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Týden od 25. do 31. srpnaLekce 9

Služba v novozákonní církvi
Texty na tento týden
 Sk 2,42–47; 4,32–37; Mt 25,38.40; Sk 9,36; 2K 8,7–15;  12; Jk 2,1–9

Základní verš
„Pravá a istá zbožnost p ed Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich 
soužení a chránit se p ed poskvrnou sv ta.“ (Jk 1,27)

Verše známé jako velké pověření (Mt 28,18–20) patří mezi nejdůležitější novozákonní tex-
ty. Tyto verše jsou vnímány jako poslání církve a sloužily jako inspirace pro mnohé evangeli-
zační a misijní projekty. Křesťany tyto (a nejen ony) verše vedly k tomu, že šli opravdu do „ce-
lého světa“ a šířili evangelium často i za cenu velkých osobních obětí.

Co vlastně Ježíš řekl ve velkém pověření? Máme mu získávat učedníky, křtít je a učit je, aby 
zachovávali všecko, co nám Kristus přikázal (Mt 28,20). Jak jsme si ukázali v minulých lekcích, 
mnoho z toho, co nám Ježíš uložil, souvisí s péčí o nuzné, trpící a o ty, kteří nezvládnou pomoci 
si sami. Zároveň potřebujeme mít na paměti, že tyto pokyny, které dal Ježíš svým prvním ná-
sledovníkům, nebyly něčím novým, dosud nevídaným a neslýchaným, ale šlo vlastně o pokra-
čování díla, které během své služby začal samotný Ježíš. Tento aspekt Ježíšova učení můžeme 
jasně pozorovat v životě nového církevního společenství při naplňování velkého pověření.

 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:- Nový typ společenství- Služba a svědectví Tabity- Dávání jako způsob služby- Pavlův návod na život naplněný láskou- Jakub „spravedlivý“- Podněty k zamyšlení

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
18Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.19Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého20a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. “
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NOVÝ TYP SPOLE ENSTVÍ
42Vytrvale poslouchali u ení apoštol , byli spolu, lámali chléb a modlili se. 43Všech se zmocnila 
báze , nebo  skrze apoštoly se stalo mnoho zázrak  a znamení. 44Všichni, kte í uv ili, byli po-
spolu a m li všechno spole né. 45Prodávali sv j majetek a rozd lovali všem podle toho, jak kdo 
pot eboval. 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 je-
jich spole enství ty, které povolával ke spáse. (Sk 2,42–47)

Osobní studium
Po Ježíšově nanebevstoupení a po sestou-
pení Ducha svatého o letnicích se skupina 
věřících velmi rychle rozrůstala a začala vy-
tvářet ranou církev, nový typ společenství 
Ježíšových následovníků, vedené na začát-
ku původními Ježíšovými učedníky. Toto 
nové společenství však nevytvářeli podle 
svých představ. Budovali církev na základě 
učení a služby Ježíše Krista a vycházeli při-
tom také z dlouhé historie proroků a jejich 
poselství.

Přemýšlej o úvodních textech a o verších 
Sk 4,32–37. Co na základě těchto veršů pova-
žuješ za základní prvky raně křesťanského 
společenství?

Zdá se, že Izraelci ve snaze zorganizovat 
podle Božích pokynů opravdu ušlechtilou 
a sociálně spravedlivou společnost selha-
li. Raná církev však velmi vážně vnímala 
zaslíbení Božího požehnání „ať není u tebe 
potřebného“ (Dt 15,4). Jednou z možností, 
jak prakticky vyjádřit svou víru, bylo u prv-
ních křesťanů vzájemné dělení se o hmotné 
prostředky. Příkladem může být i prodává-
ní půdy a přispívání do společných finanč-
ních fondů (Sk 4,34–5,2), které byly určeny 

nejen k zajištění potřeb spoluvěřících, ale 
i lidí mimo jejich vlastní společenství. Velkou 
pozornost věnovali i službě uzdravování 
(Sk 3,1–11; 5,12–16).

Toto společenství nebylo žádnou utopic-
kou vizí. Šlo o reálně fungující mechaniz-
mus, který však měl i svá úskalí. Jak  rostl 
počet věřících, docházelo k napětí, které 
souviselo s přerozdělováním prostředků, 
především v otázce jídla určeného vdovám 
(Sk 6,1). Apoštolové, kteří byli přirozenými 
vůdci skupiny, se chtěli soustřeďovat na hlá-
sání evangelia. Aby se jim podařilo vyřešit 
vzniklou situaci, potřebovali zajistit určitou 
reorganizaci.

To byl také důvod, proč se mělo sedm dia-
konů – jáhnů – zaměřit na praktické záleži-
tosti církevního společenství. Šlo pravdě-
podobně o první uznání, že v rámci církve 
mohou existovat různé služebnosti a schop-
nosti. Potvrdilo se zároveň, že pro život 
a svědecké poslání církve je důležitá i prak-
tická služba. „Stejnými zásadami zbožnosti 
a spravedlnosti, které platily pro vedoucí 
představitele Božího lidu v době Mojžíšově 
a Davidově, by se měli řídit i ti, jimž je svěřen 
dohled nad nově uspořádanou Boží církví 
v novozákonní době.“ (AA 95; PNL 54)

Pokus se p edstavit si, jak asi vypadal život ve spole enství rané církve. Na jakých prin-
cipech a praktických úkonech bylo postaveno? Které z t chto princip  m žeme aplikovat 
i v dnešním spole enství v ících?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
32Všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli a jednoho srdce a nikdo neříkal o ničem, co měl, že je to jeho vlastní, nýbrž měli všechno společné.33Boží moc provázela svědectví apoštolů o vzkříšení Pána Ježíše a na všech spočívala veliká milost.34Nikdo mezi nimi netrpěl nouzi, neboť ti, kteří měli pole nebo domy, prodávali je a peníze, které utržili,35skládali apoštolům k nohám. Z toho se rozdávalo každému, jak potřeboval.36Také Josef, kterého apoštolové nazvali Barnabáš – to znamená ‚Syn útěchy‘ – levita původem z Kypru,37měl pole, prodal je, peníze přinesl a položil před apoštoly.

-jcHB
Zvýraznění
Ať není u tebe potřebného, neboť Hospodin ti bohatě požehná v zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává do dědictví, abys ji obsadil.

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
1Také nějaký muž, jménem Ananiáš, a jeho manželka Safira prodali svůj pozemek.2Ananiáš si však s vědomím své ženy dal nějaké peníze stranou, zbytek přinesl a položil apoštolům k nohám.

-jcHB
Zvýraznění
1Petr a Jan šli o třetí hodině do chrámu k odpolední modlitbě.2Právě tam přinášeli nějakého člověka, chromého od narození; každý den ho posadili u chrámové brány, které se říká Krásná, aby prosil o almužnu ty, kdo tam vcházeli.3Když viděl přicházet do chrámu Petra a Jana, prosil také je o almužnu.4Petr spolu s Janem na něj upřeli zrak a řekli: „Pohleď na nás!“5Obrátil se k nim a čekal, že od nich něco dostane.6Petr však řekl: „Stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám: Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského vstaň a choď!“7Vzal ho za pravou ruku a pomáhal mu vstát; a vtom se chromému zpevnily klouby,8vyskočil na nohy, vzpřímil se a začal chodit. Vešel s nimi do chrámu, chodil, skákal radostí a chválil Boha.9A všichni ho viděli, jak chodí a chválí Boha.10Když poznali, že je to ten, co sedal a žebral před chrámem u Krásné brány, žasli a byli u vytržení nad tím, co se stalo.11Protože se držel Petra a Jana, všichni se k nim v úžasu sběhli do sloupoví, kterému se říká Šalomounovo.

-jcHB
Zvýraznění
12Mezi lidem se rukama apoštolů dálo mnoho znamení a divů. Všichni se svorně scházeli v Šalomounově sloupoví13a nikdo jiný se neodvažoval k nim přidružit, ale lid je chválil a ctil.14A stále přibývalo mnoho mužů i žen, kteří uvěřili Pánu.15Dokonce vynášeli nemocné i na ulici a kladli je na lehátka a na nosítka, aby na některého padl aspoň Petrův stín, až půjde kolem.16Také z ostatních míst v okolí Jeruzaléma se scházelo množství lidí; přinášeli nemocné a sužované nečistými duchy a všichni byli uzdravováni.

-jcHB
Zvýraznění
V té době, kdy učedníků stále přibývalo, začali si ti z nich, kteří vyrostli mezi Řeky, stěžovat na bratry z židovského prostředí, že se jejich vdovám nedává každodenně spravedlivý díl.
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SLUŽBA A SV DECTVÍ TABITY
V Joppe žila u ednice jménem Tabita, ecky Dorkas. Konala mnoho dobrých skutk  a št d e 
rozdávala almužny. (Sk 9,36)

Osobní studium
Když se podle Ježíšovy předpovědi zača-
la církev rozrůstat „v Jeruzalémě a v celém 
Judsku, Samařsku a až na sám země“ (Sk 1,8), 
noví věřící navázali na učení a službu Ježí-
še. Mezi nimi vynikala Tabita, řecky Dor-
kas, z města Joppe. Je zřejmé, že brala velmi 
vážně Ježíšovy pokyny, které se týkaly péče 
o lidi v nouzi. V jejím konkrétním případě 
je třeba vyzdvihnout pomoc při „oblékání 
nahých“, kterou dělala jako pro samotného 
Krista (Sk 9,39 a Mt 25,38.40).

Uvažuj o charakteristice Tabity a její 
služby, jak je zaznamenána ve verších 
Sk 9,36.39. Jak by se podobným způsobem 
dal popsat tvůj život a tvá služba? Jak bys 
chtěl, aby tě někdo charakterizoval?

Zdá se, že služba, věrnost a zaměření 
na pomoc druhým byla u Tabity tak vý-
znamná, že se o této učednici (Sk 9,36) mluvi-
lo nejen v místě, kde bydlela.

Když byl Petr na návštěvě v nedale-
kém městě Lydda, lidé z Joppe ho prosili, 

aby je v jejich městě navštívil, protože Ta-
bita zemřela (Sk 9,37–41). Po svém příchodu 
do Joppe měl Petr možnost setkat se s mno-
ha lidmi, kterým Tabita svou službou po-
mohla. Ukazovali mu oděvy, které pro ně 
zhotovila, a určitě mu vyprávěli nejeden pří-
běh o její pomoci.

Petrova modlitba za Tabitu a její následné 
vzkříšení Bohem není samozřejmě žádnou 
zárukou, že ti, co slouží jiným, budou vždy 
prožívat něco mimořádného. Vždyť i Tabita 
nakonec onemocněla a zemřela, podobně 
jako Štěpána, jednoho z prvních diakonů 
ustanovených pro službu vdovám, postihla 
mučednická smrt (Sk 7,54–60). Ani život na-
plněný službou neběží klidně a bez problé-
mů. Často se dokonce může změnit ve velmi 
nebezpečnou cestu.

V tomto příběhu se však Bůh rozhodl 
prostřednictvím své lásky a moci přiznat 
k životu a službě Tabity, a tím ovlivnil 
lidi, kteří ji znali: „Zpráva o tom se rozší-
řila po celém Joppe a mnoho lidí uvěřilo 
v Pána.“ (Sk 9,42)

Co m žeš ud lat pro to, aby byl tv j život opravdu napln ný službou pro druhé, podobn  
jako život Tabity? Které ze svých praktických schopností m žeš dát do služby lidem kolem 
sebe?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění
ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.“

-jcHB
Zvýraznění
39Petr se hned s nimi vydal na cestu. Když přišli do Joppe, zavedli jej do horního pokoje, kde ho s pláčem obklopily všechny vdovy a ukazovaly mu košile a pláště, které jim Tabita šila, dokud byla naživu.

-jcHB
Zvýraznění
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
37Ale právě tehdy onemocněla a zemřela. Umyli ji a položili do horního pokoje.38Poněvadž Lydda je blízko Joppe, dověděli se učedníci, že je tam Petr, a poslali k němu dva muže s naléhavou prosbou: „Přijď rychle k nám!“39Petr se hned s nimi vydal na cestu. Když přišli do Joppe, zavedli jej do horního pokoje, kde ho s pláčem obklopily všechny vdovy a ukazovaly mu košile a pláště, které jim Tabita šila, dokud byla naživu.40Petr poslal všechny z místnosti; pak poklekl, pomodlil se, obrátil se k mrtvé a řekl: „Tabito, vstaň!“ Ona otevřela oči, a když spatřila Petra, zvedla se na lůžku.41Podal jí ruku a pomohl jí vstát. Pak všechny zavolal, i vdovy, a vrátil jim ji živou.

-jcHB
Zvýraznění
54Když to členové rady slyšeli, začali na Štěpána v duchu zuřit a zlostí zatínali zuby.55Ale on, plný Ducha svatého, pohleděl k nebi a uzřel Boží slávu i Ježíše, jak stojí po pravici Boží,56a řekl: „Hle, vidím nebesa otevřená a Syna člověka, stojícího po pravici Boží.“57Tu začali hrozně křičet a zacpávat si uši; všichni se na něho vrhli58a hnali ho za město, aby ho kamenovali. Svědkové dali své pláště hlídat mládenci, který se jmenoval Saul.59Když Štěpána kamenovali, on se modlil: „Pane Ježíši, přijmi mého ducha!“60Pak klesl na kolena a zvolal mocným hlasem: „Pane, odpusť jim tento hřích!“ To řekl a zemřel.

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
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DÁVÁNÍ JAKO ZP SOB SLUŽBY
12Vždy  je-li zde tato ochota, pak je dar p ed Bohem cenný podle toho, co kdo má, ne podle toho, 
co nemá. 13Nejde o to, aby se jiným uleh ilo a vy byli p etíženi, nýbrž abyste na tom byli stejn : 
14váš p ebytek pom že nyní jejich nedostatku, aby zase jindy jejich p ebytek p išel k dobru vám 
ve vašem nedostatku; tak nastane vyrovnání. (2K 8,12–14)

Osobní studium
Po svém obrácení se apoštol Pavel ujal služby 
nést evangelium pohanskému světu. Z úspě-
chu, kterým ho Bůh požehnal, vyvstal vážný 
problém vztahu mezi těmi, kdo reprezento-
vali židovské kořeny vznikající křesťanské 
církve, a novými následovníky Krista z po-
hanského prostředí. V Jeruzalémě se proto 
uskutečnil sněm, na němž se setkali zástupci 
různých křesťanských skupin a společně 
hledali Boží vedení a řešení této kompliko-
vané situace. O koncilu a jeho závěrech se 
dozvídáme v 15. kapitole knihy Skutky.

V Pavlově zmínce o tomto setkání v Ga-
latským 2. kapitole se dozvídáme o důleži-
tém pověření, které v Jeruzalémě obdržel 
jako součást pokynů pro svou službu mezi 
pohany: „Jen žádali, abychom pamatovali 
na jejich chudé, a právě o to jsem vždy horlivě 
usiloval.“ (Ga 2,10)

Pro Pavla bylo uskutečňování tohoto cíle 
velmi osobní záležitostí (např. Sk 20,35) a sta-
lo se nedílnou součástí jeho služby. Podobně 

jako raná církev v Jeruzalémě, rozvíjel i Pa-
vel vizi křesťanského společenství, které 
mělo vroucně přijímat všechny věřící.

Uvažuj o textu 2K 8,1–15. Jakým způsobem 
Pavel spojuje evangelium a štědré dávání?

Pavel vycházel i se starozákonních odka-
zů, které vyzývaly ke štědrosti a péči o vě-
řící, kteří se ocitli v potížích. Pavel mluví 
o štědré Boží péči, když sytil Izrael manou 
na poušti, jako o vzoru pro celé společenství 
při dávání a dělení se (2K 8,15). Pavel cituje 
i ze Ž 112,9: „Rozdělil štědře, obdaroval nuzné, 
dobrota jeho trvá navěky.“ (2K 9,9)

Apoštol Pavel vyzývá své čtenáře, aby 
jejich dávání nebylo náhodné. Měli si pravi-
delně odkládat část svého příjmu, aby během 
Timoteovy nebo Pavlovy návštěvy mohli 
rychle zorganizovat sbírku a doručit ji jeruza-
lémským křesťanům v nouzi. Jejich církevní 
společenství použil jako příklad pro ostat-
ní. „Přesvědčeni touto vaší službou budou 
slavit Boha za to, jak jste se podřídili Kristovu 
evangeliu a jak štědře se projevuje vaše spole-
čenství s nimi i se všemi.“ (2K 9,13)

Na základ  eho bychom se m li rozhodovat a emu dávat p ednost, když nejsme schop-
ni finan n  (nebo jinak) pomoci a naplnit všechny pot eby, o kterých se dozvídáme?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Tím vším jsem vám ukázal, že máme takto pracovat, pomáhat slabým a mít na paměti slova Pána Ježíše, který řekl: ‚Blaze tomu, kdo dává, ne tomu, kdo bere. ‘“

-jcHB
Zvýraznění
1Chceme vám povědět, bratří, jakou milost dal Bůh církvím v Makedonii.2Tak se osvědčily v mnohém soužení, že z jejich nesmírné radosti a veliké chudoby vzešla jejich bohatá štědrost.3Mohu jim dosvědčit, že dobrovolně dávali podle své největší možnosti, ano i nad možnost;4s velkou naléhavostí nás prosili, aby se směli účastnit této pomoci pro bratry v Judsku.5Překonali všechno naše očekávání: dali sami sebe předně Pánu a z vůle Boží také nám.6A tak jsme vybídli Tita, který započal toto dílo lásky, aby je mezi vámi také dokončil.7Jako jste ve všem bohatí, ve víře, v slovu, v poznání, v horlivosti i v lásce, kterou máte k nám, buďte bohatí i v tomto díle milosti.8Neříkám to jako rozkaz, zmiňuji se však o horlivosti jiných, abych vyzkoušel opravdovost vaší lásky.9Znáte přece štědrost našeho Pána Ježíše Krista: byl bohatý, ale pro vás se stal chudým, abyste vy jeho chudobou zbohatli.10Řeknu vám, co si myslím: Sluší se, abyste nyní dokončili dílo, které jste už loni nejen začali, nýbrž také k němu dali podnět.11Odkud vyšla ochota k pomoci, tam ať se pomoc také uskuteční. Každý ať dá podle toho, co má;12vždyť je-li zde tato ochota, pak je dar před Bohem cenný podle toho, co kdo má, ne podle toho, co nemá.13Nejde o to, aby se jiným ulehčilo a vy byli přetíženi, nýbrž abyste na tom byli stejně:14váš přebytek pomůže nyní jejich nedostatku, aby zase jindy jejich přebytek přišel k dobru vám ve vašem nedostatku; tak nastane vyrovnání,15jak je psáno: ‚Kdo měl mnoho, tomu nic nepřebylo, a kdo málo, neměl nedostatek.‘

-jcHB
Zvýraznění
Rozděluje, dává ubožákům, jeho spravedlnost trvá navždy, jeho roh se zvedne v slávě.

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
1Tu přišli do Antiochie někteří lidé z Judska a začali bratry učit: „Nepřijmete-li obřízku, jak to předpisuje Mojžíšův zákon, nemůžete být spaseni.“2Pavel a Barnabáš s tím nesouhlasili a dostali se s nimi do sporu; proto bylo rozhodnuto, aby ti dva a ještě někteří jiní z Antiochie šli do Jeruzaléma a předložili tuto otázku apoštolům a starším.3Církev je tedy vyslala na cestu a oni šli přes Fénicii a Samařsko a všude k veliké radosti bratří vyprávěli, jak se i pohané obracejí k víře.4Když přišli do Jeruzaléma, byli přijati církví, apoštoly a staršími a vypravovali jim, jak je Bůh ve všem vedl.5Tu povstali někteří bratří z farizeů a prohlásili: „Pohané musí přijmout obřízku a musí se jim nařídit, aby zachovávali Mojžíšův zákon.“6Apoštolové a starší se tedy sešli, aby celou tu věc uvážili.7Když došlo k velké rozepři, povstal Petr a promluvil k nim: „Dobře víte, bratří, že si mě Bůh hned na začátku mezi vámi vyvolil, aby ode mne pohané uslyšeli slovo evangelia a uvěřili.8A sám Bůh, jenž zná lidská srdce, se za ně postavil: Dal jim Ducha svatého tak jako nám9a neučinil žádného rozdílu mezi námi a jimi, protože jejich srdce očistil vírou.10Proč tedy nyní pokoušíte Boha a chcete vložit na učedníky břemeno, které nemohli unést ani naši otcové ani my!11Věříme přece, že jsme stejně jako oni spaseni milostí Pána Ježíše.“12A když Barnabáš a Pavel začali vypravovat, jaká znamení a divy činil Bůh skrze ně mezi pohany, všichni ve shromáždění zmlkli a poslouchali.13Když domluvili, ujal se slova Jakub a řekl: „Bratří, slyšte mne!14Šimon vypravoval, jak Bůh poprvé projevil pohanům svou milost a povolal si z nich svůj lid.15S tím se shodují slova proroků, neboť je psáno:16‚Navrátím se zase a znovu postavím Davidův zbořený dům, z jeho trosek jej opět vystavím a zbuduji, jako byl dřív,17aby také ostatní lidé hledali Pána, všechny národy, nad nimiž bylo vysloveno mé jméno. To praví Pán,18který to oznámil už před věky.‘19Proto já soudím, abychom nedělali potíže pohanům, kteří se obracejí k Bohu,20ale jen jim napsali, aby se vyhýbali všemu, co přišlo do styku s pohanskou bohoslužbou, aby nežili ve smilstvu, aby nejedli maso zvířat, která nebyla zbavena krve, a aby nepožívali krev.21Vždyť Mojžíš má odedávna po městech své kazatele, kteří čtou jeho Zákon v synagógách každou sobotu.“

-jcHB
Zvýraznění
22Tu se apoštolové a starší za souhlasu celé církve rozhodli, že ze svého středu vyvolí dva muže a pošlou je s Pavlem a Barnabášem do Antiochie. Byli to Juda, kterému říkali Barsabáš, a Silas, přední muži mezi bratřími.23Po nich poslali tento dopis: „My, apoštolové a starší, vaši bratří, posíláme pozdrav vám, svým bratřím v Antiochii, Sýrii a Kilikii, kteří jste dříve byli pohany.24Dověděli jsme se, že vás někteří lidé od nás zneklidnili a zmátli svými slovy, ačkoliv jsme jim k tomu nedali žádný pokyn.25Proto jsme se jednomyslně rozhodli, že zvolíme dva muže a pošleme je k vám s našimi milými bratry Barnabášem a Pavlem,26kteří ve službě našeho Pána Ježíše Krista nasadili svůj život.27Posíláme k vám tedy Judu a Silase, kteří vám to vše sami potvrdí.28Toto jest rozhodnutí Ducha svatého i naše: Nikdo ať vás nezatěžuje jinými povinnostmi než těmi, které jsou naprosto nutné:29Zdržujte se všeho, co bylo obětováno modlám, také krve, pak masa zvířat, která nebyla zbavena krve, a konečně smilstva. Jestliže se toho všeho vyvarujete, budete jednat správně. Buďte zdrávi.“30Pak se pověření bratří odebrali do Antiochie. Tam všechny shromáždili a odevzdali jim dopis.31Když jej bratří přečetli, velmi se zaradovali, protože je uklidnil.32Také Juda a Silas bratry velmi povzbudili a posílili svými slovy; vždyť i oni byli proroci.33Zůstali tam nějakou dobu; pak je bratří s přáním pokoje propustili a oni se vrátili zpět.34Silas se však rozhodl, že tam zůstane, a tak šel Juda do Jeruzaléma sám.35Pavel a Barnabáš zůstali ještě v Antiochii a s mnoha jinými tam učili a zvěstovali slovo Páně.36Po nějaké době řekl Pavel Barnabášovi: „Navštivme opět naše bratry ve všech městech, kde jsme kázali slovo Páně, a podívejme se, jak se jim daří.“37Barnabáš chtěl s sebou vzít také Jana Marka.38Pavel však nepokládal za správné vzít ho s sebou, poněvadž je opustil v Pamfylii a v práci s nimi nepokračoval.39Vznikla z toho taková neshoda, že se spolu rozešli: Barnabáš vzal s sebou Marka a plavil se na Kypr,40Pavel si vybral za spolupracovníka Silase, a když ho bratří poručili milosti Páně, vydal se i on na cestu.41Procházel Sýrií a Kilikií a všude posiloval církve.
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PAVL V NÁVOD NA ŽIVOT NAPLN NÝ LÁSKOU
9Láska nech  je bez p etvá ky. Ošklivte si zlo, ln te k dobrému. 10Milujte se navzájem bratrskou 
láskou, v úct  dávejte p ednost jeden druhému. 11V horlivosti neochabujte, bu te vroucího ducha, 
služte Pánu. (  12,9–11)

Osobní studium
List Římanům je známý především podrob-
ným pojednáním o velkém tématu spase-
ní a ospravedlnění z víry prostřednictvím 
Kristovy smrti. Ale po jedenácti kapitolách 
věnovaných tomuto tématu se Pavel zamě-
řil na další důležitý pohled. Apoštol nabízí 
praktický návod k životu naplněnému lás-
kou, který je založen na Boží milosti a lásce 
zjevené v Ježíši a v evangeliu: „Vybízím vás, 
bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami 
sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou 
oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba.“ (Ř 12,1) 
Pavel zde vlastně říká, že motivací pro život 
naplněný láskou má pro nás být právě to, co 
pro nás Bůh vykonal v Ježíši.

Přečti si text Ř 12 a pokus se celou kapitolu 
shrnout s důrazem na pokyny týkající se lásky 
a péče projevovaným druhým lidem – a přede-
vším těm, kteří jsou v nouzi.

Římanům 12. kapitolu můžeme v urči-
tém smyslu vnímat jako shrnutí mnoha té-
mat, kterým se Pavel podrobněji věnoval 
v některém ze svých dalších listů. Mluví tu 
o různých úkolech a darech v rámci církve, 

jejichž cílem je služba, povzbuzování a dává-
ní (Ř 12,3–8). To vše však nemáme dělat auto-
maticky a bezmyšlenkovitě, ale zodpovědně, 
s nadšením a hlavně s láskou (Ř 12,9–11).

Pavel praktickým způsobem ukazuje, jak 
by měl takový službou a láskou naplněný život 
vypadat. Spoluvěřící vyzývá a povzbuzuje, 
aby byli vytrvalí, aby pomáhali lidem v nouzi, 
aby tvořili a šířili klid, kdykoli je to možné, aby 
na zlo a nespravedlnost odpovídali laskavě, 
a aby přemáhali zlo dobrem (Ř 12,20.21).

Tato kapitola naznačuje, co znamená žít 
jako nový člověk a sloužit Bohu jako jednotli-
vec a také jako součást společenství víry. Pa-
vel zde novým Ježíšovým následovníkům 
připomíná, že se jejich životy, priority a také 
činy musejí změnit. Tuto změnu má způsobit 
odpověď člověka na to, co pro něj udělal Kris-
tus na kříži, a naděje na věčný život. Adresáti 
jeho listu žili v centru Římské říše, která se 
často vyznačovala útlakem a krutostí. Pavel 
však dává křesťanům pokyny, aby žili jinak: 
„A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž 
proměňujte se obnovou své mysli, abyste 
mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, 
Bohu milé a dokonalé.“ (Ř 12, 2)

Jakým postoj m a názor m rozší eným v naší spole nosti pot ebuješ dnes jako Ježíš v 
následovník odolat, aby byl tv j život napln ný láskou?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
1Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba.2A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.3Každému z vás říkám na základě milosti, která mi byla dána: Nesmýšlejte výš, než je komu určeno, ale smýšlejte o sobě střízlivě, podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh.4Jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol,5tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy.6Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás: Kdo má dar prorockého slova, ať ho užívá v souhlase s vírou.7Kdo má dar služby, ať slouží. Kdo má dar učit, ať učí.8Kdo dovede povzbuzovat, nechť povzbuzuje. Kdo rozdává, ať dává upřímně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo se stará o trpící, ať pomáhá s radostí.9Láska nechť je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému.10Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému.11V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu.12Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí.13Sdílejte se s bratřími v jejich nouzi, ochotně poskytujte pohostinství.14Svolávejte dobro na ty, kteří vás pronásledují, dobro, a ne zlo.15Radujte se s radujícími, plačte s plačícími.16Mějte porozumění jeden pro druhého. Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám. Nespoléhejte na svou vlastní chytrost.17Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen dobré.18Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji.19Nechtějte sami odplácet, milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, neboť je psáno: ‚Mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán.‘20Ale také: ‚Jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho, a má-li žízeň, dej mu pít; tím ho zahanbíš a přivedeš k lítosti. ‘21Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
20Ale také: ‚Jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho, a má-li žízeň, dej mu pít; tím ho zahanbíš a přivedeš k lítosti. ‘21Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.

-jcHB
Zvýraznění
1Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba.2A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.3Každému z vás říkám na základě milosti, která mi byla dána: Nesmýšlejte výš, než je komu určeno, ale smýšlejte o sobě střízlivě, podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh.4Jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol,5tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy.6Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás: Kdo má dar prorockého slova, ať ho užívá v souhlase s vírou.7Kdo má dar služby, ať slouží. Kdo má dar učit, ať učí.8Kdo dovede povzbuzovat, nechť povzbuzuje. Kdo rozdává, ať dává upřímně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo se stará o trpící, ať pomáhá s radostí.
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JAKUB „SPRAVEDLIVÝ“
5Poslyšte, moji milovaní brat í: Cožpak B h nevyvolil chudáky tohoto sv ta, aby byli bohatí 
ve ví e a stali se d dici království, jež zaslíbil t m, kdo ho milují? 6Vy jste však ponížili chudé-
ho. Cožpak vás bohatí neutiskují? Nevlá ejí vás p ed soudy? 7Nemluví práv  oni s pohrdáním 
o slavném jménu, které bylo nad vámi vysloveno? 8Jestliže tedy zachováváte královský zákon, 
jak je napsán v Písmu: „Milovati budeš bližního svého jako sám sebe,“ dob e iníte. 9Jestliže však 
n komu straníte, dopouštíte se h íchu a zákon vás usv d uje z p estoupení. ... 15Kdyby n kte-
rý bratr nebo sestra byli bez šat  a nem li jídlo ani na den, 16a n kdo z vás by jim ekl: „Bu te 
s Bohem – a  vám není zima a nemáte hlad,“ ale nedali byste jim, co pot ebují pro své t lo, co by 
to bylo platné? (Jk 2,5–9.15.16)

Osobní studium
Podle křesťanské tradice se Jakub, Ježíšův 
nevlastní bratr, stal vůdčí osobností sboru 
v Jeruzalémě; a šlo o téhož Jakuba, který vedl 
koncil v Jeruzalémě (Sk 15, Ga 1 a 2). Pokud je 
to tak, pak je pravděpodobné, že právě on je 
i autorem novozákonního listu nazvaného 
v řečtině jednoduše „List Jakubův“.

Jakub bylo v té době běžné jméno, ale po-
kud šlo o stejnou osobu, pak mohlo jít i o ve-
doucí osobnost církve známou (podle autorů 
z prvního století) jako Jakub „Spravedlivý“ 
(také ve významu „Obdivuhodný“). Toto po-
jmenování odkazuje na moudrého předsta-
vitele církve, který uměl zaujmout správný 
postoj k různým skupinám lidí, takže proje-
voval svůj zájem a svou péči i o ty, na které 
jiní zapomínali nebo je utlačovali. Epištola, 
která nese jeho jméno, je někdy označová-
na také jako „novozákonní kniha přísloví“, 
protože se zaměřuje na praktickou zbožnost 
a vyzdvihuje důležitost moudrého života 
Božích následovníků.

Jakub jako autor s velkým zaujetím připo-
míná křesťanům: „Podle slova však také jed-

nejte, nebuďte jen posluchači – to byste kla-
mali sami sebe!“ (Jk 1,22) Důraz klade na péči 
o utlačované a lidi v nouzi a na odmítání 
zkaženosti okolního světa (Jk 1,27).

Uvažuj o verších Jakub 2,1–9 a 5,1–5. Jaký 
postoj má Jakub k bohatým? V čem se podle 
tebe liší jeho postoj od většinového názo-
ru? Jaké konkrétní pokyny dává v souvis-
losti s postojem k bohatým věřícím uvnitř 
křesťanského společenství?

Jakub ukazuje, že pokud někomu přejeme 
dobré, a dokonce mu přejeme Boží požehná-
ní, nijak mu to nepomůže, pokud trpí zimou 
nebo hladem. Poskytnutí jídla a oblečení je 
mnohem užitečnější a je skutečným projevem 
opravdového zájmu o lidi mnohem víc než ja-
kákoliv vznešená slova nebo gesta (Jk 2,14–16). 
Jakub tento obraz používá jako ilustraci vzta-
hu mezi vírou a skutky v kontextu našeho 
vztahu k Bohu. Kromě toho opakuje (Jk 2,8) 
Ježíšova slova o lásce k bližnímu a k sobě sa-
mému. Ukazuje, že tímto přikázáním bychom 
se měli řídit v každodenním životě. Právě tak-
to máme sloužit Bohu a lidem kolem nás. Ne-
získáme si tím sice spasení, ale projevíme tak 
svou opravdovou víru.

Pro  je tak snadné dávat p ednost (možná i podv dom ) bohatým p ed chudými?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
úterý 27.8.

-jcHB
Zvýraznění
1Pavel, apoštol povolaný a pověřený nikoliv lidmi, ale Ježíšem Kristem a Bohem Otcem, který Ježíše vzkřísil z mrtvých,2i všichni bratří, kteří jsou zde se mnou, církvím v Galacii:3Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista,4který sám sebe vydal za naše hříchy, aby nás vysvobodil z nynějšího zlého věku podle vůle našeho Boha a Otce.5Jemu buď sláva na věky věků. Amen.6Divím se, že se od toho, který vás povolal milostí Kristovou, tak rychle odvracíte k jinému evangeliu.7Jiné evangelium ovšem není; jsou jen někteří lidé, kteří vás zneklidňují a chtějí evangelium Kristovo obrátit v pravý opak.8Ale i kdybychom my nebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangelium než to, které jsme vám zvěstovali, budiž proklet!9Jak jsem právě řekl, a znovu to opakuji: Jestliže vám někdo hlásá jiné evangelium než to, které jste přijali, budiž proklet!10Jde mi o přízeň u lidí, anebo u Boha? Snažím se zalíbit lidem? Kdybych se stále ještě chtěl líbit lidem, nebyl bych služebníkem Kristovým.11Ujišťuji vás, bratří, že evangelium, které jste ode mne slyšeli, není z člověka.12Vždyť já jsem je nepřevzal od žádného člověka ani se mu nenaučil od lidí, nýbrž zjevil mi je sám Ježíš Kristus.13Slyšeli jste přece o tom, jak jsem si kdysi vedl, když jsem ještě byl oddán židovství, jak horlivě jsem pronásledoval církev Boží a snažil se ji vyhubit.14Vynikal jsem ve věrnosti k židovství nad mnoho vrstevníků v našem lidu a nadmíru jsem horlil pro tradice našich otců.15Ale ten, který mě vyvolil už v těle mé matky a povolal mě svou milostí, rozhodl se16zjeviti mně svého Syna, abych radostnou zvěst o něm nesl všem národům. Tehdy jsem nešel o radu k žádnému člověku,17ani jsem se nevypravil do Jeruzaléma k těm, kteří byli apoštoly dříve než já, nýbrž odešel jsem do Arábie a potom jsem se zase vrátil do Damašku.18Teprve o tři léta později jsem se vydal do Jeruzaléma, abych se seznámil s Petrem, a zůstal jsem u něho dva týdny.19Nikoho jiného z apoštolů jsem neviděl, jen Jakuba, bratra Páně.20Před tváří Boží vás ujišťuji, že to, co vám píšu, není lež.21Potom jsem odešel do končin Sýrie a Kilikie.22V církvích Kristových v Judsku mne osobně neznali;23jen slyšeli, že ten, který dříve pronásledoval církev, nyní zvěstuje víru, kterou předtím chtěl vyhubit;24a děkovali za mne Bohu.
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Zvýraznění
1Potom jsem se po čtrnácti letech znovu vypravil do Jeruzaléma spolu s Barnabášem a vzal jsem s sebou i Tita.2Šel jsem tam na Boží pokyn a těm, kteří jsou ve zvláštní vážnosti, jsem v soukromí předložil evangelium, které zvěstuji pohanům, aby snad moje nynější i dřívější úsilí nebylo nadarmo.3Ale ani Titus, který tam byl se mnou a je Řek, nebyl přinucen, aby se dal obřezat,4jak chtěli ti, kteří předstírali, že jsou bratří, a pokoutně se mezi nás vetřeli s úmyslem slídit po naší svobodě, kterou máme v Kristu, aby nás uvedli do otroctví zákona.5Před těmi jsme však ani na okamžik necouvli a nepodrobili jsme se jim, aby vám byla zachována pravda evangelia.6Od těch však, kteří se těšili zvláštní vážnosti – čím kdysi byli, na tom mi nic nezáleží, Bůh přece nikomu nestraní – ti tedy, kteří se těšili zvláštní vážnosti, mi nic dalšího neuložili;7naopak nahlédli, že mně bylo svěřeno zvěstovat evangelium pohanům tak jako Petrovi židům.8Vždyť ten, který dal Petrovi sílu k apoštolství mezi židy, dal ji také mně k službě mezi pohany.9Když poznali milost, která mi byla dána – Jakub a Petr a Jan, kteří byli uznáváni za sloupy církve – podali mně a Barnabášovi pravici na stvrzení naší dohody, že my půjdeme mezi pohany a oni mezi židy.10Jen žádali, abychom pamatovali na jejich chudé, a právě o to jsem vždy horlivě usiloval.11Když pak Petr přišel do Antiochie, postavil jsem se otevřeně proti němu, protože byl zřejmě v neprávu.12Nejprve jídal totiž společně s pohany; když však přišli někteří lidé z okolí Jakubova, začal couvat a oddělovat se, protože se bál zastánců obřízky.13A spolu s ním se takto pokrytecky chovali i ostatní Židé, takže jejich pokrytectvím se dal strhnout i Barnabáš.14Když jsem však viděl, že nejdou přímo za pravdou evangelia, řekl jsem Petrovi přede všemi: „Jestliže ty, který jsi Žid, nedodržuješ mezi námi židovský zákon, jak to, že nutíš pohany, aby ho dodržovali? “15My jsme od narození Židé, a ne ‚hříšní pohané‘,16víme však, že člověk se nestává spravedlivým před Bohem na základě skutků přikázaných zákonem, nýbrž vírou v Krista Ježíše. I my jsme uvěřili v Ježíše Krista, abychom došli spravedlnosti z víry v Krista, a ne ze skutků zákona. Vždyť ze skutků zákona ‚nebude nikdo ospravedlněn‘.17Jestliže hledáme ospravedlnění v Kristu, a jsme tedy zřejmě i my hříšníci, je snad proto Kristus služebníkem hříchu? Naprosto ne!18Jestliže chci znovu stavět, co jsem dříve zbořil, usvědčuji sám sebe jako viníka před zákonem.
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Zvýraznění
1Bratří moji, jestliže věříte v Ježíše Krista, našeho Pána slávy, nesmíte dělat rozdíly mezi lidmi.2Do vašeho shromáždění přijde třeba muž se zlatým prstenem a v nádherném oděvu. Přijde také chudák v ošumělých šatech.3A vy věnujete svou pozornost tomu v nádherném oděvu a řeknete mu: „Posaď se na tomto čestném místě,“ kdežto chudému řeknete: „Ty postůj tamhle, nebo si sedni tady na zem.“4Neděláte tím mezi sebou rozdíly a nestali se z vás soudci, kteří posuzují nesprávně?5Poslyšte, moji milovaní bratří: Cožpak Bůh nevyvolil chudáky tohoto světa, aby byli bohatí ve víře a stali se dědici království, jež zaslíbil těm, kdo ho milují?6Vy jste však ponížili chudého. Cožpak vás bohatí neutiskují? Nevláčejí vás před soudy?7Nemluví právě oni s pohrdáním o slavném jménu, které bylo nad vámi vysloveno?8Jestliže tedy zachováváte královský zákon, jak je napsán v Písmu: ‚Milovati budeš bližního svého jako sám sebe,‘ dobře činíte.9Jestliže však někomu straníte, dopouštíte se hříchu a zákon vás usvědčuje z přestoupení.
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Zvýraznění
1A nyní, vy boháči, plačte a naříkejte nad pohromami, které na vás přicházejí.2Vaše bohatství shnilo, vaše šatstvo je moly rozežráno,3vaše zlato a stříbro zrezavělo, a ten rez bude svědčit proti vám a stráví vaše tělo jako oheň. Nashromáždili jste si poklady – pro konec dnů!4Hle, mzda dělníků, kteří žali vaše pole, a vy jste jim ji upřeli, volá do nebes, a křik ženců pronikl ke sluchu Hospodina zástupů.5Žili jste rozmařile a hýřili jste na zemi, vykrmili jste se – pro den porážky!
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Zvýraznění
14Co je platné, moji bratří, když někdo říká, že má víru, ale přitom nemá skutky? Může ho snad ta víra spasit?15Kdyby některý bratr nebo sestra byli bez šatů a neměli jídlo ani na den,16a někdo z vás by jim řekl: „Buďte s Bohem – ať vám není zima a nemáte hlad,“ ale nedali byste jim, co potřebují pro své tělo, co by to bylo platné?
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Zvýraznění
19Já však, odsouzen zákonem, jsem mrtev pro zákon, abych živ byl pro Boha. Jsem ukřižován spolu s Kristem,20nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne.21Nepohrdám Boží milostí: Kdybychom mohli dosáhnout spravedlnosti skrze zákon, byla by Kristova smrt zbytečná.
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PODN TY K ZAMYŠLENÍ
Přečti si 32. kapitolu „Štědrá církev“ v knize Poslové naděje a lásky.
„Spasitel obětoval svůj vzácný život proto, aby založil církev, která bude schopna potěšovat 

lidi v zármutku a pomáhat jim v pokušení. Společenství věřících může být chudé, bez vzdě-
lání a neznámé, a přesto může v rodinách, sousedství, v církvi i v ‚dalekých krajích‘ vykonat 
v Kristově moci dílo, jehož význam bude sahat až do věčnosti.“ (DA 640; TV 410)

„Nesobecká štědrost naplňovala ranou církev velikou radostí; věřící totiž věděli, že svým 
úsilím přispívají ke zvěstování evangelia lidem, kteří dosud žijí ve tmě. Jejich obětavost svědčila 
o tom, že Boží milost nepřijali nadarmo. Takovou štědrost mohli projevovat jedině díky posvě-
cení Duchem svatým. Pro věřící i nevěřící to byl zázrak Boží milosti.“ (AA 344; PNL 197.198)

Otázky k rozhovoru
1.  Jak a v em by se vaše sborové spole enství mohlo stát podobn jším spole enství, 

které je popsáno v prvních kapitolách knihy Skutky apoštol ? Jaké kroky byste mohli 
ud lat vy, p ípadn  vedení sboru, abyste povzbudili ostatní k takovým krok m?

2.  Celosv tová církev adventist  sedmého dne používá principy, o kterých jsme mluvili 
tento týden, jako vodítko pro rozd lování dar  a desátk  mezi r zné ásti sv ta. Jaký 
užitek p ináší tento systém p erozd lení zdroj ?

3.  Jak vnímáte praktické pokyny k životu napln nému láskou, o nichž se hovo í v íma-
n m 12? Fungují v „reálném sv t “, nebo jsou spíše jen jakýmsi zidealizovaným obra-
zem vhodným pouze pro „svaté“?

4.  V textu Jk 5,1–5 je použit silný jazyk, který jako by odrážel kritický jazyk poselství sta-
rozákonních prorok . Pro  je tak silné vyjád ení vhodné a pot ebné?

Shrnutí
Vedeni Ježíšovým pov ením a mocí Ducha svatého usilovali apoštolové a první u edníci 
o rozší ení poselství evangelia do celého sv ta. Vycházeli p itom z Ježíšova u ení a z text  
starozákonních autor . Raná církev byla novým typem spole enství, ve kterém se jednot-
livci podíleli na pomoci t m, kte í se ocitli v nouzi – v rámci jejich spole enství, ale i za jeho 
hranicemi. Svým p íkladem a u ením zaznamenaným ve svých listech se apoštolové snažili 
v ící motivovat, aby byl jejich život napln n v rností a službou lidem v nouzi.

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:
________________________________________  _______________________________________
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Zvýraznění
1A nyní, vy boháči, plačte a naříkejte nad pohromami, které na vás přicházejí. 2Vaše bohatství shnilo, vaše šatstvo je moly rozežráno, 3vaše zlato a stříbro zrezavělo, a ten rez bude svědčit proti vám a stráví vaše tělo jako oheň. Nashromáždili jste si poklady – pro konec dnů! 4Hle, mzda dělníků, kteří žali vaše pole, a vy jste jim ji upřeli, volá do nebes, a křik ženců pronikl ke sluchu Hospodina zástupů. 5Žili jste rozmařile a hýřili jste na zemi, vykrmili jste se – pro den porážky!“




