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Opustit cestu svévolníků  Týden od 21. do 27. ledna

4

Opustit cestu svévolníků
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 ne-
podlehnout 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, ne-
mají 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 rozpo-
znat, co ovlivňuje naše touhy, a budeme přemýšlet nad Kristem – pravým smyslem života.

Budování společenství
 Podělte se ve skupině o to, co jste v posledním týdnu zažili. Jak vás tento prožitek ovlivnil ve vašem 

duchovním životě?
 Řekněte ostatním o situaci, kdy jste v poslední době vnímali výrazný projev Boží přítomnosti ve vašem 

životě. Vyjádřete veřejně Bohu své poděkování.

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
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Neděle 21. ledna  Opustit cestu svévolníků

Vztah s Kristem
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. (Ko 3,1.2)

Osobní studium
V úvodních verších nám Pavel zanechal dobrou radu do života. Jak ji můžeme prakticky naplňovat? Na-
padnou tě ještě jiné biblické texty, které tuto myšlenku vyjadřují?

Láska k majetku je jako silný řetěz, kterým jsme připoutáni ke světu. Nemusíme toho vlastnit mnoho, 
přesto se touha po bohatství může stát naším prokletím. Nepřítel hledá způsoby, jak nás odvést od spa-
sení. Lásku k majetku používá, aby k sobě přilákal co nejvíce lidí. Co nás před touto hrozbou ochrání?

Jediným lékem proti světskému způsobu myšlení je stálá oddanost Ježíši, odevzdání se jemu bez 
ohledu na životní okolnosti. Mojžíš „Kristovo pohanění pokládal za větší bohatství než všechny poklady 
Egypta, neboť upíral svou mysl k budoucí odplatě“ (Žd 11,26). Vztah s Ježíšem musí být naší prioritou. 
Chce, abychom se mu na základě našeho přesvědčení cele odevzdali, nestačí dát mu jen přednost před 
něčím jiným. Znamená to, že se Kristu máme odevzdat pro to, kým je a co pro nás udělal. Ne pro výhody, 
které víra v něj přináší.

Ježíš v nás má žít a jeho plány se mají stát našimi plány. Pravá odevzdanost znamená položit ruku 
na pluh a neohlížet se zpět (L 9,62). V takto odevzdaném člověku může Ježíš plně rozvinout jeho poten-
ciál a zlámat pouta, která ho pevně drží ve světě. Namísto věcí má být v centru naší pozornosti Kristus. Je 
to jediná cesta, jak žít naplněný život.

Aplikace
Vzpomeneš si na chvíli, kdy jsi získal něco, po čem jsi opravdu velmi toužil? Jak dlouho ti pocit štěstí a na-
plnění vydržel?

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Ježíš mu řekl: „Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží.“
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Opustit cestu svévolníků  Pondělí 22. ledna

Studium Božího slova
Zkoumáte Písma a myslíte si, že v nich máte věčný život; a Písma svědčí o mně. (J 5,39)

Potom začal [Ježíš] od  Mojžíše a  všech proroků a  vykládal jim to, co se na  něho vztahovalo 

ve všech částech Písma. (L 24,27)

Osobní studium
V těchto textech doporučoval Ježíš svým následovníkům (ale i odpůrcům) důkladné čtení Bible, zkou-
mání Božího slova. Proč? Jaký dopad to může mít na naše životy? Jak nám může studium Bible pomoci 
zaměřit mysl správným směrem?

Na světě se již prodalo více než šest miliard Biblí. Ke kolika z nich přistupují čtenáři jako ke slovu živého 
Boha? Kolik lidí je čte s upřímným a otevřeným srdcem, které chce poznat pravdu?

Studium Bible je „navigací“ ve zmateném světě. Bible je živým dílem božského původu a ukazuje nám 
pravdy, které nikde jinde nenajdeme. Je mapou pro každodenní život, rozvíjí mysl a pročišťuje charakter.

Bibli studujeme, protože je jedinečným zdrojem pravdy. Právě její pomocí poznáváme Ježíše tak, jak 
je nám představován. Zjišťujeme, kým je a co pro nás vykonal. Můžeme se do něj zamilovat a předat mu 
svůj život. Když budeme Ježíše následovat a poslouchat jeho slovo zjevené v Písmu, staneme se svobod-
nými. „Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodni“ (J 8,36).

Pokud si nedáme pozor, může nás láska k světskému způsobu života a k majetku snadno odvést 
od Boha. Věnujme proto čas Božímu slovu. Bible směřuje naši pozornost k věčnosti a duchovním skuteč-
nostem, které jsou pro nás klíčové. Láska k světským věcem nikdy nevede k správné duchovní morálce 
a biblické principy nahrazuje lakomstvím, sobectvím a smyslností. Nejvyšším cílem je pak získat všechno 
pro sebe. Láska zjevená v Bibli naopak buduje vztahy. Učí nás, jak je důležité vytvářet společenství s dru-
hými. Tyto dva postoje jsou v naprostém protikladu.

Aplikace
Jaké biblické texty o Ježíši máš nejraději? Proč? Co z Bible tě nejvíce oslovuje? Přemýšlej, jak se podělit 
s druhými o to, co jsi od Boha dostal.

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

Uzivatel
Zvýraznění
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Úterý 23. ledna  Opustit cestu svévolníků

Modlitba víry
Věřte, že všecko, oč v modlitbě poprosíte, je vám dáno, a budete to mít. (Mk 11,24)

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. (Žd 11,6)

Osobní studium
Proč je podle těchto textů pro naše modlitby tak důležitá právě víra? Co znamená přistupovat k Bohu 
s vírou?

Křesťané říkají, že víra je vztah s Bohem. Ve vztahu můžeme toho druhého poznávat a poznání Boha 
znamená věčný život (J 17,3). Pro každý vztah je klíčová komunikace. Včera jsme přemýšleli nad tím, jak 
s námi Bůh komunikuje prostřednictvím Písma. My s ním komunikujeme modlitbou.

Pokud se chceme ve svém životě zaměřit na nebeské věci, modlitba je zcela nezbytná. Při modlitbě 
přirozeně vnímáme nebeskou realitu i zde na zemi. Ne vždy je však naše modlitba zárukou, že svůj život 
předáváme Bohu. Někdy je jen vyjádřením našeho sobeckého „já“. Důležité je, abychom se modlili a zá-
roveň se odevzdali Bohu.

Americká zpěvačka Janis Joplin kdysi v jedné písni zpívala: „Pane, nekoupíš mi Mercedes?“ Ohradila se 
tak vůči materializmu těch, kteří vyznávají víru v Boha. Když se modlíme, ptejme se, zda hledáme Boží vůli, 
a ne svou. Modlitba má vyjadřovat naše podřízení se Bohu.

Pokud modlitba není spojena s vírou, nepřítel nám podstrkuje jen její levnou náhražku. „Modlitba 
a víra jsou úzce propojeny a nemůžeme je od sebe oddělovat. V modlitbě víry je ukryta božská moudrost. 
To musí pochopit každý, kdo chce, aby byl jeho život úspěšný. Kristus říká: ‚Věřte, že všecko, oč v modlitbě 
poprosíte, je vám dáno, a budete to mít‘ (Mk 11,24). Z jeho slov je jasné, že to, o co prosíme, musí být v sou-
ladu s Boží vůlí. Musíme prosit o to, co nám sám zaslíbil. Ať dostaneme cokoliv, musíme to použít k usku-
tečnění jeho vůle. Když tyto podmínky splníme, je Ježíšův slib jistý.“ (Ellen G. Whiteová, Prayer, str. 57)

Aplikace
Jaký je tvůj modlitební život a za co se modlíš? Co to říká o tvých životních prioritách? Za co by ses měl 
modlit?

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista.

-jcHB
Zvýraznění
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Opustit cestu svévolníků  Středa 24. ledna

Život v moudrosti
9„Kéž bys tedy dal svému služebníku srdce vnímavé, aby mohl soudit tvůj lid a dovedl rozlišovat 

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 ne-

žádal 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.“ (1Kr 3,9–12)

Osobní studium
Zamysli se nad Šalomounovou žádostí a Boží reakcí na ni. Co důležitého řekl Bůh Šalomounovi? Proč jsou 
Boží slova z tohoto textu tak důležitá i pro nás?

Šalomounova prosba k Bohu je jedním z krásných biblických příběhů. Chtěl, aby mu Bůh daroval chá-
pavé srdce, které bude umět správně vést Boží lid a rozlišovat mezi dobrým a špatným.

Šalomoun byl obdařen výjimečnou moudrostí. Pokud moudrost správně nevyužijeme, stane se jen 
zajímavou informací a ztratí svůj význam. To, že máme informace o Bohu a o tom, co od nás žádá, ne-
znamená, že budeme zachráněni. Bůh Šalomouna povolal na cestu následování, ale jeho neposlušnost 
ho z ní svedla. K rozumu přišel až na sklonku života, když v pokoře napsal: „Moudrost je lepší než perly, 
nevyrovnají se jí žádné skvosty“ (Př 8,11).

Moudrost se projevuje tehdy, když využíváme své poznání a porozumění. Poznání zahrnuje fakta, 
porozumění zase schopnost úsudku. Když tyto dva prvky spojíme, stává se moudrost součástí našeho 
života. Moudrý správce je ten, kdo poznání a porozumění používá současně.

Na Šalomounově příkladu vidíme, jak snadno lze i toho nejmoudřejšího člověka zlákat hmotným svě-
tem. Toto nebezpečí nastane tehdy, když člověk s Božími dary ve svém životě nezachází správně.

Aplikace
Prosíš Boha o moudrost? Jak si tento dar od Boha představuješ? Dokázal bys nějak popsat rozdíl mezi 
moudrostí, jak je běžně chápána, a moudrostí, kterou dává Bůh?

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
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Čtvrtek 25. ledna  Opustit cestu svévolníků

Působení Ducha svatého
Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene 

vám všecko, co jsem vám řekl. (J 14,26)

Osobní studium
Boj s různými svody můžeme v našem životě vyhrát jedině tehdy, pokud na nás působí Duch svatý. Jak 
se projevuje jeho přítomnost, když čelíme zkouškám? Jakým způsobem nás učí rozpoznat, co právě 
potřebujeme?

To, že na naší zemi probíhá velký spor, je realita. Náš život se snaží získat dvě strany. Jedna nás přitahuje 
ke Kristu (J 6,44) a druhá ke světu (1J 2,16). Když je v našem životě přítomen Duch svatý, vede nás na tu 
správnou stranu. Dává nám sílu být věrnými Bohu a nenechat se vést náladami, které udávají směr ve svě-
tě kolem. Když budeme s jeho pomocí žít věrně už tady na zemi, připravíme se na život v nebi.

Pavel v 1K 2,5 radí, aby se naše „víra nezakládala na moudrosti lidské, ale na moci Boží“.  Pokud se bu-
deme chtít vzepřít svodům světa, Duch svatý nás bude směrovat k Ježíši.

„Satan se snaží ovládnout lidskou mysl lživými teoriemi a tradicemi. Vede lidi ke zvrácenému život-
nímu stylu a kazí tak i jejich povahu. Duch svatý oslovuje člověka prostřednictvím Písma a zasévá mu 
do srdce pravdu.“ (DA 671; TV 429)

Ježíš nám daroval Ducha svatého, aby nám po jeho nanebevstoupení zjevoval Boha. Duch svatý nás 
má přivádět k Ježíši a dává nám sílu odolat svodům světského způsobu života.

Aplikace
V kterých oblastech tvého života je pro tebe nejtěžší odolávat lákadlům světa? Duch svatý ti může dát 
sílu odolat. Co ti může pomoci odevzdat se mu?

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a já ho vzkřísím v poslední den.

-jcHB
Zvýraznění
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.
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Opustit cestu svévolníků  Pátek 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 tou-
hou 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.

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?
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?

Praktický závěr
 Podělte se s ostatními ve skupině o to, co praktického jste se naučili z této lekce při studiu Bible. Jak lze 

toto naučení uvést do každodenního života?
Podněty k modlitbám
 Modlete se jeden za druhého, za své radosti i starosti.
 Modlete se spolu za ty, kteří z nějakého důvodu přestávají či již přestali navštěvovat vaše společenství. 

Jak jim můžete dát najevo, že je máte stále rádi?
 Modlete se i za lidi ve svém okolí (přátele, sousedy, příbuzné…), kterým byste rádi představili Boží 

lásku.

Konkrétní modlitební seznam mé třídy sobotní školy:
_______________________________________  ______________________________________

_______________________________________  ______________________________________

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
4V den prchlivosti neprospěje majetek, kdežto spravedlnost vysvobodí od smrti.28Kdo doufá ve své bohatství, padne, kdežto spravedliví budou rašit jako listí.

-jcHB
Zvýraznění
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.




