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Týden od 9. do 15. srpnaLekce 7

7

Zv stování Božího slova
Texty na tento týden
Ž 119,105; Jr 23,29; Žd 1,1–3; 2Tm 3,14–17; 1J 1,7–9; Kaz 3,1; 2Tm 4,2

Základní verš
„Spustí-li se lijavec nebo padá-li sníh z nebe, nevrací se zpátky, nýbrž zavlažuje zemi a iní ji 
plodnou a úrodnou, takže vydává sím  tomu, kdo rozsívá, a chléb tomu, kdo jí. Tak tomu bude 
s mým slovem, které vychází z mých úst: Nenavrátí se ke mn  s prázdnou, nýbrž vykoná, co 
chci, vykoná zdárn , k emu jsem je poslal.“ (Iz 55,10.11)

Jako křesťané svědčíme o Ježíši Kristu. Co bychom však věděli o Ježíši bez Bible? A co by-
chom věděli o Boží lásce, o velkém sporu mezi dobrem a zlem, o narození, životě, službě, smrti, 
vzkříšení, nanebevstoupení a druhém příchodu našeho Pána, kdybychom neměli Bibli? 

Příroda sice zjevuje Boží majestátnost a moc, ale nemluví o plánu spasení. Ježíš, pro-
střednictvím Ducha svatého, je „pravé světlo, které osvěcuje každého člověka“ (J 1,9). Bez 
Božího slova, které nám plně vysvětluje nebeské pravdy, by však bylo působení Ducha sva-
tého v našich srdcích omezené. Psané Boží slovo je úplným a nejjasnějším zjevením Ježíše, 
živého Slova.

Přestože náboženští představitelé Ježíšovy doby studovali Boží slovo, mnozí z nich ne-
pochopili jeho základní poselství. „Zkoumáte Písma a myslíte si, že v nich máte věčný život; 
a Písma svědčí o mně.“ (J 5,39) Jestliže Písmo chápeme správně, pak v každé pravdě, kterou 
nás učí, budeme vidět odraz krásy Ježíšova charakteru. Když zvěstujeme Boží slovo, naším 
hlavním cílem nemá být dokazování, kdo má pravdu, a kdo se mýlí. Naším posláním je po-
ukazovat na Krista ve všem, co se z Bible můžeme naučit.

 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:- Symboly Božího slova- Stvořitelská moc Božího slova- Užitek ze studia Božího slova- Život podle Božího slova- Zvěstování Božího slova- Podněty k zamyšlení

-jcHB
Zvýraznění
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SYMBOLY BOŽÍHO SLOVA
Sv tlem pro mé nohy je tvé slovo, osv cuje moji stezku. (Ž 119,105)
Není mé slovo jako ohe , je výrok Hospodin v, jako kladivo t íštící skálu? (Jr 23,29)
Toto podobenství znamená: Semenem je Boží slovo. (L 8,11)
On však odpov d l: „Je psáno: ‚Ne jenom chlebem bude lov k živ, ale každým slovem, které 
vychází z Božích úst.‘“ (Mt 4,4)

Osobní studium
Jakými symboly charakterizují Boží slovo 
verše z úvodu dnešní lekce? Co vypovídají 
o Božím slově? Který z uvedených symbolů 
tě nejvíce oslovuje? Čím?
Ž 119,105

Jr 23,29

L 8,11

Mt 4,4

Symboly použité v těchto verších popi-
sují některé základní úlohy Božího slova. 
Když se o Písmo dělíme s druhými, Písmo 
je jako světlo, které vchází do života člově-
ka. Ježíš, „světlo světa“, prolamuje temnotu 
nepochopení, jaký Bůh je a jaký je jeho cha-
rakter. Mysli zatemněné neporozuměním 
jsou prostřednictvím Božího slova osvíceny 
Duchem svatým.

Podle Jeremjáše je Boží slovo jako oheň 
a kladivo. Pálí smetí a nepořádek, ale také se 
„probíjí“ k zatvrzelým srdcím. Když pomá-
háme lidem, aby v Písmu uviděli Ježíšovu 

slávu, jejich srdce jsou citlivá a oheň Boží 
lásky spálí pýchu, chamtivost, žádostivost 
a sobectví.

Boží slovo je přirovnáváno také k seme-
nu. Klíčovou charakteristikou semena je, že 
z něho povstává život. Zrnku nějakou chvíli 
trvá, než začne růst. Ne všechna semena 
vyklíčí za stejnou dobu. Ne všechny rostli-
ny rostou stejně rychle. Ale při správných 
podmínkách se život v semínku prodere 
ven k novému životu. Když zaséváme zrn-
ka Božího slova v srdcích a myslích lidí, 
často nevidíme okamžité výsledky. Ale se-
mínko bude pomalu klíčit a postupně růst. 
A pokud se člověk otevře volání Ducha, pak 
zaseté semínko v ten správný čas přinese 
úrodu pro Boží království.

Ježíš přirovnal Boží slovo k chlebu, který 
dává život. Mnozí z nás si umějí vychutnat 
čerstvý, ještě trochu teplý a krásně voňavý 
chléb. Boží slovo uspokojuje hlad duše a sytí 
naše vnitřní duchovní touhy. Když druhým 
vyprávíme o zaslíbeních Písma a pomáhá-
me jim objevit, že Ježíš je Slovo, jejich životy 
budou proměňovány jeho dobrotou, láskou 
a milostí. Lidé budou moci spočinout v Boží 
přítomnosti.

Uvažuj znovu o pravdách, které známe jen díky Písmu. Která z t chto pravd je pro tebe 
nejd ležit jší, která nejkrásn jší a která nejp ekvapiv jší?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
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STVO ITELSKÁ MOC BOŽÍHO SLOVA
1Mnohokrát a mnohými zp soby mluvíval B h k otc m ústy prorok ; 2v tomto posledním ase 
k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil d dicem všeho a skrze n hož stvo il i v ky. 3On, 
odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese všecko svým mocným slovem. Když dokonal o iš-
t ní od h ích , usedl po pravici Božího majestátu na výsostech. (Žd 1,1–3)
Slovo Boží je živé, mocné a ost ejší než jakýkoli dvouse ný me ; proniká až na rozhraní duše 
a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. (Žd 4,12)
6Nebesa byla u in na Hospodinovým slovem, dechem jeho úst pak všechen jejich zástup.
9Co on ekl, to se stalo, jak p ikázal, tak vše stojí. (Ž 33,6.9)

Osobní studium
Co říkají úvodní texty o moci Božího slova?

Boží slovo je živým slovem. Má v sobě 
moc uskutečnit to, co říká. Lidská slova mo-
hou mluvit o tom, co existuje, ale Bůh mluví 
o tom, co ještě není, a pak to mocí svého slo-
va uskutečňuje. Boží slovo je stvořitelským 
slovem. Slovo, které vychází z Božích úst, 
má moc stvořit a uskutečnit to, o čem mluví. 

V příběhu stvoření opakovaně zaznívá vy-
jádření „Bůh řekl“ (Gn 1,3.6.11.14.20.24.26.29). 
Boží slova mají takovou moc, že   když Bůh říká, 
objevuje se suchá zem, raší rostliny, rozkvétají 
květiny, na stromech se objevuje ovoce a zemi 
osidlují zvířata.

V knize Genesis se nachází fascinující 
hebrejské sloveso, které popisuje Boží stvo-
řitelskou činnost. Je to sloveso bara („stvo-
řil“ – Gn 1,1.21.27; 2.3.4) V této konkrétní 
for mě se používá k vyjádření toho, že Bůh 
tvoří něco z ničeho. Subjektem tohoto slove-
sa (tedy tím, „kdo stvořil“) je jen Bůh. Jedině 

Bůh tedy může bara („stvořit“) a činí tak pou-
ze prostřednictvím moci svého slova.

Bůh prostřednictvím svého slova svět 
nejen stvořil, ale stejným slovem jej i udržuje 
a zachovává. Stejná moc, která se nachází 
ve vyslovených Božích slovech, se nachází 
také v jeho psaném slově. Tentýž Duch, který 
byl aktivní při stvoření, inspiroval Písma. 
A tento Duch je přítomen i tehdy, když Písmo 
čteme nebo když o něm vyprávíme druhým. 
V Božím slově je životodárná a život promě-
ňující moc. „Stvořitelská energie, která kdysi 
vytvořila světy, je v Božím slově. Toto slovo 
dává moc a přináší život. Každý příkaz je 
zároveň i slibem. Pokud jej přijmeme vůlí 
a necháme proniknout do duše, přináší život 
nekonečného Boha, mění naši přirozenost 
a naši duši znovu přetváří k Božímu obrazu.“ 
(Ed 126; Vých 76)

Jestliže se držíme zaslíbení Božího slova, 
náš život se mění. Pomáháme-li druhým, 
aby i oni přijali tato nádherná zaslíbení, 
Duch svatý bude měnit i jejich život.

P edstav si: B h promluvil – a stalo se. Co toto konstatování vypovídá o Boží moci? ím 
je pravda o Boží stvo itelské moci uklid ující, a ím by nás naopak mohla znepokojovat? 

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
3I řekl Bůh: „Buď světlo!“ A bylo světlo.6I řekl Bůh: „Buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod!“11Bůh také řekl: „Zazelenej se země zelení: bylinami, které se rozmnožují semeny, a ovocným stromovím rozmanitého druhu, které na zemi ponese plody se semeny!“ A stalo se tak.14I řekl Bůh: „Buďte světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci! Budou na znamení časů, dnů a let.20I řekl Bůh: „Hemžete se vody živočišnou havětí a létavci létejte nad zemí pod nebeskou klenbou!“24I řekl Bůh: „Vydej země rozmanité druhy živočichů, dobytek, plazy a rozmanité druhy zemské zvěře!“ A stalo se tak.26I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi.“29Bůh také řekl: „Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm.“

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění
1Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.21I stvořil Bůh veliké netvory a rozmanité druhy všelijakých hbitých živočichů, jimiž se zahemžily vody, stvořil i rozmanité druhy všelijakých okřídlených létavců. Viděl, že to je dobré.27Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.“

-jcHB
Zvýraznění
3A Bůh požehnal a posvětil sedmý den, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo.4Toto je rodopis nebe a země, jak byly stvořeny. V den, kdy Hospodin Bůh učinil zemi a nebe
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UŽITEK ZE STUDIA BOŽÍHO SLOVA
14Ty však setrvávej v tom, emu ses nau il a o em jsi p esv d en. Víš, od koho ses tomu nau il. 
15Od d tství znáš svatá Písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista 
Ježíše. 16Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k u ení, k usv d ování, k náprav , 
k výchov  ve spravedlnosti, 17aby Boží lov k byl náležit  p ipraven ke každému dobrému inu. 
(2Tm 3,14–17)
14Dal jsem jim tvé slovo, ale sv t k nim pojal nenávist, pon vadž nejsou ze sv ta, jako ani já ne-
jsem ze sv ta. 15Neprosím, abys je vzal ze sv ta, ale abys je zachoval od zlého. 16Nejsou ze sv ta, 
jako ani já nejsem ze sv ta. 17Posv  je pravdou; tvoje slovo je pravda. (J 17,14–17)

Osobní studium
Studium Božího slova je užitečné z několika 
důvodů. Apoštol Petr říká, že díky zaslíbe-
ním Písma jsme se stali „účastnými bož-
ské přirozenosti“ (2Pt 1,4). Jakub zase říká: 
„zaseté slovo ... má moc spasit vaše duše“ 
(Jk 1,21). Pavel dodává, že slovo jeho milosti 
„má moc vás proměnit a dát vám podíl mezi 
všemi, kdo jsou posvěceni“ (Sk 20,32). Cílem 
Písma je zprostředkovat nám vykoupení. 
Měníme se pohledem na Krista, kterého 
nám představuje Bible. Tím, že hledíme 
na slávu našeho Pána, „jsme proměňováni 
k jeho obrazu“ (2K 3,18). „V oblasti rozumové 
i duchovní platí zákon, že se měníme podle 
toho, na co se díváme. Mysl se postupně při-
způsobuje předmětům, kterými se zabývá; 
připodobňuje se tomu, co se naučila milovat 
a uctívat.“ (GC 555; VDV 361)

V čem a jak nám v kontextu úvodních 
veršů prospívá studium Božího slova?

Apoštol Pavel v listě svému mladému spo-
lečníkovi Timoteovi zdůrazňuje, aby zůstával 

věrný Písmu a těšil se z užitku, který přináší. 
Podle Pavla je Písmo „dobré k učení“. Bible 
zjevuje pravdy a odhaluje chyby. Představuje 
člověku Boží plán. Kárá naše hříchy, napra-
vuje omyly v našem uvažování a učí nás, co 
je správné. Písmo ukazuje na Kristovu spra-
vedlnost a vede nás od pošetilosti naší hříš-
nosti ke kráse Kristovy spravedlnosti. Když 
vnímáme Ježíšovu obětavou lásku v kon-
trastu s naší sobeckostí, plní nás to údivem. 
Čím více poznáváme hloubku Kristova mi-
losrdenství a laskavosti, tím víc se náš život 
mění. Dělíme-li se o jeho slovo s ostatními, 
i oni se od základu mění. Hleděním na Krista, 
jak se nám představuje v Písmu, se měníme 
k jeho obrazu. Podstatou vydávání svědectví 
není představovat naše názory, a dokonce ani 
naši víru. Svědectví vydáváme tehdy, jestliže 
se dělíme o věčné pravdy, které se nacháze-
jí v Božím slově. Pokud Boží slovo přineslo 
do našeho života velké požehnání, pak jsme 
věrohodnými svědky toho, jak mohou být 
požehnány i životy lidí, kterým přinášíme 
naše svědectví.

Uvažuj o obdobích potíží, se kterými jsi musel zápasit. Bylo ti tehdy Boží slovo posilou? Co 
ses z této zkušenosti nau il?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Tím nám daroval vzácná a převeliká zaslíbení, abyste se tak stali účastnými božské přirozenosti a unikli zhoubě, do níž svět žene jeho zvrácená touha.

-jcHB
Zvýraznění
A proto odstraňte veškerou špínu a přemíru špatnosti a v tichosti přijměte zaseté slovo, které má moc spasit vaše duše.

-jcHB
Zvýraznění
Nyní vás svěřuji Bohu a slovu jeho milosti, které má moc vás proměnit a dát vám podíl mezi všemi, kdo jsou posvěceni.

-jcHB
Zvýraznění
Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě – to vše mocí Ducha Páně.

-jcHB
Podtržení
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ŽIVOT PODLE BOŽÍHO SLOVA
7Jestliže však chodíme v sv tle, jako on je v sv tle, máme spole enství mezi sebou a krev Ježíše, 
jeho Syna, nás o iš uje od každého h íchu. 8 íkáme-li, že jsme bez h íchu, klameme sami sebe 
a pravda v nás není. 9Jestliže vyznáváme své h íchy, on je tak v rný a spravedlivý, že nám h íchy 
odpouští a o iš uje nás od každé nepravosti. (1J 1,7–9)
13Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu. 
19M j B h vám dá všechno, co pot ebujete, podle svého bohatství v sláv  v Kristu Ježíši. 
(Fp 4,13.19)

Osobní studium
Kdosi spočítal, že se v Božím slově nachází 
více než tři tisíce zaslíbení. Každé z těchto 
zaslíbení vychází ze srdce milujícího Boha, 
který „působením své moci mezi námi může 
učinit nade všechno víc, než zač prosíme a co 
si dovedeme představit“ (Ef 3,20). Boží zaslí-
bení jsou vlastně sliby, které Bůh dává kaž-
dému z nás. Když se na tato zaslíbení vírou 
odvoláváme a když ostatní vedeme k tomu, 
aby se na ně odvolávali také, do našich živo-
tů proudí nebeské požehnání. Apoštol Pavel 
zdůrazňuje tuto nebeskou realitu následovně: 
„On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás 
za všecky jej vydal; jak by nám spolu s ním 
nedaroval všecko?“ (Ř 8,32) Apoštol Petr toto 
zaslíbení vysvětluje slovy: „Všecko, čeho je 
třeba k zbožnému životu, darovala nám jeho 
božská moc...“ (2Pt 1,3). Prostřednictvím Kris-
tovy smrti na kříži a jeho vítězství nad sata-
nem a mocnostmi pekla nám Ježíš daroval 
všechno, co potřebujeme, abychom žili zbož-
ným životem. Zaslíbil také, že se bude starat 
i o naše základní tělesné potřeby.

Porovnej navzájem oba úvodní texty. Jak 
tato zaslíbení ovlivnila tvůj život?

Ačkoli jsou tato zaslíbení odlišná, může-
me se z nich naučit něco důležitého o Bo-
žím charakteru. Obě představují Boha jako 
toho, kdo má nekonečnou moc, ale přitom 
je laskavý, pečuje o naše základní potřeby 
a odpouští nám. Dávají nám ujištění, že Bůh 
se o nás stará.

Co říkají následující texty o důležitosti 
víry?
Žd 3,19

Žd 4,1–3

Mt 13,58

V Písmu se nachází mnoho nádherných 
Božích zaslíbení. Když se na tato zaslíbení 
vírou odvoláváme a důvěřujeme jim, pro-
tože je zaslíbil Kristus, sestupuje na nás 
jejich požehnání. Naplnění Božích zaslíbení 
v našem životě je často omezeno nedostat-
kem naší víry v Boží schopnost splnit to, co 
zaslíbil.

Modli se, aby t  B h vedl tento týden k n komu, kdo pot ebuje zaslíbení napln ná nad jí, 
která se nacházejí v Písmu.

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit nade všechno víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Všecko, čeho je třeba k zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc, když jsme poznali toho, který nás povolal vlastní slávou a mocnými činy.

-jcHB
Zvýraznění
Tak vidíme, že nemohli vejít pro svou nevěru.

-jcHB
Zvýraznění
1Střezme se, aby o někom z vás neplatilo, že v čase, dokud zaslíbení trvá, promeškal vstup do Božího odpočinutí.2I nám se přece dostalo zaslíbení jako těm na poušti. Ale zvěst, kterou slyšeli, jim neprospěla, když ji vírou nepřijali.3Neboť do odpočinutí vcházíme jen my, kdo jsme uvěřili, jak bylo řečeno: ‚Přísahal jsem ve svém hněvu: Do mého odpočinutí nevejdou!‘ To řekl Bůh, ač jeho odpočinutí trvá od chvíle, kdy stvořil svět.

-jcHB
Zvýraznění
A neučinil tam mnoho mocných činů pro jejich nevěru.

-jcHB
Podtržení
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ZV STOVÁNÍ BOŽÍHO SLOVA
Panovník Hospodin dal mi jazyk u edník , abych um l zemdleného podpírat slovem. On m  
probouzí každého jitra, probouzí mi uši, abych slyšel jako u edníci. (Iz 50,4)
Všechno má ur enou chvíli a veškeré d ní pod nebem sv j as. (Kaz 3,1)
Hlásej slovo Boží, a  p ijdeš vhod i nevhod, usv d uj, domlouvej, napomínej v trp livém vyu o-
vání. (2Tm 4,2)

Osobní studium
Dobrá zpráva se má šířit dál. Vzpomeň si 
na okamžiky, kdy jsi byl nadšený nějakou 
dobrou zprávou. Možná to bylo v den tvé 
svatby nebo narození dítěte. Možná jsi měl 
radost z dobré zprávy, že tě přijali do nové-
ho zaměstnání nebo že jste si konečně mohli 
dovolit koupit první bydlení. Byl jsi z toho 
tak nadšený, že ses nemohl dočkat, až to 
všem povíš.

Je nádherné, když se můžeme o svou 
radost dělit s ostatními. Ale tou nejlepší 
zprávou v celém vesmíru je příběh Ježíše 
Krista. Když objevujeme v Božím slově nové 
pravdy o spasení v Kristu, naše srdce pře-
kypuje radostí a toužíme o tom říct někomu 
dalšímu. Když se představitelé Židů snažili 
zakázat apoštolům mluvit o Kristu, Petr 
prohlásil: „O tom, co jsme viděli a slyšeli, 
nemůžeme mlčet.“ (Sk 4,20)

„Jakmile přijmeme Ježíše Krista, budeme 
chtít všem lidem sdělit, jak úžasného přítele 
jsme v něm našli. Boží pravdu, která nás za-
chraňuje pro věčný život a která nás mění, 
nedokážeme ve svém srdci zatajit. Jestliže 
přijmeme od Ježíše Krista odpuštění a pro-
měňující moc, nedokážeme to před ostat-
ními skrýt. Když nás naplní radost, kterou 
do lidského života přináší Boží Duch, musí-

me se o ni podělit s jinými. Poznali jsme, že 
náš Pán je dobrý, a to si nemůžeme nechat 
pro sebe.“ (SC 78; CVP 81)

V Ř 1,14–16 apoštol Pavel píše: „Cítím se 
totiž dlužníkem Řeků i barbarů, vzdělaných 
i nevzdělaných. Odtud moje touha zvěs-
tovat evangelium i vám, kteří jste v Římě. 
Nestydím se za evangelium: je to moc Boží 
ke spasení pro každého, kdo věří, předně 
pro Žida, ale také pro Řeka.“ Apoštol Pavel 
stále znovu a znovu vyprávěl svůj příběh 
obrácení. Jeho srdce překypovalo radostí 
z Ježíše. Nemohl prostě mlčet a o dobrou 
zprávu se musel dělit.

O kterých důležitých principech zvěs-
tování Božího slova se mluví v úvodních 
verších?
Iz 50,4

Kaz 3,1

2Tm 4,2

Když svůj život podřídíme Kristu a služ-
bě pro něj, on otevře dveře možnostem, aby-
chom mohli v ten správný čas hlásat slovo 
těm, kteří mají otevřené srdce. Při našem 
vydávání svědectví musíme pamatovat 
na tři biblické principy: co říkáme, jak to 
říkáme a kdy to říkáme.

Se kterými lidmi p icházíš do pravidelného kontaktu? Jak se pro n  m žeš stát lepším 
sv dkem?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení
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PODN TY K ZAMYŠLENÍ
Přečti si pozorně kapitolu „Směřovat výš“ z knihy Cesta k vnitřnímu pokoji (SC 87–91; 

CVP 88–93).
Bůh pracuje v srdcích lidí kolem nás. Kdybychom dokázali duchovním zrakem rozpo-

znat, kde všude Bůh koná své dílo, určitě bychom využívali možnosti podělit se o jeho slovo. 
Když Bůh připravuje půdu lidského srdce, my máme možnost zasévat semínka evangelia. 
Duch svatý připravil srdce Nikodéma, samařské ženy u studny, ženy s krvácením, zločince 
na kříži, římského setníka a mnoha dalších ještě předtím, než se s nimi Ježíš setkal. Díky 
tomu, co prožili, a pod vlivem Ducha svatého byli připraveni přijmout Kristovo poselství.

Někdy můžeme cítit přirozenou neochotu zeptat se lidí, jestli se za ně můžeme modlit, 
říct jim něco z Bible nebo jim věnovat knihu. Cítíme-li naopak nutkání s někým sdílet naši 
víru, bude to velmi pravděpodobně působení Ducha svatého, který již dříve tohoto člověka 
ovlivňoval, aby přijal naše svědectví.

Otázky k rozhovoru
1.  Kdyby za vámi p išel n kdo s obrovskými pocity viny za své chování a pot eboval by 

prožít Boží odpušt ní, jakou radu byste mu dali a o které biblické texty byste se s ním 
pod lili? Jaká je vaše vlastní zkušenost s pocity viny a s mocí Božího odpušt ní?

2.  N kdy B h p ivede do našeho života lidi proto, že touží, aby poznali pravdu o n m. Jak 
se m žeme stát citliv jšími k Božímu vedení?

3.  Uvažujte o Boží moci a o moci jeho slova, jak nám to ukazuje p íb h stvo ení. Pro nás je 
obtížné pochopit koncept vesmíru, protože nás naprosto p esahuje. A B h, který tento 
vesmír stvo il, je ješt  velkolep jší než to, co stvo il. V em m že být pro nás úlevou 
poznání, že B h, kterému sloužíme, je tak mocný? A není jen mocný, ale zárove  nás 
velmi miluje. Jakou nad ji m žeme cítit, jestliže o Bohu víme tyto skute nosti? Jak nám 
toto poznání m že pomoci o n m lépe sv d it druhým?

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:
_______________________________________   ______________________________________  
_______________________________________   ______________________________________  
_______________________________________   ______________________________________

 20:23

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění




