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Týden od 12. do 18. ervenceLekce 3

3

Dívat se na lidi jako Ježíš
Texty na tento týden
Mk 8,22–26; J 4,3–34; J 1,40.41; Mk 12,28–34; L 23,39–43; Sk 8,26–38

Základní verš
„ ekl jim: ‚Poj te za mnou a u iním z vás rybá e lidí.‘“ (Mt 4,19)

Ježíš věděl, jak oslovit a zachránit člověka. Když sledujeme způsob, jakým Ježíš přistupo-
val k lidem, můžeme se hodně naučit o tom, jak vést lidi ke spasení. Když se s Ježíšem vydáme 
do zalidněných ulic Jeruzaléma, projdeme se s ním po zaprášených cestách Judska nebo 
po úbočích Galileje, objevíme, jak hledajícím zjevoval principy nebeského království.

Ježíš se na každého člověka díval jako na možného obyvatele jeho království. Vnímal 
všechny očima plnýma nebeského soucitu. Petra například neviděl jako vznětlivého a upoví-
daného rybáře, ale jako schopného kazatele evangelia. Jakuba a Jana nevnímal jako výbušné, 
zapálené radikály, ale jako nadšené zvěstovatele Boží milosti. V nitru Marie z Magdaly i sa-
mařské ženy viděl jejich hlubokou touhu po skutečné lásce a opravdovém přijetí. Na Tomáše 
se nedíval jako na pochybovače, ale jako na upřímně hledajícího člověka. Ať už šlo o ženu nebo 
muže, o pohana nebo Žida, zločince na kříži, setníka nebo démonem posedlého člověka, Ježíš 
viděl jejich Bohem daný potenciál a díval se na ně očima záchrany.

 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:- Druhý dotek- Přijetí těch, kteří jsou jiní- Začni tam, kde právě jsi- Jak přistupovat ke komplikovaným lidem?- Bohem připravené možnosti- Podněty k zamyšlení

-jcHB
Zvýraznění
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DRUHÝ DOTEK
22P išli do Betsaidy. P ivedli k n mu slepce a prosili jej, aby se ho dotkl. 23I vzal toho slepého 
za ruku a vyvedl ho z vesnice; pot el mu slinou o i, vložil na n ho ruce a ptal se ho: „Vidíš n co?“ 
24On pozvedl o i a ekl: „Vidím lidi, vypadají jako stromy, a chodí.“ 25Potom mu znovu položil ruce 
na o i; slepý prohlédl, byl uzdraven a vid l všecko zcela z eteln . 26Ježíš ho poslal dom  a p iká-
zal mu: „Ale do vesnice necho !“ (Mk 8,22–26)

Osobní studium
V Písmu se nachází jen jediný zázrak, který 
Ježíš vykonal nadvakrát. Jde o uzdravení 
slepého v Betsaidě a tento příběh nám při-
náší nadčasové poučení. Ukazuje, že Božím 
plánem je použít každého věřícího pro při-
vedení někoho dalšího k Ježíši. Marek své 
vyprávění začíná slovy: „Přišli do Betsaidy. 
Přivedli k němu slepce a prosili jej, aby se ho 
dotkl.“ (Mk 8,22) V tomto verši se soustřeď-
me na slova „přivedli“ a „prosili“. Nevidomý 
muž nepřišel za Ježíšem sám. Přátelé vidě-
li jeho potřebu a přivedli ho k Ježíši. Muž 
samotný možná neměl dost víry, ale jeho 
přátelé ji měli. Byli přesvědčeni, že Ježíš mu 
může vrátit zrak.

Nový zákon zaznamenává přibližně dva-
cet pět různých zázraků uzdravení, které 
Ježíš uskutečnil. Více než v polovině těch-
to příběhů přivedli člověka potřebujícího 
uzdravení k Ježíši právě jeho přátelé nebo 

rodina. Mnozí lidé by se k Ježíši nikdy nedo-
stali, kdyby je nepřivedl někdo, kdo pevně 
věřil. Měli bychom být těmi, kdo ochotně 
„přivedou“ lidi k Ježíši.

Druhým významným slovem ve verši 
Mk 8,22 je sloveso „prosili“, které má význam 
„naléhavě žádali“ nebo „žadonili“. Jde o jem-
nější, vlídnější a laskavější formu žádosti 
než hlučné a divoké dožadování se. Přátelé 
tohoto muže zdvořile Ježíše prosili o pomoc 
ve víře, že Ježíš tomuto člověku chce a může 
pomoci. Občas musíme druhé přivést k Ježí-
ši „na křídlech“ naší vlastní víry.

Přemýšlej, proč Ježíš uzdravil nevidomé-
ho nadvakrát, jak je to popsáno v úvodních 
verších. Co se z toho můžeš naučit?

Je možné, že ani my nevidíme druhé lidi 
správně? Nevidíme je i my někdy jen jako 
„chodící stromy“ nebo nejasné stíny – a ne 
jako uchazeče o Boží království? Co může 
způsobovat, že nevidíme, jací jsou lidé ve 
skutečnosti?

Co se z tohoto p íb hu m žeš nau it o tom, jak nás B h chce používat pro záchranu dru-
hých lidí? Jak se podle tohoto p íb hu m žeme podílet na t lesném i duchovním uzdra-
vení a služb  ztraceným?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Podtržení
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P IJETÍ T CH, KTE Í JSOU JINÍ
5Na té cest  p išel k sama skému m stu jménem Sychar, v blízkosti pole, jež dal Jákob svému 
synu Josefovi; 6tam byla Jákobova studna. Ježíš, unaven cestou, usedl u té studny. Bylo kolem 
poledne. 7Tu p ichází sama ská žena, aby na erpala vody. Ježíš jí ekne: „Dej mi napít!“ – 8Jeho 
u edníci odešli p edtím do m sta, aby nakoupili n co k jídlu. – 9Sama ská žena mu odpoví: „Jak 
ty jako Žid m žeš chtít ode mne, Sama anky, abych ti dala napít?“ Židé se totiž se Sama any 
nestýkají. 10Ježíš jí odpov d l: „Kdybys znala, co dává B h, a v d la, kdo ti íká, abys mu dala 
napít, požádala bys ty jeho, a on by ti dal vodu živou.“ (J 4,5–10)

Osobní studium
Ježíš ukázal učedníkům, co znamená dívat 
se na každého člověka z jiné, nebeské per-
spektivy. Jeho pohled na lidi byl odlišný. 
Nedíval se na to, jací lidé jsou, ale jakými by 
mohli být. Ke každému člověku přistupoval 
s úctou a s respektem. Často se stávalo, že 
tím, jak se Ježíš k lidem choval, překvapil 
nebo dokonce zaskočil své učedníky. Velmi 
dobře je to vidět na příkladu Ježíšova rozho-
voru se Samařankou.

Jestliže pochopíme tehdejší situaci v Pa-
lestině, může nám to pomoci lépe porozu-
mět vztahům Židů a Samařanů. „Neshody 
mezi Judejci a Samařany pocházely z dávné 
doby. Podle 2Kr 17 byli Samařané potom-
ky obyvatel Mezopotámie, kteří byli ná-
silně přesídleni do severní oblasti Izraele 
asyrským králem v roce 722 před Kristem. 
Jejich náboženství bylo kombinací modlář-
ství a uctívání Hospodina.“ (Archaeological 

Study Bible, Zondervan Publishing, 2005, 
str. 1727) Kromě pohanských praktik, které 
si přinesli ze své původní vlasti, postavili 
Samařané na hoře Gerizímu chrám, ve kte-
rém uctívali Hospodina. Pokud vezmeme 
v úvahu nevraživost mezi Židy a Samařany, 
museli být učedníci určitě zaskočeni, když 
si Ježíš pro svou pouť do Galileje vybral 
cestu přes Samaří. Překvapilo je, že se Ježíš 
nenechal zatáhnout do náboženské disku-
se. Obrátil se přímo na Samařanku, která 
toužila po přijetí, lásce a odpuštění. 

Přečti si text J 4,3–34. Jak Ježíš přistu-
poval k Samařance? A jak reagovala ona 
na rozhovor s Ježíšem? Jaký postoj zaujali 
učedníci a jakým způsobem Ježíš změnil 
jejich pohled na danou věc?

Ježíš chtěl učedníky naučit něco velice 
důležitého: „Ti, kteří mají Ducha Kristova, se 
budou na každého člověka dívat očima plný-
ma nebeského soucitu.“ (ST, 20. června 1892) 
Stejnou lekci chce dát Kristus i nám dnes.

Na koho se díky r zným vliv m v naší spole nosti díváš pohrdav  nebo s nedostatkem 
úcty? Pro  musíš tento postoj zm nit? Jak m že k takové zm n  dojít?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
22A Izraelci chodili ve všech hříších Jarobeámových, kterých se dopustil, a neupustili od nich.23Proto Hospodin odvrhl Izraele od své tváře, jak mu předpovídal skrze všechny své služebníky proroky. Vystěhoval Izraele z jeho země do Asýrie, jak je tomu dodnes.24Asyrský král přivedl lid z Babylónu, Kútu, Avy, Chamátu a Sefarvajimu a usadil jej v samařských městech místo Izraelců. Dostali do vlastnictví Samařsko a sídlili v jeho městech.25Tam se na začátku svého pobytu Hospodina nebáli; proto na ně Hospodin poslal lvy, kteří je dávili.

-jcHB
Zvýraznění
3opustil Judsko a odešel opět do Galileje.4Musel však projít Samařskem.5Na té cestě přišel k samařskému městu jménem Sychar, v blízkosti pole, jež dal Jákob svému synu Josefovi;6tam byla Jákobova studna. Ježíš, unaven cestou, usedl u té studny. Bylo kolem poledne.7Tu přichází samařská žena, aby načerpala vody. Ježíš jí řekne: „Dej mi napít!“ –8Jeho učedníci odešli předtím do města, aby nakoupili něco k jídlu. –9Samařská žena mu odpoví: „Jak ty jako Žid můžeš chtít ode mne, Samařanky, abych ti dala napít?“ Židé se totiž se Samařany nestýkají.10Ježíš jí odpověděl: „Kdybys znala, co dává Bůh, a věděla, kdo ti říká, abys mu dala napít, požádala bys ty jeho, a on by ti dal vodu živou.“11Žena mu řekla: „Pane, ani vědro nemáš a studna je hluboká; kde tedy vezmeš tu živou vodu?12Jsi snad větší než náš praotec Jákob, který nám tuto studnu dal? Sám z ní pil, stejně jako jeho synové i jeho stáda.“13Ježíš jí odpověděl: „Každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň.14Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému.“15Ta žena mu řekla: „Pane, dej mi té vody, abych už nežíznila a nemusela už sem chodit pro vodu.“16Ježíš jí řekl: „Jdi, zavolej svého muže a přijď sem!“17Žena mu odpověděla: „Nemám muže.“ Nato jí řekl Ježíš: „Správně jsi odpověděla, že nemáš muže.18Vždyť jsi měla pět mužů, a ten, kterého máš nyní, není tvůj muž. To jsi řekla pravdu.“19Žena mu řekla: „Pane, vidím, že jsi prorok.20Naši předkové uctívali Boha na této hoře, ale vy říkáte, že místo, na němž má být Bůh uctíván, je v Jeruzalémě!“21Ježíš jí odpoví: „Věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy nebudete ctít Otce ani na této hoře ani v Jeruzalémě.22Vy uctíváte, co neznáte; my uctíváme, co známe, neboť spása je ze Židů.23Ale přichází hodina, ano, již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili.24Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě.“25Žena mu řekla: „Vím, že přichází Mesiáš, zvaný Kristus. Ten až přijde, oznámí nám všecko.“26Ježíš jí řekl: „Já jsem to – ten, který k tobě mluví.“27Vtom přišli jeho učedníci a divili se, že rozmlouvá s ženou. Nikdo však neřekl ‚nač se ptáš?‘ nebo ‚proč s ní mluvíš?‘28Žena tam nechala svůj džbán, odešla do města a řekla lidem:29„Pojďte se podívat na člověka, který mi řekl všecko, co jsem dělala. Není to snad Mesiáš?“30Vyšli tedy z města a šli k němu.31Mezitím ho prosili jeho učedníci: „Mistře, pojez něco!“32On jim řekl: „Já mám k nasycení pokrm, který vy neznáte.“33Učedníci si mezi sebou říkali: „Přinesl mu snad někdo něco k jídlu?“34Ježíš jim řekl: „Můj pokrm jest, abych činil vůli toho, který mě poslal, a dokonal jeho dílo.
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ZA NI TAM, KDE PRÁV  JSI
40Jeden z t ch dvou, kte í slyšeli, co Jan ekl, a Ježíše následovali, byl Ond ej, bratr Šimona Petra. 
41Vyhledal nejprve svého bratra Šimona a ekl mu: „Nalezli jsme Mesiáše (což je v p ekladu: 
Kristus).“ (J 1,40.41)
20N kte í z poutník , kte í se p išli o svátcích klan t Bohu, byli ekové. 21Ti p istoupili k Filipovi, 
který byl z Betsaidy v Galileji, a prosili ho: „Pane, rádi bychom vid li Ježíše.“ 22Filip šel a ekl to 
Ond ejovi, Ond ej a Filip to šli íci Ježíšovi. 23Ježíš jim odpov d l: „P išla hodina, aby byl oslaven 
Syn lov ka. 24Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeni né zrno nepadne do zem  a nezem e, 
z stane samo. Zem e-li však, vydá mnohý užitek. 25Kdo miluje sv j život, ztratí jej; kdo nenávidí 
sv j život v tomto sv t , uchrání jej pro život v ný. 26Kdo mn  chce sloužit, a  m  následuje, 
a kde jsem já, tam bude i m j služebník. Kdo mn  slouží, dojde cti od Otce.“ (J 12,20–26)

Osobní studium
Jeden známý citát říká: „V životě je jediným 
místem, odkud můžeme začít, pouze mís-
to, kde právě jsme. Nikde jinde se totiž za-
čít nedá.“ Ježíš zdůraznil tento princip, když 
svým učedníkům řekl: „Ale dostanete sílu 
Ducha svatého, který na vás sestoupí, a bude-
te mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, 
Samařsku a až na sám konec země.“ (Sk 1,8)

Ježíšovo poselství učedníkům bylo příliš 
jasné, než aby ho někdo pochopil nesprávně: 
začněte tam, kde právě jste. Vydávej svě-
dectví na místě, kam tě Bůh postavil. Nesni 
o lepších možnostech, začni s lidmi, kteří 
jsou kolem tebe. Podívej se Božíma očima 
na příležitosti, které máš na dosah ruky!

Nepotřebuješ být tím nejvzdělanějším, 
nejvýmluvnějším ani nejschopnějším. Přes-
tože správně použité dary mohou být užiteč-
né, nejdůležitější je milovat Boha a milovat 
lidi. Pokud jsi ochoten vydávat svědectví, 
Bůh ti otevře dveře příležitostí dokořán.

Uvažuj o úvodních textech a také o J 6,5–11. 
Co ses z těchto veršů dozvěděl o Ondřejově 

duchovním nasměrování a o jeho přístupu 
k vydávání svědectví?

Ondřejova zkušenost k nám mluví velmi 
jasně. Nejprve začal ve své rodině a o Kristu 
řekl svému bratru Petrovi. Později si vytvo-
řil přátelský vztah s chlapcem, díky jehož 
daru Ježíš mohl udělat zázrak. Ondřej věděl 
i to, jak přistoupit k Řekům, kteří se o Ježíše 
zajímali. Místo toho, aby s nimi začal rozebí-
rat teologické otázky, vytušil jejich potřebu 
a dovedl je k Ježíši.

Umění účinného přivádění lidí ke Kris-
tu spočívá ve vytváření pozitivních, las-
kavých vztahů se zájmem o druhé. Uvažuj 
o lidech z tvé blízkosti, kteří nevědí o Ježí-
ši. Uvědomují si, že mají ve své blízkosti ně-
koho, kdo jim projevuje laskavost a péči? 
Cítí z tebe klid a naplnění, po kterém 
touží? Je tvůj život pozitivní „reklamou“ 
na evangelium? Druhé přivádíme k Bohu 
tím, že se s nimi dělíme o Ježíše. Nejprve se 
z nich stanou Kristovi přátelé, a nakonec, 
když jim řekneme o Božím poselství pro 
čas konce, mohou se z nich stát i adventis-
té sedmého dne.

Pro  bývá n kdy tak komplikované p ivést ke Kristu leny naší rodiny? Poda ilo se ti 
úsp šn  vydávat sv dectví o Kristu n komu z tvých p íbuzných nebo blízkých p átel? Co 
z tvé zkušenosti by mohlo být pou ením nebo povzbuzením pro ostatní?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění
5Když se Ježíš rozhlédl a viděl, že k němu přichází četný zástup, řekl Filipovi: „Kde nakoupíme chleba, aby se všichni najedli?“6To však řekl, aby ho zkoušel; sám totiž věděl, co chce učinit.7Filip mu odpověděl: „Ani za dvě stě denárů chleba nepostačí, aby se na každého aspoň něco dostalo.“8Řekne mu jeden z jeho učedníků, Ondřej, bratr Šimona Petra:9„Je tu jeden chlapec, který má pět ječných chlebů a dvě ryby; ale co je to pro tolik lidí!“10Ježíš řekl: „Ať se všichni posadí!“ Na tom místě bylo mnoho trávy. Posadili se tedy, mužů bylo asi pět tisíc.11Pak vzal Ježíš chleby, vzdal díky a rozdílel sedícím; stejně i ryby, kolik kdo chtěl.
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JAK P ISTUPOVAT KE KOMPLIKOVANÝM LIDEM?
28P istoupil k n mu jeden ze zákoník , který slyšel jejich rozhovor a shledal, že jim dob e odpov d l. 
Zeptal se ho: „Které p ikázání je první ze všech?“ 29Ježíš odpov d l: „První je toto: ‚Slyš, Izraeli, Hos-
podin, B h náš, jest jediný pán; 30miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své duše, 
z celé své mysli a z celé své síly!‘ 31Druhé je toto: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe!‘ V tšího p ikázání 
nad tato dv  není.“ 32I ekl mu ten zákoník: „Správn , Mist e, podle pravdy jsi ekl, že jest jediný B h 
a že není jiného krom  n ho; 33a milovat jej z celého srdce, z celého rozumu i z celé síly a milovat bližní-
ho jako sám sebe je víc než p inášet Bohu ob ti a dary.“ 34Když Ježíš vid l, že moud e odpov d l, ekl 
mu: „Nejsi daleko od Božího království.“ Potom se ho již nikdo otázat neodvážil. (Mk 12,28–34)
39Jeden z t ch zlo inc , kte í viseli na k íži, se mu rouhal: „To jsi Mesiáš? Zachra  sebe i nás!“ 40Tu 
ho ten druhý ok ikl: „Ty se ani Boha nebojíš? Vždy  jsi sám odsouzen k stejnému trestu. 41A my jsme 
odsouzeni spravedliv , dostáváme zaslouženou odplatu, ale on nic zlého neud lal.“ 42A ekl: „Ježíši, 
pamatuj na mne, až p ijdeš do svého království.“ 43Ježíš mu odpov d l: „Amen, pravím ti, dnes budeš 
se mnou v ráji.“ (L 23,39–43)

Osobní studium
Ježíš byl odborníkem na přístup ke kompliko-
vaným lidem. Svými slovy i činy jim dokazoval, 
že je přijímá. Pozorně poslouchal jejich oba-
vám, kladl jim otázky a postupně jim zjevoval 
nebeské pravdy. I v těch nejvíce zatvrzelých 
srdcích viděl ušlechtilé touhy a dokázal rozpo-
znat potenciál pro změnu i u těch největších 
hříšníků. Pro Ježíše neexistoval člověk, který 
by nemohl přijmout evangelium. Ježíš věřil, že 
„nikdo nemůže padnout tak hluboko a být tak 
hříšný, aby nemohl najít vysvobození v Kristu“ 
(DA 258; TV 160). Ježíš se na lidi díval úplně jinou 
optikou, než jak se díváme my. V každé lidské 
bytosti viděl odraz slávy původního stvoření. 
Nasměroval jejich uvažování tak, aby pocho-
pili, čím by se mohli stát. Mnohým z nich se tak 
skutečně podařilo dosáhnout toho, co měl pro 
jejich životy připraveno.

Přemýšlej o úvodních textech. Pozorně si 
prostuduj, jak ke každému ze zmíněných lidí 
Kristus přistupoval. Co v textech vystupuje 
do popředí?

Ježíš viděl duchovní možnosti všude, kde 
se octl. I v té nejméně pravděpodobné situaci 
viděl lidi, kteří se mohli stát občany Božího 
království. Tuto schopnost můžeme nazvat 
jako „oči vidící růst církve“. Jde o schopnost 
dívat se na lidi Ježíšovýma očima a vidět mož-
nosti, jak by mohli být získání pro Boží králov-
ství. Vyžaduje si to také „uši slyšící růst církve“, 
které dokážou vnímat nevyslovené potřeby 
lidí kolem nás. Vyžaduje to schopnost poro-
zumět touze lidí po něčem, co ani nedokážou 
přesně pojmenovat.

Pros Boha, aby tě učinil citlivým k tomu, co 
dělá Duch svatý v životech lidí. Každé ráno se 
modli o druhý Boží dotek, kterým by otevřel 
tvé oči, abys viděl možnosti mluvit o své víře, 
které pro tebe Bůh připravuje. Pros o duchovní 
zrak, o naslouchající srdce a o ochotu vydávat 
svědectví o Kristu, jehož znáš a miluješ. Bude 
to vzrušující celoživotní cesta. Tvůj život získá 
zcela nový smysl. Budeš prožívat vědomí smys-
lu a naplnění, jaké jsi nikdy předtím nezažil. Jen 
lidé, kteří spolupracují na záchraně ztracených, 
mohou poznat, jak uspokojující je tato práce.

Co se m žeš z Ježíšova p íkladu nau it o zp sobu jednání s lidmi, se kterými se potkáváš 
ve svém okolí? Komu bys mohl v nadcházejících dnech vydat sv dectví o Kristov  lásce? 
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BOHEM P IPRAVENÉ MOŽNOSTI
26And l Pán  ekl Filipovi: „Vydej se na jih k cest , která vede z Jeruzaléma do Gázy.“ Ta cesta je 
opušt ná. 27Filip se vydal k té cest  a hle, práv  p ijížd l etiopský dvo an, správce všech poklad  
kandaky, to jest etiopské královny. 
29Duch ekl Filipovi: „B ž k tomu vozu a jdi vedle n ho!“ 30Filip k n mu p ib hl, a když uslyšel, že 
ten lov k te proroka Izaiáše, zeptal se: „Rozumíš tomu, co teš?“ 31On odpov d l: „Jak bych 
mohl, když mi to nikdo nevyloží!“ A pozval Filipa, aby nastoupil a sedl si vedle n ho.
34Dvo an se obrátil k Filipovi: „Vylož mi, prosím, o kom to prorok mluví – sám o sob , i o n kom 
jiném?“ 35Tu Filip za al u toho slova Písma a zv stoval mu Ježíše. 36Jak pokra ovali v cest , p ijeli 
k místu, kde byla voda. Dvo an ekl: „Zde je voda. Co brání, abych byl pok t n?“
37Filip mu ekl: „Jestliže v íš celým svým srdcem, nic tomu nebrání.“ On mu odpov d l: „V ím, 
že Ježíš Kristus je Syn Boží.“ 38Dal zastavit v z a oba, Filip i dvo an, sestoupili do vody a Filip jej 
pok til. (Sk 8,26.27.29–31.34–38)

Osobní studium
V knize Skutky apoštolů se nachází mnoho 
záznamů o tom, jak učedníci využili Bohem 
připravené možnosti hlásání Božího králov-
ství. Od začátku do konce knihy čteme pří-
běhy o obdivuhodných událostech v rané 
církvi a o jejím růstu, navzdory vnitřním 
i vnějším obtížím.

Apoštol Pavel například popisuje svou 
zkušenost v Troadě následovně: „Když jsem 
přišel do Troady zvěstovat evangelium 
Kristovo, našel jsem tam dveře otevřené 
pro dílo Páně, a přece jsem neměl stání, ne-
boť jsem tam nezastihl bratra Tita; rozloučil 
jsem se s nimi a vydal se do Makedonie.“ 
(2K 2,12.13) Bůh zázračně otevřel Pavlovi 
dveře, aby mohl kázat evangelium na ev-
ropském kontinentu. Pavel věděl, že se tyto 
dveře mohou zanedlouho zavřít. Proto se co 
nejdříve vydal do Makedonie.

Bůh je Bohem otevřených dveří. Přináší 
nám možnosti, jak se dělit o naši víru. Kniha 
Skutky apoštolů ukazuje, jak Bůh jedná. Oteví-
rá dveře ve městech, oblastech, zemích – a co je 
nejdůležitější, otevírá lidská srdce.

Co úvodní verše říkají o Filipově otevře-
nosti Božímu vedení a vnímavosti pro při-
pravené příležitosti?

„Anděl zavedl Filipa k člověku, který toužil 
po poznání a byl ochoten přijmout evangelium. 
I dnes povedou andělé kroky těch služebníků, 
kteří dovolí Duchu svatému, aby posvětil je-
jich ústa a očistil a zušlechtil jejich charakter. 
Anděl, který byl vyslán k Filipovi, mohl etiop-
skému dvořanovi posloužit sám. Takto však 
Bůh nepracuje. Jeho záměrem je, aby si lidé 
navzájem sloužili.“ (AA 109; PNL 62)

Pokud umíme naslouchat a pokud se 
umíme dívat, i nás povedou neviditelní an-
dělé k lidem, kteří touží poznat pravdu o Bo-
žím království.

Uvažuj o klí ové roli, kterou v tomto p íb hu sehrálo Písmo. Všimni si, jak d ležité bylo, 
aby se v dané situaci objevil lov k, který dokázal Písmo vysv tlit. Jaké pou ení si z toho 
m žeš vzít?
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PODN TY K ZAMYŠLENÍ
Přečti si 11. kapitolu „Poselství naděje v Samaří“ z knihy Poslové naděje a lásky (AA 103–111; 

PNL 59–63).
Lidé kolem nás se zajímají o věčnost. Ježíš výstižně řekl, „Žeň je velká, dělníků málo.“ 

(Mt 9,37) Problém není na straně úrody. Očima ovlivněnýma Duchem svatým viděl Ježíš 
množství „úrody“ tam, kde učedníci viděli jen protivenství. Jaké bylo Kristovo řešení da-
ného problému? „Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň!“ (Mt 9,38) Řešením je 
modlitba, aby vás Bůh poslal sesbírat jeho úrodu.

Můžeme se modlit tuto výstižnou modlitbu: „Pane, jsem ochoten nechat se použít k roz-
šíření tvého království. Otevři mi oči, abych viděl tebou seslané možnosti, které pro mne 
každý den připravuješ. Nauč mě být citlivým k potřebám lidí kolem mě. Pomoz mi říkat 
slova naděje a povzbuzení. Pomoz mi dělit se o tvou lásku a pravdu s těmi, které potkávám.“ 
Pokud budete tuto modlitbu předkládat Bohu, udělá ve vašich životech mimořádné věci.

Otázky k rozhovoru
1.  Pokud jste se snažili p ivést n koho k Ježíši, ur it  jste si všimli, že to asto není v bec 

jednoduché. Samoz ejm , jen B h m že zm nit srdce lov ka, ale ve své moudrosti si nás 
vyvolil, abychom se stali sou ástí tohoto procesu. Snažíme-li se p ivést k Bohu i jen jedno-
ho lov ka, vyžaduje to as, úsilí, trp livost a lásku, která pochází shora. Jaká rozhodnutí 
vám pomohou prožít zm nu, která z vás ud lá užite né sv dky Kristovy lásky a milosti?

2.  Se kterými lidmi, kte í neznají Krista, se setkáváte? Co jste pro n  ud lali, d láte nebo 
se chystáte ud lat, abyste jim p inesli sv dectví o Boží lásce?

3.  Uvažujte o Saulovi z Tarsu. Nikdo ur it  nep edpokládal, že se takový lov k obrátí 
a p ijme Krista. P esto se to stalo. Co se z toho m žeme nau it o nebezpe í rychlého 
odsuzování lidí jen na základ  vn jších projev ?

4.  Když p emýšlíte o Saulovi (Pavlovi), jak v kontextu jeho života a zm ny rozumíte verši: 
„Nedávejte ps m, co je svaté. Neházejte perly p ed svin , nebo je nohama zašlapou, 
oto í se a roztrhají vás.“ (Mt 7.6)?

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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