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Týden od 21. do 27. ervnaLekce 13

13

Život podle Božího slova
Texty na tento týden
Fp 2,12–16; L 4,4.8.10–12; Ž 37,7; 46,11; 62,2.3.6; Ko 3,16

Základní verš
„Podle slova však také jednejte, nebu te jen poslucha i – to byste klamali sami sebe!“ (Jk 1,22)

I to nejlepší studium Písma by bylo zbytečné, kdybychom se nerozhodli žít podle toho, 
co při jeho zkoumání poznáme. Při studiu Bible platí to samé, co platí při studiu obecně. 
Nejlépe se neučíme čtením a poslechem, ale praxí. Tím, že to, co zjistíme, začneme skutečně 
dělat. Tato poslušnost nám otevírá obrovskou pokladnu Božího požehnání, která by před 
námi zůstávala zavřená, a vede nás po vzrušující a život měnící cestě rostoucího poznání 
a chápání. Když však nejsme ochotni respektovat Boží slovo a uplatňovat ve svém životě to, 
co jsme se z něj dozvěděli, nebudeme růst. Nepříznivý vliv to bude mít i na naše svědectví, 
protože náš život nebude v souladu s tím, co říkáme. 

V milosti a moudrosti rosteme pod vlivem inspirativních vzorů, které nám představují, 
co to znamená, žít podle Bible. Největší motivační vliv má na nás samozřejmě osoba a život 
Ježíše Krista. On žil životem, který byl v dokonalé harmonii s Boží vůlí.

Tento týden budeme studovat, co to znamená, žít podle Božího slova a pod jeho autoritou.

 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:- Živé Boží slovo a Duch svatý- Ježíš, náš vzor- Ježíš a Písmo- Ztišení při Božím slově- Písně a učení se textů zpaměti- Podněty k zamyšlení

-jcHB
Zvýraznění
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ŽIVÉ BOŽÍ SLOVO A DUCH SVATÝ
12A tak, moji milí, jako jste vždycky byli poslušní – nikoli jen v mé p ítomnosti, ale nyní mnohem 
více v mé nep ítomnosti – s bázní a chv ním uvád jte ve skutek své spasení. 13Nebo  je to B h, 
který ve vás p sobí, že chcete i iníte, co se mu líbí. 14Všechno d lejte bez reptání a bez pochy-
bování, 15abyste byli bezúhonní a ryzí, Boží d ti bez poskvrny uprost ed pokolení pok ivené-
ho a zvráceného. V n m svi te jako hv zdy, které osv cují sv t, 16držte se slova života, abych 
se vámi mohl pochlubit v den Krist v, že jsem nadarmo neb žel ani se nadarmo nenamáhal. 
(Fp 2,12–16)

Osobní studium
Je velmi důležité studovat Boží slovo peč-
livě a správným způsobem. Stejně důležité 
(nebo dokonce důležitější) je však žít podle 
toho, co jsme se naučili. A přestože se nám 
může zdát skvělé získávat stále větší a větší 
znalosti, v žádném případě se to nemá stát 
smyslem našeho studia Písma. Naším ko-
nečným cílem nemá být ovládnutí Písma. 
Smyslem studia má být, aby Písmo ovládlo 
nás, aby změnilo náš život a náš způsob 
uvažování. To je to, na čem opravdu záleží. 
Naše ochota žít podle pravdy, kterou jsme 
se při studiu Písma dozvěděli, znamená 
ochotu podřídit se biblické pravdě. Takové 
rozhodnutí může někdy znamenat i inten-
zivní duchovní boj, protože každý z nás je 
součástí sporu o to, kdo bude tou nejvyšší 
autoritou v našem rozhodování a životě. 
Existují jen dvě možnosti. 

Jaká výzva zaznívá v úvodních verších 
a jak ovlivňuje (nebo alespoň by měla ovliv-
ňovat) tvůj život? 

Ano, Bůh v nás koná své dílo. Děje se tak 
prostřednictvím Ducha svatého, který jedi-

ný nám dává moudrost pochopit Bibli. Jsme 
hříšné lidské bytosti a velmi často se vzpí-
ráme Boží pravdě. Kdybychom byli odkázá-
ni jen sami na sebe, nebyli bychom schopni 
žít podle Božího slova (Ř 1,25; Ef 4,17.18). Bez 
Ducha svatého bychom nenacházeli v Bo-
žím slově žádné zalíbení – a tím bychom ne-
prožívali ani žádnou naději, důvěru a lásku. 
Ale jak píše apoštol Pavel, prostřednictvím 
Ducha svatého Bůh „ve vás působí, že chcete 
i činíte, co se mu líbí“ (Fp 2,13).

Duch svatý je učitel, který nás touží vést 
k hlubšímu porozumění Písma a k radostné 
vděčnosti za Boží slovo. Upozorňuje nás 
na pravdy Božího slova a dává nám jejich 
jasné a aktuální pochopení, aby naše životy 
vynikaly věrností a laskavou poslušností 
Boží vůle. „Nikdo nedokáže vysvětlit Písmo 
bez pomoci Ducha. Když však přistupujeme 
k Božímu slovu s pokorným a otevřeným 
srdcem, Boží andělé budou stát při nás, aby 
na nás zapůsobili svědectvím o pravdě.“ 
(1SM 411) Takovýmto způsobem jsou du-
chovní věci vykládány duchovně (1K 2,13.14) 
a my jsme schopni radostně následovat Boží 
slovo „ráno za ránem“ (Iz 50,4.5; B21).

Text Fp 2,16 íká: „Držte se slova života...“ Co si myslíš, že to znamená? A jak to m žeme 
ud lat? Prostuduj si i text Dt 4,4, který p edstavuje podobnou myšlenku. Jakou roli máš 
v celém popsaném procesu?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění
Ale vy, kteří jste se přimkli k Hospodinu, svému Bohu, jste do dnes všichni živi.

-jcHB
Zvýraznění
Vyměnili Boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo Stvořiteli – on budiž veleben na věky! Amen.

-jcHB
Zvýraznění
17To vám říkám a dotvrzuji jménem Páně: nežijte tak, jako žijí pohané podle svých marných představ.18Mají zatemnělou mysl a odcizili se Božímu životu pro svou nevědomost a zatvrzelé srdce.

-jcHB
Zvýraznění
13abychom poznali, co nám Bůh daroval. O tom i mluvíme ne tak, jak nás naučila lidská moudrost, ale jak nás naučil Duch, a duchovní věci vykládáme slovy Ducha.14Přirozený člověk nemůže přijmout věci Božího Ducha; jsou mu bláznovstvím a nemůže je chápat, protože se dají posoudit jen Duchem.

-jcHB
Zvýraznění
4Panovník Hospodin dal mi jazyk učedníků, abych uměl zemdleného podpírat slovem. On mě probouzí každého jitra, probouzí mi uši, abych slyšel jako učedníci. 5Panovník Hospodin mi otevřel uši a já nevzdoruji ani neuhýbám nazpět.

-jcHB
Zvýraznění
„4Panovník Hospodin mi dal jazyk učených, abych uměl znaveného slovem posílit. Ráno za ránem mě probouzí, probouzí mé uši, abych slyšel jako učedník. 5Panovník Hospodin mi uši otevřel a já se nevzpouzel, neodvracel jsem se zpět.“
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JEŽÍŠ, NÁŠ VZOR
4Ježíš mu odpov d l: „Je psáno: lov k nebude živ jenom chlebem.“
8Ježíš mu odpov d l: „ Je psáno: Budeš se klan t Hospodinu, Bohu svému, a jeho jediného uctí-
vat.“
10„Vždy  je psáno ‚and l m svým dá o tob  p íkaz, aby t  ochránili‘ 11a ‚na ruce t  vezmou, abys 
nenarazil nohou svou na kámen‘.“ 12Ježíš mu odpov d l: „Je psáno: nebudeš pokoušet Hospodina 
Boha svého.“ (L 4,4.8.10–12)

Osobní studium
Neexistuje lepší příklad a vhodnější k násle-
dování než Ježíš Kristus. Velmi dobře znal 
Boží slovo a byl ochoten se jím ve všem řídit.

Jak Ježíš podle úvodních veršů používal 
Písmo, aby se bránil proti satanovým poku-
šením? Co se z toho dozvídáme o důležitosti 
Písma pro naši víru a pro náš život – a to 
zvláště v době trápení?

Ježíš velmi dobře znal Písmo. Znal ho tak 
důkladně, že texty, které citoval, vyvěraly 
přímo z jeho srdce. Taková znalost psaného 
Božího slova byla především výsledkem 
živého vztahu s Bohem a také přemýšlení 
a hlubokého rozjímání nad Písmem.

Kdyby Ježíš dobře neznal přesná slova i je-
jich kontext, mohlo by se stát, že se satanovi 
podaří nějakým způsobem Ježíše nachytat 
nebo oklamat. Písmo citoval dokonce i satan, 
ale jen ve snaze překrucovat je. Schopnost 
citovat Písmo a odvolávat se na jeho texty 
nám nestačí, to právě dělá i satan. Potřebu-
jeme vědět, co všechno Písmo říká o daném 
předmětu a jaký je skutečný význam a zá-

měr jednotlivých textů. Jen taková známost 
Božího slova nám může pomoci, aby nás 
Boží nepřítel neoklamal. Když chceme obstát 
před satanovými útoky, potřebujeme, aby se 
Písmo stalo naší součástí, základem našeho 
uvažování a prožívání. V Písmu můžeme 
opakovaně číst o tom, jak Ježíš otevřel mysl 
svých následovníků, takže potom pochopili 
skutečný smysl Písma. Ježíš je odkazoval 
na to, co „je psáno“ (L 24,45.46; Mt 11,10; J 6,45 
apod.). Ježíš předpokládal, že ti, kdo čtou Pís-
mo, mohou pochopit jeho skutečný význam: 
„Ježíš mu odpověděl: ‚Co je psáno v Zákoně? 
Jak to tam čteš?‘“ (L 10,26) Pro Ježíše bylo 
to, co je psáno v Písmu, normou, podle které 
bychom měli žít.

Ježíš – Slovo, které se stalo tělem –, upo-
zorňuje své následovníky na to, co bylo na-
psáno a řečeno. „Kdo věří ve mne, ‚proudy 
živé vody poplynou z jeho nitra,‘ jak pra-
ví Písmo.“ (J 7,38) Ježíš je zaslíbený Mesiáš 
a Písmo o něm vydávává svědectví (J 5,39). 
Sám Ježíš byl ochoten řídit se Písmem. Po-
kud byl ochoten žít takto on, proč bychom si 
měli my pro náš život dávat jiné cíle?

Jakou máš ty osobní zkušenost s použitím Písma v boji proti pokušení? Kdy ses naposledy 
odkazoval na Písmo nebo v n m hledal pomoc i povzbuzení, když jsi procházel pokuše-
ním? Jaký byl výsledek? Co ses z této zkušenosti nau il?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
45Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli Písmu.46Řekl jim: „Tak je psáno: Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých

-jcHB
Zvýraznění
To je ten, o němž je psáno: ‚Hle, já posílám posla před tvou tváří, aby ti připravil cestu.‘

-jcHB
Zvýraznění
Je psáno v prorocích: ‚Všichni budou vyučeni od Boha.‘ Každý, kdo slyšel Otce a vyučil se u něho, přichází ke mně.

-jcHB
Zvýraznění
Zkoumáte Písma a myslíte si, že v nich máte věčný život; a Písma svědčí o mně.
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JEŽÍŠ A PÍSMO
45Nedomnívejte se, že já budu na vás u Otce žalovat; vaším žalobcem je Mojžíš, v n hož jste složili 
svou nad ji. 46Kdybyste opravdu v ili Mojžíšovi, v ili byste i mn , nebo  on psal o mn . (J 5,45.46)

Osobní studium
Jaké důležité poselství o Ježíšově vztahu 
k Písmu zaznívá v úvodních verších?

Někteří lidé při čtení Písma docházejí 
k závěru, že když Ježíš mluvil, jeho slova 
byla v ostrém protikladu ke slovům Písma, 
jak jsou zaznamenána ve Starém zákoně. 
Tvrdí, že Ježíšova slova jsou dokonce důleži-
tější než to, co je napsáno v Písmu.

V Novém zákoně čteme, že Ježíš řekl: „Sly-
šeli jste, že bylo řečeno... Já vám však říkám ...“ 
(Mt 5,43.44; viz také Mt 5,21.22.27.28.33.34.38.39). 
Když Ježíš řekl tato známá slova ve svém 
Kázání na hoře, nepokoušel se omezit plat-
nost Starého zákona nebo jej zrušit, jak se 
někteří mylně domnívají. Naopak, Ježíš re-
agoval na různé výklady Písma a na úst-
ní tradici. Obojí bylo některými vykladači 
té doby používáno (či spíše zneužíváno) 
k omluvě takového chování vůči jiným li-
dem (bližním), jaké Bůh nikdy nepřikázal 
ani nedovolil, například „nenávidět svého 
nepřítele“ (Mt 5,43).

Ježíš nezrušil Starý zákon a ani nijak 
nesnížil jeho autoritu. Právě naopak, pro-
střednictvím proroctví Starého zákona Je-

žíš ukazoval, kým ve skutečnosti je. Ježíš 
nenarušil autoritu Starého zákona, naopak 
vysvětloval a prohluboval význam starozá-
konních výroků tím, že poukazoval na pů-
vodní Boží záměr.

Zneužívat Ježíšovu autoritu ke zneva-
žování Písma nebo znehodnocování ně-
kterých částí jako „méně inspirovaných“ je 
jedním z nejrafinovanějších a zároveň nej-
nebezpečnějších zpochybnění Písma, proto-
že se to děje v Ježíšově jménu. V evangeliích 
vidíme, jak velkou autoritu Ježíš připisoval 
Písmu, které v jeho době sestávalo pouze 
z knih Starého zákona. Nepotřebujeme žád-
ný další důkaz o tom, že Starý zákon je smě-
rodatný i pro nás dnes.

Ježíš nikdy nezpochybňoval autoritu 
Bible. Naopak, znovu a znovu Písmo vy-
vyšoval jako spolehlivý a důvěryhodný zá-
klad. I ve zmiňovaném Kázání na hoře Ježíš 
jednoznačně zdůraznil: „Nedomnívejte se, 
že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; 
nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit.“ (Mt 5,17) 
Zároveň řekl, že kdo by „zrušil jediné z těch-
to nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude 
v království nebeském vyhlášen za nejmen-
šího“ (Mt 5,19).

Které z klí ových v rou ných bod  mají i dnes sv j základ ve Starém zákon ? Uvažuj 
nap íklad o stvo ení (Gn 1–2) a o pádu lov ka do h íchu (Gn 3). Které další k es anské 
pravdy nacházíme ve Starém zákon  a pozd ji je ješt  rozši uje Nový zákon?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
43Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Milovati budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého.‘44Já však vám pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují,

-jcHB
Zvýraznění
21Slyšeli jste, že bylo řečeno otcům: ‚Nezabiješ! Kdo by zabil, bude vydán soudu.‘22Já však vám pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu; kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě; a kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu.27Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Nezcizoložíš.‘28Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci.33Dále jste slyšeli, že bylo řečeno otcům: ‚Nebudeš přísahat křivě, ale splníš Hospodinu přísahy své.‘34Já však vám pravím, abyste nepřísahali vůbec; ani při nebi, protože nebe je trůn Boží;38Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Oko za oko a zub za zub.‘39Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi; ale kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou;

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení
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ZTIŠENÍ P I BOŽÍM SLOV
1Poutní píse , Davidova. Nemám, Hospodine, domýšlivé srdce ani povýšený pohled. Neženu se 
za velkými v cmi, za divy, jež nevystihnu, 2nýbrž chovám se klidn  a tiše. Jako odstavené dít  
u své matky, jako odstavené dít  je ve mn  má duše. (Ž 131,1.2)

Osobní studium
Naše životy se často odehrávají v rychlém 
tempu, napětí a stresu. Mnozí namáhavě pra-
cujeme, jen abychom vydělali dostatek pro-
středků na základní živobytí. Jindy, přestože 
máme naplněné základní potřeby, se honíme 
jako blázni jen proto, že chceme mít víc a více. 
Toužíme po věcech a zážitcích, o kterých jsme 
přesvědčeni, že naplní prázdno v nás a udělají 
nás šťastnými. Ale jak nás varuje Šalomoun 
v knize Kazatel, i to je jen „pomíjivost a honba 
za větrem“ (Kaz 2,11; 4,4).

Ať už investujeme své síly do čehokoliv, 
můžeme být tak zaneprázdněni, že upro-
střed toho všeho shonu nám už nezbývá 
místo pro Boha. Neznamená to, že bychom 
Bohu nedůvěřovali, ale jednoduše si neudě-
láme dostatečný prostor ke čtení, modlitbě 
a společenství s Bohem, v jehož rukou, jak 
píše Daniel, „je tvůj dech a všechny tvé ces-
ty“ (Da 5,23). Můžeme být tak rozptýleni 
vším kolem, že nám nezbyde dostatek času 
pro Boha. Každý z nás potřebuje chvíle, kdy 
záměrně zpomalíme, abychom se setka-
li s Ježíšem, naším Spasitelem. Jak k nám 
může promlouvat Duch svatý, pokud se ne-
zastavíme, abychom poslouchali? Zákla-
dem našeho duchovního života je důvěrný 

a tichý čas strávený s Bohem při čtení jeho 
slova a na modlitbě.

Uvažuj o následujících textech. Co říkají 
o ztišení se před Bohem? Proč je důvěrný 
čas strávený s Bohem tak důležitý?
Ž 37,7

Ž 62,2.3.6

Ž 131,1.2

Když máme někoho rádi, je pro nás po-
těšením s ním trávit čas. Najdi si místo, 
na kterém si můžeš číst a rozjímat o Božím 
slově bez vyrušování. V našem uspěcha-
ném světě se nám to často může podařit 
jen tak, že si předem vyhradíme čas a místo 
k takovému ztišení. Obvykle je pro takovou 
chvíli rozjímání nejlepší začátek dne. Než 
nás pohltí každodenní shon, může se nám 
čas strávený přemýšlením a modlitbou stát 
požehnáním pro celý zbytek dne, protože 
naši mysl naplní cenné myšlenky. Každému 
samozřejmě může vyhovovat jiný čas a jiný 
způsob ztišení.

Spojení na modlitbě s živým Bohem Bible 
ovlivňuje velmi výrazně náš život. Mimo 
jiné nám to pomáhá, abychom se stále více 
podobali Ježíši.

Jaké místo má ve tvém denním rozvrhu as na ztišení se a modlitbu? Jak tento as proží-
váš a co pro tebe spole enství s Bohem znamená? Jak ti to pomáhá prožívat jistotu Boží 
lásky?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
I 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
Viděl jsem též všechno pachtění i vše, co prospěšného se koná, a jak přitom jeden na druhého žárlí. Také to je pomíjivost a honba za větrem.

-jcHB
Zvýraznění
22Ani ty, jeho synu Belšasare, jsi neponížil své srdce, ačkoli jsi o tom všem věděl,23ale povýšil ses nad Pána nebes. Přinesli před tebe nádoby z jeho domu a pil jsi z nich víno ty i tvoji hodnostáři, tvé ženy i ženiny, a chválil jsi bohy stříbrné a zlaté, bronzové, železné, dřevěné a kamenné, kteří nic nevidí, neslyší ani nevědí. Boha, v jehož rukou je tvůj dech a všechny tvé cesty, jsi však nevelebil.

-jcHB
Zvýraznění
Ztiš se před Hospodinem a čekej na něj. Nevzrušuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšně svou cestou, nad tím, kdo strojí pikle.

-jcHB
Zvýraznění
2Jen v Bohu se ztiší duše má, od něho vzejde mi spása.3Jen on je má skála, má spása, můj nedobytný hrad, mnou nikdy nic neotřese.6Jen zmlkni před Bohem, duše má, vždyť on mi naději vlévá .

-jcHB
Zvýraznění
1Poutní píseň, Davidova. Nemám, Hospodine, domýšlivé srdce ani povýšený pohled. Neženu se za velkými věcmi, za divy, jež nevystihnu,2nýbrž chovám se klidně a tiše. Jako odstavené dítě u své matky, jako odstavené dítě je ve mně má duše.
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PÍSN  A U ENÍ SE TEXT  ZPAM TI
10Dotazuji se na tvoji v li celým srdcem, nedej, abych zbloudil od tvých p ikázání. 11Tvou e  
uchovávám v srdci, nechci proti tob  h ešit. 12Požehnán bu , Hospodine, vyu uj m  v tom, co 
na izuješ. 13Mé rty budou vypravovat o všech soudech tvých úst. (Ž 119,10–13)

Osobní studium
Učit se biblické verše zpaměti může být vel-
kým požehnáním. Když si v mysli uchovává-
me vzácné texty Božího slova, můžeme si je 
připomenout ve chvíli, když to nejvíc potře-
bujeme. Tak Bible přímo ovlivňuje nejen naše 
uvažování a rozhodování, ale i naše hodnoty 
a chování. Texty Písma, které si pamatujeme, 
ovlivňují naši každodenní zkušenost s Bo-
hem, pomáhají nám správně uctívat Boha 
a žít životem inspirovaným Písmem. 

Pamatovat si verše z Bible pro nás může 
být důležitou ochranou před svody a ne-
správným výkladem Písma. Když máme 
Písmo v srdci, můžeme se na něj odvolávat 
a připomínat si ho i tehdy, když nemáme 
k dispozici tištěnou nebo elektronickou Bib-
li. Když se pak ocitneme v problémech nebo 
v pokušení, texty Písma, které naplňují naši 
mysl, nám mohou pomáhat a dát nám sílu. 
Připomínat si Boží zaslíbení a soustředit se 
raději na Boží slovo než na problémy, pozve-
dá naše myšlenky k Bohu, který má připra-

veno tisíc způsobů, jak nám pomoci i tam, 
kde my nevidíme ani jeden.

Uvažuj o verších Ef 5,19 a Ko 3,16. Jak zpí-
vání textů z Božího slova může posílit vliv 
Bible na tvé uvažování? 

Zpívání veršů z Bible může být skvělým 
způsobem, jak si osvojit biblické texty. Při 
zpěvu si totiž slova Písma můžeme zapama-
tovat mnohem snadněji a rychleji. Spojení 
slov Písma a krásné melodie nám pomůže 
upevnit si je v mysli a zároveň rozptýlí naši 
úzkost a naše obavy. Texty Písma a hezkou 
melodii se mohou zpíváním a posloucháním 
snadno naučit dospělí i děti. Písmo se stalo 
inspirací pro mnoho slavných oratorií, sym-
fonií a také krásných písní, které během 
staletí křesťany ovlivňovaly. Skladby, které 
pozvedají naši mysl a zaměřují ji na Boha 
a jeho slovo, jsou nádherným požehnáním 
a pozitivně působí na naše životy. 

„Hudba je součástí uctívání Boha v nebi 
a měli bychom usilovat o to, abychom se 
v  písních chval co nejvíce přiblížili harmonii 
nebeských sborů.“ (PP 594; NUD 291)

Které písn  jsou pro tebe nejv tším povzbuzením? Pro ?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
18A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost,19ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce

-jcHB
Zvýraznění
Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává Duch.

-jcHB
Podtržení
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PODN TY K ZAMYŠLENÍ
Přečti si pozorně kapitolu „Síla modlitby“ (SC 93–104; CVP 96–104) z knihy Cesta k vnitř-

nímu pokoji. 

„Svým přirozeným zrakem nikdy nemůžeme spatřit Kristovu nádheru a slávu. Duch sva-
tý nám ukazuje naši skutečnou beznaděj a bezmoc, v níž se nacházíme bez Kristovy milosti 
a odpuštění. Jen pod vlivem Ducha můžeme rozpoznat Kristovu nekonečnou milost, jeho 
bezmeznou lásku, shovívavost a slávu.“ (UL 155)

„Naše mysl může být naplněna verši Písma, nebo dokonce celými kapitolami. Když pak 
přichází satan se svými pokušeními, texty Písma v naší mysli nám připomenou Boží moc. ... 
Když se nás satan bude snažit přivést k uvažování o pozemských a tělesných věcech, člověk 
takovým pokušením nejlépe odolá pomocí toho, co „je psáno“. (RH, 8. dubna 1884)

Otázky k rozhovoru
1.  Jaký vliv má svobodná v le na naše rozhodnutí související s vírou a poslušností? A koli 

mnoho okolností našeho života nem žeme ovlivnit, ve v cech týkajících se v ného ži-
vota se m žeme rozhodnout svobodn . Jak nakládáš se svobodnou v lí, kterou t    B h 
obda il? Jaká duchovní rozhodnutí d láš? 

2.  Uvažujte, jakou roli hraje sobota p i našem ztišení se p ed Bohem. Jak nám zachová-
vání soboty m že pomáhat osvobodit se z každodenního shonu a nacházet as na d -
ležité chvíle s Bohem? Co m žeš ud lat pro to, aby pro tebe byla sobota skute ným 
duchovním požehnáním?

3.  Jakou máš zkušenost s prožíváním asu s Bohem na modlitb  a p i studiu Písma? Jak 
as strávený o samot  s Bohem ovliv uje tvou víru? Pod lte se o svou zkušenost ve t í-

d  sobotní školy: Co vám dává modlitba a tení Bible? Jak m že vaše zkušenost pomoci 
ostatním? 

4. Které biblické texty t  skute n  povzbudí? Které z nich umíš zpam ti? Co t  vedlo k to-
mu, aby sis je zapamatoval? Je pro tebe jejich znalost požehnáním?

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:
_______________________________________   ______________________________________  
_______________________________________   ______________________________________  
_______________________________________   ______________________________________

Pá | 26. ervna

 21:18

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení
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POUŽITÉ ZKRATKY

Biblické p eklady
Standardně je v lekcích Průvodce studiem Bible používán Český ekumenický překlad (ČEP). 
Pokud je použit jiný překlad, je u odkazu verše uvedena následující zkratka:
B21   Bible, překlad 21. století
BK  Bible kralická
ČSP   Český studijní překlad
SNC Slovo na cestu

Díla Ellen G. Whiteové
U českých překladů knih Ellen G. Whiteové je uváděno nejnovější vydání z nakladatelství 
Advent-Orion. 

Zkratka   Anglický název Zkratka Český překlad

COL Christ ś Object Lessons PM Perly moudrosti

Ed Education VYCH Výchova

GC The Great Controversy VDV Velké drama věků

PK Prophets and Kings OSU Od slávy k úpadku

PP Patriarchs and Prophets NUD, PP Na úsvitu dějin, Patriarchové a proroci

SC Steps to Christ CVP Cesta k vnitřnímu pokoji

Zkratka  Anglický název

CT Counsels to Parents, Teachers, and Students

FE Fundamentals of Christian Education

MYP Messages to Young People

SG Spiritual Gifts

T Testimonies for the Church

UL The Upward Look

Další materiály
Zkratka Anglický název

BC The Seventh-day Adventist Bible Commentary

RH Advent Review and Sabbath Herald

ST Signs of the Times 



Vážení a milí přátelé, 
srdce adventistovo se zachvěje radostí nad myšlenkou, že budeme vykládat Bibli. Máme dojem, že kaž-

dý verš přímo volá po nějakém našem komentáři.
Jednou jsem dostal za úkol opravit celkem složitou závadu na elektronovém mikroskopu. Rozložil jsem 

kolem sebe hromady knih s technickou dokumentací a pokoušel jsem se porozumět tomu, co mi v ma-
nuálech napsali stvořitelé tohoto přístroje. Druhý den nezbylo než zavolat do Holandska s prosbou o po-
moc. Po několika hodinách se mi podařilo porozumět problému a pak už nebylo tak složité najít skutečnou 
závadu a přístroj vzkřísit k „novému životu“. Složitý text technického manuálu nepotřeboval můj výklad. 
To já jsem potřeboval uvedení do pravdy od skutečného specialisty z výroby tohoto přístroje.

Čeká nás otevřená kniha Božích slov a Boží slovo nepotřebuje náš výklad. To my potřebujeme, aby se 
nás dotklo slovo Nejvyššího. Potřebujeme více ticha do našich často odvážných diskuzí a více porozumění 
věcem ne vždy zcela jednoduchým. Výsledkem naslouchání Písmu pak může být naše změna k dobrému.

Závěrem si dovolím jen připomenout, že sám Bůh nás chce obdarovávat porozuměním věcem, ale hlav-
ně sobě samým a lidem kolem nás – a to je zázrak.

Marek Škrla, hospodář Česko-Slovenské unie

Církev adventistů sedmého dne financuje většinu svých projektů z vlastních zdrojů prostřednic-
tvím různých sbírek. Každou sobotu proběhnou v našich shromážděních sbírky dvě. Jedna je určena 
na provoz místního sboru a druhá na podporu různých celosvětových misijních projektů. 

Přehled tematických sobot a sbírek v roce 2020 lze využít při plánování bohoslužeb v tomto roce. 
Všem dárcům bych chtěl poděkovat za jejich ochotu podporovat práci církve v naší zemi i v pro-

storu světa kolem nás.
Informace pro pokladníky sborů – misijní sbírky jsou odesílány na účet příslušného sdružení. 

První část variabilního symbolu je ve sloupci VS, druhá část variabilního symbolu je přidělené číslo 
sboru.

Plán tematických sobot, týdnů a sbírek v roce 2020

Téma soboty Sbírka VS

Duben

4. 4. Den modlitby a půstu

11. 4. Sbírka pro projekty Hope Channel Sbírka pro EUD 15

18. 4. Rozdávání misijních knih (18.–24. 4.)

25. 4. Den služby lidem se zvláštními potřebami (neslyšící, nevidomí...)

Květen

2. 5. Den jednoty v misii

9. 5. Modlitba za Adru Česká republika Sbírka pro Adru ČR 22

16. 5. Den zdraví

23. 5. Den modlitby za ohrožené děti

Červen 

6. 6. Den biblických korespondenčních kurzů a sobotní školy

13. 6. Den služby žen 

20. 6. Den uprchlíků

27. 6. Sbírka 13. soboty pro Transevropskou divizi  Sbírka 13. soboty 13




