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Týden od 1. do 7. zá íLekce 10

Život podle evangelia
Texty na tento týden

 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 začneme uvažovat o Božích přikázáních, požadavcích a pokynech, dostáváme 
se do nebezpečí, nebo dokonce do pokušení, myslet si, že si svým jednáním můžeme získat 
Boží přízeň a zasloužit si spasení – nebo k němu alespoň nějak přispět. Bible nám však opako-
vaně připomíná, že jsme hříšníci zachránění Boží milostí prostřednictvím Ježíše Krista a jeho 
zástupné smrti za nás na kříži. Je snad něco, co bychom k tomu mohli jakýmkoliv způsobem 
přidat? Jak napsala Ellen G. Whiteová: „Kdybyste dali dohromady vše, co je v člověku dobré, 
svaté, ušlechtilé a krásné, a pak byste to předložili Božím andělům jako něco, co by mělo vést 
ke spasení člověka nebo co by mělo být nějakou zásluhou, byl by takový plán odmítnut jako 
zrada.“ (FW 24)

Ani naše skutky milosrdenství a soucitu vůči lidem v nouzi bychom proto neměli vnímat 
jako něco, díky čemuž bychom si mohli zasloužit spasení. Zároveň však platí, že když stále 
více chápeme spasení a uvědomujeme si jeho hodnotu, budeme jako příjemci Boží lásky stále 
jasněji vidět souvislost mezi jeho láskou vůči nám a zájmem o chudé a utlačované. Přijali jsme, 
abychom dávali. Když vidíme, jak moc Bůh miloval nás, vnímáme i skutečnost, jak moc milo-
val ostatní – a chápeme jeho povolání, abychom druhé milovali i my.

 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:- „Neboť Bůh tak miloval svět…“- Soucit a pokání- Milost a dobré skutky- Naše společné lidství- Věčné evangelium- Podněty k zamyšlení

-jcHB
Zvýraznění
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„NEBO B H TAK MILOVAL SV T...“
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 3,16.17)

Osobní studium
Text J 3,16 říká: „Neboť Bůh tak miloval svět...“ 
Řecké slovo označující „svět“ – kosmos – zna-
mená „svět jako stvořený a uspořádaný 
subjekt“ (5BC 929). Tento verš sice hovoří 
o spasení lidí, ale plán spasení se vztahuje 
na stvoření jako celek.

Přečti si text Ř 8,20–23. Co tyto verše říka-
jí o širším významu plánu spasení?

Samozřejmě, spasení se týká osobního 
vztahu každého z nás k Hospodinu. Jde však 
o víc. Ospravedlnění neznamená jen odpuš-
tění našich hříchů. V ideálním případě za-
hrnuje i to, že Hospodin prostřednictvím 
Ježíše a mocí Ducha svatého vytváří Boží 
rodinu. Tedy společenství, které svou radost 
z odpuštění a z jistoty spasení dává najevo 
mimo jiné i tím, že vydává světu svědectví 
svými dobrými skutky.

Jakým způsobem v úvodních textech 
17. verš doplňuje a rozšiřuje 16. verš?

Chápeme, že Bůh nemiluje jen nás, ale 
i jiné lidi. Miluje ty, které máme rádi, a my 
z toho máme radost. Miluje i ty, kterým se 
snažíme předat evangelium, a toto poznání 
je pro nás často motivací evangelizace. Bůh 
však miluje i ty, v jejichž blízkosti se necítíme 
dobře nebo z nich máme strach. Bůh miluje 
všechny lidi na celém světě – a to i ty, které 
nemáme v lásce a které „nemusíme“.

Při pozorování stvoření můžeme vidět 
Boží lásku. Bible znovu a znovu ukazuje, 
že svět kolem nás je důkazem Boží dobro-
ty: „...protože on [Otec v nebesích] dává své-
mu slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá 
na spravedlivé i nespravedlivé.“ (Mt 5,45) 
Život samotný je Božím darem a bez ohledu 
na osobní postoj vůči Bohu je každý člověk 
příjemcem tohoto daru.

Jak by se m l zm nit náš postoj k druhým lidem a k tomu, jak žijí, když si uv domíme, že 
i je B h stvo il a miluje je?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

-jcHB
Zvýraznění
20Neboť tvorstvo bylo vydáno marnosti – ne vlastní vinou, nýbrž tím, kdo je marnosti vydal. Trvá však naděje,21že i samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy dětí Božích.22Víme přece, že veškeré tvorstvo až podnes společně sténá a pracuje k porodu.23A nejen to: i my sami, kteří již máme Ducha jako příslib darů Božích, i my ve svém nitru sténáme, očekávajíce přijetí za syny, totiž vykoupení svého těla.

-jcHB
Zvýraznění
abyste byli syny nebeského Otce; protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé.
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SOUCIT A POKÁNÍ
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.“ (L 19,41.42)

Osobní studium
To, že známe příběh velkého sporu a spasení, 
nás vede k poznání pravdy o životě, které 
je základem pro pochopení našeho světa 
a naší situace – všichni a vše je poznamenáno 
pádem a hříchem. Náš svět není takový, jak 
vypadal při stvoření. A přestože i dnes nese-
me Boží obraz, k němuž jsme byli stvořeni, 
jsme součástí padlého světa. Hřích v našich 
životech má stejnou podstatu jako zlo, kte-
ré způsobilo tolik bolesti, utrpení a útlaku 
na celém světě.

Je pochopitelné, že cítíme bolest, neklid, 
zármutek z tragického stavu světa i lidí kolem 
nás. Museli bychom být roboti, abychom necí-
tili bolest života na tomto světě. Nářek v knize 
Žalmů, zármutek Jeremjáše a ostatních pro-
roků, slzy a lítost Ježíše – to vše je přirozenou 
odezvou na stav světa, a především na situaci 
těch, kteří trpí pod vlivem zla na světě.

Přečti si texty Mt 9,36; 14,14; L 19,41.42 
a J 11,35. Jaké situace naplňovaly podle těch-

to veršů Ježíše soucitem? Jak může člověk 
získat srdce, které je citlivé na bolest kolem 
nás?

Musíme si uvědomit, že hřích a zlo nejsou 
jen kdesi „venku“ a „mimo“ nebo výsledkem 
hříchu někoho jiného. „Říkáme-li, že jsme bez 
hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás 
není.“ (1J 1,8) Bibličtí proroci vnímali hřích 
jako tragédii, která však nespočívala jen 
v tom, že někdo porušil „pravidla“, ale v tom, 
že hřích narušil vztah mezi Bohem a jeho 
lidem a že náš hřích ublížil jiným lidem.

Egoizmus, chamtivost, lakota, předsud-
ky, lhostejnost a bezohlednost – to vše tvo-
ří podstatu zla, nespravedlnosti, chudoby 
a útlaku ve světě. Vyznání naší hříšnosti 
je prvním krokem nejen k pojmenování to-
hoto zla, ale také k tomu, abychom dovoli-
li Boží lásce zaujmout v našich srdcích to 
správné místo: „Jestliže vyznáváme své 
hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám 
hříchy odpouští a očišťuje nás od každé ne-
pravosti.“ (1J 1,9)

P emýšlej, jak h ích ovliv uje tebe a tv j život. Kde stojíš ve velkém sporu mezi dobrem 
a zlem? Jaká je jediná správná reakce na tvoje zjišt ní? 

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře.

-jcHB
Zvýraznění
Když vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto. I uzdravoval jejich nemocné.

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Ježíšovi vstoupily do očí slzy.

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
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MILOST A DOBRÉ SKUTKY
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 
dobré skutky, které nám B h p ipravil. (Ef 2,8–10)

Osobní studium
Co nám úvodní verše říkají o vztahu mezi mi-
lostí a dobrými skutky? Pokus se to shrnout 
vlastními slovy.

Z biblických zpráv se dozvídáme, že 
jsme – mimo jiné – byli stvořeni, abychom 
uctívali Boha a sloužili druhým. Můžeme 
se pouze pokusit představit si, jak by to asi 
mohlo vypadat, kdybychom žili v bezhříš-
ném prostředí.

Vinou hříchu dnes známe jen zniče-
ný a mravně porušený svět. Naštěstí pro 
nás Boží milost projevená v Ježíšově oběti 
za hříchy světa otevírá cestu pro odpuštění 
a uzdravení. A tak i přes hříchem pozname-
naný svět se naše životy mohou přiblížit Bo-
žímu mistrovskému záměru a Bůh nás může 
použít jako své spolupracovníky ve snaze 
uzdravovat zranění a napravovat škody, kte-
ré vznikly v životech druhých (Ef 2,10). „Ti, 
kdo dostávají, mají dávat druhým. Ze všech 
stran přichází volání o pomoc. Bůh povolává 
lidi, aby ochotně a rádi sloužili svým bliž-
ním.“ (MH 103; ŽNP 46)

Zopakujme si, že dobré skutky, jako péče 
o chudé, povzbuzování utlačovaných a syce-
ní hladových, neděláme proto, abychom zís-
kali spasení nebo obstáli před Bohem. Pouze 
ve víře dostáváme v Kristu všechno, co kdy 
budeme potřebovat, abychom před Bohem 
obstáli. 

Sami sebe bychom vždy měli vnímat jako 
hříšníky a oběti hříchu a měli bychom si zno-
vu a znovu uvědomovat, že Bůh nás miluje 
a vykoupil nás. A přestože neustále zápasíme 
s pokušením egoizmu a chamtivosti, sebe-
obětavá a pokorná Boží milost nám nabízí 
zcela jiný, nový způsob života a lásky, který 
promění naše bytí.

Když se díváme na kříž, vidíme úžasnou 
a dokonalou oběť přinesenou za nás a uvě-
domujeme si, že nemůžeme vůbec nic přidat 
k tomu, co díky této oběti v Kristu dostává-
me. To samozřejmě neznamená, že nemáme 
vůbec nijak odpovědět na to, co jsme v Kristu 
dostali. Naopak, musíme reagovat! A jak lépe 
bychom mohli reagovat na lásku, kterou 
jsme dostali, než tím, že budeme projevovat 
lásku druhým?

P emýšlej o verších 1J 3,16.17. Jak tyto verše vyjad ují správnou odpov  na Ježíšovu ob  
na k íži? Jak se tato odpov  prakticky projevuje ve tvém každodenním život ?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
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 někdo dostatek a vidí, že jeho bratr má nouzi, a bez soucitu se od něho odvrátí – jak v něm může zůstávat Boží láska?
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NAŠE SPOLE NÉ LIDSTVÍ
Což nemáme my všichni jednoho Otce? Což nás nestvo il jediný B h? Pro  jsme v i sob  v ro-
lomní a znesv cujeme tak smlouvu svých otc ? (Mal 2,10)
26Celé lidstvo vytvo il z jediného lov ka, rozsadil nás po celé zemi a vymezil jednotlivým ná-
rod m prostor i d jinná období. 27A všichni máme veliký úkol: hledat Boha. A tu po pracném 
poznávání 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 17,26–28; SNC)

Osobní studium
Ježíš se svou službou a svým učením zamě-
řoval na všechny skupiny lidí. Každého, kdo 
k němu přišel s upřímnými pohnutkami – ať 
už šlo o ženy se špatnou pověstí, výběrčí 
daní, malomocné, Samařany, římské setníky, 
náboženské vůdce nebo děti – Ježíš vítal 
s opravdovou vroucností a péčí. Jak postup-
ně zjišťovala i raná církev, toto přijetí v sobě 
zahrnovalo také nabídku daru spasení.

Když první křesťané rozpoznali, že evan-
gelium je určeno všem, nebrali dobré skutky 
ve prospěch druhých jako něco „milého“, 
co by se mohlo dělat navíc. Pomoc bližním 
a práce ve prospěch druhých lidí tvořily 
podstatu jejich chápání evangelia, podobně 
jak to viděli v životě, službě a smrti Ježíše 
Krista. Ano, museli se v této souvislosti vy-
rovnávat s různými výzvami – jako jednot-
livci (Pavel a Petr ve Sk 10,9–20) i jako církev 
(koncil v Jeruzalémě, Sk 15). Hned od začátku 
si tak začali uvědomovat obrovskou změnu, 
kterou evangelium přineslo do jejich chápání 
Boží lásky. Poznali, že Boží láska zahrnuje 
každého a že musí ovlivňovat všechny, kteří 
Boha následují.

Uvažuj o uvedených textech. Co tyto ver-
še říkají o tom, že máme jako lidé stejný pů-
vod a stejné postavení před Bohem? Jak by 
měly myšlenky v těchto verších ovlivňovat 
tvůj postoj k druhým lidem?

Mal 2,10

Sk 17,26

Ř 3,23

Ga 3,28

Nemusíme dlouho přemýšlet, komu 
vlastně máme sloužit, jednoduše vykročme 
a služme. A možná se nám stane, že někdo, 
o kom bychom to nikdy nepředpokládali, 
pomůže nám. Všeobecnou charakteristiku 
lidství je možné lépe rozpoznat ve spole-
čenství těch, které sjednocuje evangelium, 
zachraňující Boží láska a povolání, aby-
chom v něm byli jedno: „Neboť my všichni, 
ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli 
jsme jedním Duchem pokřtěni v jedno tělo 
a všichni jsme byli napojeni týmž Duchem.“ 
(1K 12,13)

Které skupiny lidí v tvém okolí jsou diskriminovány? Jak jim m žeš pomoci ty sám a jak 
jim m že sloužit vaše sborové spole enství?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
9Druhého dne, právě když se blížili k městu, vyšel Petr za poledne na rovnou střechu domu, aby se modlil.10Pak dostal hlad a chtěl se najíst. Zatímco mu připravovali jídlo, upadl do vytržení mysli:11Vidí, jak se z otevřeného nebe cosi snáší; podobalo se to veliké plachtě, kterou spouštějí za čtyři cípy k zemi.12Byly v ní všechny druhy živočichů: čtvernožci, plazi i ptáci.13Tu k němu zazněl hlas: „Vstaň, Petře, zabíjej a jez!“14Petr odpověděl: „To ne, Pane! Ještě nikdy jsem nejedl nic, co poskvrňuje a znečišťuje.“15Ale hlas se ozval znovu: „Co Bůh prohlásil za čisté, nepokládej za nečisté.“16To se opakovalo třikrát a zase to všechno bylo vyneseno vzhůru do nebe.17Zatímco Petr úporně přemýšlel, co to jeho vidění může znamenat, podařilo se Kornéliovým poslům nalézt Šimonův dům. Zastavili se před vraty,18zavolali a ptali se, zda tu bydlí Šimon, kterému říkají Petr.19A Petr stále ještě přemýšlel o svém vidění, když mu Duch řekl: „Jsou tu tři muži a hledají tě;20sejdi hned dolů a bez rozpaků s nimi jdi, neboť já jsem je poslal.“

-jcHB
Zvýraznění
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.

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy

-jcHB
Zvýraznění
Není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši.

-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.“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, 
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V NÉ EVANGELIUM
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 14,6.7)

Osobní studium
Proměňující pozvání evangelia adresované 
„každé rase, kmeni, jazyku i národu“ (Zj 14,6) 
platilo v průběhu celých dějin křesťanství. Zje-
vení však mluví také o obnoveném hlásání to-
hoto poselství – dobré zprávy o Ježíši a všech 
jeho zaslíbeních – na konci času.

Jak je obecné chápání evangelia (shrnuté 
například v J 3,16) obsaženo v poselství andě-
la, o němž čteme v úvodních verších?

Text Zjevení 14,7 v sobě spojuje tři klíčo-
vé prvky, o kterých jsme již při našem stu-
diu hovořili v souvislosti s Božím pohledem 
na zlo, chudobu a útlak:

Soud. Dožadování se soudu, tedy nastole-
ní spravedlnosti, opakovaně zaznívá ve vo-
lání utlačovaných. Naštěstí Bible zobrazuje 
Boha jako toho, který slyší volání lidí v nouzi 
a těžkostech. Jak se často opakuje například 
v Žalmech, lidé vystavení nespravedlivému 
jednání vnímají Boží soud jako evangelium, 
tedy dobrou zprávu.

Uctívání. V textech hebrejských proroků 
nacházíme časté propojení mezi uctíváním 
a dobrými skutky. Nejvíce se to projevuje 

při srovnání bohoslužebných aktivit těch, 
kteří sice o sobě prohlašují, že jsou Božím 
lidem, ale ve skutečnosti se dopouštějí ohav-
ností a nespravedlnosti ve vztahu ke svým 
bližním. Jako příklad můžeme uvést text 
Iz 58, kde Bůh velmi jasně uvádí, že ze všeho 
nejvíce touží po takových bohoslužebných 
projevech, které se projevují dobrotou a péčí 
o chudé a nuzné (Iz 58,6.7).

Stvoření. Jak jsme již viděli, jedním ze 
základů Božího volání po spravedlnosti je 
skutečnost, že všichni tvoříme velkou lid-
skou rodinu. Všichni jsme stvořeni k obrazu 
Božímu, Bůh nás všechny miluje a v jeho 
očích máme všichni obrovskou hodnotu. Ni-
kdo by proto neměl být vykořisťován, zne-
užíván nebo utlačován pro nespravedlivý 
zisk a chamtivost jiných. Je zřejmé, že hlásá-
ní evangelia na konci času je výzvou k přijetí 
záchrany, vykoupení a obnovy, které Bůh 
koná pro padlé lidstvo. I uprostřed proná-
sledování a sporu o pravé a falešné uctívání 
(Zj 14,8–12) bude mít Bůh lid, který bude re-
prezentovat to, co je správné, bude obhajovat 
Boží přikázání a bude mít víru Ježíše Kris-
ta – a to i uprostřed toho nejhoršího zla. 

Jak lze nejlépe spojit službu lidem v nouzi s vyjád ením nad je a také s varováním, které 
se nachází v poselství t í and l ?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
8Za ním letěl druhý anděl a volal: „Padl, padl veliký Babylón, který opojil všechny národy svým smilstvím a dal jim pít z poháru hněvu.“9Za nimi letěl třetí anděl a volal mocným hlasem: „Kdo kleká před šelmou a před její sochou, kdo přijímá její cejch na čelo či na ruku,10bude pít víno Božího rozhorlení, které Bůh nalévá neředěné do číše svého hněvu; a bude mučen ohněm a sírou před svatými anděly a před Beránkem.11A jeho muka neuhasnou na věky věků a dnem ani nocí nedojde pokoje ten, kdo kleká před šelmou a jejím obrazem a nechal si vtisknout její jméno.12Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši.“

-jcHB
Zvýraznění

-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?
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PODN TY K ZAMYŠLENÍ
Přečti si 1. kapitolu „Největší dar lidstvu“ v knize Touha věků a 6. kapitolu „Zachráněni, aby 

sloužili“ z knihy Život naplněný pokojem.
„Pán Bůh považuje celou zemi za svou vinici. Přestože je nyní v rukou uchvatitele, patří 

Bohu. Je Boží, protože ji Bůh stvořil a protože ji vykoupil. Kristus přinesl oběť za celý svět. ‚Ne-
boť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna.‘ (J 3,16) V tomto jediném daru lidé dostali 
všechny ostatní dary. Celý svět denně přijímá požehnání od Boha. Každá kapka deště, každý 
paprsek světla, který dopadne na naše nevděčné pokolení, každý lístek, každá květina a každý 
plod svědčí 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 blízký-
mi 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, kteří potřebují projevy 
soucitu a konkrétní pomoc. Vdovy potřebují soucit a pomoc. Kristus pověřil své následovníky, 
aby pečovali o sirotky. V mnoha zemích jsou sirotci zanedbáváni. Možná že vypadají drsně, 
zanedbaně a na první pohled zcela odpudivě, přesto však patří Bohu. Pán je vykoupil za velikou 
cenu a v jeho očích jsou právě tak drahocenní jako my. Patří do velké Boží rodiny a křesťané jsou 
za ně zodpovědní jako Boží správcové.“ (COL 386.387; PM 198)

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?

Shrnutí
Boží láska, jak je vyjád ena v plánu spasení a prost ednictvím života a ob ti Ježíše Krista, nám 
nabízí odpušt ní, život a nad ji. Jako p íjemci této milosti usilujeme pod lit se o ni s ostatní-
mi. Motivací naší snahy není zasloužit si spasení. Naše touha sloužit je motivována Kristovou 
láskou a v domím, že jsme byli stvo eni a znovuzrozeni, abychom konali skutky, jaké si p eje 
B h. Proto evangelium m ní vztahy a vede nás ke služb  t m, kte í naši pomoc nejvíce pot ebují.

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, kterým byste rádi p edstavili Boží lásku.

 19:38

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
„Není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši.“

-jcHB
Zvýraznění
Ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdálení, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev.

-jcHB
Zvýraznění




