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Život podle evangelia

Texty na tento týden –

Týden od 01.09. do 07.09.

8:20–23; J 3:16.17; Mt 9:36; Ef 2:8–10; 1J 3:16.17; Zj 14:6.7

Základní verš
„Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutk , takže se
nikdo nem že chlubit. Jsme p ece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvo eni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám B h p ipravil.“ (Ef 2:8-10)
Vždy, když za neme uvažovat o Božích p ikázáních, požadavcích a pokynech, dostáváme se do nebezpeí, nebo dokonce do pokušení, myslet si, že si svým jednáním m žeme získat Boží p íze a zasloužit si
spasení – nebo k n mu alespo n jak p isp t. Bible nám však opakovan p ipomíná, že jsme h íšníci zachrán ní Boží milostí prost ednictvím Ježíše Krista a jeho zástupné smrti za nás na k íži. Je snad n co, co
bychom k tomu mohli jakýmkoliv zp sobem p idat? Jak napsala Ellen G. Whiteová: „Kdybyste dali dohromady vše, co je v lov ku dobré, svaté, ušlechtilé a krásné, a pak byste to p edložili Božím and l m jako
n co, co by m lo vést ke spasení lov ka nebo co by m lo být n jakou zásluhou, byl by takový plán odmítnut jako zrada.“ (FW 24)
Ani naše skutky milosrdenství a soucitu v i lidem v nouzi bychom proto nem li vnímat jako n co, díky
emuž bychom si mohli zasloužit spasení. Zárove však platí, že když stále více chápeme spasení a uv domujeme si jeho hodnotu, budeme jako p íjemci Boží lásky stále jasn ji vid t souvislost mezi jeho láskou
v i nám a zájmem o chudé a utla ované. P ijali jsme, abychom dávali. Když vidíme, jak moc B h miloval
nás, vnímáme i skute nost, jak moc miloval ostatní – a chápeme jeho povolání, abychom druhé milovali
i my.

Týden ve zkratce:
- „Nebo B h tak miloval sv t…“
- Soucit a pokání
- Milost a dobré skutky
- Naše spole né lidství
- V né evangelium
- Podn ty k zamyšlení

NE 1. zá í – „Nebo B h tak miloval sv t…“
J 3:16.17 „16Nebo 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. 17Vždy B h neposlal svého Syna na sv t, aby sv t soudil, ale aby skrze n j byl
sv t spasen.“

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.“
8:20-23 „20Nebo tvorstvo bylo vydáno marnosti – ne vlastní vinou, nýbrž tím, kdo je marnosti vydal. Trvá však nad je, 21že i samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy d tí Božích. 22Víme p ece, že
veškeré tvorstvo až podnes spole n sténá a pracuje k porodu. 23A nejen to: i my sami, kte í již máme Ducha jako p íslib
dar Božích, i my ve svém nitru sténáme, o ekávajíce p ijetí za syny, totiž vykoupení svého t la.“
Mt 5:45 „Abyste byli syny nebeského Otce; protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déš posílá na spravedlivé i nespravedlivé.“

PO 2. zá í – Soucit a pokání
L 19:41.42 „41Když už byl blízko a uz el m sto, dal se nad ním do plá e 42a ekl: „Kdybys poznalo v tento
den i ty, co vede k pokoji! Avšak je to skryto tvým o ím.““
Mt 9:36 „Když vid l zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastý e.“
Mt 14:14 „Když vystoupil, uvid l velký zástup a bylo mu jich líto. I uzdravoval jejich nemocné.“
J 11:35 „Ježíšovi vstoupily do o í slzy.“
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ÚT 3. zá í – Milost a dobré skutky
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PÁ 6. zá í – Podn ty k zamyšlení

Ef 2:8-10 „8Milostí tedy jste spaseni skrze víru. 9Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutk ,
takže se nikdo nem že chlubit. 10Jsme p ece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvo eni k tomu, abychom konali
obré skutky, které nám B h p ipravil.“

1J 3:16.17 „16Podle toho jsme poznali, co je láska, že on za nás položil život. A tak i my jsme povinni položit život za své
bratry. 17Má-li n kdo dostatek a vidí, že jeho bratr má nouzi, a bez soucitu se od n ho odvrátí – jak v n m m že z stávat
Boží láska?“

ST 4. zá í – Naše spole né lidství
Mal 2:10 „Což nemáme my všichni jednoho Otce? Což nás nestvo il jediný B h? Pro jsme v i sob
v rolomní a znesv cujeme tak smlouvu svých otc ?“
Sk 17:26-28 SNC „26Celé lidstvo vytvo il z jediného lov ka, rozsadil nás po celé zemi a vymezil jednotlivým národ m prostor i d jinná období. 27A všichni máme veliký úkol: hledat Boha. A tu po pracném
oznávání zjiš ujeme, že je nám vlastn nablízku. 28On nám totiž dává život, pohyb a celé bytí. P kn to
vyjád ili n kte í vaši básníci: jsme jeho d ti, Boží rodina.“
Sk 10:9-20 „9Druhého dne, práv když se blížili k m stu, vyšel Petr za poledne na rovnou st echu domu, aby se modlil.
10
Pak 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. 12Byly 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. 17Zatímco 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.““
3:23 „Všichni zh ešili a jsou daleko od Boží slávy.“
Ga 3:28 „Není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu
Ježíši.“

T 5. zá í – V né evangelium
Zj 14:6.7 „6Tu jsem vid l jiného and la, jak letí st edem nebeské klenby, aby zv stoval v né evangelium
obyvatel m zem , každé rase, kmeni, jazyku i národu. 7Volal mocným hlasem: „Bojte se Boha a vzdejte
mu est, nebo nastala hodina jeho soudu; poklekn te p ed tím, kdo u inil nebe, zemi, mo e i prameny
vod.““

Zj 14:8-12 „8Za ním let l druhý and l a volal: „Padl, padl veliký Babylón, který opojil všechny národy svým smilstvím
a dal jim pít z poháru hn vu.“ 9Za nimi let l t etí and l a volal mocným hlasem: „Kdo kleká p ed šelmou a p ed její
sochou, kdo p ijímá její cejch na elo i na ruku, 10bude pít víno Božího rozhorlení, které B h nalévá ne ed né do íše
svého hn vu; a bude mu en ohn m a sírou p ed svatými and ly a p ed Beránkem. 11A jeho muka neuhasnou na v ky v k
a dnem ani nocí nedojde pokoje ten, kdo kleká p ed šelmou a jejím obrazem a nechal si vtisknout její jméno. 12Zde se
ukáže vytrvalost svatých, kte í zachovávají Boží p ikázání a v rnost Ježíši.““
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.“
Iz 58:6.7 „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? Vidíš-li
nahého, obléknout ho, nebýt nete ný k vlastní krvi?“

P e ti si 1. kapitolu „Nejv tší dar lidstvu“ v knize Touha v k a 6. kapitolu „Zachrán ni, aby sloužili“
z knihy Život napln ný pokojem.
„Pán B h považuje celou zemi za svou vinici. P estože je nyní v rukou uchvatitele, pat í Bohu. Je Boží,
protože ji B h stvo il a protože ji vykoupil. Kristus p inesl ob za celý sv t. ‚Nebo B h tak miloval sv t,
že dal svého jediného Syna.‘ (J 3,16) V tomto jediném daru lidé dostali všechny ostatní dary. Celý sv t
denn p ijímá požehnání od Boha. Každá kapka dešt , každý paprsek sv tla, který dopadne na naše nevd né pokolení, každý lístek, každá kv tina a každý plod sv d í o Boží shovívavosti a o jeho velké lásce.“
(COL 301.302; PM 153)
„V Kristu není rozdíl mezi Židem a pohanem, otrokem a svobodným. Všichni se stali blízkými pro Kristovu prolitou krev (Ga 3,28; Ef 2,13). Musíme slyšet a odpovídat na volání trpícího lidstva bez ohledu na
náboženské rozdíly... Všude kolem nás žijí lidé, kte í pot ebují projevy soucitu a konkrétní pomoc. Vdovy
pot ebují soucit a pomoc. Kristus pov il své následovníky, aby pe ovali o sirotky. V mnoha zemích jsou
sirotci zanedbáváni. Možná že vypadají drsn , zanedban a na první pohled zcela odpudiv , p esto však
pat í Bohu. Pán je vykoupil za velikou cenu a v jeho o ích jsou práv tak drahocenní jako my. Pat í do
velké Boží rodiny a k es ané jsou za n zodpov dní jako Boží správcové.“ (COL 386.387; PM 198)
Ga 3:28 „Není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu
Ježíš.“
Ef 2:13 „Ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdálení, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev.“

Otázky k rozhovoru
1. Jak m žeme p edejít pokušení myslet si, že když d láme dobré skutky a pomáháme druhým, jsme díky
svému úsilí lepší a v Božích o ích si za to zasloužíme uznání?
2. Je tvá církev spole enstvím, ve kterém mezi lidmi „není rozdílu“ a všichni jsou v Kristu jedno? Jak by se
to mohlo projevit ješt výrazn ji? Má vaše spole enství otev ené dve e opravdu pro všechny? Jaké problémy v této oblasti vidíte a jak by se daly vy ešit?
3. Jsou lidé, kte í jsou v nouzi a pot ebují naši bezprost ední praktickou pomoc. Zárove jim však chceme
zv stovat evangelium. Jak mezi t mito dv ma innostmi (praktickou pomocí a zv stováním evangelia) najít
správnou vyváženost? Jak se m žeme nau it d lat obojí?
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