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� Texty na tento týden - Mt 5:16; 1K 4:9; Ef 3:10; Jb 23:1–10; Mt 25:1–12; Da 12:1–10; Ef 4:11–16 
 

� Základní verš 
„Na odhalené tvá�i nás všech se zrcadlí slavná zá� Pán�, a tak jsme prom��ováni k jeho obrazu ve stále 
v�tší sláv� – to vše mocí Ducha Pán�.“ (2K 3:18) 
 

   P�i svém pobytu v Indii vzala misioná�ka Amy Carmichaelová skupinku d�tí do tradi�ního zlatnictví. 
Uprost�ed ohn� tam na žhavých uhlících d�ev�ného uhlí ležela zak�ivená st�ešní taška. Na ní se oh�ívala 
sm�s soli, tamarindu a cihlového prachu. Do této sm�si zlatník vložil surové zlato. Když ohe� sm�s roze-
h�ál, zlato se vy�istilo. Zlatník je z ohn� klešt�mi vyndal, prohlédl, a jestliže se mu zdálo, že není ješt� 
dostate�n� �isté, vložil ho do ohn� znovu s novou sm�sí. Pokaždé, když dal zlato op�t do ohn�, zvýšil teplo-
tu. D�ti cht�ly v�d�t, jak zlatník pozná, že už je zlato dost �isté. Odpov�d�l: „Když v n�m vidím svou tvá�.“ 
(CARMICHAELOVÁ, Amy, Learning of God. Fort Washington, PA: Christian Literature Crusade,      
1989, s. 50) 
   B�h nás chce o�istit, zušlechtit jako zlato, abychom odráželi jeho obraz. To je nádherný cíl. Je pozoru-
hodné, že charakter podobný Kristovu se v nás rozvíjí práv� tehdy, když procházíme životními zkouškami. 
 

� Osnova lekce: 
   B�h dokáže i t�žké a smutné situace (které nejsou jeho dílem) využít k tomu, aby z nich „vyt�žil“ 
maximum pro nás a pro prom�nu našeho charakteru k jeho obrazu. V kontextu velkého sporu dobra 
a zla je to velké sv�dectví o moci Boží lásky. 
 

• � 8:29: Boží touha: obnova jeho obrazu v h�íšných lidech (ned�le) 
• Jb 23:1–10 - Sv�dectví Jóbova charakteru (pond�lí) 
• Mt 25:34–40 - Charakter Ježíšových následovník� (úterý) 
• Da 12:4–10 - Charakter Božích d�tí v dob� konce (st�eda) 
• Ef 4:11–16 - Boží obraz odrážený spole�enstvím (�tvrtek) 
 

NE 17. �ervence – PODOBNI JEHO OBRAZU 
� 8:29  „Které p�edem vyhlédl, ty také p�edem ur�il, aby p�ijali podobu jeho Syna, tak aby byl prvoroze-
ný mezi mnoha brat�ími.“ 
Gn 1:27  „B�h stvo�il �lov�ka, aby byl jeho obrazem, stvo�il ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvo�il.“ 
� 3:10-19  „10Jak je psáno: ‚Nikdo není spravedlivý, není ani jeden, 11nikdo není rozumný, není, kdo by hledal Boha; 
12všichni se odchýlili, všichni propadli zvrácenosti, není, kdo by �inil dobro, není ani jeden. 13Hrob otev�ený je jejich 
hrdlo, svým jazykem mluví jen lest, hadí jed skrývají ve rtech, 14jejich ústa jsou samá kletba a ho�kost, 15jejich nohy 
sp�chají prolévat krev, 16zhouba a bída je na jejich cestách; 17nepoznali cestu pokoje 18a úctu p�ed Bohem nemají.‘ 
19Víme, že co zákon �íká, �íká t�m, kdo jsou pod zákonem, aby byla uml�ena každá ústa a aby celý sv�t byl p�ed Bohem 
usv�d�en z viny.“ 
Jób 1  „1Byl muž v zemi Úsu jménem Jób; byl to muž bezúhonný a p�ímý, bál se Boha a vyst�íhal se zlého. 2Narodilo se 
mu sedm syn� a t�i dcery. 3Jeho stáda �ítala sedm tisíc ovcí, t�i tisíce velbloud�, p�t set sp�ežení skotu a p�t set oslic. M�l 
také velmi mnoho služebnictva. Ten muž p�ed�il všechny syny dávnov�ku. 4Jeho synové strojívali doma hodokvasy, každý 
ve sv�j den, a zvali i své t�i sestry, aby s nimi hodovaly a pily. 5Když uplynuly dny hodokvasu, Jób pro n� posílal a posv�-
coval je. Za �asného jitra ob�toval ob�ti zápalné za každého z nich; �íkal si totiž: „Možná, že moji synové zh�ešili            
a zlo�e�ili v srdci Bohu.“ Tak �inil Jób po všechny dny. 6Nastal pak den, kdy p�išli synové Boží, aby p�edstoupili p�ed 
Hospodina; p�išel mezi n� i satan. 7Hospodin se satana zeptal: „Odkud p�icházíš?“ Satan Hospodinu odpov�d�l: „Pro-
cházel jsem zemi k�ížem krážem.“ 8Hospodin se satana zeptal: „Zdalipak sis všiml mého služebníka Jóba? Nemá na zemi 
sob� rovného. Je to muž bezúhonný a p�ímý, bojí se Boha a vyst�íhá se zlého.“ 9Satan však Hospodinu odpov�d�l: „Což-
pak se Jób bojí Boha bezd�vodn�? 10Vždy� jsi ho ze všech stran ohradil, rovn�ž jeho d�m a všechno, co má. Dílu jeho 
rukou žehnáš a jeho stáda se na zemi rozmohla. 11Ale jen vztáhni ruku a zasáhni všechno, co má, hned ti bude do o�í 
zlo�e�it.“ 
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Nedá se koupit ani prodat. Je možné jej jen získat. Pán dal každému zkušební lh�tu, v níž má každý p�íleži-
tost získat spravedlivý charakter. Není však možné, aby jeden �lov�k p�enechal charakter n�komu jinému – 
protože je to charakter, který se formoval v t�žkých zkušenostech, kdy se u�il od velkého U�itele trp�livosti 
a posiloval svoji víru, kterou dokáže odstranit hory nemožností.“ (YI 16. 1. 1896) 

 
� 

 
Otázky k rozhovoru 
 

1. Co znamená „budovat charakter“? Jak je to možné d�lat? Jak se to projevuje ve tvém osobním život� a v 
život� vašeho sborového spole�enství? 
 

2. Ve �tvrtek jsme se u�ili o d�ležité úloze spole�enství v život� k�es�ana. Funguje váš místní sbor jako 
Kristovo t�lo? Jak se vašemu spole�enství da�í p�edstavovat Krist�v charakter? Co m�žete v této oblasti 
zlepšit? 
 

3. Ve t�íd� si promluvte o otázce, pro� je budování charakteru d�ležité, i když jsme spaseni jedin� vírou v 
Ježíše. Pokud nás zachra�uje Kristova spravedlnost a jeho dokonalý charakter, pro� potom pot�ebujeme 
rozvíjet sv�j charakter? 
 

4. Helen Kellerová, která v raném d�tství ztratila zrak i sluch, napsala: „Charakter se nedá budovat v tichu 
a klidu. Jen ve zkouškách a utrpení se m�že posílit duše, zaost�it zrak, probudit touha a dosáhnout úsp�-
chu.“ (Leadership, sv. 17, �. 4) Souhlasíte s tím? Uvažujte o vztahu mezi charakterem, utrpením a velkým 
sporem mezi dobrem a zlem. 
 

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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43byl jsem na cestách, a neujali jste se mne, byl jsem nahý, a neoblékli jste m�, byl jsem nemocen a ve v�zení, a nenavští-
vili jste m�.‘ 44Tehdy odpov�dí i oni: ‚Pane, kdy jsme t� vid�li hladového, žíznivého, pocestného, nahého, nemocného 
nebo ve v�zení, a neposloužili jsme ti?‘ 45On jim odpoví: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste neu�inili jednomu z t�chto 
nepatrných, ani mn� jste neu�inili.‘ 46A p�jdou do v��ných muk, ale spravedliví do v��ného života.““ 
 

ST 20. �ervence – MOUDROST 
Da 12:4-10  „4A ty, Danieli, udržuj ta slova v tajnosti a zape�e� tuto knihu až do doby konce. Mnozí 
budou zmaten� pobíhat, ale poznání se rozmnoží.“ 5Já, Daniel, jsem vid�l toto: Hle, povstali dva další 
muži, jeden na tomto b�ehu veletoku, druhý na onom b�ehu veletoku, 6a ten se otázal muže oble�eného ve 
ln�ném od�vu, který byl nad vodami veletoku: „Kdy nastane konec t�ch podivuhodných v�cí?“ 7I slyšel 
jsem muže oble�eného ve ln�ném od�vu, který byl nad vodami veletoku. Zvedl svou pravici i levici k nebi 
a p�ísahal p�i Živém nav�ky, že k �asu a �as�m a k polovin�, až se dovrší rozt�íšt�ní moci svatého lidu, 
dovrší se i všechno toto. 8Slyšel jsem, ale neporozum�l jsem. �ekl jsem: „M�j pane, jaké bude zakon�ení 
toho všeho?“ 9�ekl: „Jdi, Danieli, tajuplná a zape�et�ná budou ta slova až do doby konce. 10Mnozí se 
vyt�íbí, zb�lí a budou vyzkoušeni. Svévolníci budou jednat svévoln�; žádný svévolník se nepou�í, ale 
prozíraví se pou�í.“ 
Da 12:1-3.11-13  „1V oné dob� povstane Míkael, velký ochránce, a bude stát p�i synech tvého lidu. Bude to doba soužení, 
jaké nebylo od vzniku národa až do této doby. V oné dob� bude vyprošt�n tv�j lid, každý, kdo je zapsán v Knize. 2Mnozí z 
t�ch, kte�í spí v prachu zem�, procitnou; jedni k životu v��nému, druzí k pohan� a v��né hr�ze. 3Prozíraví budou zá�it 
jako zá�e oblohy, a ti, kte�í mnohým dopomáhají k spravedlnosti, jako hv�zdy, nav�ky a navždy. … 11Od doby, kdy bude 
odstran�na každodenní ob�� a vzty�ena ohyzdná modla pustošitele, uplyne tisíc dv� st� devadesát dní. 12Blaze tomu, kdo 
se v d�v��e do�ká tisíce t�í set t�iceti p�ti dn�. 13Ty vytrvej do konce. Pak odpo�ineš, ale na konci dn� povstaneš ke svému 
úd�lu.“ 
Zj 22:11  „Kdo k�ivdí, a� k�ivdí dál, kdo je pošpin�n, a� z�stane ve špín� – kdo je spravedlivý, a� z�stane spravedlivý, 
kdo je svatý, a� setrvá ve svatosti.“ 
P� 1:7  „Po�átek poznání je báze� p�ed Hospodinem, moudrostí a kázní pohrdají pošetilci.“ 
 

�T 21. �ervence – CHARAKTER A SPOLE�ENSTVÍ 
Ef 4:11-16  „11A toto jsou jeho dary: jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zv�stovatele evan-
gelia, jiné za pastý�e a u�itele, 12aby své vyvolené dokonale p�ipravil k dílu služby – k budování Kristova 
t�la, 13až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího, a tak dorostli zralého lidství, m��e-
no mírou Kristovy plnosti. 14Pak už nebudeme nedosp�lí, nebudeme zmítáni a unášeni závanem kdejaké-
ho u�ení – lidskou falší, chytráctvím a lstivým svád�ním k bludu. 15Bu�me pravdiví v lásce, a� ve všem 
dor�stáme v Krista. On je hlava, 16z n�ho roste celé t�lo, pevn� spojené klouby navzájem se podpírajícími, 
a buduje se v lásce podle toho, jak je každé �ásti dáno.“ 
Ef 3:10.11  „10Abych poznal jej a moc jeho vzk�íšení i ú�ast na jeho utrpení. Beru na sebe podobu jeho smrti, 11abych tak 
dosáhl zmrtvýchvstání.“ 
 

PÁ 22. �ervence – PODN�TY K ZAMYŠLENÍ 
   P�e�t�te si 29. kapitolu „Vst�íc ženichovi“ z knihy Perly moudrosti (COL 405–421; PM 208–216) a 39. 
kapitolu „Doba soužení“ z knihy Velké drama v�k� (GC 613–634; VDV 397–409). 
   „Budování charakteru je nejd�ležit�jší úkol, který byl �lov�ku sv��en. Nikdy d�íve nebylo zapot�ebí stu-
dovat toto téma usilovn�ji než dnes. Nikdy d�íve nemuseli lidé �ešit tak závažné otázky. Nikdy d�íve nemu-
seli mladí lidé �elit tak velkým nebezpe�ím jako v této dob�.“ (Ed 225; Vých 145) 
   „V tomto podobenství nerozumné panny prosí o olej, ale jejich žádost není vyslyšena. Je to symbol t�ch, 
kte�í se nep�ipravili – nebudovali sv�j charakter, aby mohli obstát v dob� krize. Je to n�co podobného, jako 
kdyby zašli k soused�m a �ekli: Dejte nám váš charakter, jinak zahyneme. Rozumné druži�ky nemohly 
poskytnout sv�j olej t�m nerozumným, kterým doho�ívaly lampy. Charakter je nep�enosný.  
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12Hospodin na to satanovi odv�til: „Nuže, m�j si moc nade vším, co mu pat�í, pouze na n�ho ruku nevztahuj.“ A satan od 
Hospodina odešel. 13Nastal pak den, kdy Jóbovi synové a dcery hodovali a pili víno v dom� svého prvorozeného bratra. 
14Tu p�išel k Jóbovi posel a �ekl: „Práv� orali s dobytkem a p�i n�m se popásaly oslice. 15Vtom p�itrhli Šebovci, pobrali 
je a �ele� pobili ost�ím me�e. Unikl jsem jenom já a oznamuji ti to .“ 16Ješt� nedomluvil, když p�išel další a �ekl: „Z nebe 
spadl Boží ohe�, zachvátil ovce a �ele� poz�el. Unikl jsem jenom já a oznamuji ti to .“ 17Ješt� nedomluvil, když p�išel 
další a �ekl: „Kaldejci rozd�lení do t�í houf� napadli velbloudy, pobrali je a �ele� pobili ost�ím me�e. Unikl jsem jenom 
já a oznamuji ti to .“ 18Ješt� nedomluvil, když p�išel další a �ekl: „Tvoji synové a dcery hodovali a pili víno v dom� svého 
prvorozeného bratra. 19Vtom se zvedl od poušt� silný vítr a op�el se ze všech �ty� stran do domu. Ten se na mladé lidi 
z�ítil a oni zahynuli. Unikl jsem jenom já a oznamuji ti to .“ 20Tu Jób povstal, roztrhl svou �ízu a oholil si hlavu. Potom 
padl k zemi, klan�l se 21a pravil: „Z života své matky jsem vyšel nahý, nahý se tam vrátím. Hospodin dal, Hospodin vzal; 
jméno Hospodinovo bu� požehnáno.“ 22P�i tom všem se Jób nijak neproh�ešil a ne�ekl proti Bohu nic nepat�i�ného.“ 
Mt 5:16  „Tak a� svítí vaše sv�tlo p�ed lidmi, aby vid�li vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.“ 
1K 4:9  „Skoro se mi zdá, že nás apoštoly B�h ur�il na poslední místo, jako vydané na smrt; stali jsme se divadlem sv�tu, 
and�l�m i lidem.“ 
Ef 3:10  „B�h chce, aby nebeským vládám a mocnostem bylo nyní skrze církev dáno poznat jeho mnohotvarou moud-
rost.“ 
 

PO 18. �ervence – VÍRA UPROST�ED ZKOUŠEK 
Jb 23:1-10  „1Jób na to odpov�d�l: 2„Také dnes zní moje lkání vzpurn�, vzdychám pod rukou, která m� 
tíží. 3Kéž bych v�d�l, kde ho najdu. Vydal bych se k jeho sídlu, 4p�edložil bych mu svou p�i a plno d�kaz� 
by podala má ústa. 5Cht�l bych v�d�t, jakými slovy by odpov�d�l, porozum�t tomu, co mi �ekne. 6Ukáže 
svou velkou moc, až povede spor se mnou? Nikoli, jist� by mi dop�ál sluchu. 7Jako p�ímý bych se p�ed 
ním obhajoval, navždy unikl bych svému soudci. 8P�jdu-li vp�ed, není nikde, jestliže zp�t, též ho nepo-
st�ehnu, 9jestliže n�co u�iní vlevo, neuz�ím ho, skryje-li se vpravo, neuvidím to. 10Zato on zná moji cestu; 
a� m� zkouší, vyjdu jako zlato.“ 
Žd 11:27  „V��il, a proto vyšel z Egypta a nedal se zastrašit královým hn�vem; z�stal pevný, jako by Neviditelného 
vid�l.“ 
 

ÚT 19. �ervence – JEŽÍŠOVA POSLEDNÍ SLOVA 
Mt 25:34-40  „34Tehdy �ekne král t�m po pravici: „Poj�te, požehnaní mého Otce, ujm�te se království, 
které je vám p�ipraveno od založení sv�ta. 35Nebo� jsem hladov�l, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste 
mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne, 36byl jsem nahý, a oblékli jste m�, byl jsem nemocen,         
a navštívili jste m�, byl jsem ve v�zení, a p�išli jste za mnou.“ 37Tu mu ti spravedliví odpov�dí: „Pane, kdy 
jsme t� vid�li hladového, a nasytili jsme t�, nebo žíznivého, a dali jsme ti pít? 38Kdy jsme t� vid�li jako 
pocestného, a ujali jsme se t�, nebo nahého, a oblékli jsme t�? 39Kdy jsme t� vid�li nemocného nebo ve 
v�zení, a p�išli jsme za tebou?“ 40Král odpoví a �ekne jim: „Amen, pravím vám, cokoliv jste u�inili jed-
nomu z t�chto mých nepatrných brat�í, mn� jste u�inili.““ 
Mt 25:1-12  „1Tehdy bude království nebeské, jako když deset druži�ek vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi. 2P�t z nich 
bylo pošetilých a p�t rozumných. 3Pošetilé vzaly lampy, ale nevzaly si s sebou olej. 4Rozumné si vzaly s lampami i olej      
v nádobkách. 5Když ženich nep�icházel, na všechny p�išla ospalost a usnuly. 6Uprost�ed noci se rozlehl k�ik: ‚Ženich je 
tu, jd�te mu naproti!‘ 7Všechny druži�ky procitly a dávaly do po�ádku své lampy. 8Tu �ekly ty pošetilé rozumným: ‚Dejte 
nám trochu oleje, naše lampy dohasínají!‘ 9Ale rozumné odpov�d�ly: ‚Nem�žeme, nedostávalo by se nám ani vám. Jd�te 
rad�ji ke kupc�m a kupte si!‘ 10Ale zatímco šly kupovat, p�išel ženich, a které byly p�ipraveny, vešly s ním na svatbu;       
a dve�e byly zav�eny. 11Potom p�išly i ty ostatní druži�ky a prosily: ‚Pane, pane, otev�i nám!‘ 12Ale on odpov�d�l: ‚Amen, 
pravím vám, neznám vás.‘“ 
Mt 25:31-33.41-46  „31Až p�ijde Syn �lov�ka ve své sláv� a všichni and�lé s ním, posadí se na tr�nu své slávy; 32a budou 
p�ed n�ho shromážd�ny všechny národy. I odd�lí jedny od druhých, jako pastý� odd�luje ovce od kozl�, 33ovce postaví po 
pravici a kozly po levici. … 41Potom �ekne t�m na levici: ‚Jd�te ode mne, prokletí, do v��ného ohn�, p�ipraveného �áblu 
a jeho and�l�m! 42Hladov�l jsem, a nedali jste mi jíst, žíznil jsem, a nedali jste mi pít, 
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