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� Texty na tento týden – L 10:30–37; Mt 5:14–16; L 4:18–23; Jr 29:13; Mt 7:7.8; 1Te 2:6–8 
 

� Základní verš 
„Také jsme nehledali slávu u lidí, ani u vás, ani u jiných; a� jsme mohli jako Kristovi poslové dát najevo 

svou d�ležitost, byli jsme mezi vámi laskaví, jako když matka chová své d�ti. Tolik jsme po vás toužili, že 

jsme vám cht�li odevzdat nejen evangelium Boží, ale i sv�j život. Tak jste se nám stali drahými!“         
(1Te 2:6-8) 
 

   Ježíšovi následovníci se už od prvních dní vzniku nového hnutí shromaž�ovali v synagogách a po do-

mech, aby chválili Boha. Bible o nich mluví jako o lidech, kte�í prost�ednictvím studia Písma a uctívání 

toužili poznat Boha a pochopit jeho v�li pro sv�j život. Bible opakovan� p�ipomíná, že církev je místo, kde 

se mimo jiné odehrávají i vážné a d�ležité diskuse a kde lidé mohou r�st v poznání Boha a jeho v�le pro 

sv�j život. 

   N�kdy se bojíme klást otázky. V Bibli se však setkáváme s tím, že práv� otázky slouží k tomu, aby lidé 

lépe poznali Boha. Podobn� Bible používá zaznamenané p�íb�hy, které nám umož�ují pochopit a porozum�t 

Božím zám�r�m pro naše životy. Ježíš se u svých u�edník� a následovník� zam��il na tento zp�sob výcho-

vy. 

   Pokud má být církev místem, kde mají lidé r�st, musí jim poskytnout prostor pro skute�ný dialog. Ve 

škole nám neustále opakovali: „Neexistují hloupé otázky.“ V církvi musíme poskytnout bezpe�né prost�edí 

pro každého �lov�ka, aby mohl r�st v milosti a v poznání Boha a jeho plánu pro náš život. 
 

� Týden ve zkratce: 
- Základ k�es�anské výchovy 
- Povoláni být sv�tlem 
- Život u�edníka 
- Trvalé hledání pravdy 
- Život pro druhé 
- Podn�ty k zamyšlení 

 

NE 22. listopadu – Základ k�es�anské výchovy 
L 10:30-37  „30Ježíš mu odpov�d�l: „Jeden �lov�k šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupi��; ti 

jej obrali, zbili a nechali tam ležet polomrtvého. 31Náhodou šel tou cestou jeden kn�z, ale když ho uvid�l, 

vyhnul se mu. 32A stejn� se mu vyhnul i levita, když p�išel k tomu místu a uvid�l ho. 33Ale když jeden 

Sama�an na své cest� p�išel k tomu místu a uvid�l ho, byl pohnut soucitem; 34p�istoupil k n�mu, ošet�il 

jeho rány olejem a vínem a obvázal mu je, posadil jej na svého mezka, zavezl do hostince a tam se o n�j 

staral. 35Druhého dne dal hostinskému dva denáry a �ekl: ,Postarej se o n�j, a bude-li t� to stát víc, já ti to 

zaplatím, až se budu vracet.‘ 

 36Kdo z t�ch t�í, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi lupi�e?“ 37Zákoník odpov�d�l: „Ten, který mu 

prokázal milosrdenství.“ Ježíš mu �ekl: „Jdi a jednej také tak.““ 
 

PO 23. listopadu – Povoláni být sv�tlem 
Mt 5:14-16  „14Vy jste sv�tlo sv�ta. Nem�že z�stat skryto m�sto ležící na ho�e. 15A když rozsvítí lampu, 

nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v dom�. 16Tak a� svítí vaše sv�tlo p�ed lidmi, aby vid�li 

vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.“ 
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PÁ 27. listopadu – Podn�ty k zamyšlení 
 

   „Kristus zklamal jejich nad�je na sv�tskou slávu. Kázáním na ho�e se snažil napravit d�sledky nesprávné 

výchovy a podat poslucha��m pravdivý obraz o svém království i o sob� samém. Mylné p�edstavy lidu však 

p�ímo nenapadal. Vid�l bídu sv�ta zp�sobenou h�íchem, ale nep�edkládal jim jejich ubohost ve všech 

podrobnostech. U�il je o v�cech nekone�n� lepších než vše, co dosud znali. Nevyvracel jejich názory na 

Boží království. Seznamoval je s podmínkami, za kterých se do n�ho mohou dostat, a nechal je, aby si 

ud�lali sv�j vlastní záv�r. Pravdy, které zv�stoval, jsou pro nás dnes stejn� d�ležité jako tehdy pro zástup, 

který Ježíše poslouchal. I my si pot�ebujeme osvojit zásady Božího království.“ (DA 299; TV 188) 

 
� 

 

Otázky k rozhovoru 
 

1. Robert Louis Stevenson se narodil ve skotském Edinburghu v roce 1850. Stevenson vzpomíná, jak jednou 

ve�er, když ho ch�va ukládala do postele, proklouzl k oknu. Naskytl se mu zvláštní pohled. Uvid�l lampá�e, 

který šel od jedné plynové lampy k druhé a rozsv�cel sv�tla. Celý nadšený zavolal ch�vu a �ekl jí: „Podívej 

se na toho muže! D�lá díry do tmy!“ Jakým úkolem t� B�h pov��il p�i zprost�edkování sv�tla a lásky tvému 

spole�enství? Pokud si nejsi jistý, sejdi se s n�kolika �leny sboru a diskutujte o tom, co byste mohli spole�n� 

ud�lat. 
 

2. Pokud má církev spolupracovat s Bohem p�i oslovování sv�ta, musíme si osvojit Ježíšova slova a jeho 

službu. Samotná realita vt�lení – B�h, který k nám p�ichází, žije v našem sv�t�, zápasí, sm�je se a plá�e       

s námi – nám p�ipomíná, že se máme zajímat o lidi v našem okolí. P�emýšleli jste, jak to budete d�lat? Jak 

byste mohli zapojit mladé lidi ve vašem sboru, aby vám pomohli? 
 

3. Jako adventisté sedmého dne máme zv�stovat pravdy, které známe. Jak to d�lá nebo by mohl d�lat váš 

sbor? Je váš sbor bezpe�ným místem, kde je možné diskutovat o t�chto pravdách s t�mi, kte�í kladou t�žké, 

komplikované nebo provokující otázky? Jak vytvo�it prost�edí, kde bude možné �ešit i vážné otázky? 
 

4. Jaké kulturní p�edsudky existují ve vaší spole�nosti? Jakým zp�sobem m�že váš sbor pomoci lidem, aby 

se nad n� povznesli a následovali u�ení Písma? 
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ÚT 24. listopadu – Život u�edníka 
L 4:18-23  „18Duch Hospodin�v jest nade mnou; proto mne pomazal, abych p�inesl chudým radostnou 

zv�st; poslal mne, abych vyhlásil zajatc�m propušt�ní a slepým navrácení zraku, abych propustil zdepta-

né na svobodu, 19abych vyhlásil léto milosti Hospodinovy.“ 20Pak zav�el knihu, dal ji sluhovi a posadil se; 

a o�i všech v synagóze byly na n�j up�eny. 21Promluvil k nim: „Dnes se splnilo toto Písmo, které jste 

práv� slyšeli.“ 22Všichni mu p�isv�d�ovali a divili se slov�m milosti, vycházejícím z jeho úst. A �íkali: 

„Což to není syn Josef�v?“ 23On jim odpov�d�l: „Jist� mi �eknete toto p�ísloví: Léka�i, uzdrav sám sebe! 

O �em jsme slyšeli, že se dálo v Kafarnaum, u�i� i zde, kde jsi doma.““ 
 

ST 25. listopadu – Trvalé hledání pravdy 
Jr 29:13  „Budete m� hledat a naleznete m�, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem.“ 

Mt 7:7.8  „7Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlu�te, a bude vám otev�eno. 8Nebo� každý, 

kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tlu�e, tomu bude otev�eno.“ 

Sk 17:26.27  „26On [B�h] stvo�il z jednoho �lov�ka všechno lidstvo, aby p�ebývalo na povrchu zem�, ur�il 

pevná ro�ní údobí i hranice lidských sídel. 27B�h to u�inil proto, aby jej lidé hledali, zda by se ho snad 

n�jakým zp�sobem mohli dopátrat a tak jej nalézt, a p�ece není od nikoho z nás daleko.“ 

Ž 25:5  „Ve� m� cestou své pravdy a vyu�uj m�, vždy� jsi B�h, má spása.“ 

J 16:13  „Jakmile však p�ijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, nebo� nebude mluvit sám ze 

sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má p�ijít.“ 

J 17:17  „Posv�� je pravdou; tvoje slovo je pravda.“ 
 

�T 26. listopadu – Život pro druhé 
1Te 2:5-8  „5Nikdy, jak víte, jsme nesáhli k lichocení, ani jsme pod n�jakou záminkou nebyli chtiví ma-

jetku – B�h je sv�dek! 6Také jsme nehledali slávu u lidí, ani u vás, ani u jiných; 7a� jsme mohli jako 

Kristovi poslové dát najevo svou d�ležitost, byli jsme mezi vámi laskaví, jako když matka chová své d�ti. 
8Tolik jsme po vás toužili, že jsme vám cht�li odevzdat nejen evangelium Boží, ale i sv�j život. Tak jste se 

nám stali drahými!“ 
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