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Týden od 13. do 19. íjnaLekce 3

3

Boží povolání: 
smysl a na asování
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 Hospodi-
nova domu v Jeruzalém .“ (Ezd 7,27)

Jak Bůh povolává jednotlivce? Dává každému člověku konkrétní úkol? Existují nějaká kri-
téria, podle kterých je jeden člověk schopnější splnit určité poslání než jiný? Jsou tato kritéria 
různá z Božího a z lidského pohledu?

Mnozí z nás by pravděpodobně na poslední dvě otázky odpověděli: Ano. Některé lidi si 
Bůh připravuje – prostřednictvím vzdělávání nebo zkušeností – k provedení konkrétního 
díla. Jindy si Bůh vybírá lidi pro nějakou službu prostě proto, že jsou ochotní, pokorní a mají 
kajícné srdce. Ale odpověď na otázku, zda Bůh dává každému člověku konkrétní úkol, nemusí 
být jednoduchá. Někteří z nás ve svém životě slyšeli jasné volání, jiní ne. Kromě toho, nemusí 
být vždy jasné, k čemu nás Bůh povolává. V Bibli však nacházíme mnoho příběhů lidí, které si 
Bůh vybral pro konkrétní úkol.

Je zajímavé, že Ezdráš i Nehemjáš byli povoláni naplnit přesně stanovený úkol – znovu vy-
budovat to, co leželo v troskách. Taková obnova si však vyžadovala různé přístupy. Oba muži 
měli vést Izraelce zpět do Jeruzaléma a povzbudit je, aby obnovili chrám a město. Zároveň 
však měli lidi učit o Bohu a dovést je k odevzdání se Nejvyššímu. Ezdráš a Nehemjáš tedy vedli 
lidi nejen k obnově chrámu a města, ale i k obnově vztahu s Bohem.

 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:- Povolání Ezdráše a Nehemjáše- Prorocké načasování I: naděje na příchod Mesiáše- Prorocké načasování II: 70 týdnů a 2 300 večerů a jiter- Boží vyvolení- Boží povolání a naše odpovědnost- Podněty k zamyšlení

-jcHB
Zvýraznění
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POVOLÁNÍ EZDRÁŠE A NEHEMJÁŠE
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. (Ezd 7,10; SP)
5„Jestliže to král uzná za vhodné a jestliže tv j služebník došel tvého zalíbení, propus  m  do Jud-
ska, 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. (Neh 2,5.7.8)

Osobní studium
Dalo by se říci, že Bůh vyvolil Ezdráše hned 
z několika důvodů: (1) byl ochoten jít; (2) měl 
předpoklady být dobrým vůdcem a (3) byl zku-
šeným učitelem a znalcem zákona. Samozřej-
mě, mohli bychom najít i další důvody. V Pís-
mu však nacházíme jeden důležitý text, který 
pravděpodobně nejlépe ukazuje, proč byl da-
ným úkolem pověřen právě Ezdráš.

Uvažuj o úvodním textu. Jak rozumíš slo-
vům, že Ezdráš „zaměřil své srdce“, aby zkou-
mal Hospodinův zákon a plnil jej?

Slovem „zaměřil se“ (Ezd 7,10; ČSP) je 
přeloženo hebrejské slovo kun a dalo by 
se také přeložit jako „připravit, položit, 
bý t pev ný,  stanov it ,  bý t stá lý nebo 
spolehlivý“. Opravdový význam tohoto 
výroku by tedy také mohl být, že Ezdráš si 
„pevně určil v srdci“ nebo „dal si za cíl“ hledat 
Boha („zasvětil svůj život“; B21). Nebylo 
to tedy tak, že by si dal za cíl věnovat pět 
minut denně studiu Písma a pak se k tomu 
čas od času vrátil. On si to položil na srdce, 
dal si to jako cíl, pevně se pro to rozhodl, 
podobně jako své důležité rozhodnutí 
udělal Daniel v Babylóně. Po příchodu 
do Jeruzaléma ukazoval, co to znamená, být 
odevzdaný Bohu. Z kontextu se dozvídáme, 

že Nehemjáš přišel do Jeruzaléma až třináct 
let po Ezdrášovi. Ezdráš se celé toto období 
naplno věnoval tomu, pro co se rozhodl.

Uvažuj znovu o textu prvních dvou kapi-
tol knihy Nehemjáš. Jak rozumíš důvodům, 
pro které si Hospodin vyvolil Nehemjáše?

Nehemjášovo srdce hořelo pro Boha a pro 
národ. Prožíval starosti a trápil se, když se 
dozvěděl, že se práce v Jeruzalémě zastavi-
ly. Nehemjáš měl v sobě nadšení pro danou 
věc a podobně jako Ezdráš se dobrovolně roz-
hodl jednat. Dalo by se říci, že si někdy Bůh 
vybírá lidi, kteří jsou svým povoláním zasko-
čeni a hledají důvody, proč daný úkol splnit 
nemohou (zmiňme alespoň Mojžíše, Jerem-
jáše nebo Jonáše). Ezdráš a Nehemjáš však 
patří do úplně jiné skupiny – prosili Boha, 
aby je připravil k uskutečnění konkrétního 
poslání, které chtěli pro něj vykonat. 

Bůh odpověděl na jejich modlitby a touhy 
kladně. Je to velmi důležité zjištění. Někdy 
totiž můžeme dojít k mylnému závěru, že 
když po nějakém konkrétním úkolu sami 
toužíme, určitě to není od Boha, protože Bůh 
nám dává jen náročné úkoly, které nechceme 
provést. Ale pokud kráčíme s Bohem, právě 
on do nás může vložit touhu uskutečnit urči-
té poslání. Bůh chce, abychom byli zapálení 
pro to, co pro něj děláme.

Máš zkušenost s tím, že t  B h pov il d lat n co, pro co ho elo tvé srdce a co jsi toužil 
ud lat? Jak se to projevilo?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění
Ezdráš zasvětil svůj život tomu, aby zkoumal a plnil Hospodinův zákon a aby učil jeho ustanovení a řády v Izraeli. 

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
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PROROCKÉ NA ASOVÁNÍ I: 
NAD JE NA P ÍCHOD MESIÁŠE
27Požehnán bu  Hospodin, B h našich otc , že vložil do srdce králi, aby obnovil lesk Hospodino-
va 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. (Ezd 7,27.28)
24Sedmdesát 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 spravedl-
nosti, 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 9,24.25)

Osobní studium
Je důležité si uvědomit, že povolání Zerubábe-
la, Ezdráše i Nehemjáše se dělo v souladu s Bo-
žím „předzvěděním“, tedy skutečností, že Bůh 
ví, co se bude dít. Bůh například Zerubábela 
vedl k tomu, aby uskutečnil konkrétní kroky 
v reakci na konec sedmdesátiletého období 
v zajetí, o kterém prorokoval Jeremjáš.

Kdy Bůh povolal Ezdráše do služby? Bylo 
to v roce 457 př. Kr., tedy přesně v témže roce, 
ve kterém král Artaxerxés vydal dekret o ná-
vratu zajatců. Tento rok je důležitý pro pro-
roctví zaznamenané v textu Da 9,24–27.

Ve verši Da 9,25 říká Gabriel prorokovi: 
„Od vyjití slova k návratu a k budování Jeru-
zaléma až k Pomazanému vůdci bude sedm 
sedmiletí a šedesát dva sedmiletí.“ (ČSP) 
Poslední týden tohoto proroctví je zmíněn 
ve verši 27. Jelikož jeden týden zahrnuje 
sedm dní, tak prorocký týden sestává ze 
sedmi let (Nu 14,34; Ez 4,5.6). Toto proroctví 
tedy mluví o sedmdesáti týdnech, což je 490 
let. Potřebujeme tedy najít odpověď na otáz-

ku, odkdy máme počítat začátek proroctví 
o sedmdesáti týdnech. V textu se říká, že toto 
období začíná od vydání dekretu o navráce-
ní Izraelců a vystavění Jeruzaléma. Celkově 
byly v průběhu času vydané tři takové de-
krety. Kýros, Dareios i Artaxerxés vydali pří-
kaz o obnově. Ale jen dekret krále Artaxerxe 
v sobě zahrnuje obnovu samotného Jeruza-
léma a pouze tento dekret je spojen s oslavou 
Boha za jeho zásah (Ezd 7,27.28).

Začátek proroctví o sedmdesáti týdnech 
počítáme od roku 457 př. Kr., tedy od sedmé-
ho roku vlády krále Artaxerxa I. (Ezd 7,7–26). 
Rok 457 př. Kr. je také začátkem proroctví 
o 2 300 večerech a ránech z Da 8,14, vydání 
tohoto dekretu je začátkem pro obě proroc-
tví. Proroctví o sedmdesáti týdnech končí 
v roce 34 po Kr., tedy v době, kdy mohutně-
lo hlásání evangelia a rozšířilo se i k poha-
nům (toto období ohraničujeme začátkem 
pronásledování rané církve a mučednickou 
smrtí Štěpána). Střed posledního týdne tak 
připadá na rok 31 po Kr., kdy Kristus zemřel 
na kříži.

Služba Ezdráše byla jen první etapou velkého Božího plánu, který m l vyvrcholit p ícho-
dem a službou samotného Spasitele. Jak vnímáš svou roli v Božím plánu? Jakou roli v n m 
hraješ ty a jakou Ježíš?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
24Sedmdesát týdnů let je stanoveno tvému lidu a tvému svatému městu, než bude skoncováno s nevěrností, než budou zapečetěny hříchy, než dojde k zproštění viny, k uvedení věčné spravedlnosti, k zapečetění vidění a proroctví, k pomazání svatyně svatých.25Věz a pochop! Od vyjití slova o navrácení a vybudování Jeruzaléma až k pomazanému vévodovi uplyne sedm týdnů. Za šedesát dva týdny bude opět vybudováno prostranství a příkop. Ale budou to svízelné doby.26Po uplynutí šedesáti dvou týdnů bude pomazaný zahlazen a nebude již . Město a svatyni uvrhne do zkázy lid vévody, který přijde. Sám skončí v povodni, ale až do konce bude válka. Je rozhodnuto o pustošení.27Vnutí svou smlouvu mnohým v jednom týdnu a v polovině toho týdne zastaví obětní hod i oběť přídavnou. Hle, pustošitel na křídlech ohyzdné modly, než se naplní čas a na pustošitele bude vylito rozhodnutí.“

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění
Podle počtu dnů, v nichž jste dělali průzkum země, ponesete své viny. Za každý den jeden rok, za čtyřicet dnů čtyřicet let. Tak pocítíte mou nevoli.

-jcHB
Zvýraznění
5Za léta jejich nepravosti ti ukládám počet dnů, totiž tři sta devadesát dní, v nichž poneseš nepravost izraelského domu.6Až skončí tyto dny , lehneš si podruhé, a to na pravý bok, a poneseš nepravost domu judského po čtyřicet dní; ukládám ti za každý rok jeden den.

-jcHB
Zvýraznění
24Buď vám také známo, že žádnému knězi ani levitovi, zpěvákovi, vrátnému, chrámovému nevolníkovi a služebníku Božího domu se nesmějí vyměřit daně, dávky z úrod a jiné poplatky.25Ty, Ezdráši, podle moudrosti svého Boha, která je ti svěřena, ustanovíš soudce a rozhodčí, kteří budou rozhodovat pře všeho lidu v Zaeufratí, totiž všech, kteří se znají k zákonům tvého Boha. A kdo je neznají, ty budete vyučovat.26Nad každým, kdo nebude svědomitě zachovávat zákon tvého Boha a zákon královský, bude vynesen rozsudek smrti nebo vyhnanství, peněžité pokuty nebo vězení.“

-jcHB
Zvýraznění
Řekl mi: „Až po dvou tisících a třech stech večerech a jitrech dojde svatyně spravedlnosti.“

-jcHB
Zvýraznění
7S ním se vydali do Jeruzaléma i někteří Izraelci, kněží a levité, zpěváci, vrátní a chrámoví nevolníci v sedmém roce krále Artaxerxa.8Přišel do Jeruzaléma pátého měsíce téhož sedmého roku jeho kralování.9Na první den prvního měsíce byl stanoven nástup cesty z Babylónu a prvního dne pátého měsíce přišel do Jeruzaléma, protože nad ním byla dobrotivá ruka jeho Boha.10Ezdráš bádal s upřímným srdcem v Hospodinově zákoně, jednal podle něho a vyučoval v Izraeli nařízením a právům.11Toto je opis listu, který vydal král Artaxerxés knězi Ezdrášovi, znalci Zákona, znalému znění příkazů Hospodinových a jeho nařízení Izraeli:12„Artaxerxés, král králů knězi Ezdrášovi, znalci zákona Boha nebes: Rozhodnutí. Nuže:13Vydal jsem rozkaz, že každý z izraelského lidu, z jeho kněží a levitů v mém království, kdo touží jít do Jeruzaléma, může 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 stříbro a zlato, které král a jeho rádcové dobrovolně obětovali Bohu Izraele, jehož příbytek je v Jeruzalémě,16i všechno stříbro a zlato, které dostaneš po celé babylónské krajině spolu s dobrovolnými oběťmi lidu a kněží, kteří je budou dobrovolně obětovat pro dům svého Boha v Jeruzalémě.17Za to stříbro svědomitě nakoupíš býky, berany a beránky s příslušnými obětními dary a úlitbami a budeš je obětovat na oltáři v domě vašeho Boha v Jeruzalémě.18Se zbytkem stříbra a zlata učiňte, co ty a tvoji bratří budete pokládat za dobré, v souladu s vůlí vašeho Boha.19Předměty, které ti jsou předány pro službu v domě tvého Boha, odevzdej před Bohem v Jeruzalémě.20Ostatní své výdaje za potřeby pro dům tvého Boha uhradíš z královské pokladny.21Já, král Artaxerxés, jsem vydal rozkaz pro všechny strážce pokladu v Zaeufratí: Všechno, oč vás požádá kněz Ezdráš, znalec zákona Boha nebes, ať je svědomitě vykonáno,22až do jednoho sta talentů stříbra, do sta kórů pšenice, do sta batů vína a sta batů oleje, a soli bez omezení.23Všechno, co rozkáže Bůh nebes, ať se přesně vykoná pro dům Boha nebes, aby se nerozlítil na královo království a na jeho syny.
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PROROCKÉ NA ASOVÁNÍ II: 
70 TÝDN  A 2 300 VE ER  A JITER
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 8,13.14)
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 spravedl-
nosti, k zape et ní vid ní a proroctví, k pomazání svatyn  svatých. (Da 9,24)

Osobní studium
Historické informace o dekretu umožňují-
cím obnovu Jeruzaléma, které se dozvídá-
me z knihy Ezdráš, nám doplňují chybějící 
kousky prorockých předpovědí, které se na-
cházejí v knize Daniel. Jde hlavně o odpověď 
na otázku, od jaké historické události máme 
začít počítat prorocký čas týkající se hlavních 
aspektů Kristovy služby a jeho díla pro nás. 

Slovo „stanoveno“, které se nachází 
v Da 9,24 ve spojení „sedmdesát týdnů je 
stanoveno tvému lidu“, znamená doslova 
„odkrojeno“ či „vyměřeno“. Ačkoli toto slovo 
se nikde jinde v Bibli nenachází, můžeme ho 
najít v židovské literatuře, kde má význam: 
„oddělit“ nebo „odkrojit“ z něčeho delšího. Je-
likož Da 8. kapitola představuje proroctví 
týkající se 2 300 let, o jehož začátku se však 
v Da 8 nic neříká, logicky můžeme předpo-
kládat, že když se v následující kapitole (Da 9) 
mluví o 490 letech (sedmdesáti týdnech) jako 
o „odkrojených“ nebo „odříznutých“, mohou 
být takto „oddělené „jen od 2 300 proroc-

kých dnů (let) zmíněných v předchozí kapi-
tole. Vždyť odkud by mohl být tento časový 
úsek „oddělený“, ne-li z jiného, delšího časo-
vého proroctví.

Přečti si kapitolu Da 8. Která část tohoto 
proroctví nebyla v textu vysvětlena? Uvažuj 
hlavně o verších Da 8,14.26.27. Jak jim rozu-
míš?

Existuje mnoho důvodů, pro které může-
me předpokládat, že proroctví o sedmdesáti 
týdnech (Da 9,24–27) a proroctví o 2 300 veče-
rech a ránech (Da 8,14) patří k sobě a souvisejí 
spolu: (1) obě proroctví jsou časovými proroc-
tvími; (2) spojuje je použití zcela specifických 
výrazů „vidění“ a „porozumění“ (Da 8,26.27 
a 9,23); (3) výklady obou proroctví přináší 
anděl Gabriel (Da 8,16 a 9,21); (4) jediná část 
vidění z Da 8, která v dané kapitole není vy-
světlena, je část o 2 300 večerech a ránech 
z Da 8,14; (5) zatímco Da 8 obsahuje vidění 
a jeho částečný výklad, v Da 9 se nachází jen 
jediný výklad – a to právě části o 2 300 veče-
rech a jitrech z Da 8,14, tedy jen té části, jíž 
Daniel nerozuměl (Da 8,27).

Je pozoruhodné, jak r zní auto i pod vedením Ducha zahrnuli do svých text  informace, 
které jsou pot ebné k vytvo ení celkového obrazu událostí, jež popisují nejen minulost, 
ale i dobu konce. Jak toto poznání ovliv uje tvé vnímání Písma a Boží snahy zprost edko-
vat nám všechny d ležité informace pro pochopení jeho plán ?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění
14Řekl mi: „Až po dvou tisících a třech stech večerech a jitrech dojde svatyně spravedlnosti.“26Vidění o večerech a jitrech, jak ti bylo pověděno, je pravdivé. Ty pak podrž to vidění v tajnosti, neboť se uskuteční za mnoho dnů.“27Já, Daniel, jsem zůstal bez sebe a byl jsem těžce nemocen po řadu dní. Pak jsem vstal a konal své povolání u krále. Žasl jsem nad tím viděním, ale nikdo to nechápal.

-jcHB
Zvýraznění
24Sedmdesát týdnů let je stanoveno tvému lidu a tvému svatému městu, než bude skoncováno s nevěrností, než budou zapečetěny hříchy, než dojde k zproštění viny, k uvedení věčné spravedlnosti, k zapečetění vidění a proroctví, k pomazání svatyně svatých.25Věz a pochop! Od vyjití slova o navrácení a vybudování Jeruzaléma až k pomazanému vévodovi uplyne sedm týdnů. Za šedesát dva týdny bude opět vybudováno prostranství a příkop. Ale budou to svízelné doby.26Po uplynutí šedesáti dvou týdnů bude pomazaný zahlazen a nebude již . Město a svatyni uvrhne do zkázy lid vévody, který přijde. Sám skončí v povodni, ale až do konce bude válka. Je rozhodnuto o pustošení.27Vnutí svou smlouvu mnohým v jednom týdnu a v polovině toho týdne zastaví obětní hod i oběť přídavnou. Hle, pustošitel na křídlech ohyzdné modly, než se naplní čas a na pustošitele bude vylito rozhodnutí.“

-jcHB
Zvýraznění
26Vidění o večerech a jitrech, jak ti bylo pověděno, je pravdivé. Ty pak podrž to vidění v tajnosti, neboť se uskuteční za mnoho dnů.“27Já, Daniel, jsem zůstal bez sebe a byl jsem těžce nemocen po řadu dní. Pak jsem vstal a konal své povolání u krále. Žasl jsem nad tím viděním, ale nikdo to nechápal.

-jcHB
Zvýraznění
16a uslyšel jsem nad Úlajem lidský hlas, který takto volal: „Gabrieli, vysvětli mu to vidění.“

-jcHB
Zvýraznění
21tedy ještě jsem rozmlouval v modlitbě, když Gabriel, ten muž, kterého jsem prve viděl ve vidění, spěšně přilétl a dotkl se mě v době večerního obětního daru.
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Zvýraznění
27Já, Daniel, jsem zůstal bez sebe a byl jsem těžce nemocen po řadu dní. Pak jsem vstal a konal své povolání u krále. Žasl jsem nad tím viděním, ale nikdo to nechápal.
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Zvýraznění
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Zvýraznění
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Zvýraznění
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Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
1V třetím roce kralování krále Belšasara ukázalo se mně, Danielovi, vidění, po onom, které se mi ukázalo na počátku.2Viděl jsem ve vidění – byl jsem ve vidění na hradě Šúšanu v élamské krajině – viděl jsem tedy ve vidění, že jsem u řeky Úlaje:3Pozvedl jsem oči a spatřil jsem, hle, jeden beran stál před řekou a měl dva rohy. Ty rohy byly veliké, jeden však byl větší než druhý; větší vyrostl jako poslední.4Viděl jsem berana trkat směrem k moři, na sever a na jih. Žádné zvíře před ním neobstálo a nikdo nic nevyprostil z jeho moci. Dělal, co se mu zlíbilo, a vzmohl se.5Pozoroval jsem, a hle, ze západu přicházel kozel na celou zemi, ale země se nedotýkal. Ten kozel měl mezi očima nápadný roh.6Přišel až k dvourohému beranovi, kterého jsem viděl stát nad řekou. Přiběhl k němu silně rozzuřen.7Viděl jsem, že dostihl berana, rozlíceně do něho vrazil a zlomil mu oba rohy a beran neměl 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 něho vyrostly čtyři nápadné rohy do čtyř nebeských větrů.9Z jednoho z nich vyrazil jeden maličký 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 část toho zástupu, totiž hvězd, a rozšlapal je.11Vypjal se až k veliteli toho zástupu, zrušil každodenní oběť a rozvrátil příbytek jeho svatyně.12Zástup byl sveden ke vzpouře proti každodenní oběti. Pravdu srazil na zem a dařilo se mu, co činil.13Slyšel jsem, jak jeden svatý mluví. Jiný svatý se toho mluvícího otázal: „Jak dlouho bude platit vidění o každodenní oběti a o vzpouře, která pustoší a dovoluje šlapat po svatyni i zástupu?“14Řekl mi: „Až po dvou tisících a třech stech večerech a jitrech dojde svatyně spravedlnosti.“15Když jsem já, Daniel, uviděl to vidění a snažil se mu porozumět, hle, postavil se naproti mně kdosi podobný muži16a uslyšel jsem nad Úlajem lidský hlas, který takto volal: „Gabrieli, vysvětli mu to vidění.“17Přišel tedy tam, kde jsem stál; zatímco přicházel, byl jsem ohromen a padl jsem tváří k zemi . Řekl mi: „Pochop, lidský synu, že to vidění se týká doby konce.“18Když se mnou mluvil, ležel jsem v mrákotách tváří na zemi. Dotkl se mě a postavil mě na mé místo.19Řekl: „Hle, sdělím ti, co se stane v posledním hrozném hněvu, neboť se to týká konce času.20Dvourohý beran, kterého jsi viděl, jsou králové médští a perští.

-jcHB
Zvýraznění
21Chlupatý kozel je král řecký a veliký roh, který měl mezi očima, je první král.22To, že se roh zlomil a místo něho vyvstaly čtyři, znamená , že vyvstanou čtyři království z toho pronároda, ale nebudou mít jeho sílu.23Ke konci jejich kralování, až se naplní míra vzpurných, povstane král nestoudný, který bude rozumět hádankám.24Bude zdatný svou silou, a nejen svou silou, bude přinášet neobyčejnou zkázu a jeho konání bude provázet zdar. Uvrhne do zkázy zdatné a lid svatých.25Obezřetně a se zdarem bude jeho ruka lstivě jednat ; ve svém srdci se bude vypínat, nerušeně uvrhne do zkázy mnohé. Postaví se proti Veliteli velitelů, avšak bude zlomen bez zásahu ruky.26Vidění o večerech a jitrech, jak ti bylo pověděno, je pravdivé. Ty pak podrž to vidění v tajnosti, neboť se uskuteční za mnoho dnů.“27Já, Daniel, jsem zůstal bez sebe a byl jsem těžce nemocen po řadu dní. Pak jsem vstal a konal své povolání u krále. Žasl jsem nad tím viděním, ale nikdo to nechápal.

-jcHB
Zvýraznění
1V prvním roce vlády Darjaveše, syna Achašveróšova, který byl médského původu a byl králem nad královstvím kaldejským,2v tom prvním roce jeho kralování jsem já, Daniel, porozuměl z knih počtu roků, o nichž se stalo slovo Hospodinovo 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, žíněném rouchu a popelu.4Modlil jsem se k Hospodinu, svému Bohu, a vyznával se mu slovy: „Ach, Panovníku, Bože veliký a hrozný, který dbáš na smlouvu a milosrdenství vůči těm, kteří tě milují a dodržují tvá přikázání!5Zhřešili jsme a provinili se, jednali jsme svévolně, bouřili se a uchýlili od tvých přikázání a soudů.6A neposlouchali jsme tvé služebníky proroky, kteří mluvili ve tvém jménu našim králům, našim velmožům, našim otcům a všemu lidu země.7Na tvé straně, 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 zpronevěru, které se vůči tobě dopustili.8Hospodine, na nás je zjevná hanba, na našich králích, na našich velmožích a na našich otcích, neboť jsme proti tobě zhřešili.9Na Panovníku, našem Bohu, závisí slitování a odpuštění, neboť jsme se bouřili proti němu10a neposlouchali jsme Hospodina, našeho Boha, a neřídili se jeho zákony, které nám vydával skrze své služebníky proroky.11Celý Izrael přestoupil tvůj zákon a odchýlil se a neposlouchal tebe. Na nás je vylita kletba a zlořečení, jak je o tom psáno v zákoně Mojžíše, Božího služebníka, protože jsme proti tobě hřešili.12Dodržel jsi své slovo, které jsi promluvil proti nám a proti našim soudcům, kteří nás soudili, že uvedeš na nás zlo tak veliké, že takové nebylo učiněno pod celým nebem; tak bylo učiněno v Jeruzalémě.13Jak je psáno v zákoně Mojžíšově, přišlo na nás všechno to zlo. Neprosili jsme Hospodina, svého Boha, o shovívavost a neodvrátili se od svých nepravostí a nejednali prozíravě podle jeho pravdy.14Proto Hospodin bděl nad tím zlem a uvedl je na nás, neboť Hospodin, náš Bůh, je spravedlivý ve všech svých činech, které koná, ale my jsme ho neposlouchali.15Nyní, Panovníku, náš Bože, který jsi svůj lid vyvedl z egyptské země pevnou rukou, a tak sis učinil jméno, jaké máš až dodnes, zhřešili jsme, byli jsme svévolní.

-jcHB
Zvýraznění
16Panovníku, nechť se, prosím, podle tvé veškeré spravedlnosti odvrátí tvůj hněv a tvé rozhořčení od tvého města Jeruzaléma, tvé svaté hory, neboť pro naše hříchy a viny našich otců je Jeruzalém a tvůj lid tupen všemi, kteří jsou kolem nás.17Nyní tedy, Bože náš, slyš modlitbu svého služebníka a jeho prosby o smilování a rozjasni tvář nad svou zpustošenou svatyní, kvůli sobě , Panovníku.18Nakloň, můj Bože, své ucho a slyš, otevři své oči a viz, jak jsme zpustošeni my i město, které se nazývá tvým jménem. Vždyť ne pro své spravedlivé činy ti předkládáme své prosby o smilování, ale pro tvé velké slitování.19Panovníku, slyš! Panovníku, odpusť! Panovníku, pozoruj a jednej! Neprodlévej! Kvůli sobě, můj Bože! Vždyť tvé město i tvůj lid se nazývá tvým jménem.“20Ještě jsem rozmlouval a modlil se, vyznával hřích svůj i hřích Izraele, svého lidu, a předkládal Hospodinu, svému Bohu, své prosby o smilování za svatou horu Boží,21tedy ještě jsem rozmlouval v modlitbě, když Gabriel, ten muž, kterého jsem prve viděl ve vidění, spěšně přilétl a dotkl se mě v době večerního obětního daru.22Poučil mě , když se mnou mluvil. Řekl: „Danieli, nyní jsem vyšel, abych ti posloužil k poučení.23Prve při tvých prosbách o smilování vyšlo slovo a já jsem přišel, abych ti je oznámil, neboť jsi vzácný Bohu . Pochop to slovo a rozuměj vidění.24Sedmdesát týdnů let je stanoveno tvému lidu a tvému svatému městu, než bude skoncováno s nevěrností, než budou zapečetěny hříchy, než dojde k zproštění viny, k uvedení věčné spravedlnosti, k zapečetění vidění a proroctví, k pomazání svatyně svatých.25Věz a pochop! Od vyjití slova o navrácení a vybudování Jeruzaléma až k pomazanému vévodovi uplyne sedm týdnů. Za šedesát dva týdny bude opět vybudováno prostranství a příkop. Ale budou to svízelné doby.26Po uplynutí šedesáti dvou týdnů bude pomazaný zahlazen a nebude již . Město a svatyni uvrhne do zkázy lid vévody, který přijde. Sám skončí v povodni, ale až do konce bude válka. Je rozhodnuto o pustošení.27Vnutí svou smlouvu mnohým v jednom týdnu a v polovině toho týdne zastaví obětní hod i oběť přídavnou. Hle, pustošitel na křídlech ohyzdné modly, než se naplní čas a na pustošitele bude vylito rozhodnutí.“
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BOŽÍ VYVOLENÍ
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 prvorozený 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. (  8,28–30)

Osobní studium
V souvislosti s Božím jednáním je velmi zají-
mavé ptát se, jak a proč si Bůh někoho vyvolí 
(vybere) pro nějaký konkrétní úkol. Existuje 
mnoho pohledů na to, co vlastně vyvolení 
znamená. Co o tomto tématu říká Bible?

Co dnešní úvodní text říká o Božím po-
volání? Pokus se vlastními slovy shrnout 
hlavní poselství těchto veršů.

V tomto textu se velmi jasně říká, že Bůh 
předem určil lidi, aby se podobali obrazu 
jeho Syna. Neříká se zde, že by některé pře-
dem určil ke spasení a jiné k zatracení a že 
v této otázce nemáme na výběr. Jinými slo-
vy, vyvolení se týká toho, abychom byli pro-
měněni. Bůh touží, abychom byli proměněni 
a aby se v našich životech zrcadlil obraz Bo-
žího Syna. Tato proměna je zaslíbena ve ver-
ši 30, ve kterém Pavel jako autor uvádí, že 
ty, které Bůh povolal, tak také ospravedlnil 
(Bůh nás činí spravedlivými) a uvedl do své 
slávy (posvětil). Nejsme tedy ponecháni bez 
pomoci, abychom sami sebe nějak měnili, 

ale samotný Bůh zaslibuje, že tuto proměnu 
udělá svou mocí.

Přečti si text Ř 9. O jakém vyvolení nebo 
Božím povolání se mluví v této kapitole? 

V Ř 9 Pavel mluví o Božím vyvolení pro 
konkrétní úkol. Izraelci byli vyvoleni, aby 
světu přinesli dobrou zprávu o Bohu. Slova 
„Jákoba jsem si zamiloval, ale Ezaua jsem 
odmítl“ (Ř 9,13; viz také Mal 1,2.3) se často 
nesprávně vykládají v tom smyslu, že Bůh 
miloval jen jednoho z bratrů. Ale kontext 
této pasáže dává danému textu úplně jiný 
význam. Pavel říká, že Jákob byl vyvolen, 
ale Ezau ne. Co bylo smyslem Jákobova 
vyvolení? Měl se stát otcem izraelského 
národa.

Na základě uvedených myšlenek můžeme 
tedy hovořit o dvou typech vyvolení, které 
Bůh dělá. Prvním je skutečnost, že Bůh si 
vybírá úplně každého člověka, aby byl za-
chráněn, a touží ho změnit k Ježíšovu obra-
zu. Druhým typem vyvolení je to, že Bůh si 
vybírá různé lidi pro uskutečnění různých 
úkolů.

Jak na tebe p sobí v domí toho, že t  B h p edur il a vyvolil k tomu, abys byl spa-
sen? Znamená to, že o dar v ného života nem žeš za žádných okolností p ijít?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění
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Zvýraznění
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Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
2„Zamiloval jsem si vás, praví Hospodin. Vy však se ptáte: ‚Kde je důkaz , že sis nás zamiloval?‘ Což nebyl Ezau Jákobův bratr? je výrok Hospodinův. Jákoba jsem si zamiloval,3Ezaua jsem však nenáviděl. Proto jsem obrátil v poušť jeho hory, jeho dědictví v step pro šakaly.“

-jcHB
Podtržení
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Zvýraznění
27A Izaiáš prohlašuje o Izraeli: ‚Kdyby bylo synů Izraele jako písku v moři, jen zbytek bude zachráněn,28neboť Hospodin vykoná svůj soud na zemi rychle a úplně.‘29A jak to Izaiáš předpověděl: ‚Kdyby nám Hospodin zástupů nenechal aspoň símě, bylo by to s námi jako se Sodomou, Gomoře bychom byli podobni.‘30Co tedy nakonec řekneme? To, že pohanští národové, kteří neusilovali o spravedlnost, spravedlnosti dosáhli, a to spravedlnosti z víry;31Izrael však, který usiloval o spravedlnost podle zákona, k cíli zákona nedospěl.32Proč? Protože nevycházel z víry, nýbrž ze skutků. Narazili na kámen úrazu,33jak je psáno: ‚Hle, kladu na Siónu kámen úrazu a skálu pohoršení, ale kdo v něho věří, nebude zahanben.‘

-jcHB
Zvýraznění
1Mluvím pravdu v Kristu, nelžu, a dosvědčuje mi to mé svědomí v Duchu svatém,2že mám velký zármutek a neustálou bolest ve svém srdci.3Přál bych si sám být proklet a odloučen od Krista Ježíše za své bratry, za lid, z něhož pocházím.4Jsou to Izraelci, jim patří synovství i sláva i smlouvy s Bohem, jim je svěřen zákon i bohoslužba i zaslíbení,5jejich jsou praotcové, z nich rodem pochází Kristus. Bůh, který je nade všemi, buď pochválen na věky, amen.6Ne že by slovo Boží selhalo. Vždyť ne všichni, kteří jsou z Izraele, jsou Izrael,7ani nejsou všichni dětmi Abrahamovými jen proto, že jsou jeho potomci, nýbrž ‚z Izáka bude povoláno tvé potomstvo‘, to jest:8dětmi Božími nejsou tělesné děti, nýbrž za potomky se považují děti zaslíbené.9Slovo zaslíbení zní takto: ‚V určený čas přijdu, a Sára bude mít syna.‘10A nejen to: také Rebeka měla obě děti z téhož muže, z našeho praotce Izáka;11ještě se jí nenarodily a nemohly učinit nic dobrého ani zlého. Aby však zůstalo v platnosti Boží vyvolení, o kterém bylo předem rozhodnuto12a které nezávisí na skutcích, nýbrž na tom, kdo povolává, bylo jí hned řečeno, že starší bude sloužit mladšímu.13Neboť je psáno: ‚Jákoba jsem si zamiloval, ale Ezaua jsem odmítl.‘14Co tedy řekneme? Je Bůh nespravedlivý? Naprosto ne!15Mojžíšovi řekl: ‚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 smilovává.17Písmo přece říká faraónovi: ‚Vyzdvihl jsem tě, abych na tobě ukázal svou moc a aby mé jméno bylo rozhlášeno po celé zemi.‘18Smilovává se tedy, nad kým chce, a koho chce, činí zatvrzelým.19Snad mi řekneš: „Proč nás tedy Bůh ještě kárá? Může se vůbec někdo vzepřít jeho vůli?“20Člověče, co vlastně jsi, že odmlouváš Bohu? Řekne snad výtvor svému tvůrci: „Proč jsi mě udělal takto?“21Nemá snad hrnčíř hlínu ve své moci, aby z téže hroudy udělal jednu nádobu ke vznešeným účelům a druhou ke všedním?22Jestliže Bůh chtěl ukázat svůj hněv a zjevit svou moc, a proto s velkou shovívavostí snášel ty, kdo propadli jeho hněvu a byli určeni k záhubě,23stejně chtěl ukázat bohatství své slávy na těch, nad nimiž se smiloval a které připravil k slávě –24na nás, které povolal nejen ze židů, ale i z pohanských národů.25Jak je psáno u Ozeáše: ‚Lid, který není můj, povolám za svůj lid a Nemilovanou nazvu Milovanou,26a kde bylo řečeno: Vy nejste můj lid, tam budou nazváni syny Boha živého.‘
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BOŽÍ POVOLÁNÍ A NAŠE ODPOV DNOST
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 4,10–12)

Osobní studium
Při odpovědi na Boží povolání máme svo-
bodnou vůli povolání přijmout nebo odmít-
nout. Uplatnění naší svobodné vůle však 
neznamená, že nás Bůh přestane volat. Tato 
skutečnost se týká nejen nabídky spase-
ní. Bůh nám může chtít svěřit určitý úkol, 
ale my se můžeme rozhodnout neřídit se jeho 
pověřením. 

Bůh touží, abychom byli zachráněni. A úpl-
ně stejně touží i po tom, abychom pro něj udě-
lali něco konkrétního, co nám chce svěřit. Boží 
povolání vykonat určité dílo je součástí jeho 
plánu zachránit nás. Tím, že konáme to, 
k čemu nás Bůh povolal, zjevujeme ve svém 
životě realitu spasení, které nám daroval.

Králi Saulovi byla svěřena úloha panov-
níka Izraele. Naneštěstí, navzdory povolání 
a poslání, které mu Bůh dal, Saul nikdy zcela 
neodevzdal své srdce Bohu. Skutečnost, že 
Bůh někoho povolá vykonat nějaký kon-
krétní úkol, neznamená, že tento člověk se 
odevzdá Bohu. Určujícím faktorem zůstává 

naše svobodná vůle. Pokud nenásledujeme 
Boží vedení, můžeme přijít o všechno.

Přečti si text Ex 3 a 4. Co se můžeme 
z těchto kapitol dozvědět o Božím volání? Co 
se děje, když Bůh povolává člověka k nějaké-
mu úkolu?

Na Boží povolání můžeme reagovat jako 
Ezdráš a Nehemjáš, kteří šli bez otázek 
a zpochybňování, nebo můžeme být jako 
Mojžíš, který měl množství námitek a vý-
mluv. A přestože se Mojžíš nakonec rozhodl 
plnit Bohem svěřený úkol, na začátku se mu 
snažil vyhnout. Vymlouval se na svou ne-
schopnost či nedostatečnou autoritu – proč 
by ho měl faraon brát vážně? Obával se také, 
že ho hebrejský národ nebude poslouchat 
a celé jeho úsilí bude marné. Kromě toho 
se odkazoval na nedostatečné schopnosti 
a zkušenosti (Ex 4,10). A konečně – velmi jas-
ně žádal, aby Bůh poslal někoho jiného. Přes-
to, když čteme celý Mojžíšův příběh, dozví-
dáme se, jakým mocným byl vůdcem – a to 
i přes své slabosti a nedokonalosti. Věrně 
plnil úkol, který mu Bůh svěřil.

Jak souvisí tvé vyvolení k záchran  s povoláním ke služb ? Co ti brání v tom, aby ses za-
pojil do toho, k emu t  B h povolal?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění
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Zvýraznění
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Zvýraznění
1Mojžíš však znovu namítal: „Nikoli, neuvěří mi a neuposlechnou mě, ale řeknou: Hospodin se ti neukázal.“2Hospodin mu řekl: „Co to máš v ruce?“ Odpověděl: „Hůl.“3Hospodin řekl: „Hoď ji na zem.“ Hodil ji na zem a stal se z ní had. Mojžíš se dal před ním na útěk.4Ale Hospodin Mojžíšovi poručil: „Vztáhni ruku a chyť ho za ocas.“ Vztáhl tedy ruku, uchopil ho a v dlani se mu z něho stala hůl.5„Aby uvěřili, že se ti ukázal Hospodin, Bůh jejich otců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův.“6Dále mu Hospodin řekl: „Vlož si ruku za ňadra.“ Vložil tedy ruku za ňadra. Když ruku vytáhl, byla malomocná, bílá jako sníh.7Tu poručil: „Dej ruku zpět za ňadra.“ Dal ruku zpět za ňadra. Když ji ze záňadří vytáhl, byla opět jako ostatní tělo.8„A tak jestliže ti neuvěří a nedají na první znamení, uvěří druhému znamení.9Jestliže však neuvěří ani těmto dvěma znamením a neuposlechnou tě, 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 člověk výmluvný; nebyl jsem dříve, nejsem ani nyní, když ke svému služebníku mluvíš. Mám neobratná ústa a neobratný jazyk.“11Hospodin mu však řekl: „Kdo dal člověku ústa? Kdo působí, že je člověk němý nebo hluchý, vidící nebo slepý? Zdali ne já, Hospodin?12Nyní jdi, já sám budu s tvými ústy a budu tě učit, co máš mluvit!“13Ale Mojžíš odmítl: „Prosím, Panovníku, pošli si, koho chceš.“14Tu Hospodin vzplanul proti Mojžíšovi hněvem a řekl: „Což nemáš bratra Árona, toho lévijce? Znám ho , ten umí mluvit. Jde ti už naproti a bude se srdečně radovat, až tě uvidí.15Budeš k němu mluvit a vkládat mu slova do úst. Já budu s tvými ústy i s jeho ústy a budu vás poučovat, co máte činit.16On bude mluvit k lidu za tebe, on bude tobě ústy a ty budeš jemu Bohem.17A tuto hůl vezmi do ruky; budeš jí konat znamení.“18Mojžíš odešel a vrátil se ke svému tchánu Jitrovi. Řekl mu: „Rád bych šel a vrátil se ke svým bratřím, kteří jsou v Egyptě, a podíval se, zda ještě žijí.“ Jitro Mojžíšovi odvětil: „Jdi v pokoji.“19Hospodin pak řekl Mojžíšovi ještě v Midjánu: „Jen se vrať do Egypta, neboť zemřeli všichni, kteří ti ukládali o život.“20Mojžíš tedy vzal svou ženu a syny, posadil je na osla a vracel se do egyptské země. A do ruky si vzal Boží hůl.21Hospodin dále Mojžíšovi poručil: „Až se vrátíš do Egypta, hleď, abys před faraónem udělal všechny zázraky, jimiž jsem tě pověřil. Já však zatvrdím jeho srdce a on lid nepropustí.

-jcHB
Zvýraznění
1Mojžíš pásl ovce svého tchána Jitra, midjánského kněze. Jednou vedl ovce až za step a přišel k Boží hoře, k Chorébu.2Tu se mu ukázal Hospodinův posel v plápolajícím ohni uprostřed trnitého keře. Mojžíš viděl, jak keř v ohni hoří, ale není jím stráven.3Řekl si : „Zajdu se podívat na ten veliký úkaz, proč keř neshoří.“4Hospodin viděl, že odbočuje, aby se podíval. I zavolal na něho Bůh zprostředku keře: „Mojžíši, Mojžíši!“ Odpověděl: „Tu jsem.“5Řekl: „Nepřibližuj se sem! Zuj si opánky, neboť místo, na kterém stojíš, je půda svatá.“6A pokračoval: „Já jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův.“ Mojžíš si zakryl tvář, neboť se bál na Boha pohledět.7Hospodin dále řekl: „Dobře jsem viděl ujařmení svého lidu, který je v Egyptě. Slyšel jsem jeho úpění pro bezohlednost jeho poháněčů. Znám jeho bolesti.8Sestoupil jsem, abych jej vysvobodil z moci Egypta a vyvedl jej z oné země do země dobré a prostorné, do země oplývající mlékem a medem, na místo Kenaanců, Chetejců, Emorejců, Perizejců, Chivejců a Jebúsejců.9Věru, úpění Izraelců dolehlo nyní ke mně. Viděl jsem také útlak, jak je Egypťané utlačují.10Nuže pojď, pošlu tě k faraónovi a vyvedeš můj lid, Izraelce, z Egypta.“11Ale Mojžíš Bohu namítal: „Kdo jsem já, abych šel k faraónovi a vyvedl Izraelce z Egypta?“12Odpověděl: „Já budu s tebou! A toto ti bude znamením, že jsem tě poslal: Až vyvedeš lid z Egypta, budete sloužit Bohu na této hoře.“13Avšak Mojžíš Bohu namítl: „Hle, já přijdu k Izraelcům a řeknu jim: Posílá mě k vám Bůh vašich otců. Až se mě však zeptají, jaké je jeho jméno, co jim odpovím?“14Bůh řekl Mojžíšovi: „JSEM, KTERÝ JSEM.“ A pokračoval: „Řekni Izraelcům toto: JSEM posílá mě k vám.“15Bůh dále Mojžíšovi poručil: „Řekni Izraelcům toto: ‚Posílá mě k vám Hospodin, Bůh vašich otců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův.‘ To je navěky mé jméno, jím si mě budou připomínat od pokolení do pokolení.16Jdi, shromažď izraelské starší a pověz jim: ,Ukázal se mi Hospodin, Bůh vašich otců, Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův, a řekl: Rozhodl jsem se vás navštívit, vím , jak s vámi v Egyptě nakládají,17a prohlásil jsem: Vyvedu vás z egyptského ujařmení do země Kenaanců, Chetejců, Emorejců, Perizejců, Chivejců a Jebúsejců, do země oplývající mlékem a medem.‘18Až tě vyslechnou, půjdeš ty a izraelští starší k egyptskému králi a řeknete mu: ‚Potkal se s námi Hospodin, Bůh Hebrejů. Dovol nám nyní odejít do pouště na vzdálenost tří dnů cesty a přinést oběť Hospodinu, našemu Bohu.‘

-jcHB
Zvýraznění
19Vím, že vám egyptský král nedovolí jít, leda z donucení.20Proto vztáhnu ruku a budu bít Egypt všemožnými svými divy, které učiním uprostřed něho. Potom vás propustí.21Zjednám tomuto lidu u Egypťanů přízeň. Až budete odcházet, nepůjdete s prázdnou.22Každá žena si vyžádá od sousedky a spolubydlící stříbrné a zlaté ozdoby a pláště. Vložíte je na své syny a dcery. Tak vypleníte Egypt.“

-jcHB
Zvýraznění
22Potom faraónovi řekneš: Toto praví Hospodin: ‚Izrael je můj prvorozený syn.23Vzkázal jsem ti: Propusť mého syna, aby mi sloužil. Ale ty jsi jej propustit odmítl. Za to zabiji tvého prvorozeného syna.‘“24Když se na cestě chystali nocovat, střetl se s ním Hospodin a chtěl ho usmrtit.25Tu vzala Sipora kamenný nůž, obřezala předkožku svého syna, dotkla se jeho nohou a řekla: „Jsi můj ženich, je to zpečetěno krví.“26A Hospodin ho nechal být. Tehdy se při obřízkách říkalo: „ Jsi ženich, je to zpečetěno krví.“27Hospodin řekl Áronovi: „Jdi na poušť 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 pověřil.29Pak šel Mojžíš s Áronem a shromáždili všechny izraelské starší.30Áron vyřídil všechna slova, která mluvil Hospodin k Mojžíšovi, a Mojžíš učinil před očima lidu ona znamení.31A lid uvěřil. Když slyšeli, že Hospodin navštívil Izraelce a že pohleděl na jejich ujařmení, padli na kolena a klaněli se.

-jcHB
Zvýraznění
10Ale Mojžíš Hospodinu namítal: „Prosím, Panovníku, nejsem člověk výmluvný; nebyl jsem dříve, nejsem ani nyní, když ke svému služebníku mluvíš. Mám neobratná ústa a neobratný jazyk.“
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PODN TY K ZAMYŠLENÍ
Z 58. kapitoly „Po noci přichází ráno“ z knihy Od slávy k úpadku si pozorně přečti část, která 

popisuje proroctví o sedmdesáti týdnech a jeho dějinné naplnění nadepsané „První příchod“ 
(PK 697–699; OSU 261–262).

 „Doba Kristova příchodu, jeho pomazání Duchem svatým, smrt a kázání evangelia poha-
nům, to vše bylo přesně předpověděno. Židé jako vyvolený národ měli tato proroctví pochopit 
a v Ježíšově poslání rozpoznat jejich naplnění. Kristus zdůraznil učedníkům, jak je důležité 
studovat proroctví. Když hovořil o proroctví Daniela ve vztahu ke své době, řekl: ‚Kdo čteš, 
rozuměj.‘ (Mt 24,15) Po svém zmrtvýchvstání vysvětloval učedníkům, ‚co se na něho vztaho-
valo ve všech částech Písma‘ (L 24,27). Spasitel mluvil prostřednictvím všech proroků. ‚Duch 
Kristův v nich přítomný … předem svědčí o utrpeních, jež má Kristus vytrpět, i o veliké slávě, 
která potom přijde.‘ (1Pt 1,11)“ (DA 234; TV 144)

Otázky k rozhovoru
1.  Uvažujte o myšlence, že B h vás povolává ud lat n co, co se vám líbí. Na základ  ja-

kých 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 na-
u it z jeho zkušenosti? Jak reagoval na Boží povolání apoštol Pavel? (Sk 9,1–20) Pokuste 
se najít základní rozdíly mezi postojem Jonáše a Pavla.

3.  „Jidáš v p íb h nám odhaluje smutný konec života, který mohl být oslavou Boha. Kdy-
by 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  po-
chopit 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 ?

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:
________________________________________  _______________________________________  

________________________________________  _______________________________________

18:07
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Zvýraznění
1Saul nepřestával vyhrožovat učedníkům Páně a chtěl je vyhladit. Šel proto k veleknězi2a vyžádal si od něho doporučující listy pro synagógy v Damašku, aby tam mohl vyhledávat muže i ženy, kteří se hlásí k tomu směru, a přivést je v poutech do Jeruzaléma.3Na cestě, když už byl blízko Damašku, zazářilo kolem něho náhle světlo z nebe.4Padl na zem a uslyšel hlas: „Saule, Saule, proč mne pronásleduješ? “5Saul řekl: „Kdo jsi, Pane?“ On odpověděl: „Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ.6Vstaň, jdi do města a tam se dovíš, co máš dělat.“7Muži, kteří ho doprovázeli, zůstali stát a nebyli schopni slova; slyšeli sice hlas, ale nespatřili nikoho.8Saul vstal ze země, otevřel oči, ale nic neviděl. Museli ho vzít za ruce a dovést do Damašku.9Po tři dny neviděl, nic nejedl a nepil.10V Damašku žil jeden učedník, jménem Ananiáš. Toho Pán ve vidění zavolal: „Ananiáši!“ On odpověděl: „Zde jsem, Pane.“11Pán mu řekl: „Jdi hned do ulice, která se jmenuje Přímá, a v domě Judově vyhledej Saula z Tarsu. Právě se modlí12a dostalo se mu vidění, jak k němu vchází muž jménem Ananiáš a vkládá na něj ruce, aby opět viděl.“13Ananiáš odpověděl: „Pane, mnoho lidí mi vyprávělo o tom člověku, kolik zla způsobil bratřím v Jeruzalémě.14Také zde má od velekněží plnou moc zatknout každého, kdo vzývá tvé jméno.“15Pán mu však řekl: „Jdi, neboť on je mým nástrojem, který jsem si zvolil, aby nesl mé jméno národům i králům a synům izraelským.16Ukáži mu, co všechno musí podstoupit pro mé jméno.“17Ananiáš šel, vstoupil do toho domu, vložil na Saula ruce a řekl: „Saule, můj bratře, posílá mě k tobě Pán – ten Ježíš, který se ti zjevil na tvé cestě; chce, abys opět viděl a byl naplněn Duchem svatým.“18Tu jako by mu z očí spadly šupiny, zase viděl a hned se dal pokřtít.19Pak přijal pokrm a síla se mu vrátila. S damašskými učedníky zůstal Saul několik dní20a hned začal v synagógách kázat, že Ježíš je Syn Boží.




