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Týden od 6. do 12. zá íLekce 11

11

Ježíš v p íb h m ní životy
Texty na tento týden
Ef 2,1–10; 1J 4,7–11; Mk 5,1–20; Žd 10,19–22; Ga 2,20; 1K 1,30

Základní verš
„Toto píšu vám, kte í v íte ve jméno Syna Božího, abyste v d li, že máte v ný život.“ (1J 5,13)

V předchozích lekcích jsme si už ukázali, že nic nevypovídá o moci evangelia tak silně 
jako změněný život. Můžeme vést teologické spory, můžeme se dohadovat o jednotlivých 
věroučných bodech a zpochybňovat přístup k Bibli, ale je velmi těžké zpochybnit osobní 
svědectví o tom, co Ježíš v našem životě vykonal.

Svědčit znamená podělit se o to, co víme o Ježíši. Znamená to, že druhým lidem řekneme, 
co Ježíš pro nás znamená a co pro nás udělal. Pokud však naše svědectví spočívá pouze 
ve snaze dokázat, že to, čemu věříme my, je správné, zatímco vše, čemu věří ostatní, správné 
není, pak se setkáme s velkým odporem. Pokud však naše svědectví o Ježíši vyvěrá ze srd-
ce, které bylo proměněno jeho milostí, nadšeno jeho láskou a ohromeno jeho pravdou, pak 
zapůsobí na ostatní to, jak silně setkání s Ježíšem ovlivnilo náš život. Pravda, která mění 
životy, má obrovský vliv.

Jestliže je Kristus centrem každého našeho věroučného bodu a pokud vždy, když dru-
hým svědčíme o své víře, odrážíme jeho charakter, lidé, se kterým mluvíme o Bibli, mnohem 
snadněji přijmou Boží slovo.

 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:- Ježíš – základ našeho svědectví- Proměňující moc osobní zkušenosti- Ježíš mění životy- Svědectví a jistota- Naděje, o kterou stojí za to se dělit- Podněty k zamyšlení

-jcHB
Zvýraznění
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JEŽÍŠ – ZÁKLAD NAŠEHO SV DECTVÍ
1I vy jste byli mrtvi pro své viny a h íchy, 2v nichž jste d íve žili podle b hu tohoto sv ta, poslušni 
vládce nadzemských mocí, ducha, p sobícího dosud v t ch, kte í vzdorují Bohu. 3I my všichni 
jsme k nim kdysi pat ili; žili jsme sklon m svého t la, dali jsme se vést svými sobeckými zájmy, 
a tím jsme nutn  propadli Božímu soudu tak jako ostatní. 4Ale B h, bohatý v milosrdenství, 
z velké lásky, jíž si nás zamiloval, 5probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi 
pro své h íchy. Milostí jste spaseni! 6Spolu s ním nás vzk ísil a spolu s ním uvedl na nebeský tr n 
v Kristu Ježíši, 7aby se nadcházejícím v k m prokázalo, jak nesmírné bohatství milosti je v jeho 
dobrot  k nám v Kristu Ježíši. 8Milostí tedy jste spaseni skrze víru. 9Spasení není z vás, je to Boží 
dar; není z vašich skutk , takže se nikdo nem že chlubit. 10Jsme p ece jeho dílo, v Kristu Ježíši 
stvo eni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám B h p ipravil. (Ef 2,1–10)

Osobní studium
Jako křesťané máme každý z nás svou osob-
ní zkušenost, o kterou se můžeme podě-
lit  – jak Kristus změnil náš život a co pro 
nás udělal.

Jak apoštol Pavel charakterizuje v úvod-
ních verších stav člověka předtím, než po-
znal Krista, a když jej potom přijal za svého 
Spasitele?

Před poznáním Krista (Ef 2,1–3).
Po přijetí Krista (Ef 2,4–10).
Jaká obdivuhodná změna! Před pozná-

ním Krista jsme byli „mrtví pro své viny 
a hříchy, v nichž jsme žili podle běhu tohoto 
světa ... žili jsme sklonům svého těla, dali 
jsme se vést svými sobeckými zájmy“. Jedno-
duše, před tím, než jsme poznali Krista, jsme 
byli ztraceni a bloudili jsme životem bez cíle.

Možná jsme čas od času zažívali pocit 
štěstí, ale přesto se v nás šířila úzkost, prázd-
nota a postrádali jsme smysl našeho života. 
Setkání s Kristem a prožití dotyku jeho lásky 
všechno změnilo. Nyní opravdu žijeme. Díky 
jeho dobrotě a milosti, kterou nám každo-
denně projevuje, jsme přijali dar spasení. Bůh 
nás „vzkřísil a spolu s ním [s Kristem] uvedl 
na nebeský trůn v Kristu Ježíši, aby se nad-
cházejícím věkům prokázalo, jak nesmírné 
bohatství milosti je v jeho dobrotě k nám 
v Kristu Ježíši“. V Kristu náš život našel nový 
cíl a smysl. Jak napsal Jan: „V něm byl život 
a život byl světlo lidí.“ (J 1,4)

Uvažuj znovu o textu Ef 2,10. Co tento verš 
říká o původu a významu dobrých skutků 
v životě křesťana? Jak rozumíš této myšlen-
ce v kontextu spasení z milosti a ospravedl-
nění vírou „bez skutků zákona“ (Ř 3,28)?

Jak se tv j život zm nil díky Kristu? Možná si toho nejsi v dom, ale tvá zkušenost m že 
n komu pomoci poznat a p ijmout Krista. Jak bys zm nu, kterou jsi prožil, vyjád il v krát-
kém sv dectví?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Jsme totiž přesvědčeni, že se člověk stává spravedlivým vírou bez skutků zákona.

-jcHB
Podtržení
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PROM UJÍCÍ MOC OSOBNÍ ZKUŠENOSTI
7Milovaní, milujme se navzájem, nebo  láska je z Boha, a každý, kdo miluje, z Boha se narodil 
a Boha zná. 8Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože B h je láska. 9V tom se ukázala Boží láska 
k nám, že B h poslal na sv t svého jediného Syna, abychom skrze n ho m li život. 10V tom je 
láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako ob  
smí ení za naše h íchy. 11Milovaní, jestliže B h nás tak miloval, i my se máme navzájem milovat. 
12Boha nikdy nikdo nevid l, ale jestliže se milujeme navzájem, B h v nás z stává a jeho láska 
v nás dosáhla svého cíle. (1J 4,7–12)

Osobní studium
Zebedeovy syny, Jakuba a Jana, znali lidé 
jako „syny hromu“ (Mk 3,17). Tuto přezdívku 
jim dal samotný Ježíš. Příkladem Janovy 
výbušné povahy je událost, která se ode-
hrála, když Ježíš a učedníci putovali přes 
Samařsko. Při hledání noclehu se v samař-
ské vesnici setkali s odmítnutím, které pra-
menilo z předsudků Samařanů vůči Židům 
(L 9,52.53).

Jakub a Jan byli přesvědčeni, že našli 
správné řešení vzniklé situace. „Když to 
uviděli učedníci Jakub a Jan, řekli: ,Pane, 
máme přivolat oheň z nebe, aby je zahubil, 
jako to učinil Eliáš?‘“ (L 9,54) Ježíš však brat-
ry napomenul a spolu s ostatními učedníky 
v klidu opustil vesnici. Ježíš přišel jednat 
s lidmi laskavě, ne používat ničící zbraně.

Pod vlivem Ježíšovy lásky se vznětlivý 
a hněvivý Jan postupně změnil v laskavého, 
dobromyslného a soucitného muže. V 1. Ja-
nově listu se slovo láska nachází téměř čty-
řicetkrát (a v odvozených formách až pade-
sátkrát).

Uvažuj o následujících verších. Co tyto 
tex ty vypovídají o Janově zkušenosti a o změ-

ně, která se udála v jeho životě díky vztahu 
s Ježíšem?
1J 1,1–4

1J 3,1

1J 4,7–11

1J 5,1–5

Ve vesmíru platí věčný princip, který je 
pěkně vyjádřen následujícími slovy: „Násilí 
je v rozporu se zásadami Boží vlády. Pán 
Bůh chce pouze službu lásky a lásku nelze 
vynutit, získat silou či mocí. Lásku probouzí 
jen láska. Znát Boha znamená milovat ho.“ 
(DA 22; TV 10)

Když se odevzdáme Kristu, jeho lás-
ka bude naším prostřednictvím působit 
i na druhé lidi. Největším svědectvím křes-
ťanství je změna života. Neznamená to, že 
nebudeme dělat chyby. Možná občas také 
přestaneme být zprostředkovateli lásky 
a milosti. Změněný život však znamená, 
že z nás stále víc bude vyzařovat Kristova 
láska a že budeme požehnáním pro lidi ko-
lem nás.

Odráží se ve tvém život  Kristova láska? Jak tuto lásku poci ují lidé kolem tebe?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jimž dal jméno Boanerges, což znamená ‚synové hromu‘.

-jcHB
Zvýraznění
52a poslal před sebou posly. Vydali se na cestu a přišli do jedné samařské vesnice, aby pro něho vše připravili.53Ale tam jej nepřijali, protože jeho tvář byla obrácena k Jeruzalému.

-jcHB
Zvýraznění
54Když to uviděli učedníci Jakub a Jan, řekli: „Pane, máme přivolat oheň z nebe, aby je zahubil, jako to učinil Eliáš?“

-jcHB
Zvýraznění
1Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme: Slovo života.2Ten život byl zjeven, my jsme jej viděli, svědčíme o něm a zvěstujeme vám život věčný, který byl u Otce a nám byl zjeven.3Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a s jeho Synem Ježíšem Kristem.4To píšeme, aby naše radost byla úplná.

-jcHB
Zvýraznění
Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími, a jsme jimi. Proto jsme světu cizí, že nepoznal Boha.

-jcHB
Zvýraznění
1Každý, kdo věří, že Ježíš je Kristus, je zrozen z Boha; a kdo má rád otce, má rád i jeho dítě.2Podle toho poznáváme, že milujeme Boží děti, když milujeme Boha a jeho přikázání zachováváme.3V tom je totiž láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání; a jeho přikázání nejsou těžká,4neboť kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra.5Kdo jiný přemáhá svět, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží?

-jcHB
Podtržení
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JEŽÍŠ M NÍ ŽIVOTY
18Když vstupoval na lo , prosil ho ten lov k d íve posedlý, aby sm l být s ním. 19Ale Ježíš mu to 
nedovolil a ekl: „Jdi dom  ke své rodin  a pov z jim, jak veliké v ci ti u inil Pán, když se nad 
tebou smiloval.“ 20Ten lov k odešel a za al zv stovat v Dekapoli, jak veliké v ci mu u inil Ježíš; 
a všichni se divili. (Mk 5,18–20)

Osobní studium
Kdo byli první misionáři, které Ježíš vyslal? 
Nebyl to nikdo z jeho dvanácti. Nebyl to ani 
nikdo ze skupiny jeho dlouhodobých ná-
sledovníků. Prvními Ježíšovými misionáři 
byli posedlí, kteří ještě před pár hodinami 
byli hrozbou pro své okolí a zasévali strach 
do srdcí místních vesničanů.

Jeden z těchto posedlých dokázal přetrh-
nout řetězy, kterými byl spoután, nelidsky 
křičel a ubližoval si ostrými kameny. Stav, 
který bylo vidět navenek, byl jen obrazem 
strašlivé agónie, která se odehrávala uvnitř 
(Mt 8,28.29; Mk 5,1–5).

Potom se však setkali s Ježíšem a jejich 
životy se zcela změnily. Už nikdy nebyli 
jako předtím. Ježíš z nich vyhnal démony, 
kterým dovolil vejít do vepřů, a ti se ná-
sledně vrhli ze srázu do moře (Mt 8,32–34; 
Mk 5,13.14).

Ježíš svou proměňující mocí vysvobodil 
a uzdravil posedlé muže a ti začali znovu 
naplno žít. Lidé z města je našli sedět u Je-

žíšových nohou a poslouchat každé slovo 
vycházející z Učitelových úst. Za zmínku 
stojí, že zatímco Matoušovo evangelium 
hovoří o dvou mužích, Marek se zaměřuje 
pouze na jednoho z nich. Hlavní myšlen-
ka však zůstává stejná: Ježíš je zachránil 
a změnil – tělesně, duševně i duchovně.

Přemýšlej o úvodním textu. Je zřejmé, 
že tento nově obrácený člověk chtěl zůstat 
s Ježíšem. Co mu však Kristus řekl?

„Dva uzdravení posedlí byli prvními mi-
sio náři, které Ježíš vyslal zvěstovat evange-
lium do Desetiměstí. Jen chvíli měli možnost 
seznámit se s Kristovým učením. Nikdy ne-
slyšeli žádné jeho kázání. Nemohli učit lidi 
tak jako učedníci, kteří byli s Kristem každý 
den. Sami však byli živým důkazem toho, 
že Ježíš je Mesiáš. Mohli svědčit o tom, co 
poznali, co sami viděli a slyšeli, o tom, jak 
sami na sobě pocítili jeho moc. To může činit 
každý, koho se dotkla Boží milost.“ (DA 340; 
TV 216) Jejich svědectví připravilo celou tuto 
oblast na přijetí Ježíšova učení. I taková 
může být moc osobního svědectví. 

Jaká je tvá zkušenost s osobním sv dectvím jiného lov ka? Jak na tebe p sobí, když 
vidíš n koho, jehož život se díky evangeliu dramaticky zm nil?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
28Když přijel na protější břeh moře do gadarenské krajiny, vyšli proti němu dva posedlí, kteří vystoupili z hrobů; byli velmi nebezpeční, takže se nikdo neodvážil tudy chodit.29A dali se do křiku: „Co je ti po nás, Synu Boží? Přišel jsi nás trápit, dříve než nastal čas?“30Opodál se páslo veliké stádo vepřů.

-jcHB
Zvýraznění
1Přijeli na protější břeh moře do krajiny gerasenské.2Sotva Ježíš vystoupil z lodi, vyšel proti němu z hrobů člověk posedlý nečistým duchem.3Ten bydlel v hrobech a nikdo ho nedokázal spoutat už ani řetězy.4Často už ho spoutali okovy i řetězy, ale on řetězy ze sebe vždy strhal a okovy rozlámal. Nikdo neměl sílu ho zkrotit.5A stále v noci i ve dne křičel mezi hroby a na horách a bil do sebe kamením.

-jcHB
Zvýraznění
31A zlí duchové ho prosili: „Když už nás vyháníš, pošli nás do toho stáda vepřů!“32On jim řekl: „Jděte!“ Tu vyšli a vešli do vepřů; a hle, celé stádo se hnalo střemhlav po srázu do moře a zahynulo ve vodách.33Pasáci utekli, přišli do města a vyprávěli všechno, i o těch posedlých.34A celé město vyšlo naproti Ježíšovi, a když ho spatřili, prosili ho, aby se vzdálil z jejich končin.

-jcHB
Zvýraznění
13On jim to dovolil. Tu nečistí duchové vyšli z posedlého a vešli do vepřů; a stádo se hnalo střemhlav po srázu do moře a v moři se utopilo. Bylo jich na dva tisíce.14Pasáci utekli a donesli o tom zprávu do města i do vesnic. Lidé se šli podívat, co se stalo.

-jcHB
Podtržení
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SV DECTVÍ A JISTOTA
11A to je to sv dectví: B h nám dal v ný život, a ten život je v jeho Synu. 12Kdo má Syna, má život; 
kdo nemá Syna Božího, nemá život. 13Toto píšu vám, kte í v íte ve jméno Syna Božího, abyste 
v d li, že máte v ný život. (1J 5,11–13)

Osobní studium
Jaké ujištění o věčném životě nám dává Pís-
mo? Jakou jistotu ti to dává pro vydávání 
svědectví o spasení v Kristu? Uvažuj o tom 
i v kontextu následujících veršů.
1J 5,11–13

Žd 10,19–22

1K 15,1.2 

Pokud sami neprožíváme jistotu spasení 
v Kristu, je prakticky nemožné vydávat svě-
dectví o tom, co pro nás Kristus udělal. Ne-
můžeme se přece dělit o něco, co nemáme. 
Samozřejmě, existují ustaraní křesťané, kteří 
žijí ve stavu neustálé nejistoty a neustálých 
pochybností, zda někdy budou dost dobří, 
aby mohli být spaseni. Martin Luther řekl: 
„Když se na sebe dívám, nechápu, jak mohu 
být zachráněn. Ale když se dívám na Krista, 
nevím, jak bych mohl být ztracen.“ Hospodi-
nova slova již mnoho staletí ujišťují: „Obraťte 
se ke mně a dojdete spásy, veškeré dálavy 
země. Já jsem Bůh a jiného už není.“ (Iz 45,22)

Náš dobrý Pán chce, abychom se všich-
ni mohli radovat ze spasení, které nám 

nabízí. Touží, abychom na vlastní kůži 
a ve vlastním nitru pocítili, co to znamená, 
když je člověk ospravedlněn jeho milostí 
a osvobozen od odsouzení, které přináší 
vina způsobena hříchem. Apoštol Pavel 
píše: „Když jsme tedy ospravedlněni z víry, 
máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána 
Ježíše Krista.“ (Ř 5,1) Zároveň dodává, že 
můžeme mít jistotu, že již „není žádného 
odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši“ 
(Ř 8,1). A apoštol Jan potvrzuje, že „kdo má 
Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, 
nemá život“ (1J 5,12).

Pokud jsme vírou přijali Ježíše a on pro-
střednictvím Ducha svatého přebývá v na-
šem srdci, můžeme každý den prožívat jis-
totu věčného života. Neznamená to, že když 
jsme jednou přijali Boží milost a Kristovo 
spasení, nemůžeme už o něj nikdy přijít (viz 
2Pt 2,18–22; Žd 3,6, Zj 3,5). V každé chvíli na-
šeho života máme svobodnou vůli od Krista 
odejít. Ale když jsme jednou okusili jeho 
lásku a pochopili hloubku jeho oběti, ni-
kdy bychom se neměli rozhodnout odejít 
od toho, který nás tak nesmírně miluje. Na-
opak, každý den budeme hledat možnosti, 
jak se podělit i s ostatními o milost, kterou 
jsme v Kristu přijali.

Jak bys práv  te  odpov d l na otázku, která asto zaznívá z kazatelen: „Máš jistotu 
spasení v Kristu?“ Pokud ano, na em je tato tvá jistota založena? Odkud pramení? Pokud 
tuto jistotu nemáš, co je d vodem tvé nejistoty? Jak bys mohl tuto jistotu získat?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
1Chci vám připomenout, bratří, evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, které je základem, na němž stojíte,2a skrze něž docházíte spásy, držíte-li se ho tak, jak jsem vám je zvěstoval – vždyť jste přece neuvěřili nadarmo.

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
18Řeční prázdně a nabubřele a svádějí nezřízenými vášněmi ty, kdo se právě vymaňují ze života v klamu.19Slibují jim svobodu, ale sami jsou služebníky záhuby. Co se člověka zmocní, tím je zotročen.20Jestliže tedy ti, kdo poznáním Pána a Spasitele Ježíše Krista unikli poskvrnám světa, znovu se do nich zapletou a podlehnou jim, budou jejich konce horší než začátky.21Bylo by pro ně lépe, kdyby vůbec nebyli poznali cestu spravedlnosti, než aby se po jejím poznání odvrátili od svatého přikázání, které jim bylo svěřeno.22Přihodilo se jim to, co říká pravdivé přísloví: ‚Pes se vrátil k vlastnímu vývratku‘ a umytá svině se zase válí v bahništi.

-jcHB
Zvýraznění
Kristus však jako Syn je nad celým Božím domem. A tímto Božím domem jsme my, pokud si až do konce zachováme smělou jistotu a radostnou naději.

-jcHB
Zvýraznění
Kdo zvítězí, bude oděn bělostným rouchem a jeho jméno nevymažu z knihy života, nýbrž přiznám se k němu před svým Otcem a před jeho anděly.

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení
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NAD JE, O KTEROU STOJÍ ZA TO SE D LIT
Nežiji už já, ale žije ve mn  Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji ve ví e v Syna Božího, který si 
mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. (Ga 2,20)

Osobní studium
Přijetí Krista vyžaduje z naší strany určité 
oběti. Ježíš nás vyzývá, abychom se vzdali 
některých věcí. On sám řekl, co to znamená 
následovat ho: „Kdo chce jít za mnou, zapři 
sám sebe, nes každého dne svůj kříž a násle-
duj mne.“ (L 9,23) Smrt na kříži je bolestivou 
smrtí. Když svůj život podřídíme Kristově 
výzvě a „starý člověk“ ovládaný hříchem je 
ukřižován (viz Ř 6,6), je to bolestivé. Může nás 
bolet, když se vzdáváme svých nesprávných 
vnitřních tužeb a dlouholetých návyků, ale 
odměna tuto bolest výrazně převažuje.

Mocné svědectví, které má sílu změnit 
životy lidí, se zaměřuje na to, co pro nás 
Kristus vykonal, ne čeho jsme se my museli 
vzdát. Soustředí se na jeho oběť, ne na naše 
„obětování se“. Kristus nás totiž nikdy ne-
vyzývá, abychom se vzdali něčeho, co by 
nebylo v našem nejlepším zájmu opustit.

V dějinách křesťanství se však setkává-
me s velkým množstvím příběhů těch, kteří 
museli pro Krista přinést nesmírné oběti. 
Neznamená to, že si tím zasloužili spase-
ní nebo že jim taková oběť ( jakkoli neso-

becká) získala před Bohem nějaké zásluhy. 
Ve většině případů to bylo tak, že když si 
lidé uvědomili, co pro ně Kristus vykonal, 
byli ochotni obětovat cokoliv, aby mohli 
poslechnout Boží povolání v jejich životě.

Naše svědectví je vždy založeno na tom, 
co pro nás Kristus vykonal. Na základě 
následujících textů uveď některé příklady 
darů jeho milosti.
J 1,12

J 10,10

J 14,27

1K 1,30

Ve světle uvedených textů uvažuj o tom, 
co pro tebe osobně Kristus udělal. Možná 
jsi oddaným křesťanem už velmi dlouho, 
nebo jsi naopak prožil dramatické obrácení 
nedávno. Zamysli se nad tím, jak dobrý byl 
vůči tobě Kristus. Jak tě naplnil klidem a ra-
dostí. Jaké nasměrování dal tvému   životu. 
Přemýšlej i o době, kdy ti dal sílu překonat 
těžké životní situace.

Vyzval t  B h k tomu, abys p inesl n jakou ob  pro Krista? Co ses nau il ze své zkušenos-
ti? V em m že být tvá zkušenost povzbuzením pro druhé?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi

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

-jcHB
Zvýraznění
Již s vámi nebudu mnoho mluvit, neboť přichází vládce tohoto světa. Proti mně nic nezmůže.

-jcHB
Zvýraznění
Vy však jste z Boží moci v Kristu Ježíši; on se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením

-jcHB
Zvýraznění
Víme přece, že starý člověk v nás byl spolu s ním ukřižován, aby tělo ovládané hříchem bylo zbaveno moci a my už hříchu neotročili.

-jcHB
Podtržení



11 | Ježíš v p íb h m ní životy

80 | 

Pá | 11. zá í

PODN TY K ZAMYŠLENÍ
„Překvapený zástup se tísnil kolem Ježíše, ale jeho životodárnou moc si vůbec neuvědo-

moval. Trpící žena, která se ho s vírou v uzdravení dotkla, však tuto moc pocítila. Podobně 
je tomu i v duchovních věcech. Nezúčastněné hovory o náboženství, modlitby bez vnitřní 
touhy po naplnění a bez živé víry nemají žádný význam. Formální víra v Krista, která ho 
uznává pouze jako Spasitele světa, nikdy nemůže člověka uzdravit. Víra, která vede ke spa-
sení, není pouhým souhlasem rozumu s pravdou. ... Nestačí věřit zprávám o Kristu, musíme 
věřit v Krista. Pomoci nám může jedině víra v Krista jako osobního Spasitele, víra, kterou si 
přivlastníme jeho zásluhy.

Povolává nás, abychom vyznávali jeho věrnost, a tím zjevovali světu Krista. Máme svěd-
čit o jeho milosti, kterou zvěstovali Boží poslové v dávných dobách. Nejúčinnějším svědec-
tvím je pak naše osobní zkušenost. Božími svědky se stáváme tehdy, když se na nás projevu-
je působení Boží moci. Každý člověk žije jiný život a prožívá jiné zkušenosti než ostatní. Bůh 
si přeje, aby chvála, kterou mu vzdáváme, vyvěrala z našich srdcí. Osobní projev vděčnosti 
za jeho milost spolu s křesťanským životem má obrovský význam pro záchranu dalších 
lidí.“ (DA 347; TV 220)

Otázky k rozhovoru
1.  ím se vyzna uje p esv d ivé sv dectví? P e t te si Pavlovu e  p ed Agrippou (Sk 26,1–23). 

Co tvo ilo základ tohoto sv dectví?
2.  Pro  má podle vás takovou moc naše vyznání toho, co pro nás osobn  Kristus vykonal? 

Jak byste odpov d li na následující otázku: Dob e, to jsi prožil ty, ale co když já tako-
vou zkušenost nemám? Pro  by m  práv  tvoje zkušenost m la dovést k následování 
Ježíše?

3.  emu byste se cht li vyhnout, vyprávíte-li nev ícímu lov ku o své ví e?
4.  Uvažujte o otázce týkající se jistoty spasení. Pro  je tak d ležitou sou ástí k es anské 

zkušenosti? Jak m žeme s d v rou prožívat jistotu spasení, a zárove  nebýt pyšní nebo 
dokonce troufalí?

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

-jcHB
Zvýraznění
1Agrippa řekl Pavlovi: „Dovoluje se ti, aby ses hájil.“ Nato se Pavel ujal slova a začal obhajobu:2„Pokládám se za šťastného, králi Agrippo, že se smím dnes před tebou hájit proti všemu, z čeho mě Židé obviňují,3zvláště proto, že dobře znáš všecky židovské obyčeje i sporné otázky. Prosím tedy, abys mě trpělivě vyslechl:4Můj život od mládí znají všichni Židé; vědí, jak jsem od počátku žil mezi svým lidem, a to i v Jeruzalémě.5Znají mě už od dřívějška, a kdyby chtěli, mohou dosvědčit, že jsem žil podle nejpřísnějšího směru našeho náboženství jako farizeus.6Nyní stojím před soudem, protože trvám na zaslíbení, které dal Bůh našim otcům.7Dvanáct kmenů našeho národa doufá, že tohoto zaslíbení dosáhne, a slouží horlivě Bohu dnem i nocí. Pro tuto naději jsem, králi, obžalován od Židů.8Což se vám zdá neuvěřitelné, že Bůh křísí mrtvé?9Také já jsem se ovšem domníval, že musím všemožně bojovat proti jménu Ježíše Nazaretského.10A to jsem v Jeruzalémě vskutku dělal. Když jsem k tomu dostal od velekněží plnou moc, dal jsem mnoho věřících uvěznit, a když měli být usmrceni, schvaloval jsem to.11Po všech synagógách jsem je často dával trestat a nutil je, aby se rouhali. Jako smyslů zbavený jsem se chystal pronásledovat je i v cizích městech.12A tak jsem se vypravil s plnou mocí a pověřením velekněží do Damašku.13Když jsem byl na cestě, králi, spatřil jsem o poledni světlo z nebe, jasnější než slunce. Jeho záře obklopila mne i ty, kdo šli se mnou.14Všichni jsme padli na zem a já jsem uslyšel hlas, který ke mně mluvil hebrejsky: ‚Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? Marně se vzpínáš proti bodcům.‘15Já jsem se zeptal: ‚Kdo jsi, Pane?‘ A Pán řekl: ‚Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ.16Ale zvedni se, povstaň. Neboť proto jsem se ti zjevil, abych tě učinil svým služebníkem a svědkem toho, co jsi spatřil a co ti ještě dám poznat.17Budu tě chránit před izraelským národem i před pohany, k nimž tě posílám,18abys otevřel jejich oči a oni se obrátili od tmy ke světlu, od moci satanovy k Bohu, a vírou ve mne dosáhli odpuštění hříchů a podílu mezi posvěcenými.‘19A tak jsem se, králi Agrippo, nemohl postavit proti nebeskému vidění,20a kázal jsem nejprve obyvatelům Damašku a Jeruzaléma a po celé judské zemi, a pak i pohanům, aby se v pokání obrátili k Bohu a podle toho žili.21Z toho důvodu se mne Židé zmocnili, když jsem byl v chrámě, a chtěli mě zabít.22Ale Bůh mi pomáhal až do dnešního dne, a tak zde stojím jako svědek před velkými i malými. Neříkám nic než to, co předpověděli proroci i Mojžíš:23Mesiáš má trpět, jako prvý vstane z mrtvých a bude zvěstovat světlo lidu izraelskému i pohanům.“




