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� Texty na tento týden - Ex 14; 15:22–27; 17:1–7; P� 3; L 4:1–13; 1Pt 1:6–9 
 

� Základní verš 
„Z toho se radujte, i když snad máte ješt� nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek, aby se pravost 

vaší víry, mnohem drahocenn�jší než pomíjející zlato, jež p�ece též bývá zkoušeno ohn�m, prokázala        

k vaší chvále, sláv� a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus.“ (1Pt 1:6) 
 

   „Za plného denního sv�tla a slyší-li zvuk jiných hlas�, nezazpívá pták v kleci písni�ku, kterou se ho jeho 
pán snaží nau�it. Nau�í se z ní jeden úryvek, jeden trylek, nikdy však celou melodii. Jeho majitel však p�i-
kryje klec a dá ji tam, kde pták bude slyšet jen tu píse�, kterou má zazpívat. Ve tm� se pak pokouší znovu    
a znovu zazpívat onu písni�ku, až se ji nau�í, až zazní dokonale. Pak se klec odkryje a pták už bude moci 
zazpívat písni�ku i za sv�tla. Tak jedná B�h se svými d�tmi. Chce nás nau�it písni života. Když se jí ve 
stínu utrpení nau�íme, m�žeme ji pak zpívat kdykoli.“ (MH 472; ŽNP 254.255) 
   Všimn�me si, že v této ilustraci zakrývá klec, aby byl pták ve tm�, samotný pán. Je snadné pochopit, že 
satan zp�sobuje bolest. Pracuje ale podobn� i B�h? Povede nás aktivn� do zkoušek, ve kterých prožíváme 
zmatek a bolest? 
 

� Osnova lekce: 
   T�etí lekce otevírá téma t�žkých situací, do kterých nás n�kdy B�h nechá dojít, aby nás nau�il více 
mu d�v��ovat. Jak to m�že vypadat v praxi, nám ukážou �ty�i základní biblické p�íb�hy. 
 

• Ex 14 - Izraelci u Rudého mo�e (ned�le) 
• Ex 17 - Izraelci na poušti bez vody (pond�lí) 
• L 4 - Ježíš na poušti se satanem (úterý) 
• 1Pt 1:6–9 - Pronásledovaní k�es�ané (st�eda) 
• � 8:28 - K�es�ané v každé dob� (�tvrtek) 
 

NE 10. �ervence – DO ZASLÍBENÉ ZEM� „SLEPOU ULI�KOU“ 
Ex 14:10  „Když se farao p�iblížil, Izraelci se rozhlédli a vid�li, že Egyp�ané táhnou za nimi. Tu se Izra-

elci velmi polekali a úp�li k Hospodinu.“ 

Ex 14:31  „Tak uvid�l Izrael velikou moc, kterou osv�d�il Hospodin na Egyptu. Lid se bál Hospodina      

a uv��ili Hospodinu i jeho služebníku Mojžíšovi.“ 
Ex 13:21  „Hospodin šel p�ed nimi ve dne v sloupu oblakovém, a tak je cestou vedl, v noci ve sloupu ohnivém, a tak jim 
svítil, že mohli jít ve dne i v noci.“ 
Ex 14  „1Hospodin promluvil k Mojžíšovi: 2„Rozkaž Izraelc�m, aby se obrátili a utábo�ili p�ed Pí-chírotem mezi Migdó-
lem a mo�em; utábo�íte se p�ed Baal-sefónem, p�ímo proti n�mu p�i mo�i. 3Farao si o Izraelcích �ekne: Bloudí v zemi, 
zav�ela se za nimi pouš�. 4Tu zatvrdím faraónovo srdce a on vás bude pronásledovat. Já se však na faraónovi a na všem 
jeho vojsku oslavím, takže Egyp�ané poznají, že já jsem Hospodin.“ I u�inili tak. 5Egyptskému králi bylo oznámeno, že lid 
uprchl. Srdce faraóna a jeho služebník� se obrátilo proti lidu. �ekli: „Co jsme to ud�lali, že jsme Izraele propustili         
z otroctví?“ 6Farao dal zap�áhnout do svého vále�ného vozu a vzal s sebou sv�j lid. 7Vzal též šest set vybraných voz�, 
totiž všechny vozy egyptské. Na všech byla t�í�lenná osádka. 8Hospodin zatvrdil srdce faraóna, krále egyptského, a ten 
Izraelce pronásledoval. Ale Izraelci navzdory všemu vyšli. 9Egyp�ané je pronásledovali a dostihli je, když tábo�ili p�i 
mo�i, dostihli je všichni faraónovi kon�, vozy, jeho jízda a vojsko, p�i Pí-chírotu p�ed Baal-sefónem. 10Když se farao 
p�iblížil, Izraelci se rozhlédli a vid�li, že Egyp�ané táhnou za nimi. Tu se Izraelci velmi polekali a úp�li k Hospodinu.    
11A osopili se na Mojžíše: „Což nebylo v Egypt� dost hrob�, že jsi nás odvedl, abychom zem�eli na poušti? Cos nám to 
ud�lal, že jsi nás vyvedl z Egypta? 12Došlo na to, o �em jsme s tebou mluvili v Egypt�: Nech nás být, a� sloužíme Egyptu. 
Vždy� pro nás bylo lépe sloužit Egyptu než zem�ít na poušti.“ 13Mojžíš �ekl lidu: „Nebojte se! Vydržte a uvidíte, jak vás 
dnes Hospodin zachrání. Jak vidíte Egyp�any dnes, tak je už nikdy neuvidíte. 14Hospodin bude bojovat za vás a vy budete 
ml�ky p�ihlížet .“ 
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PÁ 15. �ervence – PODN�TY K ZAMYŠLENÍ 
   P�e�t�te si 25. kapitolu „Odchod z Egypta“ a 26. kapitolu „Putování pouští“ z knihy Na úsvitu d�jin (PP 
281–302; NUD 132–141) a 12. kapitolu „Zápas v poušti“ z knihy Touha v�k� (DA 114–123; TV 68–75). 
   „Hospodin odpradávna vedl sv�j lid do Refídimu a m�že se rozhodnout vést tam i nás, aby vyzkoušel naši 
v�rnost. Ne vždy nás p�ivede na p�íjemná místa. Pokud by tomu tak bylo, ve vlastní sob�sta�nosti bychom 
zapomn�li, že nám pomáhá. Touží se nám zjevit a odhalit nám bohaté zdroje, které máme k dispozici. Do-
voluje, aby na nás dopadly zkoušky a zklamání, abychom si uv�domili svoji bezmocnost a nau�ili se ho 
volat o pomoc. M�že zp�sobit, že z tvrdé skály vytrysknou chladivé proudy vody. Dokud nebudeme stát 
tvá�í v tvá� Bohu a dokud si neuv�domíme, jak nás vnímá B�h, nikdy nepochopíme, kolik b�emen za nás 
nesl a co všechno by byl ochoten vzít na sebe, kdybychom mu to s d�tskou d�v�rou odevzdali.“  
(RH, 7. dubna 1903) 

 
� 

 
Otázky k rozhovoru 
 

1. O pokušení �asto mluvíme jako o osobní v�ci, kterou samoz�ejm� také je. Existují však i n�jaká spole�ná 
pokušení, p�ed kterými bychom se m�li mít na pozoru jako sbor nebo jako církev? Pokud ano, jaká? 
 

2. Zeptejte se t�ch, kte�í jsou ochotni mluvit o n�kterém z „nep�íjemných míst“, kam se dostali. Pro� bylo 
nep�íjemné? Pokud by se vrátil �as a prožívali by stejné zkoušky znovu, bylo by n�co jinak? 
 

3. Všichni rozumíme tomu, že B�h dovoluje, aby nás o�istily a zušlechtily prožité zkoušky. Jak ale rozumíme 
situaci, kdy se zdá, že zkoušky nemají žádný význam – nap�íklad n�kdo zem�e p�i automobilové nehod�. 
 

4. Jako t�ída si najd�te �as na spole�nou modlitbu jeden za druhého, aby vám B�h dával sílu z�stat ve 
zkouškách v�rný. 
 

5. Víte o n�kom, kdo �elil zkouškám a ztratil sm�r? Pokud ano, co konkrétn� byste mohli ud�lat, abyste 
takovému �lov�ku pomohli? 
 

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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11a ‚na ruce t� vezmou, abys nenarazil nohou svou na kámen‘.“ 12Ježíš mu odpov�d�l: „Je psáno: nebudeš pokoušet 
Hospodina Boha svého.“ 13Když �ábel skon�il všechna pokušení, odešel od n�ho až do dané chvíle.“ 
Jk 1:13  „Kdo prochází zkouškou, a� ne�íká, že ho pokouší Pán. B�h nem�že být pokoušen ke zlému a sám také nikoho 
nepokouší.“ 
1Tm 1:15  „V�rohodné je to slovo a zaslouží si plného p�ijetí: Kristus Ježíš p�išel na sv�t, aby zachránil h�íšníky.           
Já k nim pat�ím na prvním míst�.“ 
 

ST 13. �ervence – TRVALÉ D�DICTVÍ 
1Pt 1:6-9  „6Z toho se radujte, i když snad máte ješt� nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek, 
7aby se pravost vaší víry, mnohem drahocenn�jší než pomíjející zlato, jež p�ece též bývá zkoušeno ohn�m, 

prokázala k vaší chvále, sláv� a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus. 8A� jste ho nevid�li, milujete ho; a� 

ho ani nyní nevidíte, p�ec v n�ho v��íte a jásáte nevýslovnou, vznešenou radostí, 9a tak docházíte cíle víry, 

spasení duší.“ 
1Pt 1:1-5  „1Petr, apoštol Ježíše Krista, vyvoleným, kte�í p�ebývají jako cizinci v diaspo�e v Pontu, Galacii, Kappadokii, 
Asii a Bithynii 2a byli p�edem vyhlédnuti od Boha Otce a posv�ceni Duchem, aby se poslušn� odevzdali Ježíši Kristu        
a byli o�išt�ni pokropením jeho krví: Milost vám a pokoj v hojnosti. 3Veleben bu� B�h a Otec Pána našeho Ježíše Krista, 
nebo� nám ze svého velikého milosrdenství dal vzk�íšením Ježíše Krista nov� se narodit k živé nad�ji. 4D�dictví nehynou-
cí, neposkvrn�né a nevadnoucí je p�ipraveno pro vás v nebesích 5a Boží moc vás skrze víru st�eží ke spasení, které bude 
odhaleno v posledním �ase.“ 
 

�T 14. �ervence – ZKOUŠKA OHN�M 
� 8:28  „Víme, že všecko napomáhá k dobrému t�m, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho roz-

hodnutí.“ 
1J 5:1.2  „1Každý, kdo v��í, že Ježíš je Kristus, je zrozen z Boha; a kdo má rád otce, má rád i jeho dít�. 2Podle toho 
poznáváme, že milujeme Boží d�ti, když milujeme Boha a jeho p�ikázání zachováváme.“ 
P�ísloví 3  „1M�j synu, na mé u�ení nezapomínej, a� tvé srdce p�íkazy mé dodržuje. 2Prodlouží ti dny a léta života          
a p�idají ti pokoj. 3A� t� neopouští milosrdenství a v�rnost! P�ivaž si je na hrdlo, napiš je na tabulku svého srdce.        
4Tak najdeš milost a uznání v o�ích Božích i lidských. 5D�v��uj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. 
6Poznávej ho na všech svých cestách, on sám nap�ímí tvé stezky. 7Nebu� moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého 
se odvra�. 8To dá tvému t�lu zdraví a sv�žest tvým kostem. 9Cti Hospodina ze svého majetku i prvotinami z celé své úrody! 
10Bohat� se naplní tvé sýpky, moštem budou p�etékat tvé kád�. 11Neodvrhuj, m�j synu, Hospodinovo kárání, neprotiv se 
jeho domlouvání. 12Vždy� Hospodin domlouvá tomu, koho miluje, jako otec synu, v n�mž nalezl zalíbení. 13Blaze �lov�ku, 
jenž našel moudrost, �lov�ku, jenž došel rozumnosti. 14Nabýt jí je lepší nežli nabýt st�íbra, její výnos je nad ryzí zlato.   
15Je drahocenn�jší než perly, nevyrovnají se jí žádné tvé skvosty. 16V její pravici je dlouhov�kost, v její levici bohatství     
a �est. 17Její cesty vedou k blaženosti, všechny její stezky ku pokoji. 18Stromem života je t�m, kdo se jí chopí, blaze t�m, 
kdo se jí drží. 19Hospodin moudrostí založil zemi, nebesa upevnil rozumností, 20propastné t�n� se jeho v�d�ním rozpoltily 
a mraky vydaly kr�p�je rosy. 21M�j synu, a� toto ti nesejde z o�í. Zachovej si pohotovost a d�vtip. 22To dá tvé duši život     
a milost tvému hrdlu. 23Tehdy p�jdeš bezpe�n� svou cestou, tvá noha se neporaní. 24Ulehneš-li, nebudeš se strachovat, 
ulehneš      a p�íjemný bude tv�j spánek. 25Neboj se náhlého strachu, až p�ijde spouš� na svévolníky. 26Hospodin bude po 
tvém boku, bude st�ežit p�ed pastí tvou nohu. 27Neodpírej dobrodiní t�m, kte�í je pot�ebují, je-li v tvé moci je prokázat. 
28Ne�íkej svému bližnímu: „Jdi a p�ij� zase a dám ti to zítra,“ když to máš s sebou. 29Nechystej nic zlého na svého bližní-
ho, který    s tebou d�v��iv� bydlí. 30S nikým nem�j spory bez d�vodu, jestliže se proti tob� nedopustil zlého. 31Nezávi� 
násilníkovi, žádnou z jeho cest si nezvol. 32Nebo� Hospodin má neup�ímného v ohavnosti, s p�ímými však je v d�v�rném 
obecenství. 33Hospodinovo prokletí spo�ívá na dom� svévolníka, jeho požehnání na obydlí spravedlivých. 34Vysmívá se 
posm�va��m, pokorným však dává milost. 35�est p�ipadne moudrým do d�dictví, hlupáci si však odnesou hanbu.“ 
Jr 29:13  „Budete m� hledat a naleznete m� , když se mne budete dotazovat celým svým srdcem.“ 
� 8:28  „Víme, že všecko napomáhá k dobrému t�m, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí.“ 
2K 12:9  „Ale on (Pán) 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.“ 
Žd 13:5  „Nedejte se vést láskou k pen�z�m; bu�te spokojeni s tím, co máte. Vždy� B�h �ekl: ‚Nikdy t� neopustím a nikdy 
se t� nez�eknu.‘“ 
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15Hospodin �ekl Mojžíšovi: „Pro� ke mn� úpíš? Pobídni Izraelce, a� táhnou dál . 16Ty pak pozdvihni svou h�l, vztáhni 
ruku nad mo�e a rozpoltíš je, a tak Izraelci p�jdou prost�edkem mo�e po suchu. 17Já zatvrdím srdce Egyp�an�, takže 
p�jdou za nimi. Oslavím se na faraónovi a na všem jeho vojsku, na jeho vozech i jízd�. 18Egyp�ané poznají, že já jsem 
Hospodin, až budu oslaven tím , co u�iním s faraónem, s jeho vozy a jízdou.“ 19Tu se zvedl Boží posel, který šel p�ed 
izraelským táborem, a šel te� za nimi. Oblakový sloup se p�ed nimi totiž zvedl, postavil se za n� 20a vstoupil mezi tábor 
egyptský a izraelský. Jedn�m byl oblakem a temnotou, druhým osv�coval noc; po celou noc se jedni k druhým nep�iblížili. 
21Mojžíš vztáhl ruku nad mo�e a Hospodin hnal mo�e silným východním v�trem, který vál po celou noc, až prom�nil mo�e 
v souš. Vody byly rozpolceny. 22Izraelci šli prost�edkem mo�e po suchu. Vody jim byly hradbou zprava i zleva. 23Egyp�ané 
je pronásledovali a vešli za nimi doprost�ed mo�e, všichni faraónovi kon�, vozy i jízda. 24Za jit�ního bd�ní vyhlédl Hos-
podin ze sloupu ohnivého a oblakového na egyptský tábor a vyvolal v egyptském tábo�e zmatek. 25Zp�sobil, že se uvolnila 
kola jejich voz�, takže je st�ží mohli ovládat. Tu si Egyp�ané �ekli: „Ute�me p�ed Izraelem, nebo� za n� bojuje proti 
Egyptu Hospodin.“ 26Hospodin �ekl Mojžíšovi: „Vztáhni ruku nad mo�e! Vody se obrátí na Egyp�any, na jejich vozy        
a jízdu.“ 27Mojžíš vztáhl ruku nad mo�e, a když nastávalo jitro, mo�e op�t nabylo své moci. Egyp�ané utíkali proti n�mu  
a Hospodin je vehnal doprost�ed mo�e. 28Vody se vrátily, p�ikryly vozy i jízdu celého faraónova vojska, které vešlo za 
Izraelci do mo�e. Nez�stal z nich ani jediný. 29Ale Izraelci p�ešli prost�edkem mo�e po suchu a vody jim byly hradbou 
zprava i zleva. 30Onoho dne zachránil Hospodin Izraele z moci Egypta. Izrael vid�l na b�ehu mo�e mrtvé Egyp�any. 31Tak 
uvid�l Izrael velikou moc, kterou osv�d�il Hospodin na Egyptu. Lid se bál Hospodina a uv��ili Hospodinu i jeho služeb-
níku Mojžíšovi.“ 
Jr 17:9  „Nejúsko�n�jší ze všeho je srdce a nevylé�itelné. Kdopak je zná?“ 
Jr 17:9 �SP  „Srdce je lstivé nade vše, je nevylé�itelné. Kdo mu porozumí?“ 
 

PO 11. �ervence – HO�KÉ VODY 
Ex 17:1-7  „1Celá pospolitost syn� Izraele táhla z poušt� Sínu od stanovišt� ke stanovišti podle Hospodi-

nova rozkazu. Utábo�ili se v Refídimu, ale lid nem�l vodu k pití. 2Tu se lid dostal do sváru s Mojžíšem      

a naléhali: „Dejte nám vodu, chceme pít!“ Mojžíš se jich zeptal: „Pro� se se mnou p�ete? Pro� pokoušíte 

Hospodina?“ 3Lid tam žíznil po vod� a reptal proti Mojžíšovi. Vy�ítali: „Proto jsi nás vyvedl z Egypta, 

abys nás, naše syny a stáda umo�il žízní?“ 4Mojžíš úp�l k Hospodinu: „Jak se mám v��i tomuto lidu 

zachovat? Taktak že m� neukamenují.“ 5Hospodin Mojžíšovi �ekl: „Vyjdi p�ed lid. Vezmi s sebou n�které 

z izraelských starších. Také h�l, kterou jsi ude�il do Nilu, si vezmi do ruky a jdi. 6Já tam budu stát p�ed 

tebou na skále na Chorébu. Ude�íš do skály a vyjde z ní voda, aby lid mohl pít.“ Mojžíš to ud�lal p�ed 

o�ima izraelských starších. 7To místo pojmenoval Massa a Meriba (to je Pokušení a Svár) podle sváru 

Izraelc� a proto, že pokoušeli Hospodina pochybováním: „Je mezi námi Hospodin, nebo není?““ 
Ex 15:22-27  „22Mojžíš vedl Izraele od Rákosového mo�e dál. Vyšli na pouš� Šúr a táhli pouští po t�i dny, aniž narazili na 
vodu. 23Došli až do Mary, ale nemohli vodu z Mary pít, protože byla ho�ká. Pojmenovali ji proto Mara (to je Ho�ká) . 
24Tu lid proti Mojžíšovi reptal: „Co budeme pít?“ 25Mojžíš úp�l k Hospodinu a Hospodin mu ukázal d�evo. Když je hodil 
do vody, voda zesládla. Tam dal Hospodin lidu na�ízení a právní ustanovení a podrobil jej tam zkoušce. 26�ekl: „Jestliže 
opravdu budeš poslouchat Hospodina, svého Boha, d�lat, co je v jeho o�ích správné, naslouchat jeho p�ikázáním a dbát 
na všechna jeho na�ízení, nepostihnu t� žádnou nemocí, kterou jsem postihl Egypt. Nebo� já jsem Hospodin, já t� uzdra-
vuji.“ 27Pak p�išli do Élimu. Tam bylo dvanáct vodních pramen� a sedmdesát palem. Tam p�i vodách se utábo�ili.“ 
 

ÚT 12. �ervence – VELKÝ SPOR NA POUŠTI 
L 4:1-4  „1Plný Ducha svatého vrátil se Ježíš od Jordánu; Duch ho vodil po poušti 2�ty�icet dní a �ábel 

ho pokoušel. V t�ch dnech nic nejedl, a když se skon�ily, vyhladov�l. 3�ábel mu �ekl: „Jsi-li Syn Boží, 

�ekni tomuto kamení, a� je z n�ho chléb.“ 4Ježíš mu odpov�d�l: „Je psáno: �lov�k nebude živ jenom 

chlebem.““ 
L 4:5-13  „5Pak ho �ábel vyvedl vzh�ru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království zem� 6a �ekl: „Tob� dám 
všechnu moc i slávu t�ch království, pon�vadž mn� je dána, a komu chci, tomu ji dám: 7Budeš-li se mi klan�t, bude to 
všechno tvé.“ 8Ježíš mu odpov�d�l: „ Je psáno: Budeš se klan�t Hospodinu, Bohu svému, a jeho jediného uctívat.“ 9Pak 
ho �ábel p�ivedl do Jeruzaléma, postavil ho na vrcholek chrámu a �ekl mu: „Jsi-li Syn Boží, vrhni se odtud dol�; 10vždy� 
je psáno ‚and�l�m svým dá o tob� p�íkaz, aby t� ochránili‘ 
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