
                       Úvodník pro 3. čtvrtletí sobotní školy roku 2020

     Tento rok jsme začínali studium v sobotní škole knihou „Daniel“ a druhé čtvrtletí jsme se 
zabývali velmi důležitým tématem „Jak lépe porozumět Bibli“. Ovšem pro známé důvody jsme 
většinou nebyli osobně v našich sborech, ale sledovali jsme z domácího prostředí výuku přes 
internet (HopeTV.cz, fb bohoslužba DOMA aj.) 
     Chtěl bych poděkovat všem, kdo nám umožnili sledovat sobotní školu, (ale i kázání) online. 
Také bych chtěl poděkovat za krásné publikace, které rozšiřují probíraná témata v sobotní škole 
(Daniel – Zdravko Štefanovič; Tu se jim otevřeli oči – Hans K. LaRondelle, John Paulien; 
Jak lépe porozumět Bibli (Doplňková literatura) - Frank M. Hasel, Michael G. Hasel ). 

     Toto 3. čtvrtletí se budeme zabývat v „Průvodci studiem Bible“ praktickým tématem: „Sdílení
víry – radost a poslání“, neboli misií. Je to zásadní otázka a zároveň poslání pro náš život. A proto 
jsme se v sobotní škole v poslední době tématem „misie“ nebo „evangelizace“ podrobněji zabývali 
(1/1994 Posílám vás; 2/2012 Evangelizace a svědectví; 3/2014 Ježíšovo učení – str. 60-66 Naše 
poslání; 3/2015 Bibličtí misionáři; 3/2016 Vy jste světlo světa; 3/2019 Jednomu z mých nepatrných 
bratří). 

     Naše téma je velmi specifické a proto jsem se rozhodl nedávat moc informací, ale zkusit si 
položit pro nás a pro sebe některé otázky, které vyplývají z probíraného tématu v rámci celého 
čtvrtletí: 

     Proč se sdílet se svojí vírou v Ježíše Krista?  
     Co je jádrem a obsahem našeho svědectví? 
     Je vydávání svědectví naší radostí?
     Přijímám to jako osobní nezastupitelné poslání? 
     Kdo nás zmocňuje k vydávání tohoto svědectví? 
     Komu je určeno naše sdílení se s naší osobní zkušeností?
     Proč chce Bůh, abychom s Ním spolupracovali na záchraně druhých?
     Co nám to zpětně dává?
     Jaký to má pro nás význam, že se můžeme s druhými podělit o své zkušenosti a o poznání 
     pravdy z Božího slova? 
     Jaké metody používal Ježíš Kristus při svém styku s lidmi při předávání evangelia? 
     Jak souvisí sdílení se s naší nadějí lidem kolem nás s duchovním růstem? 
     Kde mám začít s evangelizací? 
     Může být každý z nás misionářem?
     Co nás motivuje k evangelizaci? 
     Jaký vliv má osobní svědectví? 
     Je pro nás Ježíš vzorem? 
     Jak Ježíš jednal s lidmi? 
     Proč je modlitba v misii nenahraditelná? 
     Jakou roli hraje Duch svatý při vydávání svědectví? 
     Potřebujeme rozpoznat jaké duchovní dary nám Bůh dal? 
     Jak můžeme rozvíjet duchovní dary, které nám Duch svatý dal? 
     Jakou roli při vydávání našeho svědectví má Boží slovo? 
     Jak můžeme rozpoznávat a naplňovat potřeby druhých?
     Jaké místo má v naší evangelizaci laskavý přístup?
     Proč je nutné, abych se naučil odpouštět a také odpuštění přijímat? 
     Proč a jaký význam má práce v malých skupinkách? 
     Je evangelium neměnné? 
     Co je to přítomná pravda? 
     Co znamená Ježíšův výrok, že „přijde brzo“? 



     Vnímáme, že žijeme v „době konce“ a jak to souvisí s naším poselstvím? 
     Jakou roli má v mém životě a v misii Boží nepodmíněná láska? 

     Závěrem mi dovolte podělit se o   někoik rad a výroků k našemu tématu: 

Každý opravdový učedník se rodí do Božího království jako misionář. DA 195

Je záměrem Božím, aby všichni, kdož se účastní velkého spasení, byli jeho misionáři. PP 134

Všichni, kdož přijímají život Kristův, jsou povoláni k dílu pro spásu svých bližních. DA 821

Ze všech, kteří se hlásí ke křesťanství, by měli právě adventisté sedmého dne nejvíce vyvyšovat 
Krista před světem. GW 156

Hlásání poselství třetího anděla nás vede k představení pravdy o sobotě. Spolu s ostatními pravdami
máme hlásat i tuto pravdu. Ale nesmíme přitom opomenout to nejdůležitější a nejkrásnější – Ježíše 
Krista. Právě na Kristově kříži se setkala milost s pravdou; spravedlnost a pokoj se políbily. Hříšník 
se potřebuje vždy znovu podívat na Golgotu a s upřímnou vírou dítěte musí důvěřovat Spasitelovým
skutkům, musí přijmout jeho spravedlnost a uvěřit v jeho milost.“  GW 156

Kristova oběť jako smíření za hřích je velká pravda, okolo které jsou seskupené všechny ostatní 
pravdy. GW  315

Jakmile přijmeme Ježíše Krista, budeme chtít všem liem sdělit, jak úžasného přítele jsme v něm 
našli. SC 78

Nemáme čekat, až lidé přijdou za námi, ale máme je hledat tam, kde jsou. COL 229

Skutečný úspěch při styku s lidmi může přinést jen Kristova metoda. Spasitel se stýkal s lidmi jako 
ten, kdo chce jejich dobro. Projevoval jim soucit, sloužil jejich potřebám a získával jejich důvěru. 
Pak je vyzval: „Následujte mne.“ MH 143

Vytváření malých skupinek jako základu křesťanského úsilí mi představil ten, který se nemůže 
mýlit. 7T 21

Sobotní škola by měla být jedním z nejmocnějších nástrojů přivádění duší ke Kristu. CSW 10

Součástí Božího plánu je poskytnout nám jako odpověd na modlitbu víry to, co by nám Bůh nedal, 
kdybychom o to neprosili. GC 525

     Přeji Vám všem hojnost Božího požehnání při probírání našeho vzácného a praktického tématu   
v tomto třetím čtvrtletí 2020:  „Sdílení víry – radost a poslání“

     Zároveň Vám přeji mnoho krásných zkušeností s Bohem a s lidmi při sdílení své víry a nechť je 
to Vaší i mou osobní radostí a posláním zároveň.

     Br. Zdeněk Soviš st. 

     V Brně dne 28.6.2020 


