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Týden od 7. do 13. dubnaLekce 2

Rozhodni se správn  
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 životě nepřetržitě rozhodujeme, neustále si vybíráme z více možnos-
tí? Dalo by se to říct i tak, že od rána, kdy vstaneme, do večera, kdy jdeme spát, je před námi 
velké množství příležitostí si vybrat. Každý den je před námi tolik rozhodnutí, že už o nich 
často ani neuvažujeme. Jednoduše se rozhodneme.

Některé volby jsou jednoduché a staly se pro nás zcela běžnými. Jiné mohou zásadně 
změnit náš život a mohou mít dokonce následky pro věčnost – nejen pro nás, ale i pro naše 
rodiny.

Je proto důležité, abychom přemýšleli o rozhodnutích, která děláme. Jde nám zejména 
o ta důležitá, která mohou ovlivnit život nejen nás samotných, ale i životy členů naší rodiny.

Určitě mnozí z nás ještě i dnes litují rozhodnutí, která jsme udělali už kdysi dávno. Ně-
kteří z nás žijí na troskách vlastních špatných rozhodnutí. Naštěstí existuje odpuštění, 
vykoupení a uzdravení – a to dokonce i pro ta nejhorší rozhodnutí.

Tento týden se budeme podrobně věnovat tomu, jak se rozhodujeme, jak bychom měli 
k rozhodnutím přistupovat a jak mohou naše rozhodnutí ovlivnit nás i naše rodiny.

 Pod lte se ve skupin  o to, co jste v posledním týdnu zažili. Jak vás tento prožitek 
ovlivnil ve vašem duchovním život ?

 ekn te ostatním o situaci, kdy jste v poslední dob  vnímali výrazný projev Boží 
p ítomnosti ve vašem život . Vyjád ete ve ejn  Bohu své pod kování.

Budování spole enství

-jcHB
Zvýraznění
Týden ve zkratce:- Svobodná vůle, svobodná volba- Správná rozhodnutí- Výběr přátel- Výběr životního partnera- Výběr životního nasměrování- Podněty k zamyšlení

-jcHB
Zvýraznění
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SVOBODNÁ V LE, SVOBODNÁ VOLBA
9[B h], který nás spasil a povolal svatým povoláním ne pro naše skutky, nýbrž ze svého roz-
hodnutí a z milosti, kterou nám daroval v Kristu Ježíši p ed v nými asy 10a nyní zjevil p ícho-
dem našeho Spasitele Ježíše Krista. On zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející život v evangeliu. 
(2Tm 1,9.10)

Osobní studium
Někteří křesťané věří, že Bůh už před jejich 
narozením rozhodl, zda budou spaseni nebo 
ne. Tento teologický přístup tvrdí, že lidé, kte-
ří budou na konci zatraceni, přijdou o věčnost 
proto, že to tak Bůh ve své moudrosti rozho-
dl. Znamená to tedy, že nezáleží na volbách 
konkrétního člověka – pokud tak rozhodl 
Bůh, takový jedinec bude zatracen.

Naštěstí jako adventisté sedmého dne – spo-
lu s většinou ostatních křesťanů  – věříme, že 
Boží vůlí je zachránit každého člověka. Bůh nás 
vyvolil ke spasení a záleží jen na rozhodnutí 
každého jednotlivce, zda tuto nabídku přijme 
a bude zachráněn, nebo ne.

Uvažuj o textech Ef 1,1–4; Tt 1,1.2 a 2Tm 1,9.10. 
Co tyto verše mluví o vyvolení Bohem? Kdy si 
Bůh vyvolil lidi ke spasení?

Toto biblické poselství je úžasné, avšak 
přesto budou někteří lidé zatraceni (Mt 25,41). 
Je to proto, že ačkoliv Bůh touží zachránit 
každého, dal člověku úžasný dar, kterým je 
svobodná vůle.

Uvažuj o textu Mk 10,17–22. Co se z těchto 
veršů můžeme dozvědět o svobodné vůli 
člověka?

Bůh nás nenutí, abychom ho milovali. 
Aby láska zůstala láskou, musí vycházet 
z dobrovolnosti, ze svobodného rozhod-
nutí. Bible znovu a znovu vypráví příběh 
Boha, který se sklání k ztracenému člověku 
a touží, aby mu člověk – bez jakéhokoliv ná-
tlaku – odevzdal své srdce. Tuto skutečnost 
můžeme nejlépe pozorovat v životě a službě 
Ježíše Krista a ve způsobu, jak na jeho po-
zvání reagovali lidé, kteří se mohli svobod-
ně rozhodnout. Některé k sobě přitáhl, jiní 
usilovali o jeho smrt.

Ano, Bůh nás vyvolil ke spasení, ale 
v konečném důsledku musí každý z nás 
učinit rozhodnutí, zda jeho záchranu při-
jme. Mnohé věci v našem životě nemůže-
me ovlivnit ani o nich svou vůlí jakkoliv 
rozhodovat. V otázce naší věčné záchrany 
nám ale Bůh tuto možnost dává. Není po-
chyb o tom, že ze všech našich životních 
rozhodnutí je právě rozhodnutí sloužit 
Bohu tím, které má pro nás největší důsled-
ky. Toto naše rozhodnutí ovlivní nejen nás, 
ale i všechny, kteří naše rozhodování pozo-
rují. A největší vliv to bude mít samozřejmě 
na lidi, kteří jsou nám nejblíže – na členy 
naší rodiny.

Jak bys svému p íteli vysv tlil, že rozhodnutí pro Boha má svou hodnotu jen tehdy, když 
ho lov k d lá up ímn  a rozhodne se svobodn ?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
1Pavel, z Boží vůle apoštol Ježíše Krista, bratřím věrným v Kristu Ježíši:2Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.3Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů;4v něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří.

-jcHB
Zvýraznění
1Pavel, Boží služebník a apoštol Ježíše Krista, poslaný k tomu, aby Boží vyvolené přivedl k víře a k poznání pravdy našeho náboženství,2aby měli naději na věčný život, jejž slíbil pravdomluvný Bůh před věky, a ve svůj čas

-jcHB
Zvýraznění
Potom řekne těm na levici: ‚Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům!

-jcHB
Zvýraznění
17Když se vydával na cestu, přiběhl k němu nějaký člověk a poklekl před ním a ptal se ho: „Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?“18Ježíš mu řekl: „Proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh.19Přikázání znáš: Nezabiješ, nezcizoložíš, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, cti svého otce i svou matku!“20On mu na to řekl: „Mistře, to všecko jsem dodržoval od svého mládí.“21Ježíš na něj s láskou pohleděl a řekl: „Jedno ti schází. Jdi, prodej všecko, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne!“22On po těch slovech svěsil hlavu a smuten odešel, neboť měl mnoho majetku.
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SPRÁVNÁ ROZHODNUTÍ
24A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil 
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. (Mt 7,24.25)

Osobní studium
Většina z nás si velmi dobře uvědomuje, 
jak důležité je dělat správná rozhodnutí. 
Víme také, jak negativně mohou špatná roz-
hodnutí ovlivnit náš život a životy našich 
blízkých. Otázka však zní: Jak se můžeme 
naučit dělat ta správná rozhodnutí?

V následujících verších můžeme najít 
poměrně obecné kroky, které nám mohou 
pomoci v našem úsilí dělat správná rozhod-
nutí. Jak bys tyto kroky pojmenoval? Jaké 
další bys k nim přidal?

1. 1Te 5,17; Jk 1,5

2. Iz 1,19; Mt 7,24.25

3. Ž 119,105; 2Tm 3,16

4. Př 3,5.6; Iz 58,11

5. Př 15,22; 24,6

Při důležitých rozhodnutích, která dě-
láme, je důležité, abychom se v modlitbách 
obraceli na Boha. Měli bychom se také 
ujistit, že naše volba není v rozporu ani 
s Božím zákonem, ani s principy Božího 
slova. Pro správné rozhodnutí je potřeba 
i to, abychom Bohu důvěřovali a podřídili 
se jeho vůli. V modlitbě bychom měli prosit 
o to, abychom naším rozhodnutím Boha 
oslavili. 

A pokud jsou naše osobní touhy v rozpo-
ru s Božím plánem pro náš život, měli by-
chom se mu umět podřídit. Při rozhodová-
ní nám mohou být velkou pomocí i moudří 
a pokorní rádci. Ujištěním by nám mělo 
být vědomí, že Bůh nás miluje a chce pro 
nás to nejlepší. Pokud to vírou přijmeme, 
pak můžeme v důvěře dělat i velmi důležitá 
rozhodnutí.

Jak se v život  rozhoduješ v d ležitých otázkách? Co je pro tebe p i rozhodování nejd -
ležit jší?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
16Stále se radujte,17v modlitbách neustávejte.

-jcHB
Zvýraznění
Budete-li povolní a poslechnete, budete požívat dobrých darů země.

-jcHB
Zvýraznění
Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.

-jcHB
Zvýraznění
5Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.6Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.

-jcHB
Zvýraznění
Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána.

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti

-jcHB
Zvýraznění
Hospodin tě povede neustále, bude tě sytit i v krajinách vyprahlých, zdatnost dodá tvým kostem; budeš jako zahrada zavlažovaná, jako vodní zřídlo, jemuž se vody neztrácejí.

-jcHB
Zvýraznění
Plány selžou bez společné porady, kdežto při množství rádců se uskuteční.

-jcHB
Zvýraznění
Boj veď s rozvahou, ve množství rádců je vítězství.
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VÝB R P ÁTEL
P átelit se s kdekým je ke škod ; kdo však miluje, p ilne víc než bratr. (P  18,24)

Osobní studium
Mezi naše důležitá rozhodnutí patří výběr 
přátel. Obvykle nevěnujeme příliš mnoho 
času a úsilí otázce, kdo by měl být naším 
přítelem a kdo ne. Jednoduše trávíme čas 
s lidmi, kteří se těší ze stejných věcí jako my, 
a přátelství se vyvine postupně.

Jaké principy pro výběr přátel se dají 
najít v následujících verších? Které z těchto 
principů považuješ za nejdůležitější? Proč?

Př 12,26

Př 17,17

Př 18,24

Př 22,24.25

Možná to zní samozřejmě, ale abychom 
měli přátele, potřebujeme být přátelští. Ně-
kteří lidé možná netuší, proč jsou osamoceni, 
ale tím, co od nich odhání druhé pryč, může 
být být právě jejich nevrlost a nepříjemná 
povaha. „I ti nejlepší z nás mají tyto nepěkné 
povahové vlastnosti. Když si vybíráme přá-
tele, měli bychom myslet i na to, aby je od nás 
neodehnalo poznání, že nejsme dokonalí. 

Druhé lidi bychom měli milovat a projevovat 
jim úctu i přes jejich nepřehlédnutelné chyby 
a nedostatky – to je totiž projev Kristova 
Ducha. Měli bychom se učit chápat nedostat-
ky druhých s pokorou, uctivostí a trpělivou 
laskavostí. To nám pomůže zbavit se omeze-
nosti a sobectví a naučí nás to velkorysosti 
a citlivosti.“ (PaM 95)

Mezi nejznámější příběhy o přátelství 
patří příběh o Davidovi a Jónatanovi. Kdy-
by byl Saul, první král Izraele a Jónatanův 
otec, věrný Bohu a poslušný, jeho králov-
ství mohlo trvat několik generací a Jónatan 
mohl být jeho následníkem na královském 
trůnu. Když se ukázalo, že Saul není svého 
povolání hoden, Bůh si za nového krále Iz-
raele vyvolil Davida. To však znamenalo, že 
se králem nemůže stát Jónatan, ačkoli trůn 
by mohl dědičně patřit právě jemu. Mimo 
jiné jde o názorný příklad toho, jak špatné 
rozhodnutí jednoho člena rodiny (Saula) 
ovlivní jiného člena rodiny (Jónatana).

Jónatan však neprojevil vůči Davidovi 
žádný hněv ani žádnou závist. Naopak, roz-
hodl se Davidovi pomoci a ochránit ho před 
hněvem svého otce Saula. „Jónatan přilnul 
celou duší k Davidovi, zamiloval si ho jako 
sebe sama.“ (1S 18,1) Jde o krásný a silný pří-
klad opravdového přátelství.

Biblický text 1K 15,33 zní ve v tšin  eských p eklad  následovn : „Neklamte se: ‚Špatná 
spole nost kazí dobré mravy.‘“ ( EP) ecký text je možné p eložit i následovn : „Špatné 
vztahy ( ecky homiliai – „vztahy“, ale i „vzájemná komunikace“ nebo „ e i“) kazí dobré 
mravy.“ Jaká je tvá vlastní zkušenost s p áteli, kte í ti ublížili, i když to v bec nem li 
v úmyslu? Jak m že chybný výb r p átel ublížit rodinným vztah m?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Spravedlivý prozkoumává svému příteli cestu , kdežto svévolníky jejich cesta zavede.

-jcHB
Zvýraznění
V každičkém čase miluje přítel, zrodil se bratrem pro doby soužení.

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
24Nepřátel se s hněvivým člověkem a s mužem vznětlivým se nestýkej,25ať se nepřizpůsobíš jeho stezkám a nenastražíš léčku své duši.

-jcHB
Zvýraznění
I skončil rozhovor se Saulem. Jónatan přilnul celou duší k Davidovi, zamiloval si ho jako sebe sama.

-jcHB
Zvýraznění
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VÝB R ŽIVOTNÍHO PARTNERA
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 119,102.103)

Osobní studium
Pokud platí, že si máme velmi pozorně vy-
bírat své přátele, pak mnohem opatrnější 
a pečlivější bychom měli být při výběru své-
ho budoucího životního partnera. Adam ob-
držel nesmírné požehnání tím, že Bůh pro něj 
stvořil životní společnici – vlastníma rukama 
a z Adamova těla. Adamův výběr byl jedno-
duchý, protože Eva byla jediná a byla dokona-
lá. My ostatní to máme trochu těžší, protože 
nikdo z nás není dokonalý a na výběr máme 
velké množství možných partnerů.

Jelikož toto rozhodnutí je opravdu dů-
ležité, Bůh nás v této oblasti našeho života 
nenechal bez poučení a rad. Kromě všech 
správných kroků, o kterých jsme uvažovali 
v části na pondělí, bychom měli v souvislosti 
s výběrem životního partnera přidat ještě 
několik dalších kroků (podrobněji se otázce 
manželství budeme věnovat v šesté lekci). 
Kromě rozhodnutí sloužit Hospodinu patří 
naše rozhodnutí o budoucím životním part-
nerovi mezi ta, která nejvážnějším způsobem 
ovlivní náš život.

V následujících textech můžeme najít velmi 
obecné principy pro uskutečňování rozhod-
nutí v našem životě. Jak bys je aplikoval na vý-
běr správného partnera pro manželství?

Ž 37,27

Ž 119,97.102.103

1K 15,33

Jk 1,23–25 

Kromě toho, že si potřebujeme vybírat své-
ho životního partnera velmi opatrně, platí 
i následující úkol: Buď i ty správným člověkem 
pro manželství. „Jak byste chtěli, aby lidé jed-
nali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi; 
v tom je celý Zákon i Proroci.“ (Mt 7,12) Pokud 
se někomu podaří najít člověka, který splňuje 
všechny předpoklady pro to, aby byl dobrým 
manželem nebo manželkou, neznamená to, že 
jejich společná cesta životem bude úspěšná. 
Jednou z podmínek totiž je, aby tyto předpo-
klady splňoval i člověk, který manžela hledá. 
Pokud mu chybí základní kvality pro úspěšné 
budování dlouhodobého vztahu, pak se dříve 
či později objeví vážné problémy.

Takové poznání není ničím novým a uve-
dené principy můžeme pozorovat i v ostatních 
oblastech života. Apoštol Pavel na začátku 
svého Listu Římanům věnuje poměrně velký 
prostor tomu, aby lidem, kteří mají tendenci 
odsuzovat druhé, ukázal, že i oni sami se do-
pouštějí stejných chyb a provinění jako lidé, 
které odsuzují. Ježíš řekl: „Jak to, že vidíš třís-
ku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním 
oku nepozoruješ?“ (Mt 7,3)

Uvažuj o tom, jak a kdy toužíš (nebo se r zným zp sobem dožaduješ), aby tví blízcí 
(možná životní partner i d ti) m li takové vlastnosti nebo charakterové rysy, které tob  
samému chyb jí. Co se z tohoto poznání m žeš nau it?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Jak jsem si tvůj Zákon zamiloval! Každý den o něm přemýšlím.

-jcHB
Zvýraznění
Neklamte se: ‚špatná společnost kazí dobré mravy.‘

-jcHB
Zvýraznění
23Vždyť kdo slovo jen slyší a nejedná podle něho, ten se podobá muži, který v zrcadle pozoruje svůj vzhled;24podívá se na sebe, odejde a hned zapomene, jak vypadá.25Kdo se však zahledí do dokonalého zákona svobody a vytrvá, takže není zapomnětlivý posluchač, nýbrž také jedná, ten bude blahoslavený pro své skutky.

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Odstup od zla, konej dobro, navěky pak budeš bydlet v zemi
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VÝB R ŽIVOTNÍHO NASM ROVÁNÍ
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 2,11)

Osobní studium
V určité životní etapě musí (nebo musel) 
každý z nás rozhodnout o své budoucnosti 
a vybrat si svou profesi nebo životní dráhu. 
Někteří se možná rozhodnou zůstat doma 
a starat se o rodinu a děti (což je samo o sobě 
jedním z nejušlechtilejších povolání). Jiní 
možná zdědili velký majetek. Ale většina 
lidí si musí vybrat profesi, zaměstnání, kte-
ré je bude živit.

Každý z nás žije v určitých konkrétních 
podmínkách, které mohou nějakým způ-
sobem omezovat výběr našeho budoucího 
životního zaměření. Ale ať už jsou vnější 
okolnosti jakékoliv, můžeme se v souvislos-
ti s naším povoláním rozhodnout tak, aby 
náš život získal širší smysl a cíl. A to zvláště 
v kontextu poznání, že v Ježíši Kristu máme 
spasení. Ať už tedy děláme cokoliv, dělejme 
to k Boží slávě.

Jakou životní moudrost shrnuje Šalo-
moun v textu Kaz 2,1–11? Co bys měl udělat, 
aby tvůj život měl smysl i přes jeho pomíji-
vost a zdánlivou marnost?

Na to, abychom se začali „honit za vět-
rem“, nepotřebujeme být bohatí. „Kořenem 
všeho toho zla je láska k penězům. Z touhy 

po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry 
a způsobili si mnoho trápení.“ (1Tm 6,10) 
Člověk může být i chudý, ale jeho láska k pe-
nězům může být stejně zničující jako u bo-
hatého.

Ano, potřebujeme si vydělávat na živoby-
tí. Ale bez ohledu na to, čím se živíme a kolik 
vyděláváme, nesmíme si z bohatství udělat 
svou modlu. Mnoho rodin trpí jen proto, že 
otec nebo matka věnují všechnu sílu a veš-
kerý čas na to, aby zbohatli. Kolik dětí nebo 
životních partnerů by dalo přednost raději 
skromnějšímu způsobu života, než aby jim 
v rodině neustále chyběl partner, otec nebo 
matka, kteří se ženou za penězi a kariérou! 
Každý se musí sám rozhodnout, co postaví 
v životě na první místo.

Už při stvoření Bůh naplánoval, aby byla 
práce součástí života člověka (Gn 2,15). Ne-
bezpečné však je, když se práce stane cen-
trem a ( jediným) smyslem našeho života 
nebo se stane jen prostředkem k získání 
bohatství. To jsou chyby, o kterých píše 
Šalomoun. I on sám hledal smysl v usku-
tečňování různých projektů. A přestože mu 
některé přinesly určitou formu uspokojení, 
v konečném důsledku si uvědomil, že jsou 
bezvýznamné.

Kdosi jednou napsal: „Kolik lidí v záv ru svého života eklo, že m li rad ji strávit více asu 
v práci nebo v kancelá i než se svou rodinou?“ Co d ležitého nám tento výrok objas uje?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
1Řekl jsem si v srdci: Nuže, teď to zkusím s radovánkami a popřeji si dobrého. A hle, také to je pomíjivost!2O smíchu jsem řekl: Je to ztřeštěnost, o radosti pak: Co to provádíš?3Usmyslil jsem si, že své tělo osvěžím vínem, ačkoli 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 vyměřených 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,6zřídil jsem si i vodní nádrže pro zavlažování lesních porostů.7Nakoupil jsem si otroků a otrokyň a měl jsem i doma narozenou čeleď , stád skotu a bravu jsem měl víc než všichni, kdo byli v Jeruzalémě přede mnou.8Nahromadil jsem si také stříbro a zlato a zabral i vlastnictví králů a krajin; opatřil jsem si zpěváky a zpěvačky i rozkoše synů lidských, milostnice.9Stal jsem se velikým a předčil jsem všechny, kteří byli v Jeruzalémě přede mnou; nadto při mně stála má moudrost.10V ničem, co si žádaly mé oči, jsem jim nebránil, svému srdci jsem neodepřel žádnou radost a mé srdce se radovalo ze všeho, za čím jsem se pachtil, a to byl můj podíl ze všeho mého pachtění.11I pohlédl jsem na všechno, co bylo mýma rukama vykonáno, na své klopotné pachtění, a hle, všechno je pomíjivost a honba za větrem; a žádný užitek z toho pod sluncem není.

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil.
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PODN TY K ZAMYŠLENÍ
V celém Písmu nacházíme téma svobodné vůle člověka. Adam s Evou měli před pádem 

do hříchu (Gn 3) svobodnou vůli, ale naneštěstí ji použili ke špatnému rozhodnutí. Pokud 
i nepadlé bytosti ve své dokonalosti nesprávně použily svobodnou vůli, o co větší je to pro-
blém pro nás, kteří jsme tolik ovlivněni hříchem.

Potřebujeme si uvědomit, že svobodná vůle nám skutečně dává svobodu. Znamená to, že 
bez ohledu na tlak, který na nás působí – z okolí i z našeho nitra – nejsme nuceni udělat špat-
né rozhodnutí. Díky Boží moci v nás můžeme naši svobodnou vůli využít k tomu, abychom 
se rozhodovali správně. Je proto důležité pečlivě zvažovat naše rozhodnutí – a to především 
pokud jde o rozhodnutí, která mohou ovlivňovat i naše rodiny. Svobodné rozhodnutí Kaina 
zabít svého bratra Ábela mělo ničivý vliv na celou rodinu. Svobodné rozhodnutí Josefových 
bratrů prodat ho do otroctví, mělo zničující vliv na život jejich otce. „Když si ji prohlédl, zvo-
lal: ‚Suknice mého syna! Sežrala ho divá zvěř! Rozsápán, rozsápán je Josef!‘ I roztrhl Jákob 
svůj šat, přes bedra přehodil žíněné roucho a truchlil pro syna mnoho dní. Přišli všichni 
jeho synové a všechny jeho dcery, aby ho potěšili, ale on se potěšit nedal. Naříkal: ‚Ve smut-
ku sestoupím za synem do podsvětí.‘ Tak oplakával otec Josefa.“ (Gn 37,33–35) 

V Písmu i v životě můžeme najít příklady toho, jak dobré nebo špatné svobodné rozhod-
nutí jednotlivců ovlivnilo ostatní členy jejich rodiny. Jako příklady z Písma mohou sloužit 
Kórach, Dátan a Abíram (Nu 16,1–32).

Otázky k rozhovoru
1. Která svobodná rozhodnutí jsi tento týden ud lal? Co vypovídají o tob  a o tvém vztahu 

k Bohu a ostatním 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 evange-

lium dobrou zprávou i pro takové situace? Na které zaslíbení Písma se m žeš odvolávat 
v dob  trápení a pocit  viny ze špatných rozhodnutí?

4. Kdyby za tebou p išel n kdo s prosbou, že si chce promluvit o svém budoucím man-
želství, 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?

Praktický záv r
 Pod lte se s ostatními ve skupin  o to, co praktického jste se nau ili z této lekce p i 
studiu Bible. Jak lze toto nau ení uvést do každodenního života?

Podn ty k modlitbám
 Modlete se jeden za druhého, za své radosti i starosti.
 Modlete se spolu za ty, kte í z n jakého d vodu p estávají i již p estali navšt vovat 
vaše spole enství. Jak jim m žete dát najevo, že je máte stále rádi?

 Modlete se i za lidi ve svém okolí (p átele, sousedy, p íbuzné…), kterým byste rádi 
p edstavili Boží lásku.

Konkrétní modlitební seznam mé t ídy sobotní školy:

 19:53

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
1Nejzchytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě: „Jakže, Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?“2Žena hadovi odvětila: „Plody ze stromů v zahradě jíst smíme.3Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl: ‚Nejezte z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli.‘“4Had ženu ujišťoval: „Nikoli, nepropadnete smrti.5Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé.“6Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl.7Oběma se otevřely oči: poznali, že jsou nazí. Spletli tedy fíkové listy a přepásali se jimi.8Tu uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se po zahradě za denního vánku. I ukryli se člověk a jeho žena před Hospodinem Bohem uprostřed stromoví v zahradě.9Hospodin Bůh zavolal na člověka: „Kde jsi?“10On odpověděl: „Uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se. A protože jsem nahý, ukryl jsem se.“11Bůh mu řekl: „Kdo ti pověděl, že jsi nahý? Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst?“12Člověk odpověděl: „Žena, kterou jsi mi dal, aby při mně stála, ta mi dala z toho stromu a já jsem jedl.“13Proto řekl Hospodin Bůh ženě: „Cos to učinila?“ Žena odpověděla: „Had mě podvedl a já jsem jedla.“14I řekl Hospodin Bůh hadovi: „Protožes to učinil, budeš proklet, odvržen ode všech zvířat a ode vší polní zvěře. Polezeš po břiše, po všechny dny svého života žrát budeš prach.15Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu.“16Ženě řekl: „Velice rozmnožím tvé trápení i bolesti těhotenství, syny budeš rodit v utrpení, budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout.“17Adamovi řekl: „Uposlechl jsi hlasu své ženy a jedl jsi ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst. Kvůli tobě nechť je země prokleta; po celý svůj život z ní budeš jíst v trápení.18Vydá ti jenom trní a hloží a budeš jíst polní byliny.19V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach jsi a v prach se navrátíš.“20Člověk svou ženu pojmenoval Eva (to je Živa) , protože se stala matkou všech živých.21Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožené suknice a přioděl je.22I řekl Hospodin Bůh: „Teď je člověk jako jeden z nás, zná dobré i zlé. Nepřipustím, aby vztáhl ruku po stromu života, jedl a byl živ navěky.“23Proto jej Hospodin Bůh vyhnal ze zahrady v Edenu, aby obdělával zemi, z níž byl vzat.24Tak člověka zapudil. Východně od zahrady v Edenu usadil cheruby s míhajícím se plamenným mečem, aby střežili cestu ke stromu života.

-jcHB
Zvýraznění
33Když si ji prohlédl, zvolal: „Suknice mého syna! Sežrala ho divá zvěř! Rozsápán, rozsápán je Josef!“34I roztrhl Jákob svůj šat, přes bedra přehodil žíněné roucho a truchlil pro syna mnoho dní.35Přišli všichni jeho synové a všechny jeho dcery, aby ho potěšili, ale on se potěšit nedal. Naříkal: „Ve smutku sestoupím za synem do podsvětí.“ Tak oplakával otec Josefa.

-jcHB
Zvýraznění
1Kórach, syn Jishára, syna Kehatova, syna Léviho přibral Dátana a Abírama, syny Elíabovy, též Óna, syna Peletova, Rúbenovce,2a s dvěma sty padesáti muži povstali proti Mojžíšovi; byli to Izraelci, předáci pospolitosti, kteří zastupovali lid při slavnostech, muži pověstní.3Shromáždili se proti Mojžíšovi a Áronovi a vyčítali jim: „Příliš mnoho si osobujete . Celá pospolitost, všichni v ní jsou svatí a Hospodin je uprostřed nich. Proč se povznášíte nad Hospodinovo shromáždění?“4Když to Mojžíš uslyšel, padl na tvář.5Potom promluvil ke Kórachovi a celé jeho skupině: „Ráno oznámí Hospodin, kdo je jeho a kdo je svatý, komu tedy dovolí, aby k němu přistupoval. Koho vyvolí, tomu dovolí, aby k němu přistupoval.6Udělejte toto: Vezměte si kadidelnice, Kórach a celá jeho skupina,7a zítra do nich dejte oheň a vložte na ně před Hospodinem kadidlo. Muž, kterého vyvolí Hospodin, ten bude svatý. Příliš mnoho si osobujete , Léviovci!“8Potom řekl Mojžíš Kórachovi: „Nuže poslyšte, Léviovci.9Je vám to málo, že vás Bůh Izraele oddělil od pospolitosti Izraele a dovolil, abyste k němu přistupovali, vykonávali službu při Hospodinově příbytku, stáli před pospolitostí a přisluhovali jí?10Dovolil přistupovat tobě i všem tvým bratřím Léviovcům s tebou. A vy se domáháte i kněžského úřadu.11To znamená, že ty a celá tvoje skupina se srocujete proti Hospodinu. Co je Áron, že proti němu reptáte?“12Nato dal Mojžíš předvolat Dátana a Abírama, syny Elíabovy. Odpověděli: „Nepřijdeme.13Což je to málo, že jsi nás vyvedl ze země oplývající mlékem a medem, abys nás umořil na poušti? To se ještě opovažuješ dělat ze sebe nad námi velitele?14Ještě jsi nás neuvedl do země oplývající mlékem a medem, ještě jsi nám nedal do dědictví pole ani vinice. To chceš vyloupnout těmto mužům oči? Nepřijdeme.“15Mojžíš zlobně vzplanul a volal k Hospodinu: „Neobracej se k jejich obětním darům. Ani jediného osla jsem od nich nevzal a nikomu z nich jsem neudělal nic zlého.“16Mojžíš potom Kórachovi nařídil: „Ty a celá tvoje skupina buďte zde před Hospodinem. Zítra tu budete , ty, oni i Áron.17Každý si vezměte svou kadidelnici; dáte do ní kadidlo a přinesete každý svou kadidelnici před Hospodina, dvě stě padesát kadidelnic. Také ty a Áron, každý svou kadidelnici.“18Každý si tedy vzal svou kadidelnici, dali do nich oheň, vložili do nich kadidlo a postavili se ke vchodu do stanu setkávání, i Mojžíš a Áron.19Kórach shromáždil proti nim celou pospolitost ke vchodu do stanu setkávání. Vtom se celé pospolitosti ukázala Hospodinova sláva.20Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi:21„Oddělte se od této pospolitosti. Chci s nimi rázně skoncovat.“22Oba padli na tvář a volali: „Bože, Bože duchů veškerého tvorstva, jen jediný muž zhřešil a ty bys byl rozlícen na celou pospolitost?“23Hospodin promluvil k Mojžíšovi:24„Domluv pospolitosti: Vykliďte prostor kolem příbytku Kórachova, Dátanova a Abíramova!“25Mojžíš se hned odebral k Dátanovi a Abíramovi a starší izraelští šli za ním.26Promluvil k pospolitosti: „Odstupte od stanů těchto svévolných mužů a nedotýkejte se ničeho, co je jejich, abyste nebyli smeteni spolu se všemi jejich hříchy.“27I vyklidili okolí příbytku Kórachova, Dátanova a Abíramova. Dátan a Abíram však vyšli a postavili se u vchodu do svých stanů se svými ženami, syny a dětmi.28Mojžíš řekl: „Podle toho poznáte, že mě poslal Hospodin, abych činil všechny tyto skutky, a že nedělám nic z vlastní vůle:29Jestliže tito lidé zemřou, jako umírá každý člověk, a postihne je obecný lidský úděl, neposlal mě Hospodin.30Jestliže však Hospodin stvoří něco mimořádného a půda rozevře svůj chřtán a pohltí je se vším, co je jejich, takže sestoupí zaživa do podsvětí, poznáte, že tito muži znevážili Hospodina.“31Sotva to všechno domluvil, rozpoltila se pod nimi půda,32země otevřela svůj chřtán a pohltila je i jejich obydlí a všechny lidi, kteří byli s Kórachem, i všechen majetek.




