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P�í�iny nejednoty 

STUDIUM BIBLE IV.Q2018 - verše         
P�í�iny nejednoty Týden od 7.10. do 13.10. 

 

� Texty na tento týden – Dt 28:1–14; Jr 3:14–18; Sd 17:6; 1Kr 12:1–16; 1K 1:10–17; Sk 20:25–31 
 

� Základní verš 
„Za�átek moudrosti je báze� p�ed Hospodinem a poznat Svatého je rozumnost.“ (P� 9:10) 
 

   Starozákonní proroci opakovan� vyzývali Izraelce, aby poslouchali Boží p�ikázání. Neposlušnost a lehko-

vážnost vedly k odpadnutí a nejednot�. Poslušnost Božího zákona m�la lidi nejen chránit od p�irozených 

následk� h�íchu, ale m�la je i odlišit od ostatních národ�. Následování Boží v�le m�lo vytvá�et harmonii 

mezi lidmi a posilovat jejich spole�né odhodlání odolat útok�m h�íšných pohanských praktik, které na n� 

doléhaly tém�� ze všech stran. Podle Božího zám�ru m�l být jeho lid svatý a m�l se stát sv�dkem pro okolní 

národy. 

   Mojžíš �ekl svému lidu: „Hle�, u�il jsem vás na�ízením a práv�m, jak mi p�ikázal Hospodin, m�j B�h, 

abyste je dodržovali v zemi, kterou p�icházíte obsadit. Bedliv� je dodržujte. To bude vaše moudrost a ro-

zumnost p�ed zraky lidských pokolení. Když uslyší všechna tato na�ízení, �eknou: ‚Jak moudrý a rozumný 

lid je tento veliký národ!‘“ (Dt 4,5.6) 

   Nebylo pochyb: Pokud by Boží lid z�stal v�rný, m�l být požehnaný a mohl se stát požehnáním pro jiné. 

Nev�rnost by je však vedla k �ad� problém�, mezi které pat�ila i nejednota. 
 

� Týden ve zkratce: 

- „Navra�te se, odpadlí synové“ 
- Každý d�lal, co uznal za správné 

- Rozd�lení hebrejského národa 
- Rozkol v Korintu 
- „P�ijdou mezi vás draví vlci“ 
- Podn�ty k zamyšlení 

 

NE 7. �íjna – „Navra�te se, odpadlí synové“ 
Jr 3:14  „„Navra�te se, odpadlí synové, je výrok Hospodin�v, nebo� já jsem váš manžel. P�ijmu vás, po 

jednom z m�sta, po dvou z �eledi, a uvedu vás na Sijón.“ 
Jr 3:12.13.15-18  „12Jdi a provolej sm�rem k severu tato slova: Navra� se, izraelská odpadlice, je výrok Hospodin�v, já 
se na vás neosopím, nebo� jsem milosrdný, je výrok Hospodin�v, nechovám hn�v nav�ky. 13Poznej však svou nepravost, 
dopustila ses nev�ry v��i Hospodinu, svému Bohu, zam��ila jsi své cesty k boh�m cizím, pod kdejaký zelený strom, mne 
jsi neposlouchala, je výrok Hospodin�v.“ … 15Dám vám pastý�e podle svého srdce a ti vás budou pást obez�etn� a prozí-
rav�. 16A stane se, že se v on�ch dnech na zemi rozmnožíte a rozplodíte, je výrok Hospodin�v. Nebude se už �íkat: ‚Schrá-
na smlouvy Hospodinovy,‘ ani jim na mysl nep�ijde, nebudou ji p�ipomínat, nebudou ji postrádat, nebude už zhotovena. 
17V onen �as nazvou Jeruzalém Hospodinovým tr�nem a shromáždí se v n�m ke jménu Hospodina v Jeruzalém� všechny 
pronárody a nikdy už nebudou žít podle svého zarputilého a zlého srdce. 18V on�ch dnech se d�m judský s domem izrael-
ským vydají spole�n� na cestu ze zem� na severu do zem�, kterou jsem dal do d�dictví jejich otc�m.““ 
Dt 28:1-14  „1Jestliže budeš opravdov� poslouchat Hospodina, svého Boha, a bedliv� dodržovat všechny jeho p�íkazy, 
které ti dnes udílím, vyvýší t� Hospodin, tv�j B�h, nad všechny pronárody zem�. 2A spo�inou na tob� všechna tato požeh-
nání, když budeš poslouchat Hospodina, svého Boha: 3Požehnaný budeš ve m�st� a požehnaný budeš na poli. 4Požehnaný 
bude plod tvého života i plodiny tvé role, plod tvého dobytka, vrh tvého skotu a p�ír�stek tvého bravu. 5Požehnaný bude 
tv�j koš a tvá díže. 6Požehnaný budeš p�i svém vcházení a požehnaný p�i svém vycházení. 7Hospodin dá, že tvoji nep�áte-
lé, kte�í proti tob� povstanou, budou p�ed tebou poraženi. Jednou cestou proti tob� vytáhnou a sedmi cestami budou p�ed 
tebou utíkat. 8Hospodin p�ikáže, aby s tebou bylo požehnání ve tvých sýpkách a na všem, k �emu p�iložíš ruku. Hospodin, 
tv�j B�h, ti bude žehnat v zemi, kterou ti dává. 9Hospodin si t� ustaví za svatý lid, jak ti p�isáhl, když budeš na p�íkazy 
Hospodina, svého Boha, dbát a chodit po jeho cestách. 10Všechny národy zem� budou vid�t, že se nazýváš Hospodinovým 
jménem, a budou se t� bát.11Hospodin ti dá nadbytek dobrého: plodu tvého života a plodu tvého dobytka i plodin tvé role 
v zemi, o které p�ísahal Hospodin tvým otc�m, že ti ji dá. 
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PÁ 12. �íjna – Podn�ty k zamyšlení 
 

P�e�ti si v knize Od slávy k úpadku kapitolu „Rozd�lení království“ a v knize Poslové nad�je a lásky 

kapitolu „Varovné poselství“. 

   „Pán touží, aby se jeho vyvolení služebníci nau�ili, jak se sjednotit v harmonickém úsilí. N�kterým se 

m�že zdát, že rozdílnosti v jejich darech a v darech jejich spolupracovník� jsou p�íliš velké na to, aby se 

mohli sjednotit ve svém úsilí. Když si však uv�domí, že evangelium je t�eba p�inést r�zným lidem a že 

a�koli n�kte�í odmítnou pravdu, kterou jim p�edstaví jeden pracovník, mohou své srdce otev�ít podání 

pravdy, kterou jim odlišným zp�sobem zprost�edkuje n�kdo jiný, pak možná budou usilovat o spolupráci. 

A� jsou jejich dary a talenty jakkoli odlišné, všechny m�že vést tentýž Duch. Každé jejich slovo a �in bude 

zjevovat dobrotu a lásku. A když bude každý pracovník v�rn� zastávat sv��ené místo a poslání, pak se 

naplní Kristova modlitba za jednotu jeho následovník� a celý sv�t pozná, že toto jsou jeho u�edníci.“      

(GW 483) 

 

� 
 
Otázky k rozhovoru 
1. V dnešní dob� není ni�ím novým starozákonní popis situace, kdy každý d�lal, co uznal za správné. Post-
modernizmus, který zpochyb�uje myšlenku jakékoliv úst�ední morální �i intelektuální autority, v kone�ném 
d�sledku jen dláždí cestu ke stejnému morálnímu chaosu, p�ed jakým nás Bible varuje. Jak na tuto výzvu 
m�žeme odpov�d�t jako jednotliví v��ící a jako církev? 
 

2. Uvažujte o p�íb�hu krále Rechabeáma a rozd�lení Izraele (1Kr 12). Co se z toho m�žeme nau�it pro náš 
dnešní život? 
 

3. Co mohou vedoucí církve a �lenové ud�lat, aby p�edcházeli konflikt�m a vzniku r�zných vzájemn� nevra-
živých skupin? Co d�lat, když se n�co takového objeví? Pro� je d�ležité �ešit problémy již v zárodku? Na co 
si musíme dávat pozor, abychom nepadli do stejné pasti, v jaké se ocitli v��ící v Korintu? 
 

4. Prostudujte si kontext pasáže v P� 6,16–19. Co se z t�chto text� m�žete nau�it, abyste mohli p�edcházet 
rozkol�m ve vašem sborovém spole�enství? 
P� 6:16-19  „16T�chto šest v�cí Hospodin nenávidí a sedmá je mu ohavností: 17p�ezíravé o�i, zrádný jazyk, ruce, které 
prolévají nevinnou krev, 18srdce osnující ni�emné plány, nohy rychle sp�chající za zlem, 19k�ivý sv�dek, který ší�í lži,        
a ten, kdo vyvolává mezi bratry sváry.“ 

 
� 
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15tak nem�že nikdo �íci, že jste byli pok�t�ni v moje jméno. 16Pok�til jsem i rodinu Št�pánovu. Jinak už nevím, že bych byl 
ješt� n�koho pok�til. 17Kristus m� totiž neposlal k�tít, ale zv�stovat evangelium, ovšem ne moudrostí slov, aby Krist�v k�íž 
nepozbyl smyslu.“ 
 

�T 11. �íjna – „P�ijdou mezi vás draví vlci“ 
Sk 20:25-31  „25Nyní vím, že m� už neuvidí nikdo z vás, k nimž jsem na svých cestách p�išel hlásat Boží 

království. 26Proto vám v tento den prohlašuji p�ed Bohem, že mou vinou nikdo nezahyne, 27nebo� jsem 

vám oznámil celou Boží v�li a nic jsem nezaml�el. 28Dávejte pozor na sebe i na celé stádo, ve kterém si 

vás Duch svatý ustanovil za strážce, abyste byli pastý�i Boží církve, kterou si B�h získal krví vlastního 

Syna. 29Vím, že po mém odchodu p�ijdou mezi vás draví vlci, kte�í nebudou šet�it stádo. 30I mezi vámi 

samými povstanou lidé, kte�í povedou scestné �e�i, aby strhli u�edníky na svou stranu. 31Bu�te proto 

bd�lí a pamatujte, že jsem se slzami v o�ích po t�i roky ve dne v noci každému z vás neustále ukazoval 

cestu.“ 
Ez 33:1-6  „1I stalo se ke mn� slovo Hospodinovo: 2„Lidský synu, mluv k syn�m svého lidu a �ekni jim: Uvedu-li na 
n�kterou zemi me�, lid zem� si vybere ze sebe jednoho muže a ustanoví jej strážcem. 3Když spat�í, že na zemi p�ichází 
me�, zaduje na polnici a bude varovat lid. 4Uslyší-li kdo hlas polnice, ale nedá se varovat a me� p�ijde a zachvátí jej, 
jeho krev padne na jeho hlavu. 5Slyšel hlas polnice, ale nedal se varovat, proto jeho krev padne na n�j; kdyby se byl dal 
varovat, byl by se zachránil. 6Jestliže však strážce uvidí me� p�icházet, ale nezaduje na polnici a lid nebude varován        
a me� p�ijde a zachvátí n�koho z nich, ten bude pro svou nepravost zachvácen, ale strážného budu volat za jeho krev       
k odpov�dnosti.““ 
Mt 7:15  „St�ezte se lživých prorok�, kte�í k vám p�icházejí v rouchu ov�ím, ale uvnit� jsou draví vlci.“ 
Ef 5:6-14  „6Nenechte se od nikoho svést prázdnými slovy, aby vás nestihl Boží hn�v jako ty, kdo ho neposlouchají. 
7Proto s nimi nem�jte nic spole�ného. 8I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán u�inil sv�tlem. 9Žijte proto jako d�ti 
sv�tla – ovocem sv�tla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda; 10zkoumejte, co se líbí Pánu. 11Nepodílejte se na neužite�-
ných skutcích tmy, naopak je nazývejte pravým jménem. 12O tom, co oni d�lají potají, je odporné i jen mluvit. 13Když se 
však ty v�ci správn� pojmenují, je jasné, o� jde. 14A kde se rozjasní, tam je sv�tlo. Proto je �e�eno: Probu� se, kdo spíš, 
vsta� z mrtvých, a zazá�í ti Kristus.“ 
Ko 2:8  „Dejte si pozor, aby vás n�kdo nesvedl prázdným a klamným filozofováním, založeným na lidských bájích, na 
vesmírných mocnostech, a ne na Kristu.“ 
2Tm 2:14-19  „14Toto p�ipomínej a p�ed tvá�í Boží naléhav� domlouvej brat�ím, aby se nep�eli o slova. Není to k ni�emu, 
leda k rozvrácení poslucha��. 15Usiluj o to, aby ses p�ed Bohem osv�d�il jako d�lník, který se nemá za� styd�t, protože 
správn� zv�stuje slovo pravdy. 16Bezbožným a planým �e�em se vyhýbej. Nebo� takoví lidé p�jdou stále dál ve své bezbož-
nosti 17a jejich u�ení se bude ší�it jako rakovina. K nim pat�í Hymenaios a Filétos, 18kte�í zbloudili z cesty pravdy, když 
�íkají, že naše vzk�íšení už nastalo; tak podvracejí víru n�kterých brat�í. 19Ovšem pevný Boží základ trvá a nese nápis 
‚Pán zná ty, kdo jsou jeho‘ a ‚a� se odvrátí od nespravedlnosti každý, kdo vyznává jméno Pán�‘.“ 
2Tm 3:12-17  „12A všichni, kdo cht�jí zbožn� žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování. 13Avšak se zlými lidmi a podvod-
níky to p�jde stále k horšímu, nebo� klamou jiné i sebe. 14Ty však setrvávej v tom, �emu ses nau�il a o �em jsi p�esv�d�en. 
Víš, od koho ses tomu nau�il. 15Od d�tství znáš svatá Písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista 
Ježíše. 16Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k u�ení, k usv�d�ování, k náprav�, k výchov� ve spravedlnosti, 
17aby Boží �lov�k byl náležit� p�ipraven ke každému dobrému �inu.“ 
2Tm 2:16 �SP  „Vyhýbej se prázdným sv�tským �e�em, nebo� ti, kdo tak mluví, budou stále víc postupovat 
k bezbožnosti.“ 
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12Hospodin ti otev�e svou št�drou pokladnici, nebesa, aby v pravý �as dal tvé zemi déš� a požehnal každé práci tvých 
rukou. Budeš p�j�ovat mnohým pronárod�m, ale sám si nebudeš muset p�j�ovat. 13Hospodin t� u�iní hlavou a ne chvos-
tem, budeš vždycky stoupat výš a neklesneš níž, budeš-li poslouchat p�íkazy Hospodina, svého Boha, které ti dnes udílím, 
abys je bedliv� dodržoval. 14Neuchýlíš se napravo ani nalevo od žádného ze slov, která vám dnes p�ikazuji, tím, že bys 
chodil za jinými bohy a sloužil jim.“ 
 

PO 8. �íjna – Každý d�lal, co uznal za správné 
Sd 2:11-13  „11Izraelci se dopoušt�li toho, co je zlé v Hospodinových o�ích, a sloužili baal�m. 12Opustili 

Hospodina, Boha svých otc�, který je vyvedl z egyptské zem�. Chodili za jinými bohy, za božstvy t�ch 

národ�, které byly kolem nich, a klan�li se jim. Tak Hospodina uráželi. 13Opustili Hospodina a sloužili 

Baalovi a Aštoret�.“ 

Sd 21:25  „V t�ch dnech nem�li v Izraeli krále. Každý d�lal, co uznal za správné.“ 
Sd 17:6  „V t�ch dnech nem�li v Izraeli krále. Každý d�lal, co uznal za správné.“ 
Sd 3:5-7  „5Izraelci tedy sídlili uprost�ed Kenaanc�, Chetejc�, Emorejc�, Perizejc�, Chivejc� a Jebúsejc�. 6Brali si jejich 
dcery za ženy a své dcery dávali jejich syn�m a sloužili jejich boh�m. 7Izraelci se dopoušt�li toho, co je zlé v Hospodino-
vých o�ích. Zapomn�li na svého Boha Hospodina a sloužili baal�m a ašerám.“ 
 

ÚT 9. �íjna – Rozd�lení hebrejského národa 
1Kr 12:6-19  „6Král Rechabeám… však nedbal rady starc�, kterou mu dávali, a radil se s mladíky, kte�í 

s ním vyrostli a te� byli v jeho službách. (…) 14Promluvil… podle rady mladík�: „M�j otec vás obtížil 

jhem, já k vašemu jhu ješt� p�idám. M�j otec vás trestal bi�i, já vás však budu trestat d�tkami.“ … 16Když 

celý Izrael uvid�l, že je král nevyslyšel, dal lid králi tuto odpov��: „Jaký podíl máme v Davidovi? Nemá-

me d�dictví v synu Jišajovu. Ke svým stan�m, Izraeli! Nyní pohle� na sv�j d�m, Davide!“ A Izrael se 

rozešel ke svým stan�m. 17Proto Rechabeám kraloval pouze nad Izraelci usedlými v judských m�stech. 

… 19Tak se vzbou�il Izrael proti domu Davidovu, a to trvá dodnes.“ 

P� 4:5.6  „5Získej moudrost, získej rozumnost. Na výroky mých úst nezapome�, neodchyl se od nich. 
6Neopoušt�j ji, bude t� st�ežit. Miluj ji, bude t� chránit.“ 
1Kr 12:1-5  „1Rechabeám se odebral do Šekemu. Do Šekemu totiž p�išel celý Izrael, aby ho ustanovil králem. 2Jarobeám, 
syn Nebat�v, se o tom doslechl, když byl ješt� v Egypt�, kam uprchl p�ed králem Šalomounem; Jarobeám se totiž usadil   
v Egypt�. 3Poslali pro n�j a povolali ho zp�t . Jarobeám p�išel s celým shromážd�ním Izraele a promluvili k Rechabeá-
movi: 4„Tv�j otec nás sev�el tvrdým jhem. Uleh�i nám nyní tvrdou službu svého otce a t�žké jho, které na nás vložil, a my 
ti budeme sloužit.“ 5Rechabeám jim �ekl: „Jd�te a po t�ech dnech se op�t ke mn� vra�te.“ A lid se rozešel.“ 
P� 4:1-9  „1Synové, slyšte otcovské kárání, pozornost v�nujte poznávání rozumnosti. 2Vždy� jsem vám p�edal výborné 
znalosti, moje u�ení neopoušt�jte: 3Když jsem byl jako syn u svého otce, útlý jediná�ek p�i své matce, 4on m� vyu�oval, 
�íkával mi: „Drž se celým srdcem mých slov, dbej na mé p�íkazy a budeš živ. 5Získej moudrost, získej rozumnost. Na 
výroky mých úst nezapome�, neodchyl se od nich . 6Neopoušt�j ji, bude t� st�ežit. Miluj ji, bude t� chránit. 7Po�átek 
moudrosti je : Snaž se získat moudrost, za všechno své jm�ní získej rozumnost. 8Obklop se jí, vyvýší t�; oslaví t�, když ji 
obejmeš. 9Vloží ti na hlavu p�vabný v�nec, ozdobnou korunu ti p�edá.“ 
P� 9:10  „Za�átek moudrosti je báze� p�ed Hospodinem a poznat Svatého je rozumnost.“ 
Jk 1:5  „Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, a� prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez vý�itek, a bude mu 
dána.“ 
 

ST 10. �íjna – Rozkol v Korintu 
1K 1:13  „Je snad Kristus rozd�len? Což byl Pavel za vás uk�ižován? Nebo jste byli pok�t�ni ve jméno 

Pavlovo?“ 
1K 1:10-17  „10Prosím vás, brat�í, pro jméno našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni byli svorni a nem�li mezi sebou 
roztržky, nýbrž abyste dosáhli plné jednoty smýšlení i p�esv�d�ení. 11Dov�d�l jsem se totiž o vás z domu Chloé, brat�í, že 
jsou mezi vámi spory. 12Myslím tím to, že se mezi vámi �íká: Já se hlásím k Pavlovi, já zase k Apollovi, já k Petrovi, já ke 
Kristu. 13Je snad Kristus rozd�len? Což byl Pavel za vás uk�ižován? Nebo jste byli pok�t�ni ve jméno Pavlovo? 14D�kuji 
Bohu, že jsem nikoho z vás nepok�til krom� Krispa a Gaia; 
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