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� Základní verš 
„Je jasné, že nikdo není p�ed Bohem ospravedln�n na základ� zákona, nebo� �teme: Spravedlivý bude živ 

z víry.“ (Ga 3:11) 
 

   Asi v 7. století p�ed Kristem napsal �ecký básník Homér slavnou Odysseu – p�íb�h velkého hrdiny Odys-

sea, který se vydá po dobytí m�sta Tróji v Trojské válce na desetiletou zpáte�ní cestu do své rodné Ithaky. 

Cesta dom� mu trvá velmi dlouho. P�ekonává ztroskotání lodi, vzpoury, bou�e, �elí r�zným obludám           

a dalším p�ekážkám, které mu brání dorazit do cíle. Nakonec, když bohové usoudí, že jeho trápení bylo 

dostate�ným trestem za jeho chyby, shodnou se na tom, že vy�erpanému hrdinovi dovolí vrátit se dom�      

k rodin�. 

   V jistém smyslu se podobáme Odysseovi. Také jsme na dlouhé cest� dom�. Na rozdíl od Odyssea však 

nikdy nebudeme „trp�t dost“, abychom si za to n�co zasloužili – nap�íklad návrat dom�. Vzdálenost mezi 

nebem a zemí je pro nás p�íliš velká na to, abychom ji p�ekonali od�in�ním našich chyb. Jestliže se dosta-

neme dom�, potom jedin� z milosti Boží. 

V souvislosti s tím je smlouva klí�ovým projevem Boží milosti v našich životech. 
 

� Osnova lekce: 
P�i studiu tohoto týdne se zam��íme jak na Boží lásku projevenou v jeho smlouv� s lidmi, tak na víru, 
která je lidskou odpov�dí na Boží milost. 
I. Boží láska – základ jeho smlouvy s lidmi 
• K�íž jako nejvyšší projev Boží lásky (ned�le) 
• Vykoupení bezmocných h�íšník� (pond�lí) 
II. Víra/d�v�ra – náš „podpis“ na této smlouv� 
• Abrahamova víra/d�v�ra v Boží milost (úterý, st�eda) 
• Naše d�v�ra v Boží zaslíbení (�tvrtek) 
 

NE 13. �ervna – Nejv�tší ob�� pro naši záchranu 
Ga 6:14  „Já však se zanic nechci chlubit ni�ím, le� k�ížem našeho Pána Ježíše Krista, jímž je pro mne 

sv�t uk�ižován a já pro sv�t.“ 
 

PO 14. �ervna – „Vykoupení“ bezmocných 
1Pt 1:18-20  „18Víte p�ece, že jste z prázdnoty svého zp�sobu života, jak jste jej p�ejali od otc�, nebyli 

vykoupeni pomíjitelnými v�cmi, st�íbrem nebo zlatem, 19nýbrž p�evzácnou krví Kristovou. On jako berá-

nek bez vady a bez poskvrny 20byl k tomu p�edem vyhlédnut p�ed stvo�ením sv�ta a p�išel kv�li vám na 

konci �as�.“ 

1J 5:12.13  „12Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život. 13Toto píšu vám, kte�í v��íte ve 

jméno Syna Božího, abyste v�d�li, že máte v��ný život.“ 
 

ÚT 15. �ervna – Abrahamova víra I. 
Gn 15:6  „Abram Hospodinovi uv��il a on mu to p�ipo�etl jako spravedlnost.“ 

� 4:1-5  „1Co tedy �ekneme o Abrahamovi, našem t�lesném praotci? �eho dosáhl? 2Kdyby Abraham 

dosáhl spravedlnosti svými skutky, m�l by se �ím chlubit – ale ne p�ed Bohem! 3Co �íká Písmo? ,Uv��il 

Abraham Bohu, a bylo mu to po�ítáno za spravedlnost.‘ 4Kdo se vykazuje skutky, nedostává mzdu z mi-

losti, nýbrž z povinnosti. 5Kdo se nevykazuje skutky, ale v��í v toho, který dává spravedlnost bezbožnému, 

tomu se jeho víra po�ítá za spravedlnost.“ 
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Otázky k rozhovoru 
 

1. Jaký je rozdíl mezi živou a mrtvou vírou?  
Jk 2:17.18  „17Stejn� tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sob� mrtvá. 18N�kdo však �ekne: „Jeden má víru        

a druhý má skutky.“ Tomu odpovím: Ukaž mi tu svou víru bez skutk� a já ti ukážu svou víru na skutcích.“ 
 

2. Jak popisuje Pavel živou víru?  
� 16:25.26  „25Sláva tomu, který má moc upevnit vás ve ví�e podle mého evangelia a podle zv�sti Ježíše Krista: v ní je 

odhaleno tajemství, které od v��ných �as� nebylo vysloveno, 26nyní je však zjeveno prorockými Písmy a z p�íkazu v��ného 

Boha stalo se známým mezi všemi národy, aby je poslušn� p�ijali vírou.“ 
 

3. Jak bys odpov�d�l na argument, že jestliže jsme spaseni jen p�ipo�ítanou spravedlností, ne tou, která je   

v nás, potom nezáleží na tom, co d�láme a jak to d�láme? 

 

 

Shrnutí 
 

Bez ohledu na to, co d�láme, naše lidská p�irozenost je h�íšná a nehodná stát p�ed �istotou Boží sprave-

dlnosti. Jestliže však svlékneme naši vlastní p�irozenost a p�ijmeme Kristovu zástupnou ob�� do našeho 

srdce, m�žeme stát p�ed Bohem jako spravedliví. 
 

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. 

� 
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ST 16. �ervna – Abrahamova víra II. 
Gn 15:6 �EP  „Abram Hospodinovi uv��il a on mu to p�ipo�etl jako spravedlnost.“ 

Gn 15:6 B21  „Abram tehdy uv��il Hospodinu a ten mu to po�ítal za spravedlnost.“ 

Gn 15:6 �LP  „Abrám Hospodinu uv��il, a ten ho za to uznal za spravedlivého.“ 
Gn 31:15  „Cožpak pro n�ho nejsme jako cizí? Vždy� nás prodal a st�íbro shrábl.“ 
Nu 18:27.30  „27To vám bude uznáno za vaši ob�� pozdvihování, jako by šlo o obilí z humna a o š�ávu z lisu. … 

 30Dále jim �ekneš: Když budete pozdvihovat to nejlepší z nich, bude to lévijc�m uznáno jako výt�žek z humna a lisu.“ 
Lv 7:18  „Jestliže by se p�esto jedlo maso z hodu ob�ti pokojné t�etího dne, nenalezne Hospodin zalíbení v tom, kdo jej 

p�inesl; dar mu nebude p�ipo�ten k dobru . Je závadný a každý, kdo by z n�ho jedl, ponese následky své nepravosti.“ 
 

�T 17. �ervna – D�v�ra v Boží zaslíbení 
� 5:1.2  „1Když jsme tedy ospravedln�ni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, 
2nebo� skrze n�ho jsme vírou získali p�ístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme se nad�jí, že dosáh-

neme slávy Boží.“  
 

PÁ 18. �ervna – Podn�ty k zamyšlení 
 

   „Jediná cesta, kterou m�že h�íšník dojít k spravedlnosti, je víra. Vírou m�že p�edložit Bohu zásluhy Ježíše 

Krista a B�h mu p�ipo�ítá poslušnost svého Syna. Kristova spravedlnost nahradí prohry �lov�ka. B�h p�i-

jme, odpustí a ospravedlní kajícího se, v��ícího �lov�ka a zachází s ním, jako kdyby byl spravedlivý. Miluje 

ho tak, jak miluje svého Syna. Tak to je, když je víra po�ítána za spravedlnost.“ (1SM 367) 

   „Když v pokání a ve ví�e p�ijímáme Krista za svého Spasitele, B�h nám odpouští h�íchy a ustupuje od 

trestu, který je p�edepsán za porušení zákona. H�íšník potom stojí p�ed Bohem jako spravedlivý �lov�k. Je 

poct�n p�ízní nebe a prost�ednictvím Ducha má spole�enství s Otcem a Synem. 

   Musí však být vykonáno i další dílo – a to rozvoj charakteru. Pravda má �lov�ka posv�covat. A to se d�je 

prost�ednictvím víry. Protože jen milostí Kristovou, kterou p�ijímáme vírou, se m�že m�nit charakter.“ 

(3SM 191) 

   „Víra, která ospravedl�uje, vede vždy nejd�íve ke skute�nému pokání a potom k dobrým skutk�m, které 

jsou ovocem této víry. Víra, která nep�ináší dobré ovoce, není spásonosnou vírou.“ (3SM 195) 
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