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Rozhodni se správn� Týden od 07.04. do 13.04. 

 

� Texty na tento týden – Ef 1:1–4; Mk 10:17– 22; Mt 7:24.25; P� 18:24; 1K 15:33; Kaz 2:1–11 
 

� Základní verš 
„Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit: zda božstv�m, 

kterým sloužili vaši otcové, když byli za �ekou Eufratem, nebo božstv�m Emorejc�, v jejichž zemi sídlíte. 

Já a m�j d�m budeme sloužit Hospodinu.“ (Joz 24:15) 
 

   Všimli jste si, že se v život� nep�etržit� rozhodujeme, neustále si vybíráme z více možností? Dalo by se to 
�íct i tak, že od rána, kdy vstaneme, do ve�era, kdy jdeme spát, je p�ed námi velké množství p�íležitostí si 
vybrat. Každý den je p�ed námi tolik rozhodnutí, že už o nich �asto ani neuvažujeme. Jednoduše se rozhod-
neme. 
   N�které volby jsou jednoduché a staly se pro nás zcela b�žnými. Jiné mohou zásadn� zm�nit náš život      
a mohou mít dokonce následky pro v��nost – nejen pro nás, ale i pro naše rodiny. 
   Je proto d�ležité, abychom p�emýšleli o rozhodnutích, která d�láme. Jde nám zejména o ta d�ležitá, která 
mohou ovlivnit život nejen nás samotných, ale i životy �len� naší rodiny.    Ur�it� mnozí z nás ješt� i dnes 
litují rozhodnutí, která jsme ud�lali už kdysi dávno. N�kte�í z nás žijí na troskách vlastních špatných roz-
hodnutí. Našt�stí existuje odpušt�ní, vykoupení a uzdravení – a to dokonce i pro ta nejhorší rozhodnutí. 
   Tento týden se budeme podrobn� v�novat tomu, jak se rozhodujeme, jak bychom m�li k rozhodnutím 
p�istupovat a jak mohou naše rozhodnutí ovlivnit nás i naše rodiny. 
 

� Týden ve zkratce: 
- Svobodná v�le, svobodná volba 
- Správná rozhodnutí 
- Výb�r p�átel 
- Výb�r životního partnera 
- Výb�r životního nasm�rování 
- Podn�ty k zamyšlení 

 

NE 7. dubna – Svobodná v�le, svobodná volba 
2 Tm 1:9.10  „9[B�h], který nás spasil a povolal svatým povoláním ne pro naše skutky, nýbrž ze svého 

rozhodnutí a z milosti, kterou nám daroval v Kristu Ježíši p�ed v��nými �asy 10a nyní zjevil p�íchodem 

našeho Spasitele Ježíše Krista. On zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející život v evangeliu.“ 
Ef 1:1-4  „1Pavel, z Boží v�le apoštol Ježíše Krista, brat�ím v�rným v Kristu Ježíši: 2Milost vám a pokoj od Boha Otce 
našeho a Pána Ježíše Krista. 3Pochválen bu� B�h a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obda�il vším 
duchovním požehnáním nebeských dar�; 4v n�m nás již p�ed stvo�ením sv�ta vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny 
p�ed jeho tvá�í.“ 
Tt 1:1.2  „1Pavel, Boží služebník a apoštol Ježíše Krista, poslaný k tomu, aby Boží vyvolené p�ivedl k ví�e a k poznání 
pravdy našeho náboženství, 2aby m�li nad�ji na v��ný život, jejž slíbil pravdomluvný B�h p�ed v�ky, a ve sv�j �as.“ 
Mt 25:41  „Potom �ekne t�m na levici: ‚Jd�te ode mne, prokletí, do v��ného ohn�, p�ipraveného �áblu a jeho and�l�m!“ 
Mk 10:17-22  „17Když se vydával na cestu, p�ib�hl k n�mu n�jaký �lov�k a poklekl p�ed ním a ptal se ho: „Mist�e dobrý, 
co mám d�lat, abych m�l podíl na v��ném život�?“ 18Ježíš mu �ekl: „Pro� mi �íkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedin� B�h. 
19P�ikázání znáš: Nezabiješ, nezcizoložíš, nebudeš krást, nevydáš k�ivé sv�dectví, nebudeš podvád�t, cti svého otce i svou 
matku!“ 20On mu na to �ekl: „Mist�e, to všecko jsem dodržoval od svého mládí.“ 21Ježíš na n�j s láskou pohled�l a �ekl: 
„Jedno ti schází. Jdi, prodej všecko, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi; pak p�ij� a následuj mne!“ 22On 
po t�ch slovech sv�sil hlavu a smuten odešel, nebo� m�l mnoho majetku.“ 
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18Každý si tedy vzal svou kadidelnici, dali do nich ohe�, vložili do nich kadidlo a postavili se ke vchodu do stanu setkává-
ní, i Mojžíš a Áron. 19Kórach shromáždil proti nim celou pospolitost ke vchodu do stanu setkávání. Vtom se celé pospoli-
tosti ukázala Hospodinova sláva. 20Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: 21„Odd�lte se od této pospolitosti. Chci    
s nimi rázn� skoncovat.“ 22Oba padli na tvá� a volali: „Bože, Bože duch� veškerého tvorstva, jen jediný muž zh�ešil a ty 
bys byl rozlícen na celou pospolitost?“ 23Hospodin promluvil k Mojžíšovi: 24„Domluv pospolitosti: Vykli�te prostor 
kolem p�íbytku Kórachova, Dátanova a Abíramova!“ 25Mojžíš se hned odebral k Dátanovi a Abíramovi a starší izraelští 
šli za ním. 26Promluvil k pospolitosti: „Odstupte od stan� t�chto svévolných muž� a nedotýkejte se ni�eho, co je jejich, 
abyste nebyli smeteni spolu se všemi jejich h�íchy.“ 27I vyklidili okolí p�íbytku Kórachova, Dátanova a Abíramova. Dátan 
a Abíram však vyšli a postavili se u vchodu do svých stan� se svými ženami, syny a d�tmi. 28Mojžíš �ekl: „Podle toho 
poznáte, že m� poslal Hospodin, abych �inil všechny tyto skutky, a že ned�lám nic z vlastní v�le: 29Jestliže tito lidé ze-
m�ou, jako umírá každý �lov�k, a postihne je obecný lidský úd�l, neposlal m� Hospodin. 30Jestliže však Hospodin stvo�í 
n�co mimo�ádného a p�da rozev�e sv�j ch�tán a pohltí je se vším, co je jejich, takže sestoupí zaživa do podsv�tí, poznáte, 
že tito muži znevážili Hospodina.“ 31Sotva to všechno domluvil, rozpoltila se pod nimi p�da, 32zem� otev�ela sv�j ch�tán  
a pohltila je i jejich obydlí a všechny lidi, kte�í byli s Kórachem, i všechen majetek.“ 

 
� 

 
Otázky k rozhovoru 
1. Která svobodná rozhodnutí jsi tento týden ud�lal? Co vypovídají o tob� a o tvém vztahu k Bohu a ostat-
ním lidem? Zm�nil bys rád n�které z nich? Pro�? 
 

2. Uve�te p�íklady n�kterých biblických postav, které u�inily špatné rozhodnutí. Co se m�žete z jejich chyb 
nau�it? Jak jejich nesprávné rozhodnutí ovlivnilo jejich rodinu? 
 

3. Každý z nás n�kdy ud�lal rozhodnutí, kterého s odstupem �asu litoval. Pro� je evangelium dobrou zprá-
vou i pro takové situace? Na které zaslíbení Písma se m�žeš odvolávat v dob� trápení a pocit� viny ze špat-
ných rozhodnutí? 
 

4. Kdyby za tebou p�išel n�kdo s prosbou, že si chce promluvit o svém budoucím manželství, jaké rady bys 
mu dal? Na které biblické principy by ses mu snažil poukázat v souvislosti s d�ležitými rozhodnutími p�i 
vstupu do manželství? 

 
� 
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10V ni�em, co si žádaly mé o�i, jsem jim nebránil, svému srdci jsem neodep�el žádnou radost a mé srdce se radovalo ze 
všeho, za �ím jsem se pachtil, a to byl m�j podíl ze všeho mého pacht�ní. 11I pohlédl jsem na všechno, co bylo mýma 
rukama vykonáno, na své klopotné pacht�ní, a hle, všechno je pomíjivost a honba za v�trem; a žádný užitek z toho pod 
sluncem není.“ 
1Tm 6:10  „Ko�enem všeho toho zla je láska k pen�z�m. Z touhy po nich n�kte�í lidé zbloudili z cesty víry a zp�sobili si 
mnoho trápení.“ 
Gn 2:15  „Hospodin B�h postavil �lov�ka do zahrady v Edenu, aby ji obd�lával a st�ežil.“ 
 

PÁ 12. dubna – Podn�ty k zamyšlení 
 

   V celém Písmu nacházíme téma svobodné v�le �lov�ka. Adam s Evou m�li p�ed pádem do h�íchu (Gn 3) 
svobodnou v�li, ale nanešt�stí ji použili ke špatnému rozhodnutí. Pokud i nepadlé bytosti ve své dokonalosti 
nesprávn� použily svobodnou v�li, o co v�tší je to problém pro nás, kte�í jsme tolik ovlivn�ni h�íchem. 
   Pot�ebujeme si uv�domit, že svobodná v�le nám skute�n� dává svobodu. Znamená to, že bez ohledu na 
tlak, který na nás p�sobí – z okolí i z našeho nitra – nejsme nuceni ud�lat špatné rozhodnutí. Díky Boží 
moci v nás m�žeme naši svobodnou v�li využít k tomu, abychom se rozhodovali správn�. Je proto d�ležité 
pe�liv� zvažovat naše rozhodnutí – a to p�edevším pokud jde o rozhodnutí, která mohou ovliv�ovat i naše 
rodiny. Svobodné rozhodnutí Kaina zabít svého bratra Ábela m�lo ni�ivý vliv na celou rodinu. Svobodné 
rozhodnutí Josefových bratr� prodat ho do otroctví, m�lo zni�ující vliv na život jejich otce. „Když si ji 
prohlédl, zvolal: ‚Suknice mého syna! Sežrala ho divá zv��! Rozsápán, rozsápán je Josef!‘ I roztrhl Jákob 
sv�j šat, p�es bedra p�ehodil žín�né roucho a truchlil pro syna mnoho dní. P�išli všichni jeho synové             
a všechny jeho dcery, aby ho pot�šili, ale on se pot�šit nedal. Na�íkal: ‚Ve smutku sestoupím za synem do 
podsv�tí.‘ Tak oplakával otec Josefa.“ (Gn 37,33–35) 
   V Písmu i v život� m�žeme najít p�íklady toho, jak dobré nebo špatné svobodné rozhodnutí jednotlivc� 
ovlivnilo ostatní �leny jejich rodiny. Jako p�íklady z Písma mohou sloužit Kórach, Dátan a Abíram (Nu 
16,1–32). 
Gn 37:33-35  „33Když si ji prohlédl, zvolal: „Suknice mého syna! Sežrala ho divá zv��! Rozsápán, rozsápán je Josef!“   
34I roztrhl Jákob sv�j šat, p�es bedra p�ehodil žín�né roucho a truchlil pro syna mnoho dní. 35P�išli všichni jeho synové    
a všechny jeho dcery, aby ho pot�šili, ale on se pot�šit nedal. Na�íkal: „Ve smutku sestoupím za synem do podsv�tí.“ Tak 
oplakával otec Josefa.“ 
Nu 16:1-32  „1Kórach, syn Jishára, syna Kehatova, syna Léviho p�ibral Dátana a Abírama, syny Elíabovy, též Óna, syna 
Peletova, Rúbenovce, 2a s dv�ma sty padesáti muži povstali proti Mojžíšovi; byli to Izraelci, p�edáci pospolitosti, kte�í 
zastupovali lid p�i slavnostech, muži pov�stní. 3Shromáždili se proti Mojžíšovi a Áronovi a vy�ítali jim: „P�íliš mnoho si 
osobujete . Celá pospolitost, všichni v ní jsou svatí a Hospodin je uprost�ed nich. Pro� se povznášíte nad Hospodinovo 
shromážd�ní?“ 4Když to Mojžíš uslyšel, padl na tvá�. 5Potom promluvil ke Kórachovi a celé jeho skupin�: „Ráno oznámí 
Hospodin, kdo je jeho a kdo je svatý, komu tedy dovolí, aby k n�mu p�istupoval. Koho vyvolí, tomu dovolí, aby k n�mu 
p�istupoval. 6Ud�lejte toto: Vezm�te si kadidelnice, Kórach a celá jeho skupina, 7a zítra do nich dejte ohe� a vložte na n� 
p�ed Hospodinem kadidlo. Muž, kterého vyvolí Hospodin, ten bude svatý. P�íliš mnoho si osobujete , Léviovci!“ 8Potom 
�ekl Mojžíš Kórachovi: „Nuže poslyšte, Léviovci. 9Je vám to málo, že vás B�h Izraele odd�lil od pospolitosti Izraele         
a dovolil, abyste k n�mu p�istupovali, vykonávali službu p�i Hospodinov� p�íbytku, stáli p�ed pospolitostí a p�isluhovali 
jí? 10Dovolil p�istupovat tob� i všem tvým brat�ím Léviovc�m s tebou. A vy se domáháte i kn�žského ú�adu. 11To znamená, 
že ty a celá tvoje skupina se srocujete proti Hospodinu. Co je Áron, že proti n�mu reptáte?“ 12Nato dal Mojžíš p�edvolat 
Dátana a Abírama, syny Elíabovy. Odpov�d�li: „Nep�ijdeme. 13Což je to málo, že jsi nás vyvedl ze zem� oplývající mlé-
kem a medem, abys nás umo�il na poušti? To se ješt� opovažuješ d�lat ze sebe nad námi velitele? 14Ješt� jsi nás neuvedl 
do zem� oplývající mlékem a medem, ješt� jsi nám nedal do d�dictví pole ani vinice. To chceš vyloupnout t�mto muž�m 
o�i? Nep�ijdeme.“ 15Mojžíš zlobn� vzplanul a volal k Hospodinu: „Neobracej se k jejich ob�tním dar�m. Ani jediného 
osla jsem od nich nevzal a nikomu z nich jsem neud�lal nic zlého.“ 16Mojžíš potom Kórachovi na�ídil: „Ty a celá tvoje 
skupina bu�te zde p�ed Hospodinem. Zítra tu budete , ty, oni i Áron. 17Každý si vezm�te svou kadidelnici; dáte do ní 
kadidlo a p�inesete každý svou kadidelnici p�ed Hospodina, dv� st� padesát kadidelnic. Také ty a Áron, každý svou 
kadidelnici.“ 

3 

 
 
 

 
                                    

�  0    2 

  JERRY  

Rozhodni se správn� 

Pr�vodce studiem BIBLE II.Q2019 - verše         

Rozhodni se správn� Týden od 07.04. do 13.04. 

 

PO 8. dubna – Správná rozhodnutí 
Mt 7:24.25  „24A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který po-

stavil sv�j d�m na skále. 25Tu spadl p�íval, p�ihnaly se vody, zvedla se vich�ice, a vrhly se na ten d�m; ale 

nepadl, nebo� m�l základy na skále. “ 
1Te 5:16.17  „16Stále se radujte, 17v modlitbách neustávejte.“ 
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.“ 
Iz 1:19  „Budete-li povolní a poslechnete, budete požívat dobrých dar� zem�.“ 
Ž 119:105  „Sv�tlem pro mé nohy je tvé slovo, osv�cuje moji stezku.“ 
2Tm 3:16  „Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k u�ení, k usv�d�ování, k náprav�, k výchov� ve spravedl-
nosti.“ 
P� 3:5.6  „5D�v��uj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. 6Poznávej ho na všech svých cestách, on 
sám nap�ímí tvé stezky.“ 
Iz 58:11  „Hospodin t� povede neustále, bude t� sytit i v krajinách vyprahlých, zdatnost dodá tvým kostem; budeš jako 
zahrada zavlažovaná, jako vodní z�ídlo, jemuž se vody neztrácejí.“ 
P� 15:22  „Plány selžou bez spole�né porady, kdežto p�i množství rádc� se uskute�ní.“ 
P� 24:6  „Boj ve� s rozvahou, ve množství rádc� je vít�zství.“ 
 

ÚT 9. dubna – Výb�r p�átel 
P� 18:24  „P�átelit se s kdekým je ke škod�; kdo však miluje, p�ilne víc než bratr. “ 
P� 12:26  „Spravedlivý prozkoumává svému p�íteli cestu , kdežto svévolníky jejich cesta zavede.“ 
P� 17:17  „V každi�kém �ase miluje p�ítel, zrodil se bratrem pro doby soužení.“ 
P� 22:24.25  „24Nep�átel se s hn�vivým �lov�kem a s mužem vzn�tlivým se nestýkej, 25a� se nep�izp�sobíš jeho stezkám     
a nenastražíš lé�ku své duši.“ 
1S 18:1  „I skon�il rozhovor se Saulem. Jónatan p�ilnul celou duší k Davidovi, zamiloval si ho jako sebe sama.“ 
 

ST 10. dubna – Výb�r životního partnera 
Ž 119:102.103  „102Neodchyluji se od tvých soud�, nebo� ty mi ukazuješ cestu. 103Jak lahodnou chu� má, 

co ty �íkáš! Sladší než med je to pro má ústa. “ 
Ž 37:27  „Odstup od zla, konej dobro, nav�ky pak budeš bydlet v zemi.“ 
Ž 119:97  „Jak jsem si tv�j Zákon zamiloval! Každý den o n�m p�emýšlím.“ 
1K 15:33  „Neklamte se: ‚špatná spole�nost kazí dobré mravy.‘“ 
Jk 1:23-25  „23Vždy� kdo slovo jen slyší a nejedná podle n�ho, ten se podobá muži, který v zrcadle pozoruje sv�j vzhled; 
24podívá se na sebe, odejde a hned zapomene, jak vypadá. 25Kdo se však zahledí do dokonalého zákona svobody a vytrvá, 
takže není zapomn�tlivý poslucha�, nýbrž také jedná, ten bude blahoslavený pro své skutky.“ 
Mt 7:3.12  „3Jak to, že vidíš t�ísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ? … 12Jak byste cht�li, aby 
lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi; v tom je celý Zákon i Proroci.“ 
 

�T 11. dubna – Výb�r životního nasm�rování 
Kaz 2:11  „I pohlédl jsem na všechno, co bylo mýma rukama vykonáno, na své klopotné pacht�ní, a hle, 

všechno je pomíjivost a honba za v�trem; a žádný užitek z toho pod sluncem není. “ 
Kaz 2:1-11  „1�ekl jsem si v srdci: Nuže, te� to zkusím s radovánkami a pop�eji si dobrého. A hle, také to je pomíjivost! 
2O smíchu jsem �ekl: Je to zt�ešt�nost, o radosti pak: Co to provádíš? 3Usmyslil jsem si, že své t�lo osv�žím vínem, a�koli 
mé srdce tíhne k moudrosti, a že se chopím té pomatenosti, dokud nezjistím, co dobrého pod nebem mají lidští synové        
z toho , co konají ve vym��ených dnech svého života. 4Podnikal jsem velkolepá díla, postavil jsem si domy, vysázel vinice, 
5založil si zahrady a sady a v nich vysadil kdejaké ovocné stromoví, 6z�ídil jsem si i vodní nádrže pro zavlažování lesních 
porost�. 7Nakoupil jsem si otrok� a otroky� a m�l jsem i doma narozenou �ele� , stád skotu a bravu jsem m�l víc než 
všichni, kdo byli v Jeruzalém� p�ede mnou. 8Nahromadil jsem si také st�íbro a zlato a zabral i vlastnictví král� a krajin; 
opat�il jsem si zp�váky a zp�va�ky i rozkoše syn� lidských, milostnice. 9Stal jsem se velikým a p�ed�il jsem všechny, kte�í 
byli v Jeruzalém� p�ede mnou; nadto p�i mn� stála má moudrost. 
 

2 


