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Týden od 16. do 22. srpnaLekce 8

8

Sloužit jako Kristus
Texty na tento týden
Mt 5,13.14; Fp 2,15; Mk 12,34; Ef 4,15; Mt 4,23–25; Mt 25,31–46

Základní verš
„Když vid l zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastý e.“ 
(Mt 9,36)

Ježíši na lidech upřímně záleželo. Zajímal se více o jejich obavy a potřeby než o své vlast-
ní. Jeho život se naplno soustředil na druhé a jeho služba byla službou laskavého milosrden-
ství. Naplňoval tělesné, duševní i citové potřeby lidí, a proto byla jejich srdce otevřena pro 
duchovní pravdy, které je učil. Uzdravoval malomocné, vracel zrak slepým a sluch hluchým, 
vysvobozoval posedlé, sytil hladové a staral se o nuzné – to vše se dotýkalo srdcí lidí a mě-
nilo jejich životy.

Ježíšův hluboký zájem o lidi způsoboval, že toužili naslouchat duchovním pravdám, 
o kterých jim říkal. „Skutečný úspěch při styku s lidmi může přinést jen Kristova metoda. 
Spasitel se stýkal s lidmi jako ten, kdo chce jejich dobro. Projevoval jim soucit, sloužil jejich 
potřebám a získával si jejich důvěru. Pak je vyzval: ‚Následujte mne.‘“ (MH 143; ŽNP 67) Ježíš 
velmi jasně věděl, že svět potřebuje evangelium nejen slyšet, ale potřebuje vidět to, jak se 
skutečně projeví. Pokud se náš život podobá Kristovu tím, že projevujeme laskavé milosr-
denství a oddaně sloužíme druhým lidem, je to nejlepší potvrzení upřímnosti a pravdivosti 
slov, která zvěstujeme.

 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
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění
Týden ve zkratce:- Ježíšův přístup k lidem- Ježíšova péče o lidi- Ježíš naplňuje nejhlubší potřeby- Ježíš a uzdravení duše- Co je pro Ježíše důležité?- Podněty k zamyšlení

-jcHB
Zvýraznění
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JEŽÍŠ V P ÍSTUP K LIDEM
13Vy jste s l zem ; jestliže však s l pozbude chuti, ím bude osolena? K ni emu již není, než aby 
se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. 14Vy jste sv tlo sv ta. Nem že z stat skryto m sto ležící 
na ho e. (Mt 5,13.14)

Osobní studium
Ježíš hledal v lidech dobro. Snažil se v nich 
probudit to nejlepší. Náboženští předsta-
vitelé ho velmi často kritizovali za to, že 
„přijímá hříšníky a jí s nimi“ (L 15,2). Znepo-
kojovalo je, že se stýkal s „hříšníky“. Jejich 
přístup k náboženství byl založen na sta-
vění hranic a oddělování, ne na přijímání 
a spojování. Rozhodně je překvapilo, když 
Ježíš o sobě řekl: „Nepřišel jsem pozvat 
spravedlivé, ale hříšníky.“ (Mt 9,13)

Náboženství zákoníků, farizeů a saduceů 
bylo postaveno na tom, co nedělat a komu se 
vyhýbat. Byli přesvědčeni, že je třeba udělat 
vše pro to, aby se „neznečistili a nenakazili 
hříchem“. Ale Ježíš, přestože sám byl čistý 
a bez hříchu, se nevyhnul našemu světu, ale 
přišel mezi nás, na místo prosáklé hříchem, 
chaosem a problémy, aby svět zachránil. On 
je „světlo světa“ (J 8,12).

Jakými obrazy Ježíš představil své ná-
sledovníky v úvodním textu? Proč podle 

tebe použil právě tyto obrazy? (Viz také 
J 1,9; 12,46 a Fp 2,15.)

Sůl byla ve starověkém světě jednou 
z nejdůležitějších surovin. Měla velkou cenu 
a určitý čas ji římští vojáci používali do-
konce jako platidlo. Byla symbolem bohat-
ství. Používala se pro zlepšení chuti jídla. 
Když Ježíš použil sůl jako symbol jeho ná-
sledovníků, vyjádřil tím, že skutečným bo-
hatstvím světa nejsou mocní a bohatí lidé, 
ale oddaní křesťané, kteří jménem Božího 
království přinášejí do světa pozitivní změ-
ny. Jejich skutky lásky a nesobecká služba 
chrání dobro a dodávají světu „příjemnou 
chuť“.

Druhý obraz mluví o tom, že křesťané jsou 
„světlo světa“ (Mt 5,14). Světlo nemusí temno-
tu někam „odsunout“. Světlo v temnotě září. 
Nepotřebuje se temnotě vyhýbat. Proniká 
temnotou a mění ji ve světlo. Ježíšovi ná-
sledovníci mají svítit v temnotě tohoto svě-
ta – ve svém okolí, ve městech a vesnicích. 
Mají přinášet světlo Boží slávy.

Jak ve sv tle verš  J 17,15–18 rozumíš snahám „odd lit se od sv ta“ a „vyhýbat se sv tu“? 
Jde o totéž? Co m l Ježíš na mysli, když se modlil, aby B h zachoval od zlého jeho násle-
dovníky, kte í „jsou ve sv t “, ale neprosí, aby je „vzal ze sv ta“?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Farizeové a zákoníci mezi sebou reptali: „On přijímá hříšníky a jí s nimi!“

-jcHB
Zvýraznění
Jděte a učte se, co to je: ‚Milosrdenství chci, a ne oběť.‘ Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky.“

-jcHB
Zvýraznění
Ježíš k nim opět promluvil a řekl: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“

-jcHB
Zvýraznění
Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo do světa.

-jcHB
Zvýraznění
Já jsem přišel na svět jako světlo, aby nikdo, kdo ve mne věří, nezůstal ve tmě.

-jcHB
Zvýraznění
abyste byli bezúhonní a ryzí, Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. V něm sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět

-jcHB
Zvýraznění
15Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého.16Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa.17Posvěť je pravdou; tvoje slovo je pravda.18Jako ty jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa.
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JEŽÍŠOVA PÉ E O LIDI
5Když p išel do Kafarnaum, p istoupil k n mu jeden setník a prosil ho: 6„Pane, m j sluha leží 
doma ochrnutý a hrozn  trpí.“ 7 ekl mu: „Já p ijdu a uzdravím ho.“ 8Setník však odpov d l: 
„Pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou st echu; ale ekni jen slovo, a m j sluha bude 
uzdraven. 9Vždy  i já podléhám rozkaz m a voják m rozkazuji; eknu-li n kterému ‚jdi‘, tak jde; 
jinému ‚poj  sem‘, tak p ijde; a svému otroku ‚ud lej to‘, tak to ud lá.“ 10Když to Ježíš uslyšel, 
podivil se a ekl t m, kdo ho následovali: „Amen, pravím vám, tak velikou víru jsem v Izraeli 
nenalezl u nikoho.“ (Mt 8,5–10)
28P istoupil k n mu jeden ze zákoník , který slyšel jejich rozhovor a shledal, že jim dob e odpo-
v d l. Zeptal se ho: „Které p ikázání je první ze všech?“
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)

Osobní studium
Ježíšovým cílem bylo objevit v lidech to nej-
lepší. I při mimořádně náročných okolnos-
tech jednal laskavě. Lukáš ve svém evan-
geliu zaznamenává, že se lidé v synagóze 
divili „slovům milosti, vycházejícím z jeho 
úst“ (L 4,22). Jan k tomu přidává, že „milost 
a pravda se stala skrze Ježíše Krista“ (J 1,17). 
Přistupoval k lidem smírně a jeho laskavá 
slova oslovovala jejich srdce.

Přečti si znovu úvodní texty. Jak na tebe 
působí Ježíšova slova adresovaná římské-
mu setníkovi a židovskému zákoníkovi? Co 
mají společného, a v čem se liší?

Ježíšova slova určená římskému setní-
kovi byla revoluční. Představ si, jak se asi 
musel cítit tento profesionální voják, když 
o něm Ježíš prohlásil, že u nikoho v Izraeli 
nenašel tak velkou víru. A co asi prožíval 
zákoník, když mu Ježíš řekl: „Nejsi daleko 
od Božího království“? Ježíš se záměrně 
snažil povzbudit v lidech dobro. Jen máloco 

otevře srdce každého člověka pro evange-
lium tak úspěšně, jako povzbuzení nebo 
pochvala. Usilujte v lidech kolem sebe hle-
dat to dobré a snažte se jim dát najevo, že si 
jich vážíte.

O jakých základních principech spoje-
ných s evangelizací a naším vztahem k li-
dem hovoří následující verše?
Iz 42,3

Ko 4,5.6

Ef 4,15

Pokud jsou naše slova plná povzbuzení 
a milosti, mají pozitivní vliv na životy dru-
hých lidí. Izajášova prorocká slova ukazu-
jí, že Ježíš „nalomenou třtinu nedolomí“ 
a „nezhasí knot doutnající“. Jinými slovy, 
Ježíš byl tak laskavý a soucitný, že si dával 
velký pozor, aby zbytečně nezranil někoho, 
kdo má slabou víru nebo v jehož srdci dout-
ná možná už jen malý uhlík víry.

Pro  je to, jak mluvíme, minimáln  stejn  d ležité (pokud ne i víc) než to, co íkáme? Jak 
bys reagoval na výrok: „Pravda je pravda a lidé se musí rozhodnout – bu  ji p ijmou, nebo 
ne.“ Co je na tomto výroku problematického?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Všichni mu přisvědčovali a divili se slovům milosti, vycházejícím z jeho úst. A říkali: „Což to není syn Josefův?“

-jcHB
Zvýraznění
Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista.

-jcHB
Zvýraznění
Nekřičí a hlas nepozvedá, nedává se slyšet na ulici.

-jcHB
Zvýraznění
5Jednejte moudře ve styku s okolním světem a využijte čas vám svěřený.6Vaše slovo ať je vždy laskavé a určité; ať víte, jak ke komu promluvit.

-jcHB
Zvýraznění
Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava.
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JEŽÍŠ NAPL UJE NEJHLUBŠÍ POT EBY
5„Je snadn jší íci ,odpoušt jí se ti h íchy‘, nebo íci ,vsta  a cho ‘? 6Abyste však v d li, že Syn 
lov ka má moc na zemi odpoušt t h íchy“ – tu ekne ochrnutému: „Vsta , vezmi své lože a jdi 

dom !“ (Mt 9,5.6)
33Ta žena v d la, co se s ní stalo, a tak s bázní a chv ním p išla, padla mu k nohám a pov d la 
mu celou pravdu. 34A on jí ekl: „Dcero, tvá víra t  zachránila. Odejdi v pokoji, uzdravena ze své-
ho trápení!“ (Mk 5,33.34)

Osobní studium
Způsob Ježíšovy evangelizace nespočíval 
v naučených kázáních a v předem připrave-
ných prezentacích. Jeho způsob zvěstování 
dobré zprávy o odpuštění byl stejně bohatý 
a dynamický jako samotný život. Každý den 
se setkáváme s lidmi, kteří mají různé po-
třeby – tělesné, citové, sociální a duchovní. 
Ježíš touží naplnit tyto potřeby i naším pro-
střednictvím. Jak? Někdy stačí tak málo: 
projevit soucit s jejich samotou, smutkem 
a trápením a zároveň mít radost z jejich ra-
dosti, nadějí a snů.

Ježíš většinou nejprve naplňoval ty po-
třeby lidí, které si oni nejvíce uvědomovali, 
aby nakonec naplnil i jejich nejhlubší po-
třeby, kterých si často ani nebyli vědomi. 
Pociťované potřeby se týkají těch oblastí 
života, kde lidé vnímají, že si sami s něja-
kým problémem nevědí rady. Možná chtějí 
přestat kouřit, snaží se zbavit stresu, zhub-
nout nebo se zdravěji stravovat. Možná mají 
problém s bydlením, nemohou najít dobrého 
lékaře, potřebují poradit v manželské krizi 
nebo při výchově dětí.

Lidé však nejvíce ze všeho potřebují poznat, 
jak moc je důležité mít osobní vztah s Bohem. 
A také, že jejich život má smysl přesahující až 
na věčnost. Naší hlavní potřebou v tomto zka-
ženém a trpícím světě je nalezení od puš tění 
a smíření s Bohem.

Přečti si příběh o uzdravení ochrnutého 
(Mt 9,1–7) a ženy trpící krvácením  (Mk 9,25–34).  
Co v těchto příbězích ukazuje na skutečnost, 
že Ježíš spojoval tělesné uzdravení s tím nej-
důležitějším – se smířením s Bohem?

Kristova služba uzdravení v sobě zahrno-
vala mnohem víc, než jen tělesné nebo dušev-
ní uzdravení. Ježíš toužil, aby lidé zakusili 
život v plnosti, kterou zničil hřích. Pro Krista 
nebylo tělesné uzdravení úplné, pokud se 
k němu nepřidalo i uzdravení duchovní. Po-
kud nás Boží láska vede k tomu, abychom 
usilovali o tělesné a citové blaho druhých 
lidí, pak nás bude motivovat i k tomu, aby-
chom jim pomáhali prožívat duchovní blaho. 
Jen tak totiž budou moci žít život v plnosti 
zde na zemi a později i po celou věčnost. Kaž-
dý člověk, kterého Ježíš uzdravil, nakonec 
zemřel. Tím nejdůležitějším tedy bylo napl-
nění jeho duchovní potřeby.

Jakými aktivitami m že tvé sborové spole enství pomáhat napl ovat pot eby lidí, a tak 
jim ukázat, že nám na nich opravdu záleží? Uvažuj o lidech ve vašem sousedství. Co d lá 
tvé spole enství, aby p ineslo do života lidí pozitivní zm nu?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
1Ježíš vstoupil na loď, přeplavil se na druhou stranu a přišel do svého města.2A hle, přinesli k němu ochrnutého, ležícího na lůžku. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: „Buď dobré mysli, synu, odpouštějí se ti hříchy.“3Ale někteří ze zákoníků si řekli: „Ten člověk se rouhá!“4Ježíš však poznal jejich myšlenky a řekl: „Proč o tom smýšlíte tak zle?5Je snadnější říci ‚odpouštějí se ti hříchy‘, nebo říci ‚vstaň a choď‘?6Abyste však věděli, že Syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy“ – tu řekne ochrnutému: „Vstaň, vezmi své lože a jdi domů!“7On vstal a odešel domů.

-jcHB
Zvýraznění
Mt 9:19-2219Ježíš vstal a šel s ním i se svými učedníky.20A hle, žena trpící už dvanáct let krvácením přišla zezadu a dotkla se třásní jeho šatu.21Říkala si totiž: „Dotknu-li se aspoň jeho šatu, budu zachráněna!“22Ježíš se obrátil a spatřiv ji řekl: „Buď dobré mysli, dcero, tvá víra tě zachránila.“ A od té hodiny byla ta žena zdráva.
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JEŽÍŠ A UZDRAVENÍ DUŠE
35 asn  ráno, ješt  za tmy, vstal a vyšel z domu; odešel na pusté místo a tam se modlil. 36Šimon 
a jeho druhové se pustili za ním. 37Když ho nalezli, ekli mu: „Všichni t  hledají.“ 38 ekne jim: 
„Poj te jinam do okolních m ste ek, abych i tam kázal, nebo  proto jsem vyšel.“ 39A tak šel, 
kázal v jejich synagógách po celé Galileji a vyhán l zlé duchy. (Mk 1,35–39)

Osobní studium
Ježíš ve své službě kombinoval tři činnos-
ti – učil, kázal a uzdravoval (Mt 4,23–25; 
9,35). Mluvil o věčných principech, které 
nám umožní žít život, jenž má smysl a cíl. 
Ježíš řekl: „Já jsem přišel, aby měly život 
a měly ho v hojnosti.“ (J 10,10) Jeho služ-
ba byla až po okraj naplněna milostí. Ježíš 
přišel, abychom mohli prožívat skutečnou 
hojnost – nyní i po celou věčnost.

Uvažuj o textu Mk 1,32–39. Ježíš se celý 
den věnoval uzdravování nemocných a vy-
hánění zlých duchů. Druhý den časně ráno 
strávil čas na modlitbě a pak se rozhodl 
odejít jinam, přestože na něj čekali lidé 
z předchozího dne. Jak Ježíš zdůvodnil své 
rozhodnutí?

Tento příběh je důležitý. Přestože jeho 
služba v dané oblasti byla úspěšná a lidé 
od něj zřejmě očekávali další uzdravení, Je-
žíš se rozhodl je opustit. Jeho zdůvodnění je 
vlastně vysvětlením Ježíšova skutečného 
poslání – kázat evangelium. Prvořadým po-
sláním Ježíše Krista nebylo dělat zázraky 
a uzdravovat. Byl Synem živého Boha, který 
přišel na záchrannou misi. Nemohl se spoko-
jit pouze s tělesným uzdravováním, jakkoli to 
lidé určitě potřebovali. Toužil, aby lidé přijali 
dar věčného života, který jim nabízel. Velmi 
jasně vyjádřil smysl svého poslání následu-
jícími slovy: „Neboť Syn člověka přišel, aby 
hledal a spasil, co zahynulo.“ (L 19,10) Každé 
uzdravení bylo pro Ježíše příležitostí ukázat 
lidem Boží charakter, přinést úlevu v utrpení 
a zprostředkovat šanci na věčný život.

Je možné žít napln ný život, který nabízí Ježíš, když je lov k chudý nebo nemocný? Nabízí 
Ježíš lidem i n co víc než jen t lesné uzdravení? Jakými praktickými zp soby m žeme lidi 
vést k duchovním pravdám, když jim pomáháme naplnit jejich t lesné a duševní pot eby?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
23Ježíš chodil po celé Galileji, učil v jejich synagógách, kázal evangelium království Božího a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v lidu.24Pověst o něm se roznesla po celé Sýrii; přinášeli k němu všechny nemocné, postižené rozličnými neduhy a trápením, posedlé, náměsíčné, ochrnuté, a uzdravoval je.25A velké zástupy z Galileje, Desítiměstí, z Jeruzaléma, Judska i ze Zajordání ho následovaly.

-jcHB
Zvýraznění
Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagógách, kázal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu.

-jcHB
Zvýraznění
Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti.

-jcHB
Zvýraznění
32Když nastal večer a slunce zapadalo, přinášeli k němu všechny nemocné a posedlé.33Celé město se shromáždilo u dveří.34I uzdravil mnoho nemocných rozličnými neduhy a mnoho zlých duchů vyhnal. A nedovoloval zlým duchům mluvit, protože věděli, kdo je.

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Podtržení
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CO JE PRO JEŽÍŠE D LEŽITÉ?
34Tehdy ekne král t m po pravici: „Poj te, požehnaní mého Otce, ujm te se království, které je 
vám p ipraveno od založení sv ta. 35Nebo  jsem hladov l, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali 
jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne, 36byl jsem nahý, a oblékli jste m , byl jsem 
nemocen, a navštívili jste m , byl jsem ve v zení, a p išli jste za mnou.“
40Král odpoví a ekne jim: „Amen, pravím vám, cokoliv jste u inili jednomu z t chto mých nepatr-
ných brat í, mn  jste u inili.“ (Mt 25,34–36.40)

Osobní studium 
Ježíšovo poselství učedníkům zazname-
nané v Mt 24. kapitole spojuje události při 
zničení chrámu s dobou před jeho přícho-
dem. Následující kapitola (Mt 25) přináší 
tři podobenství týkající se konce času. Tato 
podobenství naznačují, které charakterové 
vlastnosti považuje Ježíš u lidí očekávají-
cích jeho příchod za důležité. Podobenství 
o deseti družičkách zdůrazňuje význam 
opravdového, nepředstíraného, Duchem 
svatým naplněného života. Podobenství 
o hřivnách podtrhuje důležitost věrného 
používání darů, které Bůh dal každému 
z nás. Podobenství o ovcích a kozlech uka-
zuje, že skutečné křesťanství je postavené 
na službě lidem, které Bůh přivádí každý 
den do našich životů.

Přečti si podobenství o ovcích a kozlech 
(Mt 25,31–46). Jakou službu lidem zde Ježíš 
vyzdvihuje? Jak bys vyjádřil hlavní myš-
lenku tohoto podobenství? Co tě na tomto 
podobenství nejvíce překvapuje?

Toto podobenství jasně ukazuje, že máme 
lidem pomáhat a naplňovat jejich opravdo-
vé potřeby. Je však možné, že toto podoben-
ství odhaluje i nějakou další myšlenku? Lidé 
touží, aby byl naplněn jejich skrytý (a často 

nevědomý) hlad a žízeň po Ježíši (J 6,35; 
J 4,13.14). Všichni jsme zde na zemi jen cizin-
ci, kteří touží po skutečném domově. Ten 
najdeme až tehdy, když poznáme a přijme-
me Krista, jeho pokoj a milost. (Ef 2,12.13.19). 
Duchovně jsme nazí, dokud nás nepřikryje 
Kristova spravedlnost (Zj 3,18; 19,7.8).

Starozákonní proroci často popisovali 
stav člověka jako toho, kdo je beznadějně 
nemocný (Iz 1,5; Jr 30,12–15). Nemoc hříchu je 
smrtelná, ale prorok nám ukazuje skutečný 
lék: „Zahojím a vyléčím tvé rány, je výrok 
Hospodinův.“ (Jr 30,17) Ježíš je lékem na ži-
vot ohrožující nemoc naší duše.

Podobenství o ovcích a kozlech nám sice 
připomíná, abychom dbali o fyzické potře-
by lidí kolem nás, ale přidává k tomu i něco 
dalšího. Je to příběh o Kristu, který napl-
ňuje nejhlubší potřeby lidské duše. Kris-
tus nás zve, abychom s ním spolupracovali 
ve službě lidem kolem nás. Pokud člověk 
žije egoisticky a přehlíží tělesné, duševní, 
citové a duchovní potřeby druhých, riskuje 
věčnou ztrátu. V podobenství vidíme, že 
Kristus chválí ty, kteří zasvětili svůj život 
službě a pomoci druhým, a zve je do věčnos-
ti. Ale ty, kteří se egoisticky starají jen o na-
plnění vlastních cílů a zanedbávají potřeby 
druhých lidí, Ježíš odsuzuje.

Komu a jak chceš tento týden pomoci naplnit n kterou z jeho pot eb?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
1Když Ježíš vyšel z chrámu a odcházel odtud, přistoupili k němu učedníci a ukazovali mu na chrámové stavby.2On však jim řekl: „Vidíte toto všechno? Amen, pravím vám, že tu nezůstane kámen na kameni, všecko bude rozmetáno.“3Když seděl na Olivové hoře a byli sami, přistoupili k němu učedníci a řekli: „Pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku!“4Ježíš jim odpověděl: „Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl.5Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat ‚já jsem Mesiáš ‘ a svedou mnohé.6Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě nebude konec.7Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.8Ale to vše bude teprve začátek bolestí.9Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.10A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;11povstanou lživí proroci a mnohé svedou,12a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.13Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.14A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec.15Když pak uvidíte ‚znesvěcující ohavnost‘, o níž je řeč u proroka Daniela, jak stojí na místě svatém – kdo čteš, rozuměj –16tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor;17kdo je na střeše, ať nesestupuje, aby si něco vzal z domu;18a kdo je na poli, ať se nevrací, aby si vzal plášť.19Běda těhotným a kojícím v oněch dnech!20Modlete se, abyste se nemuseli dát na útěk v zimě nebo v sobotu.21Neboť tehdy nastane hrozné soužení, jaké nebylo od počátku světa až do nynějška a nikdy již nebude.22A kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebyl by spasen žádný člověk; ale kvůli vyvoleným budou ty dny zkráceny.23Tehdy, řekne-li vám někdo: ‚Hle, tu je Mesiáš nebo tam,‘ nevěřte!24Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné.25Hle, řekl jsem vám to předem.26Když vám řeknou: ‚Hle, je na poušti,‘ nevycházejte! ‚Hle, v tajných úkrytech,‘ nevěřte tomu!27Neboť jako blesk ozáří oblohu od východu až na západ, takový bude příchod Syna člověka.28Kde je mrtvola, slétnou se i supi.29Hned po soužení těch dnů se zatmí slunce, měsíc ztratí svou zář, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebeské se zachvějí.30Tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi; a tu budou lomit rukama všechny čeledi země a uzří Syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou.31On vyšle své anděly s mohutným zvukem polnice a ti shromáždí jeho vyvolené od čtyř úhlů světa, od jedněch konců nebe ke druhým.32Od fíkovníku si vezměte poučení: Když už jeho větev raší a vyráží listí, víte, že je léto blízko.33Tak i vy, až toto všecko uvidíte, vězte, že ten čas je blízko, přede dveřmi.34Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se to všechno stane.35Nebe a země pominou, ale má slova nepominou.36O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám.37Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noeho:38Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noe vešel do korábu,39a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky – takový bude i příchod Syna člověka.40Tehdy budou dva na poli, jeden bude přijat a druhý zanechán.41Dvě budou mlít obilí, jedna bude přijata a druhá zanechána.42Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde.43Uvažte přece: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční dobu přijde zloděj, bděl by a zabránil by mu vloupat se do domu.44Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.45Když pán ustanovuje nad svou čeledí služebníka, aby jim včas dával pokrm, který služebník je věrný a rozumný?46Blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu nalezne, že tak činí.47Amen, pravím vám, že ho ustanoví nade vším, co mu patří.48Když si však špatný služebník řekne: ‚Můj pán nejde,‘49a začne bít své spoluslužebníky, hodovat a pít s opilci,50tu pán toho služebníka přijde v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou netuší,51vyžene ho a vykáže mu úděl mezi pokrytci; tam bude pláč a skřípění zubů.

-jcHB
Zvýraznění
31Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy;32a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů,33ovce postaví po pravici a kozly po levici.34Tehdy řekne král těm po pravici: ‚Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa.35Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne,36byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.‘37Tu mu ti spravedliví odpovědí: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nasytili jsme tě, nebo žíznivého, a dali jsme ti pít?38Kdy jsme tě viděli jako pocestného, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě?39Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za tebou?‘40Král odpoví a řekne jim: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.‘41Potom řekne těm na levici: ‚Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům!42Hladověl jsem, a nedali jste mi jíst, žíznil jsem, a nedali jste mi pít,43byl jsem na cestách, a neujali jste se mne, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.‘44Tehdy odpovědí i oni: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového, žíznivého, pocestného, nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?‘45On jim odpoví: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mně jste neučinili.‘46A půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života.“

-jcHB
Zvýraznění
Ježíš jim řekl: „Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.

-jcHB
Zvýraznění
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.“

-jcHB
Zvýraznění
12Že jste v té době opravdu byli bez Krista, odloučeni od společenství Izraele, bez účasti na smlouvách Božího zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. 13Ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdálení, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev. … 19Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině.“

-jcHB
Zvýraznění
Radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohněm přečištěného, a tak zbohatl; a bílý šat, aby ses oblékl a nebylo vidět tvou nahotu; a mast k potření očí, abys prohlédl.

-jcHB
Zvýraznění
7Radujme se a jásejme a vzdejme mu chválu; přišel den svatby Beránkovy, jeho choť se připravila8a byl jí dán zářivě čistý kment, aby se jím oděla.“ Tím kmentem jsou spravedlivé skutky svatých.

-jcHB
Zvýraznění
Nač vás ještě bít? Jste jen umíněnější. Hlava je celá chorá a celé srdce zemdlené.

-jcHB
Zvýraznění
12Toto praví Hospodin: „Nevyléčitelné je tvé poranění, bolestná je tvá rána.13Nikdo nevede tvou při, tvá otevřená rána se nehojí, nezaceluje.14Všichni tvoji milenci na tebe zapomněli, nevyhledávají tě. Ranou nepřítele jsem tě ranil, nelítostným pokáráním pro množství tvých nepravostí, pro tvé nesčíslné hříchy.15Proč křičíš pro svou těžkou ránu, že je tvá bolest nevyléčitelná? Způsobil jsem ti to pro množství tvých nepravostí, pro tvé nesčíslné hříchy.

-jcHB
Zvýraznění
17Zahojím a vyléčím tvé rány, je výrok Hospodinův. Nazývali tě zapuzenou; říkali o tobě: ,To je ten Sijón‘ nikdo jej nevyhledává.‘“

-jcHB
Zvýraznění
1Tehdy bude království nebeské, jako když deset družiček vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi.2Pět z nich bylo pošetilých a pět rozumných.3Pošetilé vzaly lampy, ale nevzaly si s sebou olej.4Rozumné si vzaly s lampami i olej v nádobkách.5Když ženich nepřicházel, na všechny přišla ospalost a usnuly.6Uprostřed noci se rozlehl křik: ‚Ženich je tu, jděte mu naproti!‘7Všechny družičky procitly a dávaly do pořádku své lampy.8Tu řekly ty pošetilé rozumným: ‚Dejte nám trochu oleje, naše lampy dohasínají!‘9Ale rozumné odpověděly: ‚Nemůžeme, nedostávalo by se nám ani vám. Jděte raději ke kupcům a kupte si!‘10Ale zatímco šly kupovat, přišel ženich, a které byly připraveny, vešly s ním na svatbu; a dveře byly zavřeny.11Potom přišly i ty ostatní družičky a prosily: ‚Pane, pane, otevři nám!‘12Ale on odpověděl: ‚Amen, pravím vám, neznám vás.‘13Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.14Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek;15jednomu dal pět hřiven, druhému dvě, třetímu jednu, každému podle jeho schopností, a odcestoval.16Ten, který přijal pět hřiven, ihned se s nimi dal do podnikání a vyzískal jiných pět.17Tak i ten, který měl dvě, získal jiné dvě.18Ten, který přijal jednu, šel, vykopal jámu a ukryl peníze svého pána.19Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a začal účtovat.20Přistoupil ten, který přijal pět hřiven, přinesl jiných pět a řekl: ‚Pane, svěřil jsi mi pět hřiven; hle, jiných pět jsem jimi získal.‘21Jeho pán mu odpověděl: ‚Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána.‘22Přistoupil ten se dvěma hřivnami a řekl: ‚Pane, svěřil jsi mi dvě hřivny; hle, jiné dvě jsem získal.‘23Jeho pán mu odpověděl: ‚Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána.‘24Přistoupil i ten, který přijal jednu hřivnu, a řekl: ‚Pane, poznal jsem tě, že jsi tvrdý člověk, sklízíš, kde jsi nesel, a sbíráš, kde jsi nerozsypal.25Bál jsem se, a proto jsem šel a ukryl tvou hřivnu v zemi. Hle, zde máš, co ti patří.‘26Jeho pán mu odpověděl: ‚Služebníku špatný a líný, věděl jsi, že žnu, kde jsem nezasel, a sbírám, kde jsem nerozsypal.27Měl jsi tedy dát mé peníze peněžníkům, abych přišel a to, co mi patří, si vybral s úrokem.28Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má deset hřiven!29Neboť každému, kdo má, bude dáno a přidáno; kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má.30A toho neužitečného služebníka uvrhněte ven do temnot; tam bude pláč a skřípění zubů.‘31Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy;32a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů,33ovce postaví po pravici a kozly po levici.34Tehdy řekne král těm po pravici: ‚Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa.35Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne,36byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.‘37Tu mu ti spravedliví odpovědí: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nasytili jsme tě, nebo žíznivého, a dali jsme ti pít?38Kdy jsme tě viděli jako pocestného, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě?39Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za tebou?‘40Král odpoví a řekne jim: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.‘41Potom řekne těm na levici: ‚Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům!42Hladověl jsem, a nedali jste mi jíst, žíznil jsem, a nedali jste mi pít,43byl jsem na cestách, a neujali jste se mne, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.‘44Tehdy odpovědí i oni: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového, žíznivého, pocestného, nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?‘45On jim odpoví: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mně jste neučinili.‘46A půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života.“
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PODN TY K ZAMYŠLENÍ
„Mnozí nemají víru v Boha a ztratili i důvěru k člověku. Váží si však projevů účasti 

a ochoty pomoci. Vidí-li někoho, kdo bez nároků na světské uznání nebo odměnu přichází 
do jejich domovů, slouží nemocným, sytí hladové, odívá nahé, utěšuje zarmoucené a všem 
laskavě ukazuje Toho, který je miluje, dotkne se to jejich srdcí. Vždyť tito ochotní pracovníci 
jsou nositeli Boží lásky a soucitu. Když to vše lidé uvidí, začnou být vděční a vzklíčí v nich 
víra. Pochopí, že Bůh se o ně stará, a jsou ochotni naslouchat, když otevřeme jeho slovo.“ 
(MH 145; ŽNP 68)

Ježíšova nesobecká služba otevírá srdce, láme předsudky a způsobuje, že jsou lidé vůči 
evangeliu vnímaví. Církev jako Kristovo tělo s láskou naplňuje různé potřeby lidí. Kristus 
nás posílá k našim sousedům, abychom jeho jménem přinášeli změnu. A přestože si musí-
me dávat pozor, abychom se nenechali pošpinit hříchem (a je to velmi reálná a nebezpečná 
hrozba), potřebujeme se stále znovu učit, jak přijít za lidmi tam, kde zrovna jsou, a nechat se 
použít Bohem, aby je zachránil z místa zániku a zkázy a přenesl je na místo života a plnosti.

Nám ty na spole né p emýšlení
1.  Pro  má Kristova služba milosrdenství takovou moc, že   dokáže lámat p edsudky a ote-

vírat srdce lidí pro duchovní pravdy? Pokuste se p edstavit si, jak ú inná by byla naše 
sv decká služba, kdybychom um li projevovat stejný nesobecký zájem o lidi, jak to 
d lal Ježíš.

2.  Uvažujte o situacích, kdy jste sice zv stovali to, co bylo správné, pravdivé a dokonce 
nutné, ale ekli jste to špatn  – s nesprávným postojem, nebo dokonce v hn vu i s od-
souzením. Co jste se z takové zkušenosti nau ili? Jak vám to m že pomoci vystupovat 
s v tší pokorou a láskou?

3.  Uvažujte o myšlence, že všichni Ježíšem uzdravení nebo dokonce vzk íšení lidé nakonec 
zem eli. Co se z toho m žeme nau it pro náš p ístup a službu lidem kolem nás?

4.  Jakým novým zp sobem m že váš sbor za ít sloužit lidem ve vašem okolí?

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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