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Týden od 20. do 26. zá íLekce 13

13

Krok víry
Texty na tento týden
Fp 2,5–11; Mt 4,18–20; Sk 9,3–6.10–20; J 21,15–19; 1J 3,16–18

Základní verš
„Nech  je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši: Zp sobem bytí byl roven Bohu, a p ece 
na své rovnosti nelp l, nýbrž sám sebe zma il, vzal na sebe zp sob služebníka, stal se jed-
ním z lidí. A v podob  lov ka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na k íži.“ 
(Fp 2,5–8)

Opustit slávu nebes, projevy úcty andělů a společenství s Otcem bylo nepředstavitelnou 
obětí. Ježíš však přišel do našeho světa plného utrpení a smrti, aby zjevil Otcův laskavý 
charakter, aby získal zpět důvěru lidí a aby lidstvo zachránil. „Cenu svého spasení si ne-
dokážeme představit, dokud spolu s ostatními vykoupenými a s Vykupitelem nestaneme 
před Božím trůnem. Teprve až spatříme slávu a nádheru věčného domova, uvědomíme si, 
co všechno pro nás Ježíš opustil. Nejenže odešel z nebeského sídla, ale riskoval kvůli nám 
pád a věčnou porážku. Potom mu položíme k nohám své koruny a zazpíváme: ‚Hoden jest 
Beránek, ten obětovaný, přijmout moc, bohatství, moudrost, sílu, poctu, slávu i dobrořečení.‘ 
(Zj 5,12)“ (DA 131; TV 79)

Oběť, kterou Ježíš přinesl pro naši záchranu, je nevyčíslitelná. Když reagujeme na jeho 
pozvání, když přijímáme jeho příkaz a když se s ním sjednotíme na záchraně lidí ztracených 
pro jeho království, vyžaduje to od nás oběť. A přestože naše oběť se nikdy nemůže ani 
přirovnat k jeho oběti, služba záchrany lidí je pro nás krokem víry. Ježíš nás vede z našich 
komfortních zón do neznámých míst. Někdy je nutné, abychom přinesli oběti, ale radost, 
kterou nabízí, je mnohem větší.

 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:- Ježíšova sebeobětavá láska- Výzva k následování- Pavel – Bohem povolaný- Co žádá láska- Závazek lásky- Podněty k zamyšlení

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Podtržení
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JEŽÍŠOVA SEBEOB TAVÁ LÁSKA
5Nech  je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši: 6Zp sobem bytí byl roven Bohu, a p ece 
na své rovnosti nelp l, 7nýbrž sám sebe zma il, vzal na sebe zp sob služebníka, stal se jedním 
z lidí. A v podob  lov ka 8se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na k íži. 9Proto 
ho B h vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, 10aby se p ed jménem Ježíšovým sklo-
nilo každé koleno – na nebi, na zemi i pod zemí – 11a k sláv  Boha Otce každý jazyk aby vyznával: 
Ježíš Kristus jest Pán. (Fp 2,5–11)

Osobní studium
Apoštol Pavel své čtenáře povzbuzuje, aby 
uvažovali jako Kristus. Taková výzva vede 
k fascinujícím otázkám. Jak vlastně Kristus 
přemýšlel? Co ovládalo jeho způsob uvažo-
vání? Z čeho vycházelo jeho myšlení?

Přemýšlej o textu z úvodu (Fp 2,5–11). Jak 
tyto texty popisují základ Kristova uvažo-
vání a to, čím se v životě řídil?

Ježíš byl po celou věčnost rovný Bohu. 
Pavel tuto věčnou pravdu vyjadřuje slovy, 
že Kristus „sdílel Boží podstatu“ (Fp 2,6; B21). 
Slovo přeložené (B21) jako „podstata“ zní 
v řečtině morfé. Tímto slovem se označuje 
jak vnější podoba, tak i vnitřní podstata 
věcí. Spojuje věci (osoby, události), které 
jsou stejně významné, mají stejnou hodnotu 
a důležitost. „Toto staví Krista na stejnou 
úroveň s Otcem a vyvyšuje ho nade všech-
ny. Pavel to zdůrazňuje, aby co nejjasněji 
vyjádřil hloubku Kristova dobrovolného 
ponížení.“ (7BC 154) Když Ellen G. Whiteová 
mluví o jeho věčné přirozenosti, dodává: 
„V Kristu je život původní, nevypůjčený, 
neodvozený.“ (DA 530; TV 338)

Ježíš, který byl po celou věčnost rovný 
Bohu, „sám sebe zmařil“ (Fp 2,7). I toto je 

v řečtině nesmírně silné vyjádření, které se 
dá doslova přeložit jako „vyprázdnil“. Ježíš se 
dobrovolně doslova „stal prázdným“ – vzdal 
se všech výsad a práv, které jako rovný Bohu 
měl. Stal se člověkem a byl služebníkem ce-
lého lidstva. Jako služebník zjevoval celému 
vesmíru nebeský zákon lásky a na kříži vy-
konal ten největší akt lásky. Dal svůj život, 
aby nás zachránil pro věčnost.

Základem Ježíšova „smýšlení“ byla ne-
sobecká, sebeobětavá láska. Následovat 
Ježíše znamená, že milujeme, jako miloval 
on, sloužíme, jako sloužil on, a pomáháme, 
jako pomáhal on. Samozřejmě, jestliže Ježíši 
umožníme, aby nás prostřednictvím svého 
Ducha zbavil sobeckých tužeb, něco nás to 
stojí. Když se však Ježíš vzdal svých výsad 
a nakonec i vlastního života, stálo ho to 
všechno. Ale Písmo v dalších verších o Ježí-
ši říká, že „ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu 
jméno nad každé jméno“ (Fp 2,9).

To, co je pro nás připraveno v nebesích, 
stojí za každou oběť, kterou zde na zemi 
podstoupíme. Ano, budeme se dnes muset 
mnoha věcí vzdát, ale zase budeme prožívat 
radost ze služby. A ve světle věčné radosti ze 
života s Kristem po celou věčnost se budou 
naše oběti zde na zemi zdát nevýznamné.

Kdy jsi naposledy musel opravdu „zem ít sob “ pro Krista? Co tvá odpov  vypovídá 
o tvém život  a chození s Kristem?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Ačkoli sdílel Boží podstatu,na své rovnosti s ním netrval.

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení
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VÝZVA K NÁSLEDOVÁNÍ
18Když procházel podél Galilejského mo e, uvid l dva bratry, Šimona, zvaného Petr, a jeho bratra 
Ond eje, jak vrhají sí  do mo e; byli totiž rybá i. 19 ekl jim: „Poj te za mnou a u iním z vás rybá e 
lidí.“ 20Oni hned zanechali sít  a šli za ním. (Mt 4,18–20)
Když šel Ježíš odtud dál, vid l v celnici sed t lov ka jménem Matouš a ekl mu: „Poj  za mnou!“ 
On vstal a šel za ním. (Mt 9,9)

Osobní studium
Představ si, že jsi Petr nebo Jan. Slunce prá-
vě vyšlo zpoza obzoru, noc se přehoupla 
do krásného galilejského rána a chladný 
noční vzduch se pomalu začíná ohřívat. 
Všechny tvé myšlenky se soustředí na je-
dinou věc – na rybolov. Potřebuješ ulovit 
hodně ryb. V poslední době se ti docela daři-
lo a i dnes očekáváš dobrý úlovek. Ale brzy 
ráno vidíš, jak přichází Ježíš z Nazareta. 
Vůbec netušíš, že se ti za chvíli změní celý 
život. Už nikdy nebudeš stejný.

Uvažuj o úvodním textu (Mt 4,18–20). 
Proč podle tebe byli Petr a Jan ochotni udě-
lat tak radikální změnu a následovat Kris-
ta? Co z daného kontextu naznačuje, že je 
Ježíš chtěl povolat k něčemu mnohem důle-
žitějšímu než k chytání ryb?

Z Janova evangelia se dozvídáme, že tito 
muži už o Ježíši leccos věděli. Znali se s ním 
více než rok, ale dosud neučinili žádné dů-
ležité rozhodnutí. Přesto viděli, že je na Je-
žíši něco zvláštního. Něco v jeho vzhledu, 
slovech, vystupování a jednání těmto ga-
lilejským rybářům naznačovalo, že Ježíš 
je povolává k mimořádným věcem. Rybáři 

opustili své loďky, své zaměstnání a příbuz-
né, aby následovali Ježíše, protože v jeho 
povolání slyšeli něco závažného. Pochopili, 
že jejich povolání je mimořádné, neobvyklé. 
Bůh možná tebe dnes nevolá, abys opustil 
své zaměstnání, ale i tebe povolává k ně-
čemu mimořádnému – dělit se o jeho lásku 
a svědčit o jeho pravdě k slávě jeho jména.

Porovnej předchozí příběh s povoláním 
Matouše, výběrčího daní (Mt 9,9). Co je 
v této stati pozoruhodného?

Výběrčí daní byli v době Římské říše pře-
vážně vyděrači, kteří zneužívali svou úřed-
ní moc k utlačování běžných občanů. Patřili 
k nejvíce nenáviděným a opovrhovaným 
osobám v celém Izraeli. Kristovo pozvání 
„pojď za mnou“ předpokládá, že Matouš již 
o Ježíši slyšel a v jeho srdci byla touha ná-
sledovat tohoto neobvyklého Učitele. Když 
pak přišlo pozvání, byl připraven. Matouš 
žasl nad tím, že ho Kristus přijal a pozval, 
aby se stal jedním z jeho učedníků.

Hluboko v srdci každého z nás je touha 
dát našemu životu větší smysl. I my chceme 
žít pro nějaký velký, ušlechtilý, nás samotné 
přesahující cíl. A Kristus nás – podobně jako 
Matouše – volá, abychom ho následovali.

eho všeho se lidé n kdy musí vzdát, aby následovali Ježíše? Pro  to v kone ném d sled-
ku vždy stojí za to?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
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PAVEL – BOHEM POVOLANÝ
28„V zte,“ dodal Pavel, „že tato Boží spása byla poslána pohan m. A oni ji p ijmou.“ 29Když to 
Pavel ekl, Židé odešli a velmi se mezi sebou p eli. 30Pavel z stal celé dva roky v najatém byt  
a p ijímal všechny, kdo za ním p išli, 31zv stoval Boží království a u il všemu o Pánu Ježíši Kristu 
bez bázn  a bez p ekážek. (Sk 28,28–31)
5Avšak ty bu  ve všem st ízlivý, snášej útrapy, konej dílo zv stovatele evangelia a cele se v nuj 
své služb . 6Nebo  já již budu ob tován, p išel as mého odchodu. 7Dobrý boj jsem bojoval, 
b h jsem dokon il, víru zachoval. 8Nyní je pro mne p ipraven vav ín spravedlnosti, který mi dá 
v onen den Pán, ten spravedlivý soudce. A nejen mn , nýbrž všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho 
p íchod. (2Tm 4,5–8)

Osobní studium
Když Pavel přijal Krista, jeho život se ra-
dikálně změnil. Kristus mu dal zcela no-
vou budoucnost. Vyvedl ho z jeho bezpečné 
zóny, aby prožíval to, co si předtím nedoká-
zal ani představit. Pod vedením Ducha sva-
tého apoštol Pavel kázal Boží slovo tisícům 
lidí ve Středomoří a jeho svědectví změnilo 
dějiny křesťanství i světa.

Uvažuj o textu Skutky 9,3–6.10–20. Jak 
tyto verše zjevují Ježíšův plán pro Pavlův 
život? Jak Ježíš Pavla vedl?

Ježíš si často vybíral za své svědky ty 
nejméně pravděpodobné kandidáty. Vzpo-
meňme na muže posedlé démony, ženu 
Samařanku, prostitutku, výběrčího daní, 
galilejské rybáře – a nyní nelítostného pro-
následovatele křesťanů. Všechny je změnila 
Boží milost. Pak je Ježíš vyslal a oni s rados-
tí mluvili o tom, co Kristus v jejich životě 
změnil. Nikdy je neomrzelo vyprávět ten 
příběh znovu a znovu. To, co pro ně Kristus 
vykonal, bylo tak úžasné, že se o to prostě 
museli podělit. Nemohli mlčet.

Jak úvodní verše naznačují, že Pavel nikdy 
nezakolísal ve svém závazku zasvětit celý 
svůj život Kristu a službě záchrany lidí?

Když byl Pavel na konci svého života 
v domácím vězení v Římě, potvrdil, že „Boží 
spása byla poslána pohanům. A oni ji při-
jmou.“ (Sk 28,28) Ve Sk 28,30.31 je popsáno, 
že přijímal všechny, kteří ho navštěvovali, 
kázal jim o Božím království a učil je o Kris-
tu. Na konci života vyzývá Timotea, aby i on 
hlásal slovo Boží. Pavel mohl o sobě říct: 
„Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, 
víru zachoval.“ (2Tm 4,7)

Naše povolání zřejmě nebude tak drama-
tické jako Pavlovo, ale Bůh každého z nás 
povolává, abychom měli podíl na jeho díle. 
Je zřejmé, že navzdory různým potížím 
a protivenstvím, kterými musel během let 
projít (2K 11,25–30), zůstal Pavel věrný své-
mu povolání. Příběh o tom, jak se z proná-
sledovatele Ježíšových následovníků stal 
nejvlivnější obhájce křesťanství, zůstává 
mocným svědectvím toho, co může Kristus 
učinit prostřednictvím člověka, který mu 
zcela zasvětí svůj život.

K emu B h povolal tebe? Jak toto povolání napl uješ?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
24Od Židů jsem byl pětkrát odsouzen ke čtyřiceti ranám bez jedné,25třikrát jsem byl trestán holí, jednou jsem byl kamenován, třikrát jsem s lodí ztroskotal, noc a den jsem jako trosečník strávil na širém moři.26Častokrát jsem byl na cestách – v nebezpečí na řekách, v nebezpečí od lupičů, v nebezpečí od vlastního lidu, v nebezpečí od pohanů, v nebezpečí ve městech, v nebezpečí v pustinách, v nebezpečí na moři, v nebezpečí mezi falešnými bratřími,27v námaze do úpadu, často v bezesných nocích, o hladu a žízni, v častých postech, v zimě a bez oděvu.28A nadto ještě na mne denně doléhá starost o všechny církve.29Je někdo sláb, abych já nebyl sláb spolu s ním? Propadá někdo pokušení, abych já se tím netrápil?30Mám-li se chlubit, pochlubím se svou slabostí!

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění
3Na cestě, když už byl blízko Damašku, zazářilo kolem něho náhle světlo z nebe.4Padl na zem a uslyšel hlas: „Saule, Saule, proč mne pronásleduješ? “5Saul řekl: „Kdo jsi, Pane?“ On odpověděl: „Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ.6Vstaň, jdi do města a tam se dovíš, co máš dělat.“

-jcHB
Zvýraznění
10V Damašku žil jeden učedník, jménem Ananiáš. Toho Pán ve vidění zavolal: „Ananiáši!“ On odpověděl: „Zde jsem, Pane.“11Pán mu řekl: „Jdi hned do ulice, která se jmenuje Přímá, a v domě Judově vyhledej Saula z Tarsu. Právě se modlí12a dostalo se mu vidění, jak k němu vchází muž jménem Ananiáš a vkládá na něj ruce, aby opět viděl.“13Ananiáš odpověděl: „Pane, mnoho lidí mi vyprávělo o tom člověku, kolik zla způsobil bratřím v Jeruzalémě.14Také zde má od velekněží plnou moc zatknout každého, kdo vzývá tvé jméno.“15Pán mu však řekl: „Jdi, neboť on je mým nástrojem, který jsem si zvolil, aby nesl mé jméno národům i králům a synům izraelským.16Ukáži mu, co všechno musí podstoupit pro mé jméno.“17Ananiáš šel, vstoupil do toho domu, vložil na Saula ruce a řekl: „Saule, můj bratře, posílá mě k tobě Pán – ten Ježíš, který se ti zjevil na tvé cestě; chce, abys opět viděl a byl naplněn Duchem svatým.“18Tu jako by mu z očí spadly šupiny, zase viděl a hned se dal pokřtít.19Pak přijal pokrm a síla se mu vrátila. S damašskými učedníky zůstal Saul několik dní20a hned začal v synagógách kázat, že Ježíš je Syn Boží.
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CO ŽÁDÁ LÁSKA
15Když pojedli, zeptal se Ježíš Šimona Petra: „Šimone, synu Jan v, miluješ mne víc než ti zde?“ 
Odpov d l mu: „Ano, Pane, ty víš, že t  mám rád.“ ekl mu: „Pas mé beránky!“ 16Zeptal se ho 
podruhé: „Šimone, synu Jan v, miluješ mne?“ Odpov d l: „Ano, Pane, ty víš, že t  mám rád.“ ekl 
mu: „Bu  pastý em mých ovcí!“ 17Zeptal se ho pot etí: „Šimone, synu Jan v, máš mne rád?“ Petr 
se zarmoutil nad tím, že se ho pot etí zeptal, má-li ho rád. Odpov d l mu: „Pane, ty víš všecko, 
ty víš také, že t  mám rád.“ Ježíš mu ekl: „Pas mé ovce! 18Amen, amen, pravím tob : Když jsi byl 
mladší, sám ses p epásával a chodil jsi, kam jsi cht l; ale až zestárneš, vztáhneš ruce a jiný t  
p epáše a povede, kam nechceš.“ 19To ekl, aby mu nazna il, jakou smrtí oslaví Boha. A po t ch 
slovech dodal: „Následuj mne!“ (J 21,15–19)

Osobní studium
Láska se vždy projevuje skutky. Naše láska 
ke Kristu nás vede k tomu, abychom něco 
dělali pro ztracené lidstvo. Pavel to vyjád-
řil jasně, když do sboru v Korintu napsal: 
„Vždyť nás má v moci láska Kristova...“ 
(2K 5,14) Křesťanství nespočívá v tom, že se 
vzdáme špatných věcí, abychom mohli být 
zachráněni. Ježíš se v nebesích „nevzdal“ 
ničeho špatného. Vzdal se dobrých věcí, aby 
mohl zachránit druhé. Základem Ježíšovy 
výzvy není to, abychom se pro něj vzdali 
svého času, talentu nebo majetku. Ježíš nás 
vyzývá, abychom mu odevzdali sebe.

Při ranním setkání s učedníky na břehu 
Galilejského jezera Ježíš výstižně popsal 
požadavky Boží lásky.

Na co se Ježíš podle úvodních veršů opa-
kovaně ptal Petra? Proč mu podle tebe kladl 
právě tuto otázku?

Petr svého Pána třikrát zapřel a Ježíš 
chtěl, aby Petr svými vlastními ústy tři-
krát vyznal, že jej má rád. V přítomnosti 
ostatních učedníků Ježíš posílil Petrovu 
důvěru, že mu Boží láska odpustila a že Je-

žíš má pro něj stále poslání v díle záchrany 
lidí.

Znovu se zamysli nad verši z úvodu a ten-
tokrát se soustřeď na Ježíšovu reakci na Pe-
trovo vyznání, že jej má rád. Jak Ježíš reago-
val a k čemu Petra vyzval?

Boží láska je aktivní, ne pasivní. Opravdo-
vá láska je mnohem víc než jen příjemný po-
cit nebo hezké myšlenky. Zahrnuje oddanost 
a nutí nás jednat. Vede nás k tomu, abychom 
se podíleli na záchraně ztraceného světa pl-
ného Božích dětí v zoufalém stavu. Když Je-
žíš řekl Petrovi „Pas mé beránky!“, šlo nejen 
o příkaz, ale i o povzbuzující ujištění. Mistr 
povolával Petra k lásce a zároveň ho povzbu-
zoval, že s ním stále počítá ve svém plánu. 
A to i přes opravdu ostudné chování, kterého 
se Petr dopustil po Ježíšově zatčení. Nejenže 
Ježíše zapřel, ale dokonce přísahal, že ho ne-
zná – přesně jak to Ježíš předpověděl.

Co z toho plyne? Možná jsi svého Pána 
zklamal. Možná jsi ho svým jednáním opako-
vaně zapřel. Dobrou zprávou je, že Bůh ti ne-
ustále nabízí svou milost a že se tě nevzdává. 
Stále má pro tebe připravené místo, kde chce 
využít tvé dary. Stačí mu tvá ochota.

Stalo se ti n kdy, že jsi podobn  jako Petr zap el Ježíše? Pokud ano, co pro tebe znamená 
nejen p íb h o Petrov  zap ení, ale i zp sob, jakým na toto selhání reagoval Kristus?

Aplikace
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Vždyť nás má ve své moci láska Kristova – nás, kteří jsme pochopili, že jeden zemřel za všecky, a že tedy všichni zemřeli
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ZÁVAZEK LÁSKY
18„Amen, amen, pravím tob : Když jsi byl mladší, sám ses p epásával a chodil jsi, kam jsi cht l; 
ale až zestárneš, vztáhneš ruce a jiný t  p epáše a povede, kam nechceš.“ 19To ekl, aby mu na-
zna il, jakou smrtí oslaví Boha. A po t ch slovech dodal: „Následuj mne!“ (J 21,18.19)
16Podle toho jsme poznali, co je láska, že on za nás položil život. A tak i my jsme povinni polo-
žit život za své bratry. 17Má-li n kdo dostatek a vidí, že jeho bratr má nouzi, a bez soucitu se 
od n ho odvrátí – jak v n m m že z stávat Boží láska? 18Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale 
opravdovým inem. (1J 3,16–18)

Osobní studium
Na konci Ježíšova rozhovoru s Petrem mů-
žeme vidět dva muže kráčející po břehu. 
Vlny šplouchají na břeh a Ježíš Petrovi ob-
jasňuje, co ho bude stát cesta učednictví. 
Chce, aby Petr jasně pochopil, čemu všemu 
bude muset čelit, když přijme jeho pozvání 
„pást beránky“.

Co Ježíš v úvodním textu (J 21,18.19) řekl 
Petrovi o ceně za učednictví? Proč podle 
tebe právě v té chvíli Ježíš řekl Petrovi něco 
tak překvapujícího a neočekávaného?

Kristus předpověděl Petrovi, že se z něj 
jednoho dne stane mučedník. Jeho ruce bu-
dou přibity na kříž. Kristus nabídl Petrovi 
volbu: mohl si vybrat tu největší životní 
radost – vidět lidi zachráněné pro Boží krá-
lovství. Po Letnicích Petr uvidí, jak ke Kris-
tu přicházejí tisíce lidí. V Ježíšově jménu 
bude dělat zázraky a oslaví ho před mnoha 
lidmi. Během své služby bude Petr prožívat 
obrovskou radost ze společenství s Kristem.

Tato přednost ho však bude něco stát. 
Bude vyžadovat oběť – tu nejvyšší. Ježíš 

Petra vyzval, aby se mu zcela oddal. Petr 
pochopil, že žádná oběť není příliš velká 
ve srovnání s Kristovou a že opravdu touží 
s Ježíšem spolupracovat na záchraně hy-
noucího světa.

Uvažuj znovu nad verši 1J 3,16–18. Pro 
Jana je láska víc než jen poetická představa. 
Jak Jan popisuje největší oběť lásky?

Ve věčnosti se nic z toho, co jsme kdy 
udělali, nebude zdát jako oběť. Obětované 
životy, náš čas a naše úsilí – to vše bude od-
měněno. Jakou radost prožíváme už dnes, 
když můžeme lásku přeměnit ve skutky 
a dobré úmysly v oddanost. Když odpovídá-
me na Boží lásku bez váhání a naplno, když 
se staneme Kristovými vyslanci a budeme 
přinášet světu svědectví o Boží lásce, pak 
naplníme smysl svého života a budeme pro-
žívat tu největší radost. Jak Ježíš výstižně 
řekl: „Když to víte, blaze vám, jestliže to 
také činíte.“ (J 13,17) Největší radost a trvalé 
štěstí přicházejí, jestliže naplňujeme smysl 
naší existence životem, který je oslavou 
Boha, a dělíme se s druhými o Boží lásku 
a pravdu.

Je t žké p edstavit si realitu v nosti, když je náš život tak bolestn  omezen asem. P ece 
jen si ale zkus p edstavit v ný život, krásný v ný život – lepší než cokoliv, co jsi tu prožil. 
Nic z toho, co prožíváme nebo vlastníme zde na zemi, nestojí za to, abychom p išli o zaslí-
bení v ného života v Ježíši Kristu, našem Pánu.

Aplikace
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PODN TY K ZAMYŠLENÍ
„Ti, kterým bylo svěřeno vedení církve, by měli hledat způsoby a prostředky, jakými by se 

mohl každý člen církve zapojit do Božího díla. V minulosti se to příliš často zanedbávalo. Chy-
běly jasné plány, které by byly také plněny a s jejichž pomocí by mohly být do aktivní služby 
zapojeny hřivny každého člena. Jen málo lidí si uvědomuje, jak mnoho jsme proto ztratili.

Vůdcové v Božím díle mají jako moudří generálové vypracovat plán na cestu vpřed. Ve svém 
plánování se mají soustředit především na to, co by mohli pro své přátele a sousedy udělat laič-
tí členové. Boží dílo nebude na této zemi nikdy dokončeno, dokud se muži a ženy, naši členové, 
nezapojí do díla a nespojí své úsilí se snahou kazatelů a sborových činovníků.

Spasení hříšníků vyžaduje skutečné osobní úsilí. Máme jim nést Boží slovo a nečekat 
na to, až přijdou oni k nám. Kéž bych mohla promluvit k mužům a ženám, aby povstali k roz-
hodnému úsilí. Nezbývá nám už mnoho času. Stojíme na samotném okraji věčného života. 
Nesmíme ztrácet čas. Každá chvíle je drahá a příliš vzácná, než abychom ji věnovali službě 
jen a jen sobě. Kdo bude opravdu hledat Boha a čerpat od něj sílu a milost, aby byl jeho věr-
ným pracovníkem na misijním poli?

V každém sborovém shromáždění existuje nějaká hřivna, která díky správnému použití 
může být rozvíjena a stát se tak velkou pomocí v Božím díle. Pro posilování a budování našich 
sborů nyní potřebujeme moudré pracovníky, kteří rozpoznají a budou rozvíjet talenty ve sbo-
ru – talenty, které mohou být vzdělávány, aby přinesly užitek Mistrovi.“ (9T 116.117)

Otázky k rozhovoru
1.  Jaká je hlavní myšlenka výše uvedeného citátu z pera Ellen G. Whiteové? Jak m že v ci-

tátu popsaný postup ovlivnit vaše osobní sv dectví a vliv vašeho sboru?
2. Jak se projevuje opravdová láska? Co jsou v tomto kontextu napodobeniny lásky, které 

nemají se skute nou láskou nic spole ného?
3.  Uvažujte ve t íd  sobotní školy o ob tech, které lidé p inesli pro Krista, v etn  ztráty 

života. Co se m žete z t chto p íb h  nau it?
4.  Uvažujte o vašich odpov dích na otázku z ned le. Co byste ob tovali pro Krista? Co jste 

již museli ud lat? Stálo to za to? Jak byste nev ícímu lov ku vysv tlili, co jste ud lali 
a jaká byla vaše motivace?

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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POUŽITÉ ZKRATKY

Biblické p eklady
Standardně je v lekcích Průvodce studiem Bible používán Český ekumenický překlad (ČEP). 
Pokud je použit jiný překlad, je u odkazu verše uvedena následující zkratka:
B21   Bible, překlad 21. století
BK  Bible kralická
ČSP   Český studijní překlad
SNC Slovo na cestu

Díla Ellen G. Whiteové
U českých překladů knih Ellen G. Whiteové je uváděno nejnovější vydání z nakladatelství 
Advent-Orion. 

Zkratka   Anglický název Zkratka Český překlad

AA The Acts of the Apostles PNL Poslové naděje a lásky

CCh Counsels for the Church RPC Rady pro církev

COL Christ ś Object Lessons PM Perly moudrosti

DA The Desire of Ages TV Touha věků

Ed Education Vých Výchova

GC The Great Controversy VDV Velké drama věků

MH The Ministry of Healing ŽNP Život naplněný pokojem

SC Steps to Christ CVP Cesta k vnitřnímu pokoji

Zkratka  Anglický název

AH The Adventist Home

Ev Evangelism

FE Fundamentals of Christian Education

Letter

MR Manuscript Releases

SM Selected Messages

T Testimonies for the Church

Další materiály
Zkratka Anglický název

BC The Seventh-day Adventist Bible Commentary

RH Advent Review and Sabbath Herald

ST Signs of the Times 



Vážení a milí přátelé, 
slovo misie nás někdy „trochu“ vyrušuje. Máme hluboko uloženou kombinaci slov misie a musíme. 

Jako by to byl nějaký test naší osobní svatosti. Škoda, možná měl náš Mistr a Pán na mysli něco trochu 
jiného.

Jednou jsme na dětském táboře udělali malou hru. Vzali jsme v parném létě děti na celodenní výlet. 
Ještě před odchodem jsme zařídili, že každý měl v batohu jen trochu vody. Po hodině cesty dostaly 
děti žízeň – a jaké bylo jejich překvapení nad zásobou vody jen na pár doušků! Když jsme dorazili na 
místo, pustily se do hledání slíbeného pokladu. Za chvíli ho děti našly – zakopali jsme tam čokoládové 
oplatky. Jindy by byly radostí bez sebe, ale polední horko a žízeň zásadně změnily preference malých 
hledačů pokladů.

Až za chvíli dostali výletníci malou nápovědu, že někdy bývají ukryty i poklady dva. Po dalším 
kopání objevili celý barel vody. Jindy nedoceňovaná tekutina se proměnila v zázrak. Děti si opatrně 
nalévaly a dělily se o vzácnou vodu.

V našem misijním sdílení záleží na několika věcech. Nakolik je pro nás objevený poklad Ježíšovy 
milosti vzácný, nakolik si vážíme lidí kolem nás a nakolik vnímáme jejich žízeň... 

Marek Škrla, hospodář Česko-Slovenské unie
(Poznámka pro milovníky a ochránce dětí v roce 2020 – žádné z dětí nebylo poškozeno na duchu či na těle a všechny se ve zdraví dožily současnosti...)

Církev adventistů sedmého dne financuje většinu svých projektů z vlastních zdrojů prostřednic-
tvím různých sbírek. Každou sobotu proběhnou v našich shromážděních sbírky dvě. Jedna je určena 
na provoz místního sboru a druhá na podporu různých celosvětových misijních projektů. 

Přehled tematických sobot a sbírek v roce 2020 lze využít při plánování bohoslužeb v tomto roce. 
Všem dárcům bych chtěl poděkovat za jejich ochotu podporovat práci církve v naší zemi i v prosto-

ru světa kolem nás.
Informace pro pokladníky sborů – misijní sbírky jsou odesílány na účet příslušného sdružení. Prv-

ní část variabilního symbolu je ve sloupci VS, druhá část variabilního symbolu je přidělené číslo sboru.

Plán tematických sobot, týdnů a sbírek v roce 2020

Téma soboty Sbírka VS

Červenec 

4. 7. Den modlitby a půstu. Sbírka pro misijní projekty (domácí a celosvětové) Sbírka pro ČSU 2/3, GK 1/3 28

11. 7. Den  misie

18. 7. Den evangelizace prostřednictvím médií

25. 7. Sobota dětí

Srpen 

1. 8. Den evangelizace prostřednictvím projektů Globální misie

8. 8. Den zakládání sborů

15. 8. Den vzdělávání

22. 8. Den prevence zneužívání a domácího násilí

Září 

5. 9. Sbírka na stavební projekty sdružení Sbírka stavební 36

12. 9. 14

19. 9. Den Klubu Pathfinder

26. 9. Sbírka 13. soboty pro Středozápadně-africkou divizi Sbírka 13. soboty 13




