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� Texty na tento týden - 1Pt 4:12–19; 5:8–11; � 1:21–32; Jr 9:6–15; 2K 12:7–10 
 

� Základní verš 
„Moji milovaní, nebu�te zmateni výhní zkoušky, která na vás p�išla, jako by se s vámi d�lo n�co neob-

vyklého, ale radujte se, když máte podíl na Kristov� utrpení, abyste se ješt� více radovali, až se zjeví jeho 

sláva.“ (1Pt 4:12.13) 
 

   V chemických laborato�ích nebo t�eba p�i výrob� šperk� se �asto používají žáruvzdorné nádoby, ve kte-
rých jsou r�zné materiály zah�ívány na vysokou teplotu. Když se nádoba zah�eje, materiály v ní tají, prskají 
nebo t�eba jasn� ho�í. Všechno závisí na jejich složení. Práv� složení zah�ívané sm�si rozhoduje o tom, jak 
bude daný materiál reagovat. N�kdy se takový postup ozna�uje jako zkouška ohn�m. 
   V p�eneseném významu m�žeme hovo�it o „zkoušce ohn�m“ i v duchovním smyslu. Jedná se o reakci 
�lov�ka na okolnosti, které vstupují do jeho života. 
   Tento týden budeme zkoumat, pro� se m�žeme ocitnout pod tlakem a zažívat zkoušky. Zkoušky totiž 
mohou být i p�íležitostí ke zm�n�, rozvoji a r�stu. To nám pom�že uv�domit si, jak se B�h projevuje v 
našich životech. Ve chvílích, kdy budeme vystaveni zkoušce, pak budeme mít lepší p�edstavu jak reagovat. 
 

� Osnova lekce: 
   Ve druhé lekci se zam��íme na to, pro� v n�kterých chvílích do našich život� mohou p�icházet 
problémy. Jist� existují situace, kdy odpov�� nenajdeme, ale v �ad� p�ípad� lze pojmenovat 
specifické d�vody. 
 

• 1Pt 4:12–19 - Problémy jako sou�ást k�es�anského života (ned�le) 
Možné d�vody: 
• 1Pt 5:8–11 - Satanova aktivita (pond�lí) 
• � 1:21–32 - D�sledky h�íchu (úterý) 
• Jr 9:6 - Zkoušky vedoucí k „o�išt�ní“ (st�eda) 
• 1K 12:6–10 - Zkoušky vedoucí ke „zralosti“ (�tvrtek) 
 

NE 3. �ervence – P�EKVAPENÍ 
1Pt 4:12-19  „12Moji milovaní, nebu�te zmateni výhní zkoušky, která na vás p�išla, jako by se s vámi d�lo 

n�co neobvyklého, 13ale radujte se, když máte podíl na Kristov� utrpení, abyste se ješt� více radovali, až se 

zjeví jeho sláva. 14Jestliže jste hanobeni pro jméno Kristovo, blaze vám, nebo� na vás spo�ívá Duch slávy, 

Duch Boží. 15Ale a� nikdo z vás netrpí za vraždu, za krádež nebo jiný zlý �in anebo za intriky. 16Kdo však 

trpí za to, že je k�es�an, a� se nestydí, ale slaví Boha, že smí nosit toto jméno. 17P�išel totiž �as, aby soud 

za�al od domu Božího. Jestliže za�íná od vás, jaký bude konec t�ch, kte�í se Božímu evangeliu vzpírají? 
18„Jestliže i spravedlivý bude st�ží zachrán�n, kde se ocitne bezbožný a h�íšný?“ 19A tak ti, kte�í trpí podle 

v�le Boží, a� sv��í své duše v�rnému Stvo�iteli a �iní dobré.“ 
Jb 21:7  „Pro� naživu z�stávají svévolníci? Dožijí se vysokého v�ku, rozmohou se, kupí statky.“ 
 

PO 4. �ervence – ZKOUŠKY OD SATANA 
1Pt 5:8-11  „8Bu�te st�ízliví! Bu�te bd�lí! Váš protivník, �ábel, obchází jako „lev �voucí“ a hledá, koho 

by pohltil. 9Vzep�ete se mu, zakotveni ve ví�e, a pamatujte, že vaši brat�í všude ve sv�t� procházejí týmž 

utrpením jako vy. 10A B�h veškeré milosti, který vás povolal ke své v��né sláv� v Kristu, po krátkém utr-

pení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ. 11Jemu náleží panství na v�ky v�k�! Amen.“ 
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PÁ 8. �ervence – PODN
TY K ZAMYŠLENÍ 
   „Ten, který �te v lidských srdcích, zná jejich povahu lépe, než ji znají sami. Ví, že n�kte�í mají sílu           
a schopnosti, které by mohly být použity k ší�ení Božího díla, kdyby byly správn� usm�rn�ny. Ve své pro-
z�etelnosti je B�h p�ivádí do r�zných postavení a okolností, aby mohli ve své povaze objevit nedostatky,      
o kterých zatím nev�d�li. Dává jim p�íležitost, aby tyto nedostatky napravili, a stali se tak vhodnými pro 
Boží službu.  �asto dopustí, aby je sežehly plameny utrpení, aby pak mohli být o�išt�ni. Skute�nost, že jsme 
podrobováni zkouškám, ukazuje, že Pán Ježíš v nás vidí n�co vzácného, co chce rozvinout. Kdyby v nás 
nevid�l nic, �ím by mohl oslavit své jméno, neztrácel by �as, aby nás t�íbil. Nehází do své pece bezcenné 
kameny. Zušlech�uje jen hodnotnou rudu. Ková� dává železo a ocel do ohn�, aby poznal, o jaký druh kovu 
jde. Pán dopouští, aby se jeho vyvolení dostali do pece utrpení, aby se projevilo, jakou mají povahu a zda 
jsou zp�sobilí pro Boží dílo.“ (MH 471; ŽNP 254) 

 
� 

 
Otázky k rozhovoru 
 

1. N�kdy je pro nás opravdu t�žké nést následky našich h�ích�. Ptáme se: „Existuje v�bec možnost, že m� 
B�h opravdu zm�ní?“ Jaká zaslíbení a povzbuzení dostáváme od Boha, abychom v takových chvílích vydr-
želi a nevzdávali se? (� 5,1–11) Co odpov�d�t n�komu, kdo klade práv� takovou otázku? 
 

2. Jak rozumíte pojmu Boží „proz�etelnost“? Jak poznáme, že se n�co stane díky Boží proz�etelnosti? Jaké 
jednání Boží proz�etelnosti vedlo ke zkouškám ve tvém život�? Co ses z toho nau�il? Jak bychom mohli 
pomoci n�komu, kdo se ptá, zda se n�jaké konkrétní skute�nosti v jeho život� odehrávají práv� díky Boží 
proz�etelnosti? 
 

3. Myslíte si, že prochází-li n�kdo t�žkou zkouškou, záleží na tom, co ji zp�sobilo? Ovliv�uje poznání p�í�iny 
konkrétního utrpení náš postoj k danému �lov�ku? 
 

4. Jako sbor, t�ída nebo skupinka si naplánujte cestu do nemocnice, mezi uprchlíky nebo n�kam, kde byste 
mohli být pomocí, út�chou a povzbuzením t�m, kte�í z jakéhokoli d�vodu prožívají zkoušky a potíže. 
 

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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ÚT 5. �ervence – ZKOUŠKY ZP�SOBENÉ H�ÍCHEM 
� 1:18  „Boží hn�v se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kte�í svou nepravostí potla-

�ují pravdu.“ 
� 1:21-32  „21Poznali Boha, ale nevzdali mu �est jako Bohu ani mu nebyli vd��ni, nýbrž jejich myšlení je zavedlo do 
marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tm�. 22Tvrdí, že jsou moud�í, ale upadli v bláznovství: 23zam�nili slávu nepomí-
jitelného Boha za zobrazení podoby pomíjitelného �lov�ka, ano i pták� a �tvernožc� a plaz�. 24Proto je B�h nechal na 
pospas ne�istým vášním jejich srdcí, takže zneuctívají svá vlastní t�la; 25vym�nili Boží pravdu za lež a klan�jí se a slouží 
tvorstvu místo Stvo�iteli – on budiž veleben na v�ky! Amen. 26Proto je B�h vydal v moc hanebných vášní. Jejich ženy 
zam�nily p�irozený styk za nep�irozený 27a stejn� i muži zanechali p�irozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden    
k druhému, muži s muži provád�jí hanebnosti, a tak sami na sob� dostávají zaslouženou odplatu za svou scestnost. 
28Protože si nedovedli vážit pravého poznání Boha, dal je B�h na pospas jejich zvrácené mysli, aby d�lali, co se nesluší. 
29Jsou plni nepravosti, podlosti, lakoty, špatnosti, jsou samá závist, vražda, svár, lest, zlomyslnost, jsou donaše�i, 
30pomlouva�i, Bohu odporní, zpupní, nadutí, chlubiví. Vymýšlejí zlé v�ci, neposlouchají rodi�e, 31nemají rozum, nedove-
dou se s nikým snést, neznají lásku ani slitování. 32V�dí o spravedlivém rozhodnutí Božím, že ti, kte�í tak jednají, jsou 
hodni smrti; a p�ece nejenže sami tak jednají, ale také jiným takové jednání schvalují.“ 
 

ST 6. �ervence – ZKOUŠKY VEDOUCÍ K O	IŠT
NÍ 
Jr 9:6  „Proto praví Hospodin zástup� toto: „Hle, budu je t�íbit a budu zkoumat, jak bych m�l naložit      

s dcerou svého lidu.““ 
Jr 9:7-15  „7Šíp, který zabíjí, je jejich jazyk, jejich ústa mluví lstiv�. S bližním mluví o pokoji, ale ve svém nitru strojí 
úklady. 8Což je za to nemám trestat? je výrok Hospodin�v. Což takový pronárod nemá postihnout má pomsta? 9B�duji      
a plá�i nad horami, nad stepními pastvinami p�ji žalozp�v, že byly vypáleny; už jimi nikdo neprochází, ani be�ení stád 
není slyšet. Od nebeského ptactva až po dobytek se všechno vyplašilo a odtáhlo. 10Z Jeruzaléma u�iním hromadu kamení, 
domov šakal�, a z judských m�st zpustošený kraj bez obyvatel.“ 11Kdo je tak moudrý, aby to pochopil a rozhlašoval, co    
k n�mu promluvila Hospodinova ústa? Pro� p�išla nazmar zem�, je vypálenou stepí, jíž nikdo neprochází? 12Hospodin 
praví: „Pon�vadž opustili m�j zákon, který jsem jim p�edložil, neposlouchali m� a jím se ne�ídili, 13ale v zarputilosti 
svého srdce chodili za baaly, jak je tomu nau�ili jejich otcové,“ 14proto praví Hospodin zástup�, B�h Izraele, toto: „Hle, 
nakrmím tento lid pely�kem a napojím je otrávenou vodou, 15rozptýlím je mezi pronárody, které neznali oni ani jejich 
otcové, a pošlu za nimi me�, dokud s nimi neskoncuji.“ 
Jr 6:29  „M�ch supí, z ohn� vytéká olovo, tavi� nadarmo p�etavuje, zlí se neodlou�í.“ 
 

	T 7. �ervence – ZKOUŠKY VEDOUCÍ KE ZRALOSTI 
2K 12:6-10  „6I kdybych se cht�l chlubit, nebyl bych pošetilý, vždy� bych mluvil pravdu. Nechám toho 

však, aby si n�kdo o mn� nemyslil víc, než co na mn� vidí nebo ode mne slyší. 7A abych se nepovyšoval 

pro výjime�nost zjevení, jichž se mi dostalo, byl mi dán do t�la osten, posel satan�v, který mne sráží, 

abych se nepovyšoval. 8Kv�li tomu jsem t�ikrát volal k Pánu, aby mne toho zbavil, 9ale on mi �ekl: „Sta�í, 

když máš mou milost; vždy� v slabosti se projeví má síla.“ A tak se budu rad�ji chlubit slabostmi, aby na 

mn� spo�inula moc Kristova. 10Proto rád p�ijímám slabost, urážky, útrapy, pro následování a úzkosti pro 

Krista. Vždy� práv� když jsem sláb, jsem silný.“ 
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