
88 | 

Týden od 20. do 26. prosinceLekce 13

13

Nebe, výchova a v né 
poznávání
Texty na tento týden
J 3,16; 1J 5,13; 1Tm 1,16; 1K 13,12; Zj 21,3.22

Základní verš
„Ale jak je psáno: ‚Co oko nevid lo a ucho neslyšelo, co ani lov ku na mysl nep išlo, p ipravil 
B h t m, kdo ho milují.‘“ (1K 2,9)

I když si slovo „škola“ mnoho lidí spojuje výhradně s dětstvím, stále více se dnes mluví 
o vzdělávání celoživotním. Lidé, kteří už léta pracují ve svých oborech, si průběžně doplňují 
a rozšiřují své znalosti a dovednosti, aby mohli odborně růst a „posunout se“ ve své profesi 
zase o kousek dál. Stále populárnější jsou i „univerzity třetího věku“, do kterých se zapojují 
senioři, kteří si uvědomují, jak dobré a prospěšné pro ně je, když se mohou dále vzdělávat 
a stále poznávat nové a nové věci.

V průběhu celého čtvrtletí jsme se zamýšleli nad tím, že Bůh, náš nejlepší Učitel, nás zve 
do své školy. Do školy, která se netýká jen dětí a mladých lidí, ale nás všech. Do školy, kterou 
lze definovat nejen jako „celoživotní vzdělávání“, ale dokonce jako vzdělávání, které přesa-
huje limity našeho pozemského života. Vždyť celý náš život a celé naše poznávání by nás 
mělo připravit na budoucnost, která je pro nás otevřená. 

Podobné je to i při formování člověka ve výuce. Každá škola přece poskytuje množství in-
formací a mnoho dobrých, praktických a užitečných znalostí a dovedností. Jaký smysl však 
pro člověka má, pokud získá všechny tyto znalosti, ale ztratí věčný život? Tento týden se 
podíváme, co říká inspirované slovo o nejvyšším poznání – poznání, které bude pokračovat 
a které si budeme prohlubovat po celou věčnost. Při tomto poznávání budoucnosti budeme 
hovořit o skutečnostech, které si dnes neumíme ani představit. 

 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:- Smrt – a co dál?- Nová existence- Pak se dozvíme- Škola v budoucnosti- Velký Učitel- Podněty k zamyšlení

-jcHB
Zvýraznění
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SMRT Ð A CO DÁL?
Nebo  B h tak miloval sv t, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v n ho v í, nezahynul, 
ale m l život v ný. (J 3,16)
Toto píšu vám, kte í v íte ve jméno Syna Božího, abyste v d li, že máte v ný život. (1J 5,13)

Osobní studium 
V 17. století uvažoval francouzský spisova-
tel, filozof a vědec Blaise Pascal o stavu lid-
stva. V jednom měl zcela jasno: Bez ohledu 
na to, jak dlouho člověk žil (tehdy lidé nežili 
moc dlouho) a jak hezký měl život (tehdy 
neměli život vůbec lehký), dříve či později 
zemřel. 

Vše, co přijde po smrti, bude trvat déle, 
nekonečně déle, než krátké období živo-
ta, které smrti předchází. Podle Pascala 
tím nejdůležitějším poznáním, ke kterému 
by se měl člověk dopracovat, je odpověď 
na otázku, jaký úděl čeká mrtvé. Pascal byl 
ohromen, když si uvědomil, že všichni lidé 
se zabývají spíše „ztrátou postavení nebo 
jakousi domnělou urážkou jejich cti“, ale vů-
bec nevěnují pozornost otázce, co se stane, 
když zemřou.

Pascal to vystihl přesně. Proto není divu, 
že Bible věnuje tolik prostoru zaslíbením 
o tom, co čeká v budoucnosti ty, kteří našli 
spásu v Ježíši. 

Uvažuj o následujících textech. Jakou 
naději v nich nacházíš? 
J 6,54

J 3,16

1J 5,13

1Tm 1,16

J 4,14

J 6,40

Ju 1,21

Tt 3,7 

Věčný život má smysl jen ve světle kříže; 
ve světle kříže nic jiného nedává smysl, jen 
věčný život. Stvořitel vesmíru, ten, který 
„stvořil i věky“ (Žd 1,2), ten, ve kterém „žijeme, 
pohybujeme se, jsme“ (Sk 17,28), tento Bůh se 
vtělil do lidského těla a v tomto těle zemřel… 
Proč? Aby se z nás nakonec stal prach podob-
ně jako ze zvířete, které srazilo auto? 

To je důvod, proč jsou v Novém záko-
ně zaslíbení o věčném životě, protože jen 
věčnost může nahradit všechno zlé, co 
jsme prožili. Miliony, ba ani miliardy let 
trvání krásných chvil by nevyvážily děsivé 
a zdrcující osudy, které mnozí lidé museli 
zde na zemi vytrpět. Jedině věčnost může 
všechno vyvážit, protože nekonečnost je 
více než konečnost – a to nekonečně. 

Pascal měl pravdu. Naše přítomnost je 
v porovnání s budoucností velmi omezená. 
Jak pošetilé je nepřipravit se na věčnost, 
která nás čeká. 

ešíš n kdy, co s tebou bude poté, až zem eš? Je to pro tebe d ležité? Pro ? Co bys ekl 
lov ku, který je k takovým otázkám úpln  lhostejný?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den.

-jcHB
Zvýraznění
avšak došel jsem slitování, aby Ježíš Kristus právě na mně ukázal všechnu svou shovívavost jako příklad pro ty, kteří v něho uvěří, a tak dosáhnou věčného života.

-jcHB
Zvýraznění
Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému.“

-jcHB
Zvýraznění
Neboť to je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný; a já jej vzkřísím v poslední den.“

-jcHB
Zvýraznění
uchovejte se v lásce Boží a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k věčnému životu.

-jcHB
Zvýraznění
abychom ospravedlněni jeho milostí měli podíl na věčném životě, k němuž se upíná naše naděje.

-jcHB
Zvýraznění
Bůh v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky.

-jcHB
Zvýraznění
‚Neboť v něm žijeme, pohybujeme se, jsme,‘ jak to říkají i někteří z vašich básníků: ‚Vždyť jsme jeho děti.‘
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NOVÁ EXISTENCE
10Den Pán  p ijde jako p ichází zlod j. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roz-
taví a zem  se všemi lidskými iny bude postavena p ed soud. 11Když tedy se toto vše rozplyne, 
jak svat  a zbožn  musíte žít vy, 12kte í dychtiv  o ekáváte p íchod Božího dne! V n m se nebesa 
roztaví v ohni a živly se rozpustí žárem. 13Podle jeho slibu ekáme nové nebe a novou zemi, 
ve kterých p ebývá spravedlnost. (2Pt 3,10–13)

Osobní studium
„A setře jim každou slzu z očí. A smrti již 
nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už ne-
bude – neboť co bylo, pominulo.“ (Zj 21,4) Co 
říká tento text o naší nové existenci, v níž 
už nebude smrt, smutek ani bolest?

Jistý křesťan mluvil s přítelem o naději, 
kterou dává evangelium, a o příslibu věč-
ného života prostřednictvím Ježíše Krista. 
Dotyčný člověk na to zareagoval negativně: 
„Věčný život? Strašné pomyslet! Úplně mi 

stačí našich 70 nebo 80 hrozných let. Kdo by 
tak chtěl žít navěky? To by bylo peklo.“

Tento člověk by měl pravdu, ale on nepo-
chopil, že věčný život není pokračováním 
tohoto života. Kdo by to chtěl? Ale uvedený 
text říká, že staré věci pominuly a vše bude 
nové. 

Co říkají uvedené texty o nové existenci, 
která nastane?

2Pt 3,10–13

Zj 21,1–6

Z toho všeho pro nás vyplývá d ležitá otázka: Co to znamená mít ú ast na této nové exis-
tenci? Co m žeme ud lat, abychom byli její sou ástí? Jak si tím m žeme být jisti? Které 
v ci v našem život  by nám mohly bránit v ú asti na tom, co nám B h v Ježíši zaslíbil? 

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
1A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly a moře již vůbec nebylo.2A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha.3A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: „Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi,4a setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude – neboť co bylo, pominulo.“5Ten, který seděl na trůnu, řekl: „Hle, všecko tvořím nové.“ A řekl: „Napiš: Tato slova jsou věrná a pravá.“6A dodal: „Již se vyplnila. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé.
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PAK SE DOZVÍME…
Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uz íme tvá í v tvá . Nyní poznávám ás-
te n , ale potom poznám pln , jako B h zná mne. (1K 13,12)
Nevyslovujte proto soudy p ed asn , dokud Pán nep ijde. On vynese na sv tlo to, co je skryto 
ve tm , a zjeví zám ry srdcí; tehdy se lov ku dostane chvály od Boha. (1K 4,5)

Osobní studium
„Nebesa jsou školou, ve které je předmětem 
vesmír a učitelem sám nekonečný Bůh. Po-
zemská pobočka této školy byla zřízena už 
na počátku v ráji. Až bude plán vykoupení 
dokončen, bude vyučování v této škole po-
kračovat.“ (Ed 301; Vých 176)

Možná i ty – podobně jako většina lidí – 
máš mnoho otázek týkajících se hříchu, utr-
pení, nemocí, smrti, proč se stalo to, anebo 
proč se nestalo ono.

Množství otázek máme také, co se týká 
přírody a všech jejích záhad. Díky neuvěři-
telnému pokroku nám věda pomohla lépe 
poznat svět a vesmír jako celek, ale stále 
je velmi mnoho věcí, které přesahují naše 
chápání.

Od nejjednodušších forem života až 
po oblohu nad našimi hlavami, od pohybu 
subatomárních částic po spirální galaxie 
ve vesmíru jsme konfrontováni s realitou, 
která je mnohem větší a hlubší, než doká-

žeme svou myslí pochopit – zejména vzhle-
dem ke krátkému času, který máme na to, 
abychom tyto věci studovali. 

Když budeme mít na poznávání celou 
věčnost, množství záhad se pro nás bezpo-
chyby vyřeší.

Co říkají úvodní texty o tom, co budeme 
poznávat v době, kdy se celá tato epizoda 
hříchu, utrpení a smrti nakonec skončí?

1K 13,12

1K 4,5

Dostali jsme slib, že pochopíme věci, kte-
ré jsou nám zatím skryté. Úžasné je i to, že 
když jednou uvidíme a pochopíme věci, kte-
ré se nyní zdají velmi těžké, nezbude nám 
nic jiného než chválit Boha! Nyní je důležité, 
abychom se drželi víry, důvěřovali Božím 
zaslíbením, žili podle světla, které máme, 
a vytrvali až do konce. Dobrou zprávou je, 
že „všecko mohu v Kristu“, který mne posi-
luje (Fp 4,13).

Které otázky t  nejvíc trápí? Co se ti nyní zdá zcela nepochopitelné? Jak ti to, že d v uješ 
Bohu ve v cech, kterým rozumíš, pomáhá d v ovat mu v tom, emu zatím nerozumíš?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění
Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.
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ŠKOLA V BUDOUCNOSTI
17Toto krátké a lehké soužení p sobí p enesmírnou váhu v né slávy 18nám, kte í nehledíme 
k viditelnému, nýbrž k neviditelnému. Viditelné je do asné, neviditelné však v né. (2K 4,17.18)

Osobní studium
Jakou naději ti dává úvodní text? Co by moh-
ly být některé z těch neviditelných věčných 
věcí, na které čekáme a které jsou nám zaslí-
beny díky Ježíši? Přečti si v tomto kontextu 
i verše Zj 21,1.2; 2,7 a 7,14–17.

Bez ohledu na to, jaká zaslíbení jsou nám 
v Ježíši nabízena, bez ohledu na množství 
dobrých důvodů, které máme, abychom jim 
věřili, faktem zůstává, že Bible nám posky-
tuje jen náznaky, záblesky toho, co nás čeká. 
Jedna věc, kterou si však můžeme být jisti, 
je, že to bude skvělé. Jen si představ, jaký 
úžasný a nádherný bude život bez ničivých 
účinků hříchu! 

Všechny bolesti, trápení, všechno to, 
s čím zde zápasíme, je následkem hříchu. 
Kristus přišel, aby to všechno napravil. Ježíš 
obnoví Zemi do stavu, v jakém ji chtěl mít 

Bůh předtím, než přišel hřích. Ve skutečnos-
ti to bude ještě lepší, protože uprostřed vší 
té slávy budeme moci vždy vidět Ježíšovy 
jizvy – cenu našeho vykoupení. 

„Až bude z našich očí odstraněn závoj, 
který zatemňuje naše vidění, budeme schop-
ni vnímat v plné nádheře krásu mikrokos-
mu i makrokosmu, kterou dnes poznáváme 
jen částečně a nedokonale. Až bude konečně 
odstraněna nákaza hříchu a celá země se 
objeví ve své plné kráse, znovu se před námi 
otevřou neomezené možnosti objevování. 
Vědci a odborníci už při pozorování přírody 
nenarazí na žádnou stopu zla. Budeme moci 
naslouchat zvukům přírody a neuslyšíme 
už žádný nářek ani sténání. Všechno stvo-
ření bude zjevovat nezaměnitelný rukopis 
svého Tvůrce; jako by v celém obrovském 
vesmíru bylo velkými písmeny napsáno 
Boží jméno.“ (Ed 303; Vých 177)

Zkus si p edstavit, jaké to bude, žít v n  ve zcela novém sv t , kde nebude nic z toho, co 
nám tu zt žuje život. Co si myslíš, jaké to bude? Na co se nejvíc t šíš?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
1A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly a moře již vůbec nebylo.2A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha.

-jcHB
Zvýraznění
Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze stromu života v Božím ráji.“

-jcHB
Zvýraznění
14Řekl jsem: „Pane můj, ty to víš!“ A on mi řekl: „To jsou ti, kteří přišli z velikého soužení a vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránkově.15Proto jsou před trůnem Božím a slouží mu v jeho chrámě dnem i nocí; a ten, který sedí na trůnu, bude jim záštitou.16Již nebudou hladovět ani žíznit, ani slunce nebo jiný žár jim neublíží,17neboť Beránek, který je před trůnem, je bude pást a povede je k pramenům vod života. A Bůh jim setře každou slzu z očí.“

-jcHB
Podtržení
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VELKÝ U ITEL
3A slyšel jsem veliký hlas od tr nu: „Hle, p íbytek Boží uprost ed lidí, B h bude p ebývat mezi 
nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich B h, bude s nimi.“
22Avšak chrám jsem v n m nespat il: Jeho chrámem je Pán B h všemohoucí a Beránek. 
(Zj 21,3.22)

Osobní studium
Jak jsme poznávali celé toto čtvrtletí, jed-
ním z hlavních úkolů Kristovy služby zde 
na zemi bylo působit jako Učitel. Od počát-
ku své služby, ať už prostřednictvím slov, 
nebo činů, učil Ježíš své následovníky prav-
du o sobě, o Otci, o spasení a o budoucnosti, 
která nás čeká (Mt 5,2; Mk 4,2; L 19,47; J 6,59). 

Ať už budete listovat kterýmkoli evange-
liem, zjistíte, že Ježíš učil často. I nyní nás 
učí prostřednictvím svého slova a Ducha 
svatého. Na nové zemi bude toto vyučová-
ní pokračovat. Představte si, jaké to bude 
úžasné ve světě bez hříchu a všech omezení, 
která s sebou přináší.

Zamysli se ještě jednou nad úvodním 
textem (Zj 21,3.22). Naše věčnost v něm není 
spojena jen s dokonalým prostředím, ale 
hlavně s osobní přítomností našeho nejlep-
šího Učitele. Na co se do Božího království 
těšíš ty? Proč?

„Léta věčnosti budou postupně přinášet 
stále bohatší poznání Boha a Ježíše Krista. 
A s rozšiřujícím se poznáním poroste také 
láska, úcta a štěstí. Čím více budou lidé po-
znávat Boha, tím více budou obdivovat jeho 
charakter. Když jim Ježíš bude postupně 
odhalovat tajemství vykoupení a úžasné 
činy vykonané ve velkém sporu se satanem, 
pocítí vykoupení ještě větší lásku a s ještě 
větší radostí uchopí zlaté harfy a desetiti-
síce desetitisíců a tisíce tisíců hlasů se spojí 
v mohutném chvalozpěvu. […]

Velký spor mezi dobrem a zlem skončil. 
Není už hříchu ani hříšníků. Celý vesmír 
je čistý. V celém nezměrném stvoření vlád-
ne soulad a štěstí. Od Boha, který všechno 
stvořil, proudí život, světlo a štěstí do všech 
stran nekonečného prostoru. Od nejmen-
šího atomu až po největší vesmírná tělesa, 
všechno živé i neživé, v nezkalené kráse 
a dokonalé radosti hlásá, že Bůh je láska.“ 
(GC 678; VSV 436)

Nikdo z nás si ani neumí zcela p edstavit, jaké to bude prožívat v nost v bezprost ední 
blízkosti našeho Pána, Zachránce a U itele. Jaké otázky bys mu rád položil? Co by sis p ál, 
aby ti lépe vysv tlil a objasnil? V jaké oblasti by ses cht l od n j v pr b hu v nosti více u it?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Tu otevřel ústa a učil je

-jcHB
Zvýraznění
Učil je mnohému v podobenstvích. Ve svém učení jim řekl.

-jcHB
Zvýraznění
Každý den učil v chrámě; velekněží však a zákoníci i přední mužové z lidu usilovali o to, aby jej zahubili,

-jcHB
Zvýraznění
To řekl, když učil v synagóze v Kafarnaum.

-jcHB
Podtržení
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PODN TY K ZAMYŠLENÍ
Pozorně si přečti 35. kapitolu „Škola budoucnosti“ z knihy Ellen G. Whiteové Výchova 

(Ed 301–309; Vých 176–180) a 42. kapitolu „Vítězství lásky“ z knihy Velké drama věků (GC 662–678; 
VDV 427–437). 

„Lev, kterého se teď bojíme, si pak lehne vedle beránka. Vše na nové zemi bude v dokonalé 
harmonii. Stromy na nové zemi budou rovné a vysoké, bez chybičky. […] 

Vše, co je zde v našem pozemském domově krásné, nám připomíná náš nebeský domov, jeho 
křišťálově čistou řeku a zelená pole, stromy kývající se ve větru a svěží prameny, zářící město 
a zpěváky v bílých šatech – svět plný nádhery, kterou žádný malíř nedokáže namalovat a žádný 
smrtelný jazyk popsat. Zkuste popustit uzdu fantazii a představte si domy spasených – a neza-
pomeňte, že budou ještě hezčí, než si dokáže představit vaše nejbujnější fantazie.“ (HP 133.134) 

„Někteří lidé z obavy, aby si život vykoupených příliš nezhmotnili, všechny biblické zprávy 
o budoucím domově zduchovňují. Ježíš Kristus však své učedníky ujistil, že jim připraví příbyt-
ky v Otcově domě. Lidé, kteří přijímají učení Božího slova, mají určité informace o nebeských pří-
bytcích. […] Slovy nelze popsat odměnu, která čeká spravedlivé. Pochopí ji jen lidé, kteří ji zakusí. 
Rozum smrtelného člověka nemůže pochopit slávu Božího ráje.“ (GC 674.675; VDV 434)

Otázky k rozhovoru
1.  Spolu s Pascalem p emýšlejte o lidech, kte í se nezajímají o v nost. Co si myslíte, pro  

je to tak? Pro  mají takový p ístup? 
2.  Zamyslete se nad tím, pro  je pro naši víru nad je na v ný život tak d ležitá. Pro  bez 

této nad je opravdu nemáme nic?
3.  Zamyslete se nad všemi neuv itelnými záhadami, které existují ve sv t  p írody. A  je 

to biologie, geologie, astronomie, fyzika nebo chemie – ve všech oblastech je všechno 
mnohem složit jší, než si lidé p vodn  mysleli. Nap íklad v dci již nemluví o „jednodu-
chých formách života“, protože, jak se ukázalo, ani nejjednodušší formy života nejsou 
v kone ném d sledku v bec jednoduché. Zdá se, že každý nový objev a pokrok p ináší 
více otázek, na které je t eba hledat odpov . Jak nám to všechno pomáhá pochopit, 
o em všem se budeme u it ve „škole budoucnosti“? 

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:
_______________________________________   ______________________________________  
_______________________________________   ______________________________________

Pá | 25. prosince

 16:07

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení
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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

DA The Desire of Ages TV Touha věků

Ed Education Vých Výchova

GC The Great Controversy VDV Velké drama věků

SC Steps to Christ CVP Cesta k vnitřnímu pokoji

Zkratka  Anglický název

HP In Heavenly Places

SG Spiritual Gifts

Další materiály
Zkratka Anglický název

ST Signs of the Times 

Vážení a milí přátelé, 
některá slova mají předem určenou cílovou skupinu. Slovo výchova je tedy nepochybně urče-

no dětem, mládeži a snad i některým zlobivým dospělým. Rozhodně se nemůže týkat společen-
ství církve svatých ostatků, které je připraveno v očekávání na transfer rovnou na trůny nového 
Jeruzaléma. 

Člověk má často sám o sobě poměrně vysoké mínění, a tak občas nebesům nezbývá, než nás 
alespoň trochu „dovychovat“, aneb, jak praví Písmo, koho má Hospodin rád, toho také vychovává.

Někdy máme dojem, že nebeský výchovný proces je orámován tvrdými tresty těžkých úrazů, 
rodinných tragédií či tuhého útlaku, ale možná je dobré zamyslet se, že učit se mohu i z obyčejné 
každodennosti.

Jednou jsem převelice spěchal konat nějaké dobro, takže jsem celkem pochopitelně obešel 
hnědou hromádku, kterou tam zřejmě zanechal nějaký pes. Myšlenku, že bych to uklidil, aby 



do toho nešláply děti jdoucí do školy či bratři pohané chodící kolem naší modlitebny, jsem rychle 
zahnal s tím, že tu přece nejsem od toho, abych uklízel každou hromádku po kdekom. Přece na to 
máme placený úřad.

Čas běžel, dobro bylo vykonáno a já, téměř ostatek dokonalosti, jsem se vracel domů. Oči 
upřené vzhůru a myšlenky u věcí důležitých jsem konečně stanul v chodbě domu. Trochu mě 
překvapil intenzivní zápach. Pan správce by se měl více snažit o pořádek, zaznělo v mé duchovní 
duši. Leč realita byla trochu jiná. Moje noha poutníka spočinula před chvílí ve hmotě, která byla 
„poněkud speciální“.

Dlouhou dobu jsem věnoval očišťování kontaktních ploch a poměrně pokorně jsem šel uklidit 
i hromádku před domem. Moje sebeúcta byla sice na nule, ale něco důležitého jsem se ten den 
naučil.

Člověk si lépe uvědomí, že jako Boží „dítě“ vlastně z procesu nebeské výchovy naštěstí nikdy 
nemusím vystoupit. Boží království totiž není o zlatých ulicích a korunách na hlavách vyvole-
ných, ale o pokorných lidech, které baví učit se a růst v poznání svého Stvořitele a Spasitele…

Marek Škrla, hospodář Česko-Slovenské unie

Církev adventistů sedmého dne financuje většinu svých projektů z vlastních zdrojů prostřed-
nictvím 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 prostoru světa kolem nás.

Informace pro pokladníky sborů – misijní sbírky jsou odeslány na účet příslušného sdružení a sbír-
ky se zvláštním určením mají uvedenu první část variabilního symbolu ve sloupci VS, druhá část 
variabilního symbolu je číslo sboru.

Plán tematických sobot, týdnů a sbírek v roce 2020
Termín Téma soboty Sbírka

Říjen
3. 10. Den modlitby a půstu

10. 10. Den kazatelské služby
17. 10. Den daru proroctví. Sbírka pro potřeby DC ADRA ČR Sbírka pro DC ADRA 42

24. 10. Sobota stvoření
31. 10.

Listopad
7. 11. Modlitební týden – zahájení

14. 11. Modlitební týden – ukončení a sbírka na Globální misii Sbírka MT pro GK 100
21. 11.
28. 11.

Prosinec 
5. 12. Den křesťanského správcovství

12. 12. 
19. 12.
26. 12. Sbírka 13. soboty pro Jihoasijskou divizi Sbírka 13. soboty 13




