Martin Luther
„Vize – zachráněn pro Boží záměry“
Izajáš 43,1-4

Životopis
Nyní chceme společně začít novou sérii témat: „Hrdinové víry“. Nikoho asi nepřekvapí, že
první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin Luther. Cílem této části je krátké
přiblížení (5-7 min.) této postavy. Pár informací je možno použít i z výše zmíněné knihy, lze
však čerpat i z jiných, obsáhlejších zdrojů.

Martin Luther
„Vize – zachráněn pro Boží záměry“
Izajáš 43,1-4

Svědectví z života Martina Luthera
Nyní chceme společně začít novou sérii témat: „Hrdinové víry“. Nikoho asi nepřekvapí, že
první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin Luther. V jeho životě lze nalézt
mnoho zajímavých okamžiků. V příloze je jeden z nich, který pojednává o tom, jak se Luther
seznámil se svou budoucí ženou.

Martin Luther
„Vize – zachráněn pro Boží záměry“
Izajáš 43,1-4

Výklad
Nyní chceme společně začít novou sérii témat: „Hrdinové víry“. Nikoho asi nepřekvapí, že
první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin Luther. Uslyšíme několik historek
z jeho života.
Cílem tohoto výkladu je pak prozkoumat důležitost vize v životě každého křesťana. V příloze
se nachází příběh pojednávající o tom, jak Luther formoval vizi pro svůj život. Pomocí
vhodné literatury (viz. sborová knihovna) se zamysli nad výše zmíněnou oblastí, poděl se
s námi se svými postřehy.

Samuel Morris
Mírotvorce
Římanům 14,18-21 a Jakub 3,18

Životopis
Dnes chceme pohlédnout na v pořadí již druhého „Hrdinu víry“, kterým je misionář Samuel
Morris. Tento muž není příliš známý, proto bude vhodné krátce (5 min.) přiblížit tuto postavu.

Samuel Morris
Mírotvorce
Římanům 14,18-21 a Jakub 3,18

Úvod
Dnes chceme pohlédnout na v pořadí již druhého „Hrdinu víry“, kterým je misionář Samuel
Morris. Tuto nepříliš známou postavu nám přiblíží krátký životopis, který bude přečten.
V souvislosti s výše zmíněnou osobou se chceme zamyslet nad tématem pokoje v životě
křesťana. Přibliž nám toto téma na základě úryvku z jeho života (viz. příloha). Aplikuj tyto
myšlenky do našich životů – Jsme takovými mírotvorci?

Samuel Morris
Mírotvorce
Římanům 14,18-21 a Jakub 3,18

Výklad
Dnes chceme pohlédnout na v pořadí již druhého „Hrdinu víry“, kterým je misionář Samuel
Morris. Úvodní slovo nám představí tohoto muže, blíže pak prozkoumá jednu situaci z jeho
života, která odráží jeho pokojný charakter.
V životě křesťana se bezesporu má odrážet skutečný pokoj, jako důsledek smíření s Ježíšem.
Cílem tohoto výkladu je na základě Písma prozkoumat tuto oblast křesťanského života.
Přibliž nám své poznatky, aplikuj je do našich životů. Vhodné poznatky můžeš najít v příloze,
popř. v další vhodné literatuře.

Samuel Morris - Mírotvorce
Římanům 14,18-21 a Jakub 3,18

Svědectví
Poděl se s námi svědectvím, kdy jsi naposledy byl takovým mírotvorcem, kdy tvůj charakter
odrážel Boží pokoj.

Gladys Aylwardová
Důvěra v Boží vedení
Filipským 1,3-6 a Izajáš 43,16-21

Životopis
Tato drobná žena měla velké srdce. Mohlo se o tom přesvědčit mnoho obyvatel Číny.
Nechybělo však mnoho, a do Číny by vůbec neodcestovala. Zdobila ji však naprostá důvěra
v Boží vedení a s tím i spojená vytrvalost. Přibliž nám životní příběh této statečné ženy.

Gladys Aylwardová
Důvěra v Boží vedení
Filipským 1,3-6 a Izajáš 43,16-21

Úvod
Tato drobná žena měla velké srdce. Mohlo se o tom přesvědčit mnoho obyvatel Číny.
Nechybělo však mnoho, a do Číny by vůbec neodcestovala.
Příběh jejího života (viz. příloha) nám ukazuje, jak dokázala věrně stát i v těžkých chvílích.
Můžeš použít tento příběh k našemu povzbuzení k vynalézavé službě Pánu. Pomocí otázek na
konci pak aplikuj tyto myšlenky do našich životů.

Gladys Aylwardová
Důvěra v Boží vedení
Filipským 1,3-6 a Izajáš 43,16-21

Výklad
Tato drobná žena měla velké srdce. Mohlo se o tom přesvědčit mnoho obyvatel Číny. To
můžeme jasně vidět i na přiloženém příběhu, kdy ji nedokázaly zlomit žádné nepříznivé
okolnosti, ale v této důvěře jde za svým posláním. Otázky na konci příběhu pak mohou být
nápomocny k aplikaci těchto myšlenek do našich životů.

Gladys Aylwardová
Důvěra v Boží vedení
Filipským 1,3-6 a Izajáš 43,16-21

Svědectví
Jak ti důvěra v Boží moc pomáhá v problémech, se kterými se potýkáš?

George Muller
Muž víry
Matouš 21,18-22

Životopis
Život tohoto muže byl charakterizován naprostou důvěrou v Boha. Jeho život víry byl
požehnáním pro mnohé. Dříve než se podíváme na jednotlivé příběhy bude užitečné blíže
poznat onoho muže. Přibliž nám jeho životní příběh.

George Muller
Muž víry
Matouš 21,18-22

Úvaha 1
Příběh onoho muže skutečně stojí za povšimnutí. Jeho naprostá důvěra v to, že Bůh se
postará, byla ohromující. Jak i u ostatních lidí víry můžeme pozorovat skutečnost, že základ
zde tvoří upřímná modlitba. Přiložený příběh nám popisuje jednu situaci z jeho života.
Seznam nás s ní, zamysli se nad tématem důvěry v Boha, aplikuj tyto myšlenky do svého
života.

George Muller
Muž víry
Matouš 21,18-22

Úvaha 2
Život tohoto muže byl charakterizován naprostou důvěrou v Boha. Jeho život víry byl
požehnáním pro mnohé. V krátkém životopise a následné první úvaze trochu blíže poznáme
tohoto muže.
Cílem druhé úvahy je zamyšlení nad propojením víry a modlitby. Máme se neustále
povzbuzovat k takovému životu víry. Pomocí ti může být i příběh v příloze zachycující tuto
skutečnost.

George Muller - Muž víry
Matouš 21,18-22

Svědectví
Odpovídá Bůh vždy na naše modlitba přesně tak, jak jsme požádali? Poděl se s námi, jak Bůh
odpovídá na modlitby ve tvém životě.

David Livingstone
Vděčnost v každé situaci
Žalm 100

Životopis
Tato postava je mnohým známá, přesto bude jistě užitečné podat ucelený popis jeho života.
Již zde můžeme vidět citlivost na Boží vedení, Jeho vůli. Přibliž nám krátce tuto postavu.

David Livingstone
Vděčnost v každé situaci
Žalm 100

Úvaha 1
Zatímco úvodem uslyšíme krátký životopis tohoto muže, cílem první úvahy je zamyšlení nad
tématem vděčnosti na základě příběhu z jeho života (viz. příloha). Jak v tomto případě
vděčnost pomohla naplnění celkového Božího plánu v životě Davida Livingstona? Poděl se s
námi se svými postřehy.

David Livingstone
Vděčnost v každé situaci
Žalm 100

Úvaha 2
David Livingstone - muž, který uměl být vděčný i v nepříznivých situacích. V první úvaze
uslyšíme, jak se projevovala vděčnost v jeho životě.
Cílem tohoto studia je pomocí přílohy aplikovat téma vděčnosti do našich životů. Co to
znamená být vděčným? Jak a za jaké situace? Co se stane, když hledáme věci, za které
můžeme být vděční, dokonce i když se stane něco zlého? Pomocí ti může být příloha z knihy
„Zbožnost v praxi“.

David Livingstone
Vděčnost v každé situaci
Žalm 100

Svědectví
Jak se ve tvém životě projevuje vděčnost? Dokážeš být vděčným i v těžkých chvílích?

Dwight L. Moody
Jakub 4,4-10 a 2 Korintským 6,1-2

Svědectví
Postava D. L. Moodyho je mnohým známá, přesto bude užitečné podat ucelený příběh jeho
života. Život člověka, který se na začátku ničím nelišil od mnohých ostatních. Přesto po tom,
co ho Bůh povolal, činil v Boží moci velké věci.

Dwight L. Moody
Obchodník s obuví slouží Bohu
Jakub 4,4-10 a 2 Korintským 6,1-2

Úvaha 1
Ač je mnohým tato postava známého evangelisty poměrně známá, přesto úvodem uslyšíme
jeho ucelený životopis. Životopis člověka, který se na začátku ničím nelišil od mnohých
ostatních. Přesto po tom, co ho Bůh povolal, činil v Boží moci velké věci.
Toto zamyšlení má pojednávat právě o tomto okamžiku obrácení se zády k starému způsobu
života. Co stálo na samém začátku jeho nové cesty (viz. příloha)? Vysvětli význam slova
pokání, jeho důsledky nejen na život D. L. Moodyho, ale aplikuj tyto poznatky do našich
životů.

Dwight L. Moody
Obchodník s obuví slouží Bohu
Jakub 4,4-10 a 2 Korintským 6,1-2

Úvaha 2
Dnes se chceme zamýšlet nad životem člověka, který se na začátku ničím nelišil od mnohých
ostatních. Přesto po tom, co ho Bůh povolal, činil v Boží moci velké věci. O tom uslyšíme
v prvním zamyšlení.
Cílem tohoto studia je pohlédnout na rozhodnost, odvahu, s kterou tento známý evangelista
zvěstoval spasení druhým (viz. příloha). Aplikuj pak tyto poznatky do našich životů.
Neztrácíme někdy právě v tom rozhodujícím okamžiku odvahu? I vize našeho sboru spočívá
v naplnění veršů z Mat. 28,18-20. Chci se zapojit do tohoto díla?

Dwight L. Moody
Svědectví

Příkladem odvahy v hlásání evangelia nám bude tento známý evangelista. Poděl se svým
svědectví jak jsi někomu svědčil o Ježíši. Měl jsi vždy dostatek odvahy?

