sebe jsi odhodil všechny mé hříchy.18Vždyť podsvětí nevzdává ti chválu, smrt tě nedovede chválit, ti, kdo sestoupili do jámy, už nevyhlížejí tvou věrnost.19Živý, jenom živý, vzdá ti chválu jako já dnes, otec seznámí s tvou věrností své syny.20Hospodine, buď mou spásou! Budeme hrát na strunné nástroje po všechny dny svého žití v Hospodinově domě.“21Izajáš poručil: „Ať přinesou suché fíky, potřou mu vřed a zůstane naživu.“22Chizkijáš se otázal: „Co bude znamením, že vstoupím do Hospodinova domu?“

-jcHB
Zvýraznění
1V ten čas poslal Meródak-baladán, syn Baladánův, král babylónský, Chizkijášovi dopisy a dar; uslyšel totiž, že onemocněl a zotavil se.2Chizkijáš měl z nich radost a ukázal poslům svou klenotnici, stříbro a zlato, různé balzámy, výborný olej i celou svou zbrojnici a všechno, co se nacházelo mezi jeho poklady. Nebylo nic, co by jim Chizkijáš ve svém domě a v celém svém vladařství nebyl ukázal.3Prorok Izajáš přišel ke králi Chizkijášovi a zeptal se ho: „Co říkali ti muži a odkud k tobě přišli?“ Chizkijáš odpověděl: „Přišli ke mně z daleké země, z Babylónu.“4Zeptal se: „Co viděli v tvém domě?“ Chizkijáš odvětil: „Viděli všechno, co je v mém domě. Nebylo nic, co bych jim nebyl ze svých pokladů ukázal.“5I řekl Izajáš Chizkijášovi: „Slyš slovo Hospodina zástupů!6Hle, přijdou dny a bude odneseno do Babylónu všechno, co je v tvém domě, poklady , které nahromadili tvoji otcové až do tohoto dne. Nic tu nezbude, praví Hospodin.7I některé tvé syny, kteří z tebe vzejdou, které zplodíš, vezmou a stanou se kleštěnci v paláci krále babylónského.“8Chizkijáš na to Izajášovi řekl: „Dobré je slovo Hospodinovo, které jsi mluvil.“ A dodal: „Ať je za mých dnů opravdový pokoj.“



| 83  

Lekce 12 | Co vid li v tvém dom ?Po | 17. ervna

RODINA NA PRVNÍM MÍST
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).“ (J 1,40–42)

Osobní studium
Členové naší rodiny jsou docela přirozeně 
prvními příjemci našeho úsilí šířit evangeli-
um. Neexistuje důležitější misijní oblast než 
právě rodina.

 Co úvodní verše říkají o zvěstování evan-
gelia v rodině? Co se z toho můžeš naučit? Viz 
také texty Dt 6,6.7 a Rt 1,14–18.

Nadšená zpráva. Ondřej udělal víc, než 
aby jen oznámil, čeho byl svědkem. Zor-
ganizoval pro svého bratra setkání s Je-
žíšem. Nadšená zpráva o Ježíši a osobní 
seznámení se s ním – jak jednoduchý recept 
pro předání evangelia členu rodiny! Při Ši-
monově setkání s Ježíšem se Ondřej stáhl 
do pozadí. Od této chvíle měli Ježíš a Petr 
svůj vlastní, osobní vztah.

Může se stát, že při šíření evangelia zapo-
meneme na své vlastní děti. Můžeme totiž 
mít pocit, že jsou na takové „důležité věci“ 
příliš malé a nevyspělé. Rodiče se někdy 
chybně domnívají, že děti jednoduše absor-
bují rodinnou spiritualitu. To však nesmíme 

brát jako samozřejmost. Je pravdou, že děti 
a mladí lidé se učí napodobováním toho, co 
vidí. Zároveň však platí, že tito mladí členové 
Boží rodiny potřebují zvláštní pozornost. Po-
třebují, abychom jim osobně představili Je-
žíše. V Dt 6. kapitole je položen důraz na to, 
abychom se soustředili na tu nejúčinnější 
formu náboženské výchovy. V rodině by-
chom měli každého povzbuzovat, aby se 
účastnil nejen společné rodinné bohoslužby, 
ale aby věnoval pravidelný čas i osobní boho-
službě. Dětem a mladým lidem bychom měli 
věnovat dostatek času a opravdové úsilí.

Uvažuj o textu Rt 1,8–22. Co se můžeš na-
učit z evangelizačního úsilí Noemi?

Rút viděla Noemi v jejích nejtěžších chví-
lích. Viděla, jak se snaží od sebe „odehnat“ 
své nevěsty. Byla svědkem toho, jak Noemi 
hodnotí svou ztrátu a jak z toho zatrpkle 
viní Boha (Rt 1,15.20.21). Chování Rút je vý-
mluvným svědectvím o tom, že i mladí lidé 
umějí projevit postoj oddanosti dokonalé-
mu Bohu. A to i přesto, že je k Bohu přivede 
nedokonalý rodič.

ekli jsme si, že domov je tím prvním a nejd ležit jším místem pro evangelizaci. Jak tato 
skute nost ovliv uje tv j postoj k t m, se kterými žiješ pod jednou st echou? Jako rodina 
si p ipravte seznam toho, co byste mohli ud lat, abyste p ivedli ke Kristu i ty leny vaší 
rodiny, kte í ho ješt  neznají.

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
6A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci.7Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat.

-jcHB
Zvýraznění
14Tu se rozplakaly ještě hlasitěji. Orpa políbila svou tchyni na rozloučenou , avšak Rút se k ní přimkla.15Noemi jí řekla: „Hle, tvá švagrová se vrací ke svému lidu a ke svým bohům. Vrať se také , následuj svou švagrovou!“16Ale Rút jí odvětila: „Nenaléhej na mne, abych tě opustila a vrátila se od tebe. Kamkoli půjdeš, půjdu, kdekoli zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem.17Kde umřeš ty, umřu i já a tam budu pochována. Ať se mnou Hospodin udělá, co chce! Rozdělí nás od sebe jen smrt.“18Když Noemi viděla, že Rút je odhodlána jít s ní, přestala ji přemlouvat.

-jcHB
Zvýraznění
15Noemi jí řekla: „Hle, tvá švagrová se vrací ke svému lidu a ke svým bohům. Vrať se také , následuj svou švagrovou!“20Odvětila jim: „Nenazývejte mě Noemi (to je Rozkošná) . Nazývejte mě Mara (to je Trpká) , neboť Všemohoucí mi připravil velmi trpký úděl .21Odcházela jsem s plnou náručí , ale Hospodin mě přivádí zpět s prázdnou. Jak byste mě mohly nazývat Noemi, když je Hospodin proti mně a když mi Všemohoucí určil zlý úděl?“

-jcHB
Zvýraznění
7Odešla tedy se svými snachami z místa, kde přebývala. Když se vracely do judské země,8vybídla cestou Noemi obě své snachy: „Jděte, vraťte se každá do domu své matky. Nechť vám Hospodin prokáže milosrdenství, jako jste je vy prokazovaly zemřelým i mně.9Kéž vám Hospodin dá, abyste každá našla odpočinutí v domě svého muže.“ A políbila je. Rozplakaly se hlasitě10a namítaly jí: „ Nikoli , vrátíme se s tebou k tvému lidu.“11Ale Noemi jim domlouvala: „Jen se vraťte, mé dcery! Proč byste se mnou chodily? Cožpak mohu ještě zrodit syny, aby se stali vašimi muži?12Vraťte se, mé dcery, jděte! Vždyť už jsem na vdávání stará. I kdybych si řekla, že mám ještě naději, a kdybych se hned této noci vdala a porodila syny,13čekaly byste proto, až by dospěli? Zdráhaly byste se proto vdát? Nikoli, mé dcery. Můj úděl je pro vás příliš trpký: Dolehla na mne Hospodinova ruka.“14Tu se rozplakaly ještě hlasitěji. Orpa políbila svou tchyni na rozloučenou , avšak Rút se k ní přimkla.15Noemi jí řekla: „Hle, tvá švagrová se vrací ke svému lidu a ke svým bohům. Vrať se také , následuj svou švagrovou!“16Ale Rút jí odvětila: „Nenaléhej na mne, abych tě opustila a vrátila se od tebe. Kamkoli půjdeš, půjdu, kdekoli zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem.17Kde umřeš ty, umřu i já a tam budu pochována. Ať se mnou Hospodin udělá, co chce! Rozdělí nás od sebe jen smrt.“18Když Noemi viděla, že Rút je odhodlána jít s ní, přestala ji přemlouvat.19Tak šly obě, až došly do Betléma. Když přišly do Betléma, shluklo se kolem nich celé město. Ženy se ptaly: „Je toto Noemi?“20Odvětila jim: „Nenazývejte mě Noemi (to je Rozkošná) . Nazývejte mě Mara (to je Trpká) , neboť Všemohoucí mi připravil velmi trpký úděl .21Odcházela jsem s plnou náručí , ale Hospodin mě přivádí zpět s prázdnou. Jak byste mě mohly nazývat Noemi, když je Hospodin proti mně a když mi Všemohoucí určil zlý úděl?“22Tak se Noemi vrátila a s ní se navrátila z Moábských polí její snacha, moábská Rút. Přišly do Betléma, když začínala sklizeň ječmene.
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PROM UJÍCÍ MOC LÁSKY
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. 
14Nev 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. (1K 7,12–15)
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. (1Pt 3,1.2)

Osobní studium
Jaké rady nacházíme v Novém zákoně 
v souvislosti s manželstvím, které je rozdě-
leno náboženstvím? Uvažuj v této souvis-
losti o úvodních verších.

V 1. listu Korintským apoštol Pavel reaguje 
na znepokojení těch křesťanů, kteří zůstávají 
v manželství s nevěřícím partnerem. Pavel 
promlouvá k ženám, které mají obavy, že život 
s nevěřícím manželem může být proti Boží vůli 
a znečišťovat nejen je, ale i jejich děti. „Není to 
tak,“ říká jim Pavel. I poté, co jeden z manželů 
odevzdal svůj život Kristu, zůstává v platnosti 
svatá podstata manželství. Přítomnost věří-
cího partnera „posvěcuje“ druhého partnera 
a jejich děti. Slovo „posvěcuje“ musíme chá-
pat v tom smyslu, že nevěřící partner přichází 
do kontaktu s požehnáním milosti – a to díky 
životu s věřícím partnerem.

Ať to zní jakkoliv smutně, nevěřící part-
ner se může rozhodnout manželství zru-
šit. Přestože to přinese vážné následky, mi-
losrdné slovo našeho Boha – který vždy 
podporuje svobodnou vůli člověka – zní: „ať 
odejde“ (1K 7,15). V takových případech věří-

cí lidé „nejsou vázáni“ ke svému nevěřícímu 
partnerovi.

Povolání žít v klidu. Přestože v nábo žen  sky 
rozděleném domově vznikají různé problé-
my, Boží slovo nás jasně vede k tomu, aby-
chom usilovali o to, aby i v takové rodině vládl 
Kristův pokoj. Vždy je totiž naděje, že tako-
vé manželství vydrží a bude důkazem moci 
evangelia i uprostřed vzniklých potíží. Nevě-
řící partner tak může prožívat požehnání ze 
společenství se svým věřícím partnerem, se 
kterým je „jedno tělo“.

Jaká omezení má odpovědnost věřícího 
partnera za svého nevěřícího manžela?

Prokazování milosrdenství, neochvějná 
věrnost, pokorná služba a laskavé svědectví 
na straně věřícího zvyšuje pravděpodobnost, 
že se i nevěřící partner rozhodne následovat 
Krista (Ef 5,21). Přestože chce křesťan pro-
kazovat svému nevěřícímu partnerovi sku-
tečnou křesťanskou podřízenost, na prvním 
místě musí u něj stát podřízenost Kristu. Je 
však třeba zdůraznit, že i když člověk touží 
žít život vedený Boží láskou, neznamená to, 
že má trpět a nechávat se zneužívat násilnic-
kým partnerem.

Jakým praktickým zp sobem m žete ve vašem sboru pomoci n komu z vás, kdo má t ž-
kosti, protože žije s nev ícím manželským partnerem?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým
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RODINNÝ ŽIVOT JAKO SV DECTVÍ
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. (Ef 5,1.2)

Osobní studium
V uvedených textech si všimni použití 
sloves ve významu „následovat“ nebo „na-
podobovat“. Co tyto verše říkají o procesu 
křesťanského růstu a dospívání? Jaký je 
podle tebe vztah mezi vydáváním svědectví 
a skutečností, že je někdo vzorem, příkla-
dem hodným následování?

1K 4,16

Ef 5,1

1Te 1,6

Žd 6,12; 13,7

3J 1,11

  Nový zákon klade důraz na „napo do -
bování“ (v řečtině mimétés – na po do bi-
tel). V procesu učení je důležité následovat 
určitý vzor, příklad. Lidé se mění v to (toho), 
na co (koho) se dívají. Tento princip je možné 
aplikovat i na vztahy obecně. O to více to pla-
tí v rodině, kde je napodobování časté a přiro-
zené. Děti napodobují své rodiče a sourozen-
ce. Oddaní partneři se sobě navzájem stále 
více podobají – gesty, způsobem řeči a často 
i vzhledem. Tento koncept naznačuje, jak 
mohou být partneři a rodiny svědky o Kristu 
jiné dvojici a rodině.

Síla společenského vlivu. Kristovými 
svědky se stáváme i v naší rodině, když 
dáváme jiným lidem možnost, aby pozo-
rovali nás a náš rodinný život. Mnoho lidí 
nemá ve své rodině dobrý příklad, který 
by mohli následovat. Pokud je náš život 

změněn Kristovou mocí, pak naši přátelé 
mohou vidět, že Ježíšův Duch způsobuje 
opravdovou změnu. „Naše laskavost má 
přesahovat kruh naší rodiny. Těm, kdo 
otevřou svůj domov pro druhé, se otevřou 
nové, vzácné příležitosti. Společenský vliv 
je pozoruhodná síla. Chceme-li, můžeme 
ho využít, jestliže pomáháme lidem kolem 
nás.“ (MH 354; ŽNP 186)

Když manželé pozvou jiný pár na společ-
ný oběd, na biblické studium nebo když se 
společně zúčastní nějakého manželského 
semináře, slouží si navzájem jako vzor. Proje-
vy vzájemné důvěry, oddanosti, komunikace, 
způsoby řešení konfliktů a hledání shody se 
mohou stát mocným svědectvím rodinného 
života ovlivněného a změněného Kristem.

Na co si musíme dát v kontextu „napodo-
bování“ pozor? Uvažuj o tom v souvislosti 
s těmito verši:

Jr 17,9

J 2,25

Ř 3,22.23

Následovat věřící, kteří následují Kris-
ta. Každý lidský příklad je nedokonalý. Ale 
svědectví křesťanského domova nespočívá 
v předvádění dokonalého vzoru. Když verše 
v Novém zákoně mluví o napodobování, 
vybízejí vlastně, aby se lidé řídili příkladem 
křesťanů, kteří následují Krista. Hlavní my-
šlenka spočívá v tom, že lidem může pomoci 
pochopit křesťanství, když ho vidí půso-
bit v životech jiných lidí – stejně omylných 
a nedokonalých, jako jsou oni sami.

Co bys mohl ud lat pro to, aby se tvá rodina stala lepším p íkladem k es anského sv dectví?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Prosím vás: Jednejte podle mého příkladu!

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
A vy jste jednali jako my i Pán, když jste uprostřed mnohé tísně přijali slovo víry v radosti Ducha svatého.

-jcHB
Zvýraznění
Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj život, a následujte je ve víře!

-jcHB
Zvýraznění
proto neochabujte, ale vezměte si za vzor ty, kdo pro víru a trpělivost mají podíl na zaslíbení.

-jcHB
Zvýraznění
Můj milý, neřiď se podle zlého, ale podle dobrého. Kdo jedná dobře, je z Boha; kdo jedná špatně, Boha neviděl.

-jcHB
Zvýraznění
Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Kdopak je zná?

-jcHB
Zvýraznění
nepotřeboval, aby mu někdo o někom říkal svůj soud. Sám dobře věděl, co je v člověku.

-jcHB
Zvýraznění
22Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všecky, kdo věří. Není totiž rozdílu:23všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy
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NAKAŽLIVÁ POHOSTINNOST
Sdílejte se s brat ími v jejich nouzi, ochotn  poskytujte pohostinství. (  12,13)

Osobní studium
Porovnej biblické verše o pohostinnosti s kon-
krétními událostmi v několika níže zmíněných 
rodinách. Iz 58,6.7.10–12; Ř 12,13; 1Pt 4,9. Které 
znaky pohostinnosti se nacházejí v těchto 
příkladech?

Abraham a Sára (Gn 18,1–8)

Rebeka a její rodina (Gn 24,15–20.31–33)

Zacheus (L 19,1–9) 

Pohostinnost uspokojuje základní potře-
by druhého člověka – odpočinek, jídlo a přá-
telství. Jde o hmatatelné vyjádření obětavé 
lásky. Když Ježíš mluvil o tom, že dáme-li jíd-
lo hladovějícímu a nápoj žíznivému, proká-
žeme tím vlastně službu jemu samotnému, 

vyjádřil tím teologickou důležitost pohos-
tinnosti (Mt 25,34–40). Svůj domov můžeme 
použít ke službě různými způsoby. Od po-
zvání sousedů na oběd až po dlouhodobou 
pohostinnost, kdy například vyhradíme po-
koj v našem domě pro oběť násilí. Pohostin-
nost se může projevit prostou přívětivostí, 
ochotou modlit se za druhého nebo s ním 
studovat Bibli. Skutečná pohostinnost vyvě-
rá ze srdcí těch, kterých se dotkla Boží láska 
a chtějí vyjádřit svou lásku slovy a činy.

Rodiny si někdy stěžují, že jim chybí mož-
nosti, čas nebo síla poskytnout pohostin-
nost. Jiní se cítí nesví, nezkušení a nejistí při 
představě, že by měli udělat něco, s čím ne-
mají zkušenost a co se týká nevěřících. Ně-
kteří se chtějí vyhnout komplikacím, které 
by se mohly objevit jako následek služby 
neznámým lidem. Mnohé dnešní rodiny si 
pletou pohostinnost s pořádáním večírků.

Jakým zp sobem život tvé domácnosti odráží tv j duchovní stav?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Sdílejte se s bratřími v jejich nouzi, ochotně poskytujte pohostinství.

-jcHB
Zvýraznění
Buďte jedni k druhým pohostinní a nestěžujte si na to!

-jcHB
Zvýraznění
1I ukázal se Hospodin Abrahamovi při božišti Mamre, když seděl za denního horka ve dveřích stanu.2Rozhlédl se a spatřil: Hle, naproti němu stojí tři muži. Jakmile je spatřil, vyběhl jim ze dveří stanu vstříc, sklonil se k zemi3a řekl: „Panovníku, jestliže jsem u tebe nalezl milost, nepomíjej svého služebníka.4Dám přinést trochu vody, umyjte si nohy a zasedněte pod strom.5Rád bych vám podal sousto chleba, abyste se posilnili; potom půjdete dál. Přece nepominete svého služebníka.“ Odvětili: „Učiň, jak říkáš.“6Abraham rychle odběhl do stanu k Sáře a řekl: „Rychle vezmi tři míry bílé mouky, zadělej a připrav podpopelné chleby.“7Sám se rozběhl k dobytku, vzal mladé a pěkné dobytče a dal mládenci, aby je rychle připravil.8Potom vzal máslo a mléko i dobytče, jež připravil, a předložil jim to . Zatímco jedli, stál u nich pod stromem.

-jcHB
Zvýraznění
1Ježíš vešel do Jericha a procházel jím.2Tam byl muž jménem Zacheus, vrchní celník a veliký boháč;3toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je, ale poněvadž byl malé postavy, nemohl ho pro zástup spatřit.4Běžel proto napřed a vylezl na moruši, aby ho uviděl, neboť tudy měl jít.5Když Ježíš přišel k tomu místu, pohlédl vzhůru a řekl: „Zachee, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě.“6On rychle slezl a s radostí jej přijal.7Všichni, kdo to viděli, reptali: „On je hostem u hříšného člověka!“8Zacheus se zastavil a řekl Pánu: „Polovinu svého jmění, Pane, dávám chudým, a jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně.“9Ježíš mu řekl: „Dnes přišlo spasení do tohoto domu; vždyť je to také syn Abrahamův.

-jcHB
Zvýraznění
34Tehdy řekne král těm po pravici: ‚Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa.35Neboť jsem hladověl, 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 mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.‘37Tu mu ti spravedliví odpovědí: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nasytili jsme tě, nebo žíznivého, a dali jsme ti pít?38Kdy jsme tě viděli jako pocestného, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě?39Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za tebou?‘40Král odpoví a řekne jim: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.‘

-jcHB
Zvýraznění
15Ještě než domluvil, přišla Rebeka, která se narodila Betúelovi, synu Milky, ženy Abrahamova bratra Náchora. Měla na rameni džbán.16Byla to dívka velmi půvabného vzhledu, panna, muž ji dosud nepoznal. Sestoupila k pramenu, naplnila svůj džbán a vystoupila.17Služebník jí přiběhl naproti a řekl: „Dej mi prosím doušek vody ze džbánu!“18Odvětila: „Jen se napij, můj pane.“ A rychle spustila džbán na ruku a dala mu pít.19Když mu dala napít, řekla: „Načerpám i tvým velbloudům, aby se napili.“20Rychle vylila vodu ze svého džbánu do napajedla a znovu odběhla ke studni čerpat, aby napojila i všechny jeho velbloudy.

-jcHB
Zvýraznění
31a řekl: „Pojď, požehnaný Hospodinův! Proč stojíš venku? Už jsem připravil dům i místo pro velbloudy.“32I vešel ten muž do domu a odstrojil velbloudy. Lában dal velbloudům slámu a obrok; jemu a jeho mužům dal vodu k umytí nohou.33Pak dal před něho prostřít, aby pojedl. On však řekl: „Nebudu jíst, dokud nevyřídím svou záležitost.“ Lában odvětil: „Mluv.“

-jcHB
Zvýraznění
6Zdalipak půst, který já si přeji, není toto: Rozevřít okovy svévole, rozvázat jha, dát ujařmeným volnost, každé jho rozbít?7Cožpak nemáš lámat svůj chléb hladovému, přijímat do domu utištěné, ty, kdo jsou bez přístřeší? Vidíš-li nahého, obléknout ho, nebýt netečný k vlastní krvi?

-jcHB
Zvýraznění
10budeš-li štědrý k hladovému a nasytíš-li ztrápeného, vzejde ti v temnotě světlo a tvůj soumrak bude jak poledne.“11Hospodin tě povede neustále, bude tě sytit i v krajinách vyprahlých, zdatnost dodá tvým kostem; budeš jako zahrada zavlažovaná, jako vodní zřídlo, jemuž se vody neztrácejí.12Co bylo od věků v troskách, vybudují ti, kdo z tebe vzejdou , opět postavíš, co založila minulá pokolení. Nazvou tě tím, jenž zazdívá trhliny a obnovuje stezky k sídlům.
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PODN TY K ZAMYŠLENÍ
Přečti si 28. kapitolu „Služba v rodině“ z knihy Život naplněný 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 spočívá v evangelizaci. „Vliv správné rodiny na srdce a životy lidí je mnohem 
účinnější než sebelepší kázání... Může se zdát, že oblast našeho vlivu je nepatrná a naše 
schopnosti malé, že máme málo příležitostí, že málo dokážeme. Přesto máme podivuhodné 
příležitosti, jestliže dobře využijeme možnosti, které nám poskytuje náš vlastní domov. 
Otevřeme-li svá srdce a své domovy Božím životním zásadám, staneme se prostředníky, 
skrze něž bude proudit životodárná síla. Z našich domovů budou tryskat proudy zdraví, kte-
ré přinášejí 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 se-

hrál 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 edsta-

vovali, i nedokonalí lenové rodiny mohou poukázat na dokonalého Spasitele. Uvažuj-
te o vlivu vaší rodiny na ty, kte í k vám p icházejí na návšt vu.

Praktický záv r
 Pod lte se s ostatními ve skupin  o to, co praktického jste se nau ili z této lekce p i 
studiu Bible. Jak lze toto nau ení uvést do každodenního života?

Podn ty k modlitbám
 Modlete se jeden za druhého, za své radosti i starosti.
 Modlete se spolu za ty, kte í z n jakého d vodu p estávají i již p estali navšt vovat 
vaše spole enství. Jak jim m žete dát najevo, že je máte stále rádi?

 Modlete se i za lidi ve svém okolí (p átele, sousedy, p íbuzné…), kterým byste rádi 
p edstavili Boží lásku.

Konkrétní modlitební seznam mé t ídy sobotní školy:
_______________________________________   ______________________________________  
_______________________________________   ______________________________________  
_______________________________________   ______________________________________

 21:17

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění




