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 Texty na tento týden – 1Kr 3:9–11; Mk 11:24; L 24:27; J 5:39; 14:26; Ko 3:1.2; Žd 11:6 
 

 Základní verš 
„V den prchlivosti neprospěje majetek, kdežto spravedlnost vysvobodí od smrti.“ (Př 11:4) 
 

   Nepříteli se nepodařilo naplnit své plány v Ježíšově životě, uspěl však u všech ostatních lidí. Pokud si 
neoblékneme celou Boží zbroj, bude se mu dařit i nadále. Nosit ji, to je jediný způsob, jak můžeme nepod-
lehnout tomu, co nabízí svět. 
   Bůh nám dává vše, co potřebujeme, a na něj máme upřít svou pozornost. Když si David uvědomil, co má  
v životě největší hodnotu, napsal: „Žijte v Hospodinově bázni, jeho svatí, vždyť kdo se ho bojí, nemají 
nedostatek“ (Ž 34,10). I Šalomoun věděl, že moudrost a rozumnost jsou cennější než stříbro a zlato         
(Př 3,13.14). Pravé štěstí znamená zaměřit svou pozornost na Krista, kterému patříme. Ne na majetek, 
který patří nám. 
   Pokud nechceme podlehnout lákadlům světského způsobu života, je naší jedinou nadějí zdravý vztah        
s Ježíšem. V tomto týdnu se budeme věnovat jednotlivým prvkům tohoto vztahu. Pokusíme se rozpoznat, co 
ovlivňuje naše touhy, a budeme přemýšlet nad Kristem – pravým smyslem života. 
 

 Týden ve zkratce: 

- Vztah s Kristem 
- Studium Božího slova 

- Modlitba víry 
- Život v moudrosti 
- Působení Ducha svatého 
- Podněty k zamyšlení 

 

NE 21. ledna – Vztah s Kristem 
Ko 3:1.2  „1Protože jste byli vzkříšení s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici 
Boží. 2K tomu směřujte, a ne k pozemským věcem. 
Žd 11:26  „Kristovo pohanění pokládal za větší bohatství než všechny poklady Egypta, neboť upíral svou mysl k budoucí 
odplatě.“ 
L 9:62  „Ježíš mu řekl: „Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží.““ 
 

PO 22. ledna – Studium Božího slova 
J 5:39  „Zkoumáte Písma a myslíte si, že v nich máte věčný život; a Písma svědčí o mně.“ 
L 24:27  „Potom začal [Ježíš] od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim to, co se na něho vztahovalo ve 
všech částech Písma.“ 
J 8:36  „Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodni.“ 
 

ÚT 23. ledna – Modlitba víry 
Mk 11:24  „Věřte, že všecko, oč v modlitbě poprosíte, je vám dáno, a budete to mít.“ 
Žd 11:6  „Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že 
se odměňuje těm, kdo ho hledají.“ 
J 17:3  „A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista.“ 
 
 

 

 

 

 

ST 24. ledna – - Život v moudrosti 
1Kr 3:9-12  „9„Kéž bys tedy dal svému služebníku srdce vnímavé, aby mohl soudit tvůj lid a dovedl rozli-
šovat mezi dobrem a zlem. Neboť kdo by dokázal soudit tento tvůj lid, jemuž je tak těžko vládnout?“ 
10Panovníku se líbilo, že Šalomoun žádal o tuto věc. 11Bůh mu řekl: „Protože jsi žádal o toto a nežádal jsi 
pro sebe ani dlouhý věk ani jsi nežádal bohatství, ba ani jsi nežádal bezživotí svých nepřátel, ale žádal jsi 
pro sebe rozumnost při soudním jednání, 12hle, učiním podle tvých slov.  Dávám ti moudré a rozumné 
srdce, takže nikdo tobě podobný nebyl před tebou a ani po tobě nepovstane nikdo tobě podobný.““ 
Př 8:11  „Moudrost je lepší než perly, nevyrovnají se jí žádné skvosty.“ 
 

ČT 25. ledna – Působení Ducha svatého 
J 14:26  „Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připome-
ne vám všecko, co jsem vám řekl.“ 
J 6:44  „Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a já ho vzkřísím v poslední den.“ 
1J 2:16  „Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá, není         
z Otce, ale ze světa.“ 
1K 2:5  „Aby se tak vaše víra nezakládala na moudrosti lidské, ale na moci Boží.“ 
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PÁ 26. ledna – Podněty k zamyšlení 
 

   Správce slouží na základě principu povinnosti a lásky. „Pamatujte, že povinnost má své dvojče – lásku. 
Když se tyto dvě spojí, zvládnou skoro všechno. Když se však rozdělí, nic dobrého nedokážou.“ ( 4T 62) 
Služba je aktivním projevem lásky. Hleďme na Ježíšovu úžasnou oběť, a budeme naplněni láskou a touhou 
sloužit. 
   Principem světa bez Boha je nenávist a její dvojče – vzpoura. Vzpoura může být projevem nenávisti. 
Nepřítel se vzbouřil proti Bohu (Ez 28,16.17) a jeho vzpoura potrvá až do chvíle, než bude zničen. Vyměnil 
moc lásky za lásku k moci. V evangeliích čteme, že náboženští vůdcové Izraele nenáviděli moc, s níž Ježíš 
vystupoval. Nezměnilo je ani přímé Ježíšovo napomenutí. 
Ez 28:16.17  „16Pro množství tvých obchodů se tvé nitro naplnilo násilím a ty jsi zhřešil. I skolím tě, srazím z hory Boží, 
cherube ochránce, vyhladím tě zprostředka ohnivých kamenů. 
17Pro tvou krásu se stalo tvé srdce domýšlivým, pro svou skvělost jsi zkazil svoji moudrost, svrhnu tě k zemi, dám tě za 
podívanou králům.“ 

 

 
 
Otázky k rozhovoru 
1. Uvažuj nad principem lásky a povinnosti. Jak se projevuje láska bez povinnosti a povinnost bez lásky? 
Proč musejí obě působit zároveň? 
 

2. Přečti si Př 11,4.28. Jak těmto veršům rozumíš? Co se zde dozvídáme o bohatství? 
Př 11:4.28  „4V den prchlivosti neprospěje majetek, kdežto spravedlnost vysvobodí od smrti. … 28Kdo doufá ve své 
bohatství, padne, kdežto spravedliví budou rašit jako listí.“ 
 

3. Uvažujte společně nad Šalomounovým životem. Jak se dostal tak daleko od Boha? V knize Kazatel je 
mnoho textů, které popisují pomíjivost a prázdnotu majetku. Přečtěte si některé z nich. V tomto týdnu jsme 
se zamýšleli nad modlitbou, studiem Bible a nad vztahem s Kristem. Co konkrétně vám pomáhá vytrvat na 
cestě víry? 
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