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� Základní verš 
„Já jsem p�išel, aby [mé ovce] m�ly život a m�ly ho v hojnosti.“ (J 10:10b) 
 

   P�edm�tem studia tohoto celého �tvrtletí bylo téma Boží smlouvy s lidmi. B�h nám chce v podstat� �íci: 

„Takovýmto zp�sobem vás zachráním od h�íchu a smrti.“ Jinými slovy, smlouva definuje Bohem stanovený 

zp�sob na vykoupení padlého lidského pokolení. 

   Velkolepým vrcholem smluvních zaslíbení je v��ný život na nové zemi. I když na tento nádherný den 

všichni zatím jen �ekáme, z požehnání vyplývajících ze smlouvy se m�žeme radovat už dnes. B�h se o nás 

stará i nyní; i dnes nám chce dát to nejlepší. Smlouva totiž není n�jaká dohoda, ve které je nutné to �i ono 

ud�lat – a za dlouhou dobu potom dostaneš svoji odm�nu. Její odm�nou jsou požehnání, ze kterých se mo-

hou ti, kdo vírou vstupují do smluvního vztahu, radovat už tady a nyní. 

   V poslední lekci našich úvah o smlouv� si p�iblížíme n�která z bezprost�edních požehnání a zaslíbení 

vyplývajících z Boží milosti, která byla vlita do srdcí t�ch, kdo zaslechli jeho klepání a otev�eli mu. T�chto 

požehnání je ur�it� více. Je to jen jakýsi za�átek – za�átek n��eho, co nikdy neskon�í. 
 

� Osnova lekce: 
P�i studiu poslední lekce tohoto �tvrtletí se chceme zam��it na to, jaká požehnání pro nás mohou 
plynout se smlouvy, kterou nám ze své lásky a iniciativy nabízí náš Zachránce: 
• Dar radosti navzdory okolnostem (ned�le) 
• Dar odpušt�ní a osvobození od viny (pond�lí) 
• Dar nového, prom�n�ného srdce (úterý) 
• Dar v��ného života (st�eda) 
• Dar spolupráce s Pánem na záchran� druhých (�tvrtek) 
 

NE 20. �ervna – Radost 
1J 1:1-5  „1Co bylo od po�átku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní o�i vid�li, na co jsme hled�li a �eho se 

naše ruce dotýkaly, to zv�stujeme: Slovo života. 2Ten život byl zjeven, my jsme jej vid�li, sv�d�íme o n�m   

a zv�stujeme vám život v��ný, který byl u Otce a nám byl zjeven. 3Co jsme vid�li a slyšeli, zv�stujeme        

i vám, abyste se spolu s námi podíleli na spole�enství, které máme s Otcem a s jeho Synem Ježíšem Kris-

tem. 4To píšeme, aby naše [var. vaše] radost byla úplná. 5A toto je zv�st, kterou jsme od n�ho slyšeli a vám 

ji oznamujeme: že B�h je sv�tlo a není v n�m nejmenší tmy.“ 
 

PO 21. �ervna – Osvobození od viny 
� 5:1  „Když jsme tedy ospravedln�ni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista.“ 

� 8:1  „Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kte�í jsou v Kristu Ježíši.“ 
 

ÚT 22. �ervna – Nová smlouva a nové srdce 
Ef 3:17-19  „17[Prosím Otce] a aby Kristus skrze víru p�ebýval ve vašich srdcích; a tak abyste zako�en�ni 

a zakotveni v lásce 18mohli spolu se všemi brat�ími pochopit, co je skute�ná ší�ka a délka, výška i hloub-

ka: 19poznat Kristovu lásku, která p�esahuje každé poznání, a dát se prostoupit vší plností Boží.“ 
Jr 31:31-33  „31Hle, p�icházejí dny, je výrok Hospodin�v, kdy uzav�u s domem izraelským i s domem judským novou 

smlouvu. 32Ne takovou smlouvu, jakou jsem uzav�el s jejich otci v den, kdy jsem je uchopil za ruku, abych je vyvedl           

z egyptské zem�. Oni mou smlouvu porušili, ale já jsem z�stal jejich manželem, je výrok Hospodin�v. 33Toto je smlouva, 

kterou uzav�u s domem izraelským po on�ch dnech, je výrok Hospodin�v: Sv�j zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do 

srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem.“ 
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Otázky k rozhovoru 
 

1. T�m, kdo v��í v Ježíše, B�h zaslibuje radost. Je radost to samé jako pocit št�stí a pohody? M�l by být 

k�es�an vždy usm�vavý a dob�e nalad�ný? 
 

2. Co znamená být napln�n „Boží plností“? (Ef 3,19) Co si pod tímto zvláštním výrazem m�žeme p�edsta-

vit? 
 

3. M�že být k�es�an napln�n radostí a pokojem, jestliže nebere vážn� výzvu z Mt 28 a nepoužívá svoje du-

chovní dary ke spln�ní poslání? 

 

 

Shrnutí 
 

Smlouva mezi Bohem a �lov�kem není jen n�jakým abstraktním teologickým konceptem. Je to zp�sob, 

jakým B�h formuluje a vysv�tluje náš vzájemný spásný vztah. P�ijetím smlouvy otevíráme svoje životy 

Boží lásce a jeho zaslíbením o spasení. 
 

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 23. �ervna – Nová smlouva a v��ný život 
J 11:25.26  „25Ježíš jí �ekl: „Já jsem vzk�íšení i život. Kdo v��í ve mne, i kdyby um�el, bude žít. 26A každý, 

kdo žije a v��í ve mne, neum�e nav�ky. V��íš tomu?““ 
 

�T 24. �ervna – Nová smlouva a naše poslání 
Mt 28:18-20  „18Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. 19Jd�te ke všem národ�m a získávejte mi 

u�edníky, k�t�te ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého 20a u�te je, aby zachovávali všecko, co jsem vám 

p�ikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto v�ku.“  
 

PÁ 25. �ervna – Podn�ty k zamyšlení 
 

   P�e�ti si 40. kapitolu „Vysvobození“ z knihy Velké drama v�k� (GC 635–645; VDV 410–420) a kapitolu 

„Opravdová radost“ z knihy Cesta k vnit�nímu pokoji (SC 115–126; CVP 117–125). 

   „Svatý Boží Syn nenesl žádné svoje h�íchy a bolesti – nesl bolesti jiných, protože na n�ho byla položena 

nepravost nás všech. S božským soucitem se spojuje s �lov�kem a jako zástupce lidského pokolení trpí jako 

h�íšník. Nahlédl do propasti bídy zap�í�in�né našimi h�íchy a p�emostil roklinu, která nás odd�luje od Bo-

ha.“ (7BC 462) 

   „Poj�, m�j brat�e, poj� takový, jaký jsi, h�íšný a poskvrn�ný. Polož své b�emeno viny na Ježíše a vírou se 

dožaduj jeho zásluh. Poj� hned, dokud je �as milosti, neváhej; vyznej svoje h�íchy, �i� pokání a B�h ti 

zcela odpustí. Neopovažuj se promarnit novou p�íležitost. Naslouchej hlasu lásky, který t� vyzývá, abys 

vstal z mrtvých a Kristus ti mohl dát sv�tlo. Zdá se, že každý nyn�jší okamžik je p�ímo spojen s úd�lem 

neviditelného sv�ta. Nedovol, aby t� tvoje pýcha a nev�ra vedly k tomu, abys nadále odmítal nabídku milos-

ti. Jestli ji však zavrhneš, nakonec budeš na�íkat: ‚Minula že�, skon�ilo léto, a spása nikde‘ (Jr 8,20).“  

(5T 353) 

 
� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 


