Biblické inspirace
pro práci ve skupinkách
(5.)

Z evangelia podle Marka (Mk 3,31-35)
K Ježíšovi přišla jeho matka a jeho příbuzní. Zůstali stát
venku a dali si ho zavolat. Kolem něho sedělo plno lidí. Řekli mu:
„Tvoje matka a tvoji příbuzní se venku po tobě ptají!“ Odpověděl
jim: „Kdo je má matka a moji příbuzní?“
A rozhlédl se po těch, kteří seděli dokola kolem něho, a
řekl: „To je má matka a to jsou moji příbuzní! Každý, kdo plní vůli
Boží, to je můj bratr i sestra i matka.“
Z Listu apoštola Pavla Římanům (Řím 12, 1-8)
Pro Boží milosrdenství vás, bratři, vybízím: přinášejte sami
sebe v oběť živou, svatou a Bohu milou! To ať je vaše duchovní
bohoslužba. A nepřizpůsobujte se už tomuto světu, ale změňte

se a obnovte svoje smýšlení, abyste dovedli rozeznat, co je vůle
Boží, co je dobré, bohulibé a dokonalé.
Protože mi byla dána ta milost, říkám každému z vás:
Nikdo ať si o sobě nemyslí více, než co se patří myslet, ale
skromně ve shodě s tím, v jaké míře udělil Bůh každému víru.
Jako máme v jednom těle mnoho údů, ale tyto údy nemají
všechny stejnou činnost, tak i my, i když je nás mnoho, jsme
jedním tělem v Kristu, k sobě navzájem jsme však údy. Máme
rozmanité duchovní dary podle milosti, která nám byla dána. Kdo
má dar mluvit z vnuknutí, ať ho užívá úměrně k vlastní víře. Kdo
má dar služby, ať ho uplatňuje ve službě. Kdo má dar vyučovat,
ať se věnuje vyučování, kdo dar povzbuzovat, ať povzbuzuje.
Kdo rozdává, ať to dělá velkodušně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý.
Kdo prokazuje milosrdenství, ať to činí s radostí.
Z Prvního listu apoštola Pavla Korinťanům (1 Kor 12,4-13)
Dary jsou sice rozmanité, ale je pouze jeden Duch. A jsou
rozličné služby, ale je pouze jeden Pán. A jsou různé mimořádné
síly, ale je pouze jeden Bůh. On to všechno ve všech působí.
Ty projevy Ducha jsou však dány každému k tomu, aby
mohl být užitečný. Jednomu totiž Duch dává dar moudrosti,
jinému zas tentýž Duch poskytuje poznání, jinému se opět
dostává víry od téhož Ducha, jiný zase má od téhož Ducha dar
uzdravovat, jiný konat zázračné skutky, jiný promlouvat pod
vlivem vnuknutí, jinému zase je dáno, aby dovedl rozeznávat,
jakým duchem se co nese, jiný může mluvit rozličnými
neznámými jazyky a jiný zase má dar, aby uměl vykládat, co tím
jazykem bylo řečeno.
To všechno působí jeden a týž Duch. On vhodně přiděluje
každému zvlášť, jak chce. Jako tělo je pouze jedno, i když má
mnoho údů, ale všechny údy těla, přestože je jich mnoho, tvoří
dohromady jediné tělo, tak je tomu také u Krista. Neboť my
všichni jsme byli pokřtěni jedním Duchem v jedno tělo ‒ ať už

jsme židé nebo pohané, otroci nebo svobodní ‒ všichni jsme byli
napojeni jedním Duchem.
Z Listu apoštola Pavla Efezanům (Ef 1,13-19)
Skrze Krista Ježíše se dostalo i vám potvrzení od slíbeného
Ducha Svatého, když jste přijali slovo pravdy, radostnou zvěst o
své spáse, a když jste v něho uvěřili.
Duch je zárukou, že nám jednou připadne dědictví. Tak se dovrší
naše vykoupení, protože si nás Bůh získal jako svůj majetek,
abychom sloužili ke chvále jeho božské velebnosti.
Slyšel jsem, jak věříte v Pána Ježíše a jakou lásku
projevujete všem křesťanům, a proto nepřestávám za vás
děkovat, když na vás vzpomínám ve svých modlitbách, aby vám
Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, udělil dar moudře věci
chápat a jejich smysl odhalovat, takže budete moci mít o něm
správné poznání.
On ať osvítí vaše srdce, abyste pochopili, jaká je naděje
těch, které povolal, jaké poklady slávy skrývá křesťanům jeho
dědictví a jak se ukazuje na nás, na věřících, jeho nesmírně velká
moc působením jeho všemohoucnosti.
Z Listu apoštola Pavla Filipanům (Fil 2,1-5)
Jestliže je u vás trochu křesťanské snahy druhé těšit,
trochu láskyplného povzbuzení, nějaké duchovní společenství a
trochu srdečné účasti, dovršte mou radost tím, že budete stejně
smýšlet, že vás bude všechny pojit jedna láska, že budete svorní
a jednomyslní.
Nic nedělejte z hašteřivosti nebo touhy po prázdné slávě,
ale z pokory ať každý z vás pokládá druhého za lepšího, než je
sám. Nikdo z vás ať nehledí jenom na vlastní prospěch, ale i na
prospěch druhých. Mějte v sobě to smýšlení, jaké měl Kristus
Ježíš.

Z Listu Židům (Žid 3,7.8.12-14)
Jak říká Duch Svatý: 'Až uslyšíte dnes jeho hlas,
nezatvrzujte svoje srdce, jako kdysi na místě vzpoury, jako v den
pokušení na poušti.
Dejte pozor, aby nikdo z vás neměl srdce zlé a nevěřící,
takže by odpadl od živého Boha. Spíše se navzájem povzbuzujte
den co den, pokud ještě trvá ono 'dnes', aby se nikdo z vás
nezatvrdil sveden hříchem. Vždyť máme společenství s Kristem,
jen když si uchováme pevně až do konce svou počáteční důvěru.
Z Prvního listu apoštola Petra (1 Petr 4, 10-11)
Navzájem si pomáhejte podle míry Božích darů jako dobří
správcové rozmanité Boží milosti.
Kdo má dar řeči, ať si je vědom, že přednáší slovo Boží.
Kdo slouží, ať si je vědom, že pověření k tomu přijal od Boha, aby
tak byl ve všem oslavován Bůh skrze Ježíše Krista. Jemu patří
sláva a vláda na věčné časy. Amen.
Delší texty:
Lk, 24, 13-35: Učedníci do Emauz
J 17: Kristova velekněžská modlitba
Sk 2: Seslání Ducha Svatého; začátky církve
Sk 10: Křest setníka Kornélia
Sk 15: Rozhodnutí jeruzalémského sněmu
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