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  JERRY  

Boží povolání: smysl a na�asování 

Pr�vodce studiem BIBLE IV.Q2019 - verše         

Boží povolání: smysl a na�asování Týden od 13.10. do 19.10. 

 

� Texty na tento týden – Ezd 7:10.27.28; Neh 2:5.7.8; Da 9:24.25; Da 8:13.14; � 8:28–30; Ex 4:10–12 
 

� Základní verš 
„Požehnán bu� Hospodin, B�h našich otc�, že vložil do srdce králi, aby obnovil lesk Hospodinova domu 

v Jeruzalém�.“ (Ezd 7:27) 
 

   Jak B�h povolává jednotlivce? Dává každému �lov�ku konkrétní úkol? Existují n�jaká kritéria, podle 
kterých je jeden �lov�k schopn�jší splnit ur�ité poslání než jiný? Jsou tato kritéria r�zná z Božího a z lid-
ského pohledu? 
   Mnozí z nás by pravd�podobn� na poslední dv� otázky odpov�d�li: Ano. N�které lidi si B�h p�ipravuje – 
prost�ednictvím vzd�lávání nebo zkušeností – k provedení konkrétního díla. Jindy si B�h vybírá lidi pro 
n�jakou službu prost� proto, že jsou ochotní, pokorní a mají kajícné srdce. Ale odpov�� na otázku, zda B�h 
dává každému �lov�ku konkrétní úkol, nemusí být jednoduchá. N�kte�í z nás ve svém život� slyšeli jasné 
volání, jiní ne. Krom� toho, nemusí být vždy jasné, k �emu nás B�h povolává. V Bibli však nacházíme 
mnoho p�íb�h� lidí, které si B�h vybral pro konkrétní úkol. 
   Je zajímavé, že Ezdráš i Nehemjáš byli povoláni naplnit p�esn� stanovený úkol – znovu vybudovat to, co 
leželo v troskách. Taková obnova si však vyžadovala r�zné p�ístupy. Oba muži m�li vést Izraelce zp�t do 
Jeruzaléma a povzbudit je, aby obnovili chrám a m�sto. Zárove� však m�li lidi u�it o Bohu a dovést je       
k odevzdání se Nejvyššímu. Ezdráš a Nehemjáš tedy vedli lidi nejen k obnov� chrámu a m�sta, ale i k ob-
nov� vztahu s Bohem. 
 

� Týden ve zkratce: 
- Povolání Ezdráše a Nehemjáše 
- Prorocké na�asování I: nad�je na p�íchod Mesiáše 
- Prorocké na�asování II: 70 týdn� a 2 300 ve�er� a jiter 
- Boží vyvolení 
- Boží povolání a naše odpov�dnost 
- Podn�ty k zamyšlení 

 

NE 13. �íjna – Povolání Ezdráše a Nehemjáše 
Ezd 7:10 �SP  „Ezdráš zam��il své srdce na to, aby zkoumal Hospodin�v zákon a plnil jej a aby u�il 

v Izraeli ustanovení a na�ízení.“ 

Neh 2:5.7.8  „5Jestliže to král uzná za vhodné a jestliže tv�j služebník došel tvého zalíbení, propus� m� do 

Judska, kde jsou hroby mých otc�, abych m�sto znovu vystav�l.“ … 7�ekl jsem králi: „Jestliže to král 

uzná za vhodné, nech� jsou mi dány doporu�ující listy…“ 8Král mi je dal, nebo� dobrotivá ruka mého 

Boha byla nade mnou.“ 
Ezd 7:10 B21  „Ezdráš zasv�til sv�j život tomu, aby zkoumal a plnil Hospodin�v zákon a aby u�il jeho ustanovení a �ády   
v Izraeli.“ 
 

PO 14. �íjna – Prorocké na�asování I: nad�je na p�íchod Mesiáše 
Ezd 7:27.28  „27Požehnán bu� Hospodin, B�h našich otc�, že vložil do srdce králi, aby obnovil lesk 

Hospodinova domu v Jeruzalém�, 28a že mi p�ízniv� naklonil krále a jeho rádce i všechny významné 

královy velmože. Vzchopil jsem se tedy, protože nade mnou byla ruka Hospodina, mého Boha, a shro-

máždil jsem p�edstavitele Izraele, aby šli se mnou.“ 

 
 
 

1 



 
 
 

 
                                    

�  0    3 

  JERRY  

Boží povolání: smysl a na�asování 

Pr�vodce studiem BIBLE IV.Q2019 - verše         

Boží povolání: smysl a na�asování Týden od 13.10. do 19.10. 

 

Otázky k rozhovoru 
1. Uvažujte o myšlence, že B�h vás povolává ud�lat n�co, co se vám líbí. Na základ� jakých princip� se 
m�žete utvrdit, že jednáte v souladu s Boží v�lí, že ned�láte jen to, co se vám osobn� líbí? Jak si tím m�žete 
být jisti také v ostatních situacích? 
 

2. P�e�t�te si Jonáš�v p�íb�h. Jaká byla jeho reakce na Boží povolání? Co se m�žeme nau�it z jeho zkuše-
nosti? Jak reagoval na Boží povolání apoštol Pavel? (Sk 9,1–20) Pokuste se najít základní rozdíly mezi 
postojem Jonáše a Pavla. 
Sk 9:1-20  „1Saul nep�estával vyhrožovat u�edník�m Pán� a cht�l je vyhladit. Šel proto k velekn�zi 2a vyžádal si od n�ho 
doporu�ující listy pro synagógy v Damašku, aby tam mohl vyhledávat muže i ženy, kte�í se hlásí k tomu sm�ru, a p�ivést 
je v poutech do Jeruzaléma. 3Na cest�, když už byl blízko Damašku, zazá�ilo kolem n�ho náhle sv�tlo z nebe. 4Padl na zem 
a uslyšel hlas: „Saule, Saule, pro� mne pronásleduješ? “ 5Saul �ekl: „Kdo jsi, Pane?“ On odpov�d�l: „Já jsem Ježíš, 
kterého ty pronásleduješ. 6Vsta�, jdi do m�sta a tam se dovíš, co máš d�lat.“ 7Muži, kte�í ho doprovázeli, z�stali stát        
a nebyli schopni slova; slyšeli sice hlas, ale nespat�ili nikoho. 8Saul vstal ze zem�, otev�el o�i, ale nic nevid�l. Museli ho 
vzít za ruce a dovést do Damašku. 9Po t�i dny nevid�l, nic nejedl a nepil. 10V Damašku žil jeden u�edník, jménem Ananiáš. 
Toho Pán ve vid�ní zavolal: „Ananiáši!“ On odpov�d�l: „Zde jsem, Pane.“ 11Pán mu �ekl: „Jdi hned do ulice, která se 
jmenuje P�ímá, a v dom� Judov� vyhledej Saula z Tarsu. Práv� se modlí 12a dostalo se mu vid�ní, jak k n�mu vchází muž 
jménem Ananiáš a vkládá na n�j ruce, aby op�t vid�l.“ 13Ananiáš odpov�d�l: „Pane, mnoho lidí mi vypráv�lo o tom 
�lov�ku, kolik zla zp�sobil brat�ím v Jeruzalém�. 14Také zde má od velekn�ží plnou moc zatknout každého, kdo vzývá tvé 
jméno.“ 15Pán mu však �ekl: „Jdi, nebo� on je mým nástrojem, který jsem si zvolil, aby nesl mé jméno národ�m i král�m   
a syn�m izraelským. 16Ukáži mu, co všechno musí podstoupit pro mé jméno.“ 17Ananiáš šel, vstoupil do toho domu, vložil 
na Saula ruce a �ekl: „Saule, m�j brat�e, posílá m� k tob� Pán – ten Ježíš, který se ti zjevil na tvé cest�; chce, abys op�t 
vid�l a byl napln�n Duchem svatým.“ 18Tu jako by mu z o�í spadly šupiny, zase vid�l a hned se dal pok�tít. 19Pak p�ijal 
pokrm a síla se mu vrátila. S damašskými u�edníky z�stal Saul n�kolik dní 20a hned za�al v synagógách kázat, že Ježíš je 
Syn Boží. 
 

3. „Jidáš�v p�íb�h nám odhaluje smutný konec života, který mohl být oslavou Boha. Kdyby byl Jidáš zem�el 
p�ed svou poslední cestou do Jeruzaléma, všichni by si mysleli, že byl hoden svého místa mezi dvanácti 
vyvolenými, a jeho ztrátu by t�žce nesli.“ (DA 716; TV 457) Uvažujte o p�íb�hu Jidáše Iškariotského. Byl 
„povolán“ zradit Ježíše? Pokud by tomu tak bylo, z�ejm� by to v��i n�mu bylo nespravedlivé. Jak m�žeme 
správn� pochopit Jidáše a možnosti, které m�l, v protikladu k tomu, jak se rozhodl a jak nakonec skon�il? 
Co se z jeho p�íb�hu m�žeme nau�it o síle svobodné v�le v našem život�? 
 

4. Jak m�žete rozpoznat, že vás B�h povolává uskute�nit n�jaký konkrétní úkol? Jak m�žete pomoci jiným 
rozpoznat Boží povolání v jejich život�? 
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Da 9:24.25  „24Sedmdesát týdn� let je stanoveno tvému lidu a tvému svatému m�stu, než bude skoncová-

no s nev�rností, než budou zape�et�ny h�íchy, než dojde k zprošt�ní viny, k uvedení v��né spravedlnosti,  

k zape�et�ní vid�ní a proroctví, k pomazání svatyn� svatých. 25V�z a pochop! Od vyjití slova o navrácení  

a vybudování Jeruzaléma až k pomazanému vévodovi uplyne sedm týdn�. Za šedesát dva týdny bude op�t 

vybudováno prostranství a p�íkop. Ale budou to svízelné doby.“ 
Da 9:26.27  „26Po uplynutí šedesáti dvou týdn� bude pomazaný zahlazen a nebude již . M�sto a svatyni uvrhne do zkázy 
lid vévody, který p�ijde. Sám skon�í v povodni, ale až do konce bude válka. Je rozhodnuto o pustošení. 27Vnutí svou 
smlouvu mnohým v jednom týdnu a v polovin� toho týdne zastaví ob�tní hod i ob�� p�ídavnou. Hle, pustošitel na k�ídlech 
ohyzdné modly, než se naplní �as a na pustošitele bude vylito rozhodnutí.““ 
Nu 14:34  „Podle po�tu dn�, v nichž jste d�lali pr�zkum zem�, ponesete své viny. Za každý den jeden rok, za �ty�icet dn� 
�ty�icet let. Tak pocítíte mou nevoli.“ 
Ez 4:5.6  „5Za léta jejich nepravosti ti ukládám po�et dn�, totiž t�i sta devadesát dní, v nichž poneseš nepravost izrael-
ského domu. 6Až skon�í tyto dny , lehneš si podruhé, a to na pravý bok, a poneseš nepravost domu judského po �ty�icet 
dní; ukládám ti za každý rok jeden den.“ 
Ezd 7:7-26  „7S ním se vydali do Jeruzaléma i n�kte�í Izraelci, kn�ží a levité, zp�váci, vrátní a chrámoví nevolníci           
v sedmém roce krále Artaxerxa. 8P�išel do Jeruzaléma pátého m�síce téhož sedmého roku jeho kralování. 9Na první den 
prvního m�síce byl stanoven nástup cesty z Babylónu a prvního dne pátého m�síce p�išel do Jeruzaléma, protože nad ním 
byla dobrotivá ruka jeho Boha. 10Ezdráš bádal s up�ímným srdcem v Hospodinov� zákon�, jednal podle n�ho a vyu�oval 
v Izraeli na�ízením a práv�m. 11Toto je opis listu, který vydal král Artaxerxés kn�zi Ezdrášovi, znalci Zákona, znalému 
zn�ní p�íkaz� Hospodinových a jeho na�ízení Izraeli: 12„Artaxerxés, král král� kn�zi Ezdrášovi, znalci zákona Boha 
nebes: Rozhodnutí. Nuže: 13Vydal jsem rozkaz, že každý z izraelského lidu, z jeho kn�ží a levit� v mém království, kdo 
touží jít do Jeruzaléma, m�že jít s tebou, 14protože jsi vyslán králem a jeho sedmi rádci, abys dohlédl na Judsko a na 
Jeruzalém podle zákona svého Boha, který máš v ruce. 15Doneseš tam st�íbro a zlato, které král a jeho rádcové dobrovol-
n� ob�tovali Bohu Izraele, jehož p�íbytek je v Jeruzalém�, 16i všechno st�íbro a zlato, které dostaneš po celé babylónské 
krajin� spolu s dobrovolnými ob��mi lidu a kn�ží, kte�í je budou dobrovoln� ob�tovat pro d�m svého Boha v Jeruzalém�. 
17Za to st�íbro sv�domit� nakoupíš býky, berany a beránky s p�íslušnými ob�tními dary a úlitbami a budeš je ob�tovat na 
oltá�i v dom� vašeho Boha v Jeruzalém�. 18Se zbytkem st�íbra a zlata u�i�te, co ty a tvoji brat�í budete pokládat za dobré, 
v souladu s v�lí vašeho Boha. 19P�edm�ty, které ti jsou p�edány pro službu v dom� tvého Boha, odevzdej p�ed Bohem       
v Jeruzalém�. 20Ostatní své výdaje za pot�eby pro d�m tvého Boha uhradíš z královské pokladny. 21Já, král Artaxerxés, 
jsem vydal rozkaz pro všechny strážce pokladu v Zaeufratí: Všechno, o� vás požádá kn�z Ezdráš, znalec zákona Boha 
nebes, a� je sv�domit� vykonáno, 22až do jednoho sta talent� st�íbra, do sta kór� pšenice, do sta bat� vína a sta bat� 
oleje, a soli bez omezení. 23Všechno, co rozkáže B�h nebes, a� se p�esn� vykoná pro d�m Boha nebes, aby se nerozlítil na 
královo království a na jeho syny. 24Bu� vám také známo, že žádnému kn�zi ani levitovi, zp�vákovi, vrátnému, chrámové-
mu nevolníkovi a služebníku Božího domu se nesm�jí vym��it dan�, dávky z úrod a jiné poplatky. 25Ty, Ezdráši, podle 
moudrosti svého Boha, která je ti sv��ena, ustanovíš soudce a rozhod�í, kte�í budou rozhodovat p�e všeho lidu v Zaeufra-
tí, totiž všech, kte�í se znají k zákon�m tvého Boha. A kdo je neznají, ty budete vyu�ovat. 26Nad každým, kdo nebude 
sv�domit� zachovávat zákon tvého Boha a zákon královský, bude vynesen rozsudek smrti nebo vyhnanství, pen�žité poku-
ty nebo v�zení.“ 
Da 8:14  „�ekl mi: „Až po dvou tisících a t�ech stech ve�erech a jitrech dojde svatyn� spravedlnosti.““ 
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ÚT 15. �íjna – Prorocké na�asování II: 70 týdn� a 2 300 ve�er� a jiter 
Da 8:13.14  „13Slyšel jsem, jak jeden svatý mluví. Jiný svatý se toho mluvícího otázal: „Jak dlouho bude 

platit vid�ní o každodenní ob�ti a o vzpou�e, která pustoší a dovoluje šlapat po svatyni i zástupu?“ 14�ekl 

mi: „Až po dvou tisících a t�ech stech ve�erech a jitrech dojde svatyn� spravedlnosti.““ 

Da 9:24  „Sedmdesát týdn� let je stanoveno tvému lidu a tvému svatému m�stu, než bude skoncováno      

s nev�rností, než budou zape�et�ny h�íchy, než dojde k zprošt�ní viny, k uvedení v��né spravedlnosti,       

k zape�et�ní vid�ní a proroctví, k pomazání svatyn� svatých.“ 
Da 8  „1V t�etím roce kralování krále Belšasara ukázalo se mn�, Danielovi, vid�ní, po onom, které se mi ukázalo na 
po�átku. 2Vid�l jsem ve vid�ní – byl jsem ve vid�ní na hrad� Šúšanu v élamské krajin� – vid�l jsem tedy ve vid�ní, že jsem 
u �eky Úlaje: 3Pozvedl jsem o�i a spat�il jsem, hle, jeden beran stál p�ed �ekou a m�l dva rohy. Ty rohy byly veliké, jeden 
však byl v�tší než druhý; v�tší vyrostl jako poslední. 4Vid�l jsem berana trkat sm�rem k mo�i, na sever a na jih. Žádné 
zví�e p�ed ním neobstálo a nikdo nic nevyprostil z jeho moci. D�lal, co se mu zlíbilo, a vzmohl se. 5Pozoroval jsem, a hle, 
ze západu p�icházel kozel na celou zemi, ale zem� se nedotýkal. Ten kozel m�l mezi o�ima nápadný roh. 6P�išel až             
k dvourohému beranovi, kterého jsem vid�l stát nad �ekou. P�ib�hl k n�mu siln� rozzu�en. 7Vid�l jsem, že dostihl berana, 
rozlícen� do n�ho vrazil a zlomil mu oba rohy a beran nem�l sílu mu odolat. Kozel ho povalil na zem a rozšlapal a nebyl 
nikdo, kdo by berana vyprostil z jeho moci. 8Kozel se velice vzmohl. Když byl na vrcholu moci, zlomil se ten velký roh      
a místo n�ho vyrostly �ty�i nápadné rohy do �ty� nebeských v�tr�. 9Z jednoho z nich vyrazil jeden mali�ký roh, který se 
velmi vzmáhal na jih a na východ i k nádherné zemi . 10Vzmohl se tak, že sahal až k nebeskému zástupu, srazil na zem �ást 
toho zástupu, totiž hv�zd, a rozšlapal je. 11Vypjal se až k veliteli toho zástupu, zrušil každodenní ob�� a rozvrátil p�íbytek 
jeho svatyn�. 12Zástup byl sveden ke vzpou�e proti každodenní ob�ti. Pravdu srazil na zem a da�ilo se mu, co �inil. 
13Slyšel jsem, jak jeden svatý mluví. Jiný svatý se toho mluvícího otázal: „Jak dlouho bude platit vid�ní o každodenní 
ob�ti a o vzpou�e, která pustoší a dovoluje šlapat po svatyni i zástupu?“ 14�ekl mi: „Až po dvou tisících a t�ech stech 
ve�erech a jitrech dojde svatyn� spravedlnosti.“ 15Když jsem já, Daniel, uvid�l to vid�ní a snažil se mu porozum�t, hle, 
postavil se naproti mn� kdosi podobný muži 16a uslyšel jsem nad Úlajem lidský hlas, který takto volal: „Gabrieli, vysv�tli 
mu to vid�ní.“ 17P�išel tedy tam, kde jsem stál; zatímco p�icházel, byl jsem ohromen a padl jsem tvá�í k zemi . �ekl mi: 
„Pochop, lidský synu, že to vid�ní se týká doby konce.“ 18Když se mnou mluvil, ležel jsem v mrákotách tvá�í na zemi. 
Dotkl se m� a postavil m� na mé místo. 19�ekl: „Hle, sd�lím ti, co se stane v posledním hrozném hn�vu, nebo� se to týká 
konce �asu. 20Dvourohý beran, kterého jsi vid�l, jsou králové médští a perští. 21Chlupatý kozel je král �ecký a veliký roh, 
který m�l mezi o�ima, je první král. 22To, že se roh zlomil a místo n�ho vyvstaly �ty�i, znamená , že vyvstanou �ty�i krá-
lovství z toho pronároda, ale nebudou mít jeho sílu. 23Ke konci jejich kralování, až se naplní míra vzpurných, povstane 
král nestoudný, který bude rozum�t hádankám. 24Bude zdatný svou silou, a nejen svou silou, bude p�inášet neoby�ejnou 
zkázu a jeho konání bude provázet zdar. Uvrhne do zkázy zdatné a lid svatých. 25Obez�etn� a se zdarem bude jeho ruka 
lstiv� jednat ; ve svém srdci se bude vypínat, nerušen� uvrhne do zkázy mnohé. Postaví se proti Veliteli velitel�, avšak 
bude zlomen bez zásahu ruky. 26Vid�ní o ve�erech a jitrech, jak ti bylo pov�d�no, je pravdivé. Ty pak podrž to vid�ní        
v tajnosti, nebo� se uskute�ní za mnoho dn�.“ 27Já, Daniel, jsem z�stal bez sebe a byl jsem t�žce nemocen po �adu dní. 
Pak jsem vstal a konal své povolání u krále. Žasl jsem nad tím vid�ním, ale nikdo to nechápal.“ 
Da 9  „1V prvním roce vlády Darjaveše, syna Achašveróšova, který byl médského p�vodu a byl králem nad královstvím 
kaldejským, 2v tom prvním roce jeho kralování jsem já, Daniel, porozum�l z knih po�tu rok�, o nichž se stalo slovo Hos-
podinovo proroku Jeremjášovi; vyplní se, že Jeruzalém bude po sedmdesát let v troskách. 3Obrátil jsem se k Panovníku 
Bohu, abych ho vyhledal modlitbou a prosbami o smilování v postu, žín�ném rouchu a popelu. 4Modlil jsem se k Hospo-
dinu, svému Bohu, a vyznával se mu slovy: „Ach, Panovníku, Bože veliký a hrozný, který dbáš na smlouvu a milosrdenství 
v��i t�m, kte�í t� milují a dodržují tvá p�ikázání! 5Zh�ešili jsme a provinili se, jednali jsme svévoln�, bou�ili se a uchýlili 
od tvých p�ikázání a soud�. 6A neposlouchali jsme tvé služebníky proroky, kte�í mluvili ve tvém jménu našim král�m, 
našim velmož�m, našim otc�m a všemu lidu zem�. 7Na tvé stran�, Panovníku, je spravedlnost, na nás je zjevná hanba až 
do tohoto dne; je na každém judském muži, na obyvatelích Jeruzaléma, na celém Izraeli, na blízkých i dalekých, ve všech 
zemích, do nichž jsi je rozehnal pro jejich zpronev�ru, které se v��i tob� dopustili. 8Hospodine, na nás je zjevná hanba, 
na našich králích, na našich velmožích a na našich otcích, nebo� jsme proti tob� zh�ešili. 9Na Panovníku, našem Bohu, 
závisí slitování a odpušt�ní, nebo� jsme se bou�ili proti n�mu 10a neposlouchali jsme Hospodina, našeho Boha, a ne�ídili 
se jeho zákony, které nám vydával skrze své služebníky proroky. 
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9Jestliže však neuv��í ani t�mto dv�ma znamením a neuposlechnou t�, nabereš vodu z Nilu a vyleješ ji na suchou zemi.     
Z vody, kterou nabereš z Nilu, se stane na suché zemi krev.“ 10Ale Mojžíš Hospodinu namítal: „Prosím, Panovníku, 
nejsem �lov�k výmluvný; nebyl jsem d�íve, nejsem ani nyní, když ke svému služebníku mluvíš. Mám neobratná ústa          
a neobratný jazyk.“ 11Hospodin mu však �ekl: „Kdo dal �lov�ku ústa? Kdo p�sobí, že je �lov�k n�mý nebo hluchý, vidící 
nebo slepý? Zdali ne já, Hospodin? 12Nyní jdi, já sám budu s tvými ústy a budu t� u�it, co máš mluvit!“ 13Ale Mojžíš 
odmítl: „Prosím, Panovníku, pošli si, koho chceš.“ 14Tu Hospodin vzplanul proti Mojžíšovi hn�vem a �ekl: „Což nemáš 
bratra Árona, toho lévijce? Znám ho , ten umí mluvit. Jde ti už naproti a bude se srde�n� radovat, až t� uvidí.  15Budeš     
k n�mu mluvit a vkládat mu slova do úst. Já budu s tvými ústy i s jeho ústy a budu vás pou�ovat, co máte �init. 16On bude 
mluvit k lidu za tebe, on bude tob� ústy a ty budeš jemu Bohem. 17A tuto h�l vezmi do ruky; budeš jí konat znamení.“ 
18Mojžíš odešel a vrátil se ke svému tchánu Jitrovi. �ekl mu: „Rád bych šel a vrátil se ke svým brat�ím, kte�í jsou v Egyp-
t�, a podíval se, zda ješt� žijí.“ Jitro Mojžíšovi odv�til: „Jdi v pokoji.“ 19Hospodin pak �ekl Mojžíšovi ješt� v Midjánu: 
„Jen se vra� do Egypta, nebo� zem�eli všichni, kte�í ti ukládali o život.“ 20Mojžíš tedy vzal svou ženu a syny, posadil je na 
osla a vracel se do egyptské zem�. A do ruky si vzal Boží h�l. 21Hospodin dále Mojžíšovi poru�il: „Až se vrátíš do Egypta, 
hle�, abys p�ed faraónem ud�lal všechny zázraky, jimiž jsem t� pov��il. Já však zatvrdím jeho srdce a on lid nepropustí. 
22Potom faraónovi �ekneš: Toto praví Hospodin: ‚Izrael je m�j prvorozený syn. 23Vzkázal jsem ti: Propus� mého syna, aby 
mi sloužil. Ale ty jsi jej propustit odmítl. Za to zabiji tvého prvorozeného syna.‘“ 24Když se na cest� chystali nocovat, 
st�etl se s ním Hospodin a cht�l ho usmrtit. 25Tu vzala Sipora kamenný n�ž, ob�ezala p�edkožku svého syna, dotkla se jeho 
nohou a �ekla: „Jsi m�j ženich, je to zpe�et�no krví.“ 26A Hospodin ho nechal být. Tehdy se p�i ob�ízkách �íkalo: „ Jsi 
ženich, je to zpe�et�no krví.“ 27Hospodin �ekl Áronovi: „Jdi na pouš� naproti Mojžíšovi.“ Áron šel, setkal se s ním u Boží 
hory a políbil ho. 28Mojžíš oznámil Áronovi všechna Hospodinova slova, s nimiž ho poslal, a všechna znamení, kterými ho 
pov��il. 29Pak šel Mojžíš s Áronem a shromáždili všechny izraelské starší. 30Áron vy�ídil všechna slova, která mluvil 
Hospodin k Mojžíšovi, a Mojžíš u�inil p�ed o�ima lidu ona znamení. 31A lid uv��il. Když slyšeli, že Hospodin navštívil 
Izraelce a že pohled�l na jejich uja�mení, padli na kolena a klan�li se. 
 

PÁ 18. �íjna – Podn�ty k zamyšlení 
 

   P�e�ti Z 58. kapitoly „Po noci p�ichází ráno“ z knihy Od slávy k úpadku si pozorn� p�e�ti �ást, která 
popisuje proroctví o sedmdesáti týdnech a jeho d�jinné napln�ní nadepsané „První p�íchod“ (PK 697–699; 
OSU 261–262). 
   „Doba Kristova p�íchodu, jeho pomazání Duchem svatým, smrt a kázání evangelia pohan�m, to vše bylo 
p�esn� p�edpov�d�no. Židé jako vyvolený národ m�li tato proroctví pochopit a v Ježíšov� poslání rozpoznat 
jejich napln�ní. Kristus zd�raznil u�edník�m, jak je d�ležité studovat proroctví. Když hovo�il o proroctví 
Daniela ve vztahu ke své dob�, �ekl: ‚Kdo �teš, rozum�j.‘ (Mt 24,15) Po svém zmrtvýchvstání vysv�tloval 
u�edník�m, ‚co se na n�ho vztahovalo ve všech �ástech Písma‘ (L 24,27). Spasitel mluvil prost�ednictvím 
všech prorok�. ‚Duch Krist�v v nich p�ítomný … p�edem sv�d�í o utrpeních, jež má Kristus vytrp�t,           
i o veliké sláv�, která potom p�ijde.‘ (1Pt 1,11)“ (DA 234; TV 144) 
 

� 
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 23stejn� cht�l ukázat bohatství své slávy na t�ch, nad nimiž se smiloval a které p�ipravil k sláv� – 24na nás, které povolal 
nejen ze žid�, ale i z pohanských národ�. 25Jak je psáno u Ozeáše: ‚Lid, který není m�j, povolám za sv�j lid a Nemilova-
nou nazvu Milovanou, 26a kde bylo �e�eno: Vy nejste m�j lid, tam budou nazváni syny Boha živého.‘ 27A Izaiáš prohlašuje 
o Izraeli: ‚Kdyby bylo syn� Izraele jako písku v mo�i, jen zbytek bude zachrán�n, 28nebo� Hospodin vykoná sv�j soud na 
zemi rychle a úpln�.‘ 29A jak to Izaiáš p�edpov�d�l: ‚Kdyby nám Hospodin zástup� nenechal aspo� sím�, bylo by to          
s námi jako se Sodomou, Gomo�e bychom byli podobni.‘ 30Co tedy nakonec �ekneme? To, že pohanští národové, kte�í 
neusilovali o spravedlnost, spravedlnosti dosáhli, a to spravedlnosti z víry; 31Izrael však, který usiloval o spravedlnost 
podle zákona, k cíli zákona nedosp�l. 32Pro�? Protože nevycházel z víry, nýbrž ze skutk�. Narazili na kámen úrazu, 33jak 
je psáno: ‚Hle, kladu na Siónu kámen úrazu a skálu pohoršení, ale kdo v n�ho v��í, nebude zahanben.‘“ 
Mal 1:2.3  „2Zamiloval jsem si vás, praví Hospodin. Vy však se ptáte: ‚Kde je d�kaz , že sis nás zamiloval?‘ Což nebyl 
Ezau Jákob�v bratr? je výrok Hospodin�v. Jákoba jsem si zamiloval, 3Ezaua jsem však nenávid�l. Proto jsem obrátil        
v pouš� jeho hory, jeho d�dictví v step pro šakaly.““ 
 

�T 17. �íjna – Boží povolání a naše odpov�dnost 
Ex 4:10-12  „10Ale Mojžíš Hospodinu namítal: „Prosím, Panovníku, nejsem �lov�k výmluvný; nebyl jsem 

d�íve, nejsem ani nyní, když ke svému služebníku mluvíš. Mám neobratná ústa a neobratný jazyk.“ 
11Hospodin mu však �ekl: „Kdo dal �lov�ku ústa? Kdo p�sobí, že je �lov�k n�mý nebo hluchý, vidící nebo 

slepý? Zdali ne já, Hospodin? 12Nyní jdi, já sám budu s tvými ústy a budu t� u�it, co máš mluvit!““ 
Ex 3  „1Mojžíš pásl ovce svého tchána Jitra, midjánského kn�ze. Jednou vedl ovce až za step a p�išel k Boží ho�e,            
k Chorébu. 2Tu se mu ukázal Hospodin�v posel v plápolajícím ohni uprost�ed trnitého ke�e. Mojžíš vid�l, jak ke� v ohni 
ho�í, ale není jím stráven. 3�ekl si : „Zajdu se podívat na ten veliký úkaz, pro� ke� nesho�í.“ 4Hospodin vid�l, že odbo�u-
je, aby se podíval. I zavolal na n�ho B�h zprost�edku ke�e: „Mojžíši, Mojžíši!“ Odpov�d�l: „Tu jsem.“ 5�ekl: „Nep�ibli-
žuj se sem! Zuj si opánky, nebo� místo, na kterém stojíš, je p�da svatá.“ 6A pokra�oval: „Já jsem B�h tvého otce, B�h 
Abraham�v, B�h Izák�v a B�h Jákob�v.“ Mojžíš si zakryl tvá�, nebo� se bál na Boha pohled�t. 7Hospodin dále �ekl: 
„Dob�e jsem vid�l uja�mení svého lidu, který je v Egypt�. Slyšel jsem jeho úp�ní pro bezohlednost jeho pohán���. Znám 
jeho bolesti. 8Sestoupil jsem, abych jej vysvobodil z moci Egypta a vyvedl jej z oné zem� do zem� dobré a prostorné, do 
zem� oplývající mlékem a medem, na místo Kenaanc�, Chetejc�, Emorejc�, Perizejc�, Chivejc� a Jebúsejc�. 9V�ru, úp�ní 
Izraelc� dolehlo nyní ke mn�. Vid�l jsem také útlak, jak je Egyp�ané utla�ují. 10Nuže poj�, pošlu t� k faraónovi a vyvedeš 
m�j lid, Izraelce, z Egypta.“ 11Ale Mojžíš Bohu namítal: „Kdo jsem já, abych šel k faraónovi a vyvedl Izraelce z Egyp-
ta?“ 12Odpov�d�l: „Já budu s tebou! A toto ti bude znamením, že jsem t� poslal: Až vyvedeš lid z Egypta, budete sloužit 
Bohu na této ho�e.“ 13Avšak Mojžíš Bohu namítl: „Hle, já p�ijdu k Izraelc�m a �eknu jim: Posílá m� k vám B�h vašich 
otc�. Až se m� však zeptají, jaké je jeho jméno, co jim odpovím?“ 14B�h �ekl Mojžíšovi: „JSEM, KTERÝ JSEM.“ A po-
kra�oval: „�ekni Izraelc�m toto: JSEM posílá m� k vám.“ 15B�h dále Mojžíšovi poru�il: „�ekni Izraelc�m toto: ‚Posílá 
m� k vám Hospodin, B�h vašich otc�, B�h Abraham�v, B�h Izák�v a B�h Jákob�v.‘ To je nav�ky mé jméno, jím si m� 
budou p�ipomínat od pokolení do pokolení. 16Jdi, shromaž� izraelské starší a pov�z jim: ,Ukázal se mi Hospodin, B�h 
vašich otc�, B�h Abraham�v, Izák�v a Jákob�v, a �ekl: Rozhodl jsem se vás navštívit, vím , jak s vámi v Egypt� nakládají, 
17a prohlásil jsem: Vyvedu vás z egyptského uja�mení do zem� Kenaanc�, Chetejc�, Emorejc�, Perizejc�, Chivejc�          
a Jebúsejc�, do zem� oplývající mlékem a medem.‘ 18Až t� vyslechnou, p�jdeš ty a izraelští starší k egyptskému králi        
a �eknete mu: ‚Potkal se s námi Hospodin, B�h Hebrej�. Dovol nám nyní odejít do poušt� na vzdálenost t�í dn� cesty       
a p�inést ob�� Hospodinu, našemu Bohu.‘ 19Vím, že vám egyptský král nedovolí jít, leda z donucení. 20Proto vztáhnu ruku 
a budu bít Egypt všemožnými svými divy, které u�iním uprost�ed n�ho. Potom vás propustí. 21Zjednám tomuto lidu           
u Egyp�an� p�íze�. Až budete odcházet, nep�jdete s prázdnou. 22Každá žena si vyžádá od sousedky a spolubydlící st�íbrné 
a zlaté ozdoby a plášt�. Vložíte je na své syny a dcery. Tak vypleníte Egypt.““ 
Ex 4  „1Mojžíš však znovu namítal: „Nikoli, neuv��í mi a neuposlechnou m�, ale �eknou: Hospodin se ti neukázal.“ 
2Hospodin mu �ekl: „Co to máš v ruce?“ Odpov�d�l: „H�l.“ 3Hospodin �ekl: „Ho� ji na zem.“ Hodil ji na zem a stal se 
z ní had. Mojžíš se dal p�ed ním na út�k. 4Ale Hospodin Mojžíšovi poru�il: „Vztáhni ruku a chy� ho za ocas.“ Vztáhl tedy 
ruku, uchopil ho a v dlani se mu z n�ho stala h�l. 5„Aby uv��ili, že se ti ukázal Hospodin, B�h jejich otc�, B�h Abraha-
m�v, B�h Izák�v a B�h Jákob�v.“ 6Dále mu Hospodin �ekl: „Vlož si ruku za �adra.“ Vložil tedy ruku za �adra. Když 
ruku vytáhl, byla malomocná, bílá jako sníh. 7Tu poru�il: „Dej ruku zp�t za �adra.“ Dal ruku zp�t za �adra. Když ji ze 
zá�ad�í vytáhl, byla op�t jako ostatní t�lo. 8„A tak jestliže ti neuv��í a nedají na první znamení, uv��í druhému znamení.  
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 11Celý Izrael p�estoupil tv�j zákon a odchýlil se a neposlouchal tebe. Na nás je vylita kletba a zlo�e�ení, jak je o tom 
psáno v zákon� Mojžíše, Božího služebníka, protože jsme proti tob� h�ešili. 12Dodržel jsi své slovo, které jsi promluvil 
proti nám a proti našim soudc�m, kte�í nás soudili, že uvedeš na nás zlo tak veliké, že takové nebylo u�in�no pod celým 
nebem; tak bylo u�in�no v Jeruzalém�. 13Jak je psáno v zákon� Mojžíšov�, p�išlo na nás všechno to zlo. Neprosili jsme 
Hospodina, svého Boha, o shovívavost a neodvrátili se od svých nepravostí a nejednali prozírav� podle jeho pravdy. 
14Proto Hospodin bd�l nad tím zlem a uvedl je na nás, nebo� Hospodin, náš B�h, je spravedlivý ve všech svých �inech, 
které koná, ale my jsme ho neposlouchali. 15Nyní, Panovníku, náš Bože, který jsi sv�j lid vyvedl z egyptské zem� pevnou 
rukou, a tak sis u�inil jméno, jaké máš až dodnes, zh�ešili jsme, byli jsme svévolní. 16Panovníku, nech� se, prosím, podle 
tvé veškeré spravedlnosti odvrátí tv�j hn�v a tvé rozho��ení od tvého m�sta Jeruzaléma, tvé svaté hory, nebo� pro naše 
h�íchy a viny našich otc� je Jeruzalém a tv�j lid tupen všemi, kte�í jsou kolem nás. 17Nyní tedy, Bože náš, slyš modlitbu 
svého služebníka a jeho prosby o smilování a rozjasni tvá� nad svou zpustošenou svatyní, kv�li sob� , Panovníku. 
18Naklo�, m�j Bože, své ucho a slyš, otev�i své o�i a viz, jak jsme zpustošeni my i m�sto, které se nazývá tvým jménem. 
Vždy� ne pro své spravedlivé �iny ti p�edkládáme své prosby o smilování, ale pro tvé velké slitování. 19Panovníku, slyš! 
Panovníku, odpus�! Panovníku, pozoruj a jednej! Neprodlévej! Kv�li sob�, m�j Bože! Vždy� tvé m�sto i tv�j lid se nazývá 
tvým jménem.“ 20Ješt� jsem rozmlouval a modlil se, vyznával h�ích sv�j i h�ích Izraele, svého lidu, a p�edkládal Hospodi-
nu, svému Bohu, své prosby o smilování za svatou horu Boží, 21tedy ješt� jsem rozmlouval v modlitb�, když Gabriel, ten 
muž, kterého jsem prve vid�l ve vid�ní, sp�šn� p�ilétl a dotkl se m� v dob� ve�erního ob�tního daru. 22Pou�il m� , když se 
mnou mluvil. �ekl: „Danieli, nyní jsem vyšel, abych ti posloužil k pou�ení. 23Prve p�i tvých prosbách o smilování vyšlo 
slovo a já jsem p�išel, abych ti je oznámil, nebo� jsi vzácný Bohu . Pochop to slovo        a rozum�j vid�ní. 24Sedmdesát 
týdn� let je stanoveno tvému lidu a tvému svatému m�stu, než bude skoncováno s nev�rností, než budou zape�et�ny h�í-
chy, než dojde k zprošt�ní viny, k uvedení v��né spravedlnosti, k zape�et�ní vid�ní a proroctví, k pomazání svatyn� sva-
tých. 25V�z a pochop! Od vyjití slova o navrácení a vybudování Jeruzaléma až k pomazanému vévodovi uplyne sedm 
týdn�. Za šedesát dva týdny bude op�t vybudováno prostranství a p�íkop. Ale budou to svízelné doby. 26Po uplynutí 
šedesáti dvou týdn� bude pomazaný zahlazen a nebude již . M�sto a svatyni uvrhne do zkázy lid vévody, který p�ijde. Sám 
skon�í v povodni, ale až do konce bude válka. Je rozhodnuto o pustošení. 27Vnutí svou smlouvu mnohým v jednom týdnu   
a v polovin� toho týdne zastaví ob�tní hod i ob�� p�ídavnou. Hle, pustošitel na k�ídlech ohyzdné modly, než se naplní �as 
a na pustošitele bude vylito rozhodnutí.““ 
 

ST 16. �íjna – Boží vyvolení 
� 8:28-30  „28Víme, že všecko napomáhá k dobrému t�m, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho 

rozhodnutí. 29Které p�edem vyhlédl, ty také p�edem ur�il, aby p�ijali podobu jeho Syna, tak aby byl prvo-

rozený mezi mnoha brat�ími; 30které p�edem ur�il, ty také povolal; které povolal, ty také ospravedlnil,      

a které ospravedlnil, ty také uvedl do své slávy.“ 
� 9  „1Mluvím pravdu v Kristu, nelžu, a dosv�d�uje mi to mé sv�domí v Duchu svatém, 2že mám velký zármutek a neustá-
lou bolest ve svém srdci. 3P�ál bych si sám být proklet a odlou�en od Krista Ježíše za své bratry, za lid, z n�hož pocházím. 
4Jsou to Izraelci, jim pat�í synovství i sláva i smlouvy s Bohem, jim je sv��en zákon i bohoslužba i zaslíbení, 5jejich jsou 
praotcové, z nich rodem pochází Kristus. B�h, který je nade všemi, bu� pochválen na v�ky, amen. 6Ne že by slovo Boží 
selhalo. Vždy� ne všichni, kte�í jsou z Izraele, jsou Izrael, 7ani nejsou všichni d�tmi Abrahamovými jen proto, že jsou jeho 
potomci, nýbrž ‚z Izáka bude povoláno tvé potomstvo‘, to jest: 8d�tmi Božími nejsou t�lesné d�ti, nýbrž za potomky se 
považují d�ti zaslíbené. 9Slovo zaslíbení zní takto: ‚V ur�ený �as p�ijdu, a Sára bude mít syna.‘ 10A nejen to: také Rebeka 
m�la ob� d�ti z téhož muže, z našeho praotce Izáka; 11ješt� se jí nenarodily a nemohly u�init nic dobrého ani zlého. Aby 
však z�stalo v platnosti Boží vyvolení, o kterém bylo p�edem rozhodnuto 12a které nezávisí na skutcích, nýbrž na tom, kdo 
povolává, bylo jí hned �e�eno, že starší bude sloužit mladšímu. 13Nebo� je psáno: ‚Jákoba jsem si zamiloval, ale Ezaua 
jsem odmítl.‘ 14Co tedy �ekneme? Je B�h nespravedlivý? Naprosto ne! 15Mojžíšovi �ekl: ‚Smiluji se, nad kým se smiluji,   
a slituji se, nad kým se slituji.‘ 16Nezáleží tedy na tom, kdo chce, ani na tom, kdo se namáhá, ale na Bohu, který se smilo-
vává. 17Písmo p�ece �íká faraónovi: ‚Vyzdvihl jsem t�, abych na tob� ukázal svou moc a aby mé jméno bylo rozhlášeno po 
celé zemi.‘ 18Smilovává se tedy, nad kým chce, a koho chce, �iní zatvrzelým. 19Snad mi �ekneš: „Pro� nás tedy B�h ješt� 
kárá? M�že se v�bec n�kdo vzep�ít jeho v�li?“ 20	lov��e, co vlastn� jsi, že odmlouváš Bohu? �ekne snad výtvor svému 
tv�rci: „Pro� jsi m� ud�lal takto?“ 21Nemá snad hrn�í� hlínu ve své moci, aby z téže hroudy ud�lal jednu nádobu ke 
vznešeným ú�el�m a druhou ke všedním? 22Jestliže B�h cht�l ukázat sv�j hn�v a zjevit svou moc, a proto s velkou shoví-
vavostí snášel ty, kdo propadli jeho hn�vu a byli ur�eni k záhub�, 
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