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� Texty na tento týden - � 15:4.5; � 5:3–5; 1S 26; Ž 37:1–11 
 

� Základní verš 
„Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trp�livost, laskavost, dobrota, v�rnost, tichost a sebeo-
vládání. Proti tomu se zákon neobrací.“ (Ga 5:22.23) 
 

   V�dci provedli zajímavý experiment se �ty�letými d�tmi známý jako bonbónový test („The Marshmallow 

Test“). P�ed každé dít� položili bonbón s tím, že pokud ho nesní hned, ale chvíli po�ká, než si dosp�lý n�co 

vy�ídí a vrátí se, dostane ješt� jeden. N�které d�ti si daly bonbón do pusy hned, jiné dokázaly chvíli �ekat, 

n�které vydržely až do návratu dosp�lého. 

   V�dci sledovali tyto d�ti až do dospívání. Ukázalo se, že ty, co dokázaly po�kat až do p�íchodu dosp�lého, 

byly lepšími studenty, lépe se dokázaly p�izp�sobovat druhým a byly spolehliv�jší než ty, které po�kat 

nedokázaly. Zdá se, že trp�livost má obrovský vliv na život �lov�ka. Není divu, že nám B�h radí rozvíjet 

tuto vlastnost, ba co víc, tato vlastnost je ovocem p�sobení jeho Ducha. 
 

� Osnova lekce: 
   V této lekci budeme mluvit o jedné z nejt�žších zkoušek v život� – o schopnosti trp�livého �ekání      
s d�v�rou v Boží vedení a lásku. 
 

• � 15:4.5 - B�h trp�livosti a naše netrp�livost (ned�le) 
• � 5:6; Ga 4:4 - B�h jednající „v pravý �as“ (pond�lí) 
• 1S 26:7–11 - Davidovo trp�livé �ekání na Boží pomoc (úterý) 
• 1Kr 19:1–9 - Elijášova netrp�livost (st�eda) 
• Ž 37:1–11 - David�v žalm o trp�livosti (�tvrtek) 
 

NE 4. zá�í – B�H TRP�LIVOSTI 
� 15:4.5  „4Všecko, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu pou�ení, abychom z trp�livosti a z povzbu-
zení, které nám dává Písmo, �erpali nad�ji. 5B�h trp�livosti a povzbuzení a� vám dá, abyste jedni i druzí 
stejn� smýšleli po p�íkladu Krista Ježíše…“ 
Ž 37:7  „Ztiš se p�ed Hospodinem a �ekej na n�j. Nevzrušuj se kv�li tomu, kdo jde úsp�šn� svou cestou, 
nad tím, kdo strojí pikle.“ 
� 5:3-5  „3A nejen to: chlubíme se i utrpením, vždy� víme, že z utrpení roste vytrvalost, 4z vytrvalosti 
osv�d�enost a z osv�d�enosti nad�je. 5A nad�je neklame, nebo� Boží láska je vylita do našich srdcí skrze 
Ducha svatého, který nám byl dán.“ 
Ž 37  „1David�v. 2Uvadají rychle jako tráva, jak zelené býlí zvadnou. 3Doufej v Hospodina, konej dobro, v zemi p�ebývej 
a zachovávej v�rnost. 4Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše , o� požádá tvé srdce. 5Svou cestu sv�� Hospodinu, doufej       
v n�ho, on sám bude jednat. 6Dá, že tvoje spravedlnost zazá�í jak sv�tlo, jako polední jas tvoje právo. 7Ztiš se p�ed Hos-
podinem a �ekej na n�j. Nevzrušuj se kv�li tomu, kdo jde úsp�šn� svou cestou, nad tím, kdo strojí pikle. 8Odlož hn�v         
a zanech rozho��ení, nevzrušuj se, a� se nedopustíš zlého, 9nebo� zlovolníci budou vymýceni, ale kdo nad�ji skládá           
v Hospodina, obdrží zemi. 10Ješt� mali�ko a bude po svévolníkovi, všimneš-li si jeho místa, bude prázdné. 11Ale pokorní 
obdrží zemi a bude je blažit dokonalý pokoj. 12Proti spravedlivému strojí svévolník pikle, sk�ípe proti n�mu svými zuby. 
13Je však Panovníkovi jen k smíchu, vždy� on vidí, že jeho den p�ijde. 14Svévolníci tasí me�, luk napínají, cht�jí srazit 
poníženého a ubožáka, zabít ty, kdo chodí p�ímou cestou. 15Jejich me� však jim do srdce vnikne, jejich luky budou zp�erá-
ženy. 16Lepší je to málo, co má spravedlivý, než bohatství mnoha svévolník�, 17nebo� svévolník�m budou p�eraženy paže, 
kdežto spravedlivé Hospodin vždy podepírá. 18Hospodinu jsou známy dny bezúhonných, jejich d�dictví potrvá v��n�.     
19V �ase zlém nebudou zahanbeni, najedí se dosyta i za dn� hladu. 20Avšak svévolníci zhynou, nep�átelé Hospodinovi se 
vytratí jak p�vab lu�in, vytratí se v dýmu. 21Svévolník si p�j�uje a k splácení se nemá, spravedlivý se však slituje a dává. 
22Požehnaní, ti obdrží zemi, zlo�e�ení budou vymýceni. 23Hospodin �iní krok muže pevným, našel zalíbení v jeho cest�.   
24I kdyby klesal, nikdy neupadne, nebo� Hospodin podpírá jeho ruku. 
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25Od své mladosti, a jsem už starý, jsem nevid�l, že by byl opušt�n spravedlivý, nebo že by jeho potomci žebrali o chléb. 
26Slituje se kdykoli a vypom�že p�j�kou, také jeho potomci jsou požehnáním. 27Odstup od zla, konej dobro, nav�ky pak 
budeš bydlet v zemi , 28nebo� Hospodin miluje právo a své v�rné neopouští. 29Spravedliví obdrží zemi a budou v ní bydlet 
navždy. 30Ústa spravedlivého pronášejí moudrost, jeho jazyk vyhlašuje právo. 31Má v svém srdci Boží zákon, jeho kroky 
nezakolísají. 32Svévolník však �íhá na spravedlivého, chce ho uštvat k smrti. 33Ale Hospodin ho v jeho ruce neponechá, 
nedopustí, aby svévoln� byl souzen. 34Slož nad�ji v Hospodina, drž se jeho cesty; povýší t� a obdržíš zemi a spat�íš, jak 
budou svévolníci vymýceni. 35Vid�l jsem krutého svévolníka: rozpínal se jako bujné k�oví; 36odešel a není, hledal jsem ho, 
nebyl k nalezení. 37P�idržuj se bezúhonného, hle� na p�ímého; pokojný muž bude mít potomstvo. 38Zato vzpurní budou do 
jednoho vyhlazeni, potomstvo svévolník� bude vymýceno. 39Hospodin je spása spravedlivých, záštitou v �as soužení jim 
bývá. 40Hospodin jim pomáhá a vyváznout jim dává, dá jim z moci svévolník� vyváznout a zachrání je, protože se k n�mu 
utíkají.“ 
Ž 31:7  „Nenávidím ty, kdo se drží šalebných p�elud�, já spoléhám na Hospodina.“ 
Ž 27:14  „Nad�ji slož v Hospodina. Bu� rozhodný, bu� udatného srdce, nad�ji slož v Hospodina!“ 
 

PO 5. zá�í – V BOŽÍM �ASE 
� 5:6  „Když jsme ješt� byli bezmocní, v �as, který B�h ur�il, zem�el Kristus za bezbožné.“ 
Ga 4:4  „Když se však naplnil stanovený �as, poslal B�h svého Syna, narozeného z ženy, podrobeného 
zákonu…“ 
Da 9:24-27  „24Sedmdesát týdn� let je stanoveno tvému lidu a tvému svatému m�stu, než bude skoncováno s nev�rností, 
než budou zape�et�ny h�íchy, než dojde k zprošt�ní viny, k uvedení v��né spravedlnosti, k zape�et�ní vid�ní a proroctví,    
k pomazání svatyn� svatých. 25V�z a pochop! Od vyjití slova o navrácení a vybudování Jeruzaléma až k pomazanému 
vévodovi uplyne sedm týdn�. Za šedesát dva týdny bude op�t vybudováno prostranství a p�íkop. Ale budou to svízelné 
doby. 26Po uplynutí šedesáti dvou týdn� bude pomazaný zahlazen a nebude již . M�sto a svatyni uvrhne do zkázy lid 
vévody, který p�ijde. Sám skon�í v povodni, ale až do konce bude válka. Je rozhodnuto o pustošení. 27Vnutí svou smlouvu 
mnohým v jednom týdnu a v polovin� toho týdne zastaví ob�tní hod i ob�� p�ídavnou. Hle, pustošitel na k�ídlech ohyzdné 
modly, než se naplní �as a na pustošitele bude vylito rozhodnutí.““ 
 

ÚT 6. zá�í – DAVID VZOREM �EKÁNÍ 
1S 26:7-11  „7Tak vnikl David s Abíšajem v noci mezi lid, a hle, Saul leží, spí v ležení a jeho kopí je za-
bodnuto do zem� v hlavách lože; Abnér a lid leželi kolem n�ho. 8Abíšaj �ekl Davidovi: „B�h ti dnes vydal 
do rukou tvého nep�ítele. Te� dovol, a� ho jedinou ranou p�irazím kopím k zemi, druhé rány nebude 
t�eba.“ 9David však Abíšajovi �ekl: „Neodpravuj ho! Vždy� kdo vztáhne ruku na Hospodinova pomaza-
ného a z�stane bez trestu?“ 10David dále �ekl: „Jakože živ je Hospodin, jist� jej Hospodin zasáhne; bu� 
nadejde jeho den, kdy zem�e, anebo odejde do boje a bude smeten. 11Chra� m� však Hospodin, abych 
vztáhl ruku na Hospodinova pomazaného. Vezmi tady to kopí, které má v hlavách, i džbánek na vodu      
a odejd�me.““ 
1S 26:12-25  „12David vzal kopí a džbánek na vodu od hlav Saulova lože a odešli. Nikdo nic nevid�l, nikdo nic nev�d�l, 
nikdo se neprobudil, všichni spali; padla na n� mrákota od Hospodina. 13David pak p�ešel na protilehlou stranu, postavil 
se na vrchol hory vpovzdálí, takže mezi nimi byl zna�ný prostor. 14David zavolal na lid a na Abnéra, syna Nérova: „Jest-
lipak odpovíš, Abnére?“ Abnér se ozval: „Kdo jsi, že voláš na krále?“ 15David Abnérovi �ekl: „Jsi p�ece muž. Kdo je ti   
v Izraeli roven? Pro� jsi nest�ežil krále, svého pána? N�kdo z lidu p�išel krále, tvého pána, odpravit. 16Nepo�ínal sis 
dob�e. Jakože živ je Hospodin, jste syny smrti, protože jste nest�ežili svého pána, Hospodinova pomazaného. Podívej se 
te�, kde je královo kopí a džbánek na vodu, který m�l v hlavách!“ 17Saul poznal po hlase Davida. Otázal se: „Je to tv�j 
hlas, m�j synu Davide?“ David �ekl: „Je to m�j hlas, králi, m�j pane.“ 18Dále �ekl: „Pro� vlastn� m�j pán pronásleduje 
svého otroka? Vždy� �eho jsem se dopustil? Co je na mn� zlého? 19Nech� nyní král, m�j pán, vyslechne slova svého 
otroka. Jestli t� proti mn� podn�cuje Hospodin, nech� p�ijme v�ni ob�tního daru. Jestli však lidé, a� jsou prokleti p�ed 
Hospodinem. Vždy� m� dnes zapudili, abych se nemohl podílet na Hospodinov� d�dictví, jako by �ekli: ‚Jdi sloužit jiným 
boh�m.‘ 20Kéž má krev nevyte�e na zem daleko od Hospodinovy tvá�e. Vždy� izraelský král vytáhl, aby hledal pouhou 
blechu, jako by honil po horách koroptev.“ 21Saul na to �ekl: „Zh�ešil jsem. Vra� se, m�j synu Davide. Nic zlého ti už 
neud�lám, protože sis dnes cenil mého života. Po�ínal jsem si jako pomatenec, p�evelice jsem chybil.“ 
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22David odpov�d�l: „Tu je královo kopí. A� sem p�ijde n�kdo z družiny a odnese je. 23Hospodin odplatí každému za jeho 
spravedlnost a v�rnost. Hospodin t� dnes vydal do mých rukou, ale já jsem necht�l na Hospodinova pomazaného vztáh-
nout ruku. 24Hle, jaký význam jsem dnes p�ikládal tvému životu, takový význam a� p�ikládá Hospodin životu mému           
a vysvobodí mne z každé úzkosti!“ 25Saul Davidovi pravil: „Bu� požehnán, m�j synu Davide! Jist� mnoho vykonáš          
a dokážeš.“ David pak šel svou cestou a Saul se vrátil ke svému místu.“ 
1S 16:1-13  „1Hospodin �ekl Samuelovi: „Jak dlouho ješt� budeš nad Saulem truchlit? Já jsem ho zavrhl, aby nad Izrae-
lem nekraloval. Napl� sv�j roh olejem a jdi, posílám t� k Jišajovi Betlémskému. Vyhlédl jsem si krále mezi jeho syny.“ 
2Samuel se zdráhal: „Jak mohu jít? Saul o tom uslyší a zabije m�.“ Hospodin �ekl: „Vezmeš s sebou jalovici a �ekneš: 
‚P�icházím ob�tovat Hospodinu.‘ 3Na ob�tní hod pozveš Jišaje a já ti dám v�d�t, co máš d�lat. Pomažeš mi toho, o n�mž 
ti povím.“ 4Samuel vykonal, co �ekl Hospodin. Když p�išel do Betléma, vyd�šení starší m�sta mu sp�chali vst�íc s otáz-
kou: „P�inášíš pokoj?“ 5Odv�til: „Pokoj. P�išel jsem ob�tovat Hospodinu. Posv��te se a p�jdete se mnou k ob�tnímu 
hodu.“ Pak posv�til Jišaje a jeho syny a pozval je k ob�tnímu hodu. 6Když se dostavili a on spat�il Elíaba, �ekl si : „Jist� 
tu stojí p�ed Hospodinem jeho pomazaný.“ 7Hospodin však Samuelovi �ekl: „Nehle� na jeho vzhled ani na jeho vysokou 
postavu, nebo� já jsem ho zamítl. Nejde o to, jak se dívá �lov�k. �lov�k se dívá o�ima, Hospodin však hledí srdcem.“ 
8Jišaj pak zavolal Abínádaba a p�edvedl ho p�ed Samuela. On však �ekl: „Hospodin nevyvolil ani toho.“ 9Jišaj tedy 
p�edvedl Šamu. 	ekl: „Hospodin nevyvolil ani toho.“ 10Tak p�edvedl Jišaj p�ed Samuela svých sedm syn�, ale Samuel 
�ekl: „Žádného z nich Hospodin nevyvolil.“ 11A Samuel se Jišaje otázal: „To jsou všichni mládenci?“ Jišaj odv�til: 
„Ješt� zbývá nejmladší, ten však pase stádo.“ Samuel Jišajovi poru�il: „Pošli pro n�j! Nebudeme stolovat, dokud sem 
nep�ijde.“ 12Poslal tedy pro n�j a dal ho p�ivést. Byl ryšavý, s krásnýma o�ima a p�kného vzhledu. Tu �ekl Hospodin: 
„Nuže, pomaž ho! To je on.“ 13Samuel tedy vzal roh s olejem a pomazal ho uprost�ed jeho bratr�. A duch Hospodin�v se 
Davida zmoc�oval od onoho dne i nadále. Samuel pak hned nato odešel do Rámy.“ 
1S 23:17  „	ekl mu: „Neboj se, ruka mého otce Saula t� nenajde. Ty budeš kralovat nad Izraelem a já budu druhým po 
tob�. Také m�j otec Saul to ví.““ 
1S 24:21  „V�ru, te� už vím, že kralovat budeš ur�it� ty. Izraelské království bude v tvých rukou stálé.“ 
1S 24:5-7  „5Tu Davidovi jeho muži �ekli: „Toto je den, o n�mž ti Hospodin �ekl: ‚Vydám ti do rukou tvého nep�ítele.‘ 
M�žeš s ním naložit, jak se ti zlíbí.“ David se p�ikradl a od�ízl cíp Saulova plášt�. 6Ale pro to od�íznutí cípu Saulova 
plášt� si David potom d�lal vý�itky. 7Svým muž�m �ekl: „Chra� m� Hospodin, abych se dopustil n��eho takového na 
svém pánu, na Hospodinov� pomazaném, a vztáhl na n�ho ruku. Je to p�ece Hospodin�v pomazaný!““ 
 

ST 7. zá�í – ELIJÁŠ A PROBLÉM SP�CHU 
1Kr 19:1-9  „1Achab oznámil Jezábele vše, co ud�lal Elijáš, že pobil všechny Baalovy proroky me�em. 
2Jezábel poslala k Elijášovi posla se slovy: „A� bohové ud�lají, co cht�jí! Zítra v tento �as naložím          
s tebou, jako ty jsi naložil s nimi!“ 3Když to Elijáš zjistil, vstal a odešel, aby si zachránil život. P�išel do 
Beer-šeby v Judsku a tam zanechal svého mládence. 4Sám šel den cesty pouští, až p�išel k jednomu trni-
tému ke�i a usedl pod ním; p�ál si um�ít. �ekl: „Už dost, Hospodine, vezmi si m�j život, vždy� nejsem 
lepší než moji otcové.“ 5Pak pod tím ke�em ulehl a usnul. Tu se ho dotkl and�l a �ekl mu: „Vsta� a jez!“ 
6Vzhlédl, a hle, v hlavách podpopelný chléb, pe�ený na žhavých kamenech, a láhev vody. Pojedl, napil se 
a op�t ulehl. 7Hospodin�v and�l se ho však dotkl podruhé a �ekl: „Vsta� a jez, máš p�ed sebou dlouhou 
cestu!“ 8Vstal, pojedl, napil se a šel v síle onoho pokrmu �ty�icet dní a �ty�icet nocí až k Boží ho�e Choré-
bu. 9Tam vešel do jeskyn� a v ní p�enocoval. Tu k n�mu zazn�lo slovo Hospodinovo. B�h mu �ekl: „Co tu 
chceš, Elijáši?““ 
1Kr 18  „1Po mnoha dnech, t�etího roku, se stalo slovo Hospodinovo k Elijášovi: „Jdi a ukaž se Achabovi, chci dát zemi 
déš�.“ 2Elijáš tedy šel, aby se ukázal Achabovi. V Sama�í se rozmohl hlad. 3Achab si zavolal Obadjáše, správce domu. 
Obadjáš se velice bál Hospodina. 4Když dala Jezábel vyhladit Hospodinovy proroky, ujal se Obadjáš sta prorok�, scho-
val je po padesáti mužích v jeskyni a opat�oval je chlebem a vodou. 5Achab Obadjášovi �ekl: „Jdi ke všem vodním pra-
men�m a ke všem potok�m v zemi; snad se najde tráva, abychom uživili kon� a mezky a nemuseli porážet dobytek.“ 
6Rozd�lili si zemi, aby ji prošli. Achab šel sám jednou cestou a Obadjáš šel sám jinou cestou. 7Když byl Obadjáš na cest�, 
hle, Elijáš mu jde vst�íc. Obadjáš ho zpozoroval, padl na tvá� a zvolal: „Jsi to ty, Elijáši, m�j pane?“ 8Odv�til mu: 
„Jsem. Jdi a vy�i� svému pánu: Je zde Elijáš.“ 9Obadjáš �ekl: „�ím jsem zh�ešil, že vydáváš svého služebníka do rukou 
Achabovi, aby m� usmrtil?  
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PÁ 9. zá�í – PODN�TY K ZAMYŠLENÍ 
   P�e�t�te si 62. kapitolu „Pomazání Davida“ z knihy Na úsvitu d�jin (PP 637–642; NUD 311–313). 

   V Božích plánech pro náš život mohou být i dlouhá období zkoušek a �ekání. N�kdy i samotné �ekání 

m�žeme vnímat jako náro�nou zkoušku. Trp�liví dokážeme být tehdy, když se soust�edíme na Boha a bu-

deme d�v��ovat, že jedná v náš prosp�ch. K trp�livému �ekání existuje mnoho d�vod�, ale všechny souvisí 

s napln�ním plánu, který má B�h s námi a se svým královstvím. Sp�cháme-li, m�žeme hodn� ztratit. Pokud 

však budeme Bohu d�v��ovat a radovat se v n�m, m�žeme mnoho získat. 

   „Každá zkouška je odvážená a vym��ená Pánem Ježíšem Kristem. Díky milosti, kterou B�h �lov�ku dává, 

nejsou zkoušky nad síly �lov�ka.“ (12MR 81) 

   „Nezjistím, jaký zám�r sleduje B�h tím, že trpím, ale on ví, co je nejlepší, proto mu sv��ím svou duši, t�lo 

i ducha jako svému v�rnému Stvo�iteli. ‚… vím, komu jsem uv��il. Jsem p�esv�d�en, že on má moc chránit, 

co mi sv��il, až do onoho dne‘ (2Tm 1,12). Snažíme-li se, abychom m�li více víry, více lásky, v�tší trp�li-

vost a d�v�ru v našeho nebeského Otce, pak i když budeme procházet r�znými konflikty života, budeme 

cítit více pokoje a št�stí. B�h nemá radost z toho, jsme-li ustaraní a trápíme se, jako bychom nebyli v Ježí-

šov� náru�i. Je t�eba se nau�it trp�liv� �ekat a sledovat situaci. Myslíme si, že nemáme-li pocit, že jsme na 

správné cest�, musíme hledat n�jaké znamení. Sm�r naší cesty však není otázkou pocit�, ale víry.“ 

(2SM 242) 
� 

 

Otázky k rozhovoru 
 

1. Co znamená, že všechny zkoušky Ježíš Kristus „odvážil a vym��il“? Jak nám to m�že pomoci v našem 
�ekání? 
 

2. Pod�lte se ve t�íd� o své zkušenosti s „trp�livým �ekáním“. Z �eho jste m�li strach? Z �eho jste m�li 
radost? Jak jste to zvládli? Co jste se nau�ili? Na jaká zaslíbení jste spoléhali? 
 

3. Mnoho lidí je vystaveno „zkoušce �ekání“. Jak jim m�žete pomoci, než nastane �as, kdy se B�h rozhodne 
projevit? 
 

4. Jakou roli hraje modlitba v posilování trp�livosti? Za koho se m�žete modlit, aby byl ve své situaci trp�li-
v�jší? 
 

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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Sd 14:1-3  „1Samson sestoupil do Timnaty a spat�il v Timnat� ženu z pelištejských dcer. 2Když se vrátil, sd�lil svému otci 
a matce: „V Timnat� jsem spat�il ženu z pelištejských dcer. Nuže, vezm�te mi ji za ženu!“ 3Ale otec s matkou mu bránili: 
„Což není žádná mezi dcerami tvých brat�í a všeho mého lidu, že si jdeš pro ženu mezi pelištejské neob�ezance?“ Samson 
však svému otci odpov�d�l: „Vezmi pro mne tuto, protože to je v mých o�ích ta pravá!““ 
Mt 20:20.21  „20Tehdy k n�mu p�istoupila matka syn� Zebedeových se svými syny, klan�la se mu a cht�la ho o n�co 
požádat. 21On jí �ekl: „Co chceš?“ 	ekla: „Ustanov, aby tito dva moji synové m�li místo jeden po tvé pravici a druhý po 
tvé levici ve tvém království.““ 
L 9:51-56  „51Když se napl�ovaly dny, kdy m�l být vzat vzh�ru, upjal svou mysl k cest� do Jeruzaléma 52a poslal p�ed 
sebou posly. Vydali se na cestu a p�išli do jedné sama�ské vesnice, aby pro n�ho vše p�ipravili. 53Ale tam jej nep�ijali, 
protože jeho tvá� byla obrácena k Jeruzalému. 54Když to uvid�li u�edníci Jakub a Jan, �ekli: „Pane, máme p�ivolat ohe�  
z nebe, aby je zahubil, jako to u�inil Eliáš?“ 55Obrátil se a pokáral je: „Nevíte, jakého jste ducha. 56Syn �lov�ka nep�išel 
lidi zahubit, ale zachránit.“ A šli do jiné vesnice.“ 
Sk 9:1.2  „1Saul nep�estával vyhrožovat u�edník�m Pán� a cht�l je vyhladit. Šel proto k velekn�zi 2a vyžádal si od n�ho 
doporu�ující listy pro synagógy v Damašku, aby tam mohl vyhledávat muže i ženy, kte�í se hlásí k tomu sm�ru, a p�ivést 
je v poutech do Jeruzaléma.“ 
 

�T 8. zá�í – NAU�IT SE RADOVAT V HOSPODINU 
Ž 37:1-11  „1David�v. Nevzrušuj se kv�li zlovolník�m, nezávi� t�m, kdo jednají podle. 2Uvadají rychle 
jako tráva, jak zelené býlí zvadnou. 3Doufej v Hospodina, konej dobro, v zemi p�ebývej a zachovávej 
v�rnost. 4Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, o� požádá tvé srdce. 5Svou cestu sv�� Hospodinu, doufej     
v n�ho, on sám bude jednat. 6Dá, že tvoje spravedlnost zazá�í jak sv�tlo, jako polední jas tvoje právo. 7Ztiš 
se p�ed Hospodinem a �ekej na n�j. Nevzrušuj se kv�li tomu, kdo jde úsp�šn� svou cestou, nad tím, kdo 
strojí pikle. 8Odlož hn�v a zanech rozho��ení, nevzrušuj se, a� se nedopustíš zlého, 9nebo� zlovolníci 
budou vymýceni, ale kdo nad�ji skládá v Hospodina, obdrží zemi. 10Ješt� mali�ko a bude po svévolníkovi, 
všimneš-li si jeho místa, bude prázdné. 11Ale pokorní obdrží zemi a bude je blažit dokonalý pokoj.“ 
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10Jakože živ je Hospodin, tv�j B�h, není pronároda ani království, kam by m�j pán nebyl poslal, aby t� vyhledal. Když 
�ekli: ‚Není tady,‘ museli v tom království nebo pronárodu odp�isáhnout, že t� nenašli. 11A ty nyní �íkáš: ‚Jdi a vy�i� 
svému pánu: Je zde Elijáš.‘ 12Stane se, že já od tebe odejdu a Hospodin�v duch t� odnese nevím kam. Já to p�jdu oznámit 
Achabovi, on t� nenajde a zabije m�. Tv�j služebník se p�ece od mládí bojí Hospodina! 13Což mému pánu nebylo oznáme-
no, co jsem ud�lal, když Jezábel vraždila Hospodinovy proroky? Sto muž� z Hospodinových prorok� jsem schoval po 
padesáti mužích v jeskyni a opat�oval je chlebem a vodou. 14A ty nyní �íkáš: ‚Jdi a vy�i� svému pánu: Je zde Elijáš.‘ 
Vždy� m� zabije!“ 15Elijáš mu �ekl: „Jakože živ je Hospodin zástup�, v jehož jsem službách, že se dnes p�ed ním ukážu.“ 
16Obadjáš šel tedy naproti Achabovi a oznámil mu to . Achab šel Elijášovi naproti. 17Když Achab uvid�l Elijáše, �ekl mu: 
„Jsi to ty, jenž uvádíš do zkázy Izraele?“ 18Ten odv�til: „Izraele neuvádím do zkázy já, ale ty a d�m tvého otce tím, že 
opouštíte Hospodinova p�ikázání a ty že chodíš za baaly. 19Ale nyní za�i�, a� se ke mn� shromáždí na horu Karmel celý 
Izrael i �ty�i sta padesát Baalových prorok� a �ty�i sta prorok� Ašé�iných, kte�í jedí u stolu s Jezábelou.“ 20Achab tedy 
obeslal všechny Izraelce a shromáždil proroky na horu Karmel. 21Tu p�istoupil Elijáš ke všemu lidu a �ekl: „Jak dlouho 
budete poskakovat na ob� strany? Je-li Hospodin Bohem, následujte ho; jestliže Baal, jd�te za ním!“ Lid mu neodpov�d�l 
ani slovo. 22Elijáš dále �ekl lidu: „Jako Hospodin�v prorok zbývám už sám, ale Baalových prorok� je �ty�i sta padesát. 
23A� nám dají dva býky. Oni a� si vyberou jednoho býka, a� ho rozsekají na kusy a položí na d�íví, ale ohe� a� nezakláda-
jí. Já ud�lám totéž s druhým býkem: dám ho na d�íví, ale ohe� nezaložím. 24Vzývejte pak jména svých boh� a já budu 
vzývat jméno Hospodinovo. B�h, který odpoví ohn�m, ten je B�h.“ Všechen lid odpov�d�l: „To je správná �e�.“ 25Elijáš 
vyzval Baalovy proroky: „Vyberte si jednoho býka a p�ipravte ho první, protože vás je víc. Potom vzývejte jména svých 
boh�, ale ohe� nezakládejte!“ 26Vzali tedy býka, kterého jim dal, p�ipravili ho a od rána až do poledne vzývali Baalovo 
jméno: „Baale, odpov�z nám!“ Neozval se však nikdo, nikdo neodpov�d�l. A poskakovali u zhotoveného oltá�e.             
27V poledne se jim Elijáš za�al posmívat: „Volejte co nejhlasit�ji, vždy� je to b�h! T�eba je zamyšlen nebo má nucení 
anebo odcestoval. Snad spí, a� se probudí!“ 28Oni volali co nejhlasit�ji a zasazovali si podle svého oby�eje rány me�i      
a ošt�py, až je polévala krev. 29Minulo poledne a oni ješt� pok�ikovali až do chvíle, kdy se p�ináší ob�tní dar. Neozval se 
však nikdo, nikdo neodpov�d�l, nikdo tomu nev�noval pozornost. 30Tu �ekl Elijáš všemu lidu: „P�istupte ke mn�!“ Vše-
chen lid k n�mu p�istoupil a on opravil pobo�ený Hospodin�v oltá�. 31Vzal dvanáct kamen� podle po�tu kmen� syn� 
Jákoba, k n�muž se stalo slovo Hospodinovo, že se bude jmenovat Izrael. 32Z kamen� vybudoval oltá� ve jménu Hospodi-
nov� a kolem oltá�e vymezil p�íkopem prostor pro vysetí dvou m�r zrní. 33Pak narovnal d�íví, rozsekal býka na kusy         
a položil na d�íví. 34Nato �ekl: „Napl�te �ty�i džbány vodou a vylijte ji na zápalnou ob�� a na d�íví!“ Potom �ekl: „Ud�-
lejte to ješt� jednou.“ Oni to ud�lali. Znovu �ekl: „Ud�lejte to pot�etí!“ Ud�lali to tedy pot�etí. 35Voda tekla okolo oltá�e 
a naplnila i p�íkop. 36Nastal �as , kdy se p�ináší ob�tní dar. Prorok Elijáš p�istoupil a �ekl: „Hospodine, Bože Abraha-
m�v, Izák�v a Izrael�v, a� se dnes pozná, že ty jsi B�h v Izraeli a já tv�j služebník a že jsem u�inil všechny tyto v�ci podle 
tvého slova. 37Odpov�z mi, Hospodine! Odpov�z mi, a� pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi B�h. Ty sám obra� jejich 
srdce zp�t k sob� .“ 38I spadl Hospodin�v ohe� a poz�el zápalnou ob�� i d�íví, kameny i prs�, a vodu z p�íkopu vypil. 
39Když to všechen lid spat�il, padli na tvá� a volali: „Jen Hospodin je B�h! Jen Hospodin je B�h!“ 40Elijáš jim poru�il: 
„Pochytejte Baalovy proroky! Nikdo z nich a� neunikne!“ Když je pochytali, zavedl je Elijáš dol� k potoku Kíšonu a tam 
je pobil. 41Poté �ekl Elijáš Achabovi: „Vystup vzh�ru, jez a pij. Je slyšet hukot dešt�!“ 42Achab tedy vystoupil vzh�ru, aby 
jedl a pil. Elijáš mezitím vystoupil na vrchol Karmelu, sehnul se k zemi a vtiskl si tvá� mezi kolena. 43Pak �ekl svému 
mládenci: „Vystup a pohle� sm�rem k mo�i.“ On vystoupil, pohled�l a �ekl: „Nic tam není.“ Elijáš pravil: „Opakuj to 
sedmkrát.“ 44Když to bylo posedmé, �ekl: „Hle, z mo�e vystupuje mrá�ek malý jako lidská dla�.“ Elijáš mu �ekl: „Vystup 
vzh�ru a vy�i� Achabovi: ‚Zap�áhni a je� dol�, a� t� nestihne déš�!‘“ 45A vtom už k tomu došlo. Nebe se zachmu�ilo, vítr 
p�ihnal mraky a spustil se silný déš�. Achab dal zap�áhnout a jel do Jizreelu. 46Hospodinova ruka byla s Elijášem. Podka-
sal si bedra a b�žel p�ed Achabem, až dob�hl do Jizreelu.“ 
Gn 16:4-6  „4I vešel k Haga�e a ona ot�hotn�la. Když vid�la, že je t�hotná, p�estala si své paní vážit. 5Tu �ekla Sáraj 
Abramovi: „Mé p�íko�í musíš od�init. Sama jsem ti dala svoji otrokyni do náru�e, ale ona, jakmile uvid�la, že je t�hotná, 
p�estala si m� vážit. A� mezi mnou a tebou rozsoudí Hospodin.“ 6Abram Sáraji odv�til: „Hle, otrokyn� je v tvých rukou, 
nalož s ní, jak uznáš za dobré.“ Od té doby ji Sáraj poko�ovala tak, že Hagar od ní uprchla.“ 
Nu 20:10-12  „10I svolal Mojžíš s Áronem shromážd�ní p�ed skalisko. 	ekl jim: „Poslyšte, odbojníci! To vám z tohoto 
skaliska máme vyvést vodu?“ 11Nato Mojžíš pozdvihl ruku, dvakrát ude�il svou holí do skaliska a vytryskl proud vody, 
takže se napila pospolitost i jejich dobytek. 12Hospodin však Mojžíšovi a Áronovi �ekl: „Protože jste mi neuv��ili, když 
jste m�li p�ed syny Izraele dosv�d�it mou svatost, neuvedete toto shromážd�ní do zem�, kterou jim dám.““ 
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