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PO 15. ledna – Bůh, který se stal člověkem

 Texty na tento týden – Ex 9:13.14; Dt 10:14; Jr 51:15; Mt 19:16–22; Zj 1:5
 Základní verš
„Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno – na nebi, na zemi i pod zemí – a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš
Kristus jest Pán.“ (Fp 2:9-11)
Bůh svůj postoj k přehnanému zájmu o peníze a majetek vyjadřuje poměrně rázně a přímo. To, co Ježíš
řekl lakomému boháči, kterému Bůh požehnal, a on přesto shromažďoval stále více, by v nás mělo vyvolat
obavy: „Ale Bůh mu řekl: ‚Blázne! Ještě této noci si vyžádají tvou duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil?‘
Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem“ (L 12,20.21).
Služba Bohu a služba penězům se vzájemně vylučují. Jedno, nebo druhé, Bůh, nebo mamon. Myslet si, že
dokážeme žít takovým dvojím způsobem, je iluzí, protože život nás dříve či později dožene. Možná dokážeme
oklamat ostatní, možná dokonce sami sebe, ale Boha, kterému se jednoho dne budeme odpovídat, toho
neoklameme.
Musíme se rozhodnout. Čím déle váháme, vymlouváme se a odkládáme to na později, tím více budou
peníze a láska k majetku náš život ovlivňovat. Víra vyžaduje rozhodnutí. Naše rozhodování nám usnadní,
pokud pochopíme, jaký Bůh je, co pro nás vykonal a co mu dlužíme. A právě na to se chceme v této lekci
společně zaměřit.

 Týden ve zkratce:
- Stvořitel a dárce života
- Bůh, který se stal člověkem
- Zachránce a Vykupitel
- Žárlivý Bůh
- Vlastník celého vesmíru
- Podněty k zamyšlení

Mt 19:16-22 „16A hle, kdosi k němu přišel a zeptal se ho: „Mistře, co dobrého mám dělat, abych získal
věčný život?“ 17On mu řekl: „Proč se mě ptáš na dobré? Jediný je dobrý! A chceš-li vejít do života, zachovávej přikázání!“ 18Otázal se ho: „Která?“ Ježíš odpověděl: „Nebudeš zabíjet, cizoložit, krást, křivě
svědčit, 19cti otce a matku, miluj svého bližního jako sám sebe.“ 20Mladík mu řekl: „To jsem všechno
dodržoval! Co mi ještě schází?“ 21Ježíš mu odpověděl: „Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří,
rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne.“ 22Když mladík uslyšel to slovo,
smuten odešel, neboť měl mnoho majetku.“

ÚT 16. ledna – Zachránce a Vykupitel
Zj 1:4-6 „4Milost vám a pokoj od… 5Ježíše Krista, věrného svědka, prvorozeného z mrtvých a vládce
králů země. Jemu, jenž nás miluje a svou krví nás zprostil hříchů 6a učinil nás královským kněžstvem
Boha, svého Otce – jemu sláva i moc navěky. Amen.“
Žd 7:22 „Proto se Ježíš stal ručitelem lepší smlouvy.“
Ef 5:2 „A žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a sám sebe dal za nás jako dar a oběť, jejíž vůně je Bohu milá.“
J 19:30 „Když Ježíš okusil octa, řekl: „Dokonáno jest.“ A nakloniv hlavu skonal.“
Ef 1:7 „V něm jsme vykoupeni jeho obětí a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost.“

ST 17. ledna – - Žárlivý Bůh
Ex 9:13b.14 „13Toto praví Hospodin, Bůh Hebrejů: Propusť můj lid, aby mi sloužil! 14Tentokrát zasáhnu do srdce všemi svými údery tebe i tvé služebníky a tvůj lid, abys poznal, že na celé zemi není nikdo
jako já.“
1Kr 8:60 „Aby poznaly všechny národy země, že Hospodin je Bůh; není žádný jiný.“
Ex 34:14 „Nebudeš se klanět jinému bohu, protože Hospodin, jehož jméno je Žárlivý, je Bůh žárlivě milující.“

ČT 18. ledna – Vlastník celého vesmíru
Dt 10:14 „Hle, Hospodinu, tvému Bohu, patří nebesa i nebesa nebes, země a všechno, co je na ní.“

NE 14. ledna – Stvořitel a dárce života
Jr 51:15 „On svou silou učinil zemi, svou moudrostí upevnil svět, svým rozumem napjal nebesa.“
Ž 65:7 Jjenž jsi upevnil svou mocí hory, opásán bohatýrskou silou.“
Ž 95:5 „Jeho je moře, on sám je učinil, souš vytvořily jeho ruce.“
Dt 26:11 „Budeš se radovat ze všeho dobrého, co dal Hospodin, tvůj Bůh, tobě a tvému domu, ty i lévijec i bezdomovec,
který bude mezi vámi.“
Dt 14:26 „Tam koupíš za to stříbro všechno, po čem zatoužíš, skot, brav, víno, opojný nápoj, cokoli budeš chtít, a budeš
jíst před Hospodinem, svým Bohem, a radovat se i se svým domem.“
J 1:1-3 „1 Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. 2 To bylo na počátku u Boha. 3 Všechno
povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest.“
Ko 1:15.16 „15 On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření, 16 neboť v něm bylo stvořeno všechno na
nebi i na zemi – svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti – a všechno je stvořeno
skrze něho a pro něho.“

Jb 38:4-11 „4 Kde jsi byl, když jsem zakládal zemi? Pověz, víš‐li něco rozumného o tom. 5 Víš, kdo stanovil její rozměry,
kdo nad ní natáhl měřící šňůru? 6 Do čeho jsou zapuštěny její podstavce, kdo kladl její úhelný kámen, 7 zatímco jitřní
hvězdy společně plesaly a všichni synové Boží propukli v hlahol? 8 Kdo sevřel moře vraty, když se valilo z lůna země,
9
když jsem mu určil za oděv mračno a za plénku temný mrak, 10 když jsem mu stanovil meze, položil závory a vrata
11
a řekl: "Až sem smíš přijít, ale ne dál; zde se složí tvé nespoutané vlnobití!"“
Lv 25:23 „Země nesmí být prodávána bez práva na zpětnou koupi, neboť země je má. Vy jste u mne jen hosté a přistěhovalci.“
Sk 17:25 „ani si nedává od lidí sloužit, jako by byl na nich závislý; vždyť je to on sám, který všemu dává život, dech
i všechno ostatní.“
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PÁ 19. ledna – Podněty k zamyšlení
„Správcovství, jak ho představuje Písmo, začalo tím, že Bůh Adama a Evu postavil do krásného příbytku,
o který se měli starat (Gn 2,15). V tomto dokonalém prostředí bylo jejich úkolem vytvořit ze zahrady domov. Bůh je naučil i to, jakou mají odpovědnost. Péče o Eden měla do nové rodiny přinést smysl a radost.
Význam hebrejského slova „vláda“ (Gn 1,26.28) znamená „dostat pod kontrolu a panovat“. V rajských
podmínkách však nešlo o tvrdou nadvládu, ale o laskavou péči o Boží stvoření. Tato odpovědnost stále trvá.
Adam s Evou se v tomto prostředí učili, jak být dobrými správci. Bůh od počátku chtěl, aby Adam a Eva
nesli odpovědnost a měli jeho důvěru. Sami však neměli být vlastníky. Měli Bohu ukázat, že svou roli budou
věrně plnit.
„Adam a Eva dostali zahradu Eden, aby se o ni starali. Měli ji naplnit a podmanit si ji. Při své práci byli
šťastní. Jejich mysl, srdce i vůle byly v harmonii. Práce pro ně nebyla namáhavá a únavná. Svůj den trávili
užitečnou prací a vzájemným společenstvím. Jejich poslání je těšilo. Bůh a Kristus je navštěvovali a povídali si s nimi. Měli dokonalou svobodu. … Bůh byl vlastníkem jejich rajského domova a oni to přijímali.“
(10MS 327)
Gn 2:15 „Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil.“
Gn 1:26-28 „26 I řekl Bůh: "Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými
rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi." 27 Bůh stvořil
člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. 28 A Bůh jim požehnal
a řekl jim: "Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem,
nade vším živým, co se na zemi hýbe."“


Otázky k rozhovoru
1. Bohu patří celý svět. Jak je to s naší odpovědností za životní prostředí? Asi bychom se měli vyhnout
projevům fanatizmu při jeho ochraně, ale neměli bychom být vůči svému okolí lhostejní. Jaký postoj bychom jako křesťané měli zaujmout, pokud jde o péči o životní prostředí?
2. Bůh sám o sobě na několika místech v Bibli říká, že je žárlivý. Z mezilidských vztahů jsme zvyklí vnímat
žárlivost jako něco negativního, čemu bychom se měli vyhnout. Jak tedy můžeme porozumět Boží žárlivosti,
aniž by nás ovlivňovalo naše negativní předporozumění?
3. To, co Bůh stvořil, můžeme užívat, ale ne zneužívat. Dokážeme tyto dva postoje správně rozlišovat?
Napadne tě nějaká situace, která není úplně jednoznačná?
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