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Spole enství služebník

Týden od 22.09. do 28.09.

Texty na tento týden – 2K 2:14–16; Ex 32:1–14; 1Pt 2:12; Fp 2:15; Ef 2:19; Žd 10:23–25

Základní verš
„Držme se neot esitelné nad je, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je v rný. M jme
zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutk m.“ (Žd 10:23.24)
P i snaze naplnit naše k es anské poslání bychom nem li podce ovat potenciál církve jako organizovaného spole enství v ících. Už jsme mluvili o potížích, kterým m žeme elit, když se snažíme ud lat n co
proti chudob a nespravedlnosti na sv t . Když však jako brat i a sestry spolupracujeme ve spole enství
víry, asto m žeme být pro lidi kolem nás mnohem v tším požehnáním.
M že se nám však stát, že když se sejdeme jako církev, necháme se p íliš pohltit úsilím o zajišt ní provozu a organizaci a zapomeneme, že církev existuje proto, aby sloužila všude tam, kam ji B h postavil. Jako
církev nesmíme p ehlížet utrpení a zlo, které existuje kolem nás. A to zvlášt proto, že Kristus rozhodn
žádné zlo ani nespravedlnost nep ehlédne. M li bychom být v rni pov ení hlásat evangelium, které je
neodd liteln spojeno s aktivní pomocí utla ovaným, hladovým, nahým a bezbranným.
Jako spole enství církve spolu tvo íme t lo Kristovo (1K 12,12–20). Proto bychom m li jednat tak, jak
jednal Kristus, m li bychom se zajímat o lidi, jak to d lal on, a m li bychom být pro tento sv t Ježíšovýma
rukama, nohama, hlasem a srdcem.

Týden ve zkratce:
- Nositelé zm ny
- Láska, která slouží
- Záchrana druhých
- Milost v církvi
- Vzájemné povzbuzení k lásce a dobrým skutk m
- Podn ty k zamyšlení

NE 22. zá í – Nositelé zm ny
2K 2:14-16 „14Budiž vzdán dík Bohu, který nás stále vodí v triumfálním pr vodu Kristov a všude skrze
nás ší í v ni svého poznání. 15Jsme totiž jakoby v ní kadidla, jež Kristus ob tuje Bohu; ta v n proniká
k t m, kte í docházejí spásy, i k t m, kte í sp jí k zahynutí. 16Jedn m jsme smrtonosnou v ní vedoucí
k záhub , druhým v ní životodárnou vedoucí k životu. Ale kdo je k takovému poslání zp sobilý?“

12:1 „Vybízím vás, brat í, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe p inášeli jako živou, svatou, Bohu milou ob ; to
a je vaše pravá bohoslužba.“
1K 12:12-20 „12Tak jako t lo je jedno, ale má mnoho úd , a jako všecky údy t la jsou jedno t lo, a je jich mnoho, tak je
to i s Kristem. 13Nebo my všichni, a Židé i ekové, a otroci i svobodní, byli jsme jedním Duchem pok t ni v jedno
t lo a všichni jsme byli napojeni týmž Duchem. 14T lo není jeden úd, nýbrž mnoho úd . 15Kdyby ekla noha: „Protože
nejsem ruka, nepat ím k t lu,“ tím by ješt nep estala být ástí t la. 16A kdyby eklo ucho: „Protože nejsem oko, nepat ím
k t lu,“ tím by ješt nep estalo být ástí t la. 17Kdyby celé t lo nebylo než oko, kde by byl sluch? A kdyby celé t lo nebylo
než sluch, kde by byl ich? 18Ale B h dal t lu údy a každému z nich ur il úkol, jak sám cht l. 19Kdyby všechno bylo jen
jedním údem, kam by se pod lo t lo? 20Ve skute nosti však je mnoho úd , ale jedno t lo.“
2K 5:18-21 „18To všecko je z Boha, který nás smí il sám se sebou skrze Krista a pov il nás, abychom sloužili tomuto
smí ení. 19Nebo v Kristu B h usmí il sv t se sebou. Nepo ítá lidem jejich provin ní a nám uložil zv stovat toto smí ení.
20
Jsme tedy posly Kristovými, B h vám domlouvá našimi ústy; na míst Kristov vás prosíme: dejte se smí it s Bohem!
21
Toho, který nepoznal h ích, kv li nám ztotožnil s h íchem, abychom v n m dosáhli Boží spravedlnosti.“
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PO 23. zá í – Láska, která slouží
Ex 32:9-14 „9Hospodin dále Mojžíšovi ekl: „Vid l jsem tento lid, je to lid tvrdé šíje. 10Te m nech, a
proti nim vzplane m j hn v a skoncuji s nimi; z tebe však ud lám veliký národ.“ 11Mojžíš však prosil
Hospodina, svého Boha, o shovívavost: „Hospodine, pro plane tv j hn v proti tvému lidu, který jsi vyvedl velikou silou a pevnou rukou z egyptské zem ? 12Pro mají Egyp ané íkat: ‚Vyvedl je se zlým úmyslem, aby je v horách povraždil a nadobro je smetl z povrchu zem .‘ Upus od svého planoucího hn vu.
Dej se pohnout k lítosti nad zlem, jež proti svému lidu zamýšlíš. 13Rozpome se na Abrahama, na Izáka a
na Izraele, své služebníky, kterým jsi sám p i sob p ísahal a vyhlásil: Rozmnožím vaše potomstvo jako
nebeské hv zdy a celou tuto zemi, jak jsem ekl, dám vašemu potomstvu, aby ji nav ky m lo v d dictví.“
14
A Hospodin se dal pohnout k lítosti nad zlem, o n mž mluvil, že je dopustí na sv j lid.“
Zj 12:17 „Drak v hn vu v i té žen rozpoutal válku proti ostatnímu jejímu potomstvu, proti t m, kdo zachovávají
p ikázání Boží a drží se sv dectví Ježíšova.“
Zj 14:12 „Zde se ukáže vytrvalost svatých, kte í zachovávají Boží p ikázání a v rnost Ježíši.“
Ex 32:1-8 „1Když lid vid l, že Mojžíš dlouho nesestupuje z hory, shromáždil se k Áronovi a naléhali na n ho: „Vsta
a ud lej nám boha, který by šel p ed námi. Vždy nevíme, co se stalo s Mojžíšem, s tím lov kem, který nás vyvedl
z egyptské zem .“ 2Áron jim ekl: „Strhn te zlaté náušnice z uší svých žen, syn a dcer a p ineste je ke mn !“ 3I strhal si
všechen lid z uší zlaté náušnice a p inesli je k Áronovi. 4On je od nich vzal, p ipravil formu a odlil z toho sochu bý ka.
A oni ekli: „To je tv j b h, Izraeli, který t vyvedl z egyptské zem .“ 5Když to Áron vid l, vybudoval p ed ním oltá .
Potom Áron provolal: „Zítra bude Hospodinova slavnost.“ 6Nazít í za asného jitra ob tovali ob ti zápalné a p inesli
ob ti pokojné. Pak se lid usadil k jídlu a pití. Nakonec se dali do nevázaných her . 7I promluvil Hospodin k Mojžíšovi:
„Sestup dol . Tv j lid, který jsi vyvedl z egyptské zem , se vrhá do zkázy. 8Brzy uhnuli z cesty, kterou jsem jim p ikázal.
Odlili si sochu bý ka a klan jí se mu, ob tují mu a íkají: ‚To je tv j b h, Izraeli, který t vyvedl z egyptské zem .‘“ …
32
M žeš jim ten h ích ješt odpustit? Ne-li, vymaž m ze své knihy, kterou píšeš!“
Ex 32:32 „M žeš jim ten h ích ješt odpustit? Ne-li, vymaž m ze své knihy, kterou píšeš!“

ÚT 24. zá í – Záchrana druhých
1Pt 2:12 „A žijte vzorn mezi pohany; tak aby ti, kdo vás oso ují jako zlo ince, prohlédli a za vaše dobré
iny vzdali chválu Bohu „v den navštívení“.“
Fp 2:14.15 „14Všechno d lejte bez reptání a bez pochybování, 15abyste byli bezúhonní a ryzí, Boží d ti bez
poskvrny uprost ed pokolení pok iveného a zvráceného. V n m svi te jako hv zdy, které osv cují sv t.“

1J 3:16-18 „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? 18Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým inem.“
Jk 2:14-16 „14Co je platné, moji brat í, když n kdo íká, že má víru, ale p itom nemá skutky? M že ho snad ta víra
spasit? 15Kdyby n který 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?“

ST 25. zá í – Milost v církvi
Ef 2:18-20 „18A tak v n m smíme obojí, židé i pohané, v jednot Ducha stanout p ed Otcem. 19Nejste již
tedy cizinci a p ist hovalci, máte právo Božího lidu a pat íte k Boží rodin . 20Jste stavbou, jejímž zákla
dem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš.“

T 26. zá í – Vzájemné povzbuzení k lásce a dobrým skutk m
Žd 10:23-25 „23Držme se neot esitelné nad je, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je
v rný. 24M jme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutk m. 25Nezanedbávejte
spole ná shromážd ní, jak to n kte í mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, ím více vidíte, že se blíží
den Krist v.“

12:3-6 „3Každému z vás íkám na základ milosti, která mi byla dána: Nesmýšlejte výš, než je komu ur eno, ale smýšlejte o sob st ízliv , podle toho, jakou míru víry ud lil každému B h. 4Jako je v jednom t le mnoho úd a nemají všechny
stejný úkol, 5tak i my, a je nás mnoho, jsme jedno t lo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy. 6Máme
rozli né dary podle milosti, která byla dána každému z nás: Kdo má dar prorockého slova, a ho užívá v souhlase
s vírou.“
Ga 6:9.10 „9V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený as. 10A tak dokud je as,
i me dob e všem, nejvíce však t m, kte í pat í do rodiny víry.“
Žd 13:16 „Nezapomínejme také na dobro innost a št drost, takové ob ti se Bohu líbí.“

PÁ 20. zá í – Podn ty k zamyšlení
P e ti si 54. kapitolu „V rný sv dek“ z knihy Poslové nad je a lásky.
„I my máme konat dílo, které konali u edníci. Každý k es an má být misioná em. S láskou a soucitem
máme pomáhat t m, kdo pot ebují pomoc. Máme se nesobecky a opravdov snažit uleh ovat b emeno
trpícího lidstva. ... Máme sytit hladové, odívat nahé a pot šovat trpící a soužené. Máme sloužit zoufalým
a dávat nad ji t m, kdo ji ztratili. Kristova láska, projevovaná v nesobecké služb , bude p i napravování
p estupníka ú inn jší než me nebo soudní dv r. Soudy jsou nutné, aby nahán ly strach t m, kdo porušují
zákon, avšak laskavý misioná m že vykonat víc. Srdce, které se zatvrzuje, dostává-li se mu jen výtek, asto
roztaje vlivem Kristovy lásky.“ (MH 104.106; ŽNP 46–48)

Otázky k rozhovoru
1. Existuje mnoho lidí, skupin a organizací usilujících o zlepšení situace ve sv t . Jakými mimo ádnými
schopnostmi, zdroji a poznatky mohou k této snaze p isp t adventisté sedmého dne jako spole enství?
2. Kdy jste se naposledy cítili povzbuzeni a podpo eni vaším církevním spole enstvím? Co se z této zkušenosti m žete nau it? Jak se na základ toho m žete stát povzbuzením pro ostatní i vy?
3. Co všechno vám m že pomoci v tom, abyste „neumdlévali“ v konání dobra (Ga 6,9)?
4. Které celosv tové projekty a iniciativy církve adventist zam ené na podporu spravedlnosti a zlepšení
chudoby znáte? Které z nich podporujete (jako jednotlivci nebo jako spole enství)? Jak byste mohli p isp t
ke konání tohoto díla?

Jb 1:8 „Hospodin se satana zeptal: „Zdalipak sis všiml mého služebníka Jóba? Nemá na zemi sob rovného. Je to muž
bezúhonný a p ímý, bojí se Boha a vyst íhá se zlého.““
Ef 3:10 „B h chce, aby nebeským vládám a mocnostem bylo nyní skrze církev dáno poznat jeho mnohotvarou moudrost.“
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