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� Texty na tento týden - L 2:7.22–24; Mt 2:1–18; J 8:58.59; L 22:41–44; Mt 27:51.52; � 6:23; Tt 1:2 
 

� Základní verš 
„Kolem t�etí hodiny zvolal Ježíš mocným hlasem: ‚Eli, Eli, lema sabachthani?‘, to jest: ‚Bože m�j, Bože 

m�j, pro� jsi m� opustil?‘“ (Mt 27:46) 
 

   Naše uvažování o utrpení je vždy spojeno s otázkou p�vodu h�íchu a utrpení. Díky Božímu zjevení máme 

spolehlivou odpov��: H�ích a utrpení vznikly, nebo� svobodné bytosti zneužily Bohem darovanou svobodu. 

To nás p�ivádí k další otázce: V�d�l B�h p�edem, že stvo�ené bytosti padnou? Ano, ale o�ividn� byl p�e-

sv�d�en – jak napsal C. S. Lewis – že to „riziko stojí za to“. 

   Riziko? Pro koho má n�jaký smysl? Pro nás, zatímco B�h sedí v nebesích na svém tr�nu? Ne, tak to není. 

Svoboda všech jeho inteligentních tvor� byla pro Boha posvátná. Než by nám B�h odep�el svobodu, rad�ji 

p�ijal na sebe b�emeno utrpení zp�sobené zneužitím naší svobody. Toto utrpení se projevilo v život� a smrti 

Ježíše Krista, který vzal na sebe lidskou p�irozenost a tím vytvo�il mezi nebem a zemí spojení, které potrvá 

v��n�. 
 

� Osnova lekce: 
   V záv�re�né lekci se zam��íme na osobu Ježíše Krista. On je tím, kdo sám prošel velkým trápením, 
bolestí i smrtí. Zamyslíme se nad významem utrpení v jeho život� i nad tím, co se z toho m�žeme 
nau�it my. 
 

• L 2:7.22–24 - Ježíš�v vstup do života bolesti a trápení (ned�le) 
• Mt 12:22–24; L 4:28–30 - Ježíš a nepochopení jeho okolí (pond�lí) 
• Mk 14:32–36 - Ježíš�v zápas v Getsemane (úterý) 
• Mt 27 - Ježíšovo odsouzení a smrt (st�eda) 
• Sk 14:22; Fp 1:29 - Ježíšovo utrpení a naše trápení (�tvrtek) 
 

NE 18. zá�í – D�TSTVÍ 
L 2:7.22-24  „7I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se 

pro n� nenašlo místo pod st�echou. 
22Když uplynuly dny jejich o�iš�ování podle zákona Mojžíšova, p�inesli Ježíše do Jeruzaléma, aby s ním 

p�edstoupili p�ed Hospodina – 23jak je psáno v zákon� Pán�: ‚vše, co je mužského rodu a otvírá život 

matky, bude zasv�ceno Hospodinu‘ – 24a aby podle ustanovení Zákona ob�tovali dv� hrdli�ky nebo dv� 

holoubata.“ 
Lv 12:6-8  „6Když skon�í dny jejího o�iš�ování po synu nebo dce�i, p�ivede ro�ního beránka k zápalné ob�ti a holoub� 
nebo hrdli�ku k ob�ti za h�ích kn�zi ke vchodu do stanu setkávání. 7On je p�inese jako ob�� p�ed Hospodina a vykoná za 
ni smír�í ob�ady ; tak bude o�išt�na od svého krvotoku. To je �ád pro ženu p�i narození chlapce nebo d�v�ete. 8Jestliže si 
nem�že opat�it jehn�, a� vezme dv� hrdli�ky nebo dv� holoubata, jedno k zápalné ob�ti a jedno k ob�ti za h�ích. Kn�z za 
ni vykoná smír�í ob�ady a bude �istá.“ 
Mt 2:1-18  „1Když se narodil Ježíš v judském Betlém� za dn� krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruza-
lém� a ptali se: 2„Kde je ten práv� narozený král Žid�? Vid�li jsme na východ� jeho hv�zdu a p�išli jsme se mu poklonit.“ 
3Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém; 4svolal proto všechny velekn�ze a zákoníky lidu a vyptával 
se jich, kde se má Mesiáš narodit. 5Oni mu odpov�d�li: „V judském Betlém�; nebo� tak je psáno u proroka: 6‚A ty, Betlé-
me, v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, nebo� z tebe vyjde vévoda, který bude pastý�em mého 
lidu, Izraele.‘“ 7Tehdy Herodes tajn� povolal mudrce a podrobn� se jich vyptal na �as, kdy se hv�zda ukázala. Potom je 
poslal do Betléma a �ekl: 8„Jd�te a pátrejte d�kladn� po tom dít�ti; a jakmile je naleznete, oznamte mi, abych se mu i já 
šel poklonit.“ 9Oni krále vyslechli a dali se na cestu. A hle, hv�zda, kterou vid�li na východ�, šla p�ed nimi, až se zastavi-
la nad místem, kde bylo to dít�. 10Když spat�ili hv�zdu, zaradovali se velikou radostí. 11Vešli do domu a uvid�li dít�           
s Marií, jeho matkou; padli na zem, klan�li se mu a ob�tovali mu p�inesené dary – zlato, kadidlo a myrhu. 
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PÁ 23. zá�í – PODN�TY K ZAMYŠLENÍ 
   P�e�t�te si 74. kapitolu „V Getsemanské zahrad�“ (DA 685–697; TV 437–444) a 78. kapitolu 

„Uk�ižování“ (DA 741–757; TV 476–486) z knihy Touha v�k�. 

   „T�mito slovy se Spasitel modlil t�ikrát. T�ikrát se jeho lidská p�irozenost zd�sila poslední vrcholné ob�ti. 

Najednou se mu p�ed o�ima promítají d�jiny lidstva. Vidí, že pokud budou p�estupníci Božího zákona 

ponecháni sami sob�, zahynou. Vyvstávají p�ed ním bída a ná�ky hynoucího sv�ta. Uv�domuje si, k jakému 

konci lidstvo neodvratn� sp�je, a je rozhodnut. Zachrání �lov�ka za každou cenu. P�ijímá sv�j krvavý k�est, 

aby umožnil milion�m hynoucích lidí získat v��ný život. Opustil nebesa, kde vládne �istota, št�stí a sláva, 

aby zachránil jednu ztracenou ovci – jeden sv�t, který upadl do h�íchu. Své poslání splní. Stane se smír�í 

ob�tí za lidstvo, které se rozhodlo pro h�ích. V jeho modlitb� je vyjád�ena naprostná odevzdanost: ‚Není-li 

možné, aby mne ten kalich minul, a musím-li jej pít, sta� se tvá v�le.‘ (Mt 26,42)“ (TV 441; DA 690.691) 
 
� 

 

Otázky k rozhovoru 
 

1. Jak nám v�domí toho, že sám B�h v osob� Ježíše Krista trp�l víc než kdokoliv z nás, pomáhá v našem 
trápení? Jaký význam by pro nás m�lo mít to, že Ježíš za nás trp�l? V �em vám to m�že být út�chou? P�i 
uvažování o tomto tématu vezm�te v úvahu i následující citát: „Každým utrpením, které je d�sledkem h�í-
chu, trp�l i bezh�íšný Boží Syn.“ (3SM 129) 
 

2. Jaké zkoušky a t�žkosti prožíval Ježíš? V �em se podobají t�m našim? 	ím se odlišují? Co se m�žeme 
nau�it z toho, jak je Ježíš snášel? Jak nám to m�že pomoci v našich zkouškách? 
 

3. Na která vaše oblíbená biblická zaslíbení spoléháte v bolesti a utrpení? Napište si je a proste o jejich 
napln�ní. 
 

4. Pokuste se shrnout naše spole�né studium v tomto �tvrtletí do n�kolika stru�ných bod�. Na které otázky 
jste obdrželi odpov��? Které problémy z�staly nezodpov�zeny? Jak si m�žeme být navzájem pomocí            
a povzbuzením, když p�icházejí okolnosti, které v nás vyvolávají nejistotu a pochybnosti? 
 

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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L 22:41-44  „41Pak se od nich vzdálil, co by kamenem dohodil, klekl a modlil se: 42„Ot�e, chceš-li, odejmi ode mne tento 
kalich, ale ne má, nýbrž tvá v�le se sta�.“ 43Tu se mu zjevil and�l z nebe a dodával mu síly. 44Ježíš v úzkostech zápasil      
a modlil se ješt� usilovn�ji; jeho pot kanul na zem jako kr�p�je krve.“ 
Za 13:7  „Probu� se, me�i, proti mému pastý�i, proti reku, mému spole�níku, je výrok Hospodina zástup�. Bij pastý�e      
a ovce se rozprchnou! K mali�kým však obrátím svou ruku.“ 
 

ST 21. zá�í – UK�IŽOVANÝ B�H 
Mt 27:45  „V poledne nastala tma po celé zemi až do t�í hodin.“ 

Mt 27:51.52  „51A hle, chrámová opona se roztrhla vp�li odshora až dol�, zem� se zat�ásla, skály pukaly, 
52hroby se otev�ely a mnohá t�la zesnulých svatých byla vzk�íšena.“  

Mk 15:38  „Tu se chrámová opona roztrhla vp�li odshora až dol�.“ 
 

�T 22. zá�í – TRPÍCÍ B�H 
Sk 14:22  „Všude tam posilovali u�edníky a povzbuzovali je, aby vytrvali ve ví�e; �íkali jim: „Musíme 

projít mnohým utrpením, než vejdeme do Božího království.““ 

Fp 1:29  „Nebo� vám je z milosti dáno netoliko v Krista v��it, ale pro n�ho i trp�t.“ 
2Tm 3:12  „A všichni, kdo cht�jí zbožn� žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování.“ 
Iz 53:4  „Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je ran�n, ubit od Boha     
a poko�en.“ 
Iz 63:9  „Každým jejich soužením byl sužován a and�l stojící p�ed jeho tvá�í je zachra�oval; svou láskou a shovívavostí 
je vykupoval, bral je na svá ramena a nosil je po všechny dny dávné.“ 
Za 2:12  „Toto praví Hospodin zástup�, který m� poslal pro svoji slávu k pronárod�m, které vás plenily: Kdo se vás 
dotkne, dotkne se z�ítelnice mého oka.“ 
J 10:27.28  „27Moje ovce slyší m�j hlas, já je znám, jdou za mnou 28a já jim dávám v��ný život: nezahynou nav�ky           
a nikdo je z mé ruky nevyrve.“ 
� 6:23  „Mzdou h�íchu je smrt, ale darem Boží milosti je život v��ný v Kristu Ježíši, našem Pánu.“ 
Tt 1:2  „Aby m�li nad�ji na v��ný život, jejž slíbil pravdomluvný B�h p�ed v�ky, a ve sv�j �as.“ 
1J 2:25  „A to je zaslíbení, které on nám dal: život v��ný.“ 
Iz 53:11 �EP  „Zbaven svého trápení spat�í sv�tlo , nasytí se tím, co zakusil. „M�j spravedlivý služebník získá spravedl-
nost mnohým; jejich nepravosti on na sebe vezme.“ 
Iz 53:11 BK  „Z práce duše své uz�í užitek, jímž nasycen bude. Známostí svou ospravedlní spravedlivý služebník m�j 
mnohé; nebo nepravosti jejich on sám ponese.“ 
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12Potom, na pokyn ve snu, aby se nevraceli k Herodovi, jinudy odcestovali do své zem�. 13Když odešli, hle, and�l Hospo-
din�v se ukázal Josefovi ve snu a �ekl: „Vsta�, vezmi dít� i jeho matku, uprchni do Egypta a bu� tam, dokud ti ne�eknu; 
nebo� Herodes bude hledat dít�, aby je zahubil.“ 14On tedy vstal, vzal v noci dít� i jeho matku, odešel do Egypta 15a byl 
tam až do smrti Herodovy. Tak se splnilo, co �ekl Pán ústy proroka: ‚Z Egypta jsem povolal svého syna.‘16Když Herodes 
poznal, že ho mudrci oklamali, rozlítil se a dal povraždit všecky chlapce v Betlém� a v celém okolí ve stá�í do dvou let, 
podle �asu, který vyzv�d�l od mudrc�. 17Tehdy se splnilo, co je �e�eno ústy proroka Jeremiáše:18‚Hlas v Ráma je slyšet, 
plá� a veliký ná�ek; Ráchel oplakává své d�ti a nedá se ut�šit, protože jich není.‘“ 
J 1:46  „Natanael mu namítl: „Z Nazareta? Co odtamtud m�že vzejít dobrého?“ Filip mu odpoví: „Poj� a p�esv�d� 
se!““ 
Žd 12:4  „Ješt� jste v zápase s h�íchem nemuseli prolít svou krev.“ 
 

PO 19. zá�í – ODMÍTNUTÝ A OPOVRHOVANÝ LIDMI 
Mt 12:22-24  „22Tehdy k n�mu p�ivedli posedlého, který byl slepý a n�mý; a uzdravil ho, takže ten n�mý 

mluvil i vid�l. 23Zástupy žasly a �íkaly: „Není to Syn David�v?“ 24Když to slyšeli farizeové, �ekli: „On 

nevyhání démony jinak než ve jménu Belzebula, knížete démon�.““ 

L 4:28-30  „28Když to slyšeli, byli všichni v synagóze napln�ni hn�vem. 29Vstali, vyhnali ho z m�sta a vedli 

ho až na sráz hory, na níž bylo jejich m�sto vystav�no, aby ho svrhli dol�. 30On však prošel jejich st�edem 

a bral se dál.“ 

J 8:58.59  „58Ježíš jim odpov�d�l: „Amen, amen, pravím vám, d�íve než se Abraham narodil, já jsem.“ 
59Tu se chopili kamen� a cht�li je po n�m házet. Ježíš se však ukryl v zástupu a vyšel z chrámu.“ 
L 4:21-27  „21Promluvil k nim: „Dnes se splnilo toto Písmo, které jste práv� slyšeli.“ 22Všichni mu p�isv�d�ovali a divili 
se slov�m milosti, vycházejícím z jeho úst. A �íkali: „Což to není syn Josef�v?“ 23On jim odpov�d�l: „Jist� mi �eknete 
toto p�ísloví: Léka�i, uzdrav sám sebe! O �em jsme slyšeli, že se dálo v Kafarnaum, u�i� i zde, kde jsi doma.“ 24�ekl: 
„Amen, pravím vám, žádný prorok není vítán ve své vlasti. 25Po pravd� vám �íkám: Mnoho vdov bylo v Izraeli za dn� 
Eliášových, kdy se zav�elo nebe na t�i a p�l roku a na celou zemi p�išel veliký hlad. 26A k žádné z nich nebyl Eliáš poslán, 
nýbrž jen k oné vdov� do Sarepty v zemi sidónské. 27A mnoho malomocných bylo v Izraeli za proroka Elizea, a žádný        
z nich nebyl o�išt�n, jen syrský Náman.““ 
Mt 23:37  „Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo byli k tob� posláni; kolikrát jsem cht�l 
shromáždit tvé d�ti, tak jako kvo�na shromaž�uje ku�átka pod svá k�ídla, a necht�li jste!“ 
 

ÚT 20. zá�í – JEŽÍŠ V GETSEMANE 
Mk 14:32-36  „32P�išli na místo zvané Getsemane. Ježíš �ekl svým u�edník�m: „Po�kejte tu, než se po-

modlím.“ 33Pak vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana. P�epadla ho hr�za a úzkost. 34A �ekl jim: „Má duše je 

smutná až k smrti. Z�sta�te zde a bd�te!“ 35Poodešel od nich, padl na zem a modlil se, aby ho, je-li mož-

né, minula tato hodina. 36�ekl: „Abba, Ot�e, tob� je všecko možné; odejmi ode mne tento kalich, ale ne, 

co já chci, nýbrž co ty chceš.““ 
Ef 1:1-4  „1Pavel, z Boží v�le apoštol Ježíše Krista, brat�ím v�rným v Kristu Ježíši: 2Milost vám a pokoj od Boha Otce 
našeho a Pána Ježíše Krista. 3Pochválen bu� B�h a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obda�il vším 
duchovním požehnáním nebeských dar�; 4v n�m nás již p�ed stvo�ením sv�ta vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny 
p�ed jeho tvá�í.“ 
2Tm 1:8-10  „8Nesty� se tedy vydávat sv�dectví o našem Pánu; ani za mne, jeho v�zn�, se nesty�, nýbrž snášej spolu se 
mnou všechno zlé pro evangelium. K tomu ti dá sílu B�h, 9který nás spasil a povolal svatým povoláním ne pro naše 
skutky, nýbrž ze svého rozhodnutí a z milosti, kterou nám daroval v Kristu Ježíši p�ed v��nými �asy 10a nyní zjevil p�ícho-
dem našeho Spasitele Ježíše Krista. On zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející život v evangeliu.“ 
Tt 1:1-4  „1Pavel, Boží služebník a apoštol Ježíše Krista, poslaný k tomu, aby Boží vyvolené p�ivedl k ví�e a k poznání 
pravdy našeho náboženství, 2aby m�li nad�ji na v��ný život, jejž slíbil pravdomluvný B�h p�ed v�ky, a ve sv�j �as 3zjevil 
své slovo v kázání, které mi bylo sv��eno z rozkazu našeho Spasitele Boha – 4Titovi, vlastnímu synu ve spole�né ví�e: 
Milost a pokoj od Boha Otce a Krista Ježíše, našeho Spasitele.“ 
Mt 26:38.39  „38Tehdy jim �ekl: „Má duše je smutná až k smrti. Z�sta�te zde a bd�te se mnou!“ 39Poodešel od nich, padl 
tvá�í k zemi a modlil se: „Ot�e m�j, je-li možné, a� mne mine tento kalich; avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš.““ 
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