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Týden od 22. do 28. zá íLekce 13

Spole enství služebník
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 r-
ný. M jme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutk m.“ (Žd 10,23.24)

Při snaze naplnit naše křesťanské poslání bychom neměli podceňovat potenciál církve 
jako organizovaného společenství věřících. Už jsme mluvili o potížích, kterým můžeme čelit, 
když se snažíme udělat něco proti chudobě a nespravedlnosti na světě. Když však jako bratři 
a sestry spolupracujeme ve společenství víry, často můžeme být pro lidi kolem nás mnohem 
větším požehnáním. 

Může se nám však stát, že když se sejdeme jako církev, necháme se příliš pohltit úsilím 
o zajištění provozu a organizaci a zapomeneme, že církev existuje proto, aby sloužila všude 
tam, kam ji Bůh postavil. Jako církev nesmíme přehlížet utrpení a zlo, které existuje kolem 
nás. A to zvláště proto, že Kristus rozhodně žádné zlo ani nespravedlnost nepřehlédne. Měli 
bychom být věrni pověření hlásat evangelium, které je neoddělitelně spojeno s aktivní pomo-
cí utlačovaným, hladovým, nahým a bezbranným.

Jako společenství církve spolu tvoříme tělo Kristovo (1K 12,12–20). Proto bychom měli jed-
nat tak, jak jednal Kristus, měli bychom se zajímat o lidi, jak to dělal on, a měli bychom být pro 
tento svět Ježíšovýma rukama, nohama, hlasem a srdcem.

 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:- Nositelé změny- Láska, která slouží- Záchrana druhých- Milost v církvi- Vzájemné povzbuzení k lásce a dobrým skutkům- Podněty k zamyšlení

-jcHB
Zvýraznění
12Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, a jako všecky údy těla jsou jedno tělo, ač je jich mnoho, tak je to i s Kristem.13Neboť 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.14Tělo není jeden úd, nýbrž mnoho údů.15Kdyby řekla noha: „Protože nejsem ruka, nepatřím k tělu,“ tím by ještě nepřestala být částí těla.16A kdyby řeklo ucho: „Protože nejsem oko, nepatřím k tělu,“ tím by ještě nepřestalo být částí těla.17Kdyby celé tělo nebylo než oko, kde by byl sluch? A kdyby celé tělo nebylo než sluch, kde by byl čich?18Ale Bůh dal tělu údy a každému z nich určil úkol, jak sám chtěl.19Kdyby všechno bylo jen jedním údem, kam by se podělo tělo?20Ve skutečnosti však je mnoho údů, ale jedno tělo.
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NOSITELÉ ZM NY
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  proni-
ká 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? (2K 2,14–16)

Osobní studium
V úvodních kapitolách Skutků jsme mohli 
sledovat, jak první křesťané vytvořili zvlášt-
ní společenství, založené na nových princi-
pech, které se mimo jiné vyznačovalo silným 
sociálním rozměrem. Křesťané se starali 
o ty, kteří byli v nouzi. Snažili se oslovit i ty, 
kteří nepatřili do jejich společenství, nabízeli 
jim pomoc a zvali je, aby prožili Boží působe-
ní mezi nimi.

Apoštol Pavel rozvíjí Ježíšův obraz o soli 
a světle. K tomu, aby vyjádřil úlohu církve 
ve světě, používá několik metafor. Boží ná-
sledovníky označuje jako oběť (viz Ř 12,1), 
Kristovo tělo (1K 12,12–20), posly (2K 5,18–20) 
a vůni (2K 2,14–16). Každý z těchto obrazů vy-
jadřuje určitý aspekt života křesťanů a popi-
suje jejich úkol a poslání jako představitelů 
Božího království. Ve světě zničeném vel-
kým sporem mezi dobrem a zlem jsou tyto 
obrazy platné i dnes.

Uvažuj o výše zmíněných obrazech (oběť, 
Kristovo tělo, poslové a vůně). Které z nich 
nejlépe vyjadřují způsob, jakým bys chtěl 
představovat Boha a jeho působení ve tvém 
okolí? Proč?

S každým z uvedených obrazů je spojen 
určitý způsob chování, jehož cílem však není 
získat si Boží náklonnost, vždyť prostřednic-
tvím Kristovy oběti už Bůh lidi přijal. Tyto 
obrazy vyjadřují jednání lidí, kteří odpově-
děli na Boží lásku a milost a stali se jeho vy-
slanci, těmi, kdo pro něj pracují ve zraněném 
a umírajícím světě.

To, co dělají, má však ještě hlubší smysl. 
Jelikož Boží láska a milost jsou vyjádřením 
podstaty Božího království, pokud druhým 
projevujeme lásku a milost již zde a nyní, 
představujeme věčné království a podílíme 
se na něm.

V mezinárodním právu platí, že se velvy-
slanectví dané země považuje za její součást, 
i když je fyzicky umístěno v cizí zemi, vzdá-
lené často tisíce kilometrů od země, které 
patří. Podobně platí, že když žijeme a chová-
me se způsobem, který je charakteristický 
pro Boží království, zpřítomňujeme věčnou 
nebeskou realitu, a tím dokonce přinášíme 
jakousi předchuť konečné porážky zla. A tak 
jako Kristovi poslové a vyslanci můžeme 
prožívat realitu jeho lásky a spravedlnosti 
v našich životech, v církvi a v životech těch, 
kterým sloužíme.

Uvažuj o textu 2K 2,16. Podle eho m žeš poznat, komu a jak „voníš“? Jak by to mohlo 
nebo m lo ovlivnit to, jak se chováš?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba.

-jcHB
Zvýraznění
12Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, a jako všecky údy těla jsou jedno tělo, ač je jich mnoho, tak je to i s Kristem.13Neboť 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.14Tělo není jeden úd, nýbrž mnoho údů.15Kdyby řekla noha: „Protože nejsem ruka, nepatřím k tělu,“ tím by ještě nepřestala být částí těla.16A kdyby řeklo ucho: „Protože nejsem oko, nepatřím k tělu,“ tím by ještě nepřestalo být částí těla.17Kdyby celé tělo nebylo než oko, kde by byl sluch? A kdyby celé tělo nebylo než sluch, kde by byl čich?18Ale Bůh dal tělu údy a každému z nich určil úkol, jak sám chtěl.19Kdyby všechno bylo jen jedním údem, kam by se podělo tělo?20Ve skutečnosti však je mnoho údů, ale jedno tělo.

-jcHB
Zvýraznění
18To všecko je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření.19Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření.20Jsme tedy posly Kristovými, Bůh vám domlouvá našimi ústy; na místě Kristově vás prosíme: dejte se smířit s Bohem!21Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti.
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LÁSKA, KTERÁ SLOUŽÍ
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 pla-
noucího 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.“ 14A Hospodin se dal pohnout k lítosti nad zlem, o n mž 
mluvil, že je dopustí na sv j lid. (Ex 32,9–14)

Osobní studium
Ti, kteří jsou Bohu skutečně věrní, podle kni-
hy Zjevení „zachovávají přikázání Boží a drží 
se svědectví Ježíšova“ (Zj 12,17; 14,12). To však 
není jediná charakteristika Božích dětí. Tato 
věrnost se totiž zároveň projevuje i láskou 
k druhým lidem, která vede k obětavé službě.  
Příkladem může být postava Mojžíše, který 
byl ochotný s láskou sloužit i těm, kteří se-
lhali a nebyli Bohu tak věrní, jako on.

Přečti si text Ex 32,1–14. V čem tě inspiru-
je? V čem tě naopak udivuje? 

Bůh ve svém hněvu nad Izraelci hrozil, 
že je zničí a že zaslíbení dané Abrahamo-
vi – o jeho potomstvu, které se stane velkým 
národem – přenese na Mojžíše a jeho rodinu 
(Ex 32,10).

Mojžíš to však odmítl, měl odvahu diskuto-
vat s Bohem a tvrdil, že takové jednání by Bo ha 
vykreslilo ve špatném světle  (Ex 32,11–13).  Po-
tom však Mojžíš zašel ještě dál, jen aby změnil 
Hospodinovo rozhodnutí.

Mojžíš se při vedení lidu po poušti se-
tkával s mnoha problémy. Lidé si neustále 
na něco stěžovali a hádali se téměř od mo-
mentu vyjití z Egypta. Přesto Mojžíš řekl 
Bohu, že pokud nedokáže lidu odpustit, pak 
si přeje jen jedno: „Vymaž mě ze své knihy, 
kterou píšeš!“ (Ex 32,32) Mojžíš byl ochoten 
vzdát se své vlastní věčnosti, jen aby zachrá-
nil ty, s nimiž putoval po poušti.

Je to mocný příklad sebeobětavého pro-
slovu ve prospěch těch, kteří si to nezaslou-
žili. Jde o nádherný symbol celého plánu 
spasení!

„Když se Mojžíš přimlouval za Izrael, Hos-
podin věnoval pozornost jeho naléhavým 
prosbám a vyslyšel jeho nesobeckou modlit-
bu. Bůh zkoušel jeho lásku k tomuto nevděč-
nému lidu a Mojžíš v této zkoušce skvěle ob-
stál. Prospěch Božího lidu mu byl milejší než 
možnost, že by se sám stal otcem mocného 
národa. Bůh byl potěšen jeho věrností a šle-
chetností a svěřil mu velký úkol vést Izrael 
do zaslíbené země.“ (PP 319; NUD 150)

Jak bychom se m li dívat na selhání, chyby nebo zbloud ní druhých lidí (p ípadn  círk-
ví) ? Jak bychom k nim m li p istupovat?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Drak v hněvu vůči té ženě rozpoutal válku proti ostatnímu jejímu potomstvu, proti těm, kdo zachovávají přikázání Boží a drží se svědectví Ježíšova.

-jcHB
Zvýraznění
Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši.“

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
1Když lid viděl, že Mojžíš dlouho nesestupuje z hory, shromáždil se k Áronovi a naléhali na něho: „Vstaň a udělej nám boha, který by šel před námi. Vždyť nevíme, co se stalo s Mojžíšem, s tím člověkem, který nás vyvedl z egyptské země.“2Áron jim řekl: „Strhněte zlaté náušnice z uší svých žen, synů a dcer a přineste je ke mně!“3I strhal si všechen lid z uší zlaté náušnice a přinesli je k Áronovi.4On je od nich vzal, připravil formu a odlil z toho sochu býčka. A oni řekli: „To je tvůj bůh, Izraeli, který tě vyvedl z egyptské země.“5Když to Áron viděl, vybudoval před ním oltář. Potom Áron provolal: „Zítra bude Hospodinova slavnost.“6Nazítří za časného jitra obětovali oběti zápalné a přinesli oběti pokojné. Pak se lid usadil k jídlu a pití. Nakonec se dali do nevázaných her .7I promluvil Hospodin k Mojžíšovi: „Sestup dolů. Tvůj lid, který jsi vyvedl z egyptské země, se vrhá do zkázy.8Brzy uhnuli z cesty, kterou jsem jim přikázal. Odlili si sochu býčka a klanějí se mu, obětují mu a říkají: ‚To je tvůj bůh, Izraeli, který tě vyvedl z egyptské země.‘“9Hospodin dále Mojžíšovi řekl: „Viděl jsem tento lid, je to lid tvrdé šíje.10Teď mě nech, ať proti nim vzplane můj hněv a skoncuji s nimi; z tebe však udělám veliký národ.“11Mojžíš však prosil Hospodina, svého Boha, o shovívavost: „Hospodine, proč plane tvůj hněv proti tvému lidu, který jsi vyvedl velikou silou a pevnou rukou z egyptské země?12Proč mají Egypťané říkat: ‚Vyvedl je se zlým úmyslem, aby je v horách povraždil a nadobro je smetl z povrchu země.‘ Upusť od svého planoucího hněvu. Dej se pohnout k lítosti nad zlem, jež proti svému lidu zamýšlíš .13Rozpomeň se na Abrahama, na Izáka a na Izraele, své služebníky, kterým jsi sám při sobě přísahal a vyhlásil: Rozmnožím vaše potomstvo jako nebeské hvězdy a celou tuto zemi, jak jsem řekl, dám vašemu potomstvu, aby ji navěky mělo v dědictví.“14A Hospodin se dal pohnout k lítosti nad zlem, o němž mluvil, že je dopustí na svůj lid.

-jcHB
Zvýraznění
32Můžeš jim ten hřích ještě odpustit? Ne-li, vymaž mě ze své knihy, kterou píšeš!“
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ZÁCHRANA DRUHÝCH
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“. (1Pt 2,12)

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. (Fp 2,14.15)

Osobní studium
Diskuze v církvi často vypadají tak, jako by-
chom stáli před důležitým rozhodnutím, zda 
se zaměřit na sociální práci, nebo na hlásání 
evangelia. Jako by dobročinnost byla v roz-
poru s vydáváním svědectví a nebylo možné 
usilovat současně o evangelizaci i o sociální 
spravedlnost. Když však lépe porozumíme 
každému z těchto konceptů a pochopíme 
podstatu Ježíšovy služby, překonáme nesho-
dy a zjistíme, že kázání evangelia a služba 
pomoci jsou neoddělitelně spojeny.

V jednom ze svých známých výrocích to 
Ellen G. Whiteová vysvětlila následovně: 
„Skutečný úspěch při styku s lidmi může při-
nést jen Kristova metoda. Spasitel se stýkal 
s lidmi jako ten, kdo chce jejich dobro. Projevo-
val jim soucit, sloužil jejich potřebám a získá-
val si jejich důvěru. Pak je vyzval: ‚Následujte 
mne.‘ ... Je třeba pomáhat chudým, pečovat 
o nemocné, utěšovat zarmoucené a pozůsta-
lé, poučovat nevědomé a radit nezkušeným. 
Máme plakat s těmi, kdo pláčou, a radovat se 
s těmi, kdo se radují.“ (MH 143; ŽNP 67)

Mluvili jsme už o tom, že tyto dvě stránky 
práce pro Boží království – spravedlnost 
a evangelizace – byly úzce spojeny nejen 
v Ježíšově službě, ale i při prvním vyslání 
jeho učedníků: „Jděte a kažte, že se přiblíži-
lo království nebeské. Nemocné uzdravuj-

te, mrtvé probouzejte k životu, malomocné 
očišťujte, démony vymítejte; zadarmo jste 
dostali, zadarmo dejte.“ (Mt 10,7.8) Stručně 
řečeno – jedním z nejlepších způsobů, jak 
oslovit druhé lidi naším poselstvím, je slou-
žit jejich potřebám.

Co podle úvodních veršů říkají Petr a Pa-
vel o moci svědectví dobrých skutků, které 
koná Boží lid?

Když hlouběji pochopíme dobrou zprávu 
o záchraně v Kristu, uvědomíme si, že pokud 
součástí našeho snažení nebude opravdový 
zájem o lidi a jejich potřeby, pak evangeli-
zace ztrácí svůj smysl. Verše jako 1J 3,16–18 
a Jk 2,14–16 zdůrazňují, že kázání evangelia 
je bez praktické pomoci lidem zbytečné. Sku-
tečná podstata evangelizace – tedy přináše-
ní dobré zprávy o naději, záchraně, pokání, 
změně života a Boží všeobjímající lásce – je 
vlastně projevením spravedlnosti.

Evangelizace i touha po spravedlnosti 
vyvěrají z poznání Boží lásky k ztraceným, 
zlomeným a rozbolavělým lidem. Je to láska, 
která roste v našich srdcích, jestliže v našem 
životě působí Boží moc. Tehdy se nerozhodu-
jeme, zda se budeme věnovat evangelizaci, 
nebo raději praktické pomoci lidem. Namísto 
toho spolupracujeme s Bohem tak, že se sna-
žíme zjistit a naplnit skutečné potřeby lidí 
a pro jejich naplnění využíváme vše, co nám 
Bůh ve své milosti svěřil.

Jak se m žeme ujistit, že p i našem jednání nezanedbáváme ani jednu oblast služby – 
tedy že kážeme dobrou zprávu o spasení a sou asn  pomáháme lidem v nouzi?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-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?18Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem.

-jcHB
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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MILOST V CÍRKVI
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. (Ef 2,18–20)

Osobní studium
V první kapitole knihy Jób Bůh poukazu-
je na Jóbovu věrnost jako na ukázku své 
dobroty a správnosti toho, jak přistupuje 
k hříšnému lidstvu (Jb 1,8). Je pozoruhodné, 
že Bůh jako by dovolil, aby jeho pověst závi-
sela na tom, jak žije Boží lid zde na zemi. Apo-
štol Pavel rozšiřuje Boží důvěru v některé 
mimořádné osobnosti tak, že do ní zahrnu-
je celé společenství církve: „Bůh chce, aby 
nebeským vládám a mocnostem bylo nyní 
skrze církev dáno poznat jeho mnohotvarou 
moudrost...“ (Ef 3,10)

Jak rozumíš myšlence uvedené v úvod-
ních verších, že společenství církve je ozna-
čeno jako Boží rodina? Jak by měl tento po-
pis ovlivňovat způsob života církve?

V každém společenství a v každé organi-
zaci platí, že způsob, jakým se chová ke svým 
členům, odráží základní nastavení této sku-
piny. Jako Boží rodina, tělo Kristovo a spole-
čenství Ducha svatého má církev to nejvyšší 
povolání – žít v souladu s Boží vůlí.

Hodnoty spravedlnosti, milosti a lás-
ky – jak se projevily v Boží spravedlnosti, mi-
losti a lásce – by měly určovat vše, co se ode-
hrává uvnitř církve. Tyto principy by měly 
vést všechny představitele a administrátory 

církve od místních sborů až po celosvěto-
vou organizaci. Měly by určovat způsob, 
jakým vedou druhé, rozhodují a starají se 
i o ty „nepatrné“ ve společenství církve. Spra-
vedlnost, milost a láska by měly ovlivňo-
vat i řešení sporů, které se mezi námi občas 
objeví. Pokud nejsme schopni přistupovat 
spravedlivě a uctivě k vlastním členům, jak 
bychom to mohli zvládat ve vztahu k lidem, 
kteří nejsou členy našeho společenství? 

Všude, kde je církev zaměstnavatelem, by 
měla postupovat v duchu štědrosti a ohle-
duplnosti a bez jakýchkoliv náznaků ne-
spravedlivého a nečestného zacházení. Sbo-
rové společenství by mělo být spolehlivým 
místem, kde každý člen usiluje udělat vše 
pro to, aby se zranitelní a bezbranní v církvi 
cítili bezpečně. A jak to vidíme v rané církvi, 
členové společenství by měli být připraveni 
podporovat ty členy sborové rodiny, kteří 
trpí nebo jsou v nouzi.

Jde vlastně o Ježíšův příkaz, když říká, že 
takové jednání ovlivní a změní nejen společen-
ství víry, ale dokáže pravost jejich víry v očích 
přihlížejících: „Nové přikázání vám dávám, 
abyste se navzájem milovali; jako já jsem mi-
loval vás, i vy se milujte navzájem. Podle toho 
všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li 
mít lásku jedni k druhým.“ (J 13,34.35)

Jak se spravedlnost, milost a láska projevují v chování len  vašeho sborového spole en-
ství? Jak se projevují ve tvém vlastním chování?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Hospodin se satana zeptal: „Zdalipak sis všiml mého služebníka Jóba? Nemá na zemi sobě rovného. Je to muž bezúhonný a přímý, bojí se Boha a vystříhá se zlého.“

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
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VZÁJEMNÉ POVZBUZOVÁNÍ K LÁSCE 
A DOBRÝM SKUTK M
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. (Žd 10,23–25)

Osobní studium
I přes ty nejlepší pohnutky, záměry a víru, 
že stojíme na straně dobra, práce pro Hos-
podina může být náročná a připravovat nás 
o nadšení a sílu. Smutek a bolest na světě 
jsou opravdové. To je jeden z důvodů, proč 
potřebujeme církevní společenství. Ježíš 
prožíval takové podpůrné společenství se 
svými učedníky. Ježíš málokdy vysílal učed-
níky samotné – a když se to občas stalo, brzy 
se spolu opět sešli, aby se podělili o vzájemné 
zkušenosti a obnovili svoji energii a odvahu.

Poslední verš uvedený v úvodu pro dnešní 
den je známý (Žd 10,25). Čím však k jeho po-
chopení pomáhají předchozí dva verše? Jak 
se dnes můžeme navzájem povzbuzovat 
„k lásce a k dobrým skutkům“?

Téměř při každém snažení platí, že sku-
pina lidí může společně dosáhnout více, než 
když každý z těch lidí pracuje samostatně. To 
nám opět připomíná obraz církve a Kristova 
těla (Ř 12,3–6), ve kterém sice máme odlišné 
role, ale navzájem se doplňujeme. Když každý 

z nás dělá to, co umí nejlépe, a zároveň pracu-
jeme v duchu spolupráce, můžeme věřit, že 
naše životy a činy způsobí trvalou změnu.

Když se snažíme pomáhat lidem a zlepšit 
jejich životy, výsledky jsou důležité. Někdy 
však svou práci a to, co přinese, musíme vlo-
žit Bohu do rukou a důvěřovat mu. Často 
se totiž může stát, že při vší své snaze bojo-
vat proti chudobě, chránit zranitelné, ulevit 
utlačovaným a mluvit za umlčené dosáhne-
me jen malého pokroku. Máme však naději, 
že jsme součástí mnohem většího a v koneč-
ném důsledku vítězného díla: „V konání dob-
ra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme 
sklízet v ustanovený čas. A tak dokud je čas, 
čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří 
patří do rodiny víry.“ (Ga 6,9.10; Žd 13,16)

To je také důvod, proč jsme povoláni, aby-
chom se navzájem povzbuzovali a inspirova-
li. Život věrný Božímu povolání je radostný 
a náročný zároveň. Náš spravedlivý Bůh 
a naše společenství toužící po spravedlnosti 
jsou naší největší oporou. Právě do takového 
společenství zveme lidi kolem.

Znáš n koho, kdo se n jakým zp sobem snaží zmenšit utrpení na sv t ? Jako bys tohoto 
lov ka (nebo skupinu) mohl povzbudit v jeho práci?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
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.

-jcHB
Zvýraznění
Nezapomínejme také na dobročinnost a štědrost, takové oběti se Bohu líbí.

-jcHB
Zvýraznění
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PODN TY K ZAMYŠLENÍ
Přečti si 54. kapitolu „Věrný svědek“ z knihy Poslové naděje a lásky.
„I my máme konat dílo, které konali učedníci. Každý křesťan má být misionářem. S láskou 

a soucitem máme pomáhat těm, kdo potřebují pomoc. Máme se nesobecky a opravdově snažit 
ulehčovat břemeno trpícího lidstva. ... Máme sytit hladové, odívat nahé a potěšovat trpící 
a soužené. Máme sloužit zoufalým a dávat naději těm, kdo ji ztratili. Kristova láska, projevo-
vaná v nesobecké službě, bude při napravování přestupníka účinnější než meč nebo soudní 
dvůr. Soudy jsou nutné, aby naháněly strach těm, kdo porušují zákon, avšak laskavý misionář 
může vykonat víc. Srdce, které se zatvrzuje, dostává-li se mu jen výtek, často 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 sprave-

dlnosti a zlepšení chudoby znáte? Které z nich podporujete (jako jednotlivci nebo jako 
spole enství)? Jak byste mohli p isp t ke konání tohoto díla?

Shrnutí
Ano, jako k es ané jsme povoláni sloužit lidem – t m, co jsou v nouzi, prožívají bolest a zra-
n ní, trpí nebo jsou utla ováni. A p estože máme každý svou osobní odpov dnost i jako jed-
notlivci v míst , kde žijeme a pracujeme, budeme-li jako spole enství zam ené na službu 
druhým spolupracovat, m žeme být jako velká církevní rodina ješt  mnohem užite n jší. 

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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 18:51

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas




