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První díl Město Svět, který je
Úvod
Evangelium pro všední den je osmidílný kurz o tom, jak žít evangelium ve všech
oblastech života – nejprve ve vlastním srdci, potom ve společenství a v neposlední řadě ve světě.
Tématem prvního dílu je město, náš nynější domov – „svět, který je“. V osmém díle
se kurz uzavírá tématem věčného města, našeho nebeského domova – „světa,
který má přijít“. V ostatních dílech se budeme zabývat tím, jak evangelium mění
naše srdce (druhý a třetí díl), jak mění naše společenství (čtvrtý a pátý díl) a jak
mění způsob, jímž žijeme ve světě (šestý a sedmý díl).

Jak tuto příručku používat
Příručka obsahuje osm kapitol s podklady pro studium ve skupinkách a s podklady pro
domácí studium. Každé setkání se skládá z:
• biblického studia na téma daného setkání
• desetiminutového videa, v němž hovoří Timothy Keller. Video s vyučováním Timothy
Kellera najdete na www.vimeo.com/biblion
• otázek k diskusi ve skupině.
Podklady pro domácí studium uvádí do tématu dalšího dílu. Jsou vytištěny na šedém podkladu, aby se odlišily od podkladů pro studium ve skupinkách, které jsou na bílých stránkách.
Pokyny jsou psány kurzívou a jsou uzavřeny v těchto závorkách:
V příručce používáme překlad Bible21.
Poznámky pro vedoucí se nachází v druhé polovině knihy, na stranách 148–233.
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Biblické studium

4. Rodney Stark, sociolog náboženství, píše:
Křesťanství bylo hnutí obnovy, které vzniklo jako reakce na bídu, chaos, strach

Na začátek se modlete a proste Boha, aby ve vaší skupince působil.

a brutalitu života ve městech řecko-římského světa… Křesťanství obnovilo život
ve… městech tím, že přineslo nové společenské normy a nové druhy vztahů ve spo-

V roce 586 př. Kr. byl Jeruzalém zničen a elita židovské společnosti, řemeslníci, odborníci a vůdci, byli odvlečeni do Babylonu. Prorok Jeremiáš dostal slovo od Pána a těmto přesídlencům napsal dopis. Přečtěte nahlas
úryvek z Jeremiáše 29:4–14 a pak projděte níže uvedené otázky.

lečnosti. Ty byly schopny se vyrovnat s mnoha palčivými problémy měst. Městům
přeplněným bezdomovci a chudinou křesťanství nabídlo milosrdenství a naději.
Městům přeplněným nově příchozími a cizinci křesťanství nabídlo okamžitý základ
pro navazování vztahů… Městům rozervaným etnickými konflikty křesťanství na-

1. Ve verších 5–7 dává Bůh přesídlencům konkrétní pokyny, které se týkají

bídlo nový základ sociální solidarity. A městům zmítaným epidemiemi, požáry a ze-

města Babylon. Jaké pokyny to jsou? Jaké pocity podle vás v přesídlen-

mětřeseními křesťanství nabídlo efektivní… služby. 1

cích vyvolaly?

Platí to pro křesťanství i dnes? Pokud ne, proč? Jakými způsoby křesťanství
„obnovuje život“ ve vašem okolí?

2. Jak souvisí „váš prospěch“ ve verši 11 s „prospěchem města“ ve verši 7?

Podívejte se na video k prvnímu dílu.

Poznámky k videu
Sem si můžete zapisovat poznámky.

3. Co bylo smyslem vyhnanství podle veršů 11–14? Proč jsou podle vás tyto
verše součástí dopisu?
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Rodney Stark, The Rise of Christianity (New York: Harper, 1997), 161.
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Otázky k diskusi
Ve videu je město definováno jako „jakékoli místo s větší koncentrací lidí,

4. Často se říká, že dnešní křesťané mají na okolní svět jen malý vliv. Myslíte
si, že je to pravda? Proč? Co nám brání v tom, abychom se ve světě kolem
nás víc angažovali?

různorodostí a kulturním potenciálem“.
1. Bylo ve videu něco, co pro vás bylo nové nebo co vás nějak oslovilo? Bylo
v něm něco, co ve vás vyvolalo další otázky?

2. Indický misiolog J. N. Manokaran ve své knize Christ and Cities (Kristus

5. Hebrejský význam slova „prospěch“ znamená být zdravý, množit se, mít

a města) píše: „Neměli bychom města vnímat jako nebezpečná monstra…

se dobře. Znamená růst ve všech ohledech. Jaké druhy růstu v rámci křes-

ale jako společenství lidí, kteří nás potřebují.“ 2 Jak vnímáte místo, kde ži-

ťanského společenství mohou být ku prospěchu míst, ve kterých žijeme?

jete? Jaké ve vás vzbuzuje emoce? Čeho si na něm ceníte?

3. Ve videu jsme slyšeli:
Ve městě potkáte lidi, kteří budou duchovně zoufalí. Potkáte lidi bez vyznání, lidi jiných vyznání, lidi s velmi nekřesťanským životním stylem. Zjistíte, že mnozí z nich
jsou laskavější, opravdovější a moudřejší než vy. Zjistíte také, že mnozí chudí a zlo-

6. Napadají vás nějaké konkrétní způsoby, jimiž se můžete vy a vaše skupinka snažit sloužit místu, kde bydlíte, a milovat jej, spíše než se mu připodobňovat nebo se ho stranit? Co můžete vy a vaše skupinka udělat pro to,
abyste měli skutečný zájem o jeho mír a prospěch?

mení jsou mnohem otevřenější evangeliu milosti a oddaní jeho praktickým dopadům
než vy.
Máte podobnou zkušenost? Nebo znáte někoho takového? Řekněte ostatním, o jaké konkrétní zkušenosti se jedná.
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J.N. Manokaran, Christ and Cities: Transformation of Urban Centres (India: Mission Educational Books, 2005), 13.
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Další materiály

Úvod – Podklady pro domácí studium

Na adrese gospelinlife.com najdete další doporučené zdroje, které vám pomohou se tímto

Podklady pro domácí studium na šedém podkladu jsou nedílnou součástí kurzu Evange

tématem zabývat hlouběji. (Tyto materiály jsou dostupné pouze v angličtině.)

lium pro všední den. Skládají se z různých textů, cvičení a projektů, které vás uvedou

Modlitba
Jste na úplném začátku tohoto kurzu. Modlete se, aby vám Duch svatý dal vnitřní sílu, aby

do tématu následujícího dílu kurzu. Jeden díl domácího studia vám zabere asi hodinu. Pokud věnujete čas jeho vypracování a modlitbám, které jsou s ním spojené, výrazně to zvýší
váš celkový užitek z kurzu.

Kristus přebýval ve vašem srdci, abyste poznali Kristovu lásku a aby vás naplnila Boží pl-

Domácí studium na úvod druhého dílu se skládá z různých textů a cvičení, které směřuji

nost. Modlete se také, aby vám tento kurz dal možnost postupně stále víc chápat, co

k jádru toho, co to znamená věřit evangeliu.

znamená žít evangelium ve vašem vlastním životě, ve svém společenství a ve prospěch
okolního světa.
Děkujte Bohu za místo, kde žijete. Modlete se, aby v něm byl pokoj od Boha, aby prospívalo a abyste měli lásku k jeho obyvatelům.
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