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Týden od 23. do 29. srpnaLekce 9

9

Laskavá služba lidem
Texty na tento týden
J 4,27–30.39–42; Mt 15,21–28; 2Te 1,1–4;  15,7; Ef 4,32; 1Pt 3,15

Základní verš
„A Pán, Kristus, budiž svatý ve vašich srdcích. Bu te vždy p ipraveni dát odpov  každému, 
kdo by vás vyslýchal o nad ji, kterou máte, ale i te to s tichostí a s uctivostí. Když jste vysta-
veni pomluvám, zachovávejte si dobré sv domí, aby ti, kte í hanobí váš dobrý zp sob života 
v Kristu, byli zahanbeni.“ (1Pt 3,15.16)

Čím více poznáváme Kristův život, tím více obdivujeme jeho ochotu přijímat každého 
člověka. Přestože vyslovil mnoho ostrých napomenutí na adresu náboženských představi-
telů, ochotně přijímal ty, kteří zápasili s hříchem a trápili se pocity viny a beznaděje. Jeho 
milost byla určena právě jim. Jeho milosrdenství bylo dostačující i pro nejhorší zločince. 
Hloubka Ježíšova odpuštění byla a je nekonečně hlubší než hloubka jejich hříchů. Jeho lás-
ka nezná žádné hranice.

Ježíš nikdy neprojevil ani trochu pýchy nebo nadřazenosti. V každém člověku viděl lid-
skou bytost stvořenou k Božímu obrazu. Vnímal symptomy hříchu v každém člověku a kaž-
dého toužil zachránit. Nikdy nežil a ani nežije nikdo, koho by Ježíš nemiloval. Nikdo nepadl 
tak hluboko, že by na něj nemohla dosáhnout Kristova milost. Ježíš projevoval respekt 
každému, s kým se setkal, a ke každému se choval s náležitou úctou. Věřil lidem, a proto je 
dokázal získávat pro Boží království. V Ježíšově blízkosti se měnily životy lidí, protože o ně 
měl skutečný zájem. Dokázal lidi pozvednout a změnit je, protože viděl potenciál v každém 
člověku. 

Tento týden se budeme hlouběji věnovat způsobu, jakým Ježíš přistupoval k lidem, a bu-
deme zkoumat, jak můžeme tyto principy aplikovat v našem životě a také v naší službě.

 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:- Otevřeni evangeliu- Volit správný přístup- Říkat pravdu s láskou- Odpouštět a přijímat- Jasně, ale laskavě- Podněty k zamyšlení

-jcHB
Zvýraznění
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OTEV ENI EVANGELIU
39Mnoho Sama an  z onoho m sta v n ho uv ilo pro slovo té ženy, která sv d ila: „Všecko mi 
ekl, co jsem d lala.“ 40Když k n mu ti Sama ané p išli, prosili ho, aby u nich z stal. I z stal tam 

dva dny. 41A ješt  mnohem víc jich uv ilo pro jeho slovo. 42Oné žen  pak íkali: „Te  už v íme ne 
pro to, cos nám ty o n m ekla; sami jsme ho slyšeli a víme, že toto je opravdu Spasitel sv ta.“ 
(J 4,39–42)

Osobní studium
Přemýšlej o textu J 4,27–30.39–42. Jak Je-
žíšův rozhovor se Samařankou ukazuje, 
že se najdou lidé připravení pro evange-
lium – dokonce i na těch nejméně očekáva-
ných místech?

Nikdo z učedníků by ani ve snu nepřed-
pokládal, že by se v Samařsku mohl najít 
někdo, kdo by přijal Ježíšovo poselství. Sa-
mařané a Židé byli v neustálém konfliktu, 
který se týkal věrouky i způsobu uctívání. 
Toto nepřátelství trvalo mnoho desetiletí. 
Samařané se chtěli podílet na stavbě chrá-
mu v Jeruzalémě. Tato možnost jim však 
byla odepřena, protože se nedrželi pravé-
ho učení, a navíc uzavírali sňatky s lidmi 
z okolních pohanských kultur. To vedlo 
k tomu, že si Samařané postavili svůj vlast-
ní chrám na hoře Gerizím. Učedníci by Sa-
mařsko nejraději obešli jako místo, kde se 
evangeliu zcela určitě nemůže dařit.

Ježíš však viděl to, co učedníci nedoká-
zali vnímat: otevřená srdce. Janův záznam 
příběhu setkání se ženou u studny začíná 
slovy: „[Ježíš] opustil Judsko a odešel opět 

do Galileje. Musel však projít Samařskem.“ 
(J 4,3.4) Ježíš „musel“ projít Samařskem, pro-
tože mu Duch svatý ukázal, že na tomto pro 
Židy pochybném místě budou lidé ochotní 
slyšet evangelium. Když jsou naše oči pod 
vlivem Ducha svatého, uvidíme možnosti 
i tam, kde ostatní pozorují jen potíže. Zpozo-
rujeme lidi připravené pro Boží království 
i tehdy, kdy všichni ostatní uvidí jen ne-
úrodnou, kamenitou půdu.

Uvažuj o textech Sk 8,4.5.14. Jak během 
prvních měsíců po Ježíšově smrti zareago-
valo Samařsko na hlásání evangelia učední-
ky? Jakou roli v tom mohla sehrát Ježíšova 
předchozí návštěva a zkušenost, kterou 
tehdy prožili učedníci i Samařané?

Učedníci by kdysi Samaří obešli a tamním 
obyvatelům by ani nedali možnost slyšet 
Boží slovo. Ježíš ale viděl, co jiným unikalo. 
Rozpoznal, že Duch svatý otevřel srdce jed-
né ženy. Její dramatické obrácení ovlivnilo 
mnoho lidí z jejího okolí. Ne vždy se nám 
podaří vidět takovou okamžitou odpověď 
na naše evangelizační úsilí, ale pokud zaseje-
me semínka do připravené půdy srdcí, jedno-
ho dne přinesou úrodu k Boží slávě.

Nikdy nem žeme dop edu s jistotou v d t, jaký vliv budou mít naše slova a iny na dru-
hé – a  už pozitivní, nebo negativní. Pro  si v této souvislosti musíme dávat pozor na to, 
co íkáme a d láme v p ítomnosti jiných lidí?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
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.

-jcHB
Zvýraznění
3opustil Judsko a odešel opět do Galileje.4Musel však projít Samařskem.

-jcHB
Zvýraznění
4Ti, kteří se z Jeruzaléma rozprchli, začali kázat evangelium všude, kam přišli.5Filip odešel do města Samaří a zvěstoval tam Krista.14Když apoštolové v Jeruzalémě uslyšeli, že v Samařsku přijali Boží slovo, poslali k nim Petra a Jana.
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VOLIT SPRÁVNÝ P ÍSTUP
22A hle, jedna kananejská žena z t ch kon in vyšla a volala: „Smiluj se nade mnou, Pane, Synu 
David v! Má dcera je zle posedlá.“ 23Ale on jí neodpov d l ani slovo. Jeho u edníci p istoupili 
a žádali ho: „Zbav se jí, vždy  za námi k i í!“ 24On odpov d l: „Jsem poslán jen ke ztraceným 
ovcím z lidu izraelského.“ 25Ale ona p istoupila, klan la se mu a ekla: „Pane, pomoz mi!“ 26On jí 
odpov d l: „Nesluší se vzít chléb d tem a hodit jej ps m.“ 27A ona ekla: „Ovšem, Pane, jenže i psi 
se živí z drobt , které spadnou ze stolu jejich pán .“ 28Tu jí Ježíš ekl: „Ženo, tvá víra je veliká; 
sta  se ti tak, jak chceš.“ A od té hodiny byla její dcera zdráva. (Mt 15,22–28)
4N kte í se hn vali: „Na  ta ztráta oleje? 5Mohl se prodat za víc než t i sta denár  a ty se mohly 
dát chudým.“ A osopili se na ni. 6Ježíš však ekl: „Nechte ji! Pro  ji trápíte? Vykonala na mn  
dobrý skutek. 7Vždy  chudé máte stále kolem sebe, a kdykoli chcete, m žete jim init dob e; mne 
však nemáte stále. 8Ona u inila, co m la; už nap ed pomazala mé t lo k poh bu.“ (Mk 14,4–8)

Osobní studium
To, co si o druhých lidech myslíme, velmi 
často působí i na naši schopnost je ovliv-
nit. Nevlídný, kritický a nepřátelský postoj 
bude od nás lidi odhánět, a i kdybychom jim 
měli možnost svědčit, naše slova by zřejmě 
nepřijali, ani kdyby byla sebevíc pravdivá.

Naproti tomu pozitivní postoje spojené 
s důvěrou v člověka k nám mohou druhé 
lidi přímo přitáhnout. Vytváří se tak pouto 
přátelství. Ježíš tento princip vyjádřil nád-
hernými slovy, když řekl: „Už vás nenazý-
vám služebníky, protože služebník neví, co 
činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, neboť 
jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel 
od svého Otce.“ (J 15,15) Přátelé se navzájem 
přijímají navzdory svým slabostem a chy-
bám a jsou ochotni se spolu dělit o radost 
i zármutek.

Uvažuj o textech Mt 15,21–28 a Mk 14,6–9. 
Tyto texty popisují dvě setkání Ježíše se 
ženami. Každé z těchto setkání probíhalo 
zcela odlišně. Zdá se, jako by na jednu ženu 

byl Ježíš hrubý a nevlídný a na druhou milý 
a laskavý. Co naznačuje, že se Ježíš při obou 
setkáních snažil obě ženy zasáhnout svou 
milostí a vybudovat si s nimi vztah plný 
důvěry?

Ježíš zprvu záměrně odmítal žádost ka-
nanejské ženy z Mt 15. kapitoly, ale díky 
vytrvalosti, kterou žena projevovala, její 
víra postupně rostla. Nakonec její prosbě 
vyhověl a pak o ní řekl něco, co neřekl o žád-
ném náboženském vůdci Judska té doby: 
„Ženo, tvá víra je veliká!“ (Mt 15,28) Vyslovil 
jí jednu z největších pochval, jakou mohl říci 
náboženský učitel. Umíš si představit, jakou 
měla radost a jak to změnilo její život? 

Žena, která pomazala Ježíše vzácným 
olejem, byla Židovka. Neměla dobrou po-
věst, mnohdy spadla velmi hluboko. Ježíš 
jí však odpustil a pomohl jí změnit se. Když 
ji ostatní kritizovali, Ježíš se jí zastal a vy-
zdvihl její jednání: „Amen, pravím vám, všu-
de po celém světě, kde bude kázáno evange-
lium, bude se mluvit na její památku také 
o tom, co ona učinila.“ (Mk 14,9)

Uvažuj op t o obou p íb zích. V em podle tebe spo ívá základ pozitivního postoje, který 
pomáhá získávat lidi? V em pot ebuješ ty sám zm nit své postoje nejen v souvislosti 
s vydáváním sv dectví, ale i v ostatních oblastech tvého života?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
6Ježíš však řekl: „Nechte ji! Proč ji trápíte? Vykonala na mně dobrý skutek.7Vždyť chudé máte stále kolem sebe, a kdykoli chcete, můžete jim činit dobře; mne však nemáte stále.8Ona učinila, co měla; už napřed pomazala mé tělo k pohřbu.9Amen, pravím vám, všude po celém světě, kde bude kázáno evangelium, bude se mluvit na její památku také o tom, co ona učinila.“

-jcHB
Zvýraznění
1Tehdy přišli k Ježíšovi z Jeruzaléma farizeové a zákoníci a řekli:2„Proč tvoji učedníci porušují tradici otců? Vždyť si před jídlem neomývají ruce!“3On jim odpověděl: „A proč vy přestupujete přikázání Boží kvůli své tradici?4Vždyť Bůh řekl: ‚Cti otce i matku‘ a ‚kdo zlořečí otci nebo matce, ať je potrestán smrtí.‘5Vy však učíte: Kdo řekne otci nebo matce: ‚To, čím bych ti měl pomoci, je obětní dar,‘6ten již to nemusí dát svému otci nebo matce. A tak jste svou tradicí zrušili slovo Boží.7Pokrytci, dobře prorokoval o vás Izaiáš, když řekl:8‚Lid tento ctí mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mne;9marně mě uctívají, neboť učí naukám, jež jsou jen příkazy lidskými.‘“10Svolal zástup a řekl: „Slyšte a rozumějte:11Ne co vchází do úst, znesvěcuje člověka, ale co z úst vychází, to člověka znesvěcuje.“12Tu přišli učedníci a řekli mu: „Víš, že se farizeové urazili, když slyšeli to slovo?“13Ale on jim odpověděl: „Každá rostlina, kterou nezasadil můj nebeský Otec, bude vykořeněna.14Nechte je: slepí vedou slepé. A když vede slepý slepého, oba spadnou do jámy.“15Petr mu na to řekl: „Vysvětli nám to podobenství!“16On odpověděl: „I vy jste ještě nechápaví?17Nerozumíte, že to, co vchází do úst, přijde do břicha a jde do hnoje?18To však, co z úst vychází, jde ze srdce, a to člověka znesvěcuje.19Neboť ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilství, loupeže, křivá svědectví, urážky.20To jsou věci, které člověka znesvěcují; ale jíst neomytýma rukama člověka neznesvěcuje.“21Ježíš odtud odešel až do okolí Týru a Sidónu.22A hle, jedna kananejská žena z těch končin vyšla a volala: „Smiluj se nade mnou, Pane, Synu Davidův! Má dcera je zle posedlá.“23Ale on jí neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci přistoupili a žádali ho: „Zbav se jí, vždyť za námi křičí!“24On odpověděl: „Jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z lidu izraelského.“25Ale ona přistoupila, klaněla se mu a řekla: „Pane, pomoz mi!“26On jí odpověděl: „Nesluší se vzít chléb dětem a hodit jej psům.“27A ona řekla: „Ovšem, Pane, jenže i psi se živí z drobtů, které spadnou ze stolu jejich pánů.“28Tu jí Ježíš řekl: „Ženo, tvá víra je veliká; staň se ti tak, jak chceš.“ A od té hodiny byla její dcera zdráva.29Odtud Ježíš přešel zase ke Galilejskému moři; vystoupil na horu a posadil se tam.30Tu se k němu sešly celé zástupy a měly s sebou chromé, mrzáky, slepé, hluchoněmé a mnohé jiné. Kladly je k jeho nohám a on je uzdravil,31takže se zástupy divily, když viděly, že němí mluví, mrzáci jsou zdraví, chromí chodí a slepí vidí; i velebily Boha izraelského.32Ježíš si zavolal své učedníky a řekl: „Je mi líto zástupu, neboť již tři dny jsou se mnou a nemají co jíst. Poslat je domů hladové nechci, aby nezemdleli na cestě.“33Učedníci mu namítli: „Kde vezmeme na poušti tolik chleba, abychom nasytili takový zástup?“34Ježíš jim řekl: „Kolik máte chlebů?“ Odpověděli: „Sedm a několik rybiček.“35I nařídil zástupu usednout na zem;36potom vzal těch sedm chlebů i ryby, vzdal díky, lámal a dával učedníkům a učedníci zástupům.37I jedli všichni a nasytili se; a zbylých nalámaných chlebů sebrali ještě sedm plných košů.38Těch, kteří jedli, bylo čtyři tisíce mužů kromě žen a dětí.39Potom propustil zástupy, vstoupil na loď a připlul na území Magadan.

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění
21Ježíš odtud odešel až do okolí Týru a Sidónu.22A hle, jedna kananejská žena z těch končin vyšla a volala: „Smiluj se nade mnou, Pane, Synu Davidův! Má dcera je zle posedlá.“23Ale on jí neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci přistoupili a žádali ho: „Zbav se jí, vždyť za námi křičí!“24On odpověděl: „Jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z lidu izraelského.“25Ale ona přistoupila, klaněla se mu a řekla: „Pane, pomoz mi!“26On jí odpověděl: „Nesluší se vzít chléb dětem a hodit jej psům.“27A ona řekla: „Ovšem, Pane, jenže i psi se živí z drobtů, které spadnou ze stolu jejich pánů.“28Tu jí Ježíš řekl: „Ženo, tvá víra je veliká; staň se ti tak, jak chceš.“ A od té hodiny byla její dcera zdráva.

-jcHB
Podtržení



| 63  

9 | Laskavá služba lidemÚt | 25. srpna

ÍKAT PRAVDU S LÁSKOU
Místo toho máme mluvit pravdu v lásce a v každém ohledu r st v Krista, který je hlavou. 
(Ef 4,15; B21)
1Pavel, Silvanus a Timoteus tesalonické církvi v Bohu, našem Otci, a v Pánu Ježíši Kristu. 2Milost 
vám a pokoj od Boha Otce a Pána Ježíše Krista. 3Musíme za vás, brat í, stále Bohu d kovat, jak 
se sluší, protože vaše víra mocn  roste a vzájemná láska všech vás je stále v tší. 4Proto jsme 
na vás hrdi v církvích Božích, nebo  vaše víra je vytrvalá v každém pronásledování a útisku, 
které snášíte. (2Te 1,1–4)

Osobní studium
Přátelství samo o sobě nemá sílu získat lidi 
pro Krista. Můžeme mít mnoho přátel, se 
kterými jsme rádi a kteří jsou rádi s námi, 
ale pokud jim nikdy neřekneme, co pro nás 
znamená Kristus a jak změnil náš život, naše 
přátelství nebude mít příliš velký dopad 
na věčnost. Samozřejmě, je hezké prožívat 
společně příjemné chvíle, ale Bůh nás povo-
lává k tomu, abychom dělali víc. Přátelství 
samotné lidi ke Kristu nepřivede. Je však 
také pravdou, že nepřátelské postoje lidi vel-
mi pravděpodobně od Krista odvedou. 

Apoštol Pavel nám připomíná, abychom 
byli „pravdiví v lásce“ (Ef 4,15). Pevné přátel-
ství se buduje tak, že se shodneme na růz-
ných věcech, vzájemně se přijímáme a do-
kážeme jeden druhého i ocenit. Je důležité 
se soustředit na to dobré v lidech a nezamě-

řovat se neustále na to špatné, kterého je 
v každém z nás dost a dost.

Za co podle úvodních veršů chválí Pavel 
věřící v Tesalonice? Jak by ses cítil na jejich 
místě?

Zdá se, že někteří lidé mají zálibu ve vy-
hledávání chyb druhých. Často to dělají jen 
proto, že se pak sami cítí lépe.

Apoštol Pavel byl zcela jiný. Vždy se sna-
žil zdůraznit na sborech, kterým sloužil, to 
pozitivní. Samozřejmě, vytýkal nedostatky 
a nezavíral oči před hříchem, ale jeho hlavním 
záměrem bylo povzbuzovat a upevňovat sbo-
ry, které založil. Mezi způsoby, jakými to dělal, 
patřilo vyzdvihování toho, co bylo správné.

Ellen G. Whiteová o důležitosti pozitivního 
přístupu říká: „Kdybychom byli před Bohem 
pokorní a chovali se laskavě, zdvořile, soucitně 
a milosrdně, bylo by sto obrácených k pravdě 
tam, kde je dnes jen jeden.“ (9T 189)

Uvažuj o výše uvedeném citátu. Jak by se tvé sborové spole enství zm nilo, kdyby bylo 
srdce každého z vás napln né laskavostí, zdvo ilostí, soucitem a milosrdenstvím? Jak 
by vypadala taková církev? Zkoumej své vlastní srdce a polož si otázku, jak a v em bys 
pot eboval prožít v této oblasti zm nu?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava.

-jcHB
Podtržení
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ODPOUŠT T A P IJÍMAT
Proto p ijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k sláv  Boží p ijal vás. (  15,7)
Bu te k sob  navzájem laskaví, milosrdní, odpoušt jte si navzájem, jako i B h v Kristu odpustil 
vám. (Ef 4,32)
Bratra ve ví e slabšího p ijímejte mezi sebe, ale nep ete se s ním o jeho názorech. (  14,1)
4Kdo se poko í a bude jako toto dít , ten je nejv tší v království nebeském. 5A kdo p ijme jediné 
takové dít  ve jménu mém, p ijímá mne. (Mt 18,4.5)

Osobní studium
Jaké myšlenky o vzájemném přijímání nám 
připomínají úvodní texty? Jak by se měl 
projevovat člověk, který přijímá ostatní?

V prvních dvou textech apoštol Pavel 
představuje principy, které tvoří základ 
vzájemného přijímání. Kristus nám odpus-
til a přijímá každého z nás. Máme proto 
jinou možnost, než si navzájem odpouštět 
a přijímat se? Hlavním důvodem pro to, 
abychom přijali druhého člověka – navzdo-
ry všem problémům – je skutečnost, že Ježíš 
přijal nás. 

Co to vlastně znamená? Představ si 
všechno, co jsi v minulosti udělal a s čím 
možná zápasíš ještě dnes, věci, o kterých 
víš jen ty, a byl bys zděšen, kdyby se o nich 
dozvěděli ostatní.

A co teď? Kristus, který o tobě ví úplně 
všechno – dokonce i to, o čem ostatní nemají 
ani tušení, tě přijímá. Není to proto, že bys 
byl dobrý ty, ale díky tomu, že on je dobrý. 
Přijal tě, protože jsi mu uvěřil.

Jak bychom se tedy měli chovat k dru-
hým? Jaký postoj bychom vůči nim měli 
zaujmout?

Pro některé lidi je obtížné to pochopit. 
Opravdové přijetí znamená, že druhé přijí-
máme takové, jací jsou, se všemi jejich hříš-
nými zvyky, protože jsou lidskými bytost-
mi stvořenými k Božímu obrazu. Kristus 
„za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní“ 
a jeho smrtí jsme „my, Boží nepřátelé, byli 
s Bohem smířeni...“, proto můžeme i my od-
pouštět a přijímat druhé. Jeho láska k nám 
se stala základem skutečnosti, že my druhé 
přijímáme a odpouštíme jim (Ř 5,6–10).

Jestliže jsme uzavřeli přátelství plné po-
chopení a přijetí, je důležité v ten správný 
čas našemu příteli s láskou představit prav-
dy Písma. Pokud to neuděláme, selhává-
me v opravdové lásce. Pokud je mezi námi 
skutečné přátelství, mělo by nám záležet 
na tom, abychom se podělili o život měnící 
evangelium.

Ježíš nám nepředstavil postoj: „dělej si, co 
chceš, nic mi nevadí, stále tě přijímám“. Jeho 
přístup k lidem by se dal vyjádřit následov-
ně: „Ať jsi udělal cokoliv, jsem připraven 
ti odpustit a dát ti sílu ke změně.“ Jestliže 
biblickou pravdu pokorně a laskavě před-
stavíme v Kristově duchu, získává lidská 
srdce a mění životy.

Jak je možné p ijmout lov ka, aniž bychom souhlasili s jeho h íšným jednáním? Jak pro-
jevit p ijetí, ale zárove  neschvalovat ani netolerovat h ích?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
6Když jsme ještě byli bezmocní, v čas, který Bůh určil, zemřel Kristus za bezbožné.7Sotva kdo je hotov podstoupit smrt za spravedlivého člověka, i když za takového by se snad někdo odvážil nasadit život.8Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.9Tím spíše nyní, když jsme byli ospravedlněni prolitím jeho krve, budeme skrze něho zachráněni od Božího hněvu.10Jestliže jsme my, Boží nepřátelé, byli s Bohem smířeni smrtí jeho Syna, tím spíše nás smířené zachrání jeho život.

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení
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JASN , ALE LASKAV
A Pán, Kristus, budiž svatý ve vašich srdcích. Bu te vždy p ipraveni dát odpov  každému, kdo 
by vás vyslýchal o nad ji, kterou máte. (1Pt 3,15)
Hlásej slovo Boží, a  p ijdeš vhod i nevhod, usv d uj, domlouvej, napomínej v trp livém vyu o-
vání. (2Tm 4,2) 
4Ale ukázala se dobrota a láska našeho Spasitele Boha: 5On nás zachránil ne pro spravedlivé 
skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování; zachránil nás obmytím, jímž jsme se zno-
vu zrodili k novému životu skrze Ducha svatého. (Tt 3,4.5)

Osobní studium
Kristus nepřestal mluvit o pravdě jen proto, 
že by se to někomu nemuselo zdát laskavé. 
Právě kdyby zamlčoval pravdu, nebylo by to 
z lásky. Láska vždy usiluje o dobro druhého. 
Mezi pravdou a láskou neexistuje konflikt. 
Pravda, kterou představíme pokorně a vlíd-
ně, je vyjádřením lásky. Ježíš řekl: „Já jsem ta 
cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci 
než skrze mne.“ (J 14,6) Ježíš je jedinou ces-
tou ke spasení (Sk 4,12). Kristova milost nás 
zachraňuje, abychom mohli poznávat jeho 
pravdu a žít životem podle jeho vůle. Pravda 
bez lásky vede k zákonictví a ničí duchov-
ní život. Takzvaná „láska“ bez pravdy vede 
k bezbřehé toleranci, zanechávající člověka 
ztraceného v moři nejistoty. Pravda, kterou 
představujeme v lásce, vede k autentické 
křesťanské zkušenosti a dává člověku jasný 
směr, cíl a potřebnou jistotu.

Uvažuj o textech z úvodu. Která vyjádře-
ní v těchto verších představují vyváženost 
mezi představením biblické pravdy a pokor-
ným, přijímajícím duchem?
1Pt 3,15

2Tm 4,2

Tt 3,4.5

Novozákonní pisatelé nikdy nevyzdvi-
hovali lásku na úkor pravdy. Naopak, nád-
herně spojovali lásku s pravdou, milost se 
zákonem a soucit s poctivostí. Petr vyzývá 
spoluvěřící, aby byli připraveni dát odpo-
věď každému, kdo je žádá o zdůvodnění 
naděje, kterou mají. Jinými slovy, potře-
bujeme vědět, čemu věříme a proč tomu 
věříme – a měli bychom to umět i vysvětlit. 
Neznamená to, že bychom měli mít od-
pověď na každou otázku nebo že bychom 
měli být schopni každého přesvědčit silou 
argumentů. Znamená to jen, že „s pokorou 
a bázní“, vědomi si toho, že jde o věčný ži-
vot, bychom měli umět vysvětlit a bránit 
svou víru.

Pavel radí mladému Timoteovi: „Hlá-
sej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod, 
usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpěli-
vém vyučování.“ (2Tm 4,2) A Titovi připo-
míná, že je to slitování našeho Boha, co 
zachraňuje ty, kteří prožili znovuzrození 
(Tt 3,5).

I my jsme povoláni, abychom v pokoře 
a s láskou představovali pravdu. Náš Pán 
nás zve, abychom se k němu přidali a s las-
kavým a přijímajícím postojem oznamovali 
jeho poselství posledních dnů tomu světu, 
který bez Krista umírá.

Jak bys odpov d l na otázku: „Pro  jsi k es anem?“ Jaké d vody bys uvedl jako vysv tlení 
nebo obhájení své víry?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
11Ježíš je ten kámen, který jste vy stavitelé odmítli, ale on se stal kamenem úhelným.12V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni.“

-jcHB
Podtržení
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PODN TY K ZAMYŠLENÍ
„Kristus je zdrojem pastýřské starostlivosti, rodičovské lásky a jedinečné milosti soucit-

ného Spasitele. Uděluje svá požehnání v co nejpříjemnější podobě. Nespokojuje se s tím, že 
je jen oznámí, ale představuje je tak, aby po nich lidé toužili. Podobně mají bohatství slávy 
nepopsatelného Daru zvěstovat i jeho služebníci. Kristova podivuhodná láska si podmaní 
srdce i tam, kde by pouhé opakování věroučných výkladů k ničemu nevedlo. ‚»Potěšte, 
potěšte můj lid,« praví váš Bůh.‘ ,Vystup si na horu vysokou, Sijóne, který neseš radostnou 
zvěst, co nejvíc zesil svůj hlas, Jeruzaléme, který neseš radostnou zvěst, zesil jej, neboj se! 
Řekni judským městům: »Hle, váš Bůh!«‘ ,Jak pastýř pase své stádo, beránky svou paží shro-
mažďuje, v náručí je nosí.‘ (Iz 40,1.9.11)“ (DA 826; TV 527)

Otázky k rozhovoru
1.  Je to smutné, ale n kte í lidé se opravdu cítí lépe, když mohou poukazovat na chyby 

ostatních. Jak si m žeme být jisti, že neprojevujeme podobný postoj?
2.  P edstav si následující událost: Tv j p ítel se práv  vrátí z poh bu a ekne: „Jsem rád, že 

moje teta je již v nebi a dívá se na m . Díky tomu nejsem tak smutný a cítím se lépe.“ Co 
bys mu na to ekl, když víš, že tvá slova by m la být pravdivá, laskavá, pokorná a vlíd-
ná? Stav mrtvých po smrti je sice d ležitou otázkou, pro  ale v tu chvíli není z ejm  ten 
nejlepší as, abychom p íteli dali biblickou hodinu na toto téma?

3.  Uvažujte o následujícím citátu v souvislosti s vydáváním sv dectví druhým: „Vyhledá-
vání zlých stránek na druhých se v t ch, kdo je vyhledávají, vyvine ve zlo. Zam stnává-
me-li se nedostatky druhých, m níme se sami v obraz t chto nedostatk . Díváme-li se 
však na Ježíše, mluvíme-li o jeho lásce a o dokonalosti jeho povahy, m níme se v jeho 
obraz. Rozjímáním o vznešeném ideálu, který p ed nás postavil Ježíš, se povzneseme 
do istého, svatého ovzduší, do Boží p ítomnosti. P ebýváme-li v n m, vyza uje z nás 
sv tlo, které ozá í každého, kdo s námi p ijde do styku“. (MH 492; ŽNP 266)

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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-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení




