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Týden od 22. do 28. listopaduLekce 9

9

Církev – Boží škola r stu 
a poznání 
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 shromažďovali v syna-
gogách a po domech, aby chválili Boha. Bible o nich mluví jako o lidech, kteří prostřednic-
tvím studia Písma a uctívání toužili poznat Boha a pochopit jeho vůli pro svůj život. Bible 
opakovaně připomíná, že církev je místo, kde se mimo jiné odehrávají i vážné a důležité 
diskuse a kde lidé mohou růst v poznání Boha a jeho vůle pro svůj život.

Někdy se bojíme klást otázky. V Bibli se však setkáváme s tím, že právě otázky slouží 
k tomu, aby lidé lépe poznali Boha. Podobně Bible používá zaznamenané příběhy, které nám 
umožňují pochopit a porozumět Božím záměrům pro naše životy. Ježíš se u svých učedníků 
a následovníků zaměřil na tento způsob výchovy.

Pokud má být církev místem, kde mají lidé růst, musí jim poskytnout prostor pro sku-
tečný dialog. Ve škole nám neustále opakovali: „Neexistují hloupé otázky.“ V církvi musíme 
poskytnout bezpečné prostředí pro každého člověka, aby mohl růst v milosti a v poznání 
Boha a jeho plánu pro náš život. 

 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:- Základ křesťanské výchovy- Povoláni být světlem- Život učedníka- Trvalé hledání pravdy- Život pro druhé- Podněty k zamyšlení

-jcHB
Zvýraznění
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ZÁKLAD K ES ANSKÉ VÝCHOVY
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 istou-
pil 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.“ (L 10,30–37)

Osobní studium
Jistý příběh hovoří o rabínovi, který se po-
díval do ospalých očí mladých mužů sedí-
cích v jeho třídě a zeptal se jich: „Žáci, ví 
někdo, kdy končí noc a začíná den?“ 

Několik studentů opatrně zvedlo ruce. 
„Rabbi,“ zeptal se jeden z nich, „je to tehdy, 
když se dá zřetelně rozeznat fíkovník od oli-
vovníku?“ 

„Ne.“
Jiný žák zvedl ruku: „Rabbi, je to tehdy, 

když je možné rozeznat ovci od kozy?“ „Ne.“ 
Po mnoha odpovědích rabín řekl: „Žáci, 

noc končí a den začíná tehdy, když se můžete 
podívat do tváře, kterou jste nikdy předtím 
neviděli, a v tomto cizinci poznat svého bra-
tra nebo svou sestru. Do té doby, bez ohledu 
na to, jak jasný je den, je stále pouze noc.“ 

Jaký záměr sledoval Ježíš příběhem, kte-
rý je zaznamenán v L 10,30–37? V jakých 
oblastech života potřebují Ježíšovi násle-
dovníci trvale růst?

Jako adventisté sedmého dne jsme byli 
obdarováni mnohými biblickými pravdami 

(například o velkém sporu, o sobotě, o ne-
beské svatyni, o podstatě předadventního 
soudu či o stavu mrtvých), které většina 
křesťanského světa stále nezná. I když jsou 
tyto nauky velmi důležité, neměly by pro 
nás žádný význam, kdybychom byli k lidem 
nelaskaví nebo kdybychom dovolili, aby 
kulturní a sociální předsudky v naší sociál-
ní bublině ovlivnily naše chování k lidem 
tak, že bychom je považovali za horší a mé-
něcenné. 

Pravá křesťanská výchova docílí mini-
málně toho, že se povzneseme nad naše lid-
ské slabosti a hříchy a budeme druhé vidět 
tak, jak je vidí Kristus – jako bytosti, za kte-
ré zemřel, jako bytosti, jejichž hříchy vynesl 
na kříž, jako bytosti, za které zaplatil neko-
nečnou cenu. Pokud dáme kříži takové mís-
to, jaké mu náleží, uvidíme hodnotu a cenu 
každé lidské bytosti. Ke každému se bude-
me chovat tak, jak si to skutečně zaslouží, 
přičemž budeme pamatovat na hodnotu, 
kterou má u Boha. Součástí křesťanské vý-
chovy musí být právě láska k bližnímu, ji-
nak není hodna jména „křesťanská“.

Jaké p edsudky jsou sou ástí vaší kultury a spole nosti? Které z nich jsou skryté a které 
z etelné? Co musíš jako k es an ud lat, abys nejednal podle nich? 

Aplikace

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
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POVOLÁNI BÝT SV TLEM
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. (Mt 5,14–16)

Osobní studium
Kamkoli se podíváme, máme dojem, jako by 
se celá naše planeta uzavírala do sebe, jako 
by tma vytěsňovala světlo. Přemýšlíme-li 
o svém životě v tomto složitém a problema-
tickém světě, zdá se nám, jako by temnota 
stále více pronikala do našich domovů. Sle-
dujeme hrůzy, které s sebou život přináší 
ve chvílích, kdy zápasíme s nemocí, vyrov-
náváme se se ztrátou blízkých, vidíme roz-
pad rodin nebo se snažíme pochopit mnohé 
zlé věci v naší společnosti a kultuře. 

Uprostřed morálního úpadku a duchovní 
temnoty, uprostřed tohoto vnějšího a vnitř-
ního hluku slyšíme, jak každého z nás Ježíš 
oslovuje svým Kázáním na hoře.

Uvažuj o textu Mt 5,14–16. Jaká výzva 
v něm zaznívá? Jaký vliv bychom měli 
ve společnosti jako křesťané mít? Jak ovliv-
ňujeme pohled lidí na Boha?

Ježíšovi posluchači seděli na břehu 
Ga lilejského jezera a na hlavu jim pálilo 

horké letní slunce. Jak asi rozuměli Ježí-
šovým slovům? Ti, kteří ho poslouchali, 
věděli vše o světle a tmě. Určitě bylo mno-
ho temného, čeho se báli. Žili pod římskou 
okupací, v militarizované společnosti, 
která, přestože neměla telefony, počítače 
a internet, byla v mnoha aspektech stejně 
výkonná jako naše, v něčem dokonce ještě 
děsivější. 

Římané byli všude. Davy na úbočí dob-
ře věděly, že pokud by se někdo odhodlal 
ke vzpouře, vojáci se velmi rychle postarají 
o trest – i o ten nejvyšší ve formě potupné 
smrti ukřižováním.

Jež í š přesto v yz ý val ,  aby l idé ž i l i 
ve světle a byli světlem – aby byli milo-
srdní, měli čisté srdce a byli tvůrci pokoje. 
Právě ve společenství Ježíšových násle-
dovníků máme příležitost růst v pocho-
pení tohoto našeho společného poslání, 
abychom byli světlem a dělali rozhodnutí, 
kterými ostatním poukážeme na Boží exis-
tenci a dobrotu. 

Jak m žeme druhým poukázat na Boží existenci a dobrotu našeho laskavého Boha?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění
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Zvýraznění
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ŽIVOT U EDNÍKA
18„Duch 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 pro-
pustil zdeptané 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.“ (L 4,18–23)

Osobní studium
Pokud církvi opravdu záleží na tom, aby byla 
místem a prostředím, kde mohou lidé duchov-
ně růst a rozvíjet se, pak je nezbytné soustře-
dit se na Ježíše. Ježíš povolal učedníky – tedy 
ty, kdo se od něj měli trvale učit. Na jejich 
poslání je připravoval tak, že s nimi chodil. 
Dal jim příležitost pomáhat lidem, které měli 
milovat a starat se o ně. Denně jim připomínal 
svou vizi toho, čím by se tento svět mohl stát, 
kdyby se lidé začali k sobě navzájem chovat 
jako k bratrům a sestrám. 

Uvažuj o textu z úvodu, ve kterém Je-
žíš stručně a výstižně vyjádřil své poslání 
na této zemi. Jaké poselství Kristus zanechal 
svým následovníkům v těchto slovech?

Tři roky učedníci sledovali, jak Ježíš, je-
jich Učitel, žije podle ideálů království, jež 
jim představil ve svém prvním kázání v sy-
nagoze v Nazaretu. Odpuštění, milost a lás-
ka jdou ruku v ruce s osamělostí, oddaností 
a utrpením. Z jeho kázání se můžeme na-
učit, že učednictví nemáme brát na lehkou 
váhu. Učedníky jsme celý život – ne pouze 
jeden den. 

„Poslání, které Kristus svěřil učedníkům, 
se vztahuje na všechny věřící. Zahrnuje 

i křesťany, kteří budou žít před koncem 
času. […] Každý, ke komu promluvil nebeský 
hlas a kdo přijímá Kristův život, je povolán 
zvěstovat evangelium a pracovat pro zá-
chranu svých bližních. Proto byla založena 
církev a ten, kdo do ní slavnostním slibem 
vstoupil, se tím zavázal ke spolupráci s Kris-
tem.“ (DA 822; TV 524)

Jako Ježíšovi učedníci se máme každo-
denně ujišťovat, že Ježíš je neustále v centru 
našeho společenství a našeho uctívání. Ne-
zapomeňme, že to byl Ježíš, kdo přišel s my-
šlenkou učednictví. Rabíni si tehdy také 
získávali následovníky, ale Ježíš povolal 
muže a ženy, aby ho následovali. Rabíni si 
nedokázali představit tak radikální povolá-
ní, které by předpokládalo, že být s Ježíšem 
je důležitější než všechno ostatní. 

Jako Ježíšovi učedníci máme mít nejen 
úctu ke všem lidem, ale zároveň se máme 
snažit vytvářet prostředí, ve kterém budou 
moci všichni růst a rozvíjet se.

Při správné výchově mladého člověka 
nejde jen o to, aby se naučil žít samostatně. 
Správná výchova vede k tomu, že tam, kde 
jsme, budeme žít podle Ježíšovy výzvy: jít 
v jeho šlépějích, sloužit lidem v nouzi a při-
nášet jim dobrou zprávu evangelia. 

Jak se v život  vašeho sboru projevuje skute nost, že se jedná o spole enství Ježíšových 
následovník ?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Podtržení
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TRVALÉ HLEDÁNÍ PRAVDY
Budete m  hledat a naleznete m , když se mne budete dotazovat celým svým srdcem. (Jr 29,13)
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. (Mt 7,7.8)
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. (Sk 17,26.27)
Ve  m  cestou své pravdy a vyu uj m , vždy  jsi B h, má spása. (Ž 25,5)
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 16,13)
Posv  je pravdou; tvoje slovo je pravda. (J 17,17)

Osobní studium
Albert Einstein, často považovaný za otce 
moderní fyziky, napsal: „Důležité je nepře-
stat se ptát. Zvědavost existuje z dobrého 
důvodu. Nelze než žasnout, rozvažujeme-li 
o tajemstvích věčnosti, života a úžasného 
uspořádání věcí vezdejších. Stačí, když se 
člověk snaží každý den porozumět alespoň 
kousku tohoto tajemství. Nikdy neztrácejte 
zvědavost, tu posvátnou vlastnost.“

Jestliže toto platí ve světě vědy, o to důle-
žitější je to pro náš duchovní život. Přestože 
je úkolem Ježíšových následovníků držet se 
poznané pravdy, zároveň má být církev spo-
lečenstvím, které si stále klade otázky, ne-
bojí se zpochybnit své (!) porozumění a do-
savadní chápání a chce růst i v této oblasti. 

Co říkají úvodní verše o hledání pravdy 
a odpovědí na otázky?

Jr 29,13
Mt 7,7.8
Sk 17,26.27
Ž 25,5

J 16,13
J 17,17 
Bible je plná příběhů lidí stejně zvěda-

vých jako jsme my – lidí, kteří mají otázky, 
obavy, naděje a radosti, lidí, kteří svým způ-
sobem hledají pravdu a odpovědi na nejtěžší 
otázky života.

„On všechno učinil krásně a v pravý čas, 
lidem dal do srdce i touhu po věčnosti, jenže 
člověk nevystihne začátek ani konec díla, 
jež Bůh koná.“ (Kaz 3,11) Jako lidské bytosti 
jsme schopni přemýšlet o tom, co považu-
jeme za „důležité otázky“ o našem životě, 
o existenci světa, o věčnosti. 

Hlavní roli při našem poznávání hraje Pís-
mo. Kdo jsme? Proč jsme tady? Jak máme žít? 
Co se stane, když zemřeme? Proč existuje zlo 
a utrpení? To jsou otázky, které si lidé hledají-
cí pravdu kladou od nepaměti. Je velkou před-
ností a zároveň odpovědností, že je můžeme 
nasměrovat k některým odpovědím. Ale záro-
veň máme být i my sami společenstvím, kde 
si klademe nové a nové otázky, společně stále 
hledáme, poznáváme, a objevujeme.

Které d ležité životní otázky ti pomohl náš dobrý B h vy ešit a zodpov d t? Které si kla-
deš dál? Je tvé sborové spole enství místem, kde o nich m žeš mluvit?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
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ŽIVOT PRO DRUHÉ
5Nikdy, jak víte, jsme nesáhli k lichocení, ani jsme pod n jakou záminkou nebyli chtiví majet-
ku – 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! (1Te 2,5–8)

Osobní studium
Jak by se podle slov apoštola Pavla v úvod-
ních verších mohly a měly chovat naše sbo-
ry? 

Biblické chápání církve nemělo nikdy 
větší význam než dnes, v době, kdy ve spo-
lečnosti nastává rozpad soudržnosti, so-
lidarity a vzájemné důvěry. Verš Mt 18,20 
nám připomíná: „Neboť kde jsou dva nebo 
tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já 
uprostřed nich.“ Novozákonní vize církve se 
formovala především v domovech věřících, 
kde se církev setkávala v malých skupinách, 
modlila se, zpívala, slavila Večeři Páně, učila 
se a předávala dále Ježíšova slova. 

Tyto malé skupiny se staly prvními cír-
kevními školami. Byla to místa, kde se noví 
členové seznamovali s biblickými pravdami 
a učili se žít novým životem v Ježíši. Pavlo-
vy spisy naznačují, že církev brala toto dílo 
výchovy velmi vážně. Například text Ř 12,2: 
„A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž 
proměňujte se obnovou své mysli.“

První křesťané brzy zjistili, že společen-
ství je ideální místo, kde mohou žít podle 
evangelia. Ve společenství máme důvod 
zpívat hlasitěji, modlit se vroucněji, být po-
zornější a soucitnější. Když posloucháme, 
jak ostatní mluví o Boží dobrotě, uvědomu-
jeme si, jak dobrý byl Bůh i k nám. Když po-
sloucháme, jaké zápasy a bolesti prožívají, 
uvědomujeme si Boží uzdravení v našem 
vlastním životě – a cítíme novou touhu stát 
se nástroji jeho milosti a uzdravení. 

Apoštol Pavel říká, že v evangeliu je ob-
saženo vše: moc kříže, vzkříšení Krista i pří-
slib jeho návratu. Na celém světě neexistuje 
lepší zpráva. Pavel zasvětil svůj život šíření 
dobré zprávy o Ježíši a dělal to opravdu po-
ctivě a odhodlaně. 

V úvodním textu Pavel připomíná, že po-
selství evangelia lidé nejlépe pochopí a pro-
žijí, když svou víru prožívají ve společen-
ství. Nikdy nesmíme zapomenout, že lidé 
pozorně sledují, zda náš život i společenství 
církve odráží poselství milosti, které nachá-
zíme v Bibli.

Zamysli se nad svým životem a polož si otázku: Jakým sv dkem o Kristu jsem pro lidi ko-
lem sebe? Co se z této odpov di m žeš o sob  dozv d t? 

Aplikace
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Pá | 27. listopadu

PODN TY K ZAMYŠLENÍ
„Kristus zklamal jejich naděje na světskou slávu. Kázáním na hoře se snažil napravit dů-

sledky nesprávné výchovy a podat posluchačům pravdivý obraz o svém království i o sobě 
samém. Mylné představy lidu však přímo nenapadal. Viděl bídu světa způsobenou hříchem, 
ale nepředkládal jim jejich ubohost ve všech podrobnostech. Učil je o věcech nekonečně 
lepších než vše, co dosud znali. Nevyvracel jejich názory na Boží království. Seznamoval je 
s podmínkami, za kterých se do něho mohou dostat, a nechal je, aby si udělali svůj vlastní 
závěr. Pravdy, které zvěstoval, jsou pro nás dnes stejně důležité jako tehdy pro zástup, který 
Ježíše poslouchal. I my si potřebujeme 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. Na-
skytl 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 Je-
žíšova 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 ne-
bo 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?

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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