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Článek ke sbírce Modlitebního týdne 2020 

 

„Oběť vděčnosti“ k oslavě Boží 

 

Modlitební týden je pro církev adventistů po celém světě výjimečnou chvílí 

odevzdání. V tomto týdnu můžeme určitým způsobem zakoušet to, co Izraelité prožívali 

v Den smíření. V závěru tohoto svatého a nejslavnostnějšího dne ze všech izraelských svátků 

Boží lid dostal ujištění, že jejich hříchy byly odpuštěny a že Bůh bude v novém začátku opět 

poskytovat svou milost. V Bibli je mnoho pasáží, které hovoří o vážnosti tohoto svátku. Pro 

tentokrát se podíváme do Žalmu 50. V tomto žalmu jsou lidé předvoláni k předběžnému 

soudu, ale ne aby byli zavrženi, nýbrž aby byli pozváni k morálnímu a duchovnímu obživení 

jejich uctívání Boha. Stále se vykonávaly obřady a přinášely se oběti, přesto je Bůh zklamaný, 

že ztratily svůj význam. „Mnozí se dívali na oběti stejně jako pohané. Mysleli si, že svými 

dary mohou Boha sami usmířit. Bůh jim však chtěl ukázat, že to on jim z lásky dává dar, 

kterým je se sebou smiřuje.“ (Touha věků, str. 66) 

Obraz Boží povahy a charakteru byl poničen a pohnutky jejich uctívání už nebyly 

čisté. Můžeme mít pocit, že jsme od těchto chyb v našem teologickém chápání uchráněni, 

protože obětní systém byl na kříži Kristovou obětí zrušen. Neměli bychom ale zapomínat, že 

princip oběti je základem skutečného křesťanství a důkazem, že Boží milost působí v našem 

životě. (Ř 12,1) Skutečné uctívání má oběť přímo ve svém středu. Bez oběti není uctívání. 

Co vlastně Bůh od svého lidu chce? Odpověď je přímo uprostřed tohoto žalmu: 

„Přinášej Bohu oběť vděčnosti, své sliby plň před Nejvyšším. Volej mě v den svého soužení, 

vysvobodím tě a ty mě oslavíš!“ (Ž 50,14.15) 

Bůh od nás tedy očekává tři věci, které jsou vyjádřeny třemi hesly: vděčnost, věrnost 

a důvěra, že odpovídá na naše modlitby. 

Chválení Boha je přirozené, když vidíme, kým skutečně je, co udělal, dělá a ještě pro 

nás udělá. Vděčnost však není jen o slovech, je mnohem hlubší, je to opravdu oběť. 

V dávných dobách bylo úkolem „oběti vděčnosti“ vyjádřit úplnou závislost na Bohu a jeho 

milosti. Podstata oběti byla vyjádřena právě pokorou a závislostí uctívajícího, uznáním, že 

vše pochází od Boha a on sám si nezaslouží vůbec nic. Je opravdu potřeba, abychom vnesli 

do našeho myšlení a vztahu s Bohem řád, když vyjadřujeme vděčnost skrze naši oběť, 

a dokonce skrze náš dar, který chceme v tomto Modlitebním týdnu Bohu přinést.  
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Bůh je ten, kdo k nám promlouvá: „mně patří svět i všechno v něm“ (v. 12). 

Co můžeme nabídnout někomu, kdo má absolutně všechno? Můžeme mu nabídnout lásku, 

poslušnost a vděčnost. On není ten, kdo potřebujeme naši oběť, ale jsme to my, kdo 

potřebuje hmatatelným způsobem vyjádřit, dokonce i obětováním, naši vděčnost za to 

všechno, co nám skrze svého Syna dal. 

Když se ohlédneme na to, co se letošní rok stalo, asi budete souhlasit, že kromě 

jiného, koronakrize se všemi svými dopady přinesla do našeho života mnoho překážek. Ještě 

dnes nás spousta zakouší důsledky této pandemie. Stále je to však doba, kdy můžeme 

přemítat a ptát se, za co můžeme být vděčni. Žalmista nás vyzývá: „Přinášej Bohu oběť 

vděčnosti, své sliby plň před Nejvyšším.“ Připomínáním si a sdílením toho, jak nám každému 

Bůh v tomto roce požehnal, nás vede k opravdovému uctívání živého Boha, kterému 

sloužíme. 

Sbírka modlitebního týdne je jedním z pilířů fungování církevní celosvětové misie. 

Kvůli téměř globálnímu uzavření většiny našich sborů se také za poslední měsíce výrazně 

snížily příjmy ze sbírek sobotní školy. Potýkáme se tedy se skutečně velkou potřebou 

finančních prostředků, abychom mohli financovat misijní snahy, které jsme započali. 

V Žalmu 50,15 nás Bůh vyzývá: „Volej mě v den svého soužení“ a slibuje „vysvobodím tě a ty 

mě oslavíš!“ 

Kéž Bůh požehná vaše odevzdání skrze sbírku! 
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