
V ŽÁRU ZKOUŠEKV ŽÁRU ZKOUŠEK

3/2022
Průvodce studiem Bible





V ŽÁRU ZKOUŠEKV ŽÁRU ZKOUŠEK

3/2022
Průvodce studiem Bible



V žáru zkoušekV žáru zkoušek
Průvodce studiem BiblePrůvodce studiem Bible

3.  čtvrtletí 20223.  čtvrtletí 2022
Autor: Gavin AnthonyAutor: Gavin Anthony
Šéfredaktor: Clifford R. GoldsteinŠéfredaktor: Clifford R. Goldstein
Foto: iStockFoto: iStock
Grafická úprava a sazba Grafická úprava a sazba  
Vydala Církev adventistů sedmého dne   Vydala Církev adventistů sedmého dne   
Vytiskla tiskárna ARTRON, s.r.o., Boskovice   Vytiskla tiskárna ARTRON, s.r.o., Boskovice   
Vydání první, Praha 2022 Vydání první, Praha 2022 

ISBN ISBN 978-80-88026-42-6978-80-88026-42-6
ISSN 0409-3208ISSN 0409-3208

Obsah
 1. Lidské trápení a dobrý Pastýř 1. Lidské trápení a dobrý Pastýř
 2. Přicházející zkoušky 2. Přicházející zkoušky
 3. Ptačí klec 3. Ptačí klec
 4. Tvář Zlatníka 4. Tvář Zlatníka
 5. V ohni zkoušky 5. V ohni zkoušky
 6. Boj ze všech sil 6. Boj ze všech sil
 7. Nezničitelná naděje 7. Nezničitelná naděje
 8. Vidět Neviditelného 8. Vidět Neviditelného
 9. Život naplněný chválou 9. Život naplněný chválou
 10. Pokora a tichost ve zkouškách 10. Pokora a tichost ve zkouškách
 11. Trpělivé čekání 11. Trpělivé čekání
 12. Poučení od pšeničného zrna 12. Poučení od pšeničného zrna
 13. Kristova zkouška ohněm 13. Kristova zkouška ohněm

Za materiály ke studiu sobotní školy je zodpovědné oddělení sobotní školy při Generální kon-Za materiály ke studiu sobotní školy je zodpovědné oddělení sobotní školy při Generální kon-
ferenci Církve adventistů sedmého dne a oddělení sobotní školy při Česko-Slovenské unii. ferenci Církve adventistů sedmého dne a oddělení sobotní školy při Česko-Slovenské unii. 
Text materiálů byl při překladu upraven podle pravidel dohodnutých s oddělením sobotní Text materiálů byl při překladu upraven podle pravidel dohodnutých s oddělením sobotní 
školy při Generální konferenci.školy při Generální konferenci.



Úvod
Ukřižovaný StvořitelUkřižovaný Stvořitel
„Všechno povstalo skrze ně [Slovo] a bez něho nepovstalo nic, co jest.“ (J 1,3)„Všechno povstalo skrze ně [Slovo] a bez něho nepovstalo nic, co jest.“ (J 1,3)
Všechno povstalo skrze Krista, a přece – podle Písma – i on plakal (J 11,35). Stvořitel pla-Všechno povstalo skrze Krista, a přece – podle Písma – i on plakal (J 11,35). Stvořitel pla-

kal? Kdyby jen to. Ježíš „byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, muž plný bolestí, zkoušený ne-kal? Kdyby jen to. Ježíš „byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, muž plný bolestí, zkoušený ne-
mocemi“ (Iz 53,3). Stvořitel, muž bolesti – opovržený a opuštěný? A ve chvíli smrti dokonce mocemi“ (Iz 53,3). Stvořitel, muž bolesti – opovržený a opuštěný? A ve chvíli smrti dokonce 
zvolal: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“ (Mt 27,46).zvolal: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“ (Mt 27,46).

Jak se mohlo něco takového stát? Ježíš, náš Stvořitel, je také naším Vykupitelem, a proto Jak se mohlo něco takového stát? Ježíš, náš Stvořitel, je také naším Vykupitelem, a proto 
byl ukřižován. Stvořitel, který se stal člověkem, během svého života prožíval nouzi a potíže byl ukřižován. Stvořitel, který se stal člověkem, během svého života prožíval nouzi a potíže 
a nakonec zemřel ukřižován rukama římských vojáků.a nakonec zemřel ukřižován rukama římských vojáků.

Náš Stvořitel, ten, ve kterém „žijeme, pohybujeme se, jsme“ (Sk 17,28), trpěl jako člověk tak, Náš Stvořitel, ten, ve kterém „žijeme, pohybujeme se, jsme“ (Sk 17,28), trpěl jako člověk tak, 
jak nikdo z lidí nikdy nemohl. My můžeme prožít jen své vlastní žaly a bolesti. Ježíš však jak nikdo z lidí nikdy nemohl. My můžeme prožít jen své vlastní žaly a bolesti. Ježíš však 
na kříži nesl všechny „naše nemoci, naše bolesti na sebe vzal“ (Iz 53,4). Je to ten nejúžasnější na kříži nesl všechny „naše nemoci, naše bolesti na sebe vzal“ (Iz 53,4). Je to ten nejúžasnější 
čin v celých dějinách vesmíru.čin v celých dějinách vesmíru.

Na těchto základech (nad námi se tyčí obraz ukřižovaného Boha) se budeme během ná-Na těchto základech (nad námi se tyčí obraz ukřižovaného Boha) se budeme během ná-
sledujících týdnů snažit alespoň o něco lépe pochopit nepochopitelné – naše vlastní utrpení, sledujících týdnů snažit alespoň o něco lépe pochopit nepochopitelné – naše vlastní utrpení, 
utrpení křesťanů, těch, kteří odevzdali své životy Kristu. Netvrdíme, že najdeme všechny utrpení křesťanů, těch, kteří odevzdali své životy Kristu. Netvrdíme, že najdeme všechny 
odpovědi. Víme jen, že „Bůh je láska“ (1J 4,8) a že i když do našich životů přichází bolest a utr-odpovědi. Víme jen, že „Bůh je láska“ (1J 4,8) a že i když do našich životů přichází bolest a utr-
pení, Bohu můžeme důvěřovat. Navzdory bolesti a utrpení můžeme růst v milosti, i když se pení, Bohu můžeme důvěřovat. Navzdory bolesti a utrpení můžeme růst v milosti, i když se 
často jedná o bolestivý proces.často jedná o bolestivý proces.

Toto čtvrtletí budeme studovat Boží slovo a uvidíme, jak věřící, ač byli Kristovými násle-Toto čtvrtletí budeme studovat Boží slovo a uvidíme, jak věřící, ač byli Kristovými násle-
dovníky, čelili zoufalství, zradě, zklamání, ztrátě, nespravedlnosti a zneužívání (a s mnoha dovníky, čelili zoufalství, zradě, zklamání, ztrátě, nespravedlnosti a zneužívání (a s mnoha 
těmito pojmy jsme se možná setkali na vlastní kůži i my). Jak to zvládli naši předchůdci těmito pojmy jsme se možná setkali na vlastní kůži i my). Jak to zvládli naši předchůdci 
ve víře? Jak je to změnilo? Co nás může naučit jejich příklad?ve víře? Jak je to změnilo? Co nás může naučit jejich příklad?

Když se budeme dívat na tyto lidi a na jejich zkušenosti, zápasy a zkoušky víry (které mo-Když se budeme dívat na tyto lidi a na jejich zkušenosti, zápasy a zkoušky víry (které mo-
hou být velmi podobné našim vlastním), musíme je vždy vidět v kontextu kříže, v kontextu hou být velmi podobné našim vlastním), musíme je vždy vidět v kontextu kříže, v kontextu 
Kristova utrpení. Vždy potřebujeme mít na paměti, že bez ohledu na to, co prožívá kdokoli Kristova utrpení. Vždy potřebujeme mít na paměti, že bez ohledu na to, co prožívá kdokoli 
z nás, Ježíš Kristus, náš Stvořitel a Vykupitel, prošel ještě horší a bolestnější zkušeností.z nás, Ježíš Kristus, náš Stvořitel a Vykupitel, prošel ještě horší a bolestnější zkušeností.

Náš Bůh je trpícím Bohem. „Kříž je pro naše otupělé smysly výmluvným obrazem bolesti, Náš Bůh je trpícím Bohem. „Kříž je pro naše otupělé smysly výmluvným obrazem bolesti, 
kterou už od počátku působí hřích Bohu. Každý odklon od dobra, každý projev krutosti, kaž-kterou už od počátku působí hřích Bohu. Každý odklon od dobra, každý projev krutosti, kaž-
dý neúspěch lidstva v úsilí naplnit Boží ideál přináší Bohu bolest.“ (Ed 263; Vých 155)dý neúspěch lidstva v úsilí naplnit Boží ideál přináší Bohu bolest.“ (Ed 263; Vých 155)

Při našem studiu se nebudeme věnovat Při našem studiu se nebudeme věnovat teodiceiteodicei, tedy obhajobě Boha tváří v tvář zlu a utr-, tedy obhajobě Boha tváří v tvář zlu a utr-
pení. Pokusíme se najít způsob, jak překonávat a zvládat neodvratitelné utrpení, kterému pení. Pokusíme se najít způsob, jak překonávat a zvládat neodvratitelné utrpení, kterému 
jsme všichni vystaveni. Žijeme totiž ve světě, ve kterém je hřích tak přirozený jako dýchání. jsme všichni vystaveni. Žijeme totiž ve světě, ve kterém je hřích tak přirozený jako dýchání. 
Pokusíme se ukázat, že bolest, utrpení a ztráta neznamenají, že nás Bůh opustil. Ukazují jen Pokusíme se ukázat, že bolest, utrpení a ztráta neznamenají, že nás Bůh opustil. Ukazují jen 
to, že víra v Boha neznamená, že nejsme součástí světa a že zde na zemi nesdílíme s ostat-to, že víra v Boha neznamená, že nejsme součástí světa a že zde na zemi nesdílíme s ostat-
ními úděl celého lidstva. Rozdíl je v tom, že prostřednictvím Ježíše a jím nabízené naděje ními úděl celého lidstva. Rozdíl je v tom, že prostřednictvím Ježíše a jím nabízené naděje 
můžeme najít smysl a cíl v tom, co se někdy zdá nesmyslné. A že ačkoli si často ani neumíme můžeme najít smysl a cíl v tom, co se někdy zdá nesmyslné. A že ačkoli si často ani neumíme 
představit jak, můžeme důvěřovat zaslíbení, že „všecko napomáhá k dobrému těm, kdo mi-představit jak, můžeme důvěřovat zaslíbení, že „všecko napomáhá k dobrému těm, kdo mi-
lují Boha“ (Ř 8,28). Náš Bůh nejen všechno stvořil, ale pro nás i všechno vytrpěl (a proto ho lují Boha“ (Ř 8,28). Náš Bůh nejen všechno stvořil, ale pro nás i všechno vytrpěl (a proto ho 
milujeme).milujeme).

Gavin Anthony, hlavní autor tohoto čtvrtletí, vyrůstal na Srí Lance jako dítě misionářů. Gavin Anthony, hlavní autor tohoto čtvrtletí, vyrůstal na Srí Lance jako dítě misionářů. 
Pracoval jako kazatel v Anglii a také působil jako předseda sdružení církve na Islandu.Pracoval jako kazatel v Anglii a také působil jako předseda sdružení církve na Islandu.
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Lidské trápení 
a dobrý Pastýř
Texty na tento týden
Ž 23; Ř 12,18–21

Základní verš
„Naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.“ (Ž 23,3)

Sofie se zády opřela o dveře své ložnice a sklouzla po nich na zem. Slzy jí tekly po tváři Sofie se zády opřela o dveře své ložnice a sklouzla po nich na zem. Slzy jí tekly po tváři 
a hlasitě vzlykala. „Jak to jen mohl udělat?“ Právě se dozvěděla zprávu, která jí zlomila a hlasitě vzlykala. „Jak to jen mohl udělat?“ Právě se dozvěděla zprávu, která jí zlomila 
srdce. Někdo, koho považovala za přítele, koho respektovala a komu důvěřovala, ji ošklivě srdce. Někdo, koho považovala za přítele, koho respektovala a komu důvěřovala, ji ošklivě 
pomluvil, jen aby zničil její pověst a práci. Vzala z postele Bibli, po paměti ji otevřela a četla pomluvil, jen aby zničil její pověst a práci. Vzala z postele Bibli, po paměti ji otevřela a četla 
známá slova: „Naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. I když pů-známá slova: „Naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. I když pů-
jdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl jdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl 
mě potěšují“ (Ž 23,3.4). mě potěšují“ (Ž 23,3.4). 

„Takhle to určitě není!“ vyhrkla. Zdálo se však, že logice v textu nelze uniknout. Pastýř „Takhle to určitě není!“ vyhrkla. Zdálo se však, že logice v textu nelze uniknout. Pastýř 
v žalmu vedl své ovce po cestách spravedlnosti, ale zdálo se, že právě tyto cesty procházejí v žalmu vedl své ovce po cestách spravedlnosti, ale zdálo se, že právě tyto cesty procházejí 
údolím, ve kterém vrhá svůj stín smrt. Bylo by možné, že i bolestnou zradu ze strany přítele, údolím, ve kterém vrhá svůj stín smrt. Bylo by možné, že i bolestnou zradu ze strany přítele, 
toto temné údolí, by Bůh mohl použít, aby ji vedl ke spravedlnosti?toto temné údolí, by Bůh mohl použít, aby ji vedl ke spravedlnosti?

Osnova lekce
Hlavním textem studia na tento týden je slavný Žalm 23: „Hospodin je můj pastýř“. V jeho Hlavním textem studia na tento týden je slavný Žalm 23: „Hospodin je můj pastýř“. V jeho 

světle budeme přemýšlet nad tím, co pro nás náš Bůh dělá ve chvílích, které pro nás nejsou světle budeme přemýšlet nad tím, co pro nás náš Bůh dělá ve chvílích, které pro nás nejsou 
vůbec snadné.vůbec snadné.

•  Ž 23,1.2: Hospodin je můj pastýř (neděle)•  Ž 23,1.2: Hospodin je můj pastýř (neděle)
•  Ž 23,3: Stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno (pondělí)•  Ž 23,3: Stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno (pondělí)
•  Ž 23,4: I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého (úterý)•  Ž 23,4: I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého (úterý)
•  Ž 23,5: Prostíráš mi stůl před zraky protivníků (středa)•  Ž 23,5: Prostíráš mi stůl před zraky protivníků (středa)
•  Ž 23,6: Dobrota a milosrdenství provázet mě budou (čtvrtek)•  Ž 23,6: Dobrota a milosrdenství provázet mě budou (čtvrtek)

Lekce Lekce 1

  Podělte se ve skupině o to, co jste v posledním týdnu zažili. Jak vás tento prožitek 
ovlivnil ve vašem duchovním životě?

  Řekněte ostatním o situaci, kdy jste v poslední době vnímali výrazný projev Boží 
přítomnosti ve vašem životě. Vyjádřete veřejně Bohu své poděkování.

Budování společenstvíBudování společenství

Týden od 26. června do 2. července 2022

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
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1 | Lidské trápení a dobrý Pastýř Ne | 26. června

PASTÝŘ – PRŮVODCE NA CESTĚ

Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. (Ž 23,1)

Osobní studium

Děti dostaly za úkol nakreslit obraz Boha. Děti dostaly za úkol nakreslit obraz Boha. 
Úplně každé nakreslilo někde na obrázku Úplně každé nakreslilo někde na obrázku 
srdíčko. Když se jich zeptali proč, jednomy-srdíčko. Když se jich zeptali proč, jednomy-
slně prohlásily, že Bůh je láska. Bylo to tak slně prohlásily, že Bůh je láska. Bylo to tak 
přirozené.přirozené.

Je snadné mít dobré mínění o Bohu a jeho Je snadné mít dobré mínění o Bohu a jeho 
záměrech, když všechno jde jako po másle. záměrech, když všechno jde jako po másle. 
Ale čím jsme starší a čím více starostí a pro-Ale čím jsme starší a čím více starostí a pro-
blémů přichází do našeho života, náš pohled blémů přichází do našeho života, náš pohled 
na Boha se postupně mění. Bůh se samozřej-na Boha se postupně mění. Bůh se samozřej-
mě nemění (Žd 13,8; Jk 1,17), ale my ano.mě nemění (Žd 13,8; Jk 1,17), ale my ano.

V době vzniku Starého zákona bylo velmi V době vzniku Starého zákona bylo velmi 
obvyklé pastevectví. Proto Žalm 23 použí-obvyklé pastevectví. Proto Žalm 23 použí-
vá obraz pastýře k popisu toho, jak o nás vá obraz pastýře k popisu toho, jak o nás 
Bůh pečuje. Symbol pastýře je pro Boha Bůh pečuje. Symbol pastýře je pro Boha 
používán ve Starém i v Novém zákoně. Je to používán ve Starém i v Novém zákoně. Je to 
nádherný obraz, který se nemění. Dříve než nádherný obraz, který se nemění. Dříve než 
se soustředíme na text Žalmu 23, podívejme se soustředíme na text Žalmu 23, podívejme 
se, jak různí pisatelé Bible chápou dílo a cha-se, jak různí pisatelé Bible chápou dílo a cha-
rakter našeho Pastýře.rakter našeho Pastýře.

Co se o Pastýři dozvídáme z následují-Co se o Pastýři dozvídáme z následují-
cích veršů?cích veršů?
Iz 40,11Iz 40,11

Jr 23,3.4Jr 23,3.4

Ez 34,12Ez 34,12

J 10,14–16J 10,14–16

1Pt 2,251Pt 2,25

Přečtěte si znovu Žalm 23. Jak se Pastýř Přečtěte si znovu Žalm 23. Jak se Pastýř 
stará o své ovce?stará o své ovce?
Ž 23,2Ž 23,2

Ž 23,3Ž 23,3

Ž 23,4Ž 23,4

Ž 23,5Ž 23,5

Ž 23,6Ž 23,6

Co pro tebe znamená poznání, že se o tebe stará někdo takový, jak je popsáno v Žalmu 23? 
Jak bys mohl tento obraz použít k povzbuzení někoho, kdo vinou zápasů nebo problémů 
nevidí Boha zřetelně?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky.

-jcHB
Zvýraznění
Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování‘ je shůry, sestupuje od Otce nebeských světel. U něho není proměny ani střídání světla a stínu.

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Jak pastýř pase své stádo, beránky svou paží shromažďuje, v náručí je nosí, březí ovečky šetrně vede.“

-jcHB
Zvýraznění
3Sám shromáždím pozůstatek svých ovcí ze všech zemí, kam jsem je rozehnal, a přivedu je zpět na jejich nivy a budou plodné a rozmnoží se.4Ustanovím nad nimi pastýře a ti je budou pást, nebudou se již bát ani děsit a žádná nebude pohřešována, je výrok Hospodinův.“

-jcHB
Zvýraznění
Tak jako pastýř pečuje o své stádo, když je uprostřed svěřených ovcí, tak budu pečovat o své ovce a vysvobodím je ze všech míst, kam byly rozptýleny v den oblaku a mrákoty.

-jcHB
Zvýraznění
14Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a ony znají mne,15tak jako mě zná Otec a já znám Otce. A svůj život dávám za ovce.16Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo, jeden pastýř.

-jcHB
Zvýraznění
‚Jeho rány vás uzdravily.‘ Vždyť jste ‚bloudili jako ovce‘, ale nyní jste byli obráceni k pastýři a strážci svých duší.

-jcHB
Zvýraznění
Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod,

-jcHB
Zvýraznění
naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.

-jcHB
Zvýraznění
I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.

-jcHB
Zvýraznění
Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.

-jcHB
Zvýraznění
Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.
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SPRÁVNÁ CESTA

… stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. (Ž 23,3)

Osobní studium

Představ si „stezku spravedlnosti“ (Ž 23,3), Představ si „stezku spravedlnosti“ (Ž 23,3), 
která vede, kam jen tvé oko dohlédne. Nevi-která vede, kam jen tvé oko dohlédne. Nevi-
díš její konec, ale víš, že na konci této cesty díš její konec, ale víš, že na konci této cesty 
je domov, Boží přítomnost. Když se na tuto je domov, Boží přítomnost. Když se na tuto 
cestu podíváš pozorněji, můžeš pozorovat, cestu podíváš pozorněji, můžeš pozorovat, 
kudy vede. Některá místa vidíš naprosto jas-kudy vede. Některá místa vidíš naprosto jas-
ně, ale jinde je cesta zcela zakryta velkými ně, ale jinde je cesta zcela zakryta velkými 
a nebezpečnými překážkami. Někdy stezka a nebezpečnými překážkami. Někdy stezka 
zmizí za horami. Některé části lze projet zmizí za horami. Některé části lze projet 
snadno a pohodlně, jiné jsou namáhavé. snadno a pohodlně, jiné jsou namáhavé. 
Stejně tomu bylo i v době, kdy Izraelité pu-Stejně tomu bylo i v době, kdy Izraelité pu-
tovali z Egypta do zaslíbené země. Žalm 23 tovali z Egypta do zaslíbené země. Žalm 23 
tuto cestu popisuje podobně.tuto cestu popisuje podobně.

Jakými místy vidí David procházet oveč-Jakými místy vidí David procházet oveč-
ky, když kráčejí po cestách spravedlnosti ky, když kráčejí po cestách spravedlnosti 
a směřují do Hospodinova domu?a směřují do Hospodinova domu?

Proč se však tato cesta nazývá „stezka Proč se však tato cesta nazývá „stezka 
spravedlnosti“ (ČEP, BK) nebo „pravá stezka“ spravedlnosti“ (ČEP, BK) nebo „pravá stezka“ 
(ČSP)? Zde jsou čtyři důležité důvody: (1) Je (ČSP)? Zde jsou čtyři důležité důvody: (1) Je 

to správná cesta, protože vede ke správné-to správná cesta, protože vede ke správné-
mu cíli – k Pastýřovu domu. (2) Je to správ-mu cíli – k Pastýřovu domu. (2) Je to správ-
ná cesta, protože nás udržuje v souladu se ná cesta, protože nás udržuje v souladu se 
správnou osobou – samotným Pastýřem. správnou osobou – samotným Pastýřem. 
(3) Je to správná cesta, protože nás vycho-(3) Je to správná cesta, protože nás vycho-
vává, abychom byli spravedliví – jako je vává, abychom byli spravedliví – jako je 
Pastýř. (4) Je to správná cesta, protože nás Pastýř. (4) Je to správná cesta, protože nás 
správně vede – když se stáváme spravedli-správně vede – když se stáváme spravedli-
vými, vzdáváme slávu Pánu. Jsou to vými, vzdáváme slávu Pánu. Jsou to správ-správ-
né né cesty (nebo cesty cesty (nebo cesty spravedlnostispravedlnosti), ať už je ), ať už je 
lehké, nebo těžké po nich jít.lehké, nebo těžké po nich jít.

Je důležité uvědomit si, že když nás Bůh Je důležité uvědomit si, že když nás Bůh 
vede, jeho cílem není jen „doručit nás jako vede, jeho cílem není jen „doručit nás jako 
balíček“ na místo určení. Z jeho strany jde balíček“ na místo určení. Z jeho strany jde 
o mnohem víc než jen o vedení a ochra-o mnohem víc než jen o vedení a ochra-
nu. Jak ukazují mnohé příklady v Písmu, nu. Jak ukazují mnohé příklady v Písmu, 
ve kterých Bůh vede svůj lid (ať už Abra-ve kterých Bůh vede svůj lid (ať už Abra-
hama svými zaslíbeními, nebo Izrael pro-hama svými zaslíbeními, nebo Izrael pro-
střednictvím ohnivého a oblakového slou-střednictvím ohnivého a oblakového slou-
pu), když Bůh vede, vždy lidi vychovává pu), když Bůh vede, vždy lidi vychovává 
ke spravedlnosti.ke spravedlnosti.

Jak vnímáš skutečnost, že Pastýřovou prioritou pro tvůj život je výchova ke spravedlnos-
ti? Jak mohou zkoušky změnit tvůj život, abys lépe odrážel Kristův charakter?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
3Obnovuje mou duši, pro své jméno mě vodí po pravých stezkách.
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NEČEKANÁ OBJÍŽĎKA – ROKLE

I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá 
hůl mě potěšují. (Ž 23,4)

Osobní studium

Bylo by hezké, kdyby se cesty spravedl-Bylo by hezké, kdyby se cesty spravedl-
nosti vinuly jen po trávou pokrytých bře-nosti vinuly jen po trávou pokrytých bře-
zích chladivých potoků. Takto však David zích chladivých potoků. Takto však David 
cestu nepopisuje. Jeho cesty vedou i ne-cestu nepopisuje. Jeho cesty vedou i ne-
bezpečnými, temnými údolími, ve kterých bezpečnými, temnými údolími, ve kterých 
hrozí smrt. Určitě nejde o krásné turistic-hrozí smrt. Určitě nejde o krásné turistic-
ké stezky, které si vybereš na odpolední ké stezky, které si vybereš na odpolední 
procházku. procházku. 

V určitých obdobích roku hrozí v údolích V určitých obdobích roku hrozí v údolích 
a roklinách v Izraeli bleskové záplavy, které a roklinách v Izraeli bleskové záplavy, které 
mohou přijít nečekaně a jsou nesmírně ne-mohou přijít nečekaně a jsou nesmírně ne-
bezpečné. Tato místa jsou obvykle úzká, se bezpečné. Tato místa jsou obvykle úzká, se 
strmými stěnami, které brání slunečnímu strmými stěnami, které brání slunečnímu 
svitu. Proto je „rokle šeré smrti“ obrazem svitu. Proto je „rokle šeré smrti“ obrazem 

pro „neproniknutelnou tmu“ nebo „hlubo-pro „neproniknutelnou tmu“ nebo „hlubo-
kou temnotu“.kou temnotu“.

Kdy jsi v životě procházel „roklí šeré smr-Kdy jsi v životě procházel „roklí šeré smr-
ti“? Jaké to bylo? Měl jsi strach, i když jsi vě-ti“? Jaké to bylo? Měl jsi strach, i když jsi vě-
děl, že je Pastýř s tebou? Které biblické verše děl, že je Pastýř s tebou? Které biblické verše 
ti v té době nejvíc pomáhaly? Proč?ti v té době nejvíc pomáhaly? Proč?

Jak se ovce ocitly v temném údolí? Šly Jak se ovce ocitly v temném údolí? Šly 
tam samy, nebo je vedl a také chránil sám tam samy, nebo je vedl a také chránil sám 
pastýř?pastýř?

Spisovatelka Elisabeth Elliotová napsa-Spisovatelka Elisabeth Elliotová napsa-
la: „Beránek, který se ocitl v rokli šeré smrti, la: „Beránek, který se ocitl v rokli šeré smrti, 
by mohl dojít k závěru, že ho nesprávně ved-by mohl dojít k závěru, že ho nesprávně ved-
li. Potřeboval však projít onou temnotou, li. Potřeboval však projít onou temnotou, 
aby se naučil nebát. Pastýř je stále s ním.“ aby se naučil nebát. Pastýř je stále s ním.“ 
(ELLIOTOVÁ, E., (ELLIOTOVÁ, E., Quest for Love. Quest for Love. Grand Ra-Grand Ra-
pids, MI: Revell Books, 1996, s. 218)pids, MI: Revell Books, 1996, s. 218)

Měl jsi někdy pocit, že jsi byl „nesprávně“ veden, a kvůli tomu jsi skončil v rokli šeré smrti? 
Jak jsi tehdy reagoval na Boha? Proč je podle tebe Pastýř ochoten riskovat, že ho správně 
nepochopíme, a dovolí nám vstoupit do temného údolí?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Podtržení
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NEOČEKÁVANÁ OBJÍŽĎKA – PROSTŘENÝ STŮL

Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš. (Ž 23,5)

Osobní studium

Během našeho života se nutně setkáváme Během našeho života se nutně setkáváme 
s lidmi, kteří nám chtějí škodit a budou naši-s lidmi, kteří nám chtějí škodit a budou naši-
mi protivníky. Jak se s takovým „setkáním“ mi protivníky. Jak se s takovým „setkáním“ 
vypořádat? Jak ses cítil, když ses během vypořádat? Jak ses cítil, když ses během 
bezesných nocí převaloval na lůžku a pře-bezesných nocí převaloval na lůžku a pře-
mýšlel, jak se pomstít těm, kdo se ti snaží mýšlel, jak se pomstít těm, kdo se ti snaží 
ublížit nebo zničit tvou práci? Zaujmout ublížit nebo zničit tvou práci? Zaujmout 
správný postoj k „protivníkům“ může být správný postoj k „protivníkům“ může být 
pro křesťany obtížné.pro křesťany obtížné.

Jaké nepřátele jsi měl ve svém životě? Jak Jaké nepřátele jsi měl ve svém životě? Jak 
jsi reagoval na ty, kteří se ti pokusili ublížit? jsi reagoval na ty, kteří se ti pokusili ublížit? 
Které z myšlenek uvedených v následujících Které z myšlenek uvedených v následujících 
textech byly pro tebe povzbuzením nebo textech byly pro tebe povzbuzením nebo 
nasměrováním? V čem?nasměrováním? V čem?
Mt 5,44Mt 5,44

Ř 12,18–21Ř 12,18–21

V Žalmu 23,5 nám David ukazuje zajíma-V Žalmu 23,5 nám David ukazuje zajíma-
vý způsob, jak zacházet s nepřáteli. Příliš vý způsob, jak zacházet s nepřáteli. Příliš 
si nevšímá jejich přítomnosti, ale místo si nevšímá jejich přítomnosti, ale místo 
toho se soustředí na to, co Bůh dělá v jeho toho se soustředí na to, co Bůh dělá v jeho 

prospěch. Bůh je tam a připravuje pro něj prospěch. Bůh je tam a připravuje pro něj 
hostinu.hostinu.

V Davidově době bylo obvyklé, že když V Davidově době bylo obvyklé, že když 
přišel na hostinu vážený host, hostitel mu přišel na hostinu vážený host, hostitel mu 
před vstupem do sálu pomazal hlavu ole-před vstupem do sálu pomazal hlavu ole-
jem. Šlo o směs olivového oleje a parfému. jem. Šlo o směs olivového oleje a parfému. 
Potom usadil hosta ke stolu, na němž bylo Potom usadil hosta ke stolu, na němž bylo 
nachystáno mnohem větší množství jídla, nachystáno mnohem větší množství jídla, 
než by se dalo sníst.než by se dalo sníst.

Jak nám tyto tři věci (stůl, olej a kalich) Jak nám tyto tři věci (stůl, olej a kalich) 
v Žalmu 23,5 mohou připomenout, jak se v Žalmu 23,5 mohou připomenout, jak se 
Bůh stará, i když zrovna procházíme tem-Bůh stará, i když zrovna procházíme tem-
ným údolím?ným údolím?

Apoštol Pavel připomíná, že „nevedeme Apoštol Pavel připomíná, že „nevedeme 
svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti 
mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento 
věk tmy, proti nadzemským duchům zla“ věk tmy, proti nadzemským duchům zla“ 
(Ef  6,12). Mezi naše nepřátele patří nejen ti, (Ef  6,12). Mezi naše nepřátele patří nejen ti, 
které vidíme, ale i ti pro nás neviditelní. Ať se které vidíme, ale i ti pro nás neviditelní. Ať se 
nám to líbí, nebo ne, jsme obklopeni protivní-nám to líbí, nebo ne, jsme obklopeni protivní-
ky. A přece, když jsme s Pastýřem, ani jeden ky. A přece, když jsme s Pastýřem, ani jeden 
nepřítel, viditelný nebo neviditelný, nám ne-nepřítel, viditelný nebo neviditelný, nám ne-
může ukrást to, co pro nás Pastýř připravil.může ukrást to, co pro nás Pastýř připravil.

Zamysli se nad tím, jak se k tobě Pastýř choval, když jsi byl obklopen nepřáteli. Co ti v ta-
kových obdobích může pomoci projevovat vděčnost? Na co se můžeš soustředit?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Já však vám pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují,

-jcHB
Zvýraznění
18Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji.19Nechtějte sami odplácet, milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, neboť je psáno: ‚Mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán.‘20Ale také: ‚Jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho, a má-li žízeň, dej mu pít; tím ho zahanbíš a přivedeš k lítosti. ‘21Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Podtržení
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SPOLEHLIVÉ ZASLÍBENÍ NA CESTU

Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se 
budu vracet do nejdelších časů. (Ž 23,6)

Osobní studium
Když procházíme „roklí šeré smrti“ nebo jsme Když procházíme „roklí šeré smrti“ nebo jsme 
obklopeni nepřáteli, můžeme být v pokušení obklopeni nepřáteli, můžeme být v pokušení 
myslet si, že jsme zůstali sami. Ne vždy je myslet si, že jsme zůstali sami. Ne vždy je 
zřejmé, že pro nás Bůh tolik udělal. Můžeme zřejmé, že pro nás Bůh tolik udělal. Můžeme 
mít pocit, že kdyby nám mít pocit, že kdyby nám opravdu opravdu pomáhal, pomáhal, 
do takové situace bychom se nedostali. David do takové situace bychom se nedostali. David 
to však vidí jinak.to však vidí jinak.

Navzdory složitým okolnostem, ve kte-Navzdory složitým okolnostem, ve kte-
rých se David nachází, se soustředí na sku-rých se David nachází, se soustředí na sku-
tečnosti, kterými si je jistý. O co jde? (Ž 23,6; tečnosti, kterými si je jistý. O co jde? (Ž 23,6; 
Ef 1,4; 2Pt 1,10 a Žd 11,13–15)Ef 1,4; 2Pt 1,10 a Žd 11,13–15)

Naše překlady říkají, že Boží dobrota a mi-Naše překlady říkají, že Boží dobrota a mi-
losrdenství (Boží závazek daný smlouvou) losrdenství (Boží závazek daný smlouvou) 
budou Davida „provázet“ celým životem. Pů-budou Davida „provázet“ celým životem. Pů-
vodní sloveso je však mnohem silnější a verš vodní sloveso je však mnohem silnější a verš 
by měl znít, že dobro a neutuchající láska ho by měl znít, že dobro a neutuchající láska ho 
budou „pronásledovat“ po všechny dny jeho budou „pronásledovat“ po všechny dny jeho 
života. (Stejné hebrejské sloveso je použité života. (Stejné hebrejské sloveso je použité 
ve verších Gn 14,14; Joz 10,19 a 1S 25,29; zde je ve verších Gn 14,14; Joz 10,19 a 1S 25,29; zde je 

myšlenka „pronásledování“ zcela zřetelná.) myšlenka „pronásledování“ zcela zřetelná.) 
Jaký obraz se ti vybaví, když si představíš, že Jaký obraz se ti vybaví, když si představíš, že 
tě „pronásleduje“ dobro a milosrdenství? Co tě „pronásleduje“ dobro a milosrdenství? Co 
chtěl podle tebe David říct o Bohu, když takto chtěl podle tebe David říct o Bohu, když takto 
popsal jeho péči?popsal jeho péči?

Bez ohledu na to, jak hluboké je údolí nebo Bez ohledu na to, jak hluboké je údolí nebo 
jak vytrvalí jsou nepřátelé, jistota Boží dob-jak vytrvalí jsou nepřátelé, jistota Boží dob-
roty, milosrdenství a jeho vedení až do konce roty, milosrdenství a jeho vedení až do konce 
naší cesty je nezpochybnitelná. Pokud moh-naší cesty je nezpochybnitelná. Pokud moh-
ly být tyto myšlenky Ježíši oporou na Golgo-ly být tyto myšlenky Ježíši oporou na Golgo-
tě, můžeme se na ně spolehnout i my.tě, můžeme se na ně spolehnout i my.

Jsou však chvíle, kdy ti, na kterých nám Jsou však chvíle, kdy ti, na kterých nám 
záleží, prožívají nejistotu a pochybnosti. Po-záleží, prožívají nejistotu a pochybnosti. Po-
dobně jako v Davidově případě nemusí být dobně jako v Davidově případě nemusí být 
nejlepším způsobem, jak odpovědět na je-nejlepším způsobem, jak odpovědět na je-
jich obavy, teologické vysvětlení Božích jich obavy, teologické vysvětlení Božích 
záměrů. Jak nám ukazuje David v 6. verši, záměrů. Jak nám ukazuje David v 6. verši, 
odpovědí na pochybnosti a obtíže může být odpovědí na pochybnosti a obtíže může být 
spíše sdílení naší zkušenosti a důvěry v ne-spíše sdílení naší zkušenosti a důvěry v ne-
beského Otce. beského Otce. 

Jaké zkušenosti z tvého vlastního poznání Boha mohou ilustrovat jistotu, že nás „proná-
sleduje“ jeho dobrota a milosrdenství? Jaké důkazy bys mohl přidat z Bible? Jak by ses 
o to mohl podělit s těmi, kdo pochybují o Boží péči a dobrotě? V čem je kříž největším 
příkladem tohoto „pronásledování“?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
v něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří.

-jcHB
Zvýraznění
Proto se, bratří, tím více snažte upevňovat své povolání a vyvolení. Budete-li to činit, nikdy neklopýtnete.

-jcHB
Zvýraznění
13Ve víře zemřeli ti všichni, i když se splnění slibů nedožili, nýbrž jen zdálky je zahlédli a pozdravili, vyznávajíce, že jsou na zemi jen cizinci a přistěhovalci.14Tím dávají najevo, že po pravé vlasti teprve touží.15Kdyby měli na mysli zemi, z níž vykročili, měli možnost se tam vrátit.

-jcHB
Zvýraznění
Když Abram uslyšel, že jeho bratr byl zajat, vytrhl se svými třemi sty osmnácti zasvěcenci, zrozenými v jeho domě, a sledoval útočníky až k Danu.

-jcHB
Zvýraznění
Vy však neustávejte a pronásledujte své nepřátele, přepadněte jejich zadní voj a nedovolte jim vejít do jejich měst, neboť Hospodin, váš Bůh, vám je vydal do rukou.“

-jcHB
Zvýraznění
Kdyby někdo povstal, aby tě pronásledoval a ukládal ti o život, ať je život mého pána pojat do svazku živých u Hospodina, tvého Boha. Ale život tvých nepřátel ať vloží do praku a odmrští.



1 | Lidské trápení a dobrý Pastýř 

10 | 

Pá | 1. července

PODNĚTY K ZAMYŠLENÍ
Přečtěte si 52. kapitolu „Pastýř“ z knihy Přečtěte si 52. kapitolu „Pastýř“ z knihy Touha věkůTouha věků (DA 476–484; TV 305–309).     (DA 476–484; TV 305–309).      
„Ti, kteří ve svém životě víry prožívají velké utrpení a zkoušky, které jsou součástí vý-„Ti, kteří ve svém životě víry prožívají velké utrpení a zkoušky, které jsou součástí vý-

chovy v Boží škole a důležitým prostředkem k očištění charakteru, ale neztrácejí smělou chovy v Boží škole a důležitým prostředkem k očištění charakteru, ale neztrácejí smělou 
odvahu, nakonec zvítězí. Boží služebník musí udatně odolávat útokům nepřítele a zdolat odvahu, nakonec zvítězí. Boží služebník musí udatně odolávat útokům nepřítele a zdolat 
všechny překážky, které mu satan klade do cesty. […] Když však budeš hledět vzhůru a ne-všechny překážky, které mu satan klade do cesty. […] Když však budeš hledět vzhůru a ne-
budeš se zaměřovat na překážky, nezeslábneš a nebudeš si na cestě zoufat, neboť se chytíš budeš se zaměřovat na překážky, nezeslábneš a nebudeš si na cestě zoufat, neboť se chytíš 
nabízené Ježíšovy ruky s dětinskou důvěrou a necháš se vést. […] V Kristu najdeš pomoc, on nabízené Ježíšovy ruky s dětinskou důvěrou a necháš se vést. […] V Kristu najdeš pomoc, on 
v tobě zformuje silný, vyrovnaný a krásný charakter. Satan nijak nemůže ovlivnit světlo, v tobě zformuje silný, vyrovnaný a krásný charakter. Satan nijak nemůže ovlivnit světlo, 
které vyzařuje z takové povahy. […] Bůh nám daroval svůj nejlepší dar, svého jednorozeného které vyzařuje z takové povahy. […] Bůh nám daroval svůj nejlepší dar, svého jednorozeného 
Syna, aby nás pozvedl, zušlechtil a upevnil tím, že nás oděje dokonalostí svého vlastního Syna, aby nás pozvedl, zušlechtil a upevnil tím, že nás oděje dokonalostí svého vlastního 
charakteru, a tak nás připraví pro své království.“ (MYP 63.64)charakteru, a tak nás připraví pro své království.“ (MYP 63.64)

Otázky k rozhovoru
1.  Uvědomujete si, že velké utrpení a zkoušky, které přicházejí do vašeho života, mohou 

být ve skutečnosti součástí výchovy v „Boží škole“? Jak tomu rozumíte?
2.  Jak může být naše pomoc, útěcha a povzbuzení lidem právě procházejícím „rokli šeré 

smrti“ součástí Pastýřova způsobu, jak převést lidi přes jejich krize? Co můžeme jako 
sbor udělat, aby nás Pán mohl lépe využít pro pomoc těm, kdo to potřebují?

3.  Podělte se společně o to, jak vás v životě „pronásledovala“ Boží dobrota a milosrden-
ství. Co se můžete naučit ze zkušeností druhých?

4.  Přemýšlejte o posledních hodinách Kristova života, kdy prožíval „zkoušku ohněm“. Jak 
mohl Kristus ve svém lidství vydržet ono nesmírné utrpení? Co si můžeme vzít z jeho 
příkladu pro zkoušky, kterým čelíme my?

Praktický závěr
  Podělte se s ostatními ve skupině o to, co praktického jste se naučili z této lekce při 

studiu Bible. Jak lze toto naučení uvést do každodenního života?

Podněty k modlitbám
  Modlete se jeden za druhého, za své radosti i starosti.
  Modlete se spolu za ty, kteří z nějakého důvodu přestávají či již přestali navštěvovat 

vaše společenství. Jak jim můžete dát najevo, že je máte stále rádi?
  Modlete se i za  lidi ve svém okolí (přátele, sousedy, příbuzné…), kterým byste rádi 

představili Boží lásku.

Konkrétní modlitební seznam mé třídy sobotní školy:
______________________________________________________________________________   ______________________________________ ______________________________________  
______________________________________________________________________________   ______________________________________ ______________________________________  
______________________________________________________________________________   ______________________________________ ______________________________________

 21:17

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Podtržení
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Týden od 3. do 9. červenceLekce Lekce 2

Přicházející zkoušky
Texty na tento týden
1Pt 4,12–19; 5,8–11; Ř 1,21–32; Jr 9,6–15; 2K 12,7–10

Základní verš
„Moji milovaní, nebuďte zmateni výhní zkoušky, která na vás přišla, jako by se s vámi dělo něco 
neobvyklého, ale radujte se, když máte podíl na Kristově utrpení, abyste se ještě více radovali, 
až se zjeví jeho sláva.“ (1Pt 4,12.13)

V chemických laboratořích nebo třeba při výrobě šperků se často používají žáruvzdorné V chemických laboratořích nebo třeba při výrobě šperků se často používají žáruvzdorné 
nádoby, ve kterých jsou různé materiály zahřívány na vysokou teplotu. Když se nádoba za-nádoby, ve kterých jsou různé materiály zahřívány na vysokou teplotu. Když se nádoba za-
hřeje, materiály v ní tají, prskají nebo třeba jasně hoří. Všechno závisí na jejich složení. Právě hřeje, materiály v ní tají, prskají nebo třeba jasně hoří. Všechno závisí na jejich složení. Právě 
složení zahřívané směsi rozhoduje o tom, jak bude daný materiál reagovat. Někdy se takový složení zahřívané směsi rozhoduje o tom, jak bude daný materiál reagovat. Někdy se takový 
postup označuje jako zkouška ohněm.postup označuje jako zkouška ohněm.

V přeneseném významu můžeme hovořit o „zkoušce ohněm“ i v duchovním smyslu. Jed-V přeneseném významu můžeme hovořit o „zkoušce ohněm“ i v duchovním smyslu. Jed-
ná se o reakci člověka na okolnosti, které vstupují do jeho života.ná se o reakci člověka na okolnosti, které vstupují do jeho života.

Tento týden budeme zkoumat, proč se můžeme ocitnout pod tlakem a zažívat zkoušky. Tento týden budeme zkoumat, proč se můžeme ocitnout pod tlakem a zažívat zkoušky. 
Zkoušky totiž mohou být i příležitostí ke změně, rozvoji a růstu. To nám pomůže uvědomit Zkoušky totiž mohou být i příležitostí ke změně, rozvoji a růstu. To nám pomůže uvědomit 
si, jak se Bůh projevuje v našich životech. Ve chvílích, kdy budeme vystaveni zkoušce, pak si, jak se Bůh projevuje v našich životech. Ve chvílích, kdy budeme vystaveni zkoušce, pak 
budeme mít lepší představu jak reagovat.budeme mít lepší představu jak reagovat.

Osnova lekce
Ve druhé lekci se zaměříme na to, proč v některých chvílích do našich životů mohou Ve druhé lekci se zaměříme na to, proč v některých chvílích do našich životů mohou 

přicházet problémy. Jistě existují situace, kdy odpověď nenajdeme, ale v řadě případů lze přicházet problémy. Jistě existují situace, kdy odpověď nenajdeme, ale v řadě případů lze 
pojmenovat specifické důvody.pojmenovat specifické důvody.

•  1Pt 4,12–19 – Problémy jako součást křesťanského života (neděle)•  1Pt 4,12–19 – Problémy jako součást křesťanského života (neděle)
Možné důvody:Možné důvody:

•  1Pt 5,8–11: Satanova aktivita (pondělí)•  1Pt 5,8–11: Satanova aktivita (pondělí)
•  Ř 1,21–32: Důsledky hříchu (úterý)•  Ř 1,21–32: Důsledky hříchu (úterý)
•  Jr 9,6: Zkoušky vedoucí k „očištění“ (středa)•  Jr 9,6: Zkoušky vedoucí k „očištění“ (středa)
•  1K 12,6–10: Zkoušky vedoucí ke „zralosti“ (čtvrtek)•  1K 12,6–10: Zkoušky vedoucí ke „zralosti“ (čtvrtek)

  Podělte se ve skupině o to, co jste v posledním týdnu zažili. Jak vás tento prožitek 
ovlivnil ve vašem duchovním životě?

  Řekněte ostatním o situaci, kdy jste v poslední době vnímali výrazný projev Boží 
přítomnosti ve vašem životě. Vyjádřete veřejně Bohu své poděkování.

Budování společenstvíBudování společenství

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění



1 | Přicházející zkoušky

12 | 

Ne |  3. července

PŘEKVAPENÍ
12Moji milovaní, nebuďte zmateni výhní zkoušky, která na vás přišla, jako by se s vámi dělo něco 
neobvyklého, 13ale radujte se, když máte podíl na Kristově utrpení, abyste se ještě více rado-
vali, až se zjeví jeho sláva. 14Jestliže jste hanobeni pro jméno Kristovo, blaze vám, neboť na vás 
spočívá Duch slávy, Duch Boží. 15Ale ať nikdo z vás netrpí za vraždu, za krádež nebo jiný zlý čin 
anebo za intriky. 16Kdo však trpí za to, že je křesťan, ať se nestydí, ale slaví Boha, že smí nosit 
toto jméno. 17Přišel totiž čas, aby soud začal od domu Božího. Jestliže začíná od vás, jaký bude 
konec těch, kteří se Božímu evangeliu vzpírají? 18„Jestliže i spravedlivý bude stěží zachráněn, 
kde se ocitne bezbožný a hříšný?“ 19A tak ti, kteří trpí podle vůle Boží, ať svěří své duše věrnému 
Stvořiteli a činí dobré. (1Pt 4,12–19)

Osobní studium

Nepříjemná překvapení mohou vstoupit Nepříjemná překvapení mohou vstoupit 
do našeho života mnoha způsoby. Auto, do našeho života mnoha způsoby. Auto, 
které nám nedá přednost a narazí do nás. které nám nedá přednost a narazí do nás. 
Náhlé oznámení, že přicházíme o práci. Lé-Náhlé oznámení, že přicházíme o práci. Lé-
kařský test, který přinese špatné zprávy. kařský test, který přinese špatné zprávy. 
Zrada někoho, koho jsme milovali a o jehož Zrada někoho, koho jsme milovali a o jehož 
lásce jsme byli skálopevně přesvědčeni. Ať lásce jsme byli skálopevně přesvědčeni. Ať 
je to, co se děje, jakkoli špatné, jsme-li tím je to, co se děje, jakkoli špatné, jsme-li tím 
překvapeni, zdá se nám to ještě horší.překvapeni, zdá se nám to ještě horší.

Tento týden se zaměříme na několik kon-Tento týden se zaměříme na několik kon-
krétních typů těžkých situací či zkoušek, krétních typů těžkých situací či zkoušek, 
které by nás neměly zaskočit.které by nás neměly zaskočit.

Uvažujme chvíli o verši 1Pt 4,12. Řecké Uvažujme chvíli o verši 1Pt 4,12. Řecké 
slovo přeložené jako „neobvyklé“ znamená slovo přeložené jako „neobvyklé“ znamená 
také „cizí“ nebo „neznámé“. Petr vybízí své také „cizí“ nebo „neznámé“. Petr vybízí své 
čtenáře, aby se nechytili do pasti přesvěd-čtenáře, aby se nechytili do pasti přesvěd-
čení, že „zkoušky ohněm“ a trápení by se čení, že „zkoušky ohněm“ a trápení by se 
křesťanů neměly týkat. Měli bychom je zde křesťanů neměly týkat. Měli bychom je zde 
na zemi považovat za něco, co se prostě děje, na zemi považovat za něco, co se prostě děje, 
a měli bychom je očekávat.a měli bychom je očekávat.

Výraz překládaný jako „výheň zkouš-Výraz překládaný jako „výheň zkouš-
ky“ pochází z řeckého slova, které zname-ky“ pochází z řeckého slova, které zname-
ná „plamen“, „oheň“ nebo „požár“. Na jiných ná „plamen“, „oheň“ nebo „požár“. Na jiných 

místech se překládá také jako „pec“. Zkuše-místech se překládá také jako „pec“. Zkuše-
nost prožitého utrpení by proto mohla být nost prožitého utrpení by proto mohla být 
považována za „proces tavení“ či „zkoušku považována za „proces tavení“ či „zkoušku 
ohněm“ naší víry.ohněm“ naší víry.

Co je podle úvodních veršů hlavní myš-Co je podle úvodních veršů hlavní myš-
lenkou Petrova poselství?lenkou Petrova poselství?

Mnozí z nás jsou překvapeni utrpením, Mnozí z nás jsou překvapeni utrpením, 
protože často máme na život křesťana příliš protože často máme na život křesťana příliš 
zjednodušený pohled. Víme, že existují dvě zjednodušený pohled. Víme, že existují dvě 
strany velkého sporu. Na jedné stojí Bůh, strany velkého sporu. Na jedné stojí Bůh, 
který je dobrý, a na druhé straně je satan, který je dobrý, a na druhé straně je satan, 
který je špatný. Často však automaticky dá-který je špatný. Často však automaticky dá-
váme vše, co se nám zdá příjemné, do „kra-váme vše, co se nám zdá příjemné, do „kra-
bice“ označené „Bůh“, a vše, co se nám zdá bice“ označené „Bůh“, a vše, co se nám zdá 
nepříjemné, do „krabice“ označené „satan“. nepříjemné, do „krabice“ označené „satan“. 
Ale život není tak jednoduchý. Chceme-li se Ale život není tak jednoduchý. Chceme-li se 
správně rozhodnout, co pochází od Boha a co správně rozhodnout, co pochází od Boha a co 
od satana, velmi často nám k tomu nemohou od satana, velmi často nám k tomu nemohou 
stačit vlastní pocity. Chodit s Bohem může stačit vlastní pocity. Chodit s Bohem může 
být komplikované a obtížné. A naopak, násle-být komplikované a obtížné. A naopak, násle-
dování satana může přinést zdánlivé uspoko-dování satana může přinést zdánlivé uspoko-
jení. Jób, který je spravedlivý, a zároveň trpí, jení. Jób, který je spravedlivý, a zároveň trpí, 
to vyjadřuje jasnou otázkou: „Proč naživu zů-to vyjadřuje jasnou otázkou: „Proč naživu zů-
stávají svévolníci? Dožijí se vysokého věku, stávají svévolníci? Dožijí se vysokého věku, 
rozmohou se, kupí statky…“ (Jb 21,7).rozmohou se, kupí statky…“ (Jb 21,7).

Petr mluví o zkouškách, které přicházejí jako následek toho, že se člověk postavil na stranu 
Krista. Existují však také jiné důvody, proč přicházejí zkoušky. Jak ti může text 1Pt 4,12–19 
pomoci rozumně vysvětlit příteli, proč bychom se neměli divit problémům a těžkostem, 
které nám přicházejí do života?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Podtržení
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ZKOUŠKY OD SATANA
8Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako „lev řvoucí“ a hledá, koho by 
pohltil. 9Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí 
týmž utrpením jako vy. 10A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, 
po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ. 11Jemu náleží panství 
na věky věků! Amen. (1Pt 5,8–11)

Osobní studium

Uvažuj o prvním verši v úvodu (1Pt 5,8). Co Uvažuj o prvním verši v úvodu (1Pt 5,8). Co 
je jeho hlavním poselstvím pro tebe? Polož je jeho hlavním poselstvím pro tebe? Polož 
si otázky: Jakou vážnost přikládám těmto si otázky: Jakou vážnost přikládám těmto 
slovům? Co v mém životě potvrzuje, že tato slovům? Co v mém životě potvrzuje, že tato 
slova beru vážně?slova beru vážně?

Už jsi někdy pozoroval hladového lva? Je Už jsi někdy pozoroval hladového lva? Je 
úžasné vidět, že je schopen ulovit a sežrat úžasné vidět, že je schopen ulovit a sežrat 
téměř jakékoli zvíře, za nímž se rozběhne. téměř jakékoli zvíře, za nímž se rozběhne. 
Petr říká, že satan to dělá podobně. Když Petr říká, že satan to dělá podobně. Když 
se podíváme kolem sebe, můžeme vidět dů-se podíváme kolem sebe, můžeme vidět dů-
sledky jeho touhy zabíjet. Smrt, utrpení sledky jeho touhy zabíjet. Smrt, utrpení 
a překrucování morálky a hodnot jsou všu-a překrucování morálky a hodnot jsou všu-
dypřítomné. Ať se podíváme kamkoli, vidí-dypřítomné. Ať se podíváme kamkoli, vidí-
me následky satanova díla.me následky satanova díla.

Uvažuj o úvodních verších (1Pt 5,8–11). Uvažuj o úvodních verších (1Pt 5,8–11). 
Jak by měli křesťané reagovat na satanovo Jak by měli křesťané reagovat na satanovo 
úsilí?úsilí?

Co Bůh slibuje, že udělá pro ty, kdo trpí? Co Bůh slibuje, že udělá pro ty, kdo trpí? 
(1Pt 5,10)(1Pt 5,10)

Petr reaguje těmito slovy na satanovy úto-Petr reaguje těmito slovy na satanovy úto-
ky na křesťanskou víru. Jak jsme již zmiňo-ky na křesťanskou víru. Jak jsme již zmiňo-
vali, satan působí různými způsoby. A přes-vali, satan působí různými způsoby. A přes-
tože si musíme být vědomi, že náš nepřítel tože si musíme být vědomi, že náš nepřítel 
existuje a má sílu, nikdy se nesmíme nechat existuje a má sílu, nikdy se nesmíme nechat 
odradit. Vždy potřebujeme mít na paměti, že odradit. Vždy potřebujeme mít na paměti, že 
Ježíš již zvítězil a že satan je tedy poraženým Ježíš již zvítězil a že satan je tedy poraženým 
nepřítelem. Pokud tedy zůstaneme ve spojení nepřítelem. Pokud tedy zůstaneme ve spojení 
s Ježíšem a budeme se ho vírou držet, nikdy s Ježíšem a budeme se ho vírou držet, nikdy 
nemůžeme být poraženi. Díky kříži je Kristo-nemůžeme být poraženi. Díky kříži je Kristo-
vo vítězství i naším vítězstvím.vo vítězství i naším vítězstvím.

Zamysli se nad dalšími způsoby, kterými satan způsobuje bolest. Jak by nám mohlo po-
selství textu 1Pt 5,8–11 pomoci vyrovnat se s úzkostí, kterou prožíváme v hříšném světě, 
ve kterém satan způsobuje zmatek a bolest?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
10A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ.
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ZKOUŠKY ZPŮSOBENÉ HŘÍCHEM

Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svou nepravostí 
potlačují pravdu. (Ř 1,18)

Osobní studium

Každé naše rozhodnutí a jednání má svoje Každé naše rozhodnutí a jednání má svoje 
následky. Když si stoupneme se zmrzlinou následky. Když si stoupneme se zmrzlinou 
v ruce na pálící slunce, zmrzlina se rychle v ruce na pálící slunce, zmrzlina se rychle 
rozteče. Příčina a následek jsou neodděli-rozteče. Příčina a následek jsou neodděli-
telně spojeny. A bez ohledu na to, jak zou-telně spojeny. A bez ohledu na to, jak zou-
fale bychom někdy chtěli, aby tomu bylo fale bychom někdy chtěli, aby tomu bylo 
jinak, platí v otázce hříchu stejné zákoni-jinak, platí v otázce hříchu stejné zákoni-
tosti. Kaž dý hřích přináší následky. Není tosti. Kaž dý hřích přináší následky. Není 
to tak, že by Bůh seděl v nebi a přemýšlel, to tak, že by Bůh seděl v nebi a přemýšlel, 
co hrozného by udělal lidem dopouštějícím co hrozného by udělal lidem dopouštějícím 
se konkrétního hříchu. Samotný hřích má se konkrétního hříchu. Samotný hřích má 
totiž své vlastní důsledky.totiž své vlastní důsledky.

Problém je, když začneme mít pocit, že Problém je, když začneme mít pocit, že 
můžeme Boha nějak přelstít a zhřešit, aniž můžeme Boha nějak přelstít a zhřešit, aniž 
by se nás dotkly následky hříchu. Takhle to by se nás dotkly následky hříchu. Takhle to 
nefunguje. Apoštol Pavel velmi jasně říká, nefunguje. Apoštol Pavel velmi jasně říká, 
že hřích má následky nejen pro věčnost, že hřích má následky nejen pro věčnost, 
ale také pro dnešek. Hřích přináší bolestné ale také pro dnešek. Hřích přináší bolestné 
a skličující ovoce.a skličující ovoce.

V Ř 1,21–32 Pavel popisuje, proč lidé hřeší V Ř 1,21–32 Pavel popisuje, proč lidé hřeší 
a jaké to má následky. Uvažuj s modlitbou a jaké to má následky. Uvažuj s modlitbou 
o těchto verších a shrň podstatu Pavlových o těchto verších a shrň podstatu Pavlových 

slov. Zaměř se na konkrétní etapy hříchu slov. Zaměř se na konkrétní etapy hříchu 
a jeho následků.a jeho následků.

O několik veršů dříve Pavel popisuje tyto O několik veršů dříve Pavel popisuje tyto 
následky jako „Boží hněv“ (Ř 1,18). Boží hněv následky jako „Boží hněv“ (Ř 1,18). Boží hněv 
v této pasáži představuje přímý následek v této pasáži představuje přímý následek 
hříchů – Bůh dovolil, aby lidé sklízeli to, co hříchů – Bůh dovolil, aby lidé sklízeli to, co 
zaseli. Ani v případě křesťanů Bůh neza-zaseli. Ani v případě křesťanů Bůh neza-
sáhne vždy okamžitě, aby odstranil bolest, sáhne vždy okamžitě, aby odstranil bolest, 
která je důsledkem našich vlastních činů. která je důsledkem našich vlastních činů. 
Mnohokrát nás nechá zažít ovoce našich Mnohokrát nás nechá zažít ovoce našich 
činů, abychom pochopili, jak je náš hřích činů, abychom pochopili, jak je náš hřích 
odporný a jak moc nám škodí.odporný a jak moc nám škodí.

Uvažovali jsme o důsledcích porušení Uvažovali jsme o důsledcích porušení 
Božích morálních zákonů. Ale co porušová-Božích morálních zákonů. Ale co porušová-
ní Božích zákonů týkajících se našeho zdra-ní Božích zákonů týkajících se našeho zdra-
ví – duševního nebo tělesného? Naše těla ví – duševního nebo tělesného? Naše těla 
jsou Božím příbytkem. Pokud svému tělu jsou Božím příbytkem. Pokud svému tělu 
škodíme tím, že se nezdravě stravujeme, škodíme tím, že se nezdravě stravujeme, 
necvičíme, máme nedostatek odpočinku necvičíme, máme nedostatek odpočinku 
nebo nedodržujeme zásady psychohygieny, nebo nedodržujeme zásady psychohygieny, 
je to vlastně také hřích proti Bohu. Tako-je to vlastně také hřích proti Bohu. Tako-
vé jednání má následky, které mohou vést vé jednání má následky, které mohou vést 
k obtížím, nebo dokonce k situacím, které k obtížím, nebo dokonce k situacím, které 
vnímáme jako zkoušky naší víry.vnímáme jako zkoušky naší víry.

Kdy jsi ve svém životě sklidil bezprostřední důsledky svých vlastních hříchů? Co ses z toho 
naučil? Jaké změny musíš udělat, aby ses v budoucnu podobným selháním vyhnul?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
21Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu ani mu nebyli vděčni, nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě.22Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli v bláznovství:23zaměnili slávu nepomíjitelného Boha za zobrazení podoby pomíjitelného člověka, ano i ptáků a čtvernožců a plazů.24Proto je Bůh nechal na pospas nečistým vášním jejich srdcí, takže zneuctívají svá vlastní těla;25vyměnili Boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo Stvořiteli – on budiž veleben na věky! Amen.26Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní. Jejich ženy zaměnily přirozený styk za nepřirozený27a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému, muži s muži provádějí hanebnosti, a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou scestnost.28Protože si nedovedli vážit pravého poznání Boha, dal je Bůh na pospas jejich zvrácené mysli, aby dělali, co se nesluší.29Jsou plni nepravosti, podlosti, lakoty, špatnosti, jsou samá závist, vražda, svár, lest, zlomyslnost, jsou donašeči,30pomlouvači, Bohu odporní, zpupní, nadutí, chlubiví. Vymýšlejí zlé věci, neposlouchají rodiče,31nemají rozum, nedovedou se s nikým snést, neznají lásku ani slitování.32Vědí o spravedlivém rozhodnutí Božím, že ti, kteří tak jednají, jsou hodni smrti; a přece nejenže sami tak jednají, ale také jiným takové jednání schvalují.

-jcHB
Podtržení
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ZKOUŠKY VEDOUCÍ K OČIŠTĚNÍ

Proto praví Hospodin zástupů toto: „Hle, budu je tříbit a budu zkoumat, jak bych měl naložit 
s dcerou svého lidu.“ (Jr 9,6)

Osobní studium

„Pokud vám Duch svatý připomene Boží „Pokud vám Duch svatý připomene Boží 
slovo, které vás zraňuje, můžete si být jis-slovo, které vás zraňuje, můžete si být jis-
ti, že je ve vás něco, co je třeba odstranit.“ ti, že je ve vás něco, co je třeba odstranit.“ 
(CHAMBERS, Oswald, (CHAMBERS, Oswald, My Utmost for His My Utmost for His 
HighestHighest. Uhrichsville, OH: Barbour & Com-. Uhrichsville, OH: Barbour & Com-
pany, Inc., 1963, s. 271)pany, Inc., 1963, s. 271)

Jak rozumíš výše uvedenému citátu a ver-Jak rozumíš výše uvedenému citátu a ver-
ši Jr 9,6? Jaké jsou tvé zkušenosti s bolestí ši Jr 9,6? Jaké jsou tvé zkušenosti s bolestí 
spojenou s procesem očištění?spojenou s procesem očištění?

Přečtěte si text Jr 9,6–15. Bůh říká, že Přečtěte si text Jr 9,6–15. Bůh říká, že 
bude „tříbit a zkoumat“ (ČEP) Judsko a Je-bude „tříbit a zkoumat“ (ČEP) Judsko a Je-
ruzalém. ČSP překládá „já je přečistím ruzalém. ČSP překládá „já je přečistím 
a vyzkouším“ (Jr 9,6). Jaké důvody Bůh a vyzkouším“ (Jr 9,6). Jaké důvody Bůh 
uvádí (Jr 9,12 .13)? Jak to mělo probíhat uvádí (Jr 9,12 .13)? Jak to mělo probíhat 
(Jr 9,14.15)?(Jr 9,14.15)?

Boží zušlechťování a zkoušení může zahr-Boží zušlechťování a zkoušení může zahr-
novat i drastická opatření. Existují tři důvody, novat i drastická opatření. Existují tři důvody, 
proč se „tříbení a zkoumání“ může zdát jako proč se „tříbení a zkoumání“ může zdát jako 
zkouška ohněm. (1) Pociťujeme bolest. Když zkouška ohněm. (1) Pociťujeme bolest. Když 
Bůh dovolí okolnostem, aby nás upozorni-Bůh dovolí okolnostem, aby nás upozorni-
ly na náš hřích, může to bolet. O něco dříve ly na náš hřích, může to bolet. O něco dříve 
Jeremjáš zoufale píše: „Měch supí, z ohně vy-Jeremjáš zoufale píše: „Měch supí, z ohně vy-
téká olovo, tavič nadarmo přetavuje, zlí se téká olovo, tavič nadarmo přetavuje, zlí se 
neodloučí“ (Jr 6,29). Proto jsou někdy potřeb-neodloučí“ (Jr 6,29). Proto jsou někdy potřeb-
ná až drastická opatření, kterými Bůh touží ná až drastická opatření, kterými Bůh touží 
upoutat naši pozornost. (2) Prožíváme úzkost. upoutat naši pozornost. (2) Prožíváme úzkost. 
Když si hřích jasně uvědomíme, můžeme po-Když si hřích jasně uvědomíme, můžeme po-
ciťovat smutek nad hříchem. (3) Zažíváme ciťovat smutek nad hříchem. (3) Zažíváme 
frustraci. Když se snažíme žít jinak, často nás frustraci. Když se snažíme žít jinak, často nás 
může dohánět vlastní neschopnost. Může může dohánět vlastní neschopnost. Může 
být nepříjemné a obtížné neustále se vědomě být nepříjemné a obtížné neustále se vědomě 
zbavovat toho, co bylo dlouho naší součástí.zbavovat toho, co bylo dlouho naší součástí.

Zamysli se nad hříchy, se kterými zápasíš. Pokud by tě Bůh chtěl dnes vyzkoušet, jak by to 
mohl udělat? Co bys mohl udělat pro to, abys v tomto boji zvítězil dříve, než by Bůh musel 
přistoupit k bolestivým krokům jako v případě Izraele?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění
7Šíp, který zabíjí, je jejich jazyk, jejich ústa mluví lstivě. S bližním mluví o pokoji, ale ve svém nitru strojí úklady.8Což je za to nemám trestat? je výrok Hospodinův. Což takový pronárod nemá postihnout má pomsta?9Běduji a pláči nad horami, nad stepními pastvinami pěji žalozpěv, že byly vypáleny; už jimi nikdo neprochází, ani bečení stád není slyšet. Od nebeského ptactva až po dobytek se všechno vyplašilo a odtáhlo.10Z Jeruzaléma učiním hromadu kamení, domov šakalů, a z judských měst zpustošený kraj bez obyvatel.“11Kdo je tak moudrý, aby to pochopil a rozhlašoval, co k němu promluvila Hospodinova ústa? Proč přišla nazmar země, je vypálenou stepí, jíž nikdo neprochází?12Hospodin praví: „Poněvadž opustili můj zákon, který jsem jim předložil, neposlouchali mě a jím se neřídili,13ale v zarputilosti svého srdce chodili za baaly, jak je tomu naučili jejich otcové,“14proto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele, toto: „Hle, nakrmím tento lid pelyňkem a napojím je otrávenou vodou,15rozptýlím je mezi pronárody, které neznali oni ani jejich otcové, a pošlu za nimi meč, dokud s nimi neskoncuji.“

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
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ZKOUŠKY VEDOUCÍ KE ZRALOSTI
6I kdybych se chtěl chlubit, nebyl bych pošetilý, vždyť bych mluvil pravdu. Nechám toho však, aby 
si někdo o mně nemyslil víc, než co na mně vidí nebo ode mne slyší. 7A abych se nepovyšoval pro 
výjimečnost zjevení, jichž se mi dostalo, byl mi dán do těla osten, posel satanův, který mne sráží, 
abych se nepovyšoval. 8Kvůli tomu jsem třikrát volal k Pánu, aby mne toho zbavil, 9ale on mi řekl: 
„Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla.“ A tak se budu raději chlubit 
slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova. 10Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pro-
následování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný. (2K 12,6–10)

Osobní studium

Mezi kácením a prořezáváním je obrovský Mezi kácením a prořezáváním je obrovský 
rozdíl. Ke kácení přistoupíme ve chvíli, kdy rozdíl. Ke kácení přistoupíme ve chvíli, kdy 
už stromy nechceme, protože jsou napadeny už stromy nechceme, protože jsou napadeny 
škůdci nebo nenesou úrodu. Prořezávání škůdci nebo nenesou úrodu. Prořezávání 
a stříhání naopak pomáhá, aby stromy nesly a stříhání naopak pomáhá, aby stromy nesly 
hodně ovoce. Oba procesy potřebují ostrý hodně ovoce. Oba procesy potřebují ostrý 
nástroj. I prořezávání vyžaduje odstranění nástroj. I prořezávání vyžaduje odstranění 
některých větví a začínajícímu zahradníko-některých větví a začínajícímu zahradníko-
vi se může zdát, že se tím strom ničí. V du-vi se může zdát, že se tím strom ničí. V du-
chovním kontextu Bruce Wilkinson napsal: chovním kontextu Bruce Wilkinson napsal: 
„Modlíte se za hojné Boží požehnání a prosí-„Modlíte se za hojné Boží požehnání a prosí-
te, aby vás Bůh učinil více podobnými jeho te, aby vás Bůh učinil více podobnými jeho 
Synu? Pokud je vaše odpověď ‚ano‘, pak žádá-Synu? Pokud je vaše odpověď ‚ano‘, pak žádá-
te, aby vás ‚prořezal‘te, aby vás ‚prořezal‘.“ (WILKINSON, Bruce,“ (WILKINSON, Bruce, 
Secrets of the Vine.Secrets of the Vine. Sisters, OR: Multnomah  Sisters, OR: Multnomah 
Publishers, Inc., 2001, s. 60)Publishers, Inc., 2001, s. 60)

Čtenáři Písma si často kladou otázku, co Čtenáři Písma si často kladou otázku, co 
vlastně Pavel myslel tím „ostnem“ (2K 12,7). vlastně Pavel myslel tím „ostnem“ (2K 12,7). 
Názory se pohybují od neustálých nepřá-Názory se pohybují od neustálých nepřá-

telských útoků na Pavla až po potíže s řečí. telských útoků na Pavla až po potíže s řečí. 
Je možné, že ve skutečnosti to byl problém Je možné, že ve skutečnosti to byl problém 
s jeho zrakem (6BC 1107). Je úžasné, že Pavel s jeho zrakem (6BC 1107). Je úžasné, že Pavel 
věřil, že jeho „osten“ mu byl „dán“. věřil, že jeho „osten“ mu byl „dán“. 

Jak rozumíš Pavlovým slovům o tom, že Jak rozumíš Pavlovým slovům o tom, že 
„osten“ mu byl „dán“? Kdo mu jej dal? Jak to „osten“ mu byl „dán“? Kdo mu jej dal? Jak to 
Bůh mohl použít pro Pavlovo dobro?Bůh mohl použít pro Pavlovo dobro?

Všimni si, že Pavlův „osten“ měl jed-Všimni si, že Pavlův „osten“ měl jed-
noznačný účel: „abych se nepovyšoval“ noznačný účel: „abych se nepovyšoval“ 
(2K 12,7). Nebylo to kvůli nějakému kon-(2K 12,7). Nebylo to kvůli nějakému kon-
krétnímu hříchu, kterého by se dopustil, krétnímu hříchu, kterého by se dopustil, 
ale proto, aby se nestal pyšným. To by ho ale proto, aby se nestal pyšným. To by ho 
v budoucnu mohlo přivést k pádu. Pavel v budoucnu mohlo přivést k pádu. Pavel 
přiznával, že má sklon k hříchu a že tento přiznával, že má sklon k hříchu a že tento 
„osten“ ho může chránit.„osten“ ho může chránit.

Uvažuj o úvodním textu (2K 12,6–10). Jak Uvažuj o úvodním textu (2K 12,6–10). Jak 
se Pavel vypořádal se svým „ostnem“? My-se Pavel vypořádal se svým „ostnem“? My-
slíš si, že jeho slabost mohla mít pro něj slíš si, že jeho slabost mohla mít pro něj 
i nějaké další duchovní výhody? Jak ti může i nějaké další duchovní výhody? Jak ti může 
pomoci to, jak Pavel odpovídá, vyrovnat se pomoci to, jak Pavel odpovídá, vyrovnat se 
s „ostny“, které máš v sobě možná ty?s „ostny“, které máš v sobě možná ty?

V čem se mohou Boží záměry pro tvůj duchovní rozvoj lišit od tvých vlastních představ? 
Zamysli se nad oblastmi svého života, ve kterých potřebuješ nést více ovoce spravedlnos-
ti. O jaké duchovní vlastnosti bys chtěl požádat Boha, aby se v tobě rozvinuly prostřed-
nictvím jeho „prořezávání“?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Podtržení
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1 | Přicházející zkouškyPá | 8. července

PODNĚTY K ZAMYŠLENÍ
„Ten, který čte v lidských srdcích, zná jejich povahu lépe, než ji znají sami. Ví, že někteří „Ten, který čte v lidských srdcích, zná jejich povahu lépe, než ji znají sami. Ví, že někteří 

mají sílu a schopnosti, které by mohly být použity k šíření Božího díla, kdyby byly správně mají sílu a schopnosti, které by mohly být použity k šíření Božího díla, kdyby byly správně 
usměrněny. Ve své prozřetelnosti je Bůh přivádí do různých postavení a okolností, aby moh-usměrněny. Ve své prozřetelnosti je Bůh přivádí do různých postavení a okolností, aby moh-
li ve své povaze objevit nedostatky, o kterých zatím nevěděli. Dává jim příležitost, aby tyto li ve své povaze objevit nedostatky, o kterých zatím nevěděli. Dává jim příležitost, aby tyto 
nedostatky napravili, a stali se tak vhodnými pro Boží službu. Často dopustí, aby je sežehly nedostatky napravili, a stali se tak vhodnými pro Boží službu. Často dopustí, aby je sežehly 
plameny utrpení, aby pak mohli být očištěni. Skutečnost, že jsme podrobováni zkouškám, plameny utrpení, aby pak mohli být očištěni. Skutečnost, že jsme podrobováni zkouškám, 
ukazuje, že Pán Ježíš v nás vidí něco vzácného, co chce rozvinout. Kdyby v nás neviděl nic, ukazuje, že Pán Ježíš v nás vidí něco vzácného, co chce rozvinout. Kdyby v nás neviděl nic, 
čím by mohl oslavit své jméno, neztrácel by čas, aby nás tříbil. Nehází do své pece bezcenné čím by mohl oslavit své jméno, neztrácel by čas, aby nás tříbil. Nehází do své pece bezcenné 
kameny. Zušlechťuje jen hodnotnou rudu. Kovář dává železo a ocel do ohně, aby poznal, kameny. Zušlechťuje jen hodnotnou rudu. Kovář dává železo a ocel do ohně, aby poznal, 
o jaký druh kovu jde. Pán dopouští, aby se jeho vyvolení dostali do pece utrpení, aby se pro-o jaký druh kovu jde. Pán dopouští, aby se jeho vyvolení dostali do pece utrpení, aby se pro-
jevilo, jakou mají povahu a zda jsou způsobilí pro Boží dílo.“ (MH 471; ŽNP 254)jevilo, jakou mají povahu a zda jsou způsobilí pro Boží dílo.“ (MH 471; ŽNP 254)

Otázky k rozhovoru
1.  Někdy je pro nás opravdu těžké nést následky našich hříchů. Ptáme se: „Existuje vůbec 

možnost, že mě Bůh opravdu změní?“ Jaká zaslíbení a povzbuzení dostáváme od Boha, 
abychom v takových chvílích vydrželi a nevzdávali se? (Ř 5,1–11) Co odpovědět někomu, 
kdo klade právě takovou otázku?

2.  Jak rozumíte pojmu Boží „prozřetelnost“? Jak poznáme, že se něco stane díky Boží pro-
zřetelnosti? Jaké jednání Boží prozřetelnosti vedlo ke zkouškám ve tvém životě? Co ses 
z toho naučil? Jak bychom mohli pomoci někomu, kdo se ptá, zda se nějaké konkrétní 
skutečnosti v jeho životě odehrávají právě díky Boží prozřetelnosti?

3.  Myslíte si, že prochází-li někdo těžkou zkouškou, záleží na tom, co ji způsobilo? Ovliv-
ňuje poznání příčiny konkrétního utrpení náš postoj k danému člověku?

4.  Jako sbor, třída nebo skupinka si naplánujte cestu do nemocnice, mezi uprchlíky nebo 
někam, kde byste mohli být pomocí, útěchou a povzbuzením těm, kteří z jakéhokoli 
důvodu prožívají zkoušky a potíže.

Praktický závěr
  Podělte se s ostatními ve skupině o to, co praktického jste se naučili z této lekce při 

studiu Bible. Jak lze toto naučení uvést do každodenního života?

Podněty k modlitbám
  Modlete se jeden za druhého, za své radosti i starosti.
  Modlete se spolu za ty, kteří z nějakého důvodu přestávají či již přestali navštěvovat 

vaše společenství. Jak jim můžete dát najevo, že je máte stále rádi?
  Modlete se i za  lidi ve svém okolí (přátele, sousedy, příbuzné…), kterým byste rádi 

představili Boží lásku.

Konkrétní modlitební seznam mé třídy sobotní školy:
______________________________________________________________________________   ______________________________________ ______________________________________  
______________________________________________________________________________   ______________________________________ ______________________________________  
______________________________________________________________________________   ______________________________________ ______________________________________

 21:14

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění
1Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista,2neboť skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme se nadějí, že dosáhneme slávy Boží.3A nejen to: chlubíme se i utrpením, vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost,4z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje.5A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán.6Když jsme ještě byli bezmocní, v čas, který Bůh určil, zemřel Kristus za bezbožné.7Sotva kdo je hotov podstoupit smrt za spravedlivého člověka, i když za takového by se snad někdo odvážil nasadit život.8Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.9Tím spíše nyní, když jsme byli ospravedlněni prolitím jeho krve, budeme skrze něho zachráněni od Božího hněvu.10Jestliže jsme my, Boží nepřátelé, byli s Bohem smířeni smrtí jeho Syna, tím spíše nás smířené zachrání jeho život.11A nejen to: chlubíme se dokonce Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, který nás s ním smířil.
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Týden od 10. do 16. červenceLekce Lekce 3

3

Ptačí klec
Texty na tento týden
Ex 14; 15,22–27; 17,1–7; Př 3; L 4,1–13; 1Pt 1,6–9

Základní verš
„Z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek, 
aby se pravost vaší víry, mnohem drahocennější než pomíjející zlato, jež přece též bývá zkouše-
no ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus.“ (1Pt 1,6)

„Za plného denního světla a slyší-li zvuk jiných hlasů, nezazpívá pták v kleci písničku, „Za plného denního světla a slyší-li zvuk jiných hlasů, nezazpívá pták v kleci písničku, 
kterou se ho jeho pán snaží naučit. Naučí se z ní jeden úryvek, jeden trylek, nikdy však celou kterou se ho jeho pán snaží naučit. Naučí se z ní jeden úryvek, jeden trylek, nikdy však celou 
melodii. Jeho majitel však přikryje klec a dá ji tam, kde pták bude slyšet jen tu píseň, kterou melodii. Jeho majitel však přikryje klec a dá ji tam, kde pták bude slyšet jen tu píseň, kterou 
má zazpívat. Ve tmě se pak pokouší znovu a znovu zazpívat onu písničku, až se ji naučí, až má zazpívat. Ve tmě se pak pokouší znovu a znovu zazpívat onu písničku, až se ji naučí, až 
zazní dokonale. Pak se klec odkryje a pták už bude moci zazpívat písničku i za světla. Tak zazní dokonale. Pak se klec odkryje a pták už bude moci zazpívat písničku i za světla. Tak 
jedná Bůh se svými dětmi. Chce nás naučit písni života. Když se jí ve stínu utrpení naučíme, jedná Bůh se svými dětmi. Chce nás naučit písni života. Když se jí ve stínu utrpení naučíme, 
můžeme ji pak zpívat kdykoli.“ (MH 472; ŽNP 254.255)můžeme ji pak zpívat kdykoli.“ (MH 472; ŽNP 254.255)

Všimněme si, že v této ilustraci zakrývá klec, aby byl pták ve tmě, samotný pán. Je Všimněme si, že v této ilustraci zakrývá klec, aby byl pták ve tmě, samotný pán. Je 
snadné pochopit, že satan způsobuje bolest. Pracuje ale podobně i Bůh? Povede nás aktivně snadné pochopit, že satan způsobuje bolest. Pracuje ale podobně i Bůh? Povede nás aktivně 
do zkoušek, ve kterých prožíváme zmatek a bolest?do zkoušek, ve kterých prožíváme zmatek a bolest?

Osnova lekce
Třetí lekce otevírá téma těžkých situací, do kterých nás někdy Bůh nechá dojít, aby nás Třetí lekce otevírá téma těžkých situací, do kterých nás někdy Bůh nechá dojít, aby nás 

naučil více mu důvěřovat. Jak to může vypadat v praxi, nám ukážou čtyři základní biblické naučil více mu důvěřovat. Jak to může vypadat v praxi, nám ukážou čtyři základní biblické 
příběhy.příběhy.

•  Ex 14: Izraelci u Rudého moře (neděle)•  Ex 14: Izraelci u Rudého moře (neděle)
•  Ex 17: Izraelci na poušti bez vody (pondělí) •  Ex 17: Izraelci na poušti bez vody (pondělí) 
•  L 4: Ježíš na poušti se satanem (úterý)•  L 4: Ježíš na poušti se satanem (úterý)
•  1Pt 1,6–9: Pronásledovaní křesťané (středa)•  1Pt 1,6–9: Pronásledovaní křesťané (středa)
•  Ř 8,28: Křesťané v každé době (čtvrtek)•  Ř 8,28: Křesťané v každé době (čtvrtek)

  Podělte se ve skupině o to, co jste v posledním týdnu zažili. Jak vás tento prožitek 
ovlivnil ve vašem duchovním životě?

  Řekněte ostatním o situaci, kdy jste v poslední době vnímali výrazný projev Boží 
přítomnosti ve vašem životě. Vyjádřete veřejně Bohu své poděkování.

Budování společenstvíBudování společenství

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Podtržení
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DO ZASLÍBENÉ ZEMĚ „SLEPOU ULIČKOU“

Když se farao přiblížil, Izraelci se rozhlédli a viděli, že Egypťané táhnou za nimi. Tu se Izraelci 
velmi polekali a úpěli k Hospodinu. (Ex 14,10)
Tak uviděl Izrael velikou moc, kterou osvědčil Hospodin na Egyptu. Lid se bál Hospodina a uvěři-
li Hospodinu i jeho služebníku Mojžíšovi. (Ex 14,31)

Osobní studium

Stalo se vám, že vás někdo zaskočil nebo Stalo se vám, že vás někdo zaskočil nebo 
na vás nachystal past? Někdy to může být na vás nachystal past? Někdy to může být 
hezké, jako když vejdete do místnosti, kde hezké, jako když vejdete do místnosti, kde 
čekají vaši přátelé a volají „Překvapení! čekají vaši přátelé a volají „Překvapení! 
Šťastné narozeniny!“ Jindy to může být Šťastné narozeniny!“ Jindy to může být 
pořádný šok, dokonce velmi nepříjemný. pořádný šok, dokonce velmi nepříjemný. 
Možná jste se stali terčem šikany ve škole Možná jste se stali terčem šikany ve škole 
či na pracovišti nebo se vás snažil podvést či na pracovišti nebo se vás snažil podvést 
někdo z blízkých.někdo z blízkých.

Ode dne, kdy Izraelité opustili Egypt, až Ode dne, kdy Izraelité opustili Egypt, až 
do příchodu do zaslíbené země „Hospodin do příchodu do zaslíbené země „Hospodin 
šel před nimi ve dne v sloupu oblakovém, šel před nimi ve dne v sloupu oblakovém, 
a tak je cestou vedl, v noci v sloupu ohnivém, a tak je cestou vedl, v noci v sloupu ohnivém, 
a tak jim svítil, že mohli jít ve dne i v noci“ a tak jim svítil, že mohli jít ve dne i v noci“ 
(Ex 13, 21). Na každé části jejich cesty je vedl (Ex 13, 21). Na každé části jejich cesty je vedl 
sám Bůh. Ale podívejme se, kam je Hospodin sám Bůh. Ale podívejme se, kam je Hospodin 

přivedl hned na začátku. Před nimi se roz-přivedl hned na začátku. Před nimi se roz-
prostíralo moře, po obou stranách se tyčily prostíralo moře, po obou stranách se tyčily 
hory a v patách měli faraonovo vojsko.hory a v patách měli faraonovo vojsko.

Přečtěte si text Ex 14. Proč Bůh přivedl Přečtěte si text Ex 14. Proč Bůh přivedl 
Izraelity na místo, kde byli vystaveni stra-Izraelity na místo, kde byli vystaveni stra-
chu a úzkosti?chu a úzkosti?

Následování „sloupu“ nám nezaručuje, že Následování „sloupu“ nám nezaručuje, že 
budeme neustále šťastní. Můžeme být vy-budeme neustále šťastní. Můžeme být vy-
staveni i náročným situacím, protože růst staveni i náročným situacím, protože růst 
ve spravedlnosti nás zavede na místa, která ve spravedlnosti nás zavede na místa, která 
zkoušejí naše „lstivé“ srdce (Jr 17,9; ČSP). zkoušejí naše „lstivé“ srdce (Jr 17,9; ČSP). 
Zda opravdu následujeme Boha, nepoznáme Zda opravdu následujeme Boha, nepoznáme 
podle toho, že neprožíváme zkoušky nebo podle toho, že neprožíváme zkoušky nebo 
bolest, ale spíše podle toho, že jsme otevřeni bolest, ale spíše podle toho, že jsme otevřeni 
pro Boží pokyny a podřizujeme naši mysl pro Boží pokyny a podřizujeme naši mysl 
a srdce jeho vedení.a srdce jeho vedení.

Uvažuj o textu Ex 14,31. Co se Izraelité Uvažuj o textu Ex 14,31. Co se Izraelité 
naučili ze zkušenosti u Rudého moře?naučili ze zkušenosti u Rudého moře?

Proč je někdy tak těžké důvěřovat Bohu, i když známe jeho úžasná zaslíbení? Vyprávěj 
o nějaké obtížné situaci, ve které tě Pán vedl, aby tě naučil důvěřovat mu.

AplikaceAplikace
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Zvýraznění
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Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Podtržení
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Zvýraznění
Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Kdopak je zná?

-jcHB
Zvýraznění
9Srdce je lstivé nade vše, je nevyléčitelné. Kdo mu porozumí? 

-jcHB
Zvýraznění
1Hospodin promluvil k Mojžíšovi:2„Rozkaž Izraelcům, aby se obrátili a utábořili před Pí-chírotem mezi Migdólem a mořem; utáboříte se před Baal-sefónem, přímo proti němu při moři.3Farao si o Izraelcích řekne: Bloudí v zemi, zavřela se za nimi poušť.4Tu zatvrdím faraónovo srdce a on vás bude pronásledovat. Já se však na faraónovi a na všem jeho vojsku oslavím, takže Egypťané poznají, že já jsem Hospodin.“ I učinili tak.5Egyptskému králi bylo oznámeno, že lid uprchl. Srdce faraóna a jeho služebníků se obrátilo proti lidu. Řekli: „Co jsme to udělali, že jsme Izraele propustili z otroctví?“6Farao dal zapřáhnout do svého válečného vozu a vzal s sebou svůj lid.7Vzal též šest set vybraných vozů, totiž všechny vozy egyptské. Na všech byla tříčlenná osádka.8Hospodin zatvrdil srdce faraóna, krále egyptského, a ten Izraelce pronásledoval. Ale Izraelci navzdory všemu vyšli.9Egypťané je pronásledovali a dostihli je, když tábořili při moři, dostihli je všichni faraónovi koně, vozy, jeho jízda a vojsko, při Pí-chírotu před Baal-sefónem.10Když se farao přiblížil, Izraelci se rozhlédli a viděli, že Egypťané táhnou za nimi. Tu se Izraelci velmi polekali a úpěli k Hospodinu.11A osopili se na Mojžíše: „Což nebylo v Egyptě dost hrobů, že jsi nás odvedl, abychom zemřeli na poušti? Cos nám to udělal, že jsi nás vyvedl z Egypta?12Došlo na to, o čem jsme s tebou mluvili v Egyptě: Nech nás být, ať sloužíme Egyptu. Vždyť pro nás bylo lépe sloužit Egyptu než zemřít na poušti.“13Mojžíš řekl lidu: „Nebojte se! Vydržte a uvidíte, jak vás dnes Hospodin zachrání. Jak vidíte Egypťany dnes, tak je už nikdy neuvidíte.14Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet .“15Hospodin řekl Mojžíšovi: „Proč ke mně úpíš? Pobídni Izraelce, ať táhnou dál .16Ty pak pozdvihni svou hůl, vztáhni ruku nad moře a rozpoltíš je, a tak Izraelci půjdou prostředkem moře po suchu.17Já zatvrdím srdce Egypťanů, takže půjdou za nimi. Oslavím se na faraónovi a na všem jeho vojsku, na jeho vozech i jízdě.18Egypťané poznají, že já jsem Hospodin, až budu oslaven tím , co učiním s faraónem, s jeho vozy a jízdou.“19Tu se zvedl Boží posel, který šel před izraelským táborem, a šel teď za nimi. Oblakový sloup se před nimi totiž zvedl, postavil se za ně20a vstoupil mezi tábor egyptský a izraelský. Jedněm byl oblakem a temnotou, druhým osvěcoval noc; po celou noc se jedni k druhým nepřiblížili.21Mojžíš vztáhl ruku nad moře a Hospodin hnal moře silným východním větrem, který vál po celou noc, až proměnil moře v souš. Vody byly rozpolceny.22Izraelci šli prostředkem moře po suchu. Vody jim byly hradbou zprava i zleva.23Egypťané je pronásledovali a vešli za nimi doprostřed moře, všichni faraónovi koně, vozy i jízda.24Za jitřního bdění vyhlédl Hospodin ze sloupu ohnivého a oblakového na egyptský tábor a vyvolal v egyptském táboře zmatek.25Způsobil, že se uvolnila kola jejich vozů, takže je stěží mohli ovládat. Tu si Egypťané řekli: „Utečme před Izraelem, neboť za ně bojuje proti Egyptu Hospodin.“26Hospodin řekl Mojžíšovi: „Vztáhni ruku nad moře! Vody se obrátí na Egypťany, na jejich vozy a jízdu.“27Mojžíš vztáhl ruku nad moře, a když nastávalo jitro, moře opět nabylo své moci. Egypťané utíkali proti němu a Hospodin je vehnal doprostřed moře.28Vody se vrátily, přikryly vozy i jízdu celého faraónova vojska, které vešlo za Izraelci do moře. Nezůstal z nich ani jediný.29Ale Izraelci přešli prostředkem moře po suchu a vody jim byly hradbou zprava i zleva.30Onoho dne zachránil Hospodin Izraele z moci Egypta. Izrael viděl na břehu moře mrtvé Egypťany.31Tak uviděl Izrael velikou moc, kterou osvědčil Hospodin na Egyptu. Lid se bál Hospodina a uvěřili Hospodinu i jeho služebníku Mojžíšovi.
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HOŘKÉ VODY
1Celá pospolitost synů Izraele táhla z pouště Sínu od stanoviště ke stanovišti podle Hospodino-
va rozkazu. Utábořili se v Refídimu, ale lid neměl vodu k pití. 2Tu se lid dostal do sváru s Moj-
žíšem a naléhali: „Dejte nám vodu, chceme pít!“ Mojžíš se jich zeptal: „Proč se se mnou přete? 
Proč pokoušíte Hospodina?“ 3Lid tam žíznil po vodě a reptal proti Mojžíšovi. Vyčítali: „Proto jsi 
nás vyvedl z Egypta, abys nás, naše syny a stáda umořil žízní?“ 4Mojžíš úpěl k Hospodinu: „Jak 
se mám vůči tomuto lidu zachovat? Taktak že mě neukamenují.“ 5Hospodin Mojžíšovi řekl: „Vyjdi 
před lid. Vezmi s sebou některé z izraelských starších. Také hůl, kterou jsi udeřil do Nilu, si vezmi 
do ruky a jdi. 6Já tam budu stát před tebou na skále na Chorébu. Udeříš do skály a vyjde z ní 
voda, aby lid mohl pít.“ Mojžíš to udělal před očima izraelských starších. 7To místo pojmenoval 
Massa a Meriba (to je Pokušení a Svár) podle sváru Izraelců a proto, že pokoušeli Hospodina 
pochybováním: „Je mezi námi Hospodin, nebo není?“ (Ex 17,1–7)

Osobní studium

Možná od Boha nedostaneme všechno, co Možná od Boha nedostaneme všechno, co 
bychom chtěli. Nemůžeme však očekávat, bychom chtěli. Nemůžeme však očekávat, 
že alespoň dostaneme všechno, co potřebu-že alespoň dostaneme všechno, co potřebu-
jeme? Ne to, co si myslíme, že potřebujeme, jeme? Ne to, co si myslíme, že potřebujeme, 
ale co skutečně potřebujeme?ale co skutečně potřebujeme?

Pokud něco Izraelité na poušti opravdu Pokud něco Izraelité na poušti opravdu 
potřebovali, byla to voda. Hned poté, co Bůh potřebovali, byla to voda. Hned poté, co Bůh 
v oblaku převedl Izraelity Rudým mořem, v oblaku převedl Izraelity Rudým mořem, 
následovali ho tři dny horkou, vyprahlou následovali ho tři dny horkou, vyprahlou 
pouští. Na poušti, kde je dostatek vody kri-pouští. Na poušti, kde je dostatek vody kri-
tickou záležitostí, bylo zoufalství Izraelitů tickou záležitostí, bylo zoufalství Izraelitů 

pochopitelné. Kdy dostanou vodu, kterou pochopitelné. Kdy dostanou vodu, kterou 
tak moc potřebují?tak moc potřebují?

Kam je Bůh v takové situaci vedl? Došli Kam je Bůh v takové situaci vedl? Došli 
do Mary, kde konečně voda byla. Museli být do Mary, kde konečně voda byla. Museli být 
nadšeni. Ale když ochutnali, hned vodu vy-nadšeni. Ale když ochutnali, hned vodu vy-
plivli, protože byla hořká. „Tu lid proti Moj-plivli, protože byla hořká. „Tu lid proti Moj-
žíšovi reptal: ‚Co budeme pít?‘“ (Ex 15,24).žíšovi reptal: ‚Co budeme pít?‘“ (Ex 15,24).

Potom, o několik dní později, to Bůh udě-Potom, o několik dní později, to Bůh udě-
lal znovu. Tentokrát se však sloup zastavil lal znovu. Tentokrát se však sloup zastavil 
tam, kde voda nebyla vůbec (Ex 17,1).tam, kde voda nebyla vůbec (Ex 17,1).

Uvažuj o textech Ex 15,22–27 a Ex 17,1–7. Uvažuj o textech Ex 15,22–27 a Ex 17,1–7. 
Co o sobě Bůh zjevil Izraeli v Maře a v Refí-Co o sobě Bůh zjevil Izraeli v Maře a v Refí-
dimu? Co se z toho můžeme naučit?dimu? Co se z toho můžeme naučit?

Jakou otázku si kladli Izraelité v Refídimu (Ex 17,7)? Ptal ses tak někdy i ty? Pokud ano, 
proč? Jak ses cítil a co ses naučil, když jsi našel odpověď? Je možné, že chceme znát odpo-
věď na tuto otázku opakovaně? Proč?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění
22Mojžíš vedl Izraele od Rákosového moře dál. Vyšli na poušť Šúr a táhli pouští po tři dny, aniž narazili na vodu.23Došli až do Mary, ale nemohli vodu z Mary pít, protože byla hořká. Pojmenovali ji proto Mara (to je Hořká) .24Tu lid proti Mojžíšovi reptal: „Co budeme pít?“25Mojžíš úpěl k Hospodinu a Hospodin mu ukázal dřevo. Když je hodil do vody, voda zesládla. Tam dal Hospodin lidu nařízení a právní ustanovení a podrobil jej tam zkoušce.26Řekl: „Jestliže opravdu budeš poslouchat Hospodina, svého Boha, dělat, co je v jeho očích správné, naslouchat jeho přikázáním a dbát na všechna jeho nařízení, nepostihnu tě žádnou nemocí, kterou jsem postihl Egypt. Neboť já jsem Hospodin, já tě uzdravuji.“27Pak přišli do Élimu. Tam bylo dvanáct vodních pramenů a sedmdesát palem. Tam při vodách se utábořili.
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VELKÝ SPOR NA POUŠTI
1Plný Ducha svatého vrátil se Ježíš od Jordánu; Duch ho vodil po poušti 2čtyřicet dní a ďábel ho 
pokoušel. V těch dnech nic nejedl, a když se skončily, vyhladověl. 3Ďábel mu řekl: „Jsi-li Syn Boží, 
řekni tomuto kamení, ať je z něho chléb.“ 4Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: Člověk nebude živ 
jenom chlebem.“ (L 4,1–4)

Osobní studium

Přečtěte si text L 4,1–13. Co se z této zprávy Přečtěte si text L 4,1–13. Co se z této zprávy 
můžeš naučit o tom, jak překonávat pokuše-můžeš naučit o tom, jak překonávat pokuše-
ní a nepoddat se hříchu?ní a nepoddat se hříchu?

Odolat pokušení může být náročné, pro-Odolat pokušení může být náročné, pro-
tože pokušení prožíváme často v té oblasti, tože pokušení prožíváme často v té oblasti, 
kde jsme nejzranitelnější. A navíc, pokušení kde jsme nejzranitelnější. A navíc, pokušení 
se nezřídka objeví právě tehdy, když jsme se nezřídka objeví právě tehdy, když jsme 
oslabeni.oslabeni.

Text Lukáš 4 začíná příběhem o Ježíšově Text Lukáš 4 začíná příběhem o Ježíšově 
pokoušení satanem. Upozorňuje nás na ně-pokoušení satanem. Upozorňuje nás na ně-
které složité otázky. Na první pohled se zdá, které složité otázky. Na první pohled se zdá, 
že Duch svatý vede Ježíše do pokušení. Bůh že Duch svatý vede Ježíše do pokušení. Bůh 
nás však nikdy nepokouší (Jk 1,13). Jak jsme nás však nikdy nepokouší (Jk 1,13). Jak jsme 
si již ukázali, Bůh nás může vést do zkoušek si již ukázali, Bůh nás může vést do zkoušek 
(ne pokušení!), které mohou zlepšit a očis-(ne pokušení!), které mohou zlepšit a očis-
tit náš charakter. V L 4 je pozoruhodné, tit náš charakter. V L 4 je pozoruhodné, 
že Duch svatý nás může přivést do zkou-že Duch svatý nás může přivést do zkou-
šek, které nás vystaví satanovým útokům. šek, které nás vystaví satanovým útokům. 
Když prožíváme tíživá pokušení, můžeme Když prožíváme tíživá pokušení, můžeme 
si někdy myslet, že jsme Boha nenásledo-si někdy myslet, že jsme Boha nenásledo-

vali správně, a proto máme těžkosti. To vali správně, a proto máme těžkosti. To 
však nemusí být pravda. „Často se stává, že však nemusí být pravda. „Často se stává, že 
v těžkých situacích pochybujeme o Božím v těžkých situacích pochybujeme o Božím 
vedení. Ale právě Boží Duch zavedl Ježíše vedení. Ale právě Boží Duch zavedl Ježíše 
na poušť, aby jej satan pokoušel. Přijde-li na poušť, aby jej satan pokoušel. Přijde-li 
na nás z Boží vůle nějaká zkouška, je to jen na nás z Boží vůle nějaká zkouška, je to jen 
pro naše dobro. Ježíš nezneužíval Božích pro naše dobro. Ježíš nezneužíval Božích 
zaslíbení. Sám se nikdy nevystavoval poku-zaslíbení. Sám se nikdy nevystavoval poku-
šení, ale když na něho dolehlo, nepropadal šení, ale když na něho dolehlo, nepropadal 
zoufalství. Stejně bychom se měli chovat zoufalství. Stejně bychom se měli chovat 
i my.“ (DA 128, TV 77) i my.“ (DA 128, TV 77) 

Když procházíme ohněm zkoušek, někdy Když procházíme ohněm zkoušek, někdy 
se spíše popálíme, než očistíme. Proto je vel-se spíše popálíme, než očistíme. Proto je vel-
mi potěšující vědět, že i když v pokušení pad-mi potěšující vědět, že i když v pokušení pad-
neme, máme naději, protože Ježíš stál pevně. neme, máme naději, protože Ježíš stál pevně. 
Dobrou zprávou je, že Ježíš nesl náš hřích, Dobrou zprávou je, že Ježíš nesl náš hřích, 
zaplatil trest za to, že jsme neodolali poku-zaplatil trest za to, že jsme neodolali poku-
šení, které na nás přišlo (ať už šlo o cokoli). šení, které na nás přišlo (ať už šlo o cokoli). 
Ježíš obstál v takovém ohni zkoušky, jakému Ježíš obstál v takovém ohni zkoušky, jakému 
nebyl a nebude nikdo z nás vystaven. Proto nebyl a nebude nikdo z nás vystaven. Proto 
nás Bůh nikdy neodvrhne a neopustí. Naději nás Bůh nikdy neodvrhne a neopustí. Naději 
má i největší hříšník (1Tm 1,15).má i největší hříšník (1Tm 1,15).

Jakým pokušením čelíš zrovna teď? Modli se a pros Boha, aby tě naučil, jak žít podle 
Ježíšova příkladu. Pamatuj, že nemusíme podlehnout pokušení! Pamatuj také, že pokud 
podlehneme, máme věrného a laskavého Spasitele.

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
5Pak ho ďábel vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království země6a řekl: „Tobě dám všechnu moc i slávu těch království, poněvadž mně je dána, a komu chci, tomu ji dám:7Budeš-li se mi klanět, bude to všechno tvé.“8Ježíš mu odpověděl: „ Je psáno: Budeš se klanět Hospodinu, Bohu svému, a jeho jediného uctívat.“9Pak ho ďábel přivedl do Jeruzaléma, postavil ho na vrcholek chrámu a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, vrhni se odtud dolů;10vždyť je psáno ‚andělům svým dá o tobě příkaz, aby tě ochránili‘11a ‚na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou svou na kámen‘.“12Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: nebudeš pokoušet Hospodina Boha svého.“13Když ďábel skončil všechna pokušení, odešel od něho až do dané chvíle.

-jcHB
Zvýraznění
Kdo prochází zkouškou, ať neříká, že ho pokouší Pán. Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší.

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění
Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného přijetí: Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já k nim patřím na prvním místě.

-jcHB
Zvýraznění
1Plný Ducha svatého vrátil se Ježíš od Jordánu; Duch ho vodil po poušti2čtyřicet dní a ďábel ho pokoušel. V těch dnech nic nejedl, a když se skončily, vyhladověl.3Ďábel mu řekl: „Jsi-li Syn Boží, řekni tomuto kamení, ať je z něho chléb.“4Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: Člověk nebude živ jenom chlebem.“5Pak ho ďábel vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království země6a řekl: „Tobě dám všechnu moc i slávu těch království, poněvadž mně je dána, a komu chci, tomu ji dám:7Budeš-li se mi klanět, bude to všechno tvé.“8Ježíš mu odpověděl: „ Je psáno: Budeš se klanět Hospodinu, Bohu svému, a jeho jediného uctívat.“9Pak ho ďábel přivedl do Jeruzaléma, postavil ho na vrcholek chrámu a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, vrhni se odtud dolů;10vždyť je psáno ‚andělům svým dá o tobě příkaz, aby tě ochránili‘11a ‚na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou svou na kámen‘.“12Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: nebudeš pokoušet Hospodina Boha svého.“13Když ďábel skončil všechna pokušení, odešel od něho až do dané chvíle.14Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm se rozšířila po celém okolí.15Učil v jejich synagógách a všichni ho velmi chválili.16Přišel do Nazareta, kde vyrostl. Podle svého obyčeje vešel v sobotní den do synagógy a povstal, aby četl z Písma.17Podali mu knihu proroka Izaiáše; otevřel ji a nalezl místo, kde je psáno:18‚Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst; poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu,19abych vyhlásil léto milosti Hospodinovy.‘20Pak zavřel knihu, dal ji sluhovi a posadil se; a oči všech v synagóze byly na něj upřeny.21Promluvil k nim: „Dnes se splnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli.“22Všichni mu přisvědčovali a divili se slovům milosti, vycházejícím z jeho úst. A říkali: „Což to není syn Josefův?“23On jim odpověděl: „Jistě mi řeknete toto přísloví: Lékaři, uzdrav sám sebe! O čem jsme slyšeli, že se dálo v Kafarnaum, učiň i zde, kde jsi doma.“24Řekl: „Amen, pravím vám, žádný prorok není vítán ve své vlasti.25Po pravdě vám říkám: Mnoho vdov bylo v Izraeli za dnů Eliášových, kdy se zavřelo nebe na tři a půl roku a na celou zemi přišel veliký hlad.26A k žádné z nich nebyl Eliáš poslán, nýbrž jen k oné vdově do Sarepty v zemi sidónské.27A mnoho malomocných bylo v Izraeli za proroka Elizea, a žádný z nich nebyl očištěn, jen syrský Náman.“28Když to slyšeli, byli všichni v synagóze naplněni hněvem.29Vstali, vyhnali ho z města a vedli ho až na sráz hory, na níž bylo jejich město vystavěno, aby ho svrhli dolů.30On však prošel jejich středem a bral se dál.31Odešel do galilejského města Kafarnaum a učil je v sobotu.32Žasli nad jeho učením, poněvadž jeho slovo mělo moc.33V synagóze byl člověk, který byl posedlý nečistým duchem; ten vzkřikl velikým hlasem:34„Co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zahubit? Vím, kdo jsi. Jsi svatý Boží.“35Ale Ježíš mu pohrozil: „Umlkni a vyjdi z něho!“ Zlý duch jím smýkl doprostřed a vyšel z něho, aniž mu uškodil.36Na všechny padl úžas a říkali si navzájem: „Jaké je to slovo, že v moci a síle přikazuje nečistým duchům a oni vyjdou!“37A pověst o něm se rozhlásila po všech místech okolní krajiny.38Povstal a odešel ze synagógy do Šimonova domu. Šimonova tchyně byla soužena silnou horečkou; i prosili ho za ni.39Postavil se nad ní, pohrozil horečce a ta ji opustila. Ihned vstala a obsluhovala je.40Když slunce zapadlo, všichni k němu přiváděli své nemocné, kteří trpěli rozličnými neduhy; on vzkládal ruce na každého z nich a uzdravoval je.41Z mnohých vycházeli i démoni a křičeli: „Ty jsi Boží Syn!“ Hrozil jim a nedovoloval jim mluvit, protože věděli, že je Mesiáš.42Když nastal den, vyšel z domu a šel na pusté místo; zástupy ho hledaly. Přišly až k němu a zdržovaly ho, aby od nich neodcházel.43Řekl jim: „Také ostatním městům musím zvěstovat Boží království, vždyť k tomu jsem byl poslán.“44A kázal v judských synagógách.
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TRVALÉ DĚDICTVÍ
6Z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek, 7aby 
se pravost vaší víry, mnohem drahocennější než pomíjející zlato, jež přece též bývá zkoušeno 
ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus. 8Ač jste ho neviděli, 
milujete ho; ač ho ani nyní nevidíte, přec v něho věříte a jásáte nevýslovnou, vznešenou radostí, 
9a tak docházíte cíle víry, spasení duší. (1Pt 1,6–9)

Osobní studium

Uvažuj podrobně o textu 1Pt 1,6.7. Co Petr Uvažuj podrobně o textu 1Pt 1,6.7. Co Petr 
říká o naší motivaci vytrvat ve zkouškách?říká o naší motivaci vytrvat ve zkouškách?

Petr píše lidem, kteří zápasili s obtíže-Petr píše lidem, kteří zápasili s obtíže-
mi a často se cítili nesmírně osamělí. Psal mi a často se cítili nesmírně osamělí. Psal 
„vyvoleným, kteří přebývají jako cizinci „vyvoleným, kteří přebývají jako cizinci 
v diaspoře v Pontu, Galacii, Kappadokii, Asii v diaspoře v Pontu, Galacii, Kappadokii, Asii 
a Bithynii“ (1Pt 1,1). Tuto oblast dnes známe a Bithynii“ (1Pt 1,1). Tuto oblast dnes známe 
jako západní Turecko. O několik veršů poz-jako západní Turecko. O několik veršů poz-
ději Petr říká, že ví o „zármutku rozmani-ději Petr říká, že ví o „zármutku rozmani-
tých zkoušek“ (1Pt 1,6). tých zkoušek“ (1Pt 1,6). 

Co má Petr na mysli, když říká, že žijí jako Co má Petr na mysli, když říká, že žijí jako 
„cizinci v diaspoře“? Jak by to mohlo zhoršit „cizinci v diaspoře“? Jak by to mohlo zhoršit 
jejich zkoušky a obtíže?jejich zkoušky a obtíže?

Být křesťanem bylo v těch dobách něco Být křesťanem bylo v těch dobách něco 
nového. Následovníků Krista bylo málo. nového. Následovníků Krista bylo málo. 
Na různých místech, kde se nacházeli, byli Na různých místech, kde se nacházeli, byli 
výraznou menšinou. Často byli nepochope-výraznou menšinou. Často byli nepochope-
ni, v horším případě pronásledováni. Petr je ni, v horším případě pronásledováni. Petr je 

však ujišťuje, že tyto zkoušky nejsou náhod-však ujišťuje, že tyto zkoušky nejsou náhod-
né ani nesmyslné (1Pt 1,6.7). Ti, kteří vytrvají né ani nesmyslné (1Pt 1,6.7). Ti, kteří vytrvají 
v „rozmanitých zkouškách“, prokážou pra-v „rozmanitých zkouškách“, prokážou pra-
vost své víry.vost své víry.

Uvažuj o textu 1Pt 1,6–9. Jaké ujištění Petr Uvažuj o textu 1Pt 1,6–9. Jaké ujištění Petr 
dává věřícím, kteří se nacházejí uprostřed dává věřícím, kteří se nacházejí uprostřed 
zkoušek? Co tato naděje znamená pro tebe?zkoušek? Co tato naděje znamená pro tebe?

 Ať už utrpení a zkoušky, kterými prochá- Ať už utrpení a zkoušky, kterými prochá-
zeli věřící, byly jakékoli, nedalo se to porov-zeli věřící, byly jakékoli, nedalo se to porov-
nat s věčností, která je čeká, až se Kristus nat s věčností, která je čeká, až se Kristus 
vrátí. Petrova slova k nim jsou Božími slovy vrátí. Petrova slova k nim jsou Božími slovy 
k nám, ať už čelíme čemukoli. Ať jsou naše k nám, ať už čelíme čemukoli. Ať jsou naše 
zkoušky jakkoli těžké nebo bolestivé, nikdy zkoušky jakkoli těžké nebo bolestivé, nikdy 
nesmíme ztratit ze zřetele cíl: věčný život nesmíme ztratit ze zřetele cíl: věčný život 
v nebi a na nové zemi – bez bolesti, utrpení v nebi a na nové zemi – bez bolesti, utrpení 
a smrti. Toto nádherné zaslíbení je zaručeno a smrti. Toto nádherné zaslíbení je zaručeno 
Ježíšovou smrtí. Proto je důležité, abychom Ježíšovou smrtí. Proto je důležité, abychom 
neztratili víru v něj. Uprostřed zkoušek neztratili víru v něj. Uprostřed zkoušek 
prosme Boha, aby nás očistil od všeho, co prosme Boha, aby nás očistil od všeho, co 
naší víře stojí v cestě.naší víře stojí v cestě.

Jakými zkouškami procházíš právě teď? V čem potřebuješ od Boha největší pomoc, abys 
zvládl obtíže, kterým čelíš? Co je pro tebe v takových situacích nejdůležitější?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
1Pt1:1-51Petr, apoštol Ježíše Krista, vyvoleným, kteří přebývají jako cizinci v diaspoře v Pontu, Galacii, Kappadokii, Asii a Bithynii2a byli předem vyhlédnuti od Boha Otce a posvěceni Duchem, aby se poslušně odevzdali Ježíši Kristu a byli očištěni pokropením jeho krví: Milost vám a pokoj v hojnosti.3Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději.4Dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích5a Boží moc vás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase.

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení
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ZKOUŠKA OHNĚM

Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho roz-
hodnutí. (Ř 8,28)

Osobní studium

Alex měl velmi problematické mládí: drogy, Alex měl velmi problematické mládí: drogy, 
násilí, nějaký čas strávil dokonce ve věze-násilí, nějaký čas strávil dokonce ve věze-
ní. Ale pak, díky laskavosti místního člena ní. Ale pak, díky laskavosti místního člena 
sboru (jehož Alex původně okradl), se Alex sboru (jehož Alex původně okradl), se Alex 
dozvěděl o Bohu a odevzdal své srdce Ježíši. dozvěděl o Bohu a odevzdal své srdce Ježíši. 
Přestože měl stále své problémy a zápasy Přestože měl stále své problémy a zápasy 
a přestože některé věci z jeho minulosti ne-a přestože některé věci z jeho minulosti ne-
ustále přetrvávaly, Alex byl v Ježíši novým ustále přetrvávaly, Alex byl v Ježíši novým 
člověkem. Miloval Boha a snažil se svou člověkem. Miloval Boha a snažil se svou 
lásku projevit zachováváním Božích při-lásku projevit zachováváním Božích při-
kázání (1J 5,1.2). V jednu chvíli Alex pocítil, kázání (1J 5,1.2). V jednu chvíli Alex pocítil, 
že by se měl stát kazatelem. Všechno tomu že by se měl stát kazatelem. Všechno tomu 
nasvědčovalo. Bez pochybností odpověděl nasvědčovalo. Bez pochybností odpověděl 
na Boží volání.na Boží volání.

Na vysoké škole mu to šlo zpočátku dob-Na vysoké škole mu to šlo zpočátku dob-
ře. Potom se však postupně začaly jeho jis-ře. Potom se však postupně začaly jeho jis-
toty rozpadat. Přišel o zdroj peněz, blízký toty rozpadat. Přišel o zdroj peněz, blízký 
přítel se obrátil proti němu a vznesl pro-přítel se obrátil proti němu a vznesl pro-
ti němu falešná obvinění, která poškodila ti němu falešná obvinění, která poškodila 
jeho pověst. Navíc byl skoro stále nemocný. jeho pověst. Navíc byl skoro stále nemocný. 
Nikdo nevěděl proč, ale výrazně to ovlivnilo Nikdo nevěděl proč, ale výrazně to ovlivnilo 
jeho studium. Bál se, že bude muset úplně jeho studium. Bál se, že bude muset úplně 

odejít ze školy. Kromě toho bojoval s nelí-odejít ze školy. Kromě toho bojoval s nelí-
tostným pokušením znovu začít užívat dro-tostným pokušením znovu začít užívat dro-
gy, které si mohl snadno obstarat. V jednom gy, které si mohl snadno obstarat. V jednom 
momentě se to dokonce stalo. Alex nemohl momentě se to dokonce stalo. Alex nemohl 
pochopit, proč se to všechno děje, zvláště pochopit, proč se to všechno děje, zvláště 
když si byl jistý, že ho na tuto cestu nasmě-když si byl jistý, že ho na tuto cestu nasmě-
roval Hospodin. Mýlil se? Pokud ano, byla roval Hospodin. Mýlil se? Pokud ano, byla 
celá jeho zkušenost s Bohem obrovskou celá jeho zkušenost s Bohem obrovskou 
chybou? Pochybnosti měl dokonce i o sa-chybou? Pochybnosti měl dokonce i o sa-
motných základech své víry. motných základech své víry. 

Představ si, že by uprostřed takové krize Představ si, že by uprostřed takové krize 
za tebou Alex přišel a požádal tě o radu. Co za tebou Alex přišel a požádal tě o radu. Co 
bys mu řekl? Jaké jsou tvoje vlastní zkuše-bys mu řekl? Jaké jsou tvoje vlastní zkuše-
nosti, které by někomu, jako byl Alex, mohly nosti, které by někomu, jako byl Alex, mohly 
pomoci? Jaké biblické verše bys použil? Jak pomoci? Jaké biblické verše bys použil? Jak 
mohou být v takové situaci užitečné násle-mohou být v takové situaci užitečné násle-
dující verše?dující verše?
Př 3Př 3

Jr 29,13Jr 29,13

Ř 8,28Ř 8,28

2K 12,92K 12,9

Žd 13,5Žd 13,5

Téměř všichni, kdo následují Boha, procházejí krizemi, během nichž jsou v pokušení po-
chybovat o jeho vedení. V takových situacích je důležité držet se zaslíbení, připomínat si, 
jak nás vedl v minulosti, a modlit se za víru a vytrvalost. Pán se nás nikdy nevzdá. Otázka 
pro nás zní: Jak nepodlehnout pokušení vzdát to?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
1Každý, kdo věří, že Ježíš je Kristus, je zrozen z Boha; a kdo má rád otce, má rád i jeho dítě.2Podle toho poznáváme, že milujeme Boží děti, když milujeme Boha a jeho přikázání zachováváme.

-jcHB
Zvýraznění
1Můj synu, na mé učení nezapomínej, ať tvé srdce příkazy mé dodržuje.2Prodlouží ti dny a léta života a přidají ti pokoj.3Ať tě neopouští milosrdenství a věrnost! Přivaž si je na hrdlo, napiš je na tabulku svého srdce.4Tak najdeš milost a uznání v očích Božích i lidských.5Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.6Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.7Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.8To dá tvému tělu zdraví a svěžest tvým kostem.9Cti Hospodina ze svého majetku i prvotinami z celé své úrody!10Bohatě se naplní tvé sýpky, moštem budou přetékat tvé kádě.11Neodvrhuj, můj synu, Hospodinovo kárání, neprotiv se jeho domlouvání.12Vždyť Hospodin domlouvá tomu, koho miluje, jako otec synu, v němž nalezl zalíbení.13Blaze člověku, jenž našel moudrost, člověku, jenž došel rozumnosti.14Nabýt jí je lepší nežli nabýt stříbra, její výnos je nad ryzí zlato.15Je drahocennější než perly, nevyrovnají se jí žádné tvé skvosty.16V její pravici je dlouhověkost, v její levici bohatství a čest.17Její cesty vedou k blaženosti, všechny její stezky ku pokoji.18Stromem života je těm, kdo se jí chopí, blaze těm, kdo se jí drží.19Hospodin moudrostí založil zemi, nebesa upevnil rozumností,20propastné tůně se jeho věděním rozpoltily a mraky vydaly krůpěje rosy.21Můj synu, ať toto ti nesejde z očí. Zachovej si pohotovost a důvtip.22To dá tvé duši život a milost tvému hrdlu.23Tehdy půjdeš bezpečně svou cestou, tvá noha se neporaní.24Ulehneš-li, nebudeš se strachovat, ulehneš a příjemný bude tvůj spánek.25Neboj se náhlého strachu, až přijde spoušť na svévolníky.26Hospodin bude po tvém boku, bude střežit před pastí tvou nohu.27Neodpírej dobrodiní těm, kteří je potřebují, je-li v tvé moci je prokázat.28Neříkej svému bližnímu: „Jdi a přijď zase a dám ti to zítra,“ když to máš s sebou.29Nechystej nic zlého na svého bližního, který s tebou důvěřivě bydlí.30S nikým neměj spory bez důvodu, jestliže se proti tobě nedopustil zlého.31Nezáviď násilníkovi, žádnou z jeho cest si nezvol.32Neboť Hospodin má neupřímného v ohavnosti, s přímými však je v důvěrném obecenství.33Hospodinovo prokletí spočívá na domě svévolníka, jeho požehnání na obydlí spravedlivých.34Vysmívá se posměvačům, pokorným však dává milost.35Čest připadne moudrým do dědictví, hlupáci si však odnesou hanbu.

-jcHB
Zvýraznění
Budete mě hledat a naleznete mě , když se mne budete dotazovat celým svým srdcem.

-jcHB
Zvýraznění
Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí.

-jcHB
Zvýraznění
„Ale on (Pán) mi řekl: „Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla.“ A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova.“

-jcHB
Zvýraznění
Nedejte se vést láskou k penězům; buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl: ‚Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.‘
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PODNĚTY K ZAMYŠLENÍ
Přečtěte si 25. kapitolu „Odchod z Egypta“ a 26. kapitolu „Putování pouští“ z knihy Přečtěte si 25. kapitolu „Odchod z Egypta“ a 26. kapitolu „Putování pouští“ z knihy 

Na úsvitu dějinNa úsvitu dějin (PP 281–302; NUD 132–141) a 12. kapitolu „Zápas v poušti“ z knihy  (PP 281–302; NUD 132–141) a 12. kapitolu „Zápas v poušti“ z knihy Touha věkůTouha věků 
(DA 114–123; TV 68–75).  (DA 114–123; TV 68–75).  

„Hospodin odpradávna vedl svůj lid do Refídimu a může se rozhodnout vést tam i nás, „Hospodin odpradávna vedl svůj lid do Refídimu a může se rozhodnout vést tam i nás, 
aby vyzkoušel naši věrnost. Ne vždy nás přivede na příjemná místa. Pokud by tomu tak aby vyzkoušel naši věrnost. Ne vždy nás přivede na příjemná místa. Pokud by tomu tak 
bylo, ve vlastní soběstačnosti bychom zapomněli, že nám pomáhá. Touží se nám zjevit bylo, ve vlastní soběstačnosti bychom zapomněli, že nám pomáhá. Touží se nám zjevit 
a odhalit nám bohaté zdroje, které máme k dispozici. Dovoluje, aby na nás dopadly zkoušky a odhalit nám bohaté zdroje, které máme k dispozici. Dovoluje, aby na nás dopadly zkoušky 
a zklamání, abychom si uvědomili svoji bezmocnost a naučili se ho volat o pomoc. Může a zklamání, abychom si uvědomili svoji bezmocnost a naučili se ho volat o pomoc. Může 
způsobit, že z tvrdé skály vytrysknou chladivé proudy vody. Dokud nebudeme stát tváří způsobit, že z tvrdé skály vytrysknou chladivé proudy vody. Dokud nebudeme stát tváří 
v tvář Bohu a dokud si neuvědomíme, jak nás vnímá Bůh, nikdy nepochopíme, kolik břemen v tvář Bohu a dokud si neuvědomíme, jak nás vnímá Bůh, nikdy nepochopíme, kolik břemen 
za nás nesl a co všechno by byl ochoten vzít na sebe, kdybychom mu to s dětskou důvěrou za nás nesl a co všechno by byl ochoten vzít na sebe, kdybychom mu to s dětskou důvěrou 
odevzdali.“ (RH, 7. dubna 1903)odevzdali.“ (RH, 7. dubna 1903)

Otázky k rozhovoru
1.  O pokušení často mluvíme jako o osobní věci, kterou samozřejmě také je. Existují však 

i nějaká společná pokušení, před kterými bychom se měli mít na pozoru jako sbor nebo 
jako církev? Pokud ano, jaká?

2.  Zeptejte se těch, kteří jsou ochotni mluvit o některém z „nepříjemných míst“, kam se 
dostali. Proč bylo nepříjemné? Pokud by se vrátil čas a prožívali by stejné zkoušky zno-
vu, bylo by něco jinak?

3.  Všichni rozumíme tomu, že Bůh dovoluje, aby nás očistily a zušlechtily prožité zkoušky. 
Jak ale rozumíme situaci, kdy se zdá, že zkoušky nemají žádný význam – například ně-
kdo zemře při automobilové nehodě. 

4.  Jako třída si najděte čas na společnou modlitbu jeden za druhého, aby vám Bůh dával 
sílu zůstat ve zkouškách věrný.

5.  Víte o někom, kdo čelil zkouškám a ztratil směr? Pokud ano, co konkrétně byste mohli 
udělat, abyste takovému člověku pomohli?

Praktický závěr
  Podělte se s ostatními ve skupině o to, co praktického jste se naučili z této lekce při 

studiu Bible. Jak lze toto naučení uvést do každodenního života?

Podněty k modlitbám
  Modlete se jeden za druhého, za své radosti i starosti.
  Modlete se spolu za ty, kteří z nějakého důvodu přestávají či již přestali navštěvovat 

vaše společenství. Jak jim můžete dát najevo, že je máte stále rádi?
  Modlete se i za  lidi ve svém okolí (přátele, sousedy, příbuzné…), kterým byste rádi 

představili Boží lásku.

Konkrétní modlitební seznam mé třídy sobotní školy:
______________________________________________________________________________   ______________________________________ ______________________________________  
______________________________________________________________________________   ______________________________________ ______________________________________

 21:08

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění
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Týden od 17. do 23. červenceLekce Lekce 4

4

Tvář Zlatníka 
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 tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni k jeho obrazu 
ve stále větší slávě – to vše mocí Ducha Páně.“ (2 K 3,18)

Při svém pobytu v Indii vzala misionářka Amy Carmichaelová skupinku dětí do tradič-Při svém pobytu v Indii vzala misionářka Amy Carmichaelová skupinku dětí do tradič-
ního zlatnictví. Uprostřed ohně tam na žhavých uhlících dřevěného uhlí ležela zakřivená ního zlatnictví. Uprostřed ohně tam na žhavých uhlících dřevěného uhlí ležela zakřivená 
střešní taška. Na ní se ohřívala směs soli, tamarindu a cihlového prachu. Do této směsi střešní taška. Na ní se ohřívala směs soli, tamarindu a cihlového prachu. Do této směsi 
zlatník vložil surové zlato. Když oheň směs rozehřál, zlato se vyčistilo. Zlatník je z ohně zlatník vložil surové zlato. Když oheň směs rozehřál, zlato se vyčistilo. Zlatník je z ohně 
kleštěmi vyndal, prohlédl, a jestliže se mu zdálo, že není ještě dostatečně čisté, vložil ho kleštěmi vyndal, prohlédl, a jestliže se mu zdálo, že není ještě dostatečně čisté, vložil ho 
do ohně znovu s novou směsí. Pokaždé, když dal zlato opět do ohně, zvýšil teplotu. Děti do ohně znovu s novou směsí. Pokaždé, když dal zlato opět do ohně, zvýšil teplotu. Děti 
chtěly vědět, jak zlatník pozná, že už je zlato dost čisté. Odpověděl: „Když v něm vidím svou chtěly vědět, jak zlatník pozná, že už je zlato dost čisté. Odpověděl: „Když v něm vidím svou 
tvář.“ (CARMICHAELOVÁ, Amy, tvář.“ (CARMICHAELOVÁ, Amy, Learning of God. Learning of God. Fort Washington, PA: Christian Literature Fort Washington, PA: Christian Literature 
Crusade, 1989, s. 50)Crusade, 1989, s. 50)

Bůh nás chce očistit, zušlechtit jako zlato, abychom odráželi jeho obraz. To je nádherný Bůh nás chce očistit, zušlechtit jako zlato, abychom odráželi jeho obraz. To je nádherný 
cíl. Je pozoruhodné, že charakter podobný Kristovu se v nás rozvíjí právě tehdy, když pro-cíl. Je pozoruhodné, že charakter podobný Kristovu se v nás rozvíjí právě tehdy, když pro-
cházíme životními zkouškami.cházíme životními zkouškami.

Osnova lekce 
Bůh dokáže i těžké a smutné situace (které nejsou jeho dílem) využít k tomu, aby z nich Bůh dokáže i těžké a smutné situace (které nejsou jeho dílem) využít k tomu, aby z nich 

„vytěžil“ maximum pro nás a pro proměnu našeho charakteru k jeho obrazu. V kontextu „vytěžil“ maximum pro nás a pro proměnu našeho charakteru k jeho obrazu. V kontextu 
velkého sporu dobra a zla je to velké svědectví o moci Boží lásky.velkého sporu dobra a zla je to velké svědectví o moci Boží lásky.

•  Ř 8,29: Boží touha: obnova jeho obrazu v hříšných lidech (neděle)•  Ř 8,29: Boží touha: obnova jeho obrazu v hříšných lidech (neděle)
•  Jb 23,1–10: Svědectví Jóbova charakteru (pondělí)•  Jb 23,1–10: Svědectví Jóbova charakteru (pondělí)
•  Mt 25,34–40: Charakter Ježíšových následovníků (úterý)•  Mt 25,34–40: Charakter Ježíšových následovníků (úterý)
•  Da 12,4–10: Charakter Božích dětí v době konce (středa)•  Da 12,4–10: Charakter Božích dětí v době konce (středa)
•  Ef 4,11–16: Boží obraz odrážený společenstvím (čtvrtek)•  Ef 4,11–16: Boží obraz odrážený společenstvím (čtvrtek)

  Podělte se ve skupině o to, co jste v posledním týdnu zažili. Jak vás tento prožitek 
ovlivnil ve vašem duchovním životě?

  Řekněte ostatním o situaci, kdy jste v poslední době vnímali výrazný projev Boží 
přítomnosti ve vašem životě. Vyjádřete veřejně Bohu své poděkování.

Budování společenstvíBudování společenství

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
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PODOBNI JEHO OBRAZU

Které předem vyhlédl, ty také předem určil, aby přijali podobu jeho Syna, tak aby byl prvoroze-
ný mezi mnoha bratřími. (Ř 8,29)

Osobní studium

Na počátku nás Bůh stvořil ke svému ob-Na počátku nás Bůh stvořil ke svému ob-
razu (Gn 1,27), ale jeho stvoření je naruše-razu (Gn 1,27), ale jeho stvoření je naruše-
no hříchem. Tato zkáza je viditelná všude. no hříchem. Tato zkáza je viditelná všude. 
Všichni jsme byli hříchem poznamenáni Všichni jsme byli hříchem poznamenáni 
(Ř 3,10–19). Bůh nám však touží vrátit to, (Ř 3,10–19). Bůh nám však touží vrátit to, 
o co jsme vinou hříchu přišli. Právě do to-o co jsme vinou hříchu přišli. Právě do to-
hoto kontextu zapadá náš úvodní verš. Od-hoto kontextu zapadá náš úvodní verš. Od-
haluje Boží plán, že ti, kdo podřídí svůj život haluje Boží plán, že ti, kdo podřídí svůj život 
Duchu svatému, mohou přijmout „podobu Duchu svatému, mohou přijmout „podobu 
jeho Syna“ (Ř 8,29).jeho Syna“ (Ř 8,29).

Obnova má v sobě i další rozměr. „V člo-Obnova má v sobě i další rozměr. „V člo-
věku má být obnoven Boží obraz. Při zdo-věku má být obnoven Boží obraz. Při zdo-
konalování lidské povahy jde o Boží čest konalování lidské povahy jde o Boží čest 
i o čest Kristovu.“ (DA 671; TV 429.430)i o čest Kristovu.“ (DA 671; TV 429.430)

Jak rozumíš uvedenému citátu? Uvažuj Jak rozumíš uvedenému citátu? Uvažuj 
o něm v kontextu následujících veršů.o něm v kontextu následujících veršů.
Jb 1b 1

Mt 5,16Mt 5,16

1K 4,91K 4,9

Ef 3,10Ef 3,10

Jako křesťané nesmíme zapomenout, že Jako křesťané nesmíme zapomenout, že 
jsme uprostřed kosmického dramatu. Všu-jsme uprostřed kosmického dramatu. Všu-
de kolem nás se odehrává spor mezi Kristem de kolem nás se odehrává spor mezi Kristem 
a satanem. Boj má mnoho podob a projevuje a satanem. Boj má mnoho podob a projevuje 
se různě. A ačkoli je toho mnoho skrytého, se různě. A ačkoli je toho mnoho skrytého, 
můžeme pochopit, že jako Kristovi násle-můžeme pochopit, že jako Kristovi násle-
dovníci máme v tomto dramatu úkol a svý-dovníci máme v tomto dramatu úkol a svý-
mi životy můžeme vzdávat Kristu čest.mi životy můžeme vzdávat Kristu čest.

Představ si, že jsi na hřišti velkého stadionu. Na tribuně na jedné straně sedí nebeské by-
tosti věrné Pánu a na druhé straně jsou bytosti, které se s Luciferem postavily proti Bohu. 
Pokud by se tvůj život za posledních čtyřiadvacet hodin odehrával na tomto hřišti, která 
strana by ti více tleskala? Co naznačuje tvoje odpověď?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.

-jcHB
Zvýraznění
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 činil dobro, není ani jeden.13Hrob otevřený je jejich hrdlo, svým jazykem mluví jen lest, hadí jed skrývají ve rtech,14jejich ústa jsou samá kletba a hořkost,15jejich nohy spěchají prolévat krev,16zhouba a bída je na jejich cestách;17nepoznali cestu pokoje18a úctu před Bohem nemají.‘19Víme, že co zákon říká, říká těm, kdo jsou pod zákonem, aby byla umlčena každá ústa a aby celý svět byl před Bohem usvědčen z viny.

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění
1Byl muž v zemi Úsu jménem Jób; byl to muž bezúhonný a přímý, bál se Boha a vystříhal se zlého.2Narodilo se mu sedm synů a tři dcery.3Jeho stáda čítala sedm tisíc ovcí, tři tisíce velbloudů, pět set spřežení skotu a pět set oslic. Měl také velmi mnoho služebnictva. Ten muž předčil všechny syny dávnověku.4Jeho synové strojívali doma hodokvasy, každý ve svůj den, a zvali i své tři sestry, aby s nimi hodovaly a pily.5Když uplynuly dny hodokvasu, Jób pro ně posílal a posvěcoval je. Za časného jitra obětoval oběti zápalné za každého z nich; říkal si totiž: „Možná, že moji synové zhřešili a zlořečili v srdci Bohu.“ Tak činil Jób po všechny dny.6Nastal pak den, kdy přišli synové Boží, aby předstoupili před Hospodina; přišel mezi ně i satan.7Hospodin se satana zeptal: „Odkud přicházíš?“ Satan Hospodinu odpověděl: „Procházel jsem zemi křížem krážem.“8Hospodin se satana zeptal: „Zdalipak sis všiml mého služebníka Jóba? Nemá na zemi sobě rovného. Je to muž bezúhonný a přímý, bojí se Boha a vystříhá se zlého.“9Satan však Hospodinu odpověděl: „Cožpak se Jób bojí Boha bezdůvodně?10Vždyť jsi ho ze všech stran ohradil, rovněž jeho dům 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 očí zlořečit.“12Hospodin na to satanovi odvětil: „Nuže, měj si moc nade vším, co mu patří, pouze na něho ruku nevztahuj.“ A satan od Hospodina odešel.13Nastal pak den, kdy Jóbovi synové a dcery hodovali a pili víno v domě svého prvorozeného bratra.14Tu přišel k Jóbovi posel a řekl: „Právě orali s dobytkem a při něm se popásaly oslice.15Vtom přitrhli Šebovci, pobrali je a čeleď pobili ostřím meče. Unikl jsem jenom já a oznamuji ti to .“16Ještě nedomluvil, když přišel další a řekl: „Z nebe spadl Boží oheň, zachvátil ovce a čeleď pozřel. Unikl jsem jenom já a oznamuji ti to .“17Ještě nedomluvil, když přišel další a řekl: „Kaldejci rozdělení do tří houfů napadli velbloudy, pobrali je a čeleď pobili ostřím meče. Unikl jsem jenom já a oznamuji ti to .“18Ještě nedomluvil, když přišel další a řekl: „Tvoji synové a dcery hodovali a pili víno v domě svého prvorozeného bratra.19Vtom se zvedl od pouště silný vítr a opřel se ze všech čtyř stran do domu. Ten se na mladé lidi zřítil a oni zahynuli. Unikl jsem jenom já a oznamuji ti to .“20Tu Jób povstal, roztrhl svou řízu a oholil si hlavu. Potom padl k zemi, klaněl se21a pravil: „Z života své matky jsem vyšel nahý, nahý se tam vrátím. Hospodin dal, Hospodin vzal; jméno Hospodinovo buď požehnáno.“22Při tom všem se Jób nijak neprohřešil a neřekl proti Bohu nic nepatřičného.

-jcHB
Zvýraznění
Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.

-jcHB
Zvýraznění
Skoro se mi zdá, že nás apoštoly Bůh určil na poslední místo, jako vydané na smrt; stali jsme se divadlem světu, andělům i lidem.

-jcHB
Zvýraznění
Bůh chce, aby nebeským vládám a mocnostem bylo nyní skrze církev dáno poznat jeho mnohotvarou moudrost.



| 27  

4 | Tvář Zlatníka Po | 18. července

VÍRA UPROSTŘED ZKOUŠEK

Jób na to odpověděl: 2„Také dnes zní moje lkání vzpurně, vzdychám pod rukou, která mě tíží. 3Kéž 
bych věděl, kde ho najdu. Vydal bych se k jeho sídlu, 4předložil bych mu svou při a plno důkazů 
by podala má ústa. 5Chtěl bych vědět, jakými slovy by odpověděl, porozumět tomu, co mi řekne. 
6Ukáže svou velkou moc, až povede spor se mnou? Nikoli, jistě by mi dopřál sluchu. 7Jako přímý 
bych se před ním obhajoval, navždy unikl bych svému soudci. 8Půjdu-li vpřed, není nikde, jestliže 
zpět, též ho nepostřehnu, 9jestliže něco učiní vlevo, neuzřím ho, skryje-li se vpravo, neuvidím to. 
10Zato on zná moji cestu; ať mě zkouší, vyjdu jako zlato. (Jb 23,1–10)

Osobní studium

Je určitě strašné být uprostřed bitvy, nebo Je určitě strašné být uprostřed bitvy, nebo 
dokonce války. Situace je ještě horší, pokud dokonce války. Situace je ještě horší, pokud 
nepřítele nevidíme a netušíme, z které stra-nepřítele nevidíme a netušíme, z které stra-
ny nás napadne. Jako křesťané prožíváme ny nás napadne. Jako křesťané prožíváme 
něco podobného. Víme, že síly Božího nepří-něco podobného. Víme, že síly Božího nepří-
tele jsou nablízku, a můžeme je cítit v našich tele jsou nablízku, a můžeme je cítit v našich 
životech. A přece musíme ve víře kráčet životech. A přece musíme ve víře kráčet 
vpřed. Potřebujeme důvěřovat tomu, který vpřed. Potřebujeme důvěřovat tomu, který 
je „Neviditelný“ (Žd 11,27).je „Neviditelný“ (Žd 11,27).

Uvažuj o textu Jb 23,1–10. Co bylo pod-Uvažuj o textu Jb 23,1–10. Co bylo pod-
statou Jóbova zápasu? Co nemohl vidět? Co statou Jóbova zápasu? Co nemohl vidět? Co 
mu pomáhalo věřit i přes všechno trápení, mu pomáhalo věřit i přes všechno trápení, 
kterému byl vystaven?kterému byl vystaven?

I uprostřed strašných zkoušek Jób důvě-I uprostřed strašných zkoušek Jób důvě-
řoval Bohu. Navzdory všemu špatnému byl řoval Bohu. Navzdory všemu špatnému byl 
Jób odhodlán vydržet. A jedna z myšlenek, Jób odhodlán vydržet. A jedna z myšlenek, 
které mu pomohly vytrvat, byla touha být které mu pomohly vytrvat, byla touha být 
jako zlato. Ne nějaká zlatá medaile. Jób se jako zlato. Ne nějaká zlatá medaile. Jób se 
díval do budoucnosti a uvědomoval si, že díval do budoucnosti a uvědomoval si, že 
pokud se bude držet Boha, vyjde z tohoto zá-pokud se bude držet Boha, vyjde z tohoto zá-
pasu lepší, čistší – jako ryzí zlato. Z příběhu pasu lepší, čistší – jako ryzí zlato. Z příběhu 
nevíme, kolik toho Jób věděl o událostech nevíme, kolik toho Jób věděl o událostech 

v zákulisí. Bez ohledu na to, kolik toho bylo v zákulisí. Bez ohledu na to, kolik toho bylo 
před ním skryto, pokorně a trpělivě snášel před ním skryto, pokorně a trpělivě snášel 
„očišťující oheň“.„očišťující oheň“.

Bojíš se ohně? Máš obavu, že ti ublíží Bojíš se ohně? Máš obavu, že ti ublíží 
zkouška ohněm? Možná, podobně jako zkouška ohněm? Možná, podobně jako 
v případě Jóba, si neumíš vysvětlit své utr-v případě Jóba, si neumíš vysvětlit své utr-
pení. Může jít o potíže s přizpůsobením se pení. Může jít o potíže s přizpůsobením se 
nové práci nebo novému domovu. Může nové práci nebo novému domovu. Může 
jít o nutnost snášet špatné zacházení v za-jít o nutnost snášet špatné zacházení v za-
městnání, ve škole, nebo dokonce ve vlastní městnání, ve škole, nebo dokonce ve vlastní 
rodině. Může se jednat o nemoc nebo fi-rodině. Může se jednat o nemoc nebo fi-
nanční ztrátu. I když je to těžké pochopit, nanční ztrátu. I když je to těžké pochopit, 
Bůh může použít tyto zkoušky, aby nás zu-Bůh může použít tyto zkoušky, aby nás zu-
šlechtil a očistil a aby nechal zazářit svému šlechtil a očistil a aby nechal zazářit svému 
obrazu v našem charakteru.obrazu v našem charakteru.

Jób chtěl, aby byl jeho charakter čistý Jób chtěl, aby byl jeho charakter čistý 
jako zlato. Tato touha mu pomáhala, dávala jako zlato. Tato touha mu pomáhala, dávala 
mu sílu vše vydržet. Upřel zrak na Boha, mu sílu vše vydržet. Upřel zrak na Boha, 
a tak překonával obtíže a tragédie, které mu a tak překonával obtíže a tragédie, které mu 
přišly do života. Silným svědectvím o jeho přišly do života. Silným svědectvím o jeho 
povaze je i to, že uprostřed vší bolesti a utr-povaze je i to, že uprostřed vší bolesti a utr-
pení dokázal pochopit, že prožívá očistný pení dokázal pochopit, že prožívá očistný 
proces. I když tomu nerozuměl, věděl, že proces. I když tomu nerozuměl, věděl, že 
prožité zkoušky ho mohou zdokonalit.prožité zkoušky ho mohou zdokonalit.

Jak podle tvé zkušenosti zkoušky zušlechťují a očišťují? Jakými jinými způsoby (kromě 
zkoušek a bolesti) by se mohl tvůj charakter změnit, abys více odrážel Boží lásku, trpěli-
vost a milost?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Věřil, a proto vyšel z Egypta a nedal se zastrašit královým hněvem; zůstal pevný, jako by Neviditelného viděl.

-jcHB
Podtržení
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JEŽÍŠOVA POSLEDNÍ SLOVA
34Tehdy řekne král těm po pravici: „Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je 
vám připraveno od založení světa. 35Neboť jsem hladověl, 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 mě, byl jsem nemo-
cen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.“ 37Tu mu ti spravedliví odpovědí: 
„Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nasytili jsme tě, nebo žíznivého, a dali jsme ti pít? 38Kdy jsme 
tě viděli jako pocestného, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě? 39Kdy jsme tě viděli 
nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za tebou?“ 40Král odpoví a řekne jim: „Amen, pravím vám, 
cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.“ (Mt 25,34–40)

Osobní studium

Ježíš byl v Jeruzalémě a připravoval se Ježíš byl v Jeruzalémě a připravoval se 
na smrt. Podle Matoušova evangelia bylo na smrt. Podle Matoušova evangelia bylo 
to poslední, co před Velkou nocí svým učed-to poslední, co před Velkou nocí svým učed-
níkům vyprávěl, podobenství o deseti pan-níkům vyprávěl, podobenství o deseti pan-
nách a o ovcích a kozlech. V nich objasnil, jak nách a o ovcích a kozlech. V nich objasnil, jak 
bychom měli žít. Tyto příběhy objasňují, jak bychom měli žít. Tyto příběhy objasňují, jak 
bychom měli žít během čekání na Ježíšův bychom měli žít během čekání na Ježíšův 
příchod. V souvislosti se stále zřejmějšími příchod. V souvislosti se stále zřejmějšími 
znameními „poslední doby“ je dnes jejich vý-znameními „poslední doby“ je dnes jejich vý-
znam důležitější než kdykoli předtím.znam důležitější než kdykoli předtím.

V podobenství o deseti pannách (Mt 25,1–12) V podobenství o deseti pannách (Mt 25,1–12) 
považují mnozí komentátoři olej za symbol považují mnozí komentátoři olej za symbol 
Ducha svatého. Tento olej je však také ob-Ducha svatého. Tento olej je však také ob-
razem našeho charakteru, tedy výsledku razem našeho charakteru, tedy výsledku 
naší ochoty nechávat se měnit mocí Božího naší ochoty nechávat se měnit mocí Božího 
působení.působení.

Uvažuj o podobenství zaznamenaném Uvažuj o podobenství zaznamenaném 
v Mt 25,1–12. Jak se mění význam příběhu v Mt 25,1–12. Jak se mění význam příběhu 
v závislosti na tom, zda olej vnímáme jako v závislosti na tom, zda olej vnímáme jako 
symbol Ducha svatého nebo obraz charak-symbol Ducha svatého nebo obraz charak-
teru? Jaké důsledky má pro nás tento pří-teru? Jaké důsledky má pro nás tento pří-
běh v obou těchto výkladech?běh v obou těchto výkladech?

Duch svatý Duch svatý 
Charakter Charakter 
Uvažuj o podobenství o ovcích a kozlech Uvažuj o podobenství o ovcích a kozlech 

v Mt 25,31–46. Jaká kritéria používá král při v Mt 25,31–46. Jaká kritéria používá král při 
jejich oddělování?jejich oddělování?

Všimněme si, že král odděluje ovce a koz-Všimněme si, že král odděluje ovce a koz-
ly na základě jejich skutků, jejich charakte-ly na základě jejich skutků, jejich charakte-
ru. I když Ježíš zde neučí spasení ze skutků, ru. I když Ježíš zde neučí spasení ze skutků, 
můžeme vidět, jak důležitý je rozvoj cha-můžeme vidět, jak důležitý je rozvoj cha-
rakteru v plánu spasení a jak ti, kdo jsou rakteru v plánu spasení a jak ti, kdo jsou 
skutečně Kristem spaseni, zrcadlí spasení skutečně Kristem spaseni, zrcadlí spasení 
svým životem i charakterem.svým životem i charakterem.

Říká se, že „charakter je to, jak se člověk chová potmě“. Jaký jsi člověk, když se nikdo 
nedívá? Co ti tvá odpověď říká o změnách, které musíš ve svém životě udělat?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
1Tehdy bude království nebeské, jako když deset družiček vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi.2Pět z nich bylo pošetilých a pět rozumných.3Pošetilé vzaly lampy, ale nevzaly si s sebou olej.4Rozumné si vzaly s lampami i olej v nádobkách.5Když ženich nepřicházel, na všechny přišla ospalost a usnuly.6Uprostřed noci se rozlehl křik: ‚Ženich je tu, jděte mu naproti!‘7Všechny družičky procitly a dávaly do pořádku své lampy.8Tu řekly ty pošetilé rozumným: ‚Dejte nám trochu oleje, naše lampy dohasínají!‘9Ale rozumné odpověděly: ‚Nemůžeme, nedostávalo by se nám ani vám. Jděte raději ke kupcům a kupte si!‘10Ale zatímco šly kupovat, přišel ženich, a které byly připraveny, vešly s ním na svatbu; a dveře byly zavřeny.11Potom přišly i ty ostatní družičky a prosily: ‚Pane, pane, otevři nám!‘12Ale on odpověděl: ‚Amen, pravím vám, neznám vás.‘

-jcHB
Zvýraznění
31Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy;32a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů,33ovce postaví po pravici a kozly po levici.34Tehdy řekne král těm po pravici: ‚Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa.35Neboť jsem hladověl, 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 mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.‘37Tu mu ti spravedliví odpovědí: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nasytili jsme tě, nebo žíznivého, a dali jsme ti pít?38Kdy jsme tě viděli jako pocestného, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě?39Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za tebou?‘40Král odpoví a řekne jim: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.‘41Potom řekne těm na levici: ‚Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům!42Hladověl jsem, a nedali jste mi jíst, žíznil jsem, a nedali jste mi pít,43byl jsem na cestách, a neujali jste se mne, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.‘44Tehdy odpovědí i oni: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového, žíznivého, pocestného, nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?‘45On jim odpoví: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mně jste neučinili.‘46A půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života.“

-jcHB
Podtržení
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MOUDROST
4„A ty, Danieli, udržuj ta slova v tajnosti a zapečeť tuto knihu až do doby konce. Mnozí budou zma-
teně pobíhat, ale poznání se rozmnoží.“ 5Já, Daniel, jsem viděl toto: Hle, povstali dva další muži, 
jeden na tomto břehu veletoku, druhý na onom břehu veletoku, 6a ten se otázal muže oblečeného 
ve lněném oděvu, který byl nad vodami veletoku: „Kdy nastane konec těch podivuhodných věcí?“ 
7I slyšel jsem muže oblečeného ve lněném oděvu, který byl nad vodami veletoku. Zvedl svou pravici 
i levici k nebi a přísahal při Živém navěky, že k času a časům a k polovině, až se dovrší roztříštění 
moci svatého lidu, dovrší se i všechno toto. 8Slyšel jsem, ale neporozuměl jsem. Řekl jsem: „Můj 
pane, jaké bude zakončení toho všeho?“ 9Řekl: „Jdi, Danieli, tajuplná a zapečetěná budou ta slova 
až do doby konce. 10Mnozí se vytříbí, zbělí a budou vyzkoušeni. Svévolníci budou jednat svévolně; 
žádný svévolník se nepoučí, ale prozíraví se poučí.“ (Da 12,4–10)

Osobní studium

Včera jsme uvažovali o důležitosti charak-Včera jsme uvažovali o důležitosti charak-
teru pro ty, kteří očekávají Kristův příchod. teru pro ty, kteří očekávají Kristův příchod. 
Dnes se zaměříme na to, jak je důležitý pro Dnes se zaměříme na to, jak je důležitý pro 
lidi, kteří se živí dočkají druhého příchodu lidi, kteří se živí dočkají druhého příchodu 
Ježíše Krista.Ježíše Krista.

Uvažuj o textu Da 12,1–10. Jaký je kontext Uvažuj o textu Da 12,1–10. Jaký je kontext 
těchto veršů? Co tyto verše říkají o charak-těchto veršů? Co tyto verše říkají o charak-
teru Božího lidu v době konce? Jaké vlast-teru Božího lidu v době konce? Jaké vlast-
nosti má Boží lid na rozdíl od bezbožných? nosti má Boží lid na rozdíl od bezbožných? 
(Viz také Zj 22,11.)(Viz také Zj 22,11.)

Danielovi bylo řečeno, že těsně před Danielovi bylo řečeno, že těsně před 
Kristovým příchodem nastane čas soužení, Kristovým příchodem nastane čas soužení, 
jaké nebylo nikdy v dějinách Země. Text jaké nebylo nikdy v dějinách Země. Text 
Da 12,3.10 charakterizuje prozíravé a své-Da 12,3.10 charakterizuje prozíravé a své-
volné lidi v tomto období. Všimněme si, že volné lidi v tomto období. Všimněme si, že 
svévolní „budou jednat svévolně“ (Da 12,10). svévolní „budou jednat svévolně“ (Da 12,10). 
O prozíravých naopak píše: „budou zářit O prozíravých naopak píše: „budou zářit 
jako záře oblohy, a ti, kteří mnohým do-jako záře oblohy, a ti, kteří mnohým do-
pomáhají k spravedlnosti, jako hvězdy“ pomáhají k spravedlnosti, jako hvězdy“ 

(Da 12,3), protože „se vytříbí, zbělí a budou (Da 12,3), protože „se vytříbí, zbělí a budou 
vyzkoušeni“ (Da 12,10). A to i přesto, že to vyzkoušeni“ (Da 12,10). A to i přesto, že to 
bude „doba soužení, jaké nebylo od vzniku bude „doba soužení, jaké nebylo od vzniku 
národa až do této doby“ (Da 12,1). Kromě národa až do této doby“ (Da 12,1). Kromě 
toho jsou obě skupiny charakterizovány toho jsou obě skupiny charakterizovány 
tím, jak porozumí tomu, co se děje: svévolní tím, jak porozumí tomu, co se děje: svévolní 
nebudou chápat a nepoučí se, ale prozíraví nebudou chápat a nepoučí se, ale prozíraví 
„se poučí“ (Da 12,10).„se poučí“ (Da 12,10).

Budou rozumět čemu? Matematice, che-Budou rozumět čemu? Matematice, che-
mii nebo teologii? V knize Přísloví čteme, mii nebo teologii? V knize Přísloví čteme, 
že „počátek poznání je bázeň před Hospo-že „počátek poznání je bázeň před Hospo-
dinem“ (Př 1,7). Možná v tomto kontextu dinem“ (Př 1,7). Možná v tomto kontextu 
jsou „prozíraví“ proto moudří, neboť rozu-jsou „prozíraví“ proto moudří, neboť rozu-
mějí posledním událostem, době soužení mějí posledním událostem, době soužení 
a tomu, co přichází. Nejsou zaskočeni. Ze a tomu, co přichází. Nejsou zaskočeni. Ze 
svého studia Písma vědí, co se bude dít. A co svého studia Písma vědí, co se bude dít. A co 
je nejdůležitější – vědí dost na to, aby je doba je nejdůležitější – vědí dost na to, aby je doba 
soužení a problémů pročistila a zušlech-soužení a problémů pročistila a zušlech-
tila. Na druhé straně hříšníci – svévolníci tila. Na druhé straně hříšníci – svévolníci 
– budou stále tvrdohlavější ve své vzpouře, – budou stále tvrdohlavější ve své vzpouře, 
a tak budou rozmnožovat svou zkaženost.a tak budou rozmnožovat svou zkaženost.

O textu Da 12 jsme uvažovali v kontextu posledních dnů tohoto světa. Jaké principy ob-
sažené v těchto verších nám mohou pomoci lépe pochopit proces očišťování a zušlech-
ťování – ne někdy v budoucnosti, ale právě teď, dnes?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
1„V oné době povstane Míkael, velký ochránce, a bude stát při synech tvého lidu. Bude to doba soužení, jaké nebylo od vzniku národa až do této doby. V oné době bude vyproštěn tvůj lid, každý, kdo je zapsán v Knize.2Mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou; jedni k životu věčnému, druzí k pohaně a věčné hrůze.3Prozíraví budou zářit jako záře oblohy, a ti, kteří mnohým dopomáhají k spravedlnosti, jako hvězdy, navěky a navždy.

-jcHB
Zvýraznění
Kdo křivdí, ať křivdí dál, kdo je pošpiněn, ať zůstane ve špíně – kdo je spravedlivý, ať zůstane spravedlivý, kdo je svatý, ať setrvá ve svatosti.

-jcHB
Zvýraznění
. 3Prozíraví budou zářit jako záře oblohy, a ti, kteří mnohým dopomáhají k spravedlnosti, jako hvězdy, navěky a navždy10Mnozí se vytříbí, zbělí a budou vyzkoušeni. Svévolníci budou jednat svévolně; žádný svévolník se nepoučí, ale prozíraví se poučí.

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění
Počátek poznání je bázeň před Hospodinem, moudrostí a kázní pohrdají pošetilci.

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění
1„V oné době povstane Míkael, velký ochránce, a bude stát při synech tvého lidu. Bude to doba soužení, jaké nebylo od vzniku národa až do této doby. V oné době bude vyproštěn tvůj lid, každý, kdo je zapsán v Knize.2Mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou; jedni k životu věčnému, druzí k pohaně a věčné hrůze.3Prozíraví budou zářit jako záře oblohy, a ti, kteří mnohým dopomáhají k spravedlnosti, jako hvězdy, navěky a navždy.4A ty, Danieli, udržuj ta slova v tajnosti a zapečeť tuto knihu až do doby konce. Mnozí budou zmateně pobíhat, ale poznání se rozmnoží.“5Já, Daniel, jsem viděl toto : Hle, povstali dva další muži , jeden na tomto břehu veletoku, druhý na onom břehu veletoku,6a ten se otázal muže oblečeného ve lněném oděvu, který byl nad vodami veletoku: „Kdy nastane konec těch podivuhodných věcí?“7I slyšel jsem muže oblečeného ve lněném oděvu, který byl nad vodami veletoku. Zvedl svou pravici i levici k nebi a přísahal při Živém navěky, že k času a časům a k polovině, až se dovrší roztříštění moci svatého lidu, dovrší se i všechno toto.8Slyšel jsem, ale neporozuměl jsem. Řekl jsem: „Můj pane, jaké bude zakončení toho všeho ?“9Řekl: „Jdi, Danieli, tajuplná a zapečetěná budou ta slova až do doby konce.10Mnozí se vytříbí, zbělí a budou vyzkoušeni. Svévolníci budou jednat svévolně; žádný svévolník se nepoučí, ale prozíraví se poučí.11Od doby, kdy bude odstraněna každodenní oběť a vztyčena ohyzdná modla pustošitele, uplyne tisíc dvě stě devadesát dní.12Blaze tomu, kdo se v důvěře dočká tisíce tří set třiceti pěti dnů.13Ty vytrvej do konce. Pak odpočineš, ale na konci dnů povstaneš ke svému údělu.“
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CHARAKTER A SPOLEČENSTVÍ
11A toto jsou jeho dary: jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evange-
lia, jiné za pastýře a učitele, 12aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby – k budování 
Kristova těla, 13až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího, a tak dorostli 
zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti. 14Pak už nebudeme nedospělí, nebudeme zmítáni 
a unášeni závanem kdejakého učení – lidskou falší, chytráctvím a lstivým sváděním k bludu. 
15Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava, 16z něho roste celé tělo, 
pevně spojené klouby navzájem se podpírajícími, a buduje se v lásce podle toho, jak je každé 
části dáno. (Ef 4,11–16)

Osobní studium

Ve známé písni dua Simon & Garfunkel se Ve známé písni dua Simon & Garfunkel se 
zpívá „Jsem skála, jsem ostrov…“ Cítili jste se zpívá „Jsem skála, jsem ostrov…“ Cítili jste se 
někdy podobně osamoceni, nebo jste dokon-někdy podobně osamoceni, nebo jste dokon-
ce chtěli zůstat sami a mít od ostatních klid? ce chtěli zůstat sami a mít od ostatních klid? 
Možná jste dokonce slyšeli lidi říkat: „Moje Možná jste dokonce slyšeli lidi říkat: „Moje 
cesta s Bohem je moje soukromá záležitost. cesta s Bohem je moje soukromá záležitost. 
Není to něco, o čem bych chtěl mluvit.“Není to něco, o čem bych chtěl mluvit.“

Uvažuj o tom, o co Pavlovi v úvodních Uvažuj o tom, o co Pavlovi v úvodních 
verších jde. Jakou úlohu přisuzuje společen-verších jde. Jakou úlohu přisuzuje společen-
ství věřících?ství věřících?

Když Pavel píše Efezským, popisuje Když Pavel píše Efezským, popisuje 
církev jako tělo. Ježíš je hlavou a jeho lid církev jako tělo. Ježíš je hlavou a jeho lid 
tvoří zbytek těla. Podíváme-li se na Ef 4,13, tvoří zbytek těla. Podíváme-li se na Ef 4,13, 
všimneme si cíle života v takovém spole-všimneme si cíle života v takovém spole-
čenství – aby „všichni dosáhli jednoty víry čenství – aby „všichni dosáhli jednoty víry 
a poznání Syna Božího, a tak dorostli zralé-a poznání Syna Božího, a tak dorostli zralé-
ho lidství“. A právě proto potřebujeme jeden ho lidství“. A právě proto potřebujeme jeden 
druhého!druhého!

Za určitých okolností je zřejmě možné Za určitých okolností je zřejmě možné 
být křesťanem zcela sám. Bylo tomu tak být křesťanem zcela sám. Bylo tomu tak 
po staletí u mnoha lidí, kteří zároveň pro-po staletí u mnoha lidí, kteří zároveň pro-
žívali pronásledování nebo výsměch. Dá žívali pronásledování nebo výsměch. Dá 
se dokonce mluvit o tom, že někdy je přímo se dokonce mluvit o tom, že někdy je přímo 
nezbytné, aby člověk zůstal sám a chránil nezbytné, aby člověk zůstal sám a chránil 
tak sebe i ostatní. Víra takových lidí může tak sebe i ostatní. Víra takových lidí může 
být právem svědectvím o Boží moci. Apo-být právem svědectvím o Boží moci. Apo-
štol Pavel však klade důraz na něco jiného: štol Pavel však klade důraz na něco jiného: 
„zralého lidství, měřeno mírou Kristovy „zralého lidství, měřeno mírou Kristovy 
plnosti“ dosahujeme tehdy, když spolupra-plnosti“ dosahujeme tehdy, když spolupra-
cujeme s ostatními věřícími ve vzájemném cujeme s ostatními věřícími ve vzájemném 
společenství víry. společenství víry. 

Co se podle Pavla v úvodních verších Co se podle Pavla v úvodních verších 
musí stát, než se v našem křesťanském spo-musí stát, než se v našem křesťanském spo-
lečenství zjeví Kristova plnost?lečenství zjeví Kristova plnost?

V čem se liší svědectví společenství, kte-V čem se liší svědectví společenství, kte-
ré odhaluje Kristovu plnost, od svědectví ré odhaluje Kristovu plnost, od svědectví 
jednotlivce? Jaké to má důsledky v kontex-jednotlivce? Jaké to má důsledky v kontex-
tu velkého sporu? Viz text Ef 3,10.tu velkého sporu? Viz text Ef 3,10.

Je snadné být milým, když jsi sám nebo mezi cizími lidmi. Mnohem těžší je být laskavý k li-
dem, které buď opravdu dobře znáš, nebo jsou ti dokonce nesympatičtí. Pokud i takovým 
lidem neustále prokazuješ ochotu a laskavost, poskytuješ tím krásné svědectví o tom, 
jaký je Bůh.

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění
10abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. Beru na sebe podobu jeho smrti,11abych tak dosáhl zmrtvýchvstání.

-jcHB
Podtržení
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PODNĚTY K ZAMYŠLENÍ
Přečtěte si 29. kapitolu „Vstříc ženichovi“ z knihy Přečtěte si 29. kapitolu „Vstříc ženichovi“ z knihy Perly moudrosti Perly moudrosti (COL 405–421; PM 208–216) (COL 405–421; PM 208–216) 

a 39. kapitolu „Doba soužení“ z knihy a 39. kapitolu „Doba soužení“ z knihy Velké drama věků Velké drama věků (GC 613–634; VDV 397–409).(GC 613–634; VDV 397–409).
„Budování charakteru je nejdůležitější úkol, který byl člověku svěřen. Nikdy dříve nebylo „Budování charakteru je nejdůležitější úkol, který byl člověku svěřen. Nikdy dříve nebylo 

zapotřebí studovat toto téma usilovněji než dnes. Nikdy dříve nemuseli lidé řešit tak závaž-zapotřebí studovat toto téma usilovněji než dnes. Nikdy dříve nemuseli lidé řešit tak závaž-
né otázky. Nikdy dříve nemuseli mladí lidé čelit tak velkým nebezpečím jako v této době.“ né otázky. Nikdy dříve nemuseli mladí lidé čelit tak velkým nebezpečím jako v této době.“ 
(Ed 225; Vých 145) (Ed 225; Vých 145) 

„V tomto podobenství nerozumné panny prosí o olej, ale jejich žádost není vyslyšena. Je to „V tomto podobenství nerozumné panny prosí o olej, ale jejich žádost není vyslyšena. Je to 
symbol těch, kteří se nepřipravili – nebudovali svůj charakter, aby mohli obstát v době krize. symbol těch, kteří se nepřipravili – nebudovali svůj charakter, aby mohli obstát v době krize. 
Je to něco podobného, jako kdyby zašli k sousedům a řekli: Dejte nám váš charakter, jinak za-Je to něco podobného, jako kdyby zašli k sousedům a řekli: Dejte nám váš charakter, jinak za-
hyneme. Rozumné družičky nemohly poskytnout svůj olej těm nerozumným, kterým doho-hyneme. Rozumné družičky nemohly poskytnout svůj olej těm nerozumným, kterým doho-
řívaly lampy. Charakter je nepřenosný. Nedá se koupit ani prodat. Je možné jej jen získat. Pán řívaly lampy. Charakter je nepřenosný. Nedá se koupit ani prodat. Je možné jej jen získat. Pán 
dal každému zkušební lhůtu, v níž má každý příležitost získat spravedlivý charakter. Není dal každému zkušební lhůtu, v níž má každý příležitost získat spravedlivý charakter. Není 
však možné, aby jeden člověk přenechal charakter někomu jinému – protože je to charakter, však možné, aby jeden člověk přenechal charakter někomu jinému – protože je to charakter, 
který se formoval v těžkých zkušenostech, kdy se učil od velkého Učitele trpělivosti a posilo-který se formoval v těžkých zkušenostech, kdy se učil od velkého Učitele trpělivosti a posilo-
val svoji víru, kterou dokáže odstranit hory nemožností.“ (YI 16. 1. 1896)val svoji víru, kterou dokáže odstranit hory nemožností.“ (YI 16. 1. 1896)

Otázky k rozhovoru
1.  Co znamená „budovat charakter“? Jak je to možné dělat? Jak se to projevuje ve tvém 

osobním životě a v životě vašeho sborového společenství?
2.  Ve čtvrtek jsme se učili o důležité úloze společenství v životě křesťana. Funguje váš 

místní sbor jako Kristovo tělo? Jak se vašemu společenství daří představovat Kristův 
charakter? Co můžete v této oblasti zlepšit?

3.  Ve třídě si promluvte o otázce, proč je budování charakteru důležité, i když jsme spa-
seni jedině vírou v Ježíše. Pokud nás zachraňuje Kristova spravedlnost a jeho dokonalý 
charakter, proč potom potřebujeme rozvíjet svůj charakter?

4.  Helen Kellerová, která v raném dětství ztratila zrak i sluch, napsala: „Charakter se nedá 
budovat v tichu a klidu. Jen ve zkouškách a utrpení se může posílit duše, zaostřit zrak, 
probudit touha a dosáhnout úspěchu.“ (Leadership, sv. 17, č. 4) Souhlasíte s tím? Uvažujte 
o vztahu mezi charakterem, utrpením a velkým sporem mezi dobrem a zlem.

Praktický závěr
  Podělte se s ostatními ve skupině o to, co praktického jste se naučili z této lekce při 

studiu Bible. Jak lze toto naučení uvést do každodenního života?

Podněty k modlitbám
  Modlete se jeden za druhého, za své radosti i starosti.
  Modlete se spolu za ty, kteří z nějakého důvodu přestávají či již přestali navštěvovat 

vaše společenství. Jak jim můžete dát najevo, že je máte stále rádi?
  Modlete se i za  lidi ve svém okolí (přátele, sousedy, příbuzné…), kterým byste rádi 

představili Boží lásku.

 21:01
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Týden od 24. do 30. červenceLekce Lekce 5

5

V ohni zkoušky
Texty na tento týden
Gn 22; Oz 2,1–12; Jb 1,6–2,10; 2K 11,23–29; Iz 43,1–7

Základní verš
„Ale Hospodinovou vůlí bylo zkrušit ho nemocí, aby položil svůj život v oběť za vinu. Spatří 
potomstvo, bude dlouho živ a zdárně vykoná vůli Hospodinovu.“ (Iz 53,10)

Když umírala manželka známého křesťanského spisovatele C. S. Lewise, napsal: „Je však Když umírala manželka známého křesťanského spisovatele C. S. Lewise, napsal: „Je však 
nesmírně snadné říci, že když nám Bůh v době největší nouze připadá vzdálený, je to tak nesmírně snadné říci, že když nám Bůh v době největší nouze připadá vzdálený, je to tak 
proto, že je vzdálený opravdu – že totiž neexistuje. Ale proč se nám tedy zdá tak blízký tehdy, proto, že je vzdálený opravdu – že totiž neexistuje. Ale proč se nám tedy zdá tak blízký tehdy, 
když – abych to řekl přímo – o něj nestojíme?“ (LEWIS, C. S., když – abych to řekl přímo – o něj nestojíme?“ (LEWIS, C. S., Svědectví o zármutku. Svědectví o zármutku. Návrat Návrat 
domů, Praha 1995, s. 7)domů, Praha 1995, s. 7)

Když se nám stane nějaké neštěstí, někteří z nás Boha zcela odmítnou. Jiní, jako napří-Když se nám stane nějaké neštěstí, někteří z nás Boha zcela odmítnou. Jiní, jako napří-
klad Lewis, mohou cítit pokušení změnit svůj pohled na Boha a myslet si o něm něco špat-klad Lewis, mohou cítit pokušení změnit svůj pohled na Boha a myslet si o něm něco špat-
ného. Otázkou je, kolik zkoušek na nás Bůh dopouští. Jakým ohněm, jakou výhní je Bůh ného. Otázkou je, kolik zkoušek na nás Bůh dopouští. Jakým ohněm, jakou výhní je Bůh 
připraven vést svůj lid, aby uskutečnil svůj záměr zformovat nás, abychom „přijali podobu připraven vést svůj lid, aby uskutečnil svůj záměr zformovat nás, abychom „přijali podobu 
jeho Syna“ (Ř 8,29)?jeho Syna“ (Ř 8,29)?

Osnova lekce 
Tato lekce se dotýká otázky, proč Bůh riskuje, že se k němu v krizi otočíme zády? Podívá-Tato lekce se dotýká otázky, proč Bůh riskuje, že se k němu v krizi otočíme zády? Podívá-

me se na čtyři biblické příklady, kdy Bůh v tom, co na lidi dopustil, šel „na hranu“, a přesto me se na čtyři biblické příklady, kdy Bůh v tom, co na lidi dopustil, šel „na hranu“, a přesto 
tyto situace posílily důvěru lidí k němu.tyto situace posílily důvěru lidí k němu.

•  Gn 22,1–3: Abraham (neděle)•  Gn 22,1–3: Abraham (neděle)
•  Oz 2,3–14: Ozeáš (pondělí)•  Oz 2,3–14: Ozeáš (pondělí)
•  Jb 1,20–22: Jób (úterý)•  Jb 1,20–22: Jób (úterý)
•  2K 1,8.9: Pavel (středa)•  2K 1,8.9: Pavel (středa)
•  Iz 43,1–7: Boží zaslíbení pro ty, kteří procházejí zkouškami (čtvrtek)•  Iz 43,1–7: Boží zaslíbení pro ty, kteří procházejí zkouškami (čtvrtek)

  Podělte se ve skupině o to, co jste v posledním týdnu zažili. Jak vás tento prožitek 
ovlivnil ve vašem duchovním životě?

  Řekněte ostatním o situaci, kdy jste v poslední době vnímali výrazný projev Boží 
přítomnosti ve vašem životě. Vyjádřete veřejně Bohu své poděkování.

Budování společenstvíBudování společenství
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ABRAHAMOVA ZKOUŠKA OHNĚM
1Po těch událostech chtěl Bůh Abrahama vyzkoušet. Řekl mu: „Abrahame!“ Ten odvětil: „Tu 
jsem.“ 2A Bůh řekl: „Vezmi svého jediného syna Izáka, kterého miluješ, odejdi do země Mórija 
a tam ho obětuj jako oběť zápalnou na jedné hoře, o níž ti povím!“ 3Za časného jitra osedlal tedy 
Abraham osla, vzal s sebou dva své služebníky a svého syna Izáka, naštípal dříví k zápalné oběti 
a vydal se k místu, o němž mu Bůh pověděl. (Gn 22,1–3)

Osobní studium

Přečti si Gn 22. kapitolu. Z ničeho nic a bez Přečti si Gn 22. kapitolu. Z ničeho nic a bez 
vysvětlení Bůh najednou volá Abrahama, vysvětlení Bůh najednou volá Abrahama, 
aby obětoval svého vlastního syna jako zá-aby obětoval svého vlastního syna jako zá-
palnou oběť. Nikdo z nás si nedokáže před-palnou oběť. Nikdo z nás si nedokáže před-
stavit, jak se musel Abraham cítit. Byla to stavit, jak se musel Abraham cítit. Byla to 
naprosto nepřijatelná, přímo odporná myš-naprosto nepřijatelná, přímo odporná myš-
lenka. Jak by mohl svatý Bůh žádat, aby ně-lenka. Jak by mohl svatý Bůh žádat, aby ně-
kdo obětoval vlastní dítě? I kdyby Abraham kdo obětoval vlastní dítě? I kdyby Abraham 
i jen připustil, že Bůh něco takového může i jen připustil, že Bůh něco takového může 
požadovat, co potom Boží zaslíbení o dědic-požadovat, co potom Boží zaslíbení o dědic-
tví? Bez syna by se přece nic z toho nemohlo tví? Bez syna by se přece nic z toho nemohlo 
uskutečnit.uskutečnit.

Proč Bůh vyzval Abrahama, aby přinesl Proč Bůh vyzval Abrahama, aby přinesl 
takovou neslýchanou oběť? Pokud Bůh ví takovou neslýchanou oběť? Pokud Bůh ví 
všechno – a tedy zná i Abrahamovo srd-všechno – a tedy zná i Abrahamovo srd-
ce –, jaký smysl měla taková zkouška?ce –, jaký smysl měla taková zkouška?

Boží žádost a její načasování nebyly ná-Boží žádost a její načasování nebyly ná-
hodné. Skutečně to bylo vypočteno tak, hodné. Skutečně to bylo vypočteno tak, 
aby vyvolalo tu nejhlubší možnou úzkost, aby vyvolalo tu nejhlubší možnou úzkost, 
protože „Bůh nechal Abrahama projít nej-protože „Bůh nechal Abrahama projít nej-
těžší zkouškou v době, kdy byl obtížen bře-těžší zkouškou v době, kdy byl obtížen bře-
menem let a toužil po odpočinku.“ (PP 147; menem let a toužil po odpočinku.“ (PP 147; 
NUD 64) Šlo o zkoušku nějakého šíleného, NUD 64) Šlo o zkoušku nějakého šíleného, 
despotického božstva? Vůbec ne! „Úzkost, despotického božstva? Vůbec ne! „Úzkost, 

kterou během ponurých dnů této hrozné kterou během ponurých dnů této hrozné 
zkoušky Abraham prožil, dopustil Bůh pro-zkoušky Abraham prožil, dopustil Bůh pro-
to, aby mohl patriarcha pochopit něco z vel-to, aby mohl patriarcha pochopit něco z vel-
ké oběti, kterou přinese Bůh pro vykoupení ké oběti, kterou přinese Bůh pro vykoupení 
lidstva.“ (PP 154; NUD 68)lidstva.“ (PP 154; NUD 68)

Šlo jen o zkoušku. Zpětně víme, že Bůh Šlo jen o zkoušku. Zpětně víme, že Bůh 
nikdy neměl v úmyslu, aby Abraham zabil nikdy neměl v úmyslu, aby Abraham zabil 
svého syna. Toto poznání zdůrazňuje něco svého syna. Toto poznání zdůrazňuje něco 
velmi důležitého o způsobu, jakým Bůh ně-velmi důležitého o způsobu, jakým Bůh ně-
kdy jedná. Může nás vyzvat k něčemu, co kdy jedná. Může nás vyzvat k něčemu, co 
ale ve skutečnosti nechce, abychom udělali. ale ve skutečnosti nechce, abychom udělali. 
Může nás požádat, abychom šli někam, kam Může nás požádat, abychom šli někam, kam 
nás nikdy nemá v úmyslu dovést. To, co je nás nikdy nemá v úmyslu dovést. To, co je 
pro Boha důležité, není pouze výsledek, ale pro Boha důležité, není pouze výsledek, ale 
to, co se naučíme, když se v průběhu našeho to, co se naučíme, když se v průběhu našeho 
rozhodování a jednání měníme.rozhodování a jednání měníme.

Ježíš pravděpodobně myslel na Abraha-Ježíš pravděpodobně myslel na Abraha-
movu zkušenost, když židovským vůdcům movu zkušenost, když židovským vůdcům 
řekl: „Váš otec Abraham zajásal, že spatří řekl: „Váš otec Abraham zajásal, že spatří 
můj den; spatřil jej a zaradoval se“ (J 8,56). můj den; spatřil jej a zaradoval se“ (J 8,56). 
Abraham by toto vše nepochopil, kdyby Abraham by toto vše nepochopil, kdyby 
Boží pokyny odmítl s tím, že pocházejí Boží pokyny odmítl s tím, že pocházejí 
od satana. Klíčem k tomu, aby Abraham od satana. Klíčem k tomu, aby Abraham 
ve zkoušce obstál, změnil se a naučil se díky ve zkoušce obstál, změnil se a naučil se díky 
ní něco nového o sobě a o Bohu, bylo to, že ní něco nového o sobě a o Bohu, bylo to, že 
poznal Boží hlas.poznal Boží hlas.

Jak znáš Boží hlas? Jak víš, kdy k tobě promlouvá Bůh? Jakými způsoby ti Bůh dává znát 
svou vůli?

AplikaceAplikace
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1Po těch událostech chtěl Bůh Abrahama vyzkoušet. Řekl mu: „Abrahame!“ Ten odvětil: „Tu jsem.“2A Bůh řekl: „Vezmi svého jediného syna Izáka, kterého miluješ, odejdi do země Mórija a tam ho obětuj jako oběť zápalnou na jedné hoře, o níž ti povím!“3Za časného jitra osedlal tedy Abraham osla, vzal s sebou dva své služebníky a svého syna Izáka, naštípal dříví k zápalné oběti a vydal se k místu, o němž mu Bůh pověděl.4Když se Abraham třetího dne rozhlédl a spatřil v dálce to místo,5řekl služebníkům: „Počkejte tu s oslem, já s chlapcem půjdeme dále, vzdáme poctu Bohu a pak se k vám vrátíme.“6Abraham vzal dříví k oběti zápalné a vložil je na svého syna Izáka; sám vzal oheň a obětní nůž. A šli oba pospolu.7Tu Izák svého otce Abrahama oslovil: „Otče!“ Ten odvětil: „Copak, můj synu?“ Izák se otázal: „Hle, oheň a dříví je zde. Kde však je beránek k zápalné oběti?“8Nato Abraham řekl: „Můj synu, Bůh sám si vyhlédne beránka k oběti zápalné.“ A šli oba spolu dál .9Když přišli na místo, o němž mu Bůh pověděl, vybudoval tam Abraham oltář, narovnal dříví, svázal svého syna Izáka do kozelce a položil ho na oltář, nahoru na dříví.10I vztáhl Abraham ruku po obětním noži, aby svého syna zabil jako obětního beránka .11Vtom na něho z nebe volá Hospodinův posel: „Abrahame, Abrahame!“ Ten odvětil: „Tu jsem.“12A posel řekl: „Nevztahuj na chlapce ruku, nic mu nedělej! Právě teď jsem poznal, že jsi bohabojný, neboť jsi mi neodepřel svého jediného syna.“13Abraham se rozhlédl a vidí, že vzadu je beran, který uvízl svými rohy v houští. Šel tedy, vzal berana a obětoval jej v zápalnou oběť místo svého syna.14Tomu místu dal Abraham jméno „Hospodin vidí“. Dosud se tu říká: „Na hoře Hospodinově se uvidí.“15Hospodinův posel zavolal pak z nebe na Abrahama podruhé:16„Přisáhl jsem při sobě, je výrok Hospodinův, protože jsi to učinil a neodepřel jsi mi svého jediného syna,17jistotně ti požehnám a tvé potomstvo jistotně rozmnožím jako nebeské hvězdy a jako písek na mořském břehu. Tvé potomstvo obdrží bránu svých nepřátel18a ve tvém potomku dojdou požehnání všechny pronárody země, protože jsi uposlechl mého hlasu.“19Abraham se pak vrátil k služebníkům. Vydali se spolu na cestu do Beer-šeby, neboť tam Abraham sídlil.20Po těchto událostech bylo Abrahamovi oznámeno: „Hle, také Milka porodila tvému bratru Náchorovi syny:21prvorozeného Úsa a jeho bratra Búza, též Kemúela, otce Aramova,22Keseda a Chazóa, Pildáše, Jidláfa a Betúela.23Betúel pak zplodil Rebeku.“ Těch osm porodila Milka Abrahamovu bratru Náchorovi.24Jeho ženina jménem Reúma také porodila, a to Tabecha a Gachama, Tachaše a Maaku.
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TVRDOHLAVÝ IZRAEL
3Řekněte svým bratřím: „Lide můj,“ svým sestrám: „Omilostněná.“ 4Veďte spor proti své matce, 
veďte spor, vždyť ona není mou ženou a já nejsem jejím mužem. Ať odstraní ze své tváře znamení 
smilství, zprostřed svých ňader znak cizoložství! 5Jinak ji svléknu do naha, vystavím ji, jak byla 
v den svého zrození. Učiním z ní poušť, obrátím ji v suchopár, umořím ji žízní. […] 10Nechce pochopit, 
že já jsem jí dával obilí, mošt i čerstvý olej, že jsem ji zahrnoval stříbrem a zlatem – a oni to dávali 
Baalovi. 11Proto vezmu své obilí zpět v jeho době, i mošt v příhodný čas; strhnu z ní svou vlnu i svůj 
len, jež měly přikrývat její nahotu. 12Tehdy odkryji její hanbu před zraky jejích milenců. Žádný ji ne-
vytrhne z mé ruky. 13Všemu jejímu veselí učiním přítrž, jejím svátkům, novoluním i dnům odpočin-
ku, všem jejím slavnostem. 14Zpustoším její révu i fíkovník, o nichž říká: „To je má odměna, kterou 
mi dali moji milenci.“ Proměním je v divočinu, bude je požírat polní zvěř. (Oz 2,3–5.10–14)

Osobní studium

Příběh o Ozeášovi nás může naučit několik Příběh o Ozeášovi nás může naučit několik 
důležitých věcí. Ozeášova situace byla po-důležitých věcí. Ozeášova situace byla po-
zoruhodná. Jeho manželka Gomera od něj zoruhodná. Jeho manželka Gomera od něj 
odešla a měla děti s jinými muži. Přestože odešla a měla děti s jinými muži. Přestože 
mu byla nevěrná, Bůh vyzývá Ozeáše, aby mu byla nevěrná, Bůh vyzývá Ozeáše, aby 
ji přijal zpět a znovu jí naplno projevil svou ji přijal zpět a znovu jí naplno projevil svou 
lásku. Tento příběh je myšlen jako podo-lásku. Tento příběh je myšlen jako podo-
benství o Bohu a Izraeli. Izrael opustil Boha benství o Bohu a Izraeli. Izrael opustil Boha 
a duchovně se oddal pohanským bohům. a duchovně se oddal pohanským bohům. 
Hospodin jej však přesto miloval a toužil Hospodin jej však přesto miloval a toužil 
mu projevovat svou lásku. Způsob, jakým se mu projevovat svou lásku. Způsob, jakým se 
o to snažil, byl opravdu nevšední.o to snažil, byl opravdu nevšední.

Uvažuj o textu Oz 2,3–14. Jaké metody Uvažuj o textu Oz 2,3–14. Jaké metody 
Bůh použil, aby přitáhl Izrael zpět k sobě? Bůh použil, aby přitáhl Izrael zpět k sobě? 
Jak se z toho měl Izrael poučit? Co měl po-Jak se z toho měl Izrael poučit? Co měl po-
chopit o vztahu Boha ke svému lidu? chopit o vztahu Boha ke svému lidu? 
(Oz 2,4.5; Oz 2,7–9; Oz 2,10.11; Oz 2,12)(Oz 2,4.5; Oz 2,7–9; Oz 2,10.11; Oz 2,12)

Tento příběh ukazuje dva důležité pro-Tento příběh ukazuje dva důležité pro-
blémy související s tím, jak vnímáme Boha, blémy související s tím, jak vnímáme Boha, 
když nás vede k pokání.když nás vede k pokání.

Hrozí nebezpečí, že nerozpoznáme Boží Hrozí nebezpečí, že nerozpoznáme Boží 
jednání v našem životě. Když Izraelité pro-jednání v našem životě. Když Izraelité pro-

šli těžkými a bolestivými zkušenostmi, šli těžkými a bolestivými zkušenostmi, 
mohlo být pro ně obtížné poznat, že Bůh mohlo být pro ně obtížné poznat, že Bůh 
dělá všechno pro jejich záchranu. Když dělá všechno pro jejich záchranu. Když 
naši cestu zahradí hloží nebo narazíme naši cestu zahradí hloží nebo narazíme 
na neproniknutelnou zeď (Oz 2,8), budeme na neproniknutelnou zeď (Oz 2,8), budeme 
zřejmě jen velmi těžko přijímat názor, že zřejmě jen velmi těžko přijímat názor, že 
za tím vším stojí Bůh. Když se ocitneme za tím vším stojí Bůh. Když se ocitneme 
v situaci, kdy nemáme naplněné ani naše v situaci, kdy nemáme naplněné ani naše 
základní potřeby nebo jsme veřejně za-základní potřeby nebo jsme veřejně za-
hanbeni či potupeni (Oz 2,11.12) – mohl by hanbeni či potupeni (Oz 2,11.12) – mohl by 
i za tím stát náš nebeský Otec? Pravda je i za tím stát náš nebeský Otec? Pravda je 
taková, že ať prožíváme cokoli, Bůh se vždy taková, že ať prožíváme cokoli, Bůh se vždy 
snaží, aby nás ve své velké lásce přivedl snaží, aby nás ve své velké lásce přivedl 
k pokání.k pokání.

Hrozí nebezpečí, že Boží jednání nepo-Hrozí nebezpečí, že Boží jednání nepo-
chopíme správně. Můžeme sice rozpoznat, chopíme správně. Můžeme sice rozpoznat, 
že věc působí Bůh, ale nebudeme s jeho že věc působí Bůh, ale nebudeme s jeho 
jednáním spokojeni. Budeme mít vlastní jednáním spokojeni. Budeme mít vlastní 
představy, co a jak by měl Bůh dělat. Když představy, co a jak by měl Bůh dělat. Když 
se cítíme zraněni a zahanbeni, je snadné ob-se cítíme zraněni a zahanbeni, je snadné ob-
viňovat Boha za to, že je krutý, že nezasáhl viňovat Boha za to, že je krutý, že nezasáhl 
nebo že se o nás nezajímá. Bůh však dělá nebo že se o nás nezajímá. Bůh však dělá 
všechno pro to, aby nás obnovil díky své všechno pro to, aby nás obnovil díky své 
smlouvě lásky.smlouvě lásky.

Uvažuj o textu Oz 2,16–25. Co prozrazuje tato pasáž o Bohu? Požádej Ducha svatého, aby ti 
ukázal, zda jsi v nějaké oblasti svého života před Bohem utíkal. Pokud tě Duch usvědčí, že 
tomu tak bylo, proč čekat na nové zkoušky? Odevzdej svůj život znovu cele Bohu.

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
3Řekněte svým bratřím: „Lide můj,“ svým sestrám: „Omilostněná.“4Veďte spor proti své matce, veďte spor, vždyť ona není mou ženou a já nejsem jejím mužem. Ať odstraní ze své tváře znamení smilství, zprostřed svých ňader znak cizoložství!5Jinak ji svléknu do naha, vystavím ji, jak byla v den svého zrození. Učiním z ní poušť, obrátím ji v suchopár, umořím ji žízní.6Ani nad jejími syny se neslituji, jsou to synové smilstva.7Smilstva se dopouští jejich matka, hanebnosti jejich rodička; říká: „Půjdu za svými milenci, kteří mi dávají vodu a chléb, vlnu a len, olej a nápoje.“8Proto zahradím tvou cestu hložím. Postavím před ni zeď, aby nenašla své stezky.9Bude se honit za svými milenci, ale nedostihne je, bude je hledat, ale nenajde je. Pak si řekne: „Půjdu a vrátím se ke svému prvnímu muži, tehdy mi bývalo lépe než teď.“10Nechce pochopit, že já jsem jí dával obilí, mošt i čerstvý olej, že jsem ji zahrnoval stříbrem a zlatem – a oni to dávali Baalovi.11Proto vezmu své obilí zpět v jeho době, i mošt v příhodný čas; strhnu z ní svou vlnu i svůj len, jež měly přikrývat její nahotu.12Tehdy odkryji její hanbu před zraky jejích milenců. Žádný ji nevytrhne z mé ruky.13Všemu jejímu veselí učiním přítrž, jejím svátkům, novoluním i dnům odpočinku, všem jejím slavnostem.14Zpustoším její révu i fíkovník, o nichž říká: „To je má odměna, kterou mi dali moji milenci.“ Proměním je v divočinu, bude je požírat polní zvěř.

-jcHB
Zvýraznění
8Proto zahradím tvou cestu hložím. Postavím před ni zeď, aby nenašla své stezky.

-jcHB
Zvýraznění
16Proto ji přemluvím, uvedu ji na poušť, budu jí promlouvat k srdci.17Zas jí dám její vinice, dolinu Akór jako bránu k naději. Tam mi opět odpoví jako za dnů mládí, jako v den, kdy vystoupila z egyptské země.18V onen den, je výrok Hospodinův, budeš ke mně volat: „Můj muži,“ a nenazveš mě už: „Můj Baale. “19Odstraním z jejích úst jména baalů; jejich jména nebude už nikdo připomínat.20V onen den pro ně uzavřu smlouvu s polní zvěří a s nebeským ptactvem i se zeměplazy. Vymýtím ze země luk, meč i válku a dám jim uléhat v bezpečí.21Zasnoubím si tě navěky, zasnoubím si tě spravedlností a právem, milosrdenstvím a slitováním,22zasnoubím si tě věrností a poznáš Hospodina.23V onen den odpovím, je výrok Hospodinův, odpovím nebesům a ona odpovědí zemi,24země pak odpoví obilí, moštu a oleji a ony odpovědí Jizreelu (to je Bůh rozsívá).25Vseji jej pro sebe do země, Neomilostněné budu milostiv, těm, kdo Nejsou-lid-můj, řeknu: „Tys můj lid,“ a on řekne: „Můj Bože!“

-jcHB
Zvýraznění
11Proto vezmu své obilí zpět v jeho době, i mošt v příhodný čas; strhnu z ní svou vlnu i svůj len, jež měly přikrývat její nahotu.12Tehdy odkryji její hanbu před zraky jejích milenců. Žádný ji nevytrhne z mé ruky.
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UCTÍVÁNÍ JAKO CESTA Z UTRPENÍ
20Tu Jób povstal, roztrhl svou řízu a oholil si hlavu. Potom padl k zemi, klaněl se 21a pravil: 
„Z života své matky jsem vyšel nahý, nahý se tam vrátím. Hospodin dal, Hospodin vzal; jméno 
Hospodinovo buď požehnáno.“ 22Při tom všem se Jób nijak neprohřešil a neřekl proti Bohu nic 
nepatřičného. (Jb 1,20–22)

Osobní studium

Přečti si text Jb 1,6–2,10. Co bylo příčinou Přečti si text Jb 1,6–2,10. Co bylo příčinou 
Jóbova utrpení?Jóbova utrpení?

V příběhu Jóba je něco překvapivého. V příběhu Jóba je něco překvapivého. 
Před Boha přicházejí synové Boží a spolu Před Boha přicházejí synové Boží a spolu 
s nimi i satan. Bůh se ptá satana, kde byl, s nimi i satan. Bůh se ptá satana, kde byl, 
a on odpovídá: „Procházel jsem zemi křížem a on odpovídá: „Procházel jsem zemi křížem 
krážem“ (Jb 1,7). Potom Bůh klade další otáz-krážem“ (Jb 1,7). Potom Bůh klade další otáz-
ku: „Zdalipak sis všiml mého služebníka ku: „Zdalipak sis všiml mého služebníka 
Jóba?“ (Jb 1,8). To, co nás může překvapit, Jóba?“ (Jb 1,8). To, co nás může překvapit, 
není otázka samotná, ale to, kdo ji klade. není otázka samotná, ale to, kdo ji klade. 
Není to satan, kdo poukazuje na Jóba jako Není to satan, kdo poukazuje na Jóba jako 
na předmět zkoumání. Je to Bůh. Bůh přes-na předmět zkoumání. Je to Bůh. Bůh přes-
ně ví, co bude následovat, a proto upozorňu-ně ví, co bude následovat, a proto upozorňu-
je satana na Jóba. Ten zatím na zemi vůbec je satana na Jóba. Ten zatím na zemi vůbec 
netuší, jak strašná bude jeho zkouška oh-netuší, jak strašná bude jeho zkouška oh-
něm. A přestože je naprosto jasné, že Jóbovi něm. A přestože je naprosto jasné, že Jóbovi 
způsobuje utrpení satan, a ne Bůh, je také způsobuje utrpení satan, a ne Bůh, je také 
zřejmé, že je to Bůh, kdo dává satanovi vý-zřejmé, že je to Bůh, kdo dává satanovi vý-
slovné povolení, aby zničil Jóbův majetek, slovné povolení, aby zničil Jóbův majetek, 
děti i zdraví. Pokud Bůh dovoluje, aby Jób děti i zdraví. Pokud Bůh dovoluje, aby Jób 
trpěl, jaký je rozdíl v tom, zda utrpení způ-trpěl, jaký je rozdíl v tom, zda utrpení způ-
sobuje Bůh nebo satan? Jak může být Bůh sobuje Bůh nebo satan? Jak může být Bůh 
spravedlivý a svatý, když dovoluje satanovi, spravedlivý a svatý, když dovoluje satanovi, 

aby způsobil Jóbovi tak nesnesitelnou bo-aby způsobil Jóbovi tak nesnesitelnou bo-
lest? Je tato situace nějakým mimořádným lest? Je tato situace nějakým mimořádným 
případem, nebo je charakteristická pro způ-případem, nebo je charakteristická pro způ-
sob, jak se Bůh k nám chová i dnes? sob, jak se Bůh k nám chová i dnes? 

Jak Jób podle úvodních veršů reaguje Jak Jób podle úvodních veršů reaguje 
na zkoušky, které na něj dolehly? (Jb 1,20–22)na zkoušky, které na něj dolehly? (Jb 1,20–22)

Na podobné utrpení lze reagovat dvěma Na podobné utrpení lze reagovat dvěma 
způsoby. Můžeme se rozzlobit a zatrpknout, způsoby. Můžeme se rozzlobit a zatrpknout, 
obrátit se zády k Bohu, o kterém jsme nabyli obrátit se zády k Bohu, o kterém jsme nabyli 
přesvědčení, že je krutý nebo že neexistuje. přesvědčení, že je krutý nebo že neexistuje. 
Nebo se můžeme k Bohu přimknout víc než Nebo se můžeme k Bohu přimknout víc než 
kdykoli předtím. Jób se s tím, co prožívá, vy-kdykoli předtím. Jób se s tím, co prožívá, vy-
rovnává tak, že zůstává v Boží přítomnosti rovnává tak, že zůstává v Boží přítomnosti 
a uctívá ho.a uctívá ho.

Ve verších Jb 1,20.21 vidíme tři aspekty Ve verších Jb 1,20.21 vidíme tři aspekty 
uctívání, které mohou pomoci člověku v ne-uctívání, které mohou pomoci člověku v ne-
snázích. Za prvé, Jób akceptuje svou bezmoc-snázích. Za prvé, Jób akceptuje svou bezmoc-
nost a uznává, že nemá na nic nárok: „Z živo-nost a uznává, že nemá na nic nárok: „Z živo-
ta své matky jsem vyšel nahý, nahý se tam ta své matky jsem vyšel nahý, nahý se tam 
vrátím“ (Jb 1,21). Za druhé, Jób uznává, že Bůh vrátím“ (Jb 1,21). Za druhé, Jób uznává, že Bůh 
je svrchovaný a má nad jeho životem kont-je svrchovaný a má nad jeho životem kont-
rolu: „Hospodin dal, Hospodin vzal“ (Jb 1,21). rolu: „Hospodin dal, Hospodin vzal“ (Jb 1,21). 
Za třetí, Jób na závěr znovu potvrzuje svou Za třetí, Jób na závěr znovu potvrzuje svou 
víru v Boží spravedlnost: „Jméno Hospodino-víru v Boží spravedlnost: „Jméno Hospodino-
vo buď požehnáno“ (Jb 1,21).vo buď požehnáno“ (Jb 1,21).

Procházíš právě teď zkouškami? Zkus se inspirovat postojem Jóba. Jak by ti to mohlo 
pomoci?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
1Byl muž v zemi Úsu jménem Jób; byl to muž bezúhonný a přímý, bál se Boha a vystříhal se zlého.2Narodilo se mu sedm synů a tři dcery.3Jeho stáda čítala sedm tisíc ovcí, tři tisíce velbloudů, pět set spřežení skotu a pět set oslic. Měl také velmi mnoho služebnictva. Ten muž předčil všechny syny dávnověku.4Jeho synové strojívali doma hodokvasy, každý ve svůj den, a zvali i své tři sestry, aby s nimi hodovaly a pily.5Když uplynuly dny hodokvasu, Jób pro ně posílal a posvěcoval je. Za časného jitra obětoval oběti zápalné za každého z nich; říkal si totiž: „Možná, že moji synové zhřešili a zlořečili v srdci Bohu.“ Tak činil Jób po všechny dny.6Nastal pak den, kdy přišli synové Boží, aby předstoupili před Hospodina; přišel mezi ně i satan.7Hospodin se satana zeptal: „Odkud přicházíš?“ Satan Hospodinu odpověděl: „Procházel jsem zemi křížem krážem.“8Hospodin se satana zeptal: „Zdalipak sis všiml mého služebníka Jóba? Nemá na zemi sobě rovného. Je to muž bezúhonný a přímý, bojí se Boha a vystříhá se zlého.“9Satan však Hospodinu odpověděl: „Cožpak se Jób bojí Boha bezdůvodně?10Vždyť jsi ho ze všech stran ohradil, rovněž jeho dům 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 očí zlořečit.“12Hospodin na to satanovi odvětil: „Nuže, měj si moc nade vším, co mu patří, pouze na něho ruku nevztahuj.“ A satan od Hospodina odešel.13Nastal pak den, kdy Jóbovi synové a dcery hodovali a pili víno v domě svého prvorozeného bratra.14Tu přišel k Jóbovi posel a řekl: „Právě orali s dobytkem a při něm se popásaly oslice.15Vtom přitrhli Šebovci, pobrali je a čeleď pobili ostřím meče. Unikl jsem jenom já a oznamuji ti to .“16Ještě nedomluvil, když přišel další a řekl: „Z nebe spadl Boží oheň, zachvátil ovce a čeleď pozřel. Unikl jsem jenom já a oznamuji ti to .“17Ještě nedomluvil, když přišel další a řekl: „Kaldejci rozdělení do tří houfů napadli velbloudy, pobrali je a čeleď pobili ostřím meče. Unikl jsem jenom já a oznamuji ti to .“18Ještě nedomluvil, když přišel další a řekl: „Tvoji synové a dcery hodovali a pili víno v domě svého prvorozeného bratra.19Vtom se zvedl od pouště silný vítr a opřel se ze všech čtyř stran do domu. Ten se na mladé lidi zřítil a oni zahynuli. Unikl jsem jenom já a oznamuji ti to .“20Tu Jób povstal, roztrhl svou řízu a oholil si hlavu. Potom padl k zemi, klaněl se21a pravil: „Z života své matky jsem vyšel nahý, nahý se tam vrátím. Hospodin dal, Hospodin vzal; jméno Hospodinovo buď požehnáno.“22Při tom všem se Jób nijak neprohřešil a neřekl proti Bohu nic nepatřičného.

-jcHB
Zvýraznění
1A nastal opět den, kdy synové Boží přišli, aby předstoupili před Hospodina; přišel mezi ně i satan, aby i on předstoupil před Hospodina.2Hospodin se satana zeptal: „Odkud přicházíš?“ Satan Hospodinu odpověděl: „Procházel jsem zemi křížem krážem.“3Hospodin se satana zeptal: „Zdalipak sis všiml mého služebníka Jóba? Nemá na zemi sobě rovného. Je to muž bezúhonný a přímý, bojí se Boha a vystříhá se zlého. Ve své bezúhonnosti setrvává dosud, ačkoli jsi mě proti němu podnítil, abych ho bezdůvodně mořil.“4Satan však Hospodinu odpověděl: „Kůži za kůži! Za sebe samého dá člověk všechno, co má.5Ale jen vztáhni ruku a dotkni se jeho kostí a jeho masa, hned ti bude do očí zlořečit.“6Hospodin na to satanovi odvětil: „Nuže, měj si ho v moci, avšak ušetři jeho život.“7A satan od Hospodina odešel a ranil Jóba od hlavy k patě ošklivými vředy.8Jób vzal střep, aby se mohl škrábat, a posadil se do popela.9Jeho žena mu však řekla: „Ještě se držíš své bezúhonnosti? Zlořeč Bohu a zemři.“10Ale on jí odpověděl: „Mluvíš jako nějaká bláhová žena. To máme od Boha přijímat jenom dobro, kdežto věci zlé přijímat nebudeme?“ Při tom všem se Jób svými rty neprohřešil.

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení
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NADĚJE JAKO CESTA Z UTRPENÍ
8Chtěli bychom, bratří, abyste věděli o soužení, které nás potkalo v Asii. Dolehlo na nás nad-
míru těžce, nad naši sílu, až jsme se dokonce vzdali naděje, že to přežijeme; 9už jsme se sami 
smířili s rozsudkem smrti – to proto, abychom nespoléhali na sebe, ale na Boha, který křísí 
mrtvé. (2K 1,8.9)

Osobní studium

Pavel jako Boží vyvolený apoštol trpěl víc než Pavel jako Boží vyvolený apoštol trpěl víc než 
většina lidí. Nenechal se však zlomit. V jeho většina lidí. Nenechal se však zlomit. V jeho 
životě můžeme pozorovat, jak postupně ros-životě můžeme pozorovat, jak postupně ros-
tl v chvále Boha. Přečti si, jak on sám píše tl v chvále Boha. Přečti si, jak on sám píše 
v 2K 11,23–29 o nesnázích, se kterými musel v 2K 11,23–29 o nesnázích, se kterými musel 
zápasit. Potom si přečti text 2K 1,3–11.zápasit. Potom si přečti text 2K 1,3–11.

V 2K 1,4 Pavel píše, že díky tomu, že nás V 2K 1,4 Pavel píše, že díky tomu, že nás 
Bůh potěšuje, můžeme i my „těšit ty, kteří Bůh potěšuje, můžeme i my „těšit ty, kteří 
jsou v jakékoli tísni, tou útěchou, jaké se nám jsou v jakékoli tísni, tou útěchou, jaké se nám 
samým dostává od Boha“. Může se tedy stát, samým dostává od Boha“. Může se tedy stát, 
že právě utrpení je jedním ze způsobů, jak že právě utrpení je jedním ze způsobů, jak 
nás Bůh povolává do služby druhým? Jak nás Bůh povolává do služby druhým? Jak 
tomu rozumíš? Jak bychom na to mohli být tomu rozumíš? Jak bychom na to mohli být 
lépe připraveni?lépe připraveni?

Bůh chce naším prostřednictvím pomá-Bůh chce naším prostřednictvím pomá-
hat lidem, kteří prožívají bolest a utrpení. hat lidem, kteří prožívají bolest a utrpení. 
Někdy to může znamenat, že nejprve sami Někdy to může znamenat, že nejprve sami 
prožijeme nějaká zranění a zkoušky. Potom prožijeme nějaká zranění a zkoušky. Potom 
totiž umíme nabídnout nejen nic neříkající totiž umíme nabídnout nejen nic neříkající 
fráze, které často způsobí ještě větší utrpení, fráze, které často způsobí ještě větší utrpení, 
ale můžeme vydat svědectví o vlastní zkuše-ale můžeme vydat svědectví o vlastní zkuše-
nosti, jak se nám Bůh stal útěchou a nadějí. nosti, jak se nám Bůh stal útěchou a nadějí. 

Tento princip se projevil také v Ježíšově služ-Tento princip se projevil také v Ježíšově služ-
bě (Žd 4,15).bě (Žd 4,15).

Pavlův intenzivní popis vlastních útrap Pavlův intenzivní popis vlastních útrap 
v nás nemá vyvolat lítost. Má nás povzbudit, v nás nemá vyvolat lítost. Má nás povzbudit, 
má nám ukázat, že i když jsme úplně na dně, má nám ukázat, že i když jsme úplně na dně, 
Otec s námi soucítí a sklání se k nám, aby nás Otec s námi soucítí a sklání se k nám, aby nás 
potěšil. Můžeme si zoufat, může se nás dokon-potěšil. Můžeme si zoufat, může se nás dokon-
ce dotknout smrt, ale nemusíme se bát. Bůh ce dotknout smrt, ale nemusíme se bát. Bůh 
nás učí spoléhat se na něj. Můžeme mu důvě-nás učí spoléhat se na něj. Můžeme mu důvě-
řovat, protože náš Bůh „křísí mrtvé“ (2K 1,9).řovat, protože náš Bůh „křísí mrtvé“ (2K 1,9).

Pavel se ve své službě zaměřoval přede-Pavel se ve své službě zaměřoval přede-
vším na hlásání evangelia. Svůj vlastní život vším na hlásání evangelia. Svůj vlastní život 
vložil do Božích rukou a věřil, že on má moc vložil do Božích rukou a věřil, že on má moc 
zachránit ho i v budoucnosti. V 2K 1,10.11 zachránit ho i v budoucnosti. V 2K 1,10.11 
zmiňuje tři důležité věci, které mu pomáhají zmiňuje tři důležité věci, které mu pomáhají 
zůstat pevným:zůstat pevným:
1.  Zkušenosti s Bohem: „On nás vytrhl, vy-1.  Zkušenosti s Bohem: „On nás vytrhl, vy-

svobodil ze samého náručí smrti…“ (2K 1,10).svobodil ze samého náručí smrti…“ (2K 1,10).
2.  Rozhodnutí upřít svou pozornost na Pána: 2.  Rozhodnutí upřít svou pozornost na Pána: 

„… v něho jsme složili svou naději, že nás „… v něho jsme složili svou naději, že nás 
vždy znovu vysvobodí…“ (2K 1,10).vždy znovu vysvobodí…“ (2K 1,10).

3.  Přímluvné modlitby spoluvěřících: „… když 3.  Přímluvné modlitby spoluvěřících: „… když 
i vy nám budete nápomocni svými modlit-i vy nám budete nápomocni svými modlit-
bami…“ (2K 1,11).bami…“ (2K 1,11).

Co se můžeš od Pavla naučit, abys uprostřed vlastních problémů nepropadl sebelítosti?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
3Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy!4On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoli tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha.5Jako na nás v hojnosti přicházejí utrpení Kristova, tak na nás skrze Krista přichází v hojnosti i útěcha.6Máme-li soužení, je to k vašemu povzbuzení a spáse; docházíme-li útěchy, je to zase k vašemu povzbuzení; to vám dá sílu, abyste vydrželi stejné utrpení, v jakém jsme my.7Máme pevnou naději a jsme si jisti, že jako jste účastni utrpení, tak budete účastni také útěchy.8Chtěli bychom, bratří, abyste věděli o soužení, které nás potkalo v Asii. Dolehlo na nás nadmíru těžce, nad naši sílu, až jsme se dokonce vzdali naděje, že to přežijeme;9už jsme se sami smířili s rozsudkem smrti – to proto, abychom nespoléhali na sebe, ale na Boha, který křísí mrtvé.10On nás vysvobodil ze samého náručí smrti, a ještě vysvobodí; v něho jsme složili svou naději, že nás vždy znovu vysvobodí,11když i vy nám budete nápomocni svými modlitbami. A tak, když nám mnozí vyprosili milost, budou za nás mnozí také děkovat.

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění
Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi; vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu.

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení
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KDYŽ JDE DO TUHÉHO
1Nyní toto praví Hospodin, tvůj stvořitel, Jákobe, tvůrce tvůj, Izraeli: „Neboj se, já jsem tě vykou-
pil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. 2Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes 
řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí. 3Neboť já Hospodin 
jsem tvůj Bůh, Svatý Izraele, tvůj spasitel. Jako výkupné jsem dal za tebe Egypt, Kúš a Sebu dal 
jsem místo tebe. 4Protože jsi v očích mých tak drahý, vzácný, protože jsem si tě zamiloval, dám 
za tebe mnohé lidi a národy za tvůj život. 5Neboj se, já budu s tebou. Tvé potomstvo přivedu 
od východu, shromáždím tě od západu. 6Severu poručím: ‚Vydej!‘ a jihu: ‚Nezadržuj!‘ Přiveď mé 
syny zdaleka a mé dcery od končin země, 7každého, kdo se nazývá mým jménem a koho jsem 
stvořil ke své slávě, koho jsem vytvořil a učinil.“ (Iz 43,1–7)

Osobní studium

Doposud jsme uvažovali o různých příkla-Doposud jsme uvažovali o různých příkla-
dech zkoušek, které Bůh umí využít k tomu, dech zkoušek, které Bůh umí využít k tomu, 
aby nás očistil a my abychom byli podob-aby nás očistil a my abychom byli podob-
nější Kristu. Při pohledu na tyto příklady nější Kristu. Při pohledu na tyto příklady 
však mohou někteří dojít k závěru, že Bůh však mohou někteří dojít k závěru, že Bůh 
je přísný a tvrdý dozorce, který na nás klade je přísný a tvrdý dozorce, který na nás klade 
nesplnitelné úkoly. Někteří pak mohou říci: nesplnitelné úkoly. Někteří pak mohou říci: 
„Víme, že Bůh chce pro nás něco dobrého, ale „Víme, že Bůh chce pro nás něco dobrého, ale 
tyto příklady nesvědčí o jeho péči a lásce. tyto příklady nesvědčí o jeho péči a lásce. 
Naopak, Bůh se tak jeví spíše jako tyran. Naopak, Bůh se tak jeví spíše jako tyran. 
Má svůj cíl, ale způsobuje nám tím těžkosti Má svůj cíl, ale způsobuje nám tím těžkosti 
a problémy. A nejhorší je, že my s tím nemů-a problémy. A nejhorší je, že my s tím nemů-
žeme nic udělat.“žeme nic udělat.“

Pravdou je, že dokud žijeme na této Pravdou je, že dokud žijeme na této 
hříchem naplněné zemi, nevidíme za opo-hříchem naplněné zemi, nevidíme za opo-
nu a příliš nerozumíme událostem, které se nu a příliš nerozumíme událostem, které se 
kolem nás odehrávají. V nebesích pochopí-kolem nás odehrávají. V nebesích pochopí-
me mnohem více (1K 4,5; 13,12). Do té doby me mnohem více (1K 4,5; 13,12). Do té doby 
budeme muset žít v napětí a vírou přijímat, budeme muset žít v napětí a vírou přijímat, 
že Bůh je přítomen a pečuje o nás, i když že Bůh je přítomen a pečuje o nás, i když 
okolnosti se často vyvíjejí velmi bolestivě. okolnosti se často vyvíjejí velmi bolestivě. 
Izajáš velmi dobře znal toto napětí.Izajáš velmi dobře znal toto napětí.

Uvažuj o úvodních verších Iz 43 ,1–7. Uvažuj o úvodních verších Iz 43 ,1–7. 
V 2. verši Bůh říká, že jeho lid bude muset V 2. verši Bůh říká, že jeho lid bude muset 

procházet ohněm a vodou. Jedná se o ob-procházet ohněm a vodou. Jedná se o ob-
raz extrémních nebezpečí. Zčásti zřejmě raz extrémních nebezpečí. Zčásti zřejmě 
připomínají přechod přes Rudé moře a Jor-připomínají přechod přes Rudé moře a Jor-
dán. Obě události – byť děsivé – otevřely dán. Obě události – byť děsivé – otevřely 
cestu novému životu. Mohli bychom oče-cestu novému životu. Mohli bychom oče-
kávat, že Bůh slíbí svému lidu ochranu kávat, že Bůh slíbí svému lidu ochranu 
před nebezpečím a že ho povede snadnou před nebezpečím a že ho povede snadnou 
cestou. Ale podobně jako pastýř v Žal-cestou. Ale podobně jako pastýř v Žal-
mu 23 mluví spíše o tom, že když přijdou mu 23 mluví spíše o tom, že když přijdou 
těžké časy, Boží lid nebude zdrcen, neboť těžké časy, Boží lid nebude zdrcen, neboť 
Bůh bude s ním.Bůh bude s ním.

Opět uvažuj o textu Iz 43,1–7. Zapiš si, jak Opět uvažuj o textu Iz 43,1–7. Zapiš si, jak 
Bůh ujišťuje svůj lid o své péči a povzbuzuje Bůh ujišťuje svůj lid o své péči a povzbuzuje 
jej ve chvílích ohrožení „vodou i ohněm“. jej ve chvílích ohrožení „vodou i ohněm“. 
Jaký obraz Boha to vyvolává ve tvé mysli? Jaký obraz Boha to vyvolává ve tvé mysli? 
Na jaká zaslíbení se můžeš spoléhat?Na jaká zaslíbení se můžeš spoléhat?

To, co jsme se naučili o Božích zkouš-To, co jsme se naučili o Božích zkouš-
kách, bychom mohli shrnout třemi způso-kách, bychom mohli shrnout třemi způso-
by. Za prvé, extrémní zkoušky, které na nás by. Za prvé, extrémní zkoušky, které na nás 
Bůh dopustí, nemají zničit nás, ale hřích Bůh dopustí, nemají zničit nás, ale hřích 
v nás. Za druhé, zkoušky nás nemají udělat v nás. Za druhé, zkoušky nás nemají udělat 
nešťastnými, ale mají nás očistit, abychom nešťastnými, ale mají nás očistit, abychom 
byli podobní Kristu. Za třetí, Bůh se o nás byli podobní Kristu. Za třetí, Bůh se o nás 
stále stará po všech stránkách. Nikdy nás stále stará po všech stránkách. Nikdy nás 
nenechá samotné. Ať se s námi bude dít nenechá samotné. Ať se s námi bude dít 
cokoli, Bůh bude s námi.cokoli, Bůh bude s námi.

Přemýšlej o následujících verších: Ž 103,13.14; Mt 28,20; 1K 10,13; 1Pt 1,7. Polož si v souvis-
losti s nimi dvě otázky: Co se z nich můžu naučit o Božím charakteru? Jaká je moje zkuše-
nost s tím, co je popsáno v těchto textech?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění
Nevyslovujte proto soudy předčasně, dokud Pán nepřijde. On vynese na světlo to, co je skryto ve tmě, a zjeví záměry srdcí; tehdy se člověku dostane chvály od Boha.

-jcHB
Zvýraznění
Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne.

-jcHB
Zvýraznění
1Davidův. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.2Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod,3naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.4I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.5Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.6Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění
13Jako se nad syny slitovává otec, slitovává se Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí.14On ví, že jsme jen stvoření, pamatuje, že jsme prach.

-jcHB
Zvýraznění
19Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého20a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. “

-jcHB
Zvýraznění
Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát.

-jcHB
Zvýraznění
6Z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek,7aby se pravost vaší víry, mnohem drahocennější než pomíjející zlato, jež přece též bývá zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus.
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PODNĚTY K ZAMYŠLENÍ
Přečtěte si 13. kapitolu „Nejtěžší zkouška“ z knihy Přečtěte si 13. kapitolu „Nejtěžší zkouška“ z knihy Na úsvitu dějinNa úsvitu dějin (PP 145–155; NUD 63–68). (PP 145–155; NUD 63–68).
„Právě v žáru pece se struska odděluje od ryzího zlata křesťanského charakteru. Bůh „Právě v žáru pece se struska odděluje od ryzího zlata křesťanského charakteru. Bůh 

vychovává své služebníky dobře uváženými prověřujícími zkouškami. Vidí, že někteří mají vychovává své služebníky dobře uváženými prověřujícími zkouškami. Vidí, že někteří mají 
schopnosti, které mohou být použity k rozšíření jeho díla. Ve své prozřetelnosti je přivádí schopnosti, které mohou být použity k rozšíření jeho díla. Ve své prozřetelnosti je přivádí 
do situací, které prověřují jejich charakter, a odhaluje jim jejich slabosti, o nichž nevěděli. do situací, které prověřují jejich charakter, a odhaluje jim jejich slabosti, o nichž nevěděli. 
Dává jim příležitost k nápravě jejich nedostatků. Ukazuje jim jejich vlastní slabost a učí je Dává jim příležitost k nápravě jejich nedostatků. Ukazuje jim jejich vlastní slabost a učí je 
spoléhat na něho. Tak jsou vychováváni, cvičeni, ukázňováni a připravováni k tomu, aby spoléhat na něho. Tak jsou vychováváni, cvičeni, ukázňováni a připravováni k tomu, aby 
mohli splnit velké poslání, kvůli němuž jim byly jejich schopnosti dány. Nebeští andělé se mohli splnit velké poslání, kvůli němuž jim byly jejich schopnosti dány. Nebeští andělé se 
s nimi mohou spojit v díle, které má být vykonáno na zemi.“ (PP 129.130; NUD 54)s nimi mohou spojit v díle, které má být vykonáno na zemi.“ (PP 129.130; NUD 54)

Otázky k rozhovoru
1.  Požádejte někoho, aby ve třídě sobotní školy vyprávěl o zkoušce, kterou sám prožil 

a která ho stála hodně sil. Co se můžete naučit ze zkušeností tohoto člověka, jeho ví-
tězství a pádů?

2.  Uvažujte o posledních dvaceti čtyřech hodinách Kristova života před jeho ukřižováním. 
Jakým zkouškám čelil? Jak v nich obstál? Jaké poučení si můžete vzít z jeho příkladu 
a uplatnit je, když jste sami uprostřed zkoušky ohněm?

3.  Diskutujte o myšlence z tohoto týdne, že prostřednictvím vlastního utrpení můžeme 
lépe sloužit druhým, kteří trpí. Bez ohledu na to, zda se jedná o pravdivé tvrzení, nebo 
ne, na jaké problémy můžeme narazit při tomto konceptu?

4.  Ellen G. Whiteová napsala: „Bůh nás ve své prozřetelnosti vede i zkouškami. Přijměme 
kříž i trpký nápoj, protože víme, že nám ho u rtů drží náš Otec. Důvěřujme Bohu nejen 
tehdy, když je vše zalité sluncem, ale i ve tmě. Věřme, že nám dá všechno, co je pro 
naše dobro. […] Budeme-li přemýšlet o lásce, kterou nám ukázal na Golgotě, můžeme 
dokonce i ve tmě utrpení pozvednout své srdce a svůj hlas k písni díků.“ (5T 316) Je to 
dobrá rada, ale může být těžké se jí řídit. Jak si můžeme navzájem pomoci, aby naše 
víra rostla a umožnila nám to? Proč je důležité důvěřovat Bohu i ve špatných časech?

Praktický závěr
  Podělte se s ostatními ve skupině o to, co praktického jste se naučili z této lekce při 

studiu Bible. Jak lze toto naučení uvést do každodenního života?

Podněty k modlitbám
  Modlete se jeden za druhého, za své radosti i starosti.
  Modlete se spolu za ty, kteří z nějakého důvodu přestávají či již přestali navštěvovat 

vaše společenství. Jak jim můžete dát najevo, že je máte stále rádi?
  Modlete se i za  lidi ve svém okolí (přátele, sousedy, příbuzné…), kterým byste rádi 

představili Boží lásku.

Konkrétní modlitební seznam mé třídy sobotní školy:
______________________________________________________________________________   ______________________________________ ______________________________________  
______________________________________________________________________________   ______________________________________ ______________________________________  
______________________________________________________________________________   ______________________________________ ______________________________________

 20:51
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Týden od 31. července do 6. srpnaLekce Lekce 6

6

Boj ze všech sil
Texty na tento týden
J 16,5–15; Ko 1,28.29; 1Pt 1,13; Mt 5,29; Gn 32

Základní verš
„Jeho zvěstujeme, když se vší moudrostí napomínáme a učíme všechny lidi, abychom je mohli 
přivést před Boha jako dokonalé v Kristu. O to se snažím a zápasím tak, jak on ve mně působí 
svou silou.“ (Ko 1,28.29)

V diskusním pořadu v televizi se sešli muž a žena. Oba prožili obrovskou tragédii – zabili V diskusním pořadu v televizi se sešli muž a žena. Oba prožili obrovskou tragédii – zabili 
jim dítě. Syn ženy byl zavražděn před dvaceti lety a její zatrpklost a hněv se během let ne-jim dítě. Syn ženy byl zavražděn před dvaceti lety a její zatrpklost a hněv se během let ne-
zmenšovaly. Muž se projevoval zcela odlišně. Jeho dceru před několika lety zavraždili tero-zmenšovaly. Muž se projevoval zcela odlišně. Jeho dceru před několika lety zavraždili tero-
risté. On ale mluvil o odpuštění vrahům a o tom, jak Bůh utěšil jeho utrpení. Přestože jeho risté. On ale mluvil o odpuštění vrahům a o tom, jak Bůh utěšil jeho utrpení. Přestože jeho 
původní bolest byla obrovská, tento muž se stal příkladem, jak Bůh může přinést uzdravení původní bolest byla obrovská, tento muž se stal příkladem, jak Bůh může přinést uzdravení 
i do nejtemnějších chvil našeho života.i do nejtemnějších chvil našeho života.

Jak mohou dva lidé reagovat tak rozdílně? Jak dochází v životě křesťana k duchovní Jak mohou dva lidé reagovat tak rozdílně? Jak dochází v životě křesťana k duchovní 
změně, která umožňuje jednotlivci prostřednictvím životních zkoušek dozrát – namísto změně, která umožňuje jednotlivci prostřednictvím životních zkoušek dozrát – namísto 
toho, aby ho bolest a trápení zcela zničily?toho, aby ho bolest a trápení zcela zničily?

Osnova lekce 
Problémy a těžkosti se nevyhýbají nikomu. Jak se k nim ale máme postavit? V této lekci Problémy a těžkosti se nevyhýbají nikomu. Jak se k nim ale máme postavit? V této lekci 

budeme uvažovat nejen o tom, co pro nás v takových chvílích dělá Bůh, ale co očekává budeme uvažovat nejen o tom, co pro nás v takových chvílích dělá Bůh, ale co očekává 
od každého z nás.od každého z nás.

•  J 16,5–15: Působení Ducha svatého a naše rozhodování (neděle)•  J 16,5–15: Působení Ducha svatého a naše rozhodování (neděle)
•  Ko 1,28.29: Boží jednání a naše aktivní snaha (pondělí)•  Ko 1,28.29: Boží jednání a naše aktivní snaha (pondělí)
•  1Pt 1,13–16: Emoce a naše vůle (úterý)•  1Pt 1,13–16: Emoce a naše vůle (úterý)
•  Mt 5,29.30: Nutnost jednat (středa)•  Mt 5,29.30: Nutnost jednat (středa)
•  Gn 32,23–31: Vytrvalost navzdory nesnázím (čtvrtek)•  Gn 32,23–31: Vytrvalost navzdory nesnázím (čtvrtek)

  Podělte se ve skupině o to, co jste v posledním týdnu zažili. Jak vás tento prožitek 
ovlivnil ve vašem duchovním životě?

  Řekněte ostatním o situaci, kdy jste v poslední době vnímali výrazný projev Boží 
přítomnosti ve vašem životě. Vyjádřete veřejně Bohu své poděkování.

Budování společenstvíBudování společenství
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Ne | 31. července

DUCH PRAVDY
5Nyní však odcházím k tomu, který mě poslal, a nikdo z vás se mě neptá: Kam jdeš? 6Ale že jsem 
k vám tak mluvil, zármutek naplnil vaše srdce. 7Říkám vám však pravdu: Prospěje vám, abych 
odešel. Když neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám. 8On přijde a ukáže 
světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud: 9Hřích v tom, že ve mne nevěří; 10spravedlnost v tom, 
že odcházím k Otci a již mne nespatříte; 11soud v tom, že vládce tohoto světa je již odsouzen. 
12Ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to nesnesli. 13Jakmile však přijde on, 
Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, 
co uslyší. A oznámí vám, co má přijít. 14On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode 
mne. 15Všecko, co má Otec, jest mé. Proto jsem řekl, že vám bude zvěstovat, co přijme ode mne. 
(J 16,5–15)

Osobní studium

Už ses někdy modlil: „Bože, prosím, udělej ze Už ses někdy modlil: „Bože, prosím, udělej ze 
mě dobrého člověka!“ a téměř nic se nezmě-mě dobrého člověka!“ a téměř nic se nezmě-
nilo? Jak je možné, že se ačkoli se modlíme, nilo? Jak je možné, že se ačkoli se modlíme, 
aby v nás velká Boží proměňující síla uděla-aby v nás velká Boží proměňující síla uděla-
la změnu, naše životy jako by zůstaly stej-la změnu, naše životy jako by zůstaly stej-
né? Víme, že Bůh má neomezené možnosti, né? Víme, že Bůh má neomezené možnosti, 
které nám ochotně a zdarma nabízí. A my které nám ochotně a zdarma nabízí. A my 
je opravdu chceme využít. Přesto se zdá, že je opravdu chceme využít. Přesto se zdá, že 
naše životy se nemění způsobem, který by naše životy se nemění způsobem, který by 
odpovídal Božím záměrům.odpovídal Božím záměrům.

Proč tomu tak je? Jeden důvod je znepo-Proč tomu tak je? Jeden důvod je znepo-
kojivě jednoduchý: I když má Duch svatý kojivě jednoduchý: I když má Duch svatý 
neomezenou moc nás měnit, je možné, že to neomezenou moc nás měnit, je možné, že to 
Bohu prostě nedovolíme. Prostě se špatně Bohu prostě nedovolíme. Prostě se špatně 
rozhodneme.rozhodneme.

Uvažuj o textu J 16,5–15. Ježíš v těchto Uvažuj o textu J 16,5–15. Ježíš v těchto 
verších nazývá Ducha svatého „Duchem verších nazývá Ducha svatého „Duchem 
pravdy“ (J 16,13). Co z těchto slov vyplývá pravdy“ (J 16,13). Co z těchto slov vyplývá 
o povaze díla, které pro nás Duch svatý o povaze díla, které pro nás Duch svatý 
dělá?dělá?

Duch svatý nám může ukázat pravdu Duch svatý nám může ukázat pravdu 
o naší hříšnosti, ale nemůže nás přimět o naší hříšnosti, ale nemůže nás přimět 
k pokání. Může nám zjevit ty největší prav-k pokání. Může nám zjevit ty největší prav-

dy o Bohu, ale nemůže nás přimět, abychom dy o Bohu, ale nemůže nás přimět, abychom 
jim věřili nebo se jimi řídili. Pokud by nás jim věřili nebo se jimi řídili. Pokud by nás 
Bůh k něčemu nutil, ztratili bychom svou Bůh k něčemu nutil, ztratili bychom svou 
svobodnou vůli. Satan by pak mohl prá-svobodnou vůli. Satan by pak mohl prá-
vem vinit Boha, že manipuluje s naší myslí, vem vinit Boha, že manipuluje s naší myslí, 
a tedy že podvádí. Když v nebesích vypukl a tedy že podvádí. Když v nebesích vypukl 
velký spor, náš Otec nepřinutil satana ani velký spor, náš Otec nepřinutil satana ani 
žádného z andělů, aby uvěřili v jeho dobrotu žádného z andělů, aby uvěřili v jeho dobrotu 
a spravedlnost, ani nedonutil padlé andě-a spravedlnost, ani nedonutil padlé andě-
ly činit pokání. I v rajské zahradě, kdy šlo ly činit pokání. I v rajské zahradě, kdy šlo 
o hodně, Bůh sice velmi jasně řekl pravdu o hodně, Bůh sice velmi jasně řekl pravdu 
o stromu uprostřed zahrady, ale nezabránil o stromu uprostřed zahrady, ale nezabránil 
Evě a Adamovi uplatnit jejich svobodnou Evě a Adamovi uplatnit jejich svobodnou 
vůli neposlechnout. Bůh dnes s námi jedná vůli neposlechnout. Bůh dnes s námi jedná 
stejně. Proto Duch svatý představí pravdu stejně. Proto Duch svatý představí pravdu 
o Bohu a hříchu a potom říká: „Co teď uděláš o Bohu a hříchu a potom říká: „Co teď uděláš 
ve světle toho, co jsem ti zjevil?“ve světle toho, co jsem ti zjevil?“

Je to stejné, když prožíváme zkoušky oh-Je to stejné, když prožíváme zkoušky oh-
něm. Někdy přichází zkouška právě proto, něm. Někdy přichází zkouška právě proto, 
že jsme Boha neuposlechli nebo nelitovali že jsme Boha neuposlechli nebo nelitovali 
svých hříchů. Aby náš Otec mohl v tako-svých hříchů. Aby náš Otec mohl v tako-
vých případech aktivně jednat, musíme se vých případech aktivně jednat, musíme se 
vědomě rozhodnout otevřít dveře pokání vědomě rozhodnout otevřít dveře pokání 
a poslušnosti. Tehdy do nás může vstoupit a poslušnosti. Tehdy do nás může vstoupit 
Boží proměňující moc.Boží proměňující moc.

Z čeho tě v poslední době „Duch pravdy“ usvědčil? Rozhodl ses svobodně, že budeš po-
slouchat jeho hlas? 

AplikaceAplikace
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6 | Boj ze všech silPo | 1. srpna

DOKONALÍ V KRISTU
28Jeho zvěstujeme, když se vší moudrostí napomínáme a učíme všechny lidi, abychom je mohli 
přivést před Boha jako dokonalé v Kristu. 29O to se snažím a zápasím tak, jak on ve mně působí 
svou silou. (Ko 1,28.29)

Osobní studium

Jaký je tvůj největší životní úspěch? Je prav-Jaký je tvůj největší životní úspěch? Je prav-
děpodobné, že jsi ho nezískal jen tím, že ses děpodobné, že jsi ho nezískal jen tím, že ses 
ráno zvedl z postele. Pokud chceme v životě ráno zvedl z postele. Pokud chceme v životě 
dosáhnout něčeho hodnotného, vyžaduje to dosáhnout něčeho hodnotného, vyžaduje to 
čas a námahu. Podobné je to i s rozhodnu-čas a námahu. Podobné je to i s rozhodnu-
tím stát se Ježíšovým učedníkem.tím stát se Ježíšovým učedníkem.

Uvažuj o úvodním textu (Ko 1,28.29). Uvažuj o úvodním textu (Ko 1,28.29). 
Přestože Pavel popisuje, že v něm působí Přestože Pavel popisuje, že v něm působí 
Bůh, ukazuje také na důležitost lidské sna-Bůh, ukazuje také na důležitost lidské sna-
hy. Jak tyto dvě skutečnosti spolu souvisí? hy. Jak tyto dvě skutečnosti spolu souvisí? 
Uvažuj o této myšlence v kontextu veršů Uvažuj o této myšlence v kontextu veršů 
Dt 4,4; L 13,24; 1K 9,25 a Žd 12,4.Dt 4,4; L 13,24; 1K 9,25 a Žd 12,4.

Ve verši Ko 1,29 je velmi zajímavý pohled Ve verši Ko 1,29 je velmi zajímavý pohled 
na to, jak Pavel vidí svůj vztah s Bohem. na to, jak Pavel vidí svůj vztah s Bohem. 
Říká: „O to se snažím a zápasím tak, jak on Říká: „O to se snažím a zápasím tak, jak on 
ve mně působí svou silou.“ve mně působí svou silou.“

Sloveso přeložené jako „snažím se“ zna-Sloveso přeložené jako „snažím se“ zna-
mená „unavit se“, „pracovat do vyčerpání“. mená „unavit se“, „pracovat do vyčerpání“. 
Používalo se zejména k popisu tréninku Používalo se zejména k popisu tréninku 
sportovců. Následující sloveso přelože-sportovců. Následující sloveso přelože-
né jako „zápasit“ může v některých jazy-né jako „zápasit“ může v některých jazy-

cích znamenat i „trápit se“ nebo „mučit se“. cích znamenat i „trápit se“ nebo „mučit se“. 
Před námi je tedy obraz sportovce, který Před námi je tedy obraz sportovce, který 
se snaží ze všech sil zvítězit. V apoštolově se snaží ze všech sil zvítězit. V apoštolově 
popisu však nastává zvrat, protože Pavel popisu však nastává zvrat, protože Pavel 
se nenamáhal ve vlastní síle, ale díky moci se nenamáhal ve vlastní síle, ale díky moci 
Boží. V souvislosti s Pavlovou službou Boží. V souvislosti s Pavlovou službou 
můžeme tedy konstatovat, že ji vykonával můžeme tedy konstatovat, že ji vykonával 
obětavě a s velkým osobním nasazením, obětavě a s velkým osobním nasazením, 
protože v něm působil Bůh svou silou. protože v něm působil Bůh svou silou. 
Tato kombinace funguje naprosto stejně Tato kombinace funguje naprosto stejně 
i v našem úsilí o rozvoj Kristova charak-i v našem úsilí o rozvoj Kristova charak-
teru v nás.teru v nás.

Je důležité si to uvědomovat zvláště pro-Je důležité si to uvědomovat zvláště pro-
to, že žijeme ve světě, v němž chceme dosa-to, že žijeme ve světě, v němž chceme dosa-
hovat stále více – ale se stále menším úsilím. hovat stále více – ale se stále menším úsilím. 
Tento přístup se vplížil i do křesťanství. Tento přístup se vplížil i do křesťanství. 
Někteří křesťanští evangelisté slibují, že Někteří křesťanští evangelisté slibují, že 
stačí jen věřit, Duch svatý na nás sestoupí stačí jen věřit, Duch svatý na nás sestoupí 
s úžasnou nadpřirozenou silou a vykoná s úžasnou nadpřirozenou silou a vykoná 
v nás velké zázraky. Je to však jen nebezpeč-v nás velké zázraky. Je to však jen nebezpeč-
ná polopravda. Může vést lidi k závěru, že ná polopravda. Může vést lidi k závěru, že 
stačí jen pohodlně sedět a čekat, až na nás stačí jen pohodlně sedět a čekat, až na nás 
sestoupí Boží moc! sestoupí Boží moc! 

Jaká je tvá zkušenost s tím druhem úsilí, o kterém mluvil Pavel? S čím ve svém životě zá-
pasíš? Jak se můžeš naučit odevzdat se do Boží vůle?

AplikaceAplikace
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Ale vy, kteří jste se přimkli k Hospodinu, svému Bohu, jste do dnes všichni živi.
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Zvýraznění
Snažte se vejít úzkými dveřmi, neboť mnozí, pravím vám, se budou snažit vejít, ale nebudou schopni.
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Zvýraznění
Každý závodník se podrobuje všestranné kázni. Oni to podstupují pro pomíjitelný věnec, my však pro věnec nepomíjitelný.
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Zvýraznění
Ještě jste v zápase s hříchem nemuseli prolít svou krev.
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Út | 2. srpna

VŮLE VEDENÁ SPRÁVNÝMI HODNOTAMI
13Odhodlaně se tedy připravte ve své mysli, buďte střízliví a celou svou naději upněte k mi-
losti, která k vám přichází ve zjevení Ježíše Krista. 14Jako poslušné děti nedejte se opanovat 
žádostmi, které vás ovládaly předtím, v době vaší nevědomosti; 15ale jako je svatý ten, který 
vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života. 16Vždyť je psáno: „Svatí buďte, neboť já 
jsem svatý.“ (1Pt 1,13–16)

Osobní studium

Největšími nepřáteli naší vůle jsou naše Největšími nepřáteli naší vůle jsou naše 
vlastní pocity. V současné kultuře jsme stá-vlastní pocity. V současné kultuře jsme stá-
le více vystaveni obrázkům a hudbě, které le více vystaveni obrázkům a hudbě, které 
přímo působí na naše smysly, a aniž bychom přímo působí na naše smysly, a aniž bychom 
si to uvědomovali, probouzejí v nás nejrůz-si to uvědomovali, probouzejí v nás nejrůz-
nější emoce – hněv, strach nebo žádostivost. nější emoce – hněv, strach nebo žádostivost. 
Naše mysl se často soustředí na otázky typu: Naše mysl se často soustředí na otázky typu: 
Na jaké jídlo mám dnes chuť? Co by se mi tak Na jaké jídlo mám dnes chuť? Co by se mi tak 
dnes chtělo dělat? Jaký pocit mám z nových dnes chtělo dělat? Jaký pocit mám z nových 
bot? bot? Pocity se staly nedílnou součástí naše-Pocity se staly nedílnou součástí naše-
ho rozhodování. Nejsou nutně špatné, ale ho rozhodování. Nejsou nutně špatné, ale 
také nejsou tím nejdůležitějším. Velmi často také nejsou tím nejdůležitějším. Velmi často 
mají jen málo společného s tím, co je správné mají jen málo společného s tím, co je správné 
nebo dobré. Ve skutečnosti nás naše pocity nebo dobré. Ve skutečnosti nás naše pocity 
mohou klamat („nejúskočnější ze všeho je mohou klamat („nejúskočnější ze všeho je 
srdce…“ [Jr 17,9]) a mohou vytvářet falešný srdce…“ [Jr 17,9]) a mohou vytvářet falešný 
obraz reality. To nás může nutit dělat špatná obraz reality. To nás může nutit dělat špatná 
rozhodnutí a vystavovat nás tak zkouškám, rozhodnutí a vystavovat nás tak zkouškám, 
do kterých se dostáváme vlastní vinou.do kterých se dostáváme vlastní vinou.

Které biblické postavy se rozhodovaly Které biblické postavy se rozhodovaly 
spíše na základě pocitů než na základě Boží-spíše na základě pocitů než na základě Boží-
ho slova? Jaké to mělo následky? Čti napří-ho slova? Jaké to mělo následky? Čti napří-
klad Gn 3,6; 2S 11,2–4 a Ga 2,11.12.klad Gn 3,6; 2S 11,2–4 a Ga 2,11.12.

Co podle úvodního textu (1Pt 1,13–16) zne-Co podle úvodního textu (1Pt 1,13–16) zne-
pokojovalo Petra a co chtěl, aby jeho čtenáři pokojovalo Petra a co chtěl, aby jeho čtenáři 
udělali?udělali?

Petr pochopil, že kormidlem, které ovlá-Petr pochopil, že kormidlem, které ovlá-
dá naše tělo, je mysl. Ztratíme-li kontrolu dá naše tělo, je mysl. Ztratíme-li kontrolu 
nad vlastní myslí, budou nás ovládat nejrůz-nad vlastní myslí, budou nás ovládat nejrůz-
nější pocity, které se nám dostanou do cesty.nější pocity, které se nám dostanou do cesty.

Představ si, že jdeš po úzké cestě k Pas-Představ si, že jdeš po úzké cestě k Pas-
týřovu domu. Na cestě je mnoho křižova-týřovu domu. Na cestě je mnoho křižova-
tek a odboček do různých směrů. Některé tek a odboček do různých směrů. Některé 
z těchto cest směřují na místa, která by-z těchto cest směřují na místa, která by-
chom rozhodně nechtěli navštívit. Jiné vy-chom rozhodně nechtěli navštívit. Jiné vy-
padají lákavě, vzbuzují naše touhy a emoce. padají lákavě, vzbuzují naše touhy a emoce. 
Pokud se však pustíme po kterékoli z nich, Pokud se však pustíme po kterékoli z nich, 
sejdeme ze správné cesty a půjdeme cestou, sejdeme ze správné cesty a půjdeme cestou, 
ze které může být mimořádně obtížné se ze které může být mimořádně obtížné se 
vrátit.vrátit.

Máš před sebou nějaká důležitá rozhodnutí? Upřímně se zeptej: Jak mohu poznat, jestli 
svá rozhodnutí nezakládám na Božím slově, ale spíše na pocitech, emocích a touhách, 
které s ním mohou být v rozporu?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Kdopak je zná?

-jcHB
Zvýraznění
Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl.

-jcHB
Zvýraznění
2Jednou k večeru vstal David z lože a procházel se po střeše královského domu. Tu spatřil ze střechy ženu, která se právě omývala. Byla to žena velmi půvabného vzhledu.3David si dal zjistit, kdo je ta žena. Ptal se: „Není to Bat-šeba, dcera Elíamova, manželka Chetejce Urijáše?“4David pak pro ni poslal posly. Ona k němu přišla a on s ní spal; očistila se totiž od své nečistoty. Potom se vrátila do svého domu.

-jcHB
Zvýraznění
11Když pak Petr přišel do Antiochie, postavil jsem se otevřeně proti němu, protože byl zřejmě v neprávu.12Nejprve jídal totiž společně s pohany; když však přišli někteří lidé z okolí Jakubova, začal couvat a oddělovat se, protože se bál zastánců obřízky.
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RADIKÁLNÍ ZÁVAZEK
29Jestliže tě svádí tvé pravé oko, vyrvi je a odhoď pryč, neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden 
z tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla. 30A jestliže tě svádí tvá pravá ruka, utni 
ji a odhoď pryč, neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby se celé tvé tělo 
dostalo do pekla. (Mt 5,29.30)

Osobní studium

Uvažuj o úvodním textu (Mt 5,29.30). Pova-Uvažuj o úvodním textu (Mt 5,29.30). Pova-
žuješ Ježíšova slova za radikální? Proč?žuješ Ježíšova slova za radikální? Proč?

Radikální kroky jsou nezbytné ne proto, Radikální kroky jsou nezbytné ne proto, 
že by se Bůh snažil udělat náš život nesnesi-že by se Bůh snažil udělat náš život nesnesi-
telným, ale proto, že jsme se my a naše kul-telným, ale proto, že jsme se my a naše kul-
tura tak velmi vzdálili od Božích záměrů. tura tak velmi vzdálili od Božích záměrů. 
Lidé často překvapeně otevírají oči a kladou Lidé často překvapeně otevírají oči a kladou 
si otázku: si otázku: Jak jsem mohl odejít od Boha tak Jak jsem mohl odejít od Boha tak 
daleko? daleko? Odpověď je vždy stejná: od Boha Odpověď je vždy stejná: od Boha 
neodcházíme najednou, ale vždy postupně, neodcházíme najednou, ale vždy postupně, 
krok za krokem.krok za krokem.

Znovu uvažuj o úvodním textu. Ježíš Znovu uvažuj o úvodním textu. Ježíš 
mluví v kontextu sexuálního hříchu. Tyto mluví v kontextu sexuálního hříchu. Tyto 
principy však můžeme aplikovat na náš po-principy však můžeme aplikovat na náš po-
stoj ke všem hříchům. A samozřejmě, vzta-stoj ke všem hříchům. A samozřejmě, vzta-
hují se i na náš růst v Kristu obecně.hují se i na náš růst v Kristu obecně.

Co důležitého nám Ježíš říká v Mt 5,29.30? Co důležitého nám Ježíš říká v Mt 5,29.30? 
Opravdu Ježíš chce, abychom sami sebe Opravdu Ježíš chce, abychom sami sebe 
zmrzačili?zmrzačili?

Ježíš nás určitě nevyzývá, abychom Ježíš nás určitě nevyzývá, abychom 
si fyzicky ubližovali! Spíš nás volá, aby-si fyzicky ubližovali! Spíš nás volá, aby-
chom velmi rozhodně a vážně přistupovali chom velmi rozhodně a vážně přistupovali 
k tomu, jak uvažujeme a jednáme. Všimně-k tomu, jak uvažujeme a jednáme. Všimně-
me si, že verše neříkají, že se máme modlit me si, že verše neříkají, že se máme modlit 
a že Bůh okamžitě odstraní hříšné sklony a že Bůh okamžitě odstraní hříšné sklony 
z našich životů. Někdy to Bůh může las-z našich životů. Někdy to Bůh může las-
kavě udělat za nás, ale často nás volá, aby-kavě udělat za nás, ale často nás volá, aby-
chom udělali radikální rozhodnutí vzdát chom udělali radikální rozhodnutí vzdát 
se něčeho, nebo naopak začít dělat něco, se něčeho, nebo naopak začít dělat něco, 
do čeho se nám vůbec nechce. Může to pro do čeho se nám vůbec nechce. Může to pro 
nás být těžká zkouška! Čím častěji se však nás být těžká zkouška! Čím častěji se však 
budeme správně rozhodovat, tím bude-budeme správně rozhodovat, tím bude-
me silnější a tím slabší bude síla pokušení me silnější a tím slabší bude síla pokušení 
v našich životech.v našich životech.

Je-li kolem nás mnoho hlučných rozptýlení, Bůh někdy používá zkoušky, aby upoutal naši 
pozornost. Právě ve zkouškách si uvědomujeme, jak daleko jsme se od Boha vzdálili. 
Zkouška může být Boží výzvou, abychom učinili radikální rozhodnutí vrátit se k záměrům, 
které má s námi náš Otec. Před jakým rozhodnutím stojíš v těchto dnech? Co ti může po-
moci správně se rozhodnout? 

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
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DŮLEŽITOST VYTRVALOSTI
23A té noci vstal, vzal obě své ženy i obě své služky a jedenáct svých synů a přebrodil se přes 
Jabok. 24Vzal je a převedl je přes potok se vším, co měl. 25Pak zůstal Jákob sám a tu s ním kdosi 
zápolil, dokud nevzešla jitřenka. 26Když viděl, že Jákoba nepřemůže, poranil mu při zápolení 
kyčelní kloub, takže se mu vykloubil. 27Neznámý řekl: „Pusť mě, vzešla jitřenka.“ Jákob však 
odvětil: „Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš.“ 28Otázal se: „Jak se jmenuješ?“ Odpověděl: „Já-
kob.“ 29Tu řekl: „Nebudou tě už jmenovat Jákob (to je Úskočný), nýbrž Izrael (to je Zápasí Bůh), 
neboť jsi jako kníže zápasil s Bohem i s lidmi a obstáls.“ 30A Jákob ho žádal: „Pověz mi přece 
své jméno!“ Ale on odvětil: „Proč se ptáš na mé jméno?“ A požehnal mu tam. 31I pojmenoval Já-
kob to místo Peníel (to je Tvář Boží), neboť řekl: „Viděl jsem Boha tváří v tvář a byl mi zachován 
život.“ (Gn 32,23–31)

Osobní studium

Přečti si příběh o Jákobově zápasu s Bohem Přečti si příběh o Jákobově zápasu s Bohem 
(Gn 32). Co tento příběh říká o vytrvalosti (Gn 32). Co tento příběh říká o vytrvalosti 
i ve chvíli, kdy je nám těžko a máme strach? i ve chvíli, kdy je nám těžko a máme strach? 
(Než odpovíš, uvažuj o celém kontextu Já-(Než odpovíš, uvažuj o celém kontextu Já-
kobovy situace.)kobovy situace.)

Často víme, co je správné, a svou vůli Často víme, co je správné, a svou vůli 
uplatňujeme tak, abychom jednali správně. uplatňujeme tak, abychom jednali správně. 
Když jsme však pod tlakem, může být velmi Když jsme však pod tlakem, může být velmi 
obtížné držet se Boha a jeho zaslíbení. Je obtížné držet se Boha a jeho zaslíbení. Je 
to proto, že jsme slabí a bojíme se. Jednou to proto, že jsme slabí a bojíme se. Jednou 
z důležitých silných stránek křesťana je z důležitých silných stránek křesťana je 
proto vytrvalost – tedy schopnost kráčet proto vytrvalost – tedy schopnost kráčet 
vpřed i přesto, že se cítí slabý a nejraději by vpřed i přesto, že se cítí slabý a nejraději by 
vše vzdal.vše vzdal.

Jedním z největších příkladů vytrvalosti Jedním z největších příkladů vytrvalosti 
v Bibli je Jákob. Před mnoha lety oklamal v Bibli je Jákob. Před mnoha lety oklamal 
svého otce a bratra Ezaua, aby se zmocnil svého otce a bratra Ezaua, aby se zmocnil 
prvorozenství (Gn 27). Od té doby ze strachu prvorozenství (Gn 27). Od té doby ze strachu 
před Ezauovou pomstou stále utíkal. I když před Ezauovou pomstou stále utíkal. I když 
dostal nádherná zaslíbení o Božím vedení dostal nádherná zaslíbení o Božím vedení 
a požehnání ve svém snu o žebříku sahají-a požehnání ve svém snu o žebříku sahají-

cím do nebe (Gn 28), stále se bál. Jákob zou-cím do nebe (Gn 28), stále se bál. Jákob zou-
fale toužil po ujištění, že ho Bůh přijal a že fale toužil po ujištění, že ho Bůh přijal a že 
zaslíbení, která před lety obdržel, jsou stále zaslíbení, která před lety obdržel, jsou stále 
platná. Během zápasu u potoka Jabok mu platná. Během zápasu u potoka Jabok mu 
záhadný cizinec vykloubil kyčelní kloub. záhadný cizinec vykloubil kyčelní kloub. 
Od té chvíle už nemohl v boji pokračovat, Od té chvíle už nemohl v boji pokračovat, 
protože bolest byla nesnesitelná. Právě teh-protože bolest byla nesnesitelná. Právě teh-
dy musel prožít změnu svého nasměrová-dy musel prožít změnu svého nasměrová-
ní. Přestal bojovat a začal se více spoléhat ní. Přestal bojovat a začal se více spoléhat 
na Hospodina. Jákob se z celé síly držel ne-na Hospodina. Jákob se z celé síly držel ne-
známého a žádal o požehnání. Držel se ho známého a žádal o požehnání. Držel se ho 
tak silně a vytrvale, až mu neznámý musel tak silně a vytrvale, až mu neznámý musel 
říct: „Pusť mě, vzešla jitřenka“ (Gn 32,27).říct: „Pusť mě, vzešla jitřenka“ (Gn 32,27).

Jákob požehnání dostal, protože byl vy-Jákob požehnání dostal, protože byl vy-
trvalý navzdory bolesti, kterou při zápa-trvalý navzdory bolesti, kterou při zápa-
se prožíval. S námi to může být podobné. se prožíval. S námi to může být podobné. 
I nám může Bůh „vykloubit kyčelní kloub“ I nám může Bůh „vykloubit kyčelní kloub“ 
(Gn 32,26) a pak nás vyzvat, abychom se ho (Gn 32,26) a pak nás vyzvat, abychom se ho 
drželi i přes naši bolest. Bůh dovolil, aby ná-drželi i přes naši bolest. Bůh dovolil, aby ná-
sledky přetrvaly – Jákob kulhal i při setkání sledky přetrvaly – Jákob kulhal i při setkání 
se svým bratrem. Mohl tedy vypadat slabý se svým bratrem. Mohl tedy vypadat slabý 
a zranitelný, ale jeho nitro bylo silnější než a zranitelný, ale jeho nitro bylo silnější než 
kdykoli předtím.kdykoli předtím.

Jaká praktická rozhodnutí můžeš udělat (v otázce svých přátel, životního stylu, zdravot-
ních návyků, duchovního života nebo toho, co sleduješ v televizi či na internetu), abys 
vytrval v životě s Bohem i uprostřed trápení a pokušení?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
1Za časného jitra políbil Lában své vnuky a dcery, požehnal jim a vracel se opět ke svému domovu.2Jákob šel svou cestou. Tu se s ním srazili Boží poslové.3Jakmile je Jákob spatřil, zvolal: „To je tábor Boží,“ a to místo pojmenoval Machanajim (to je Tábořiště) .4Pak Jákob vyslal napřed posly ke svému bratru Ezauovi do země Seíru, na pole Edómské,5a přikázal jim: „Vyřiďte mému pánu Ezauovi toto: Tvůj otrok Jákob vzkazuje: Až dosud jsem prodléval jako host u Lábana.6Mám voly a osly, ovce, služebníky a služky. Posílám o tom zprávu tobě , svému pánu, abych získal tvoji přízeň.“7Poslové se vrátili k Jákobovi a řekli: „Přišli jsme k tvému bratru Ezauovi, ale on ti už jde vstříc a je s ním čtyři sta mužů.“8Tu padla na Jákoba veliká bázeň a tíseň. Rozdělil proto lid, který byl s ním, i brav a skot a velbloudy do dvou táborů,9neboť si řekl: „Přijde-li Ezau k prvnímu táboru a pobije jej, může ještě zbylý tábor vyváznout.“10Dále Jákob řekl: „Bože mého otce Abrahama a Bože mého otce Izáka, Hospodine, tys mi pravil: ‚Navrať se do své země a do svého rodiště a já se postarám, aby se ti dobře vedlo.‘11Nejsem hoden veškerého tvého milosrdenství a vší tvé věrnosti, které jsi svému služebníku prokázal. Tento Jordán jsem překročil s holí, a teď mám dva tábory.12Vytrhni mě prosím z ruky mého bratra, z ruky Ezauovy, neboť se ho bojím, aby nepřišel a nezabil mě, matku nad dětmi.13Ty jsi přece řekl: ‚Určitě se postarám o tvé dobro a tvé potomstvo rozmnožím jako mořský písek, jejž nelze pro množství sečíst.‘“14A přenocoval tam té noci. Pak vzal z toho, co vyzískal, dar na usmířenou pro svého bratra Ezaua:15dvě stě koz a dvacet kozlů, dvě stě bahnic a dvacet beranů,16třicet velbloudic se sajícími mláďaty, čtyřicet krav a deset býků, dvacet oslic a deset oslů.17To vše předal svým služebníkům, každé stádečko zvlášť, a řekl jim: „Jděte napřed a ponechte mezi jednotlivými stádečky odstup.“18A prvnímu přikázal: „Až se s tebou setká můj bratr Ezau a zeptá se tě, čí jsi a kam jdeš a čí je to, co ženeš před sebou,19odvětíš: ‚Je to dar od tvého otroka Jákoba, poslaný jeho pánu Ezauovi; on sám je za námi.‘“20Tak přikázal i druhému a třetímu a všem, kteří šli za stádečky. Řekl: „V tomto smyslu mluvte s Ezauem, až na něj narazíte.21A dodejte: ‚Také tvůj otrok Jákob je za námi, neboť řekl: Darem, který jde přede mnou, chci ho usmířit a teprve potom spatřit jeho tvář. Snad mě přijme milostivě. ‘“22Šli tedy napřed s darem, zatímco on přenocoval oné noci v táboře.23A té noci vstal, vzal obě své ženy i obě své služky a jedenáct svých synů a přebrodil se přes Jabok.24Vzal je a převedl je přes potok se vším , co měl.25Pak zůstal Jákob sám a tu s ním kdosi zápolil, dokud nevzešla jitřenka.26Když viděl, že Jákoba nepřemůže, poranil mu při zápolení kyčelní kloub, takže se mu vykloubil.27Neznámý řekl: „Pusť mě, vzešla jitřenka.“ Jákob však odvětil: „Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš.“28Otázal se: „Jak se jmenuješ?“ Odpověděl: „Jákob.“29Tu řekl: „Nebudou tě už jmenovat Jákob (to je Úskočný), nýbrž Izrael (to je Zápasí Bůh) , neboť jsi jako kníže zápasil s Bohem i s lidmi a obstáls.“30A Jákob ho žádal: „Pověz mi přece své jméno!“ Ale on odvětil: „Proč se ptáš na mé jméno?“ A požehnal mu tam.31I pojmenoval Jákob to místo Peníel (to je Tvář Boží) , neboť řekl : „Viděl jsem Boha tváří v tvář a byl mi zachován život.“32Slunce mu vzešlo, když minul Penúel, ale v kyčli byl chromý.33Synové Izraelovi nejedí až podnes šlachu při kyčelním kloubu, protože Bůh poranil Jákobovi šlachu kyčelního kloubu.

-jcHB
Zvýraznění
1Když Izák zestárl, jeho oči vyhasly, takže neviděl. I zavolal svého staršího syna Ezaua a řekl mu: „Můj synu!“ On mu odvětil: „Tu jsem.“2Izák řekl: „Hle, jsem už starý a neznám den své smrti.3Vezmi si nyní zbraně, toulec a luk, vyjdi na pole a něco pro mě ulov.4Připrav mi oblíbenou pochoutku a přines mi ji, ať se najím, abych ti mohl požehnat, dříve než umřu.“5Když Izák mluvil se svým synem Ezauem, Rebeka naslouchala. Sotva Ezau odešel na pole, aby něco ulovil a přinesl úlovek,6poradila Rebeka svému synu Jákobovi: „Hle, slyšela jsem rozmluvu tvého otce s tvým bratrem Ezauem; řekl mu:7‚Přines mi úlovek a připrav mi pochoutku, ať se najím, abych ti před smrtí požehnal před Hospodinem.‘8A proto, můj synu, poslechni mě ve všem, co ti přikážu.9Dojdi ke stádu a dones mi z něho dvě pěkná kůzlata. Připravím z nich tvému otci oblíbenou pochoutku10a ty mu ji doneseš; on se nají a před smrtí ti požehná.“11Jákob však své matce Rebece odvětil: „Můj bratr Ezau je přece chlupatý, a já jsem holý.12Co když si otec na mě sáhne? Bude mě mít za podvodníka a místo požehnání na sebe uvedu zlořečení.“13Matka mu řekla: „Takové zlořečení ať padne na mne, můj synu. Jen mě poslechni, jdi a dones mi kůzlata .“14Šel tedy pro ně a přinesl je matce; ona pak připravila otcovu oblíbenou pochoutku.15Potom Rebeka vzala šaty svého staršího syna Ezaua, ty nejlepší, které měla doma u sebe, a oblékla svého mladšího syna Jákoba.16Jeho ruce i hladký krk ovinula kůzlečími kožkami.17Nakonec dala svému synu Jákobovi do rukou připravenou pochoutku a chléb.18I vešel k svému otci a řekl: „Můj otče!“ On odvětil: „Tu jsem. Který jsi ty, můj synu?“19Jákob řekl otci: „Já jsem Ezau, tvůj prvorozený. Učinil jsem, co jsi mi uložil. Nuže, posaď se prosím a pojez z mého úlovku, abys mi mohl požehnat.“20Izák však synovi řekl: „Jak to, žes to tak rychle našel, můj synu?“ Odvětil: „To mi dopřál Hospodin, tvůj Bůh.“21Izák řekl Jákobovi: „Přistup, synu, sáhnu si na tebe, jsi-li můj syn Ezau nebo ne.“22Jákob tedy přistoupil k svému otci Izákovi, on na něho sáhl a řekl: „Hlas je to Jákobův, ale ruce jsou Ezauovy.“23Nepoznal ho, protože jeho ruce byly chlupaté jako ruce jeho bratra Ezaua. A požehnal mu.24Řekl: „Ty jsi tedy můj syn Ezau.“ On odvětil: „Jsem.“25Pak řekl: „Předlož mi, ať pojím z úlovku svého syna, abych ti mohl požehnat.“ I předložil mu a on jedl. Přinesl mu i víno a on pil.26Nato jeho otec Izák řekl: „Přistup prosím a polib mě, můj synu!“27Přistoupil tedy a políbil ho. Když Izák ucítil vůni jeho šatu, požehnal mu slovy: „Hle, vůně mého syna jako vůně pole, jemuž žehná Hospodin.28Dej ti Bůh z rosy nebes a ze žírnosti země, i hojnost obilí a moštu.29Ať ti slouží lidská pokolení , ať se ti klanějí národy. Budeš panovat nad svými bratry a synové tvé matky se ti budou klanět. Kdo prokleje tebe, bude proklet, kdo žehnat bude tobě, sám bude požehnán.“30Když Izák udělil Jákobovi požehnání a sotvaže Jákob od svého otce odešel, přišel jeho bratr Ezau z lovu.31Také on připravil pochoutku, přinesl ji otci a řekl: „Nechť můj otec povstane a nají se z úlovku svého syna, aby mi mohl požehnat.“32Jeho otec Izák se ho otázal: „Kdo jsi?“ Odvětil: „Jsem tvůj syn Ezau, tvůj prvorozený.“33Tu se Izák roztřásl a zalomcovalo jím zděšení: „Kdo to vlastně ulovil úlovek a přinesl mi jej? Ode všeho jsem pojedl, dříve než jsi přišel! A požehnal jsem mu! Požehnaný také zůstane.“34Jak Ezau uslyšel otcova slova, dal se do hrozného a hořkého křiku a naléhal na otce: „Požehnej mně, také mně, otče!“35On odvětil: „Přišel lstivě tvůj bratr a vzal ti požehnání.“36Ezau řekl: „Právem dostal jméno Jákob (to je Úskočný) . Už dvakrát se mnou jednal úskočně. Připravil mě o mé prvorozenství a nyní i o požehnání.“ A otázal se: „Pro mne už požehnání nemáš?“37Izák Ezauovi odpověděl: „Hle, ustanovil jsem, aby nad tebou panoval, a všechny jeho bratry jsem mu dal za služebníky. Zabezpečil jsem jej i obilím a moštem. Co bych mohl udělat pro tebe, můj synu?“38Ezau otci odpověděl: „Což máš jen to jediné požehnání, otče? Požehnej mně, také mně, otče!“ A Ezau zaúpěl a rozplakal se.39Jeho otec Izák tedy odpověděl: „Tvé sídliště bude bez žírnosti země, bez rosy shůry, rosy nebeské.40Bude tě živit meč, avšak svému bratru budeš sloužit. Jen když se budeš toulat bez domova , setřeseš jeho jho ze své šíje.“41I zanevřel Ezau na Jákoba pro požehnání, jímž mu jeho otec požehnal. A řekl sám k sobě: „Mému otci se blíží dny truchlení; zabiji svého bratra Jákoba.“42Když byla Rebece oznámena slova jejího staršího syna Ezaua, dala si zavolat svého mladšího syna Jákoba a řekla mu: „Tvůj bratr Ezau pomýšlí na pomstu. Chce tě zabít.43Proto mě nyní poslechni, můj synu: Ihned uprchni k mému bratru Lábanovi do Cháranu.44Zůstaneš u něho nějaký čas, dokud rozhořčení tvého bratra nepomine.45Až se bratrův hněv od tebe odvrátí a on zapomene, cos mu udělal, pošlu pro tebe a vezmu tě odtamtud. Proč mám být zbavena vás obou v jednom dni?“46Izákovi pak Rebeka řekla: „Zprotivilo se mi žít s dceram

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění
1I povolal Izák Jákoba a požehnal mu. Přikázal mu: „Neber si ženu z dcer kenaanských.2Odejdi do Rovin aramských do domu Betúela, otce své matky, a odtud si vezmi ženu z dcer jejího bratra Lábana.3Kéž ti Bůh všemohoucí požehná, rozplodí tě a rozmnoží. Bude z tebe společenství lidských pokolení .4Kéž ti dá požehnání Abrahamovo, tobě i tvému potomstvu, abys obdržel zemi, v níž jsi hostem a kterou Bůh dal Abrahamovi.“5Pak Izák Jákoba propustil a ten šel do Rovin aramských k Lábanovi, synu Aramejce Betúela, bratru Jákobovy a Ezauovy matky Rebeky.6Ezau viděl, že Izák Jákobovi požehnal a poslal ho do Rovin aramských, aby si odtamtud vzal ženu; že mu při požehnání přikázal, aby si nebral ženu z dcer kenaanských;7že Jákob otce i matku uposlechl a odešel do Rovin aramských.8Viděl též, že kenaanské dcery jsou jeho otci Izákovi odporné.9Šel tedy Ezau k Izmaelovi a přibral si ke svým ženám ještě Machalatu, dceru Abrahamova syna Izmaela, sestru Nebajótovu.10Jákob vyšel z Beer-šeby a šel do Cháranu.11Dorazil na jedno místo a přenocoval tam, neboť slunce již zapadlo. Vzal jeden z kamenů, které na tom místě byly, postavil jej v hlavách a na tom místě ulehl.12Měl sen: Hle, na zemi stojí žebřík, jehož vrchol dosahuje k nebesům, a po něm vystupují a sestupují poslové Boží.13Nad ním stojí Hospodin a praví: „Já jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův. Zemi, na níž ležíš, dám tobě a tvému potomstvu.14Tvého potomstva bude jako prachu země. Rozmůžeš se na západ i na východ, na sever i na jih. V tobě a ve tvém potomku dojdou požehnání všechny čeledi země.15Hle, já jsem s tebou. Budu tě střežit všude, kam půjdeš, a zase tě přivedu do této země. Nikdy tě neopustím, ale učiním, co jsem ti slíbil.“16Tu procitl Jákob ze spánku a zvolal: „Jistě je na tomto místě Hospodin, a já jsem to nevěděl!“17Bál se a řekl: „Jakou bázeň vzbuzuje toto místo! Není to nic jiného než dům Boží, je to brána nebeská.“18Za časného jitra vzal Jákob kámen, který měl v hlavách, a postavil jej jako posvátný sloup; svrchu jej polil olejem.19Tomu místu dal jméno Bét-el (to je Dům Boží) . Původně se to město jmenovalo Lúz.20Jákob se tu zavázal slibem: „Bude-li Bůh se mnou, bude-li mě střežit na cestě, na niž jsem se vydal, dá-li mi chléb k jídlu a šat k odívání21a navrátím-li se v pokoji do domu svého otce, bude mi Hospodin Bohem.22Tento kámen, který jsem postavil jako posvátný sloup, stane se domem Božím. A ze všeho, co mi dáš, odvedu ti poctivě desátky.“
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PODNĚTY K ZAMYŠLENÍ
Přečtěte si 18. kapitolu „Jákobův noční zápas“ z knihy Přečtěte si 18. kapitolu „Jákobův noční zápas“ z knihy Na úsvitu dějin Na úsvitu dějin (PP 195–203; NUD 89–92) (PP 195–203; NUD 89–92) 

a kapitolu „Úplné odevzdání“ z knihy a kapitolu „Úplné odevzdání“ z knihy Cesta k vnitřnímu pokoji Cesta k vnitřnímu pokoji (SC 43–48; CVP 55–60).(SC 43–48; CVP 55–60).
„Vůli, která je tak důležitá pro charakter člověka, začal po pádu ovládat satan. Od té doby „Vůli, která je tak důležitá pro charakter člověka, začal po pádu ovládat satan. Od té doby 

působí v člověku tak, aby toužil a jednal podle vlastního potěšení, až po své úplné zničení působí v člověku tak, aby toužil a jednal podle vlastního potěšení, až po své úplné zničení 
a svou záhubu.“ (5T 515)a svou záhubu.“ (5T 515)

„Bůh však lidem nedá Boží světlo, když jsou spokojeni s temnotou a chtějí v ní zůstat. Aby „Bůh však lidem nedá Boží světlo, když jsou spokojeni s temnotou a chtějí v ní zůstat. Aby 
člověk mohl přijmout Boží pomoc, musí si uvědomit svou slabost a nedostatečnost. Musí člověk mohl přijmout Boží pomoc, musí si uvědomit svou slabost a nedostatečnost. Musí 
svou mysl připravit na velkou změnu, která se v něm má odehrát. Musí se upřímně a vytr-svou mysl připravit na velkou změnu, která se v něm má odehrát. Musí se upřímně a vytr-
vale modlit a usilovat o dobro.“ (PP 248; NUD 118)vale modlit a usilovat o dobro.“ (PP 248; NUD 118)

Otázky k rozhovoru
1.  Jak moc si uvědomujete, že po pádu začal vůli člověka ovládat satan? Jak nám zaměře-

ní se na Ježíšův charakter může pomoci lépe pochopit naši vlastní zkaženost a velikost 
Boží milosti?

2.  Přečtěte si příběh o Ježíši v Getsemane (Mt 26,36–42). Jaké byly Ježíšovy pocity a touhy 
v protikladu s Boží vůlí? Co se můžeme z tohoto příkladu naučit?

3.  Jako třída si promluvte o různých okolních vlivech, které mohou narušit naši obranu 
a učinit nás zranitelnějšími vůči satanovým útokům. Co můžeme udělat, abychom 
pomohli ostatním členům sboru uvědomit si tato nebezpečí? Jak můžeme pomoci těm, 
kdo v této oblasti potřebují mimořádnou podporu?

4.  Znáte ve svém sboru někoho, kdo prožívá vnitřní zápasy, už dlouho ve společenství 
nebyl a možná se chystá vzdát se své víry, nebo to už dokonce udělal? Co můžete jako 
společenství udělat, abyste tohoto člověka povzbudili a pomohli mu neodvrátit se 
od Ježíše? Jakými praktickými kroky mu můžete pomoci?

Praktický závěr
  Podělte se s ostatními ve skupině o to, co praktického jste se naučili z této lekce při 

studiu Bible. Jak lze toto naučení uvést do každodenního života?

Podněty k modlitbám
  Modlete se jeden za druhého, za své radosti i starosti.
  Modlete se spolu za ty, kteří z nějakého důvodu přestávají či již přestali navštěvovat 

vaše společenství. Jak jim můžete dát najevo, že je máte stále rádi?
  Modlete se i za  lidi ve svém okolí (přátele, sousedy, příbuzné…), kterým byste rádi 

představili Boží lásku.

Konkrétní modlitební seznam mé třídy sobotní školy:
______________________________________________________________________________   ______________________________________ ______________________________________  
______________________________________________________________________________   ______________________________________ ______________________________________  
______________________________________________________________________________   ______________________________________ ______________________________________

 20:40

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení



46 | 

Týden od 7. do 13. srpnaLekce Lekce 7

7

Nezničitelná naděje
Texty na tento týden
Abk 1,1–4; Jb 38–41; Iz 41,8–14; Jr 29,1.10; Žd 12,1–13

Základní verš
„A nejen to: chlubíme se i utrpením, vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost, z vytrvalosti 
osvědčenost a z osvědčenosti naděje. A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich 
srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán.“ (Ř 5,3–5)

Když jsme ve společenství věřících, je snadné mluvit a zpívat o naději. Ale když proží-Když jsme ve společenství věřících, je snadné mluvit a zpívat o naději. Ale když proží-
váme zkoušky, není jednoduché žít nadějí. Když na nás dolehnou potíže a problémy, máme váme zkoušky, není jednoduché žít nadějí. Když na nás dolehnou potíže a problémy, máme 
tendenci zpochybňovat všechno, zejména Boží moudrost.tendenci zpochybňovat všechno, zejména Boží moudrost.

C. S. Lewis v knize C. S. Lewis v knize Lev, čarodějnice a skříň Lev, čarodějnice a skříň píše o bájném lvu, se kterým se mají setkat hlavní píše o bájném lvu, se kterým se mají setkat hlavní 
postavy. Na otázku, zda se mají bát setkání s ním a zda budou v bezpečí, jim pan Bobr odpoví-postavy. Na otázku, zda se mají bát setkání s ním a zda budou v bezpečí, jim pan Bobr odpoví-
dá: „Kdo tu mluvil o tom, jestli je nebezpečný? To víš, že je. Ale je ušlechtilý.“ (LEWIS, C. S.,dá: „Kdo tu mluvil o tom, jestli je nebezpečný? To víš, že je. Ale je ušlechtilý.“ (LEWIS, C. S., Lev,  Lev, 
čarodějnice a skříň.čarodějnice a skříň. Praha: Orbis Pictus, [1990], s. 51) Praha: Orbis Pictus, [1990], s. 51)

Přestože Hospodinu vždy nerozumíme a neumíme předvídat, co udělá, neznamená to, Přestože Hospodinu vždy nerozumíme a neumíme předvídat, co udělá, neznamená to, 
že je Bůh proti nám. Znamená to jen, že neznáme všechny okolnosti. My si však myslíme, že je Bůh proti nám. Znamená to jen, že neznáme všechny okolnosti. My si však myslíme, 
že chceme-li prožívat klid, důvěru a naději, Bůh pro nás musí být srozumitelný a předvída-že chceme-li prožívat klid, důvěru a naději, Bůh pro nás musí být srozumitelný a předvída-
telný. Představujeme si, že jen tak s ním budeme „v bezpečí“. Pokud si to opravdu myslíme, telný. Představujeme si, že jen tak s ním budeme „v bezpečí“. Pokud si to opravdu myslíme, 
budeme prožívat zklamání.budeme prožívat zklamání.

Osnova lekce 
Při studiu této lekce budeme uvažovat o tom, jak nám může naše pochopení Božího cha-Při studiu této lekce budeme uvažovat o tom, jak nám může naše pochopení Božího cha-

rakteru pomoci udržet si naději i v době zkoušek a obtíží. Příklady pěti biblických postav rakteru pomoci udržet si naději i v době zkoušek a obtíží. Příklady pěti biblických postav 
nám ukážou, v čem tito lidé nacházeli naději uprostřed problémů.nám ukážou, v čem tito lidé nacházeli naději uprostřed problémů.

•  Abk 2–3: Abakukova naděje (neděle)•  Abk 2–3: Abakukova naděje (neděle)
•  Jb 42,1–6: Jóbova naděje (pondělí)•  Jb 42,1–6: Jóbova naděje (pondělí)
•  Iz 41,8–14: Izajášova naděje (úterý)•  Iz 41,8–14: Izajášova naděje (úterý)
•  Jr 29,4–10: Jeremjášova naděje (středa)•  Jr 29,4–10: Jeremjášova naděje (středa)
•  Žd 12,5–13: Pavlova naděje (čtvrtek)•  Žd 12,5–13: Pavlova naděje (čtvrtek)

  Podělte se ve skupině o to, co jste v posledním týdnu zažili. Jak vás tento prožitek 
ovlivnil ve vašem duchovním životě?

  Řekněte ostatním o situaci, kdy jste v poslední době vnímali výrazný projev Boží 
přítomnosti ve vašem životě. Vyjádřete veřejně Bohu své poděkování.

Budování společenstvíBudování společenství
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CELKOVÝ OBRAZ
2Hospodin mi odpověděl, řekl: „Zapiš to vidění, zaznamenej je na tabulky, aby si je čtenář mohl 
snadno přečíst. 3Vidění už ukazuje k určitému času, míří neomylně k cíli; prodlévá-li, vyčkej, 
neboť přijde zcela jistě, zadržet se nedá.“ (Abk 2,2.3)
16Uslyšel jsem o tom a celý se třesu, chci se ozvat a rty se mi chvějí; jako by kostižer zachvátil 
mé kosti, podlamují se pode mnou nohy. Budu však klidně očekávat den soužení, až přitáhnou 
a přepadnou lid. 17I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole 
nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, 18já budu jásotem oslavovat 
Hospodina, jásat k chvále Boha, který je má spása. 19Panovník Hospodin je moje síla. Učinil mé 
nohy hbité jako nohy laně, po posvátných návrších mi dává šlapat. Pro předního zpěváka za do-
provodu strunných nástrojů. (Abk 3,16–19)

Osobní studium

Když prožíváme těžkosti nebo zklamání, je Když prožíváme těžkosti nebo zklamání, je 
velmi snadné nabýt dojmu, že to, co se děje velmi snadné nabýt dojmu, že to, co se děje 
nám, je to jediné, na čem záleží. Existuje nám, je to jediné, na čem záleží. Existuje 
však i něco mnohem většího než naše malé však i něco mnohem většího než naše malé 
„já“ (viz Zj 12,7; Ř 8,22).„já“ (viz Zj 12,7; Ř 8,22).

Uvažuj o textu Abk 1,1–4. Co trápilo Aba-Uvažuj o textu Abk 1,1–4. Co trápilo Aba-
kuka? Jak řešil situaci, kterou viděl kolem kuka? Jak řešil situaci, kterou viděl kolem 
sebe?sebe?

Možná bychom čekali, že Bůh řekne něco Možná bychom čekali, že Bůh řekne něco 
jako: „To je opravdu hrozné, Abakuku. Hned jako: „To je opravdu hrozné, Abakuku. Hned 
se do toho pustím a pomůžu ti.“ Ale Boží se do toho pustím a pomůžu ti.“ Ale Boží 
odpověď je opačná. Hospodin Abakukovi odpověď je opačná. Hospodin Abakukovi 
říká, že situace se bude ještě zhoršovat (viz říká, že situace se bude ještě zhoršovat (viz 
Abk 1,5–11).Abk 1,5–11).

Obyvatelé Izraele byli odvedeni do asyr-Obyvatelé Izraele byli odvedeni do asyr-
ského zajetí a Bůh oznamuje, že přijde ještě ského zajetí a Bůh oznamuje, že přijde ještě 
něco horšího: Babylóňané odvlečou obyva-něco horšího: Babylóňané odvlečou obyva-
tele Judska. Abakuk znovu volá k Hospodi-tele Judska. Abakuk znovu volá k Hospodi-
nu a čeká na jeho odpověď (Abk 1,12–17).nu a čeká na jeho odpověď (Abk 1,12–17).

Uvažuj o verších Abk 2,2.3. Jakým způ-Uvažuj o verších Abk 2,2.3. Jakým způ-
sobem prorok představuje naději ve zprávě sobem prorok představuje naději ve zprávě 
o předpověděném zničení Babylóna?o předpověděném zničení Babylóna?

Abk 2 je Božím zaslíbením, že zničí Ba-Abk 2 je Božím zaslíbením, že zničí Ba-
bylón. Text Žd 10,37 cituje Abk 2,3 a nazna-bylón. Text Žd 10,37 cituje Abk 2,3 a nazna-
čuje mesiášské naplnění tohoto zaslíbení čuje mesiášské naplnění tohoto zaslíbení 
v budoucnosti. Stejnou jistotou, jakou bylo v budoucnosti. Stejnou jistotou, jakou bylo 
slíbené zničení Babylóna, je pro nás zničení slíbené zničení Babylóna, je pro nás zničení 
„velikého Babylóna“ (Zj 18,2). „velikého Babylóna“ (Zj 18,2). 

Abakuk byl uvězněn mezi velkou hříš-Abakuk byl uvězněn mezi velkou hříš-
ností, která byla kolem, a Božím příslibem, ností, která byla kolem, a Božím příslibem, 
že přijde něco ještě mnohem horšího. Ale že přijde něco ještě mnohem horšího. Ale 
právě v této zdánlivě bezvýchodné situaci právě v této zdánlivě bezvýchodné situaci 
se ocitáme uprostřed dějin spasení. Kolem se ocitáme uprostřed dějin spasení. Kolem 
nás je velké zlo, ale Bible předpovídá, že nás je velké zlo, ale Bible předpovídá, že 
bude ještě hůř. Co pomohlo Abakukovi udr-bude ještě hůř. Co pomohlo Abakukovi udr-
žet si naději? Klíčové pro něj bylo, že měl žet si naději? Klíčové pro něj bylo, že měl 
možnost „nahlédnout za oponu“ a spatřit možnost „nahlédnout za oponu“ a spatřit 
„celý obraz“. Proto se ve třetí kapitole může „celý obraz“. Proto se ve třetí kapitole může 
modlit neuvěřitelnou modlitbu chvály za to, modlit neuvěřitelnou modlitbu chvály za to, 
co Hospodin vykoná v budoucnosti.co Hospodin vykoná v budoucnosti.

Uvažuj ještě jednou o textu Abk 3,16–19. Co naplňovalo Abakuka nadějí? Jakou naději má 
Boží lid, když očekává naplnění posledních proroctví? Jak si můžeš tuto naději přivlastnit, 
abys ji mohl prožívat ve svém každodenním životě?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění
A strhla se bitva na nebi: Michael a jeho andělé se utkali s drakem.

-jcHB
Zvýraznění
Víme přece, že veškeré tvorstvo až podnes společně sténá a pracuje k porodu.

-jcHB
Zvýraznění
1Výnos, který přijal ve vidění prorok Abakuk.2Jak dlouho již volám o pomoc, Hospodine, a ty neslyšíš. Úpím k tobě pro násilí, a ty nezachraňuješ.3Proč mi dáváš vidět ničemnosti a mlčky na trápení hledíš? Doléhají na mne zhouba a násilí, rozrostly se spory a sváry.4Proto je tak ochromen zákon a nikdy se neprosadí právo. Spravedlivého obkličuje svévolník, proto je právo tak překrouceno.

-jcHB
Zvýraznění
12Cožpak nejsi od pradávna, Hospodine, svatý Bože můj? My nezemřeme. Hospodine, pověřil jsi ho soudem, Skálo, uložil jsi mu, aby trestal.13Tvé oči jsou čisté, nemohou se dívat na zlo a hledět na trápení. Proč tedy trpíš věrolomné, mlčíš, když svévolník pohlcuje spravedlivějšího?14Což jsi učinil lidstvo jako mořské ryby, jako havěť, nad níž nevládne nikdo?15On udicí vytahuje všechny a lapá je do své sítě, do svého nevodu je chytá. Proto se raduje a jásá.16Proto obětuje své síti a svému nevodu pálí kadidlo; neboť skrze ně se mu dostává výborného podílu a nejtučnějšího pokrmu.17Což bude svou síť vyprazdňovat bez přestání, bez soucitu vraždit pronárody?

-jcHB
Zvýraznění
5Pohleďte na pronárody, popatřte! Ustrnete údivem nad tím, co vykonám za vašich dnů. Nebudete věřit, až se o tom bude vypravovat.6Já totiž povolám Kaldejce, pronárod krutý a prchlivý, jenž projde široširou zemí, aby se zmocnil příbytků, které mu nepatří.7Je příšerný a hrozný, vyhlašuje vlastní svrchované právo.8Jeho koně jsou hbitější než levharti, dravější než vlci za večera; jeho jezdci uhánějí tryskem, jeho jízda se zdaleka žene, letí jako orlice, jež spěchá za kořistí.9Každý z nich se žene za násilím, dychtivě míří vpřed. Sebral zajatců jak písku.10Z králů si tropí žerty, hodnostáři jsou mu k smíchu, každé pevnosti se směje, nahrne prach a dobude ji.11Potom přelétne jak vítr a táhne dál obtížen vinou, za boha má vlastní sílu.

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění
Vždyť už jen ‚docela krátký čas, a přijde ten, který má přijít, a neopozdí se.

-jcHB
Zvýraznění
Zvolal mohutným hlasem: „Padl, padl veliký Babylón a stal se doupětem démonů, skrýší všech nečistých duchů a každého zlověstného a nenáviděného ptáka
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JAKÝ JE NÁŠ OTEC
1Jób na to Hospodinu odpověděl: 2„Uznávám, že všechno můžeš a že žádný záměr tobě není 
neproveditelný. 3Kdo smí nerozvážně zatemňovat úradek Boží? Ano, hlásal jsem, čemu jsem 
nerozuměl. Jsou to věci pro mě příliš divuplné, které neznám. 4Rač mě vyslyšet a nech mě mluvit; 
budu se tě ptát a poučíš mě. 5Jen z doslechu o tobě jsem slýchal, teď však jsem tě spatřil vlast-
ním okem. 6Proto odvolávám a lituji všeho v prachu a popelu.“ (Jb 42,1–6)

Osobní studium

Evangelista Oswald Chambers napsal: „Ptal Evangelista Oswald Chambers napsal: „Ptal 
ses někdy Boha, co chce dělat? Nikdy ti to ses někdy Boha, co chce dělat? Nikdy ti to 
neřekne. Bůh ti neřekne, co bude dělat – na-neřekne. Bůh ti neřekne, co bude dělat – na-
místo toho ti zjeví sám sebe.“ (CHAMBERS, místo toho ti zjeví sám sebe.“ (CHAMBERS, 
Oswald, Oswald, To nejlepší pro jeho slávu. To nejlepší pro jeho slávu. Praha: Praha: 
Návrat domů, 1996, 2. ledna)Návrat domů, 1996, 2. ledna)

Jak rozumíš myšlence Oswalda Cham-Jak rozumíš myšlence Oswalda Cham-
berse?berse?

Kniha Jób začíná velkou osobní tragé-Kniha Jób začíná velkou osobní tragé-
dií. Jób ztratí všechno kromě vlastního dií. Jób ztratí všechno kromě vlastního 
života a manželky, která uprostřed bolesti života a manželky, která uprostřed bolesti 
řekne: „Zlořeč Bohu a zemři!“ (Jb 2,9). Ná-řekne: „Zlořeč Bohu a zemři!“ (Jb 2,9). Ná-
sleduje diskuse, ve které se jeho přátelé sleduje diskuse, ve které se jeho přátelé 
snaží přijít na to, proč se to všechno Jóbovi snaží přijít na to, proč se to všechno Jóbovi 
vlastně stalo. Během všech těchto diskusí vlastně stalo. Během všech těchto diskusí 
Bůh mlčí.Bůh mlčí.

Až v 38. kapitole se Jóbovi zjeví Bůh a řek-Až v 38. kapitole se Jóbovi zjeví Bůh a řek-
ne: „Kdo to zatemňuje úradek Boží neuváže-ne: „Kdo to zatemňuje úradek Boží neuváže-
nými slovy?“ (Jb 38,2). A Bůh klade Jóbovi nými slovy?“ (Jb 38,2). A Bůh klade Jóbovi 
asi šedesát ohromujících otázek. Podívej se asi šedesát ohromujících otázek. Podívej se 
na ně v textu Jb 38 a 39.na ně v textu Jb 38 a 39.

Po poslední otázce se Jób zmohl jen na ná-Po poslední otázce se Jób zmohl jen na ná-
sledující odpověď: „Co ti odpovím, když jsem sledující odpověď: „Co ti odpovím, když jsem 
tak bezvýznamný! Kladu si na ústa ruku. tak bezvýznamný! Kladu si na ústa ruku. 

Jednou jsem už promluvil a nevím co od-Jednou jsem už promluvil a nevím co od-
povědět, ba i podruhé, ale nemohu pokra-povědět, ba i podruhé, ale nemohu pokra-
čovat“ (Jb 40,4.5). Bůh však ještě neskončil čovat“ (Jb 40,4.5). Bůh však ještě neskončil 
a dává mu další otázky.a dává mu další otázky.

Uvažuj o poslední Jóbově odpovědi Uvažuj o poslední Jóbově odpovědi 
(Jb 42,1–6). Co se Bůh snažil Jóbovi říct a jak (Jb 42,1–6). Co se Bůh snažil Jóbovi říct a jak 
to na něj zapůsobilo?to na něj zapůsobilo?

V celém textu nenacházíme ani jednu V celém textu nenacházíme ani jednu 
Boží odpověď na přemýšlení a otázky Jó-Boží odpověď na přemýšlení a otázky Jó-
bových přátel. Bůh však vykresluje obraz bových přátel. Bůh však vykresluje obraz 
své nesrovnatelné velikosti, jak se zjevuje své nesrovnatelné velikosti, jak se zjevuje 
v úžasném díle stvoření. Jób po takovém v úžasném díle stvoření. Jób po takovém 
„zjevení“ nepotřeboval žádné další odpově-„zjevení“ nepotřeboval žádné další odpově-
di. Touhu po vysvětlení zastínil ohromující di. Touhu po vysvětlení zastínil ohromující 
obraz Boží velkoleposti.obraz Boží velkoleposti.

Příběh Jóba odhaluje zvláštní paradox. Příběh Jóba odhaluje zvláštní paradox. 
Naděje a povzbuzení mohou pramenit Naděje a povzbuzení mohou pramenit 
i z uvědomění si, že toho víme jen velmi málo. i z uvědomění si, že toho víme jen velmi málo. 
Instinktivně se totiž snažíme najít útěchu Instinktivně se totiž snažíme najít útěchu 
hledáním odpovědí a poznání. Přirozeně hledáním odpovědí a poznání. Přirozeně 
se pak cítíme zklamáni, když nenacházíme se pak cítíme zklamáni, když nenacházíme 
odpovědi na své palčivé otázky. Někdy nás odpovědi na své palčivé otázky. Někdy nás 
však Bůh upozorní na naši nevědomost, aby-však Bůh upozorní na naši nevědomost, aby-
chom si uvědomili, že lidská naděje může na-chom si uvědomili, že lidská naděje může na-
jít jistotu pouze v Bytosti, která je mnohem jít jistotu pouze v Bytosti, která je mnohem 
větší než my.větší než my.

Odehrává se i nyní ve tvém životě nebo okolí něco, čemu nerozumíš? Pokud ano, zaměř se 
na Boha a jeho charakter. Jak ti může přinést naději skutečnost, že musíš vytrvat v tom, 
co je prozatím nepochopitelné?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Jeho žena mu však řekla: „Ještě se držíš své bezúhonnosti? Zlořeč Bohu a zemři.“

-jcHB
Zvýraznění
Kdo to zatemňuje úradek Boží neuváženými slovy?

-jcHB
Zvýraznění
4„Co ti odpovím, když jsem tak bezvýznamný! Kladu si na ústa ruku.5Jednou jsem už promluvil a nevím co odpovědět, ba i podruhé, ale nemohu pokračovat.“

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění
1Na to odpověděl Jóbovi ze smrště Hospodin slovy:2„Kdo to zatemňuje úradek Boží neuváženými slovy?3Nuže, opásej si bedra jako muž, budu se tě ptát a poučíš mě.4Kde jsi byl, když jsem zakládal zemi? Pověz, víš-li něco rozumného o tom .5Víš, kdo stanovil její rozměry, kdo nad ní natáhl měřicí šňůru?6Do čeho jsou zapuštěny její podstavce, kdo kladl její úhelný kámen,7zatímco jitřní hvězdy společně plesaly a všichni synové Boží propukli v hlahol?8Kdo sevřel moře vraty, když se valilo z lůna země ,9když jsem mu určil za oděv mračno a za plénku temný mrak,10když jsem mu stanovil meze, položil závory a vrata11a řekl: ‚Až sem smíš přijít, ale ne dál; zde se složí tvé nespoutané vlnobití!‘12Zdali jsi ty někdy za svých dnů dal příkaz jitru a vykázal jitřence její místo,13aby se chopila okrajů země a svévolníci byli z ní vytřeseni?14Země se mění jak hlína pod pečetidlem, ale oni tu stojí, ač jsou jen šat.15Svévolníkům bude odepřeno světlo a zvednutá paže bude přeražena.16Přišel jsi až ke zřídlu moře, procházel ses po dně propastné tůně?17Byly ti odkryty brány smrti, brány šeré smrti jsi spatřil?18Postřehls celou šíři země? Pověz, znáš-li to všechno.19Kde je cesta k obydlí světla? Kde má své místo temnota?20Můžeš je vykázat do jejich hranic? Máš ponětí o stezkách k jejich domu?21Tušil jsi, že se jednou narodíš a jak velký bude počet tvých dnů?22Přišel jsi někdy ke skladům sněhu, spatřil jsi sklady krupobití,23které si šetřím pro časy soužení, pro den války a boje?24Kde je cesta k místu, kde se dělí světlo? Odkud se žene na zemi východní vítr?25Kdo vyryl koryta povodni a bouřnému mračnu cestu,26aby pršelo na liduprázdnou zemi, na poušť, v níž člověka není,27aby se napojila místa pustá a zpustošená a vzešla mladá tráva?28Má snad déšť otce? Kdo zplodil krůpěje rosy?29Z čího lůna vyšel led? Kdo rodí nebeské jíní?30Vody tuhnou na kámen, zamrzá hladina propastné tůně.31Dovedeš spoutat mihotavý třpyt Plejád nebo rozvázat pouta Orióna?32Vyvedeš hvězdy zvířetníku v pravý čas a povedeš souhvězdí Lva s jeho mladými?33Víš, jaké jsou řády nebes? Ty jsi je ustanovil, aby dozírala na zemi?34Pozvedneš svůj hlas k oblaku, aby tě přikryla spousta vod?35Posíláš snad pro blesky, aby přišly a ohlásily se ti: ‚Tu jsme‘?36Kdo dal ibisovi moudrost a kohoutovi rozum?37Kdo je tak moudrý, aby sečetl mraky? Kdo složí nebeské měchy,38když prach se v slitinu spojí a hroudy k sobě přilnou?39Můžeš ulovit pro lva kořist a uspokojit lačnost lvíčat,40když se krčí v peleších, číhají ve svém doupěti v houští?41Kdo opatří úlovek krkavci, když jeho mláďata volají k Bohu a bloudí bez potravy?

-jcHB
Zvýraznění
1Znáš čas vrhu skalních kozorožců? Opatrovals laň, když rodí?2Počítáš měsíce, kdy jsou březí, a znáš čas jejich vrhu,3jak se skloní, vrhnou svá mláďata, svých bolestí pozbývají?4Jak jejich mláďata sílí, volně si rostou, odběhnou a už se k nim nevracejí?5Kdo vypustil divokého osla na svobodu, kdo uvolnil řemení stepnímu oslu,6jemuž jsem za domov vykázal pustinu, solnou pláň za příbytek?7Posmívá se městskému hluku, neposlouchá povyk poháněče,8na horách slídí po pastvě, pídí se po zeleni.9Bude ti chtít jednorožec sloužit či nocovat u tvého krmelce?10Připoutáš jednorožce provazem k brázdě, bude snad za tebou doliny vláčet?11Důvěřuješ mu, protože má tak velkou sílu? Ponecháš mu výtěžek své práce ?12Věřil bys mu, že tvé zrno sveze a shromáždí na tvůj mlat?13Pštrosice mává křídlem, není to však peruť s brky čápa;14svá vejce ponechává na zemi a zahřívá je v prachu,15zapomíná, že je noha může rozšlápnout a polní zvěř zdupat.16Se svými mláďaty zachází tvrdě, jako by nebyla její, nemá strach, že bude její námaha marná.17Bůh totiž odepřel dát jí moudrost, nedal jí ani díl rozumnosti.18Když se však vyplašena vymrští, je jí k smíchu kůň i s jezdcem.19Dal jsi snad koni bohatýrskou sílu, přioděl jsi jeho šíji hřívou?20Docílíš, aby poskakoval jako luční kobylka? Jeho vznešené frkání vzbuzuje strach,21v dolině hrabe nohama , rozjařen silou, má-li vytáhnout proti ozbrojencům,22vysmívá se strachu, neděsí se, před mečem se neobrací.23Toulec nad ním chřestí, blýská se kopí a oštěp,24s burácením se řítí po zemi, až se chvěje, nedá na nic než na zvuk polnice,25zařehtá, kdykoli polnice zazní , zdaleka větří bitvu, povely velitelů a válečný ryk.26Řídí se snad sokol tvým rozumem, když vzlétne, rozprostře křídla k jihu?27Což se na tvůj rozkaz vznese orel, aby si vysoko udělal hnízdo?28Přebývá a nocuje na skále, na skalním útesu, nepřístupném místě.29Odtud vyhlíží pokrm, dodaleka hledí jeho oči.30Jeho mláďata střebají krev, a kde jsou skolení, tam je i on.“

-jcHB
Podtržení
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V BLÍZKOSTI NAŠEHO OTCE
8A ty, Izraeli, služebníku můj, Jákobe, tebe jsem vyvolil, potomku Abrahama, mého přítele, 9tebe 
jsem vychvátil z končin země, zavolal jsem tě z odlehlých míst, řekl jsem ti: „Ty jsi můj služebník, 
tebe jsem vyvolil, nezavrhl jsem tě.“ 10Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, 
já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti. 
11Hle, budou se stydět a hanbit všichni, kdo proti tobě planou hněvem, budou jak nic a zahynou 
odpůrci tvoji. 12Budeš je hledat, ale nenajdeš ty, kdo na tebe dorážejí; budou jak nic, naprostá 
nicota, ti, kdo proti tobě válčí. 13Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: „Neboj 
se, já jsem tvá pomoc.“ 14Neboj se, červíčku Jákobův, hrstko Izraelova lidu. Já jsem tvá pomoc, je 
výrok Hospodinův, tvůj vykupitel je Svatý Izraele. (Iz 41,8–14)

Osobní studium

Kdosi jednou řekl: „Když se zdá, že Bůh je Kdosi jednou řekl: „Když se zdá, že Bůh je 
daleko, kdo vlastně odešel ze svého místa?“ daleko, kdo vlastně odešel ze svého místa?“ 
Když do života vstoupí problémy, předpo-Když do života vstoupí problémy, předpo-
kládáme, že nás Bůh opustil. Pravda je však kládáme, že nás Bůh opustil. Pravda je však 
taková, že nikam neodešel.taková, že nikam neodešel.

Židům se ve vyhnanství zdálo, že je Bůh Židům se ve vyhnanství zdálo, že je Bůh 
daleko, že je opustil. Bůh je však prostřed-daleko, že je opustil. Bůh je však prostřed-
nictvím Izajáše ujišťuje o budoucím vysvo-nictvím Izajáše ujišťuje o budoucím vysvo-
bození. A přestože do Jeruzaléma se měli bození. A přestože do Jeruzaléma se měli 
vrátit až o mnoho desetiletí později, Bůh vrátit až o mnoho desetiletí později, Bůh 
chtěl, aby jeho lid věděl, že od nich neodešel chtěl, aby jeho lid věděl, že od nich neodešel 
a že mají stále důvod k naději.a že mají stále důvod k naději.

Uvažuj o úvodním textu (Iz 41,8–14). Co Uvažuj o úvodním textu (Iz 41,8–14). Co 
mohlo vzbuzovat naději u lidí, kteří dychti-mohlo vzbuzovat naději u lidí, kteří dychti-
vě očekávali budoucí vysvobození? Jak toto vě očekávali budoucí vysvobození? Jak toto 

zaslíbení pomáhá nám, kteří čekáme na ko-zaslíbení pomáhá nám, kteří čekáme na ko-
nec našeho „vyhnanství“ na zemi?nec našeho „vyhnanství“ na zemi?

Jeden z nejsilnějších obrazů v těchto ver-Jeden z nejsilnějších obrazů v těchto ver-
ších najdeme ve 13. verši. Svrchovaný Bůh ších najdeme ve 13. verši. Svrchovaný Bůh 
vesmíru říká: „Držím tě za pravici“, a proto vesmíru říká: „Držím tě za pravici“, a proto 
se jeho lid se nemusí bát. Jedna věc je před-se jeho lid se nemusí bát. Jedna věc je před-
stavit si Boha, který usměrňuje události stavit si Boha, který usměrňuje události 
na zemi ze svého trůnu, vzdáleného světel-na zemi ze svého trůnu, vzdáleného světel-
né roky od naší země. Ale něco úplně jiného né roky od naší země. Ale něco úplně jiného 
je uvědomit si, že je dost blízko, aby držel je uvědomit si, že je dost blízko, aby držel 
svůj milovaný lid za ruku.svůj milovaný lid za ruku.

Když jsme pohlceni okolnostmi, zapomí-Když jsme pohlceni okolnostmi, zapomí-
náme, že Bůh je nám tak blízko. Ale když si náme, že Bůh je nám tak blízko. Ale když si 
uvědomíme, že on je Immanuel, „Bůh s námi“, uvědomíme, že on je Immanuel, „Bůh s námi“, 
je to něco úplně jiného. Jestli je Bůh s námi, je to něco úplně jiného. Jestli je Bůh s námi, 
pak se u nás plní i jeho záměry, platí pro nás pak se u nás plní i jeho záměry, platí pro nás 
jeho zaslíbení a jeho moc nás proměňuje.jeho zaslíbení a jeho moc nás proměňuje.

V průběhu následujících dní si udělej malý pokus. Co nejčastěji si připomínej, že Bůh ves-
míru je dost blízko, aby tě mohl držet za ruku a pomáhat ti. Jak toto vědomí ovlivní tvůj 
život?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Podtržení
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PLÁNY NEBESKÉHO OTCE
4Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele, všem přesídlencům, které jsem přestěhoval z Jeruza-
léma do Babylónu: 5Stavějte domy a bydlete v nich, vysazujte zahrady a jezte jejich plody. 6Berte 
si ženy, ploďte syny a dcery. Berte ženy pro své syny, provdávejte své dcery za muže, ať rodí syny 
a dcery, rozmnožujte se tam, ať vás neubývá. 7Usilujte o pokoj toho města, do něhož jsem vás 
přestěhoval, modlete se za ně k Hospodinu, neboť v jeho pokoji i vy budete mít pokoj. 8Toto pra-
ví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Nedejte se podvádět svými proroky, kteří jsou uprostřed vás, 
ani svými věštci. Neposlouchejte své sny, které míváte. 9Prorokují vám klam v mém jménu, já 
jsem je neposlal, je výrok Hospodinův. 10Toto praví Hospodin: Až se vyplní sedmdesát let Babyló-
nu, navštívím vás a splním na vás své dobré slovo, že vás přivedu zpět na toto místo. (Jr 29,4–10)

Osobní studium

Každý člověk potřebuje mít v životě něja-Každý člověk potřebuje mít v životě něja-
kou naději. Ale kde ji hledat? Někdo nachází kou naději. Ale kde ji hledat? Někdo nachází 
naději v úsměvu přítele. Jiný opírá svou na-naději v úsměvu přítele. Jiný opírá svou na-
ději o finanční jistotu nebo o stabilní man-ději o finanční jistotu nebo o stabilní man-
želství. Odkud čerpáš naději a odvahu ty?želství. Odkud čerpáš naději a odvahu ty?

Prorok Jeremjáš píše lidem, kteří o naději Prorok Jeremjáš píše lidem, kteří o naději 
přišli ve vyhnanství. „U řek babylónských, přišli ve vyhnanství. „U řek babylónských, 
tam jsme sedávali s pláčem ve vzpomín-tam jsme sedávali s pláčem ve vzpomín-
kách na Sijón“ (Ž 137,1). Ale i když měli zlome-kách na Sijón“ (Ž 137,1). Ale i když měli zlome-
né srdce, Jeremjáš jim připomíná důvody, né srdce, Jeremjáš jim připomíná důvody, 
proč by se naděje neměli vzdát.proč by se naděje neměli vzdát.

Jaké důvody pro naději jsou uvedeny Jaké důvody pro naději jsou uvedeny 
v textu Jr 29,1–10?v textu Jr 29,1–10?

V těchto verších se nacházejí tři důležité V těchto verších se nacházejí tři důležité 
zdroje naděje, které stojí za to zdůraznit.zdroje naděje, které stojí za to zdůraznit.

1. Bůh říká svému lidu, aby se nevzdával na-1. Bůh říká svému lidu, aby se nevzdával na-
děje, protože jeho situace není výsledkem děje, protože jeho situace není výsledkem 
náhody ani nepředvídaného zla. Bůh říká, náhody ani nepředvídaného zla. Bůh říká, 
že to on poslal Izraelity do vyhnanství že to on poslal Izraelity do vyhnanství 
(Jr 29,4). A přestože všude kolem viděli zlo, (Jr 29,4). A přestože všude kolem viděli zlo, 
Judsko bylo stále v Božích rukou.Judsko bylo stále v Božích rukou.

2. Bůh svému lidu připomíná, že by se neměl 2. Bůh svému lidu připomíná, že by se neměl 
vzdávat naděje, protože on může jednat vzdávat naděje, protože on může jednat 
i uprostřed obtíží (Jr 29,7).i uprostřed obtíží (Jr 29,7).

3. Bůh povzbuzuje lidi, aby se nevzdávali 3. Bůh povzbuzuje lidi, aby se nevzdávali 
naděje, protože ve stanovené době ukon-naděje, protože ve stanovené době ukon-
čí jejich vyhnanství (Jr 29,10).čí jejich vyhnanství (Jr 29,10).
Když Bůh svému lidu vysvětloval, jak je Když Bůh svému lidu vysvětloval, jak je 

vedl v minulosti, jak je vede v přítomnos-vedl v minulosti, jak je vede v přítomnos-
ti a že je v jeho rukou i jejich budoucnost, ti a že je v jeho rukou i jejich budoucnost, 
nádherným způsobem popsal svou něžnou nádherným způsobem popsal svou něžnou 
a laskavou péči o svůj lid (viz Jr 29,11–14).a laskavou péči o svůj lid (viz Jr 29,11–14).

Přečtěte si text Jr 29,11–14. Tentokrát za každé zájmeno „vás“ nebo „vám“ doplň své jméno, 
jako by Bůh dával tato zaslíbení tobě osobně. Ať budou tvé problémy jakékoli, vždy si 
takovýmto způsobem můžeš připomenout Boží zaslíbení.

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
U řek babylónských, tam jsme sedávali s pláčem ve vzpomínkách na Sijón.

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění
11Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.12Budete mě volat a chodit ke mně , modlit se ke mně a já vás vyslyším.13Budete mě hledat a naleznete mě , když se mne budete dotazovat celým svým srdcem.14Dám se vám nalézt, je výrok Hospodinův, a změním váš úděl, shromáždím vás ze všech pronárodů a ze všech míst, kam jsem vás vyhnal, je výrok Hospodinův, a přivedu vás zpět na místo, odkud jsem vás přestěhoval.“

-jcHB
Zvýraznění
1Toto jsou slova dopisu, který poslal prorok Jeremjáš z Jeruzaléma přesídlencům, zbytku starších, kněžím, prorokům a všemu lidu, které přestěhoval Nebúkadnesar z Jeruzaléma do Babylónu,2když musel odejít z Jeruzaléma král Jekonjáš, královna, dvořané, velmožové judští a jeruzalémští i tesaři a kováři.3P oslal jej po Eleasovi, synu Šáfanovu, a po Gemarjášovi, synu Chilkijášovu, které vyslal Sidkijáš, král judský, k Nebúkadnesarovi, králi babylónskému, do Babylónu.4„Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele, všem přesídlencům, které jsem přestěhoval z Jeruzaléma do Babylónu:5Stavějte domy a bydlete v nich , vysazujte zahrady a jezte jejich plody.6Berte si ženy, ploďte syny a dcery. Berte ženy pro své syny, provdávejte své dcery za muže, ať rodí syny a dcery, rozmnožujte se tam, ať vás neubývá.7Usilujte o pokoj toho města, do něhož jsem vás přestěhoval, modlete se za ně k Hospodinu, neboť v jeho pokoji i vy budete mít pokoj.8Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Nedejte se podvádět svými proroky, kteří jsou uprostřed vás, ani svými věštci. Neposlouchejte své sny, které míváte.9Prorokují vám klam v mém jménu, já jsem je neposlal, je výrok Hospodinův.10Toto praví Hospodin: Až se vyplní sedmdesát let Babylónu, navštívím vás a splním na vás své dobré slovo, že vás přivedu zpět na toto místo.

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení



| 51  

7 | Nezničitelná nadějeČt | 11. srpna

OTCOVA VÝCHOVA
5Což jste zapomněli na slova, jimiž vás Bůh povzbuzuje jako své syny: „Synu můj, podrobuj se kázni 
Páně a neklesej na mysli, když tě kárá. 6Koho Pán miluje, toho přísně vychovává, a trestá každé-
ho, koho přijímá za syna.“ 7Podvolujte se jeho výchově; Bůh s vámi jedná jako se svými syny. Byl 
by to vůbec syn, kdyby ho otec nevychovával? 8Jste-li bez takové výchovy, jaké se dostává všem 
synům, pak nejste synové, ale cizí děti. 9Naši tělesní otcové nás trestali, a přece jsme je měli v úctě; 
nemáme být mnohem víc poddáni tomu Otci, který dává Ducha a život? 10A to nás naši tělesní 
otcové vychovávali podle svého uvážení a jen pro krátký čas, kdežto nebeský Otec nás vychovává 
k vyššímu cíli, k podílu na své svatosti. 11Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, 
nýbrž krušná, později však přináší ovoce pokoje a spravedlnost těm, kdo jí prošli. 12„Posilněte pro-
to své zemdlené ruce i klesající kolena“ 13a „vykročte jistým krokem“, aby to, co je chromé, docela 
nezchromlo, ale naopak se uzdravilo. (Žd 12,5–13)

Osobní studium

Přemýšlej, jaká je hlavní myšlenka úvodní-Přemýšlej, jaká je hlavní myšlenka úvodní-
ho textu (Žd 12,5–13). Jaké je poselství těchto ho textu (Žd 12,5–13). Jaké je poselství těchto 
veršů pro nás dnes? Jak souvisí s tématem veršů pro nás dnes? Jak souvisí s tématem 
našeho studia?našeho studia?

Ve verších Žd 12,5–13 apoštol Pavel mluví Ve verších Žd 12,5–13 apoštol Pavel mluví 
o zkouškách v souvislosti s výchovou. V textu o zkouškách v souvislosti s výchovou. V textu 
se vyskytuje slovo „výchova“ (řecky se vyskytuje slovo „výchova“ (řecky paideiapaideia) ) 
a jeho odvozeniny téměř v každém verši. Slo-a jeho odvozeniny téměř v každém verši. Slo-
va o výchově navazují na příklady mužů a žen va o výchově navazují na příklady mužů a žen 
víry, o kterých se mluví v 11. kapitole.víry, o kterých se mluví v 11. kapitole.

Právě víra pomáhala těmto lidem v růz-Právě víra pomáhala těmto lidem v růz-
ných náročných situacích. Ve 12. kapitole ných náročných situacích. Ve 12. kapitole 
autor promlouvá k nám čtenářům a říká, autor promlouvá k nám čtenářům a říká, 
že pokud ti před námi vytrvali ve víře – na-že pokud ti před námi vytrvali ve víře – na-
vzdory mnoha protivenstvím – i my může-vzdory mnoha protivenstvím – i my může-
me běžet a vytrvat ve víře. Pokud chceme me běžet a vytrvat ve víře. Pokud chceme 
uspět, potřebujeme zaměřit svůj pohled uspět, potřebujeme zaměřit svůj pohled 

na Ježíše (Žd 12,2), který může být naším na Ježíše (Žd 12,2), který může být naším 
příkladem v těžkých časech (Žd 12,3). Když příkladem v těžkých časech (Žd 12,3). Když 
čteme dvanáctou kapitolu, je to, jako by-čteme dvanáctou kapitolu, je to, jako by-
chom si nasadili ty správné brýle. Bez nich chom si nasadili ty správné brýle. Bez nich 
bychom měli zkreslený pohled na potíže bychom měli zkreslený pohled na potíže 
a problémy, které nás potkávají. Pohled přes a problémy, které nás potkávají. Pohled přes 
správnou optiku nám pomůže správným správnou optiku nám pomůže správným 
způsobem vnímat obtížné životní situa-způsobem vnímat obtížné životní situa-
ce a utrpení. Svět kolem nás totiž utrpení ce a utrpení. Svět kolem nás totiž utrpení 
a bolest odmítá, snaží se jim vyhýbat, igno-a bolest odmítá, snaží se jim vyhýbat, igno-
rovat je nebo z nich obviňuje Boha. Správný rovat je nebo z nich obviňuje Boha. Správný 
pohled na zkoušky nám pomůže zaujmout pohled na zkoušky nám pomůže zaujmout 
k nim i správný postoj.k nim i správný postoj.

Přečti si text Žd 12,1–13 ve světle toho, co Přečti si text Žd 12,1–13 ve světle toho, co 
jsme si doposud řekli. Soustřeď se na ver-jsme si doposud řekli. Soustřeď se na ver-
še 5–13 a odpověz na tyto otázky:še 5–13 a odpověz na tyto otázky:

Co je základem Boží výchovy?Co je základem Boží výchovy?
Jak reaguješ na Boží výchovu?Jak reaguješ na Boží výchovu?
Co je cílem Boží výchovy?Co je cílem Boží výchovy?

Znovu uvažuj o textu Žd 12,1–13. Udělej si seznam všech důvodů k naději, se kterými se 
můžeš ztotožnit.

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
2s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu.

-jcHB
Zvýraznění
3Myslete na to, co všecko on musel snést od hříšníků, abyste neochabovali a neklesali na duchu.

-jcHB
Zvýraznění
1Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo,2s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu.3Myslete na to, co všecko on musel snést od hříšníků, abyste neochabovali a neklesali na duchu.4Ještě jste v zápase s hříchem nemuseli prolít svou krev.5Což jste zapomněli na slova, jimiž vás Bůh povzbuzuje jako své syny: ‚Synu můj, podrobuj se kázni Páně a neklesej na mysli, když tě kárá.6Koho Pán miluje, toho přísně vychovává, a trestá každého, koho přijímá za syna.‘7Podvolujte se jeho výchově; Bůh s vámi jedná jako se svými syny. Byl by to vůbec syn, kdyby ho otec nevychovával?8Jste-li bez takové výchovy, jaké se dostává všem synům, pak nejste synové, ale cizí děti.9Naši tělesní otcové nás trestali, a přece jsme je měli v úctě; nemáme být mnohem víc poddáni tomu Otci, který dává Ducha a život?10A to nás naši tělesní otcové vychovávali podle svého uvážení a jen pro krátký čas, kdežto nebeský Otec nás vychovává k vyššímu cíli, k podílu na své svatosti.11Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, nýbrž krušná, později však přináší ovoce pokoje a spravedlnost těm, kdo jí prošli.12‚Posilněte proto své zemdlené ruce i klesající kolena‘13a ‚vykročte jistým krokem‘, aby to, co je chromé, docela nezchromlo, ale naopak se uzdravilo.

-jcHB
Zvýraznění
1Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo,2s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu.3Myslete na to, co všecko on musel snést od hříšníků, abyste neochabovali a neklesali na duchu.4Ještě jste v zápase s hříchem nemuseli prolít svou krev.5Což jste zapomněli na slova, jimiž vás Bůh povzbuzuje jako své syny: ‚Synu můj, podrobuj se kázni Páně a neklesej na mysli, když tě kárá.6Koho Pán miluje, toho přísně vychovává, a trestá každého, koho přijímá za syna.‘7Podvolujte se jeho výchově; Bůh s vámi jedná jako se svými syny. Byl by to vůbec syn, kdyby ho otec nevychovával?8Jste-li bez takové výchovy, jaké se dostává všem synům, pak nejste synové, ale cizí děti.9Naši tělesní otcové nás trestali, a přece jsme je měli v úctě; nemáme být mnohem víc poddáni tomu Otci, který dává Ducha a život?10A to nás naši tělesní otcové vychovávali podle svého uvážení a jen pro krátký čas, kdežto nebeský Otec nás vychovává k vyššímu cíli, k podílu na své svatosti.11Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, nýbrž krušná, později však přináší ovoce pokoje a spravedlnost těm, kdo jí prošli.12‚Posilněte proto své zemdlené ruce i klesající kolena‘13a ‚vykročte jistým krokem‘, aby to, co je chromé, docela nezchromlo, ale naopak se uzdravilo.14Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána.15Dbejte na to, ať nikdo nepromešká Boží milost; ať se nerozbují nějaký jedovatý kořen, který by nakazil mnohé.16Ať nikdo není nevěrný a bezbožný jako Ezau, který prodal prvorozenství za jediný pokrm.17Víte přece, že když se potom chtěl stát dědicem požehnání, byl odmítnut. Neměl už příležitost k nápravě, ačkoliv ji s pláčem hledal.18Nestanuli jste jako Izrael před tím, co je hmatatelné: před ‚hořícím ohněm, temnotou, mrákotou, bouří,19zvukem polnice a před hlasem Božích slov‘, při němž posluchači prosili, aby toho byli ušetřeni.20Nemohli totiž snést slova výstrahy: ‚Dotkne-li se i jen zvíře té hory, bude ukamenováno.‘21Pohled na to, co viděli, byl tak hrozný, že Mojžíš řekl: ‚Třesu se hrůzou a děsem.‘22Vy stojíte před horou Siónem a městem Boha živého, nebeským Jeruzalémem, před nesčetným zástupem andělů23a slavnostním shromážděním církve prvorozených, jejichž jména jsou zapsána v nebi, a před Bohem, soudcem všech, a před zesnulými spravedlivými, kteří již dosáhli cíle,24a před Ježíšem, prostředníkem nové smlouvy, a před jeho krví, která nás očišťuje, neboť volá naléhavěji než krev Ábelova.25Varujte se tedy odmítnout toho, kdo k vám mluví. Jestliže neunikli trestu ti, kdo odmítli tlumočníka Božích příkazů na zemi, tím spíše neunikneme my, odvrátíme-li se od toho, který mluví z nebe.26Jeho hlas tehdy zatřásl zemí, nyní však slibuje: ‚Ještě jednou otřesu‘ nejen ‚zemí‘, nýbrž i ‚nebem‘.27Těmito slovy naznačuje, že otřese vším stvořením a promění je, aby zůstalo jen to, co je neotřesitelné.28Buďme vděčni za to, že dostáváme neotřesitelné království, a služme proto Bohu tak, jak se jemu líbí, s bázní a úctou.29Vždyť ‚náš Bůh je oheň stravující‘.

-jcHB
Podtržení
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Podtržení
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Podtržení
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PODNĚTY K ZAMYŠLENÍ
Přečtěte si 35. kapitolu „Škola budoucnosti“ z knihy Přečtěte si 35. kapitolu „Škola budoucnosti“ z knihy VýchovaVýchova (Ed 301–309; Vých 176–180)  (Ed 301–309; Vých 176–180) 

a v knize a v knize Život naplněný pokojem Život naplněný pokojem text na stranách 253–254 (MH 470.471).text na stranách 253–254 (MH 470.471).
„Do života každého člověka přicházejí období silného zklamání a strachu – období, kdy „Do života každého člověka přicházejí období silného zklamání a strachu – období, kdy 

je těžké uvěřit v Boží milosrdenství a kdy problémy tíží natolik, že si člověk přeje zemřít. je těžké uvěřit v Boží milosrdenství a kdy problémy tíží natolik, že si člověk přeje zemřít. 
V takových chvílích se mnozí odvracejí od Boha a stávají se otroky pochybností a nevíry. V takových chvílích se mnozí odvracejí od Boha a stávají se otroky pochybností a nevíry. 
Kdybychom v těchto okamžicích pochopili záměry Boží prozřetelnosti, očima víry bychom Kdybychom v těchto okamžicích pochopili záměry Boží prozřetelnosti, očima víry bychom 
uviděli anděly, kteří se snaží ochránit nás před námi samotnými a postavit nás na pevný uviděli anděly, kteří se snaží ochránit nás před námi samotnými a postavit nás na pevný 
základ. Tehdy by se v nás zrodila nová víra a nový život.“ (PK 162; OSU 62)základ. Tehdy by se v nás zrodila nová víra a nový život.“ (PK 162; OSU 62)

Otázky k rozhovoru
1.  Ellen Whiteová říká, že „do života každého člověka přicházejí období silného zklamání 

a strachu“. Jak si ve vašem sboru všímáte druhých, když prožívají taková období? Jak 
se můžeme pro druhé stát zprostředkovateli naděje?

2.  Uvažujte společně o aplikaci v části na úterý. Jakou změnu přineslo do vašeho života, 
když jste si vědomě připomínali Boží blízkost?

3.  Přečtěte si v knize Jób kapitoly 38–41. Jak tyto texty představují Boha? Co vám v životě 
dává naději a povzbudí vás?

4.  Naděje, která nás mění, přichází z nebe. To znamená, že se můžeme modlit i za to, aby-
chom byli jeden pro druhého povzbuzením. Modlete se za ty, kteří ztrácejí naději, aby 
jim ji Bůh obnovil. Co můžete udělat pro ty, kdo prožívají těžké zkoušky a jejich naděje 
ochabuje?

Praktický závěr
  Podělte se s ostatními ve skupině o to, co praktického jste se naučili z této lekce při 

studiu Bible. Jak lze toto naučení uvést do každodenního života?

Podněty k modlitbám
  Modlete se jeden za druhého, za své radosti i starosti.
  Modlete se spolu za ty, kteří z nějakého důvodu přestávají či již přestali navštěvovat 

vaše společenství. Jak jim můžete dát najevo, že je máte stále rádi?
  Modlete se i za  lidi ve svém okolí (přátele, sousedy, příbuzné…), kterým byste rádi 

představili Boží lásku.

Konkrétní modlitební seznam mé třídy sobotní školy:
______________________________________________________________________________   ______________________________________ ______________________________________  
______________________________________________________________________________   ______________________________________ ______________________________________  
______________________________________________________________________________   ______________________________________ ______________________________________

 20:28

-jcHB
Zvýraznění
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Zvýraznění
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Zvýraznění
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Týden od 14. do 20. srpnaLekce Lekce 8

8

Vidět Neviditelného
Texty na tento týden
Ř 8,28–39; J 14,1–14; Ef 1,18–23; Iz 40,27–31

Základní verš
„Věřil, a proto vyšel z Egypta a nedal se zastrašit královým hněvem; zůstal pevný, jako by Nevi-
ditelného viděl.“ (Žd 11,27)

Definice víry v listu Židům nemusí být po prvním přečtení jasná. „Věřit Bohu znamená Definice víry v listu Židům nemusí být po prvním přečtení jasná. „Věřit Bohu znamená 
spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme“ (Žd 11,1). Jak si můžeme být spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme“ (Žd 11,1). Jak si můžeme být 
jisti tím, co nevidíme? Ale právě to vysvětluje základní verš: „zůstal pevný, jako by Nevidi-jisti tím, co nevidíme? Ale právě to vysvětluje základní verš: „zůstal pevný, jako by Nevidi-
telného viděl“.telného viděl“.

Ještě větší výzvou může být pochopení, že jsme vyzváni vidět „Neviditelného“ nejen teh-Ještě větší výzvou může být pochopení, že jsme vyzváni vidět „Neviditelného“ nejen teh-
dy, když se nám daří, ale zejména tehdy, když se nám všechno hroutí. Tehdy však potřebu-dy, když se nám daří, ale zejména tehdy, když se nám všechno hroutí. Tehdy však potřebu-
jeme víru, která je založena na pravdě o Bohu a jeho království. Na pravdě o dobrotě našeho jeme víru, která je založena na pravdě o Bohu a jeho království. Na pravdě o dobrotě našeho 
nebeského Otce, moci Ježíšova jména, moci vzkříšení a pravdě o Božím milosrdenství – to nebeského Otce, moci Ježíšova jména, moci vzkříšení a pravdě o Božím milosrdenství – to 
vše jsou základní pilíře, které nám pomohou zůstat silnými, když přijdou zkoušky a poku-vše jsou základní pilíře, které nám pomohou zůstat silnými, když přijdou zkoušky a poku-
šení všechno zpochybnit.šení všechno zpochybnit.

Osnova lekce 
V této lekci si znovu připomeneme, že není vždy snadné důvěřovat Bohu, kterého nevidí-V této lekci si znovu připomeneme, že není vždy snadné důvěřovat Bohu, kterého nevidí-

me. Přesto nás i v těžkých chvílích může posílit vědomí toho, jaký je náš Bůh. Všimneme si me. Přesto nás i v těžkých chvílích může posílit vědomí toho, jaký je náš Bůh. Všimneme si 
proto pěti biblických pasáží, které nám připomenou pět povzbudivých pravd o Bohu.proto pěti biblických pasáží, které nám připomenou pět povzbudivých pravd o Bohu.

•  Ř 8,31–35: Boží dobrota a štědrost (neděle)•  Ř 8,31–35: Boží dobrota a štědrost (neděle)
•  J 14,11–14: Možnost prosit Otce „v Ježíšově jménu“ (pondělí)•  J 14,11–14: Možnost prosit Otce „v Ježíšově jménu“ (pondělí)
•  Ef 1,15–23: Vzkříšení Krista a naděje pro nás (úterý)•  Ef 1,15–23: Vzkříšení Krista a naděje pro nás (úterý)
•  1Pt 5,7: Možnost odevzdat naše trápení Bohu (středa)•  1Pt 5,7: Možnost odevzdat naše trápení Bohu (středa)
•  Iz 40,27–31: Boží přítomnost, i když ji nevnímáme (čtvrtek)•  Iz 40,27–31: Boží přítomnost, i když ji nevnímáme (čtvrtek)

  Podělte se ve skupině o to, co jste v posledním týdnu zažili. Jak vás tento prožitek 
ovlivnil ve vašem duchovním životě?

  Řekněte ostatním o situaci, kdy jste v poslední době vnímali výrazný projev Boží 
přítomnosti ve vašem životě. Vyjádřete veřejně Bohu své poděkování.

Budování společenstvíBudování společenství

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
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ŠTĚDROST NAŠEHO NEBESKÉHO OTCE
31Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? 32On neušetřil svého vlastního Syna, ale 
za nás za všecky jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všecko? 33Kdo vznese žalobu proti 
vyvoleným Božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje! 34Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel 
a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás! 35Kdo nás odloučí od lásky Kristo-
vy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? (Ř 8,31–35)

Osobní studium

Každého už zřejmě někdy napadla myšlen-Každého už zřejmě někdy napadla myšlen-
ka: ka: Kdyby byl Bůh dobrý, určitě by pro mě Kdyby byl Bůh dobrý, určitě by pro mě 
udělal to nebo ono! udělal to nebo ono! Někdy také přemýšlíme, Někdy také přemýšlíme, 
jestli nás Bůh má skutečně rád. Vždyť kdy-jestli nás Bůh má skutečně rád. Vždyť kdy-
by nás opravdu měl rád, náš život by musel by nás opravdu měl rád, náš život by musel 
vypadat jinak. Nebo to tak není?vypadat jinak. Nebo to tak není?

Existují dva důvody, které nás nejčastě-Existují dva důvody, které nás nejčastě-
ji vedou k pochybnostem o Boží dobrotě. ji vedou k pochybnostem o Boží dobrotě. 
(1) Hoříme touhou po něčem, o čem jsme (1) Hoříme touhou po něčem, o čem jsme 
přesvědčeni, že je to pro nás dobré. Před-přesvědčeni, že je to pro nás dobré. Před-
stava, že Bůh by chtěl něco úplně jiného, stava, že Bůh by chtěl něco úplně jiného, 
nám připadá absurdní. (2) Naše zkušenost nám připadá absurdní. (2) Naše zkušenost 
je v rozporu s tím, čemu věříme. Pokud něco je v rozporu s tím, čemu věříme. Pokud něco 
dobře vypadá, pokud se při něčem cítíme dobře vypadá, pokud se při něčem cítíme 
příjemně, pokud něco výborně chutná nebo příjemně, pokud něco výborně chutná nebo 
působí dobrým dojmem, pak to přece musí působí dobrým dojmem, pak to přece musí 
být dobré. A když nemůžeme dosáhnout být dobré. A když nemůžeme dosáhnout 
naplnění našich tužeb, zlobíme se na Boha.naplnění našich tužeb, zlobíme se na Boha.

Právě tehdy, když jsme v pokušení po-Právě tehdy, když jsme v pokušení po-
chybovat o Bohu a jeho lásce, vstupuje chybovat o Bohu a jeho lásce, vstupuje 
do děje naše víra.do děje naše víra.

Uvažuj o textu Ř 8,28–39. Apoštol Pavel Uvažuj o textu Ř 8,28–39. Apoštol Pavel 
mluví o Boží dobrotě k nám. Co může podle mluví o Boží dobrotě k nám. Co může podle 
těchto veršů ochránit naši mysl před po-těchto veršů ochránit naši mysl před po-
chybnostmi o Boží dobrotě?chybnostmi o Boží dobrotě?

Ve verši 32 je obsažena důležitá pravda, Ve verši 32 je obsažena důležitá pravda, 
jejíž přijetí nás může chránit před pochyb-jejíž přijetí nás může chránit před pochyb-
nostmi vyvolanými těžkostmi, ve kterých nostmi vyvolanými těžkostmi, ve kterých 
jsme se ocitli. „On neušetřil svého vlastního jsme se ocitli. „On neušetřil svého vlastního 
Syna, ale za nás za všecky jej vydal; jak by Syna, ale za nás za všecky jej vydal; jak by 
nám spolu s ním nedaroval všecko?“ (Ř 8,32). nám spolu s ním nedaroval všecko?“ (Ř 8,32). 
Jak nás vůbec může napadnout myšlenka, Jak nás vůbec může napadnout myšlenka, 
že Bůh, který poslal Ježíše, aby za nás ze-že Bůh, který poslal Ježíše, aby za nás ze-
mřel, se změnil a stal zlým a lakomým?mřel, se změnil a stal zlým a lakomým?

Pravdu o Boží štědrosti vůči nám dokazu-Pravdu o Boží štědrosti vůči nám dokazu-
je smrt Ježíše Krista. Právě to musí mít sil-je smrt Ježíše Krista. Právě to musí mít sil-
nější vliv na naši mysl než všechny pochyb-nější vliv na naši mysl než všechny pochyb-
nosti, které se v nás rodí v době zkoušek.nosti, které se v nás rodí v době zkoušek.

Kdy má pravda o Boží dobrotě na tebe silnější vliv než tvé pochybnosti? Proč tomu tak je? 
Zkus strávit nějaký čas přemýšlením o tom, že Bůh dovolil, aby Ježíš zemřel místo tebe. 
Obdivuhodná Boží štědrost se různými způsoby projevuje i dnes v životě každého z nás. 
Jaký význam to má pro tvou víru?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
28Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí.29Které předem vyhlédl, ty také předem určil, aby přijali podobu jeho Syna, tak aby byl prvorozený mezi mnoha bratřími;30které předem určil, ty také povolal; které povolal, ty také ospravedlnil, a které ospravedlnil, ty také uvedl do své slávy.31Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?32On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všecko?33Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje!34Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás!35Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč?36Jak je psáno: „Denně jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme jako ovce určené na porážku.“37Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval.38Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc,39ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Podtržení
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V JEŽÍŠOVĚ JMÉNU
11Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně; ne-li, věřte aspoň pro ty skutky! 12Amen, amen, pravím 
vám: Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, a ještě větší, neboť já jdu k Otci. 
13A začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu. 14Budete-li mne 
o něco prosit ve jménu mém, já to učiním. (J 14,11–14)

Osobní studium

Ježíš neměl zůstat s učedníky na zemi na-Ježíš neměl zůstat s učedníky na zemi na-
vždy. Ten, kdo byl učedníkům oporou a po-vždy. Ten, kdo byl učedníkům oporou a po-
vzbuzoval je, měl odejít do nebe. Učedníci se vzbuzoval je, měl odejít do nebe. Učedníci se 
cítili bezmocní a zmatení, Ježíš jim však dal cítili bezmocní a zmatení, Ježíš jim však dal 
pozoruhodné zaslíbení.pozoruhodné zaslíbení.

Uvažuj o textu J 14,1–14. Podle veršů 13 a 14 Uvažuj o textu J 14,1–14. Podle veršů 13 a 14 
Ježíš slíbil, že pro nás udělá „vše“, o co bude-Ježíš slíbil, že pro nás udělá „vše“, o co bude-
me prosit v jeho jménu. Právě proto téměř me prosit v jeho jménu. Právě proto téměř 
vždy na konci našich modliteb dodáváme: vždy na konci našich modliteb dodáváme: 
„Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.“„Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.“

Co tím obvykle myslíš, když se modlíš Co tím obvykle myslíš, když se modlíš 
tato slova? A co měl na mysli Ježíš, když tato slova? A co měl na mysli Ježíš, když 
nás vyzval, abychom se tak modlili? Proč to nás vyzval, abychom se tak modlili? Proč to 
vlastně Ježíš říkal?vlastně Ježíš říkal?

Když se modlíme „ve jménu Ježíše Kris-Když se modlíme „ve jménu Ježíše Kris-
ta“, můžeme si být jisti, že celá nebesa jedna-ta“, můžeme si být jisti, že celá nebesa jedna-
jí v náš prospěch. Nemusíme vidět anděly, jí v náš prospěch. Nemusíme vidět anděly, 
kteří jsou okolo nás, ale Bůh je posílá v Ježí-kteří jsou okolo nás, ale Bůh je posílá v Ježí-
šově jménu, aby splnili naše prosby.šově jménu, aby splnili naše prosby.

Možná někdy, po upřímné modlitbě Možná někdy, po upřímné modlitbě 
„v Ježíšově jménu“, otevřeme oči a čekáme, „v Ježíšově jménu“, otevřeme oči a čekáme, 
že se všechno kolem nás změní. Většinou že se všechno kolem nás změní. Většinou 
se však nic mimořádného neděje. se však nic mimořádného neděje. 

Boží moc se totiž může projevit drama-Boží moc se totiž může projevit drama-
tickým způsobem, jako když Ježíš utišil tickým způsobem, jako když Ježíš utišil 
bouři. Ale může přijít i docela potichu, ne-bouři. Ale může přijít i docela potichu, ne-
pozorovaně, jako když Bůh pomáhal Ježíši pozorovaně, jako když Bůh pomáhal Ježíši 
v Getsemane. Možná se neděje nic dra-v Getsemane. Možná se neděje nic dra-
matického, ale to neznamená, že Bůh nic matického, ale to neznamená, že Bůh nic 
nedělá.nedělá.

Ještě jednou si přečti text J 14,1–14. Při čtení si představ, že to Ježíš říká přímo tobě. V čem 
jsou pro tebe Ježíšova zaslíbení zdrojem naděje a povzbuzení? Polož si otázku: Co je 
v mém životě překážkou, aby se tato zaslíbení naplnila? Co potřebuji změnit?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
1„Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne.2V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo.3A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já.4A cestu, kam jdu, znáte.“5Řekne mu Tomáš: „Pane, nevíme, kam jdeš. Jak bychom mohli znát cestu?“6Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.7Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce. Nyní ho již znáte, neboť jste ho viděli.“8Filip mu řekl: „Pane, ukaž nám Otce, a víc nepotřebujeme!“9Ježíš mu odpověděl: „Tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě neznáš? Kdo vidí mne, vidí Otce. Jak tedy můžeš říkat: Ukaž nám Otce?10Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova, která vám mluvím, nemluvím sám od sebe; Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky.11Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně; ne-li, věřte aspoň pro ty skutky!12Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, a ještě větší, neboť já jdu k Otci.13A začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu.14Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním.

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění
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MOC VZKŘÍŠENÍ
15Proto i já, když jsem uslyšel o vaší víře v Pána Ježíše a lásce ke všem bratřím, 16nepřestávám 
za vás děkovat a stále na vás pamatuji ve svých modlitbách. 17Prosím, aby vám Bůh našeho Pána 
Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali 18a osvíceným vnitř-
ním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém 
lidu 19a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme. 20Sílu svého mocného působení 
prokázal přece na Kristu: Vzkřísil ho z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích, 21vysoko nad 
všechny vlády, mocnosti, síly i panstva, nad všechna jména, která jsou vzývána, jak v tomto 
věku, tak i v budoucím. 22„Všechno podrobil pod jeho nohy“ a ustanovil jej svrchovanou hlavou 
církve, 23která je jeho tělem, plností toho, jenž přivádí k naplnění všechno, co jest. (Ef 1,15–23)

Osobní studium

Vzkříšení je odpovědí na lidskou bezmoc-Vzkříšení je odpovědí na lidskou bezmoc-
nost. Když přemýšlíme o Ježíšově životě, nost. Když přemýšlíme o Ježíšově životě, 
jeho smrti a vzkříšení, často myslíme na to, jeho smrti a vzkříšení, často myslíme na to, 
že díky jeho smrti jsme se stali před Bohem že díky jeho smrti jsme se stali před Bohem 
spravedlivými. A je to samozřejmě pravda.spravedlivými. A je to samozřejmě pravda.

Vzkříšení však dodává našemu spase-Vzkříšení však dodává našemu spase-
ní další význam. Za prvé, vzkříšení Ježíše ní další význam. Za prvé, vzkříšení Ježíše 
Krista nám ukazuje, že jednoho dne budeme Krista nám ukazuje, že jednoho dne budeme 
vzkříšeni i my. Za druhé, díky vzkříšení vzkříšeni i my. Za druhé, díky vzkříšení 
Ježíš nyní sedí po pravici Otce a má moc Ježíš nyní sedí po pravici Otce a má moc 
a autoritu. Moc, která se projevila vzkříše-a autoritu. Moc, která se projevila vzkříše-
ním Krista, je stejná moc, kterou Bůh dává ním Krista, je stejná moc, kterou Bůh dává 
i nám dnes.i nám dnes.

V úvodním textu (Ef 1,15–23) apoštol Pa-V úvodním textu (Ef 1,15–23) apoštol Pa-
vel mluví o Boží moci, kterou Bůh prokázal vel mluví o Boží moci, kterou Bůh prokázal 

vzkříšením Krista. Co se zde o Boží moci vzkříšením Krista. Co se zde o Boží moci 
vzkřísit dozvídáme? Jakou naději nacházíš vzkřísit dozvídáme? Jakou naději nacházíš 
v těchto verších pro sebe? Které zaslíbení v těchto verších pro sebe? Které zaslíbení 
uvedené v těchto verších je pro tebe nejdů-uvedené v těchto verších je pro tebe nejdů-
ležitější?ležitější?

Apoštol se modlí, aby Efezané pochopili Apoštol se modlí, aby Efezané pochopili 
skutečnosti, kterým lze správně porozumět skutečnosti, kterým lze správně porozumět 
jen s Boží pomocí: (1) naději, že se člověk jen s Boží pomocí: (1) naději, že se člověk 
může změnit a žít věčně, vždyť k tomu nás může změnit a žít věčně, vždyť k tomu nás 
Ježíš povolal; (2) Boží moc, kterou chce Otec Ježíš povolal; (2) Boží moc, kterou chce Otec 
použít v náš prospěch. Pavel popisuje, jakou použít v náš prospěch. Pavel popisuje, jakou 
úžasnou mocí nás chce Bůh obdařit. Je to úžasnou mocí nás chce Bůh obdařit. Je to 
tatáž moc, která vzkřísila Ježíše k životu tatáž moc, která vzkřísila Ježíše k životu 
a vrátila ho na místo po Otcově pravici.a vrátila ho na místo po Otcově pravici.

To ale není všechno. Po vzkříšení Ježíš To ale není všechno. Po vzkříšení Ježíš 
přijal moc vládnout a dát svým následov-přijal moc vládnout a dát svým následov-
níkům vše, co potřebují – po celou věčnost.níkům vše, co potřebují – po celou věčnost.

Udělej si seznam oblastí, ve kterých právě teď nejvíc potřebuješ moc vzkříšeného Krista. 
Potom se modli, aby v nich Kristova moc působila. Co můžeš ty sám dělat ve svém životě 
lépe? Která rozhodnutí umožní, že Boží moc bude moci působit ve tvém životě naplno?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení
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VŠECHNY STAROSTI PŘEDEJ BOHU

Všechnu „svou starost vložte na něj“, neboť mu na vás záleží. (1Pt 5,7)
Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe a nedopustí, aby se kdy spravedlivý zhroutil. 
(Ž 55,23)
33Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno. 
34Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního 
trápení. (Mt 6,33.34)

Osobní studium

Jemně ironický výrok říká: Jemně ironický výrok říká: Proč se modlit, Proč se modlit, 
když se můžeš trápit? když se můžeš trápit? Tato věta nás usvěd-Tato věta nás usvěd-
čuje, že si velmi často děláme starosti na-čuje, že si velmi často děláme starosti na-
místo toho, abychom přišli k Bohu a předlo-místo toho, abychom přišli k Bohu a předlo-
žili mu všechno, co nás trápí.žili mu všechno, co nás trápí.

Někdo jednou řekl, že když se nám život Někdo jednou řekl, že když se nám život 
stále více zamotává, máme jít k Bohu a do-stále více zamotává, máme jít k Bohu a do-
volit mu, aby rozvázal všechny uzly. Bůh volit mu, aby rozvázal všechny uzly. Bůh 
nám touží pomoci a vrátit do našeho živo-nám touží pomoci a vrátit do našeho živo-
ta klid a naději. My se však často snažíme ta klid a naději. My se však často snažíme 
zvládnout své problémy sami – a nezřídka zvládnout své problémy sami – a nezřídka 
přitom padneme vysílením. Proč nejdeme přitom padneme vysílením. Proč nejdeme 
k Bohu dříve? k Bohu dříve? 

Uvažuj o úvodních textech (1Pt 5,7 a Ž 55,23). Uvažuj o úvodních textech (1Pt 5,7 a Ž 55,23). 
Co je pro tebe hlavním poselstvím těchto ver-Co je pro tebe hlavním poselstvím těchto ver-
šů? (Viz také Mt 6,25–34.)šů? (Viz také Mt 6,25–34.)

Je to velmi jednoduchá myšlenka, která Je to velmi jednoduchá myšlenka, která 
v sobě neskrývá žádné tajemství. „Vložit v sobě neskrývá žádné tajemství. „Vložit 
na něj“ znamená přesně to, co tento výraz na něj“ znamená přesně to, co tento výraz 
říká – předat, odhodit, „svěřit jemu“ (B21), říká – předat, odhodit, „svěřit jemu“ (B21), 
dát pryč…, aby nás to, co vyvolává bolest dát pryč…, aby nás to, co vyvolává bolest 

a trápení, neničilo a neovládalo. Svá bře-a trápení, neničilo a neovládalo. Svá bře-
mena však nemáme odhodit jen tak někde. mena však nemáme odhodit jen tak někde. 
Trápení a starosti se neztratí někde v prázd-Trápení a starosti se neztratí někde v prázd-
notě. Dáváme je našemu nebeskému Otci, notě. Dáváme je našemu nebeskému Otci, 
který slibuje, že se o ně postará. To je přesně který slibuje, že se o ně postará. To je přesně 
to, co říká Ježíš v Mt 6,25–33.to, co říká Ježíš v Mt 6,25–33.

Úzkost prožíváme z různých důvodů: Úzkost prožíváme z různých důvodů: 
stres v práci, nečekaná a neférová kritika, stres v práci, nečekaná a neférová kritika, 
zdravotní nebo finanční problémy, pocit, zdravotní nebo finanční problémy, pocit, 
že jsme nechtění nebo nemilovaní. Úzkost že jsme nechtění nebo nemilovaní. Úzkost 
někdy způsobuje i pocit, že v Božích očích někdy způsobuje i pocit, že v Božích očích 
nejsme dostatečně dobří nebo že jsme udělali nejsme dostatečně dobří nebo že jsme udělali 
něco, co nám Bůh nemůže odpustit.něco, co nám Bůh nemůže odpustit.

Ať už jsou příčiny našeho trápení a úzkos-Ať už jsou příčiny našeho trápení a úzkos-
ti jakékoli, často si své problémy necháváme ti jakékoli, často si své problémy necháváme 
pro sebe. Máme totiž pocit, že si s nimi po-pro sebe. Máme totiž pocit, že si s nimi po-
radíme nejlépe sami. Apoštol Petr nás však radíme nejlépe sami. Apoštol Petr nás však 
vyzývá a povzbuzuje, abychom si to znovu vyzývá a povzbuzuje, abychom si to znovu 
promysleli. Nemusíme se trápit, protože Bůh promysleli. Nemusíme se trápit, protože Bůh 
se o nás stará. Jsme však v jeho rukou i teh-se o nás stará. Jsme však v jeho rukou i teh-
dy, když stojíme před rozvodem nebo se cítí-dy, když stojíme před rozvodem nebo se cítí-
me naprosto zbyteční? Bible říká, že Bůh má me naprosto zbyteční? Bible říká, že Bůh má 
moc změnit jakoukoli situaci.moc změnit jakoukoli situaci.

Co je příčinou starostí, které tě v současnosti trápí? Je něco z toho – ať už jde o cokoli – pro 
Boha neřešitelné? Náš největší problém je zřejmě to, že ačkoli věříme v Boží moc změnit 
okolnosti, které nám přinášejí bolest a starosti, nevěříme, že to vyřeší podle našich před-
stav. Platí to i ve tvém případě? Pokud ano, jak to můžeš změnit?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
25Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv?26Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější?27Kdo z vás může o jedinou píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat?28A o oděv proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou: nepracují, nepředou –29a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich.30Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která tu dnes je a zítra bude hozena do pece, neobleče tím spíše vás, malověrní?31Nemějte tedy starost a neříkejte: Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat?32Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete.33Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.34Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení.
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ZŮSTAT VĚRNÝ, I KDYŽ BOHA NEVIDÍM
27Proč říkáš, Jákobe, proč, Izraeli, mluvíš takto: „Má cesta je Hospodinu skryta, můj Bůh přehlíží 
mé právo?“ 28Cožpak nevíš? Cožpak jsi neslyšel? Hospodin, Bůh věčný, stvořitel končin země, 
není zemdlený, není znavený, jeho rozumnost vystihnout nelze. 29On dává zemdlenému sílu a do-
statek odvahy bezmocnému. 30Mladíci jsou zemdlení a unavení, jinoši se potácejí, klopýtají. 31Ale 
ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, 
jdou bez umdlení. (Iz 40,27–31)

Osobní studium

Je nepříjemné žít s pocitem, že naše trápení Je nepříjemné žít s pocitem, že naše trápení 
a starosti nikoho nezajímají. Ale myslet si, a starosti nikoho nezajímají. Ale myslet si, 
že o tom neví ani Bůh nebo že mu na tom že o tom neví ani Bůh nebo že mu na tom 
nezáleží, je mnohem bolestivější.nezáleží, je mnohem bolestivější.

Judejcům v babylónském vyhnanství se Judejcům v babylónském vyhnanství se 
zdálo, že se o ně Bůh přestal zajímat. Do vy-zdálo, že se o ně Bůh přestal zajímat. Do vy-
hnanství se dostali pro své hříchy a měli po-hnanství se dostali pro své hříchy a měli po-
cit, že je Bůh definitivně opustil. Izajáš jim cit, že je Bůh definitivně opustil. Izajáš jim 
však přináší slova útěchy (Iz 40). Je to velmi však přináší slova útěchy (Iz 40). Je to velmi 
povzbuzující text, ve kterém prorok mluví povzbuzující text, ve kterém prorok mluví 
o Bohu něžným a láskyplným způsobem: o Bohu něžným a láskyplným způsobem: 
„Jak pastýř pase své stádo, beránky svou „Jak pastýř pase své stádo, beránky svou 
paží shromažďuje, v náručí je nosí, březí paží shromažďuje, v náručí je nosí, březí 
ovečky šetrně vede“ (Iz 40,11). Když však ovečky šetrně vede“ (Iz 40,11). Když však 
jejich utrpení trvalo příliš dlouho, naříkali: jejich utrpení trvalo příliš dlouho, naříkali: 
Kde jsi, Pane? Nemáme žádný důkaz, že vů-Kde jsi, Pane? Nemáme žádný důkaz, že vů-
bec jsi nebo že se o nás staráš!bec jsi nebo že se o nás staráš!

Uvažuj o úvodním textu (Iz 40,27–31). Uvažuj o úvodním textu (Iz 40,27–31). 
Jakým způsobem Izajáš popisuje Boha? Jak Jakým způsobem Izajáš popisuje Boha? Jak 

jeho slova odpovídají na obavy Judy a Izrae-jeho slova odpovídají na obavy Judy a Izrae-
le zaznamenané ve verši 27?le zaznamenané ve verši 27?

V knize Ester se setkáváme s další sku-V knize Ester se setkáváme s další sku-
pinou lidí, kteří měli pocit, že Bůh na ně pinou lidí, kteří měli pocit, že Bůh na ně 
zapomněl nebo se o ně nezajímá. V této kni-zapomněl nebo se o ně nezajímá. V této kni-
ze nenacházíme dokonce ani jednu přímou ze nenacházíme dokonce ani jednu přímou 
zmínku o Bohu. Přesto se v příběhu před zmínku o Bohu. Přesto se v příběhu před 
námi odvíjí drama o tom, jak Bůh zasahuje námi odvíjí drama o tom, jak Bůh zasahuje 
a zachraňuje svůj lid před nezměnitelným a zachraňuje svůj lid před nezměnitelným 
a zničujícím královským zákonem. Tento a zničujícím královským zákonem. Tento 
příběh není jen popisem historických udá-příběh není jen popisem historických udá-
lostí, ale je symbolem budoucnosti, kdy lostí, ale je symbolem budoucnosti, kdy 
bude Boží lid opět pronásledován a půjde bude Boží lid opět pronásledován a půjde 
mu o život (Zj 13,15). mu o život (Zj 13,15). 

V nesnázích a problémech můžeme být V nesnázích a problémech můžeme být 
ve velkém pokušení dospět k názoru, že ve velkém pokušení dospět k názoru, že 
Bůh svůj lid určitě opustil. Nemusíme však Bůh svůj lid určitě opustil. Nemusíme však 
mít strach. Stejný Bůh, který během dějin mít strach. Stejný Bůh, který během dějin 
zachraňoval své vyvolené (jako například zachraňoval své vyvolené (jako například 
v příběhu Ester), zachrání svůj lid i v době v příběhu Ester), zachrání svůj lid i v době 
poslední krize.poslední krize.

Četli jsme, jak Izajáš představil Hospodina vyhnancům. Jak bys ty představil Boha lidem, 
kteří mají pocit, že Bůh z jejich života zmizel a opustil je? Jak bys je učil dívat se očima víry, 
aby nebyli závislí na tom, jak vnímají svět svýma lidskýma očima?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
1„Potěšte, potěšte můj lid,“ praví váš Bůh.2Mluvte k srdci Jeruzaléma, provolejte k němu: Čas jeho služby se naplnil, odpykal si své provinění. Vždyť z Hospodinovy ruky přijal dvojnásobně za všechny své hříchy.3Hlas volajícího: „Připravte na poušti cestu Hospodinu! Vyrovnejte na pustině silnici pro našeho Boha!4Každé údolí ať je vyvýšeno, každá hora a pahorek sníženy. Pahorkatina ať v rovinu se změní a horské hřbety v pláně.5I zjeví se Hospodinova sláva a všechno tvorstvo společně spatří, že promluvila Hospodinova ústa.“6Hlas toho, jenž praví: „Volej!“ I otázal se: „Co mám volat?“ „Všechno tvorstvo je tráva a všechna jeho spolehlivost jak polní kvítí.7Tráva usychá, květ vadne, zavane-li na něj vítr Hospodinův. Věru, lid je pouhá tráva.8Tráva usychá, květ vadne, ale slovo Boha našeho je stálé navěky.“9Vystup si na horu vysokou, Sijóne, který neseš radostnou zvěst, co nejvíc zesil svůj hlas, Jeruzaléme, který neseš radostnou zvěst, zesil jej, neboj se! Řekni judským městům: „Hle, váš Bůh!10Panovník Hospodin přichází s mocí, jeho paže se ujme vlády. Hle, svoji mzdu má s sebou, u sebe svůj výdělek.11Jak pastýř pase své stádo, beránky svou paží shromažďuje, v náručí je nosí, březí ovečky šetrně vede.“12Kdopak svou hrstí odměřil vodstvo a pídí nebesa změřil? Kdo shrnul v odměrku všechen prach země a hory odvážil na vahadlech, pahorky na vážkách?13Kdo změřil Hospodinova ducha a byl mu rádcem a vedl ho k poznání?14Kohopak o radu žádal, aby rozumnosti nabyl, aby ho poučil o stezce práva, naučil poznání a seznámil ho s cestami rozumnosti?15Hle, pronárody jsou jako kapka ve vědru, jak prášek na vahách. Ale on pozvedá ostrovy jak smítko.16Dříví Libanónu by na oheň nestačilo, jeho zvěř by nestačila pro zápalnou oběť.17Všechny pronárody nejsou před ním ničím, jsou mu méně nežli nic, než nicota.18Ke komu připodobníte Boha? Jakou podobu mu přisoudíte?19Řemeslník odleje modlu a zlatotepec ji potáhne zlatem, stříbrné řetízky přidělá zlatník.20Chudák, který na takovou oběť nemá, vybere dřevo, které netrouchniví, a vyhledá zručného řemeslníka, aby mu zhotovil modlu, jež by se neviklala.21Což o tom nevíte? Což jste neslyšeli? Neoznámili vám to už na počátku? Což nechápete, kdo položil základy zemi?22Ten, který sídlí nad obzorem země, jejíž obyvatelé jsou jako kobylky, ten, který nebesa jak závoj roztahuje a napíná je jako stan k obývání.23Ten hodnostáře za nic nemá a jako s nicotou nakládá se soudci země.24Sotva byli zasazeni, sotva byli zaseti, sotva jejich odnož kořeny do země zapustila, zaduje na ně a oni schnou a vichr je odnáší jako slámu.25„Ke komu mě chcete připodobnit, aby mi byl roven?“ praví Svatý.26„K výšině zvedněte zraky a hleďte: Kdo stvořil toto všechno? “ Ten, který v plném počtu vyvádí zástupy hvězd a všechny volá jménem; má obrovskou sílu a úžasnou moc, nechybí mu ani jedna.27Proč říkáš, Jákobe, proč, Izraeli, mluvíš takto : „Má cesta je Hospodinu skryta, můj Bůh přehlíží mé právo?“28Cožpak nevíš? Cožpak jsi neslyšel? Hospodin, Bůh věčný, stvořitel končin země, není zemdlený, není znavený, jeho rozumnost vystihnout nelze.29On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému.30Mladíci jsou zemdlení a unavení, jinoši se potácejí, klopýtají.31Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení.

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění
Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou.
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PODNĚTY K ZAMYŠLENÍ
Přečtěte si 49. kapitolu „Ester“ z knihy Přečtěte si 49. kapitolu „Ester“ z knihy Od slávy k úpadku Od slávy k úpadku (PK 598–606; OSU 225–228).(PK 598–606; OSU 225–228).
„Neřekl snad Bůh, že dá svého Ducha svatého těm, kdo ho o něj budou prosit? A není „Neřekl snad Bůh, že dá svého Ducha svatého těm, kdo ho o něj budou prosit? A není 

tento Duch naším opravdovým Průvodcem? Zdá se, že někteří lidé mají strach vzít Boha tento Duch naším opravdovým Průvodcem? Zdá se, že někteří lidé mají strach vzít Boha 
za slovo, jako by šlo o projev troufalosti. Prosí Hospodina, aby nás učil, ale bojí se věřit jeho za slovo, jako by šlo o projev troufalosti. Prosí Hospodina, aby nás učil, ale bojí se věřit jeho 
zaslíbením a tomu, co nás o sobě naučil. Přicházíme-li k našemu nebeskému Otci v pokoře, zaslíbením a tomu, co nás o sobě naučil. Přicházíme-li k našemu nebeskému Otci v pokoře, 
s otevřenou myslí a s touhou poznávat, nemáme důvod pochybovat, že svá zaslíbení splní. s otevřenou myslí a s touhou poznávat, nemáme důvod pochybovat, že svá zaslíbení splní. 
Ani na chvíli nesmíme zapochybovat a tím ho potupit. Toužíme-li znát jeho vůli, naším Ani na chvíli nesmíme zapochybovat a tím ho potupit. Toužíme-li znát jeho vůli, naším 
úkolem je věřit, že nás povede a požehná nám v jednání podle jeho vůle. Možná si nedůvě-úkolem je věřit, že nás povede a požehná nám v jednání podle jeho vůle. Možná si nedůvě-
řujeme a bojíme se, že si nesprávně vyložíme jeho učení. Modleme se tedy i o to a upřímně řujeme a bojíme se, že si nesprávně vyložíme jeho učení. Modleme se tedy i o to a upřímně 
důvěřujme, že Duch svatý nás povede, abychom správně pochopili jeho plány i působení důvěřujme, že Duch svatý nás povede, abychom správně pochopili jeho plány i působení 
jeho prozřetelnosti.“ (6MR 225)jeho prozřetelnosti.“ (6MR 225)

Otázky k rozhovoru
1.  Uvažujte o skutečnostech, které vírou přijímáme navzdory tomu, že je nevidíme. Jak 

nám to může pomoci pochopit, co znamená „vidět Neviditelného“?
2.  Uvažujte o posledním odstavci v části na středu. Kdy se dostáváte do podobné situa-

ce? Jak se můžeme naučit důvěřovat Bohu, že jeho způsob řešení je nejlepší – dokonce 
i tehdy, když jeho řešení nejsou podle našich představ?

3.  „Víra se stává silnější, zápasí-li s pochybnostmi a nepřátelskými vlivy. Zkušenost zís-
kaná v takových zkouškách je cennější než ty nejdražší šperky.“ (3T 555) Jak mohou 
pochybnosti posílit naši víru? Jakou s tím máte zkušenost?

4.  Většina z nás zná lidi, kteří se ocitli ve složitých situacích, jež z našeho pohledu skončily 
velmi špatně. Stalo se to, co jsme nechtěli a co jsme považovali za nejhorší – navzdory 
modlitbám a našemu úsilí. Jak tomu rozumíte v kontextu tématu, které studujeme?

Praktický závěr
  Podělte se s ostatními ve skupině o to, co praktického jste se naučili z této lekce při 

studiu Bible. Jak lze toto naučení uvést do každodenního života?

Podněty k modlitbám
  Modlete se jeden za druhého, za své radosti i starosti.
  Modlete se spolu za ty, kteří z nějakého důvodu přestávají či již přestali navštěvovat 

vaše společenství. Jak jim můžete dát najevo, že je máte stále rádi?
  Modlete se i za  lidi ve svém okolí (přátele, sousedy, příbuzné…), kterým byste rádi 

představili Boží lásku.

Konkrétní modlitební seznam mé třídy sobotní školy:
______________________________________________________________________________   ______________________________________ ______________________________________  
______________________________________________________________________________   ______________________________________ ______________________________________  
______________________________________________________________________________   ______________________________________ ______________________________________

 20:15
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9

Život naplněný chválou
Texty na tento týden
Fp 4,4–7; Joz 5,13–6,20; Ž 145; Sk 16,16–34; 2Pa 20,1–30

Základní verš
„Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!“ (Fp 4,4)

Když se cítíme šťastní, je snadné radostně zpívat a slavit Hospodina. Když se nám však Když se cítíme šťastní, je snadné radostně zpívat a slavit Hospodina. Když se nám však 
nedaří, když procházíme údolím stínů a když jsou doléhající zkoušky těžší, než dokážeme nedaří, když procházíme údolím stínů a když jsou doléhající zkoušky těžší, než dokážeme 
unést, tehdy je náročné jen dýchat, natož zpívat radostí. A přece právě tehdy potřebujeme – unést, tehdy je náročné jen dýchat, natož zpívat radostí. A přece právě tehdy potřebujeme – 
více než kdy jindy – chválit Boha, protože chvála nám pomáhá udržet si víru.více než kdy jindy – chválit Boha, protože chvála nám pomáhá udržet si víru.

Chvála může ovlivnit i ty nejtemnější okolnosti. Pravděpodobně nezmění, co se děje Chvála může ovlivnit i ty nejtemnější okolnosti. Pravděpodobně nezmění, co se děje 
kolem nás, má však moc změnit nás samotné i lidi kolem. Může nám dát sílu čelit obtížným kolem nás, má však moc změnit nás samotné i lidi kolem. Může nám dát sílu čelit obtížným 
situacím.situacím.

Chvála je víra, která něco dělá. Ne vždy je to pro nás přirozené. Ale když se oslava Boha Chvála je víra, která něco dělá. Ne vždy je to pro nás přirozené. Ale když se oslava Boha 
stane součástí našeho života, má moc změnit nás a dát nám sílu vítězit.stane součástí našeho života, má moc změnit nás a dát nám sílu vítězit.

Osnova lekce 
Jednou z nejpřekvapivějších reakcí na problémy je radost (navzdory okolnostem), a také Jednou z nejpřekvapivějších reakcí na problémy je radost (navzdory okolnostem), a také 

vděčnost a chválení Boha. V této lekci se ve světle příběhů pěti biblických postav zaměříme vděčnost a chválení Boha. V této lekci se ve světle příběhů pěti biblických postav zaměříme 
na to, co taková chvála znamená, jaké pro ni můžeme mít důvody a co může v našem životě na to, co taková chvála znamená, jaké pro ni můžeme mít důvody a co může v našem životě 
změnit.změnit.

• Fp 4,4–7: Pavel – chválení Boha uprostřed trápení (neděle)• Fp 4,4–7: Pavel – chválení Boha uprostřed trápení (neděle)
•  Joz 6,1–5: Jozue – chválení Boha před hradbami Jericha (pondělí)•  Joz 6,1–5: Jozue – chválení Boha před hradbami Jericha (pondělí)
•  Ž 145,1–10: David – důvody k chválení Boha (úterý)•  Ž 145,1–10: David – důvody k chválení Boha (úterý)
•  Sk 16,24–31: Pavel, Sílas a žalářník – chválení jako svědectví (středa)•  Sk 16,24–31: Pavel, Sílas a žalářník – chválení jako svědectví (středa)
•  2Pa 20,18–22: Jóšafat – chválení Boha tváří v tvář nepříteli (čtvrtek)•  2Pa 20,18–22: Jóšafat – chválení Boha tváří v tvář nepříteli (čtvrtek)

  Podělte se ve skupině o to, co jste v posledním týdnu zažili. Jak vás tento prožitek 
ovlivnil ve vašem duchovním životě?

  Řekněte ostatním o situaci, kdy jste v poslední době vnímali výrazný projev Boží 
přítomnosti ve vašem životě. Vyjádřete veřejně Bohu své poděkování.

Budování společenstvíBudování společenství
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Zvýraznění
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PODSTATA CHVÁLY
4Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! 5Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán 
je blízko. 6Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte 
své žádosti Bohu. 7A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl 
v Kristu Ježíši. (Fp 4,4–7)

Osobní studium

Velkého ruského spisovatele Fjodora Mi-Velkého ruského spisovatele Fjodora Mi-
chajloviče Dostojevského odsoudili k smrti, chajloviče Dostojevského odsoudili k smrti, 
ale až těsně před popravou jeho rozsudek ale až těsně před popravou jeho rozsudek 
změnili. Mnoho let pak strávil ve vězení. změnili. Mnoho let pak strávil ve vězení. 
Ve vzpomínkách napsal: „Věřte až do kon-Ve vzpomínkách napsal: „Věřte až do kon-
ce. Věřte, i kdyby už všichni ostatní věřit ce. Věřte, i kdyby už všichni ostatní věřit 
přestali a zůstali byste úplně sami, kdo přestali a zůstali byste úplně sami, kdo 
ještě věří. I tehdy přineste svůj obětní dar ještě věří. I tehdy přineste svůj obětní dar 
a ve své osamocenosti chvalte Boha.“a ve své osamocenosti chvalte Boha.“

Ukázali jsme si už, že apoštol Pavel pro-Ukázali jsme si už, že apoštol Pavel pro-
žíval trpká protivenství a pronásledování. žíval trpká protivenství a pronásledování. 
Nakonec skončil v římském vězení. Nebyl Nakonec skončil v římském vězení. Nebyl 
však sklíčený. Naopak, právě tehdy horlivě však sklíčený. Naopak, právě tehdy horlivě 
psal, aby povzbudil věřící ve Filipech.psal, aby povzbudil věřící ve Filipech.

Uvažuj o úvodním textu (Fp 4,4–7). Co Uvažuj o úvodním textu (Fp 4,4–7). Co 
vedlo Pavla k napsání těchto slov? Kde na-vedlo Pavla k napsání těchto slov? Kde na-
cházel motivaci? Jak můžeme podle jeho cházel motivaci? Jak můžeme podle jeho 
slov získat „Boží pokoj“?slov získat „Boží pokoj“?

Když se nám všechno daří, je snadné Když se nám všechno daří, je snadné 
prožívat radost. Pavel nás však vyzývá, prožívat radost. Pavel nás však vyzývá, 
abychom se radovali vždy. Může se nám to abychom se radovali vždy. Může se nám to 

zdát zvláštní, někdy možná až nepatřičné. zdát zvláštní, někdy možná až nepatřičné. 
Pokud však budeme tuto Pavlovu radu Pokud však budeme tuto Pavlovu radu 
brát doslova, vyplynou nám z ní dvě sku-brát doslova, vyplynou nám z ní dvě sku-
tečnosti.tečnosti.

(1) Máme-li se vždy radovat, znamená (1) Máme-li se vždy radovat, znamená 
to, že se máme radovat i tehdy, když nám to, že se máme radovat i tehdy, když nám 
k tomu okolnosti nedávají žádný důvod. k tomu okolnosti nedávají žádný důvod. 
(2) Máme-li se vždy radovat, znamená to, že (2) Máme-li se vždy radovat, znamená to, že 
se potřebujeme naučit radovat i přesto, že se potřebujeme naučit radovat i přesto, že 
naše pocity mají k radosti hodně daleko.naše pocity mají k radosti hodně daleko.

Co tedy Pavel myslí? Apoštol nás vyzývá Co tedy Pavel myslí? Apoštol nás vyzývá 
chválit Boha i tehdy, když se nám to zdá chválit Boha i tehdy, když se nám to zdá 
nepřirozené, někdy dokonce nevhodné, ba nepřirozené, někdy dokonce nevhodné, ba 
přímo nepřístojné. Ukážeme si, že právě pro přímo nepřístojné. Ukážeme si, že právě pro 
takovou dobu zaznívá výzva chválit Boha. takovou dobu zaznívá výzva chválit Boha. 
Chvála je totiž čin víry. Naše víra má vychá-Chvála je totiž čin víry. Naše víra má vychá-
zet z pravdy o Bohu, nikoli z okolností, které zet z pravdy o Bohu, nikoli z okolností, které 
nám přicházejí do života. S chválou je to nám přicházejí do života. S chválou je to 
podobně. Boha nechválíme proto, že zrovna podobně. Boha nechválíme proto, že zrovna 
máme nějaký příjemný pocit, ale proto, že máme nějaký příjemný pocit, ale proto, že 
známe jeho lásku a jeho zaslíbení. Je pozo-známe jeho lásku a jeho zaslíbení. Je pozo-
ruhodné, že právě taková víra formuje naše ruhodné, že právě taková víra formuje naše 
myšlenky, pocity a okolnosti.myšlenky, pocity a okolnosti.

Jakou pravdu o Bohu Pavel vyjadřuje v dnešním textu? Co mu dávalo sílu radovat se 
i ve vězení? Udělej si krátký seznam toho, co považuješ za „pravdu o Bohu“. Potom vyjádři 
svou chválu Bohu za ty pravdy, které se tě nyní nejvíce dotýkají. Jakou máš zkušenost 
s tím, že chvála Boha a radost v Bohu mění náš pohled na naše životní okolnosti?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení
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CHVÁLA BOŘÍ HRADBY
1Jericho se před Izraelci důkladně uzavřelo; nikdo nevycházel ani nevcházel. 2Ale Hospodin řekl 
Jozuovi: „Hleď, vydal jsem ti do rukou Jericho i jeho krále s udatnými bohatýry. 3Vy všichni bo-
jovníci obejdete město vždy jednou kolem. To budeš dělat po šest dní. 4Sedm kněží ponese před 
schránou sedm polnic z beraních rohů. Sedmého dne obejdete město sedmkrát a kněží zatroubí 
na polnice. 5Až zazní táhlý tón z beraního rohu, jakmile uslyšíte zvuk polnice, vyrazí všechen lid 
mohutný válečný pokřik. Hradby města se zhroutí a lid vstoupí do města, každý tam, kde právě 
bude.“ (Joz 6,1–5)

Osobní studium

Možná znáte kreslený vtip o člověku, který Možná znáte kreslený vtip o člověku, který 
natíral podlahu v místnosti tak nemoud-natíral podlahu v místnosti tak nemoud-
ře, že se ocitl v koutě a ven se mohl dostat ře, že se ocitl v koutě a ven se mohl dostat 
jedině tak, že půjde po čerstvém nátěru. jedině tak, že půjde po čerstvém nátěru. 
Nezbývá mu tedy nic jiného, jen si sednout Nezbývá mu tedy nic jiného, jen si sednout 
a trpělivě počkat, dokud barva neuschne.a trpělivě počkat, dokud barva neuschne.

Někdy jako by se i naše víra dostala do bez-Někdy jako by se i naše víra dostala do bez-
východné situace, kdy ani netušíme, kam by východné situace, kdy ani netušíme, kam by 
měl směřovat náš další krok. V takové chvíli měl směřovat náš další krok. V takové chvíli 
máme dvě možnosti: odmítneme Boha, víru máme dvě možnosti: odmítneme Boha, víru 
a vše, čemu jsme uvěřili, nebo nás naše důvěra a vše, čemu jsme uvěřili, nebo nás naše důvěra 
Kristu dovede k víře v to, co se zdá nemožné.Kristu dovede k víře v to, co se zdá nemožné.

Také Izraelci se ocitli ve zdánlivě bezvý-Také Izraelci se ocitli ve zdánlivě bezvý-
chodné situaci. Po čtyřicetiletém putování chodné situaci. Po čtyřicetiletém putování 
pouští Bůh přivedl svůj lid na hranici zaslí-pouští Bůh přivedl svůj lid na hranici zaslí-
bené země. Nebyla to však prázdná, míru-bené země. Nebyla to však prázdná, míru-
milovná země, která by je vítala s otevřenou milovná země, která by je vítala s otevřenou 
náručí. Izraelci stáli před jedním z nejlépe náručí. Izraelci stáli před jedním z nejlépe 

opevněných měst v celé oblasti. Potom do-opevněných měst v celé oblasti. Potom do-
stali pokyn: šest dní obcházet Jericho – mlč-stali pokyn: šest dní obcházet Jericho – mlč-
ky, beze slova. Sedmý den jim Bůh přikázal, ky, beze slova. Sedmý den jim Bůh přikázal, 
aby spustili bojový pokřik a hlasitě troubi-aby spustili bojový pokřik a hlasitě troubi-
li – a to, že poslechli, jim přineslo vítězství.li – a to, že poslechli, jim přineslo vítězství.

Přečti si text Joz 5,13–6,20. Jak rozumíš Přečti si text Joz 5,13–6,20. Jak rozumíš 
tomuto příběhu? Čemu se Bůh podle tebe tomuto příběhu? Čemu se Bůh podle tebe 
snažil naučit izraelský národ?snažil naučit izraelský národ?

Hlasitý bojový pokřik nezpůsobil vibra-Hlasitý bojový pokřik nezpůsobil vibra-
ce, kvůli kterým by se zřítily hradby. Když ce, kvůli kterým by se zřítily hradby. Když 
Bůh přikázal Izraelcům „křičet“, byl to křik, Bůh přikázal Izraelcům „křičet“, byl to křik, 
o kterém píše David v Žalmu 66: „Hlahol o kterém píše David v Žalmu 66: „Hlahol 
Bohu, celá země! Pějte žalmy k slávě jeho Bohu, celá země! Pějte žalmy k slávě jeho 
jména, jeho chválu šiřte chvalozpěvem“ jména, jeho chválu šiřte chvalozpěvem“ 
(Ž 66,1.2). Tento křik byl oslavou a chválou. (Ž 66,1.2). Tento křik byl oslavou a chválou. 
Po šesti dnech obcházení a pozorování pev-Po šesti dnech obcházení a pozorování pev-
ných zdí Jericha museli dospět k názoru, že ných zdí Jericha museli dospět k názoru, že 
oni sami nemají šanci je rozbořit.oni sami nemají šanci je rozbořit.

Jak ti tato myšlenka pomáhá pochopit Jak ti tato myšlenka pomáhá pochopit 
význam verše Žd 11,30?význam verše Žd 11,30?

Když chce Bůh udělat v našem životě změnu, může se stát, že se ocitneme před hradbami 
Jericha. Možná se potřebujeme naučit, že vítězství nedosáhneme ve vlastní síle a pomocí 
promyšlených plánů a strategií. Všechno, co potřebujeme, má původ mimo nás. A tak 
bez ohledu na to, co stojí před námi a jak nepřekonatelné se nám to může zdát, chvalme 
Boha – zdroj všeho, co potřebujeme. To je živá víra.

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
13Když byl Jozue u Jericha, rozhlédl se, a hle, naproti němu stojí muž a má v ruce tasený meč. Jozue šel k němu a zeptal se ho: „ Patříš k nám nebo k našim protivníkům?“14Odvětil: „Nikoli. Jsem velitel Hospodinova zástupu, právě jsem přišel.“ I padl Jozue tváří k zemi, klaněl se a otázal se: „Jaký rozkaz má můj pán pro svého služebníka?“15Velitel Hospodinova zástupu Jozuovi odpověděl: „Zuj si z nohou opánky, neboť místo, na němž stojíš, je svaté.“ A Jozue tak učinil.

-jcHB
Zvýraznění
1Jericho se před Izraelci důkladně uzavřelo; nikdo nevycházel ani nevcházel.2Ale Hospodin řekl Jozuovi: „Hleď, vydal jsem ti do rukou Jericho i jeho krále s udatnými bohatýry.3Vy všichni bojovníci obejdete město vždy jednou kolem. To budeš dělat po šest dní.4Sedm kněží ponese před schránou sedm polnic z beraních rohů. Sedmého dne obejdete město sedmkrát a kněží zatroubí na polnice.5Až zazní táhlý tón z beraního rohu, jakmile uslyšíte zvuk polnice, vyrazí všechen lid mohutný válečný pokřik. Hradby města se zhroutí a lid vstoupí do města , každý tam, kde právě bude.“6Jozue, syn Núnův, tedy povolal kněze a nařídil jim: „Přineste schránu smlouvy a sedm kněží ať nese před Hospodinovou schránou sedm polnic z beraních rohů.“7Lidu řekl: „Pojďte a obcházejte město a ozbrojenci ať se ubírají před Hospodinovou schránou.“8Stalo se, jak Jozue lidu nařídil: Sedm kněží nesoucích sedm polnic z beraních rohů se ubíralo před Hospodinem a troubilo na polnice a schrána Hospodinovy smlouvy šla za nimi.9Ozbrojenci šli před kněžími troubícími na polnice a shromážděný zástup šel za schránou, šli a troubili na polnice.10Jozue lidu dále přikázal: „Zdržíte se válečného pokřiku, ani nehlesnete, ani slovo nevyjde z vašich úst, až do dne, kdy vám nařídím: Strhněte pokřik. Pak strhnete pokřik.“11Na jeho pokyn obešla Hospodinova schrána město jednou kolem. Pak šli do tábora a v táboře přenocovali.12Za časného jitra přinesli Jozue a kněží Hospodinovu schránu.13Sedm kněží neslo před Hospodinovou schránou sedm polnic z beraních rohů a za pochodu troubilo na polnice. Ozbrojenci šli před nimi a shromážděný zástup šel za Hospodinovou schránou; šli a troubili na polnice.14I druhého dne obešli město jednou a vrátili se do tábora. To dělali po šest dní.15Ale sedmého dne za časného jitra , hned jak vzešla jitřenka, obešli město týmž způsobem sedmkrát; jen onoho dne obcházeli město sedmkrát.16Když obcházeli po sedmé, zatroubili kněží na polnice a Jozue lidu nařídil: „Strhněte válečný pokřik, neboť vám Hospodin město vydal.17Město se vším všudy je klaté před Hospodinem. Naživu zůstane jen nevěstka Rachab se všemi, kteří jsou u ní v domě, neboť skryla posly, které jsme vyslali.18Jenom se mějte na pozoru před tím, co je klaté, abyste nebyli vyhubeni jako klatí, kdybyste vzali něco klatého. Přivolali byste na izraelský tábor klatbu a uvrhli jej do zkázy.19Všechno stříbro a zlato i bronzové a železné předměty budou zasvěceny Hospodinu, dá se to na Hospodinův poklad.“20Když kněží zatroubili na polnice, lid strhl válečný pokřik. Jakmile lid zaslechl zvuk polnice, strhl mohutný pokřik. Hradby se zhroutily a lid vstoupil do města, každý tam, kde právě byl. Tak dobyli město.

-jcHB
Zvýraznění
1Pro předního zpěváka, žalmová píseň . Hlahol Bohu, celá země!2Pějte žalmy k slávě jeho jména, jeho chválu šiřte chvalozpěvem.3Řekněte Bohu: Jakou bázeň vzbuzují tvé činy! Pro tvoji nesmírnou moc se vtírají v tvou přízeň i tví nepřátelé.4Ať se ti klaní celá země a zpívá ti žalmy, ať zpívá žalmy tvému jménu.5Pojďte, pohleďte na Boží skutky, tím, co koná mezi lidskými syny, vzbuzuje bázeň.6Moře obrátil v souš, řeku přešli suchou nohou; radujme se tady z něho!7Věčně vládne svou bohatýrskou silou, pronárody sleduje svým zrakem. Odbojníci ať se nevyvyšují!8Dobrořečte, národy, našemu Bohu, zvučně rozhlašujte jeho chválu.9Zachoval nás při životě, nedopustil, aby nám uklouzly nohy.10Ano, zkoušel jsi nás, Bože, protříbil jsi nás, jako se tříbí stříbro:11zavedls nás do lovecké sítě, těžké břemeno jsi nám na bedra vložil.12Dopustils, že člověk nám po hlavách jezdil, šli jsme ohněm, vodou, vyvedl jsi nás však a dal hojnost všeho .13Vstoupím se zápalnou obětí do tvého domu, splním ti své sliby,14jež moje rty vyslovily, jež v soužení vyřkla moje ústa.15V oběť zápalnou ti přinesu to nejtučnější, s obětním dýmem z beranů připravím skot i kozly.16Pojďte, slyšte, všichni bohabojní, budu vám vyprávět, co mi Bůh prokázal.17Svými ústy jsem volával k němu, svým jazykem jsem ho vyvyšoval.18Kdybych se snad upnul srdcem k ničemnosti, byl by mě Panovník nevyslyšel.19Bůh však slyšel, mé modlitbě věnoval pozornost.20Požehnán buď Bůh, že mou modlitbu nezamítl a své milosrdenství mi neodepřel .

-jcHB
Zvýraznění
Izraelští věřili, a proto před nimi padly hradby Jericha, když je obcházeli po sedm dní.

-jcHB
Zvýraznění
1Pro předního zpěváka, žalmová píseň . Hlahol Bohu, celá země!2Pějte žalmy k slávě jeho jména, jeho chválu šiřte chvalozpěvem.
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ŽIVOT NAPLNĚNÝ CHVÁLOU
1Chvalozpěv Davidův. 2Po všechny dny ti chci dobrořečit a tvé jméno chválit navěky a navždy. 
3Veliký je Hospodin, nejvyšší chvály hodný, jeho velikost nelze vyzpytovat. 4Všechna pokolení 
chválí tvoje skutky zpěvem, hlásají tvé bohatýrské činy. 5Tvoje velebnost je důstojná a slavná, 
chci přemýšlet o tvých divuplných dílech. 6Všichni budou mluvit o tvých mocných, bázeň vzbu-
zujících skutcích, i já budu vypravovat o tvé velikosti. 7Budou šířit vše, co připomíná tvoji velkou 
dobrotivost, budou jásat, jak jsi spravedlivý. 8Hospodin je milostivý, plný slitování, shovívavý 
a nesmírně milosrdný. 9Hospodin je ke všem dobrotivý, nade vším, co učinil, se slitovává. 10Kéž ti 
vzdají chválu, Hospodine, veškeré tvé skutky, kéž ti tvoji věrní dobrořečí. (Ž 145,1–10)

Osobní studium

Chválení Boha nám možná není zcela při-Chválení Boha nám možná není zcela při-
rozené ani tehdy, když se nám v životě daří. rozené ani tehdy, když se nám v životě daří. 
O to komplikovanější se nám může zdát, O to komplikovanější se nám může zdát, 
když přijdou do našeho života potíže. Bible když přijdou do našeho života potíže. Bible 
nás však vyzývá, abychom Boha chválili. nás však vyzývá, abychom Boha chválili. 
Když se to naučíme, nebudeme již chválení Když se to naučíme, nebudeme již chválení 
Boha považovat za aktivitu určenou jen Boha považovat za aktivitu určenou jen 
na sobotní den ve sborovém společenství. na sobotní den ve sborovém společenství. 
Chvála se stane způsobem našeho života. Chvála se stane způsobem našeho života. 
Chvála není nějaká naplánovaná aktivita, Chvála není nějaká naplánovaná aktivita, 
ale především životní styl.ale především životní styl.

Přečti si celý Ž 145. Jaké důvody pro osla-Přečti si celý Ž 145. Jaké důvody pro osla-
vu Hospodina v něm uvádí David? Jak se vu Hospodina v něm uvádí David? Jak se 
jeho slova mohou stát i tvými slovy?jeho slova mohou stát i tvými slovy?

Významný anglický kazatel a evan-Významný anglický kazatel a evan-
gelista Charles Haddon Spurgeon napsal gelista Charles Haddon Spurgeon napsal 
knihu knihu The Practice of Praise The Practice of Praise (Jak chválitJak chválit). ). 
Ústředním textem celé knihy je verš Ž 145,7. Ústředním textem celé knihy je verš Ž 145,7. 
Na jeho základě Spurgeon upozorňuje čte-Na jeho základě Spurgeon upozorňuje čte-
náře na tři důležité skutečnosti, které nám náře na tři důležité skutečnosti, které nám 
mohou pomoci naučit se chválit Hospodina mohou pomoci naučit se chválit Hospodina 
každý den.každý den.

1. 1. Boha chválíme, když se díváme kolem Boha chválíme, když se díváme kolem 
sebe. sebe. Pokud jsme ke svému okolí nevší-Pokud jsme ke svému okolí nevší-
maví a nehledáme v něm Boží svrcho-maví a nehledáme v něm Boží svrcho-
vanost a velkolepost, nebudeme mít dů-vanost a velkolepost, nebudeme mít dů-
vod ho chválit. Co hodného chvály vidíš vod ho chválit. Co hodného chvály vidíš 
ve stvořeném světě? A za co pozoruhod-ve stvořeném světě? A za co pozoruhod-
ného v duchovním světě chceš Boha sla-ného v duchovním světě chceš Boha sla-
vit? Může to být krása Božího stvoření vit? Může to být krása Božího stvoření 
nebo růst víry mladého křesťana?nebo růst víry mladého křesťana?

2. 2. Boha chválíme, když si připomínáme, čeho Boha chválíme, když si připomínáme, čeho 
jsme byli svědky v minulosti. jsme byli svědky v minulosti. Chceme-li žít Chceme-li žít 
v atmosféře chvály, potřebujeme si připo-v atmosféře chvály, potřebujeme si připo-
mínat důvody, proč máme Boha chválit. mínat důvody, proč máme Boha chválit. 
Jak si můžeme připomínat velké věci Jak si můžeme připomínat velké věci 
o Bohu, abychom nezapomněli na jeho o Bohu, abychom nezapomněli na jeho 
dobrotu a pravdu o něm?dobrotu a pravdu o něm?

3.  3.  Boha chválíme, když mluvíme o jeho di-Boha chválíme, když mluvíme o jeho di-
vech. vech. Chvála není něco, co se odehrává jen Chvála není něco, co se odehrává jen 
v naší hlavě nebo v našem srdci (i když pro v naší hlavě nebo v našem srdci (i když pro 
introverty je právě to přirozené). Chvála introverty je právě to přirozené). Chvála 
má vycházet i z našich úst, aby ji slyšeli má vycházet i z našich úst, aby ji slyšeli 
lidé kolem nás. Pokus se uvést důvody, lidé kolem nás. Pokus se uvést důvody, 
proč máme chválit Boha i svými slovy. proč máme chválit Boha i svými slovy. 
Jaký je účinek takové chvály?Jaký je účinek takové chvály?

Jak bys mohl uvedené rady aplikovat ve svém životě? Co můžeš udělat, aby sis vypěstoval 
zvyk chválit Boha?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
1Chvalozpěv Davidův .2Po všechny dny ti chci dobrořečit a tvé jméno chválit navěky a navždy.3Veliký je Hospodin, nejvyšší chvály hodný, jeho velikost nelze vyzpytovat.4Všechna pokolení chválí tvoje skutky zpěvem, hlásají tvé bohatýrské činy.5Tvoje velebnost je důstojná a slavná, chci přemýšlet o tvých divuplných dílech.6Všichni budou mluvit o tvých mocných, bázeň vzbuzujících skutcích, i já budu vypravovat o tvé velikosti.7Budou šířit vše , co připomíná tvoji velkou dobrotivost, budou jásat, jak jsi spravedlivý.8Hospodin je milostivý, plný slitování, shovívavý a nesmírně milosrdný.9Hospodin je ke všem dobrotivý, nade vším, co učinil, se slitovává.10Kéž ti vzdají chválu, Hospodine, veškeré tvé skutky, kéž ti tvoji věrní dobrořečí,11ať hovoří o tvém slavném kralování, ať promluví o tvé bohatýrské síle,12aby lidem uváděli ve známost tvé bohatýrské činy a slávu a důstojnost království tvého.13Tvoje království je království všech věků, tvoje vláda přečká všechna pokolení.14Hospodin podpírá všechny klesající a všechny sehnuté napřimuje.15Oči všech s nadějí vzhlížejí k tobě a ty jim v pravý čas dáváš pokrm,16otvíráš svou ruku a ve své přízni sytíš všechno, co žije.17Hospodin je spravedlivý ve všech svých cestách, milosrdný ve všech svých skutcích.18Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu, všem, kdo ho volají opravdově.19Vyplňuje přání těch, kdo se ho bojí, slyší, když volají o pomoc, a zachrání je.20Všechny, kdo ho milují, Hospodin ochraňuje, ale všechny svévolníky vyhlazuje.21Z mých úst zazní chvála Hospodinu, jeho přesvatému jménu bude dobrořečit všechno tvorstvo navěky a navždy.

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení
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CHVÁLA JAKO SVĚDECTVÍ
24On je podle toho rozkazu zavřel do nejbezpečnější cely a pro jistotu jim dal nohy do klády. 25Ko-
lem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpěvem oslavovali Boha; ostatní vězňové je poslouchali. 
26Tu náhle nastalo veliké zemětřesení a celé vězení se otřáslo až do základů. Rázem se otevřely 
všechny dveře a všem vězňům spadla pouta. 27Když se žalářník probudil a uviděl, že jsou všechny 
dveře vězení otevřené, vytasil meč a chtěl se zabít, protože myslel, že mu vězňové uprchli. 28Ale 
Pavel hlasitě vykřikl: „Nedělej to! Jsme tu všichni!“ 29Tu žalářník rozkázal, aby mu přinesli světlo, 
vběhl dovnitř a pln strachu padl před Pavlem a Silasem na kolena. 30Pak je vyvedl ven a řekl: 
„Bohové a páni, co mám dělat, abych byl zachráněn?“ 31Oni mu řekli: „Věř v Pána Ježíše, a budeš 
spasen ty i všichni, kdo jsou v tvém domě.“ (Sk 16,24–31)

Osobní studium

Z úvodních veršů se dozvídáme, jak úžas-Z úvodních veršů se dozvídáme, jak úžas-
ný vliv měla chvála na ty, kdo poslouchali. ný vliv měla chvála na ty, kdo poslouchali. 
Z Pavla a Silase strhali šaty, zbičovali je Z Pavla a Silase strhali šaty, zbičovali je 
a uvrhli do vězení. Nikdo je neošetřil, nikdo a uvrhli do vězení. Nikdo je neošetřil, nikdo 
se nepostaral o jejich rány. Ve velkých boles-se nepostaral o jejich rány. Ve velkých boles-
tech a s nohama v kládě je strčili do tmavé tech a s nohama v kládě je strčili do tmavé 
cely. Pavel a Silas začali zpívat a modlit se, cely. Pavel a Silas začali zpívat a modlit se, 
zatímco ostatní vězni seděli a poslouchali.zatímco ostatní vězni seděli a poslouchali.

Když po zemětřesení dozorce zjistil, že Když po zemětřesení dozorce zjistil, že 
Pavel, Silas ani nikdo z ostatních vězňů Pavel, Silas ani nikdo z ostatních vězňů 
neutekl, „pln strachu padl před Pavlem a Si-neutekl, „pln strachu padl před Pavlem a Si-
lasem na kolena. Pak je vyvedl ven a řekl: lasem na kolena. Pak je vyvedl ven a řekl: 
‚Bohové a páni, co mám dělat, abych byl ‚Bohové a páni, co mám dělat, abych byl 
zachráněn?‘“zachráněn?‘“ (Sk 16,29.30).(Sk 16,29.30).

Proč si žalářník právě po této události Proč si žalářník právě po této události 
uvědomil, že i on potřebuje získat spasení? uvědomil, že i on potřebuje získat spasení? 
Jakou roli v tom sehrály Pavlovy a Silasovy Jakou roli v tom sehrály Pavlovy a Silasovy 
modlitby? Jak Pavel a Silas ovlivnili ostatní modlitby? Jak Pavel a Silas ovlivnili ostatní 

vězně? Jakou roli sehráli v záchraně žalář-vězně? Jakou roli sehráli v záchraně žalář-
níkovy rodiny?níkovy rodiny?

Je nesmírně obohacující vědět, že naše Je nesmírně obohacující vědět, že naše 
chvály mohou změnit osud lidí kolem nás. chvály mohou změnit osud lidí kolem nás. 
Kdyby Pavel a Silas seděli ve vězení, stěžo-Kdyby Pavel a Silas seděli ve vězení, stěžo-
vali si a naříkali (a že k tomu měli milion vali si a naříkali (a že k tomu měli milion 
důvodů, je nepochybné), zřejmě by nikdo důvodů, je nepochybné), zřejmě by nikdo 
z jejich okolí nebyl v tu noc zachráněn pro z jejich okolí nebyl v tu noc zachráněn pro 
věčnost. věčnost. 

Nevíme, co se později stalo se žalářníkem Nevíme, co se později stalo se žalářníkem 
a jeho rodinou. Zkusme si je však předsta-a jeho rodinou. Zkusme si je však předsta-
vit při čtení slov, která Pavel napsal do Filip vit při čtení slov, která Pavel napsal do Filip 
z římského vězení: „Neboť vám je z milosti z římského vězení: „Neboť vám je z milosti 
dáno netoliko v Krista věřit, ale pro něho i tr-dáno netoliko v Krista věřit, ale pro něho i tr-
pět; vedete týž zápas, jaký jste u mne viděli pět; vedete týž zápas, jaký jste u mne viděli 
a o jakém nyní slyšíte“ (Fp 1,29.30). Pokud si a o jakém nyní slyšíte“ (Fp 1,29.30). Pokud si 
Pavlova slova přečetli a vzpomněli na to, jak Pavlova slova přečetli a vzpomněli na to, jak 
jim jeho utrpení přineslo radost, v jejich srdci jim jeho utrpení přineslo radost, v jejich srdci 
určitě musel zaznít chvalozpěv a nová výzva určitě musel zaznít chvalozpěv a nová výzva 
zůstat Bohu v každé chvíli věrní.zůstat Bohu v každé chvíli věrní.

Koho bys mohl povzbudit nebo ovlivnit chválou, která vyjde z tvého srdce? Rozhodni se 
více chválit Pána Boha. Určitě to bude mít pozitivní vliv nejen na tebe, ale i na lidi ve tvém 
okolí. A to za to stojí, je to tak?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
29Tu žalářník rozkázal, aby mu přinesli světlo, vběhl dovnitř a pln strachu padl před Pavlem a Silasem na kolena.30Pak je vyvedl ven a řekl: „Bohové a páni, co mám dělat, abych byl zachráněn?“

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění
29Neboť vám je z milosti dáno netoliko v Krista věřit, ale pro něho i trpět;30vedete týž zápas, jaký jste u mne viděli a o jakém nyní slyšíte.

-jcHB
Podtržení
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CHVÁLA JAKO VÍTĚZNÁ ZBRAŇ
18Nato Jóšafat padl na kolena tváří k zemi a všichni Judejci i obyvatelé Jeruzaléma padli před 
Hospodinem a klaněli se mu. 19Potom povstali lévijci z Kehatovců a Kórachovců, aby chválili 
Hospodina, Boha Izraele, hlasem velice mocným. 20Za časného jitra vytáhli na tekójskou poušť. 
Když vycházeli, Jóšafat se postavil a řekl: „Slyšte mě, Judejci i obyvatelé Jeruzaléma! Věřte v Hos-
podina, svého Boha, a budete nepohnutelní; věřte jeho prorokům a bude vás provázet zdar.“ 21Po 
poradě s lidem rozestavil před Hospodinem zpěváky, aby chválili jeho velebnou svatost. Šli před 
ozbrojenci a provolávali: „Chválu vzdejte Hospodinu, jeho milosrdenství je věčné.“ 22V ten čas, 
kdy se dali do jásotu a chval, vyslal Hospodin zálohy proti Amónovcům a Moábcům i proti hoře 
Seíru, proti těm, kteří přitáhli na Judejce, a byli poraženi. (2Pa 20,18–22)

Osobní studium

Přečti si text 2Pa 20,1–30. Jóšafat pocho-Přečti si text 2Pa 20,1–30. Jóšafat pocho-
pil, že chvála je mocná zbraň. Když dostal pil, že chvála je mocná zbraň. Když dostal 
zprávu, že se blíží velké vojsko, nevydal zprávu, že se blíží velké vojsko, nevydal 
rozkaz shromáždit muže do boje, ale on „se rozkaz shromáždit muže do boje, ale on „se 
dotázal s bázní Hospodina“ (2Pa 20,3). Když dotázal s bázní Hospodina“ (2Pa 20,3). Když 
se obyvatelé Judska shromáždili v Jeruzalé-se obyvatelé Judska shromáždili v Jeruzalé-
mě a postili se, Jóšafat velmi jasně vyjádřil mě a postili se, Jóšafat velmi jasně vyjádřil 
jejich situaci: „Nemáme sílu proti tomuto jejich situaci: „Nemáme sílu proti tomuto 
velikému množství, které táhne proti nám. velikému množství, které táhne proti nám. 
Nevíme, co máme dělat, proto vzhlížíme Nevíme, co máme dělat, proto vzhlížíme 
k tobě“ (2Pa 20,12).k tobě“ (2Pa 20,12).

Jak reaguješ, když vidíš, že se na tebe řítí Jak reaguješ, když vidíš, že se na tebe řítí 
pohroma? Co se na základě veršů 2Pa 20,3–12 pohroma? Co se na základě veršů 2Pa 20,3–12 
můžeš naučit od Jóšafata o správném postoji můžeš naučit od Jóšafata o správném postoji 
v takové situaci?v takové situaci?

Když Hospodinův Duch sestoupil na Jach-Když Hospodinův Duch sestoupil na Jach-
zíela, směle prohlásil: „Vy přitom bojovat zíela, směle prohlásil: „Vy přitom bojovat 

nemusíte. Postavte se, Judejci a obyvatelé nemusíte. Postavte se, Judejci a obyvatelé 
Jeruzaléma, stůjte a uvidíte, jak vás Hospo-Jeruzaléma, stůjte a uvidíte, jak vás Hospo-
din zachrání. Nebojte se a neděste se a zí-din zachrání. Nebojte se a neděste se a zí-
tra proti nim vytáhněte! Hospodin bude tra proti nim vytáhněte! Hospodin bude 
s vámi“ (2Pa 20,17). Potom se poklonili před s vámi“ (2Pa 20,17). Potom se poklonili před 
Hospodinem a „chválili Hospodina, Boha Hospodinem a „chválili Hospodina, Boha 
Izraele, hlasem velice mocným“ (2Pa 20,19). Izraele, hlasem velice mocným“ (2Pa 20,19). 
I když Bůh za ně bojoval, museli se i oni po-I když Bůh za ně bojoval, museli se i oni po-
stavit proti nepříteli.stavit proti nepříteli.

Nebyl to však obyčejný boj. Jóšafat usta-Nebyl to však obyčejný boj. Jóšafat usta-
novil sbor, který zpíval Hospodinu chvály, novil sbor, který zpíval Hospodinu chvály, 
zatímco vojáci kráčeli do boje. „V ten čas, zatímco vojáci kráčeli do boje. „V ten čas, 
kdy se dali do jásotu a chval, vyslal Hospo-kdy se dali do jásotu a chval, vyslal Hospo-
din zálohy proti Amónovcům a Moábcům din zálohy proti Amónovcům a Moábcům 
i proti hoře Seíru, proti těm, kteří přitáhli i proti hoře Seíru, proti těm, kteří přitáhli 
na Judejce, a byli poraženi“ (2Pa 20,22). Do-na Judejce, a byli poraženi“ (2Pa 20,22). Do-
zvídáme se, že Bůh zasáhl právě ve chvíli, zvídáme se, že Bůh zasáhl právě ve chvíli, 
kdy projevili svou víru v jeho slib a začali kdy projevili svou víru v jeho slib a začali 
chválit „jeho velebnou svatost“ (2Pa 20,21).chválit „jeho velebnou svatost“ (2Pa 20,21).

Znovu uvažuj o textu 2Pa 20,1–30. Které duchovní principy z tohoto příběhu můžeme použít 
i v našem životě s Bohem – zejména v době zkoušek a problémů?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
1Potom se stalo, že vytáhli Moábci a Amónovci a s nimi někteří z amónských spojenců do války proti Jóšafatovi.2Tu přišli a oznámili Jóšafatovi: „Vytáhlo proti tobě veliké množství z krajin za mořem, od Aramejců. Hle, jsou v Chasesón-támaru, to jest v Én-gedí.“3Jóšafat se dotázal s bázní Hospodina. Vyhlásil také po celém Judsku půst.4Judejci se shromáždili, aby hledali pomoc od Hospodina. Také ze všech judských měst přišli hledat Hospodina.5Jóšafat stanul ve shromáždění Judejců a obyvatel Jeruzaléma v Hospodinově domě před novým nádvořím6a řekl: „Hospodine, Bože našich otců, cožpak nejsi ty Bůh na nebi, který vládne nade všemi královstvími pronárodů? Máš v rukou moc a bohatýrskou sílu, nikdo se ti nemůže zpěčovat.7Což jsi to nebyl ty, náš Bože, jenž jsi vyhnal obyvatele této země před Izraelem, svým lidem? Dal jsi ji navěky potomkům Abrahama, svého přítele.8Usídlili se v ní a vybudovali ti v ní svatyni tvému jménu. Řekli:9‚Jestliže na nás přijde něco zlého, meč soudu, mor či hlad, postavíme se před tento dům a před tebe, protože v tomto domě dlí tvé jméno, a ve svém soužení budeme k tobě volat, a ty nás vyslyšíš a zachráníš.‘10A nyní pohleď na Amónovce a Moábce i na horu Seír, kudy jsi Izraeli nedovolil projít, když přicházel z egyptské země; uhnul od nich a nevyhladil je.11Hle, jak nám odplácejí. Přitáhli nás vyhnat z tvého vlastnictví, které jsi nám určil.12Bože náš, což je nebudeš soudit? Nemáme sílu proti tomuto velikému množství, které táhne proti nám. Nevíme, co máme dělat, proto vzhlížíme k tobě.“13Všichni Judejci stáli před Hospodinem i se svými dětmi, ženami a syny.14Tu sestoupil uprostřed shromáždění duch Hospodinův na Jachzíela, syna Zekarjáše, syna Benajáše, syna Jeíela, syna Matanjášova, lévijce ze synů Asafových,15a ten pravil: „Pozorně naslouchejte, všichni Judejci a obyvatelé Jeruzaléma, i ty , králi Jóšafate. Toto vám praví Hospodin: ‚Nebojte se a neděste se tohoto velikého množství.‘ Boj není váš, ale Boží.16Zítra proti nim sestupte, až budou vystupovat do Svahu květů. Potkáte je na konci úvalu směrem k poušti Jerúelu.17Vy přitom bojovat nemusíte. Postavte se, Judejci a obyvatelé Jeruzaléma, stůjte a uvidíte, jak vás Hospodin zachrání. Nebojte se a neděste se a zítra proti nim vytáhněte! Hospodin bude s vámi.“18Nato Jóšafat padl na kolena tváří k zemi a všichni Judejci i obyvatelé Jeruzaléma padli před Hospodinem a klaněli se mu.19Potom povstali lévijci z Kehatovců a Kórachovců, aby chválili Hospodina, Boha Izraele, hlasem velice mocným.20Za časného jitra vytáhli na tekójskou poušť. Když vycházeli, Jóšafat se postavil a řekl: „Slyšte mě, Judejci i obyvatelé Jeruzaléma! Věřte v Hospodina, svého Boha, a budete nepohnutelní; věřte jeho prorokům a bude vás provázet zdar.“21Po poradě s lidem rozestavil před Hospodinem zpěváky, aby chválili jeho velebnou svatost. Šli před ozbrojenci a provolávali: „Chválu vzdejte Hospodinu, jeho milosrdenství je věčné.“22V ten čas, kdy se dali do jásotu a chval, vyslal Hospodin zálohy proti Amónovcům a Moábcům i proti hoře Seíru, proti těm , kteří přitáhli na Judejce, a byli poraženi.23Amónovci a Moábci se totiž postavili proti obyvatelům hory Seíru, aby je vyhladili jako klaté. Když pak skoncovali s obyvateli Seíru, pomohli jedni druhým do zkázy.24Když vstoupili Judejci na výšinu s výhledem na poušť a obrátili se směrem k tomu shluku, spatřili jen mrtvá těla ležící na zemi; nikdo nevyvázl.25Pak přišel Jóšafat a jeho lid posbírat kořist. Našli tam u mrtvých těl množství majetku a vzácné výzbroje; získali pro sebe tolik, že to nemohli unést. Kořist sbírali tři dny, tak byla hojná.26Čtvrtého dne se shromáždili v dolině Beraka (to je Dobrořečení) , protože tam dobrořečili Hospodinu. Proto se to místo nazývá Dolina dobrořečení až dodnes.27Potom se všichni muži judští i jeruzalémští s Jóšafatem v čele vraceli s radostí do Jeruzaléma, protože je Hospodin naplnil radostí z vítězství nad nepřáteli.28Přišli s harfami, citerami a trubkami do Jeruzaléma, do Hospodinova domu.29Strach před Bohem dolehl na království všech zemí, když slyšela, jak Hospodin bojoval proti nepřátelům Izraele.30Jóšafatovo království žilo v míru a jeho Bůh mu dopřál klid na všech stranách.

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění
3Jóšafat se dotázal s bázní Hospodina. Vyhlásil také po celém Judsku půst.4Judejci se shromáždili, aby hledali pomoc od Hospodina. Také ze všech judských měst přišli hledat Hospodina.5Jóšafat stanul ve shromáždění Judejců a obyvatel Jeruzaléma v Hospodinově domě před novým nádvořím6a řekl: „Hospodine, Bože našich otců, cožpak nejsi ty Bůh na nebi, který vládne nade všemi královstvími pronárodů? Máš v rukou moc a bohatýrskou sílu, nikdo se ti nemůže zpěčovat.7Což jsi to nebyl ty, náš Bože, jenž jsi vyhnal obyvatele této země před Izraelem, svým lidem? Dal jsi ji navěky potomkům Abrahama, svého přítele.8Usídlili se v ní a vybudovali ti v ní svatyni tvému jménu. Řekli:9‚Jestliže na nás přijde něco zlého, meč soudu, mor či hlad, postavíme se před tento dům a před tebe, protože v tomto domě dlí tvé jméno, a ve svém soužení budeme k tobě volat, a ty nás vyslyšíš a zachráníš.‘10A nyní pohleď na Amónovce a Moábce i na horu Seír, kudy jsi Izraeli nedovolil projít, když přicházel z egyptské země; uhnul od nich a nevyhladil je.11Hle, jak nám odplácejí. Přitáhli nás vyhnat z tvého vlastnictví, které jsi nám určil.12Bože náš, což je nebudeš soudit? Nemáme sílu proti tomuto velikému množství, které táhne proti nám. Nevíme, co máme dělat, proto vzhlížíme k tobě.“

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení
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PODNĚTY K ZAMYŠLENÍ
Přečtěte si 15. kapitolu „Král, který důvěřoval Bohu“ z knihy Přečtěte si 15. kapitolu „Král, který důvěřoval Bohu“ z knihy Od slávy k úpadkuOd slávy k úpadku (PK 190–203;  (PK 190–203; 

OSU 73–78) a 45. kapitolu „Pád Jericha“ z knihy OSU 73–78) a 45. kapitolu „Pád Jericha“ z knihy Na úsvitu dějin Na úsvitu dějin (PP 487–498; NUD 232–237).(PP 487–498; NUD 232–237).
„Učme proto svá srdce i ústa velebit Boha za jeho nekonečnou lásku. Učme se důvěřovat „Učme proto svá srdce i ústa velebit Boha za jeho nekonečnou lásku. Učme se důvěřovat 

a mít naději a těšme se ve světle, které září z golgotského kříže. Nikdy bychom neměli zapo-a mít naději a těšme se ve světle, které září z golgotského kříže. Nikdy bychom neměli zapo-
mínat, že jsme dětmi nebeského Krále, syny a dcerami Pána zástupů. Naší předností je, že mínat, že jsme dětmi nebeského Krále, syny a dcerami Pána zástupů. Naší předností je, že 
můžeme klidně spočinout v Bohu.“ (MH 253; ŽNP 131)můžeme klidně spočinout v Bohu.“ (MH 253; ŽNP 131)

„Chválím a vyvyšuji Pána a chci, abyste to dělali spolu se mnou. Chvalte Pána, i když upa-„Chválím a vyvyšuji Pána a chci, abyste to dělali spolu se mnou. Chvalte Pána, i když upa-
dáte do temnoty. Chvalte ho dokonce i v pokušení. Apoštol říká: Radujte se v Pánu vždycky, dáte do temnoty. Chvalte ho dokonce i v pokušení. Apoštol říká: Radujte se v Pánu vždycky, 
znovu říkám, radujte se! Vnese to snad do vašich rodin smutek a temnotu? Ne, právě na-znovu říkám, radujte se! Vnese to snad do vašich rodin smutek a temnotu? Ne, právě na-
opak – sluneční paprsky. Načerpáte tak z trůnu slávy paprsky věčného světla a budete je šířit opak – sluneční paprsky. Načerpáte tak z trůnu slávy paprsky věčného světla a budete je šířit 
kolem sebe. Zapojte se do tohoto díla a šiřte toto světlo a život kolem sebe – nejen na své cestě kolem sebe. Zapojte se do tohoto díla a šiřte toto světlo a život kolem sebe – nejen na své cestě 
životem, ale také na životní cestě těch, se kterými se setkáváte. Vaším cílem ať je učinit je lep-životem, ale také na životní cestě těch, se kterými se setkáváte. Vaším cílem ať je učinit je lep-
šími, pozdvihnout je, poukázat jim na nebe a slávu a vést je k tomu, aby usilovali – víc než o co-šími, pozdvihnout je, poukázat jim na nebe a slávu a vést je k tomu, aby usilovali – víc než o co-
koli pozemského – o věčné hodnoty, nesmrtelné dědictví a nepomíjitelné bohatství.“ (2T 593)koli pozemského – o věčné hodnoty, nesmrtelné dědictví a nepomíjitelné bohatství.“ (2T 593)

Otázky k rozhovoru
1.  Jakou roli hrají společné chvály v životě věřícího člověka? Jak byste charakterizovali 

chvály během vaší sobotní bohoslužby? Jak vám pomáhají zachovat si věrnost a důvěru 
i ve zkouškách a potížích? V čem jsou povzbuzením? Pokud ne, co můžete udělat, aby se 
to změnilo?

2.  Co znamená chválit Pána, „i když upadáte do temnoty“, nebo „dokonce i v pokušení“? 
Jak nám chvály mohou pomoci zvládnout náročné situace?

3.  Podělte se o zkušenosti, které máte s vlivem chval na váš život a na vaši víru. Co se 
můžete naučit z vašich zkušeností?

4.  Vyberte si jako třída jeden oslavný žalm a přečtěte si jej. Co vás naučil o chvále? Jaký 
vliv mají chvály na vaši víru?

Praktický závěr
  Podělte se s ostatními ve skupině o to, co praktického jste se naučili z této lekce při 

studiu Bible. Jak lze toto naučení uvést do každodenního života?

Podněty k modlitbám
  Modlete se jeden za druhého, za své radosti i starosti.
  Modlete se spolu za ty, kteří z nějakého důvodu přestávají či již přestali navštěvovat 

vaše společenství. Jak jim můžete dát najevo, že je máte stále rádi?
  Modlete se i za  lidi ve svém okolí (přátele, sousedy, příbuzné…), kterým byste rádi 

představili Boží lásku.

Konkrétní modlitební seznam mé třídy sobotní školy:
______________________________________________________________________________   ______________________________________ ______________________________________  
______________________________________________________________________________   ______________________________________ ______________________________________  
______________________________________________________________________________   ______________________________________ ______________________________________

 20:00
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Týden od 28. srpna do 3. záříLekce Lekce 1010

1010

Pokora a tichost 
ve zkouškách
Texty na tento týden
Ez 24,15–17; Ex 32,1–14; Mt 5,43–48; 1Pt 2,18–25; Ž 62,2–9

Základní verš
„Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví.“ (Mt 5,5)

Slovo přeložené jako „tichý“ znamená také „mírný“ nebo „poddajný“. Dnes se „tichost“ Slovo přeložené jako „tichý“ znamená také „mírný“ nebo „poddajný“. Dnes se „tichost“ 
a „mírnost“ příliš nenosí, vyzdvihuje se spíše průbojnost a ráznost. V Písmu se s „tichostí“ a „mírnost“ příliš nenosí, vyzdvihuje se spíše průbojnost a ráznost. V Písmu se s „tichostí“ 
setkáváme v souvislosti s Mojžíšem a potom v kázání na hoře. Být tichý nebo mírný zna-setkáváme v souvislosti s Mojžíšem a potom v kázání na hoře. Být tichý nebo mírný zna-
mená v Bibli „trpělivě a bez nenávisti snášet křivdu nebo újmu“. Podobné chování dnes není mená v Bibli „trpělivě a bez nenávisti snášet křivdu nebo újmu“. Podobné chování dnes není 
moderní, a tak není divu, že se o něčem takovém moc nemluví. Někdy se toto slovo v Bibli moderní, a tak není divu, že se o něčem takovém moc nemluví. Někdy se toto slovo v Bibli 
překládá také jako „pokorný“.překládá také jako „pokorný“.

Tichost (ve významu mírnost a pokora) – trpělivé snášení křivdy bez nenávisti a odpo-Tichost (ve významu mírnost a pokora) – trpělivé snášení křivdy bez nenávisti a odpo-
ru – je jednou z nejvýstižnějších a nejpůsobivějších charakteristik Ježíše Krista a jeho ná-ru – je jednou z nejvýstižnějších a nejpůsobivějších charakteristik Ježíše Krista a jeho ná-
sledovníků. Mírnost však neznamená bezmocnost. Naopak pokorný a tichý duch může být sledovníků. Mírnost však neznamená bezmocnost. Naopak pokorný a tichý duch může být 
silnou zbraní těch, kdo prožívají bolest a utrpení. Zkoušky jsou vlastně velkou příležitostí, silnou zbraní těch, kdo prožívají bolest a utrpení. Zkoušky jsou vlastně velkou příležitostí, 
jak se naučit pokoře srdce. Když totiž máme ducha pokory a mírnosti, můžeme být dobrými jak se naučit pokoře srdce. Když totiž máme ducha pokory a mírnosti, můžeme být dobrými 
svědky o Bohu.svědky o Bohu.

Osnova lekce 
Tato lekce zaměří naši pozornost na „tichost“ uprostřed problémů. V biblickém kontextu Tato lekce zaměří naši pozornost na „tichost“ uprostřed problémů. V biblickém kontextu 

nejde o pasivitu ani slabost, ale schopnost přijmout i nepříjemné okolnosti s plnou důvěrou, nejde o pasivitu ani slabost, ale schopnost přijmout i nepříjemné okolnosti s plnou důvěrou, 
že Bůh má vše ve svých rukou.že Bůh má vše ve svých rukou.

•  Ez 24,21–24: Ezechielova ochota tiše přijmout bolest (neděle)•  Ez 24,21–24: Ezechielova ochota tiše přijmout bolest (neděle)
•  Ex 32,9–14: Mojžíšova pokora a prosba o milost (pondělí)•  Ex 32,9–14: Mojžíšova pokora a prosba o milost (pondělí)
•  Mt 5,43–48: Ježíšova škola pokory (úterý)•  Mt 5,43–48: Ježíšova škola pokory (úterý)
•  1Pt 2,18–25: Ježíšův příklad tichosti a pokory (středa)•  1Pt 2,18–25: Ježíšův příklad tichosti a pokory (středa)
•  Ž 62,2–9: Boží velikost – základ naší tichosti a důvěry (čtvrtek)•  Ž 62,2–9: Boží velikost – základ naší tichosti a důvěry (čtvrtek)

  Podělte se ve skupině o to, co jste v posledním týdnu zažili. Jak vás tento prožitek 
ovlivnil ve vašem duchovním životě?

  Řekněte ostatním o situaci, kdy jste v poslední době vnímali výrazný projev Boží 
přítomnosti ve vašem životě. Vyjádřete veřejně Bohu své poděkování.

Budování společenstvíBudování společenství
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ROZLÁMANÝ CHLÉB A ROZLITÉ VÍNO
21Řekni izraelskému domu: Toto praví Panovník Hospodin: Hle, já znesvětím svou svatyni, pýchu 
vaší moci, žádost vašich očí a libost vaší duše. A vaši synové a vaše dcery, které zanecháte, 
padnou mečem. 22Pak se zachováte tak, jak jsem se zachoval já. Nezahalíte si vous a nebudete 
jíst smuteční chléb, který vám lidé přinesou. 23Na hlavách budete mít turbany a na nohou opán-
ky, nebudete naříkat ani plakat; zahynete pro své nepravosti a jen budete vzdychat jeden přes 
druhého. 24Ezechiel je vám předzvěstí. Zachováte se ve všem jako on. Až k tomu dojde, poznáte, 
že já jsem Panovník Hospodin. (Ez 24,21–24)

Osobní studium

Již zmiňovaný kazatel Oswald Chambers řekl, Již zmiňovaný kazatel Oswald Chambers řekl, 
že se pro ostatní máme stát „rozlámaným že se pro ostatní máme stát „rozlámaným 
chlebem a rozlitým vínem“. Co tím myslel?chlebem a rozlitým vínem“. Co tím myslel?

V celém Písmu nacházíme příklady lidí, kte-V celém Písmu nacházíme příklady lidí, kte-
ří se obětovali ve službě druhým. Když Mojžíš ří se obětovali ve službě druhým. Když Mojžíš 
vedl lid do zaslíbené země, snášel nekonečné vedl lid do zaslíbené země, snášel nekonečné 
pomluvy a kritiku. Josef se po své strastiplné pomluvy a kritiku. Josef se po své strastiplné 
cestě do Egypta stal otrokem a musel okusit cestě do Egypta stal otrokem a musel okusit 
zradu i vězení. Proč? Životy lidí se právě pro-zradu i vězení. Proč? Životy lidí se právě pro-
střednictvím zkoušek staly svědectvím o Boží střednictvím zkoušek staly svědectvím o Boží 
milosti a péči. Stejným způsobem může Bůh milosti a péči. Stejným způsobem může Bůh 
použít i nás. Když člověk čelí protivenstvím použít i nás. Když člověk čelí protivenstvím 
a zradě, může se cítit rozzlobený nebo fru-a zradě, může se cítit rozzlobený nebo fru-
strovaný. Ale jak jsme zmínili už včera, díky strovaný. Ale jak jsme zmínili už včera, díky 
mírnosti a pokoře můžeme podobné zkoušky mírnosti a pokoře můžeme podobné zkoušky 
zvládat „trpělivě a bez nenávisti“.zvládat „trpělivě a bez nenávisti“.

Přečti si text Ez 24,15–27. Co je popsáno Přečti si text Ez 24,15–27. Co je popsáno 
v těchto verších? Proč Ezechiel procházel v těchto verších? Proč Ezechiel procházel 
potížemi?potížemi?

Hospodin řekl: „Tak se pro vás Ezechiel Hospodin řekl: „Tak se pro vás Ezechiel 
stane znamením. Uděláte vše, jako to stane znamením. Uděláte vše, jako to 
udělal on. Až to přijde, poznáte, že já jsem udělal on. Až to přijde, poznáte, že já jsem 
Panovník Hospodin“ (Ez 24,24; ČSP). Pro-Panovník Hospodin“ (Ez 24,24; ČSP). Pro-
střednictvím toho, co se dělo Ezechielovi, střednictvím toho, co se dělo Ezechielovi, 
měl být lid Izraele ujištěn o pravdě, že Bůh měl být lid Izraele ujištěn o pravdě, že Bůh 
je svrchovaným Pánem. Naplnění proroc-je svrchovaným Pánem. Naplnění proroc-
tví v Ezechielově životě mělo lidi přivést tví v Ezechielově životě mělo lidi přivést 
zpět k Bohu. To vše však jen díky tomu, zpět k Bohu. To vše však jen díky tomu, 
že Ezechiel byl ochoten pokořit se a snést že Ezechiel byl ochoten pokořit se a snést 
utrpení, které přišlo z Boží ruky. Mysleme utrpení, které přišlo z Boží ruky. Mysleme 
na to, když obětavě a trpělivě sloužíme, na to, když obětavě a trpělivě sloužíme, 
a do našeho života přicházejí zkoušky. Bůh a do našeho života přicházejí zkoušky. Bůh 
je může využít, aby díky našemu svědectví je může využít, aby díky našemu svědectví 
lidé poznali Boží povahu.lidé poznali Boží povahu.

Dříve či později přijde do života každého z nás situace, která nás pokoří, „zlomí“. Jakou 
s tím máš zkušenost? Co ses naučil ze zkoušek, kterými jsi v minulosti prošel? Jak může 
Bůh použít tvé trápení nebo tvou bolest, aby pomohl jiným lidem?

AplikaceAplikace
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15I stalo se ke mně slovo Hospodinovo:16„Lidský synu, hle, já ti náhlou ranou vezmu žádost tvých očí, ale ty nenaříkej, neplač, neuroň ani slzu.17Sténej potichu, nekonej smuteční obřady za mrtvé, oviň si turban, na nohy si obuj opánky, nezahaluj si vous a nejez smuteční chléb, který ti lidé přinesou .“18Ráno jsem o tom mluvil k lidu a večer mi zemřela žena. A já jsem ráno učinil, jak mi bylo přikázáno.19I řekl mi lid: „Neoznámíš nám, co pro nás znamená to, co děláš?“20Odvětil jsem jim: „Stalo se ke mně slovo Hospodinovo:21Řekni izraelskému domu: Toto praví Panovník Hospodin: Hle, já znesvětím svou svatyni, pýchu vaší moci, žádost vašich očí a libost vaší duše. A vaši synové a vaše dcery, které zanecháte, padnou mečem.22Pak se zachováte tak, jak jsem se zachoval já. Nezahalíte si vous a nebudete jíst smuteční chléb, který vám lidé přinesou .23Na hlavách budete mít turbany a na nohou opánky, nebudete naříkat ani plakat; zahynete pro své nepravosti a jen budete vzdychat jeden přes druhého.24Ezechiel je vám předzvěstí. Zachováte se ve všem jako on. Až k tomu dojde, poznáte, že já jsem Panovník Hospodin.“25„Ty, lidský synu, slyš . Zdali jim v ten den nevezmu jejich záštitu, jejich veselí a ozdobu, žádost jejich očí a to, k čemu tíhne jejich duše, jejich syny a dcery?26V onen den k tobě přijde jeden z těch, kdo vyváznou, a podá zprávu.27V onen den se ti otevřou ústa v přítomnosti toho, kdo vyvázl, a ty promluvíš a nebudeš už němý. Jsi jim předzvěstí. I poznají, že já jsem Hospodin.“
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PŘIMLOUVAT SE ZA MILOST
9Hospodin dále Mojžíšovi řekl: „Viděl jsem tento lid, je to lid tvrdé šíje. 10Teď mě nech, ať proti 
nim vzplane můj hněv a skoncuji s nimi; z tebe však udělám veliký národ.“ 11Mojžíš však prosil 
Hospodina, svého Boha, o shovívavost: „Hospodine, proč plane tvůj hněv proti tvému lidu, který 
jsi vyvedl velikou silou a pevnou rukou z egyptské země? 12Proč mají Egypťané říkat: ‚Vyvedl je 
se zlým úmyslem, aby je v horách povraždil a nadobro je smetl z povrchu země.‘ Upusť od svého 
planoucího hněvu. Dej se pohnout k lítosti nad zlem, jež proti svému lidu zamýšlíš. 13Rozpomeň 
se na Abrahama, na Izáka a na Izraele, své služebníky, kterým jsi sám při sobě přísahal a vy-
hlásil: Rozmnožím vaše potomstvo jako nebeské hvězdy a celou tuto zemi, jak jsem řekl, dám 
vašemu potomstvu, aby ji navěky mělo v dědictví.“ 14A Hospodin se dal pohnout k lítosti nad 
zlem, o němž mluvil, že je dopustí na svůj lid. (Ex 32,9–14)

Osobní studium

Přečti si text Ex 32,1–14. Soustřeď se na Moj-Přečti si text Ex 32,1–14. Soustřeď se na Moj-
žíšovo jednání a uvažuj o jeho motivaci. žíšovo jednání a uvažuj o jeho motivaci. 
Odkud bral inspiraci zastat se lidí?Odkud bral inspiraci zastat se lidí?

Když lidé začali uctívat zlaté tele, Bůh roz-Když lidé začali uctívat zlaté tele, Bůh roz-
hodl, že zašli příliš daleko, že je zničí a z Moj-hodl, že zašli příliš daleko, že je zničí a z Moj-
žíše udělá veliký národ. Mojžíš však tuto žíše udělá veliký národ. Mojžíš však tuto 
nabídku nepřijal. Prosil Hospodina, aby lidu nabídku nepřijal. Prosil Hospodina, aby lidu 
prokázal milost. A Bůh se nad lidem smiloval.prokázal milost. A Bůh se nad lidem smiloval.

Mojžíš mohl přijmout Boží rozhodnutí Mojžíš mohl přijmout Boží rozhodnutí 
a dovolit, aby se z něho stal velký národ. a dovolit, aby se z něho stal velký národ. 
Vidíme, že Boží návrh zničit tvrdohlavý lid Vidíme, že Boží návrh zničit tvrdohlavý lid 
a požehnat Mojžíše se pro Mojžíše stal zkouš-a požehnat Mojžíše se pro Mojžíše stal zkouš-
kou. Jeho reakce odhaluje, kolik slitování kou. Jeho reakce odhaluje, kolik slitování 
a soucitu měl se vzdorovitým lidem. Vidíme, a soucitu měl se vzdorovitým lidem. Vidíme, 
že Mojžíš v této zkoušce obstál. Podobně že Mojžíš v této zkoušce obstál. Podobně 
jako Ježíš, i on prosil o milost pro hříšníky. jako Ježíš, i on prosil o milost pro hříšníky. 
Co z toho vyplývá? Bůh na nás někdy může Co z toho vyplývá? Bůh na nás někdy může 
dopustit zkoušku, abychom my, on i celý ves-dopustit zkoušku, abychom my, on i celý ves-
mír viděli, kolik soucitu a trpělivosti máme mír viděli, kolik soucitu a trpělivosti máme 
s tvrdohlavými a svévolnými lidmi.s tvrdohlavými a svévolnými lidmi.

Opět uvažuj o důvodech, které vedly Moj-Opět uvažuj o důvodech, které vedly Moj-
žíše k „přímluvné modlitbě“ za Izrael. Pokus žíše k „přímluvné modlitbě“ za Izrael. Pokus 
se jeho motivaci shrnout vlastními slovy.se jeho motivaci shrnout vlastními slovy.

Náš dnešní text svědčí o tom, že vzdor Náš dnešní text svědčí o tom, že vzdor 
a neposlušnost se mohou stát výzvou k pro-a neposlušnost se mohou stát výzvou k pro-
kázání milosti. Milost lidé nejvíce potřebují kázání milosti. Milost lidé nejvíce potřebují 
tehdy, když si ji nejméně zaslouží. Právě tehdy, když si ji nejméně zaslouží. Právě 
v té chvíli však může být pro nás mimořád-v té chvíli však může být pro nás mimořád-
ně obtížné milost a odpuštění nabídnout. ně obtížné milost a odpuštění nabídnout. 
Když Mojžíšova sestra Marie kritizovala Když Mojžíšova sestra Marie kritizovala 
svého bratra, on volal k Hospodinu, aby ji svého bratra, on volal k Hospodinu, aby ji 
uzdravil z malomocenství (Nu 12). Když se uzdravil z malomocenství (Nu 12). Když se 
Bůh rozzlobil na Kóracha a jeho stoupence Bůh rozzlobil na Kóracha a jeho stoupence 
a chtěl skoncovat se všemi, Mojžíš padl a chtěl skoncovat se všemi, Mojžíš padl 
na tvář a prosil, aby netrestal celý národ. na tvář a prosil, aby netrestal celý národ. 
Když následující den Izraelci reptali proti Když následující den Izraelci reptali proti 
Mojžíšovi kvůli smrti vzbouřenců a Bůh Mojžíšovi kvůli smrti vzbouřenců a Bůh 
jim znovu hrozil trestem, Mojžíš opět padl jim znovu hrozil trestem, Mojžíš opět padl 
na zem a naléhal na Árona, aby za ně rych-na zem a naléhal na Árona, aby za ně rych-
le vykonal obřad smíření (Nu 17). Mojžíš le vykonal obřad smíření (Nu 17). Mojžíš 
ve své mírnosti a pokoře prosil o milost pro ve své mírnosti a pokoře prosil o milost pro 
ty, kteří si to určitě nezasloužili.ty, kteří si to určitě nezasloužili.

Kdo z tvého okolí potřebuje právě teď nejvíc milosti? Jak mu můžeš – mírně a v pokoře – pro-
jevit Boží milost?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
1Když lid viděl, že Mojžíš dlouho nesestupuje z hory, shromáždil se k Áronovi a naléhali na něho: „Vstaň a udělej nám boha, který by šel před námi. Vždyť nevíme, co se stalo s Mojžíšem, s tím člověkem, který nás vyvedl z egyptské země.“2Áron jim řekl: „Strhněte zlaté náušnice z uší svých žen, synů a dcer a přineste je ke mně!“3I strhal si všechen lid z uší zlaté náušnice a přinesli je k Áronovi.4On je od nich vzal, připravil formu a odlil z toho sochu býčka. A oni řekli: „To je tvůj bůh, Izraeli, který tě vyvedl z egyptské země.“5Když to Áron viděl, vybudoval před ním oltář. Potom Áron provolal: „Zítra bude Hospodinova slavnost.“6Nazítří za časného jitra obětovali oběti zápalné a přinesli oběti pokojné. Pak se lid usadil k jídlu a pití. Nakonec se dali do nevázaných her .7I promluvil Hospodin k Mojžíšovi: „Sestup dolů. Tvůj lid, který jsi vyvedl z egyptské země, se vrhá do zkázy.8Brzy uhnuli z cesty, kterou jsem jim přikázal. Odlili si sochu býčka a klanějí se mu, obětují mu a říkají: ‚To je tvůj bůh, Izraeli, který tě vyvedl z egyptské země.‘“9Hospodin dále Mojžíšovi řekl: „Viděl jsem tento lid, je to lid tvrdé šíje.10Teď mě nech, ať proti nim vzplane můj hněv a skoncuji s nimi; z tebe však udělám veliký národ.“11Mojžíš však prosil Hospodina, svého Boha, o shovívavost: „Hospodine, proč plane tvůj hněv proti tvému lidu, který jsi vyvedl velikou silou a pevnou rukou z egyptské země?12Proč mají Egypťané říkat: ‚Vyvedl je se zlým úmyslem, aby je v horách povraždil a nadobro je smetl z povrchu země.‘ Upusť od svého planoucího hněvu. Dej se pohnout k lítosti nad zlem, jež proti svému lidu zamýšlíš .13Rozpomeň se na Abrahama, na Izáka a na Izraele, své služebníky, kterým jsi sám při sobě přísahal a vyhlásil: Rozmnožím vaše potomstvo jako nebeské hvězdy a celou tuto zemi, jak jsem řekl, dám vašemu potomstvu, aby ji navěky mělo v dědictví.“14A Hospodin se dal pohnout k lítosti nad zlem, o němž mluvil, že je dopustí na svůj lid.

-jcHB
Zvýraznění
1Hospodin promluvil k Mojžíšovi:2„Řekni Eleazarovi, synu kněze Árona, ať vynese ze spáleniště kadidelnice, neboť jsou svaté, a oheň z nich dej rozmetat opodál.3Z kadidelnic těch, kteří pro svůj hřích přišli o život, se udělají tepané pláty k obložení oltáře; přinesli je před Hospodina, a proto jsou svaté; budou pro Izraelce znamením.“4Kněz Eleazar tedy vzal měděné kadidelnice, které přinesli ti, kdo byli spáleni, a vytepali z nich obložení k oltáři5jako výstražnou připomínku pro Izraelce, aby nikdo nepovolaný, kdo by nepocházel z potomstva Áronova, nepřistupoval a nechtěl pálit před Hospodinem kadidlo, nebo dopadne jako Kórach a jeho skupina, jak mu to řekl Hospodin prostřednictvím Mojžíše.6Druhého dne reptala celá pospolitost Izraelců proti Mojžíšovi a Áronovi: „Vy jste příčinou smrti Hospodinova lidu.“7Když se však pospolitost shromáždila proti Mojžíšovi a Áronovi a obrátili se k stanu setkávání, hle, přikryl jej oblak a ukázala se Hospodinova sláva.8I šel Mojžíš s Áronem před stan setkávání.9Hospodin k Mojžíšovi promluvil:10„Vzdalte se od této pospolitosti! Chci s nimi rázně skoncovat.“ Tu padli oba na tvář11a Mojžíš řekl Áronovi: „Vezmi kadidelnici, dej do ní oheň z oltáře a vlož kadidlo a rychle jdi k pospolitosti. Vykonej za ně smírčí obřady , neboť již vyšlehl od Hospodina hrozný hněv, pohroma již začala.“12Áron vzal kadidelnici, jak mu řekl Mojžíš, a běžel doprostřed shromáždění. Ale pohroma v lidu již začala. Zapálil kadidlo, aby vykonal smírčí obřady za lid.13Postavil se mezi mrtvé a živé a pohroma se zastavila.14Mrtvých při té pohromě bylo čtrnáct tisíc sedm set, kromě mrtvých v případě Kórachově.15Pak se Áron vrátil k Mojžíšovi ke vchodu do stanu setkávání. Pohroma byla zastavena.16Hospodin promluvil k Mojžíšovi:17„Mluv k Izraelcům a vezmi od nich po holi za každý otcovský rod, od všech předáků dvanáct holí za jejich otcovské rody. Jméno každého napíšeš na jeho hůl.18Áronovo jméno napíšeš na hůl Léviho; za každého představitele otcovského rodu bude jedna hůl.19Uložíš je do stanu setkávání před schránu svědectví, tam, kde se s vámi setkávám.20Hůl muže, kterého vyvolím, vypučí. Tak zkrotím reptání Izraelců, kteří proti vám reptají.“21Mojžíš k Izraelcům promluvil a všichni jejich předáci mu odevzdali dvanáct holí, za každého předáka po holi za jeho otcovský rod; Áronova hůl byla uprostřed mezi jejich holemi.22Mojžíš uložil hole ve stanu svědectví před Hospodinem.23Když pak nazítří Mojžíš vešel do stanu svědectví, hle, Áronova hůl za dům Léviho vypučela, vyrazilo poupě, rozkvetl květ a dozrály mandle.24Všechny hole vynesl Mojžíš od Hospodina ke všem Izraelcům, aby to viděli, a každý si vzal svou hůl.25Hospodin řekl Mojžíšovi: „Dones Áronovu hůl zpátky před schránu svědectví, aby byla opatrována jako znamení pro vzpurné. Tak skoncuješ s jejich reptáním proti mně a nezemřou.“26I učinil Mojžíš přesně tak, jak mu Hospodin přikázal.27Ale Izraelci řekli Mojžíšovi: „Ach, zajdeme, zhyneme, my všichni zhyneme.28Každý, kdo se jen přiblíží k Hospodinovu příbytku, zemře. Máme snad do jednoho zhynout?“

-jcHB
Zvýraznění
1Mirjam s Áronem mluvila proti Mojžíšovi kvůli kúšské ženě, kterou si vzal; pojal totiž za ženu Kúšanku.2Říkali: „Což Hospodin mluví jenom prostřednictvím Mojžíše? Což nemluví i naším prostřednictvím?“ Hospodin to slyšel.3Mojžíš však byl nejpokornější ze všech lidí, kteří byli na zemi.4Hned nato řekl Hospodin Mojžíšovi i Áronovi a Mirjamě: „Vy tři vyjděte ke stanu setkávání!“ Všichni tři tedy vyšli5a Hospodin sestoupil v oblakovém sloupu a stanul u vchodu do stanu. Zavolal Árona a Mirjam a oba předstoupili.6Řekl: „Poslyšte má slova: Bude-li mezi vámi prorok, já Hospodin se mu dám poznat ve vidění, mluvit s ním budu ve snu.7Ne tak je tomu s mým služebníkem Mojžíšem. Má trvalé místo v celém mém domě.8S ním mluvím od úst k ústům ve viděních, ne v hádankách; smí patřit na zjev Hospodinův. Jak to, že se tedy nebojíte mluvit proti mému služebníku Mojžíšovi?“9Hospodin vzplanul proti nim hněvem a odešel.10Když oblak od stanu odstoupil, hle, Mirjam byla malomocná, bílá jako sníh. Áron se obrátil k Mirjamě, a hle, byla malomocná.11Tu řekl Áron Mojžíšovi: „Dovol, můj pane, nenech nás pykat za hřích, jehož jsme se ve své pošetilosti dopustili.12Ať není Mirjam jako mrtvě narozené děcko , jehož tělo je z poloviny stráveno, hned jak vyšlo z matčina lůna.“13I volal Mojžíš k Hospodinu: „Bože, prosím uzdrav ji, prosím!“14Hospodin Mojžíšovi odvětil: „Kdyby jí otec naplil do tváře, nenesla by hanbu po sedm dní? Sedm dní bude vyloučena z tábora, potom se zase připojí.“15Tak byla Mirjam sedm dní vyloučena z tábora a lid netáhl dál, dokud se Mirjam nepřipojila.16Potom táhl lid z Chaserótu a utábořili se na poušti Páranské.
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MILOVAT TY, KTEŘÍ NÁM UBLIŽUJÍ
43Slyšeli jste, že bylo řečeno: „Milovati budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého.“ 44Já 
však vám pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, 45abyste byli 
syny nebeského Otce; protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spra-
vedlivé i nespravedlivé. 46Budete-li milovat ty, kdo milují vás, jaká vás čeká odměna? Což i cel-
níci nečiní totéž? 47A jestliže zdravíte jenom své bratry, co činíte zvláštního? Což i pohané nečiní 
totéž? 48Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. (Mt 5,43–48)

Osobní studium

Kdosi řekl: „Milovat své nepřátele nezna-Kdosi řekl: „Milovat své nepřátele nezna-
mená, že budeme milovat špínu, ve které je mená, že budeme milovat špínu, ve které je 
zahrabaná perla. Znamená to, že milujeme zahrabaná perla. Znamená to, že milujeme 
perlu, která leží v prachu. […] Bůh nás nemi-perlu, která leží v prachu. […] Bůh nás nemi-
luje proto, že jsme milí a sympatičtí. Tako-luje proto, že jsme milí a sympatičtí. Tako-
vými se stáváme proto, že nás miluje.“vými se stáváme proto, že nás miluje.“

Když se podíváš na své „nepřátele“, co Když se podíváš na své „nepřátele“, co 
obvykle vidíš – perlu, nebo špínu kolem obvykle vidíš – perlu, nebo špínu kolem 
ní? Proč? A je nějaký rozdíl, když se díváš ní? Proč? A je nějaký rozdíl, když se díváš 
na své „přátele“? V čem?na své „přátele“? V čem?

Uvažuj nyní o dnešním úvodním textu Uvažuj nyní o dnešním úvodním textu 
(Mt 5,43–48). Ježíš nás vyzývá, abychom (Mt 5,43–48). Ježíš nás vyzývá, abychom 
milovali a modlili se za naše nepřátele. Jaký milovali a modlili se za naše nepřátele. Jaký 
příklad z přírody Ježíš uvádí na vysvětlení, příklad z přírody Ježíš uvádí na vysvětlení, 
proč máme milovat i své nepřátele? Co nás proč máme milovat i své nepřátele? Co nás 
tím chce naučit?tím chce naučit?

Ve verši Mt 5,45 Ježíš mluví o svém nebes-Ve verši Mt 5,45 Ježíš mluví o svém nebes-
kém Otci, aby nám dal příklad, jak se máme kém Otci, aby nám dal příklad, jak se máme 
chovat k těm, kteří nás trápí a jsou příčinou chovat k těm, kteří nás trápí a jsou příčinou 

našich těžkých zkoušek. Ježíš říká, že jeho našich těžkých zkoušek. Ježíš říká, že jeho 
Otec posílá déšť na spravedlivé i nespraved-Otec posílá déšť na spravedlivé i nespraved-
livé. Pokud Bůh dává déšť i na nespravedlivé, livé. Pokud Bůh dává déšť i na nespravedlivé, 
jak bychom se k nim měli chovat my?jak bychom se k nim měli chovat my?

Ježíš nechce říci, že ke každému, kdo nám Ježíš nechce říci, že ke každému, kdo nám 
způsobuje bolest či nepříjemnosti, máme mít způsobuje bolest či nepříjemnosti, máme mít 
srdečný vztah. Milovat své nepřátele nezna-srdečný vztah. Milovat své nepřátele nezna-
mená, že budeme vůči nim pociťovat sympa-mená, že budeme vůči nim pociťovat sympa-
tie, ale že jim prostřednictvím konkrétních tie, ale že jim prostřednictvím konkrétních 
činů projevíme zájem a ohleduplnost.činů projevíme zájem a ohleduplnost.

Ježíš končí tuto pasáž slovy, jejichž nepo-Ježíš končí tuto pasáž slovy, jejichž nepo-
chopení vyvolává častou polemiku: „Buďte chopení vyvolává častou polemiku: „Buďte 
tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebes-tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebes-
ký Otec“ (Mt 5,48). V kontextu celé statě je ký Otec“ (Mt 5,48). V kontextu celé statě je 
význam verše velmi jasný: význam verše velmi jasný: Ti, kdo chtějí Ti, kdo chtějí 
být dokonalí, jako je dokonalý Bůh, mají pro-být dokonalí, jako je dokonalý Bůh, mají pro-
kazovat svým nepřátelům stejnou lásku, kazovat svým nepřátelům stejnou lásku, 
jakou prokazuje Bůh svým nepřátelům. jakou prokazuje Bůh svým nepřátelům. Být Být 
dokonalým v Božích očích znamená milo-dokonalým v Božích očích znamená milo-
vat hříšníka – a to vyžaduje pokorné a tiché vat hříšníka – a to vyžaduje pokorné a tiché 
srdce, které může dát člověku jedině Bůh.srdce, které může dát člověku jedině Bůh.

Znovu uvažuj o definici mírnosti: „snášet křivdu trpělivě a bez nenávisti“. Co v sobě po-
třebuješ změnit, aby tě Bůh mohl obdarovat trpělivou pokorou i vůči tvým „nepřátelům“?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení
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ZAVŘENÁ ÚSTA
18Služebníci, podřizujte se ve vší bázni pánům, nejen dobrým a mírným, nýbrž i tvrdým. 19V tom 
je totiž milost, když někdo pro svědomí odpovědné Bohu snáší bolest a trpí nevinně. 20Jaká však 
sláva, jestliže budete trpělivě snášet rány za to, že hřešíte? Ale budete-li trpělivě snášet soužení, 
ač jednáte dobře, to je milost před Bohem. 21K tomu jste přece byli povoláni; vždyť i Kristus trpěl 
za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. 22On „hříchu neučinil a v jeho 
ústech nebyla nalezena lest“. 23Když mu spílali, neodplácel spíláním; když trpěl, nehrozil, ale 
vkládal vše do rukou toho, jenž soudí spravedlivě. 24On „na svém těle vzal naše hříchy“ na kříž, 
abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. 25„Jeho rány vás uzdravily.“ Vždyť jste „blou-
dili jako ovce“, ale nyní jste byli obráceni k pastýři a strážci svých duší. (1Pt 2,18–25)

Osobní studium

Nejlepší vzor pokory a mírnosti máme v Je-Nejlepší vzor pokory a mírnosti máme v Je-
žíši. Asi nikdo z nás si neumí zcela před-žíši. Asi nikdo z nás si neumí zcela před-
stavit význam Ježíšových slov: „Vezměte stavit význam Ježíšových slov: „Vezměte 
na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem 
tichý a pokorného srdce: a najdete odpoči-tichý a pokorného srdce: a najdete odpoči-
nutí svým duším“ (Mt 11,29).nutí svým duším“ (Mt 11,29).

V úvodním textu (1Pt 2,18–25) dává apo-V úvodním textu (1Pt 2,18–25) dává apo-
štol Petr zajímavé rady. Říká, jak Ježíš re-štol Petr zajímavé rady. Říká, jak Ježíš re-
agoval na zlé a nespravedlivé zacházení. agoval na zlé a nespravedlivé zacházení. 
Petr radí otrokům, aby následovali Ježíšův Petr radí otrokům, aby následovali Ježíšův 
příklad a „šli v jeho šlépějích“ (v. 21). Kterým příklad a „šli v jeho šlépějích“ (v. 21). Kterým 
zásadám pokory a tichosti ve zkouškách se zásadám pokory a tichosti ve zkouškách se 
můžeme naučit z Ježíšova příkladu?můžeme naučit z Ježíšova příkladu?

Je děsivé pozorovat, jak někdo nespra-Je děsivé pozorovat, jak někdo nespra-
vedlivě jedná s jiným člověkem. A jak moc vedlivě jedná s jiným člověkem. A jak moc 
bolí , když se něco takového děje nám! bolí , když se něco takového děje nám! 
Za normálních okolností máme velmi silný Za normálních okolností máme velmi silný 
cit pro spravedlnost. V takové chvíli máme cit pro spravedlnost. V takové chvíli máme 
podvědomě silnou touhu zasáhnout a pro-podvědomě silnou touhu zasáhnout a pro-
sadit to, co považujeme za spravedlivé.sadit to, co považujeme za spravedlivé.

Často je to ovšem příliš komplikované. Je Často je to ovšem příliš komplikované. Je 
to vlastně téměř nemožné, neosvojíme-li si to vlastně téměř nemožné, neosvojíme-li si 
jednu nesmírně důležitou pravdu: v každé jednu nesmírně důležitou pravdu: v každé 
nespravedlivé situaci potřebujeme věřit, že nespravedlivé situaci potřebujeme věřit, že 
náš nebeský Otec je svrchovaným vládcem, náš nebeský Otec je svrchovaným vládcem, 
o všem ví a za všech okolností dělá pro nás o všem ví a za všech okolností dělá pro nás 
to nejlepší – taková je jeho vůle pro nás. Zna-to nejlepší – taková je jeho vůle pro nás. Zna-
mená to také, že máme být ochotni přijmout mená to také, že máme být ochotni přijmout 
možnost, že podobně jako Ježíš nebudeme možnost, že podobně jako Ježíš nebudeme 
ani my vždy uchráněni před nespravedlnos-ani my vždy uchráněni před nespravedlnos-
tí. Pamatujme však, že náš nebeský Otec je tí. Pamatujme však, že náš nebeský Otec je 
stále s námi a vede nás.stále s námi a vede nás.

Petrova rada vycházející z Ježíšova vzoru Petrova rada vycházející z Ježíšova vzoru 
nás může překvapit. Zdá se totiž, že pokorně nás může překvapit. Zdá se totiž, že pokorně 
snášet křivdu a útlak může být větším svě-snášet křivdu a útlak může být větším svě-
dectvím o Bohu, než když chceme ze všech sil dectvím o Bohu, než když chceme ze všech sil 
prosadit spravedlnost (tedy to, co je správné). prosadit spravedlnost (tedy to, co je správné). 
Když Kaifáš a Pilát kladli Ježíšovi otázky, Je-Když Kaifáš a Pilát kladli Ježíšovi otázky, Je-
žíš toho mohl říct hodně k objasnění situace žíš toho mohl říct hodně k objasnění situace 
a pro záchranu vlastního života. Věděl však, a pro záchranu vlastního života. Věděl však, 
že by to nemělo význam. Mlčení bylo svědec-že by to nemělo význam. Mlčení bylo svědec-
tvím o jeho tichosti a pokoře.tvím o jeho tichosti a pokoře.

Jak se vyrovnáváš se situacemi, ve kterých se s tebou zachází nečestně? Jak se v životě 
můžeš řídit podle principů, o kterých jsme dnes mluvili?

AplikaceAplikace
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10 | Pokora a tichost ve zkouškách 

72 | 

Čt | 1. září

NAŠE SKÁLA A ÚTOČIŠTĚ
2Jen v Bohu se ztiší duše má, od něho vzejde mi spása. 3Jen on je má skála, má spása, můj ne-
dobytný hrad, mnou nikdy nic neotřese. 4Jak dlouho budete napadat člověka? Zabitím hrozíte 
všichni jak stěna nahnutá, jako zeď podkopaná. 5Stále se radí, jak strhnout ho z výše, ve lhaní 
zálibu našli, žehnají ústy, zlořečí v nitru. 6Jen zmlkni před Bohem, duše má, vždyť on mi naději 
vlévá. 7Jen on je má skála, má spása, můj nedobytný hrad, mnou nic neotřese. 8Má spása a sláva 
je v Bohu, on je má mocná skála, v Bohu mám útočiště. 9Lide, v každý čas v něho doufej, vylévej 
před ním své srdce! Bůh je naše útočiště. (Ž 62,2–9)

Osobní studium

Často je to tak, že nejpyšnější, arogantní Často je to tak, že nejpyšnější, arogantní 
a ctižádostiví jsou lidé, kteří z nějakého a ctižádostiví jsou lidé, kteří z nějakého 
důvodu trpí pocitem méněcennosti. Jejich důvodu trpí pocitem méněcennosti. Jejich 
arogance a pýcha – a úplný nedostatek po-arogance a pýcha – a úplný nedostatek po-
kory – jsou pláštěm, kterým možná nevě-kory – jsou pláštěm, kterým možná nevě-
domky zakrývají svou vnitřní prázdnotu. domky zakrývají svou vnitřní prázdnotu. 
I oni však potřebují prožívat pocit bezpečí, I oni však potřebují prožívat pocit bezpečí, 
přijetí a vlastní hodnoty – a to zejména teh-přijetí a vlastní hodnoty – a to zejména teh-
dy, když přijdou potíže a trápení. Skutečnou dy, když přijdou potíže a trápení. Skutečnou 
jistotu a opravdové vědomí přijetí a vlastní jistotu a opravdové vědomí přijetí a vlastní 
hodnoty nám však může darovat jen Bůh. hodnoty nám však může darovat jen Bůh. 
Pokora a tichost nejsou projevem slabosti. Pokora a tichost nejsou projevem slabosti. 
Spíše naopak, často jsou tím nejmocnějším Spíše naopak, často jsou tím nejmocnějším 
projevem srdce, které je pevně zakotveno projevem srdce, které je pevně zakotveno 
na Skále.na Skále.

Uvažuj o dnešním textu (Ž 62,2–9). Co Uvažuj o dnešním textu (Ž 62,2–9). Co 
podle tebe Davida inspirovalo k napsání to-podle tebe Davida inspirovalo k napsání to-
hoto žalmu? Co chtěl David zdůraznit? Jaké hoto žalmu? Co chtěl David zdůraznit? Jaké 
duchovní principy nacházíš ve verších to-duchovní principy nacházíš ve verších to-

hoto žalmu? Jak je můžeš uplatnit ve svém hoto žalmu? Jak je můžeš uplatnit ve svém 
životě?životě?

„Lidé se bez příčiny stanou našimi nepřá-„Lidé se bez příčiny stanou našimi nepřá-
teli. Pohnutky Božího lidu bude nespráv-teli. Pohnutky Božího lidu bude nespráv-
ně vykládat nejen svět, ale i vlastní bratři. ně vykládat nejen svět, ale i vlastní bratři. 
Boží služebníci budou prožívat těžké chví-Boží služebníci budou prožívat těžké chví-
le. Lidé udělají z komára velblouda, budou le. Lidé udělají z komára velblouda, budou 
úmyslně zveličovat, aby ospravedlnili své úmyslně zveličovat, aby ospravedlnili své 
sobecké a nespravedlivé obvinění. […] Vinou sobecké a nespravedlivé obvinění. […] Vinou 
falešných obvinění bude Boží lid zahale-falešných obvinění bude Boží lid zahale-
ný do černého roucha nečestnosti, protože ný do černého roucha nečestnosti, protože 
okolnosti – které nemůže ovlivnit – vnesou okolnosti – které nemůže ovlivnit – vnesou 
zmatek do toho, co dělají. Bude se o nich zmatek do toho, co dělají. Bude se o nich 
mluvit jako o nedůvěryhodných lidech. mluvit jako o nedůvěryhodných lidech. 
A budou to dělat i členové církve. Boží slu-A budou to dělat i členové církve. Boží slu-
žebníci se musí vyzbrojit myslí Ježíše Kris-žebníci se musí vyzbrojit myslí Ježíše Kris-
ta. Nesmí se domnívat, že uniknou urážkám ta. Nesmí se domnívat, že uniknou urážkám 
a nepochopení. Nazvou je snílky a fanatiky. a nepochopení. Nazvou je snílky a fanatiky. 
Ať se však nenechají zastrašit ani znechutit. Ať se však nenechají zastrašit ani znechutit. 
Bůh ve své prozřetelnosti vše řídí a koná své Bůh ve své prozřetelnosti vše řídí a koná své 
dílo ke slávě svého jména.“ (UL 177)dílo ke slávě svého jména.“ (UL 177)

Jak se ti daří čelit potupě a uštěpačným útokům? Co můžeš udělat, aby ses více přimkl 
k Pánu, který tě tak moc miluje, že zemřel za tvé hříchy? Ježíš ti chce pomoci získat zdravé 
vědomí tvé hodnoty. To tě ochrání před znevažováním a podceňováním od druhých lidí.

AplikaceAplikace
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Zvýraznění
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Zvýraznění
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Podtržení
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Zvýraznění
1Pro předního zpěváka, podle Jedútúna. Davidův.2Jen v Bohu se ztiší duše má, od něho vzejde mi spása.3Jen on je má skála, má spása, můj nedobytný hrad, mnou nikdy nic neotřese.4Jak dlouho budete napadat člověka? Zabitím hrozíte všichni jak stěna nahnutá, jako zeď podkopaná.5Stále se radí, jak strhnout ho z výše, ve lhaní zálibu našli, žehnají ústy, zlořečí v nitru.6Jen zmlkni před Bohem, duše má, vždyť on mi naději vlévá .7Jen on je má skála, má spása, můj nedobytný hrad, mnou nic neotřese.8Má spása a sláva je v Bohu, on je má mocná skála, v Bohu mám útočiště.9Lide, v každý čas v něho doufej, vylévej před ním své srdce! Bůh je naše útočiště.10Lidé jsou jen vánek, urození jsou jen lživé zdání . Na váze stoupají vzhůru, dohromady jsou lehčí než vánek.11Neslibujte si nic od útisku, nedejte se šálit tím, že něco uchvátíte, k jmění, byť i přibývalo, neupněte srdce.12Bůh promluvil jednou, dvojí věc jsem slyšel: Bohu patří moc,13i milosrdenství je, Panovníku, tvoje. Ty každému splatíš podle jeho skutků.
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PODNĚTY K ZAMYŠLENÍ
Přečtěte si text na stranách 243 a 244 z knihy Přečtěte si text na stranách 243 a 244 z knihy Život naplněný pokojem Život naplněný pokojem (MH 453.454) a 31. kapi-(MH 453.454) a 31. kapi-

tolu „Kázání na hoře“ z knihy tolu „Kázání na hoře“ z knihy Touha věků Touha věků (DA 298–314; TV 187–198).(DA 298–314; TV 187–198).
„Kdybychom si přivlastnili Kristovu tichost, měli bychom mnohem méně problémů. „Kdybychom si přivlastnili Kristovu tichost, měli bychom mnohem méně problémů. 

S Kristovou pokorou bychom se dokázali povznést nad urážky, překážky a nepříjemnosti, S Kristovou pokorou bychom se dokázali povznést nad urážky, překážky a nepříjemnosti, 
se kterými se denně setkáváme. Přestaly by nás zmalomyslňovat. Nejpřesvědčivějším dů-se kterými se denně setkáváme. Přestaly by nás zmalomyslňovat. Nejpřesvědčivějším dů-
kazem ušlechtilosti křesťana je sebeovládání. Člověk, který pod tlakem nadávek a hrubosti kazem ušlechtilosti křesťana je sebeovládání. Člověk, který pod tlakem nadávek a hrubosti 
nedokáže zachovat klid a spoléhat se na Boha, připravuje Boha o možnost zjevit v něm svoji nedokáže zachovat klid a spoléhat se na Boha, připravuje Boha o možnost zjevit v něm svoji 
dokonalou povahu. Pokorné srdce je silou, která Kristovým následovníkům pomáhá vítězit dokonalou povahu. Pokorné srdce je silou, která Kristovým následovníkům pomáhá vítězit 
a svědčí o jejich spojení s nebesy.“ (DA 301; TV 189)a svědčí o jejich spojení s nebesy.“ (DA 301; TV 189)

Otázky k rozhovoru
1.  Jak nám pokora pomáhá povznést se nad urážky a hněv? Co je podle vás nejdůležitější 

charakteristikou pokory, která nám to umožňuje?
2.  Jak se společnost, ve které žiješ, dívá na pokoru a tichost? Uznává je? Opovrhuje jimi? 

Pociťujete vy osobně nějaký tlak v této oblasti? Které postoje společnosti ti brání roz-
víjet pokoru a tichost?

3.  Znáte mezi současníky vzory tichosti a pokory? Pokud ano, koho? Jak se v jejich životě 
tyto vlastnosti projevují? Co se od nich můžeme naučit?

4.  Proč si lidé často pletou tichost a pokoru se slabostí?
5.  Četli jsme, že pro Davida byl Bůh útočištěm. Jak se to projevovalo v jeho životě? V čem 

můžeme být jako sbor a církev útočištěm pro ty, kdo ho potřebují? Jaký druh pomoci 
poskytuje váš sbor? Jak k tomu můžete přispět?

Praktický závěr
  Podělte se s ostatními ve skupině o to, co praktického jste se naučili z této lekce při 

studiu Bible. Jak lze toto naučení uvést do každodenního života?

Podněty k modlitbám
  Modlete se jeden za druhého, za své radosti i starosti.
  Modlete se spolu za ty, kteří z nějakého důvodu přestávají či již přestali navštěvovat 

vaše společenství. Jak jim můžete dát najevo, že je máte stále rádi?
  Modlete se i za  lidi ve svém okolí (přátele, sousedy, příbuzné…), kterým byste rádi 

představili Boží lásku.

Konkrétní modlitební seznam mé třídy sobotní školy:
______________________________________________________________________________   ______________________________________ ______________________________________  
______________________________________________________________________________   ______________________________________ ______________________________________  
______________________________________________________________________________   ______________________________________ ______________________________________

 19:46
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Týden od 4. do 10. záříLekce Lekce 1111

1111

Trpělivé čekání
Texty na tento týden
Ř 15,4.5; Ř 5,3–5; 1S 26; Ž 37,1–11

Základní verš
„Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, 
tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací.“ (Ga 5,22.23)

Vědci provedli zajímavý experiment se čtyřletými dětmi známý jako Vědci provedli zajímavý experiment se čtyřletými dětmi známý jako bonbónový test bonbónový test 
(„The Marshmallow Test“). Před každé dítě položili bonbón s tím, že pokud ho nesní hned, ale („The Marshmallow Test“). Před každé dítě položili bonbón s tím, že pokud ho nesní hned, ale 
chvíli počká, než si dospělý něco vyřídí a vrátí se, dostane ještě jeden. Některé děti si daly chvíli počká, než si dospělý něco vyřídí a vrátí se, dostane ještě jeden. Některé děti si daly 
bonbón do pusy hned, jiné dokázaly chvíli čekat, některé vydržely až do návratu dospělého.bonbón do pusy hned, jiné dokázaly chvíli čekat, některé vydržely až do návratu dospělého.

Vědci sledovali tyto děti až do dospívání. Ukázalo se, že ty, co dokázaly počkat až do pří-Vědci sledovali tyto děti až do dospívání. Ukázalo se, že ty, co dokázaly počkat až do pří-
chodu dospělého, byly lepšími studenty, lépe se dokázaly přizpůsobovat druhým a byly chodu dospělého, byly lepšími studenty, lépe se dokázaly přizpůsobovat druhým a byly 
spolehlivější než ty, které počkat nedokázaly. Zdá se, že trpělivost má obrovský vliv na život spolehlivější než ty, které počkat nedokázaly. Zdá se, že trpělivost má obrovský vliv na život 
člověka. Není divu, že nám Bůh radí rozvíjet tuto vlastnost, ba co víc, tato vlastnost je ovo-člověka. Není divu, že nám Bůh radí rozvíjet tuto vlastnost, ba co víc, tato vlastnost je ovo-
cem působení jeho Ducha.cem působení jeho Ducha.

Osnova lekce 
V této lekci budeme mluvit o jedné z nejtěžších zkoušek v životě – o schopnosti trpělivého V této lekci budeme mluvit o jedné z nejtěžších zkoušek v životě – o schopnosti trpělivého 

čekání s důvěrou v Boží vedení a lásku.čekání s důvěrou v Boží vedení a lásku.
•  Ř 15,4.5: Bůh trpělivosti a naše netrpělivost (neděle)•  Ř 15,4.5: Bůh trpělivosti a naše netrpělivost (neděle)
•  Ř 5,6; Ga 4,4: Bůh jednající „v pravý čas“ (pondělí)•  Ř 5,6; Ga 4,4: Bůh jednající „v pravý čas“ (pondělí)
•  1S 26,7–11: Davidovo trpělivé čekání na Boží pomoc (úterý)•  1S 26,7–11: Davidovo trpělivé čekání na Boží pomoc (úterý)
•  1Kr 19,1–9: Elijášova netrpělivost (středa)•  1Kr 19,1–9: Elijášova netrpělivost (středa)
•  Ž 37,1–11: Davidův žalm o trpělivosti (čtvrtek)•  Ž 37,1–11: Davidův žalm o trpělivosti (čtvrtek)

  Podělte se ve skupině o to, co jste v posledním týdnu zažili. Jak vás tento prožitek 
ovlivnil ve vašem duchovním životě?

  Řekněte ostatním o situaci, kdy jste v poslední době vnímali výrazný projev Boží 
přítomnosti ve vašem životě. Vyjádřete veřejně Bohu své poděkování.

Budování společenstvíBudování společenství
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Zvýraznění
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BŮH TRPĚLIVOSTI
4Všecko, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuze-
ní, které nám dává Písmo, čerpali naději. 5Bůh trpělivosti a povzbuzení ať vám dá, abyste jedni 
i druzí stejně smýšleli po příkladu Krista Ježíše… (Ř 15,4.5)
Ztiš se před Hospodinem a čekej na něj. Nevzrušuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšně svou cestou, 
nad tím, kdo strojí pikle. (Ž 37,7)
3A nejen to: chlubíme se i utrpením, vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost, 4z vytrvalosti 
osvědčenost a z osvědčenosti naděje. 5A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich 
srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán. (Ř 5,3–5)

Osobní studium

Jak rozumíš úvodnímu textu (Ř 15,4.5)? Jak rozumíš úvodnímu textu (Ř 15,4.5)? 
K čemu nás povzbuzuje apoštol Pavel?K čemu nás povzbuzuje apoštol Pavel?

Naše netrpělivost se projevuje nejvíce Naše netrpělivost se projevuje nejvíce 
tehdy, když něco moc chceme nebo když tehdy, když něco moc chceme nebo když 
jsme dostali od někoho slib, ale dosud ho jsme dostali od někoho slib, ale dosud ho 
nesplnil. Často se uklidníme, až když dosta-nesplnil. Často se uklidníme, až když dosta-
neme, co jsme očekávali. V životě to však neme, co jsme očekávali. V životě to však 
chodí tak, že na většinu věcí je třeba čekat. chodí tak, že na většinu věcí je třeba čekat. 
Z čekání jsme často podráždění a netrpěliví. Z čekání jsme často podráždění a netrpěliví. 
V takovou chvíli je téměř nemožné prožívat V takovou chvíli je téměř nemožné prožívat 
mír a důvěřovat Bohu.mír a důvěřovat Bohu.

Když se v Ž 37 mluví o čekání, text nám Když se v Ž 37 mluví o čekání, text nám 
radí, abychom čekali tiše a bez rozčilování radí, abychom čekali tiše a bez rozčilování 
(Ž 31,7). Naučit se být trpělivým není snadné (Ž 31,7). Naučit se být trpělivým není snadné 
a někdy je právě to podstatou naší zkoušky.a někdy je právě to podstatou naší zkoušky.

Uvažuj o následujících verších. Co říkají Uvažuj o následujících verších. Co říkají 
o trpělivosti?o trpělivosti?
Ž 27,14Ž 27,14

Ž 37,7Ž 37,7

Ř 5,3–5?Ř 5,3–5?

Během čekání máme dvě možnosti. Buď se Během čekání máme dvě možnosti. Buď se 
zaměříme na to, na co čekáme, nebo na Toho, zaměříme na to, na co čekáme, nebo na Toho, 
kdo má všechno ve svých rukou. Při čekání kdo má všechno ve svých rukou. Při čekání 
nejde ani tak o to, jak dlouho čekáme, ale jaký nejde ani tak o to, jak dlouho čekáme, ale jaký 
je náš postoj během čekání. Pokud Bohu vě-je náš postoj během čekání. Pokud Bohu vě-
říme, když jsme svůj život předali do jeho ru-říme, když jsme svůj život předali do jeho ru-
kou, a pokud jsme mu podřídili svou vůli, pak kou, a pokud jsme mu podřídili svou vůli, pak 
mu můžeme důvěřovat, že udělá to, co je pro mu můžeme důvěřovat, že udělá to, co je pro 
nás nejlepší, a že to udělá tehdy, když to bude nás nejlepší, a že to udělá tehdy, když to bude 
pro nás nejlepší. A důvěřovat mu budeme, pro nás nejlepší. A důvěřovat mu budeme, 
přestože to někdy není vůbec jednoduché.přestože to někdy není vůbec jednoduché.

Na co v životě už hodně dlouho čekáš? Jak přijmout to, že Bůh má svůj čas a svůj žebříček 
priorit? Modli se, aby ses ve všem uměl spolehnout na Boha a jeho vůli.

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Nenávidím ty, kdo se drží šalebných přeludů, já spoléhám na Hospodina.

-jcHB
Zvýraznění
Naději slož v Hospodina. Buď rozhodný, buď udatného srdce, naději slož v Hospodina!

-jcHB
Zvýraznění
1Davidův.2Uvadají rychle jako tráva, jak zelené býlí zvadnou.3Doufej v Hospodina, konej dobro, v zemi přebývej a zachovávej věrnost.4Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše , oč požádá tvé srdce.5Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat.6Dá, že tvoje spravedlnost zazáří jak světlo, jako polední jas tvoje právo.7Ztiš se před Hospodinem a čekej na něj. Nevzrušuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšně svou cestou, nad tím, kdo strojí pikle.8Odlož hněv a zanech rozhořčení, nevzrušuj se, ať se nedopustíš zlého,9neboť zlovolníci budou vymýceni, ale kdo naději skládá v Hospodina, obdrží zemi.10Ještě maličko 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, skřípe proti němu svými zuby.13Je však Panovníkovi jen k smíchu, vždyť on vidí, že jeho den přijde.14Svévolníci tasí meč, luk napínají, chtějí srazit poníženého a ubožáka, zabít ty, kdo chodí přímou cestou.15Jejich meč však jim do srdce vnikne, jejich luky budou zpřeráženy.16Lepší je to málo, co má spravedlivý, než bohatství mnoha svévolníků,17neboť svévolníkům budou přeraženy paže, kdežto spravedlivé Hospodin vždy podepírá.18Hospodinu jsou známy dny bezúhonných, jejich dědictví potrvá věčně.19V čase zlém nebudou zahanbeni, najedí se dosyta i za dnů hladu.20Avšak svévolníci zhynou, nepřátelé Hospodinovi se vytratí jak půvab lučin, vytratí se v dýmu.21Svévolník si půjčuje a k splácení se nemá, spravedlivý se však slituje a dává.22Požehnaní, ti obdrží zemi, zlořečení budou vymýceni.23Hospodin činí krok muže pevným, našel zalíbení v jeho cestě.24I kdyby klesal, nikdy neupadne, neboť Hospodin podpírá jeho ruku.25Od své mladosti, a jsem už starý, jsem neviděl, že by byl opuštěn spravedlivý, nebo že by jeho potomci žebrali o chléb.26Slituje se kdykoli a vypomůže půjčkou, také jeho potomci jsou požehnáním.27Odstup od zla, konej dobro, navěky pak budeš bydlet v zemi ,28neboť Hospodin miluje právo a své věrné 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 číhá na spravedlivého, chce ho uštvat k smrti.33Ale Hospodin ho v jeho ruce neponechá, nedopustí, aby svévolně byl souzen.34Slož naději v Hospodina, drž se jeho cesty; povýší tě a obdržíš zemi a spatříš, jak budou svévolníci vymýceni.35Viděl jsem krutého svévolníka: rozpínal se jako bujné křoví;36odešel a není, hledal jsem ho, nebyl k nalezení.37Přidržuj se bezúhonného, hleď na přímého; pokojný muž bude mít potomstvo.38Zato vzpurní budou do jednoho vyhlazeni, potomstvo svévolníků bude vymýceno.39Hospodin je spása spravedlivých, záštitou v čas soužení jim bývá.40Hospodin jim pomáhá a vyváznout jim dává, dá jim z moci svévolníků vyváznout a zachrání je, protože se k němu utíkají.
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V BOŽÍM ČASE

Když jsme ještě byli bezmocní, v čas, který Bůh určil, zemřel Kristus za bezbožné. (Ř 5,6)
Když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy, podrobeného 
zákonu… (Ga 4,4)

Osobní studium

Uvažuj o úvodních textech (Ř 5,6 a Ga 4,4). Uvažuj o úvodních textech (Ř 5,6 a Ga 4,4). 
Co tyto verše říkají o Božím načasování?Co tyto verše říkají o Božím načasování?

V uvedených verších apoštol Pavel říká, V uvedených verších apoštol Pavel říká, 
že Ježíš přišel za nás zemřít nejen v přesně že Ježíš přišel za nás zemřít nejen v přesně 
určeném čase, ale i v té nejpříhodnější době. určeném čase, ale i v té nejpříhodnější době. 
Bere to jako fakt, nijak nevysvětluje, proč Bere to jako fakt, nijak nevysvětluje, proč 
to byl právě tento čas. Můžeme si položit to byl právě tento čas. Můžeme si položit 
otázku: Proč Ježíš čekal tisíce let, než přišel otázku: Proč Ježíš čekal tisíce let, než přišel 
na zemi vyřešit problém hříchu? Nechápal na zemi vyřešit problém hříchu? Nechápal 
snad vesmír už dávno předtím, že hřích je snad vesmír už dávno předtím, že hřích je 
zničující? Dnes se možná ptáme, proč Ježíš zničující? Dnes se možná ptáme, proč Ježíš 
odkládá svůj druhý příchod. Nebo v bolesti odkládá svůj druhý příchod. Nebo v bolesti 
klademe otázku: Proč, Bože, tak dlouho ne-klademe otázku: Proč, Bože, tak dlouho ne-
odpovídáš na mou modlitbu?odpovídáš na mou modlitbu?

Zamysli se nad proroctvím o sedmdesáti Zamysli se nad proroctvím o sedmdesáti 
týdnech z Da 9,24–27, které mluví o Mesiáši. týdnech z Da 9,24–27, které mluví o Mesiáši. 

Jak dlouhé bylo toto prorocké období? Co Jak dlouhé bylo toto prorocké období? Co 
nás to učí o trpělivosti? Proč se musíme na-nás to učí o trpělivosti? Proč se musíme na-
učit, že Boží načasování událostí je jiné než učit, že Boží načasování událostí je jiné než 
naše představy?naše představy?

Je mnoho důvodů, proč v duchovní ob-Je mnoho důvodů, proč v duchovní ob-
lasti opakovaně na něco čekáme. (1) Díky lasti opakovaně na něco čekáme. (1) Díky 
čekání můžeme svou pozornost přeoriento-čekání můžeme svou pozornost přeoriento-
vat z „věcí“ zpět na Boha. (2) Čekání nám po-vat z „věcí“ zpět na Boha. (2) Čekání nám po-
může lépe pochopit naše pohnutky a touhy. může lépe pochopit naše pohnutky a touhy. 
(3) Čekání posiluje trpělivost a vytrvalost. (3) Čekání posiluje trpělivost a vytrvalost. 
(4) Čekání otevírá dveře rozvoji mnoha du-(4) Čekání otevírá dveře rozvoji mnoha du-
chovních ctností, jako jsou například víra, chovních ctností, jako jsou například víra, 
trpělivost či pokora. (5) Čekání umožňuje trpělivost či pokora. (5) Čekání umožňuje 
Bohu odhalit nám více z pozadí velkého Bohu odhalit nám více z pozadí velkého 
sporu. (6) Může se stát, že neodhalíme příči-sporu. (6) Může se stát, že neodhalíme příči-
ny dlouhého čekání a naučíme se žít vírou. ny dlouhého čekání a naučíme se žít vírou. 
Znáš ještě jiný důvod, proč čekání může být Znáš ještě jiný důvod, proč čekání může být 
užitečné?užitečné?

Z Písma víme, že Bůh jedná podle svého časového plánu. Můžeš proto důvěřovat, že 
i ve tvém případě Bůh udělá to, co je pro tebe dobré a ve správný čas? Zároveň si polož 
otázku: Nedělám něco, co možná oddaluje vyslyšení mé modlitby?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
24Sedmdesát týdnů let je stanoveno tvému lidu a tvému svatému městu, než bude skoncováno s nevěrností, než budou zapečetěny hříchy, než dojde k zproštění viny, k uvedení věčné spravedlnosti, k zapečetění vidění a proroctví, k pomazání svatyně svatých.25Věz a pochop! Od vyjití slova o navrácení a vybudování Jeruzaléma až k pomazanému vévodovi uplyne sedm týdnů. Za šedesát dva týdny bude opět vybudováno prostranství a příkop. Ale budou to svízelné doby.26Po uplynutí šedesáti dvou týdnů bude pomazaný zahlazen a nebude již . Město a svatyni uvrhne do zkázy lid vévody, který přijde. Sám skončí v povodni, ale až do konce bude válka. Je rozhodnuto o pustošení.27Vnutí svou smlouvu mnohým v jednom týdnu a v polovině toho týdne zastaví obětní hod i oběť přídavnou. Hle, pustošitel na křídlech ohyzdné modly, než se naplní čas a na pustošitele bude vylito rozhodnutí.“

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
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DAVID VZOREM ČEKÁNÍ
7Tak vnikl David s Abíšajem v noci mezi lid, a hle, Saul leží, spí v ležení a jeho kopí je zabodnuto 
do země v hlavách lože; Abnér a lid leželi kolem něho. 8Abíšaj řekl Davidovi: „Bůh ti dnes vydal 
do rukou tvého nepřítele. Teď dovol, ať ho jedinou ranou přirazím kopím k zemi, druhé rány 
nebude třeba.“ 9David však Abíšajovi řekl: „Neodpravuj ho! Vždyť kdo vztáhne ruku na Hospo-
dinova pomazaného a zůstane bez trestu?“ 10David dále řekl: „Jakože živ je Hospodin, jistě jej 
Hospodin zasáhne; buď nadejde jeho den, kdy zemře, anebo odejde do boje a bude smeten. 
11Chraň mě však Hospodin, abych vztáhl ruku na Hospodinova pomazaného. Vezmi tady to kopí, 
které má v hlavách, i džbánek na vodu a odejděme.“ (1S 26,7–11)

Osobní studium

V 1S 16,1–13 čteme o tom, jak prorok Samuel V 1S 16,1–13 čteme o tom, jak prorok Samuel 
pomazal chlapce Davida za krále. Cesta z ot-pomazal chlapce Davida za krále. Cesta z ot-
cova pole na trůn do Jeruzaléma mu však cova pole na trůn do Jeruzaléma mu však 
trvala velmi dlouho. Během tohoto období trvala velmi dlouho. Během tohoto období 
se mnohokrát ocitl v těžkých zkouškách.se mnohokrát ocitl v těžkých zkouškách.

Nejprve mladého Davida volali ke krá-Nejprve mladého Davida volali ke krá-
li, aby svou hudbou uklidnil Saulova ne-li, aby svou hudbou uklidnil Saulova ne-
klidného ducha (1S 16). Později, když zabil klidného ducha (1S 16). Později, když zabil 
Goliáše, stal se z něho izraelský národní Goliáše, stal se z něho izraelský národní 
hrdina (1S 17). Pak následovalo dlouhé obdo-hrdina (1S 17). Pak následovalo dlouhé obdo-
bí, kdy David utíkal a musel se skrývat, aby bí, kdy David utíkal a musel se skrývat, aby 
si zachránil holý život. Saul i jeho syn Jo-si zachránil holý život. Saul i jeho syn Jo-
natan věděli, že David bude dalším králem natan věděli, že David bude dalším králem 
(1S 23,17; 24,21). David však nedělal nic, aby (1S 23,17; 24,21). David však nedělal nic, aby 
urychlil naplnění Božího záměru. Spíše se urychlil naplnění Božího záměru. Spíše se 
nám může zdát, že dělá pravý opak. Když se nám může zdát, že dělá pravý opak. Když se 
Saul snažil Davida zabít, ten mu (ačkoli měl Saul snažil Davida zabít, ten mu (ačkoli měl 
možnost jednou provždy se Saula zbavit) možnost jednou provždy se Saula zbavit) 

jen odřízl cíp z královského pláště, a ještě si jen odřízl cíp z královského pláště, a ještě si 
to pak vyčítal (1S 24,5–7). Přestože se ho Saul to pak vyčítal (1S 24,5–7). Přestože se ho Saul 
znovu pokusil zabít, David odmítl usmrtit znovu pokusil zabít, David odmítl usmrtit 
Saula, přestože se mu k tomu naskytla další Saula, přestože se mu k tomu naskytla další 
příležitost (1S 26,7–11).příležitost (1S 26,7–11).

Proč podle úvodního textu (1S 26,1–11) Da-Proč podle úvodního textu (1S 26,1–11) Da-
vid odmítl zabít Saula? Co se z toho můžeš vid odmítl zabít Saula? Co se z toho můžeš 
naučit o tom, jak Bůh uskutečňuje své plány naučit o tom, jak Bůh uskutečňuje své plány 
v našem životě?v našem životě?

Přečti si text 1S 26,12–25. David odmítl Přečti si text 1S 26,12–25. David odmítl 
zabít krále. Jak to Saula ovlivnilo? Jaké vý-zabít krále. Jak to Saula ovlivnilo? Jaké vý-
hody může přinést čekání na Boha?hody může přinést čekání na Boha?

Dlouhou cestu Davida na trůn můžeme Dlouhou cestu Davida na trůn můžeme 
shrnout do stručné věty: shrnout do stručné věty: Neber si sám, co ti Neber si sám, co ti 
Bůh ještě nedal. Bůh ještě nedal. Boží dary vždy dostáváme Boží dary vždy dostáváme 
z jeho ruky a v jeho čase. Někdy možná z jeho ruky a v jeho čase. Někdy možná 
musíme čekat velmi dlouho. Fazole vyklíčí musíme čekat velmi dlouho. Fazole vyklíčí 
za několik dní, ale mohutný dub roste dese-za několik dní, ale mohutný dub roste dese-
tiletí. Když však přijde silný vítr, potom jej tiletí. Když však přijde silný vítr, potom jej 
nevyvrátí.nevyvrátí.

David měl mnoho důvodů pro to, aby Saula zabil. Davidovo jednání však svědčilo o sku-
tečné víře v Boha. Co se z tohoto příkladu můžeš naučit ty o tvém čekání? 

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
1Hospodin řekl Samuelovi: „Jak dlouho ještě budeš nad Saulem truchlit? Já jsem ho zavrhl, aby nad Izraelem nekraloval. Naplň svůj roh olejem a jdi, posílám tě k Jišajovi Betlémskému. Vyhlédl jsem si krále mezi jeho syny.“2Samuel se zdráhal: „Jak mohu jít? Saul o tom uslyší a zabije mě.“ Hospodin řekl: „Vezmeš s sebou jalovici a řekneš: ‚Přicházím obětovat Hospodinu.‘3Na obětní hod pozveš Jišaje a já ti dám vědět, co máš dělat. Pomažeš mi toho, o němž ti povím.“4Samuel vykonal, co řekl Hospodin. Když přišel do Betléma, vyděšení starší města mu spěchali vstříc s otázkou: „Přinášíš pokoj?“5Odvětil: „Pokoj. Přišel jsem obětovat Hospodinu. Posvěťte se a půjdete se mnou k obětnímu hodu.“ Pak posvětil Jišaje a jeho syny a pozval je k obětnímu hodu.6Když se dostavili a on spatřil Elíaba, řekl si : „Jistě tu stojí před Hospodinem jeho pomazaný.“7Hospodin však Samuelovi řekl: „Nehleď na jeho vzhled ani na jeho vysokou postavu, neboť já jsem ho zamítl. Nejde o to, jak se dívá člověk. Člověk se dívá očima, Hospodin však hledí srdcem.“8Jišaj pak zavolal Abínádaba a předvedl ho před Samuela. On však řekl: „Hospodin nevyvolil ani toho.“9Jišaj tedy předvedl Šamu. Řekl: „Hospodin nevyvolil ani toho.“10Tak předvedl Jišaj před Samuela svých sedm synů, ale Samuel řekl: „Žádného z nich Hospodin nevyvolil.“11A Samuel se Jišaje otázal: „To jsou všichni mládenci?“ Jišaj odvětil: „Ještě zbývá nejmladší, ten však pase stádo.“ Samuel Jišajovi poručil: „Pošli pro něj! Nebudeme stolovat, dokud sem nepřijde.“12Poslal tedy pro něj a dal ho přivést. Byl ryšavý, s krásnýma očima a pěkného vzhledu. Tu řekl Hospodin: „Nuže, pomaž ho! To je on.“13Samuel tedy vzal roh s olejem a pomazal ho uprostřed jeho bratrů. A duch Hospodinův se Davida zmocňoval od onoho dne i nadále. Samuel pak hned nato odešel do Rámy.

-jcHB
Zvýraznění
12David vzal kopí a džbánek na vodu od hlav Saulova lože a odešli. Nikdo nic neviděl, nikdo nic nevěděl, nikdo se neprobudil, všichni spali; padla na ně mrákota od Hospodina.13David pak přešel na protilehlou stranu, postavil se na vrchol hory vpovzdálí, takže mezi nimi byl značný prostor.14David zavolal na lid a na Abnéra, syna Nérova: „Jestlipak odpovíš, Abnére?“ Abnér se ozval: „Kdo jsi, že voláš na krále?“15David Abnérovi řekl: „Jsi přece muž. Kdo je ti v Izraeli roven? Proč jsi nestřežil krále, svého pána? Někdo z lidu přišel krále, tvého pána, odpravit.16Nepočínal sis dobře. Jakože živ je Hospodin, jste syny smrti, protože jste nestřežili svého pána, Hospodinova pomazaného. Podívej se teď, kde je královo kopí a džbánek na vodu, který měl v hlavách!“17Saul poznal po hlase Davida. Otázal se: „Je to tvůj hlas, můj synu Davide?“ David řekl: „Je to můj hlas, králi, můj pane.“18Dále řekl: „Proč vlastně můj pán pronásleduje svého otroka? Vždyť čeho jsem se dopustil? Co je na mně zlého?19Nechť nyní král, můj pán, vyslechne slova svého otroka. Jestli tě proti mně podněcuje Hospodin, nechť přijme vůni obětního daru. Jestli však lidé, ať jsou prokleti před Hospodinem. Vždyť mě dnes zapudili, abych se nemohl podílet na Hospodinově dědictví, jako by řekli: ‚Jdi sloužit jiným bohům.‘20Kéž má krev nevyteče na zem daleko od Hospodinovy tváře. Vždyť izraelský král vytáhl, aby hledal pouhou blechu, jako by honil po horách koroptev.“21Saul na to řekl: „Zhřešil jsem. Vrať se, můj synu Davide. Nic zlého ti už neudělám, protože sis dnes cenil mého života. Počínal jsem si jako pomatenec, převelice jsem chybil.“22David odpověděl: „Tu je královo kopí. Ať sem přijde někdo z družiny a odnese je.23Hospodin odplatí každému za jeho spravedlnost a věrnost. Hospodin tě dnes vydal do mých rukou, ale já jsem nechtěl na Hospodinova pomazaného vztáhnout ruku.24Hle, jaký význam jsem dnes přikládal tvému životu, takový význam ať přikládá Hospodin životu mému a vysvobodí mne z každé úzkosti!“25Saul Davidovi pravil: „Buď požehnán, můj synu Davide! Jistě mnoho vykonáš a dokážeš.“ David pak šel svou cestou a Saul se vrátil ke svému místu.

-jcHB
Zvýraznění
5Tu Davidovi jeho muži řekli: „Toto je den, o němž ti Hospodin řekl: ‚Vydám ti do rukou tvého nepřítele.‘ Můžeš s ním naložit, jak se ti zlíbí.“ David se přikradl a odřízl cíp Saulova pláště.6Ale pro to odříznutí cípu Saulova pláště si David potom dělal výčitky.7Svým mužům řekl: „Chraň mě Hospodin, abych se dopustil něčeho takového na svém pánu, na Hospodinově pomazaném, a vztáhl na něho ruku. Je to přece Hospodinův pomazaný!“

-jcHB
Zvýraznění
Řekl mu: „Neboj se, ruka mého otce Saula tě nenajde. Ty budeš kralovat nad Izraelem a já budu druhým po tobě. Také můj otec Saul to ví.“

-jcHB
Zvýraznění
Věru, teď už vím, že kralovat budeš určitě ty. Izraelské království bude v tvých rukou stálé.

-jcHB
Zvýraznění
1Hospodin řekl Samuelovi: „Jak dlouho ještě budeš nad Saulem truchlit? Já jsem ho zavrhl, aby nad Izraelem nekraloval. Naplň svůj roh olejem a jdi, posílám tě k Jišajovi Betlémskému. Vyhlédl jsem si krále mezi jeho syny.“2Samuel se zdráhal: „Jak mohu jít? Saul o tom uslyší a zabije mě.“ Hospodin řekl: „Vezmeš s sebou jalovici a řekneš: ‚Přicházím obětovat Hospodinu.‘3Na obětní hod pozveš Jišaje a já ti dám vědět, co máš dělat. Pomažeš mi toho, o němž ti povím.“4Samuel vykonal, co řekl Hospodin. Když přišel do Betléma, vyděšení starší města mu spěchali vstříc s otázkou: „Přinášíš pokoj?“5Odvětil: „Pokoj. Přišel jsem obětovat Hospodinu. Posvěťte se a půjdete se mnou k obětnímu hodu.“ Pak posvětil Jišaje a jeho syny a pozval je k obětnímu hodu.6Když se dostavili a on spatřil Elíaba, řekl si : „Jistě tu stojí před Hospodinem jeho pomazaný.“7Hospodin však Samuelovi řekl: „Nehleď na jeho vzhled ani na jeho vysokou postavu, neboť já jsem ho zamítl. Nejde o to, jak se dívá člověk. Člověk se dívá očima, Hospodin však hledí srdcem.“8Jišaj pak zavolal Abínádaba a předvedl ho před Samuela. On však řekl: „Hospodin nevyvolil ani toho.“9Jišaj tedy předvedl Šamu. Řekl: „Hospodin nevyvolil ani toho.“10Tak předvedl Jišaj před Samuela svých sedm synů, ale Samuel řekl: „Žádného z nich Hospodin nevyvolil.“11A Samuel se Jišaje otázal: „To jsou všichni mládenci?“ Jišaj odvětil: „Ještě zbývá nejmladší, ten však pase stádo.“ Samuel Jišajovi poručil: „Pošli pro něj! Nebudeme stolovat, dokud sem nepřijde.“12Poslal tedy pro něj a dal ho přivést. Byl ryšavý, s krásnýma očima a pěkného vzhledu. Tu řekl Hospodin: „Nuže, pomaž ho! To je on.“13Samuel tedy vzal roh s olejem a pomazal ho uprostřed jeho bratrů. A duch Hospodinův se Davida zmocňoval od onoho dne i nadále. Samuel pak hned nato odešel do Rámy.14Duch Hospodinův odstoupil od Saula a přepadal ho zlý duch od Hospodina.15Proto Saulovi jeho služebníci navrhli: „Hle, přepadá tě zlý duch od Boha.16Ať náš pán poručí svým služebníkům, kteří jsou před ním, aby vyhledali někoho, kdo umí hrát na citeru. Bude na ni hrát, kdykoli na tebe dolehne zlý duch od Boha, a bude ti dobře.“17Saul tedy poručil svým služebníkům: „Vyhlédněte mi někoho, kdo dobře hraje, a přiveďte ho ke mně!“18Jeden z družiny nato řekl: „Viděl jsem syna Jišaje Betlémského, ten umí hrát. Přitom je to statečný bohatýr, bojovník i muž hbitý v řeči a pohledný, a je s ním Hospodin.“19Saul poslal posly k Jišajovi a poručil: „Pošli ke mně svého syna Davida, který je u stáda!“20Jišaj vzal osla, chléb a měch s vínem i jednoho kozlíka a poslal to Saulovi po svém synu Davidovi.21David přišel k Saulovi, stával před ním a on si ho velice zamiloval; stal se jeho zbrojnošem.22Jišajovi poslal Saul vzkaz: „Ať David zůstane u mne, neboť získal mou přízeň.“23Kdykoli na Saula doléhal duch od Boha, bral David citeru a hrál na ni. Saulovi to přinášelo úlevu a bylo mu dobře, zlý duch od něho odstupoval.

-jcHB
Zvýraznění
1Pelištejci shromáždili své šiky k bitvě. Shromáždili se do Sóka, jež patří Judovi, a utábořili se mezi Sókem a Azekou v Efes-damímu.2Také Saul a izraelští muži se shromáždili, utábořili se v dolině Posvátného stromu a seřadili se k bitvě proti Pelištejcům.3Na hoře z jedné strany stáli Pelištejci, na hoře z druhé strany stál Izrael a mezi nimi bylo údolí.4I vycházíval z pelištejských šiků soubojový zápasník jménem Goliáš z Gatu, vysoký šest loket a jednu píď.5Na hlavě měl bronzovou přilbu a byl oděn do šupinatého pancíře; váha pancíře byla pět tisíc šekelů bronzu.6Na nohou měl bronzové holenice a na ramenou bronzový oštěp.7Násada jeho kopí byla jako tkalcovské vratidlo a hrot jeho kopí vážil šest set šekelů železa. Před ním chodíval štítonoš.8G oliáš stával a volal na izraelské řady. Říkal jim: „Proč vycházíte a řadíte se k bitvě? Což nejsem já Pelištejec a vy služebníci Saulovi? Vyberte si někoho, ať ke mně sestoupí.9Když mě v boji přemůže a zabije mě, budeme vašimi otroky. Avšak jestliže já přemohu jeho a zabiji ho, budete vy našimi otroky a budete nám sloužit.“10A Pelištejec dodával: „Dneska jsem potupil izraelské řady. Vydejte mi někoho a budeme spolu bojovat.“11Kdykoli Saul a celý Izrael slyšeli tato Pelištejcova slova, děsili se a velice se báli.12David byl synem Efratejce, toho z Betléma Judova, jenž se jmenoval Jišaj a měl osm synů. Za dnů Saulových byl ten muž příliš starý, aby mohl jít mezi vojáky,13ale šli tři nejstarší Jišajovi synové; odešli se Saulem do války. Jména jeho tří synů, kteří odešli do války, jsou: prvorozený Elíab, druhý po něm Abínádab a třetí Šama.14David, ten byl nejmladší. Se Saulem odešli tři nejstarší.15David odešel od Saula a vrátil se, aby pásl stádo svého otce v Betlémě.16A Pelištejec se předváděl za časného jitra i navečer a stavěl se na odiv po čtyřicet dní.17Jišaj vybídl svého syna Davida: „Vezmi pro své bratry éfu praženého zrní a těchto deset chlebů a běž do tábora za svými bratry.18Těchto deset homolek sýra doneseš veliteli nad tisíci. Navštívíš své bratry s přáním pokoje a převezmeš od nich vzkazy.19Bojují se Saulem a všemi izraelskými muži proti Pelištejcům v dolině Posvátného stromu.“20Za časného jitra přenechal David stádo hlídači, naložil si všechno a šel, jak mu Jišaj přikázal. Když přicházel k ležení, vojsko vycházelo, řadilo se a vydávalo válečný pokřik.21Izrael i Pelištejci se seřadili, řada proti řadě.22David složil své zásoby u strážného nad zásobami a běžel k bojové řadě. Přišel a popřál svým bratrům pokoj.23Ještě s nimi mluvil, když tu z řad Pelištejců vystoupil soubojový zápasník jménem Goliáš, Pelištejec z Gatu, a mluvil táž slova jako dříve . David je slyšel.24Všichni izraelští muži, sotvaže toho muže uviděli, dali se před ním na útěk a velmi se báli.25A nějaký Izraelec řekl: „Viděli jste toho muže, co vystoupil? Vystupuje, aby tupil Izraele. Avšak toho, kdo ho zabije, zahrne král velikým bohatstvím, dá mu svou dceru a jeho rod učiní v Izraeli svobodným.“26David se tázal mužů, kteří u něho stáli: „Cože dostane muž, který zabije tohoto Pelištejce a sejme z Izraele potupu? Vždyť kdo je ten neobřezaný Pelištejec, že tupí řady živého Boha?“27Lid mu odpověděl stejně: „To a to dostane muž, který ho zabije.“28Jeho nejstarší bratr Elíab však slyšel, jak mluvil s muži. Elíab vzplanul proti Davidovi hněvem a okřikl ho: „Proč jsi sem přišel? Komu jsi nechal ten houfeček ovcí na stepi? Však znám tvou drzost i tvé zlé srdce! Přišel jsi sem dolů, aby ses mohl dívat na bitvu.“29David se otázal: „Copak jsem udělal? Nejde o královo slovo?“30Obrátil se od něho na jiného a tázal se stejně. A lid mu odpověděl stejně jako poprvé.31Slova, která David promluvil, se roznesla, hlásili je Saulovi a on ho přijal.32David Saulovi řekl: „Člověk nesmí klesat na mysli. Tvůj služebník půjde s tím Pelištejcem bojovat.“33Saul Davidovi odvětil: „Nemůžeš jít proti tomu Pelištejci a bojovat s ním. Jsi přece mladíček, kdežto on je bojovník od mládí.“34David řekl Saulovi: „Tvůj služebník byl pastýřem ovcí svého otce. Když přišel lev anebo medvěd, aby odnesl ze stáda ovci,35hnal jsem se za ním a bil jsem ho a vyrval mu ji z tlamy. Když se proti mně postavil, chytil jsem ho za dolní čelist a bil jsem ho, až jsem ho usmrtil.36Tvůj služebník ubil jak lva, tak medvěda. A tomu neobřezanému Pelištejci se povede jako jednomu z nich, protože potupil řady živého Boha.“37A David dodal: „Hospodin, který mě vytrhl ze spárů lva a medvěda, ten mě vytrhne i ze spárů tohoto Pelištejce.“ Saul tedy Davidovi řekl: „Jdi; Hospodin buď s tebou!“38Poté Saul oblékl Davida do svého odění, na hlavu mu dal bronzovou přilbu a oblékl ho do pancíře.39Na jeho odění si David připásal jeho meč a pokusil se chodit, ale nebyl na to zvyklý. David tedy Saulovi řekl: „Nemohu v tom chodit, nejsem zvyklý.“ A svlékl to ze sebe.40Vzal si do ruky svou hůl, z potoka vybral pět oblázků, vložil je do své pastýřské torby, do brašny, a s prakem v ruce postupoval proti Pelištejci.

-jcHB
Zvýraznění
1S 1741Pelištejec se k Davidovi pomalu přibližoval a před ním jeho štítonoš.42Pelištejec se podíval, spatřil Davida a pohrdl jím, protože to byl mladíček, ryšavý, krásného vzhledu.43Pelištejec na Davida pokřikoval: „Copak jsem pes, že na mě jdeš s holí?“ A Pelištejec zlořečil Davidovi skrze své bohy.44Pokřikoval na Davida: „Pojď ke mně, ať vydám tvé tělo nebeskému ptactvu a polnímu zvířectvu.“45Ale David Pelištejci odpověděl: „Ty jdeš proti mně s mečem, kopím a oštěpem, já však jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupů, Boha izraelských řad, kterého jsi potupil.46Ještě dnes mi tě Hospodin vydá do rukou. Zabiji tě a srazím ti hlavu. Ještě dnes vydám mrtvoly z pelištejského tábora nebeskému ptactvu a zemské zvěři. Celý svět pozná, že při Izraeli stojí Bůh.47A celé toto shromáždění pozná, že Hospodin nezachraňuje mečem a kopím. Vždyť boj je Hospodinův. On vás vydá do našich rukou.“48Když Pelištejec vykročil a přibližoval se k Davidovi, David rychle vyběhl z řady proti Pelištejci.49David sáhl rukou do mošny, vzal odtud kámen, vymrštil jej z praku a zasáhl Pelištejce do čela. Kámen mu prorazil čelo a on se skácel tváří k zemi.50Tak zdolal David Pelištejce prakem a kamenem, zasáhl Pelištejce a usmrtil ho, aniž měl v ruce meč.51David přiběhl a stanul u Pelištejce. Popadl jeho meč, vytrhl jej z pochvy a usmrtil ho; uťal mu jím hlavu. Když Pelištejci viděli, že jejich hrdina je mrtev, dali se na útěk.52Izraelští a judští muži vyskočili, spustili válečný pokřik a pronásledovali Pelištejce až tam, kudy se vstupuje do údolí, a až k branám Ekrónu; i padali ranění Pelištejci cestou od Šaarajimu až ke Gatu a k Ekrónu.53Pak Izraelci přestali Pelištejce stíhat a vyplenili jejich tábory.54David vzal Pelištejcovu hlavu, přinesl ji do Jeruzaléma a jeho zbroj uložil ve svém stanu.55Když Saul viděl Davida, jak jde proti Pelištejci, otázal se vojevůdce Abnéra: „Čí syn je ten mládenec, Abnére?“ Abnér mu odvětil: „Jakože jsi živ, králi, nevím.“56Král mu poručil: „Zeptej se, čí syn je ten mladík.“57Když se David po vítězství nad Pelištejcem vrátil, uvedl ho Abnér před Saula; Pelištejcovu hlavu měl David v ruce.58Saul se ho otázal: „Čí syn jsi, mládenče?“ David odvětil: „Syn tvého služebníka Jišaje Betlémského.“
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ELIJÁŠ A PROBLÉM SPĚCHU
1Achab oznámil Jezábele vše, co udělal Elijáš, že pobil všechny Baalovy proroky mečem. 2Jezábel 
poslala k Elijášovi posla se slovy: „Ať bohové udělají, co chtějí! Zítra v tento čas naložím s tebou, 
jako ty jsi naložil s nimi!“ 3Když to Elijáš zjistil, vstal a odešel, aby si zachránil život. Přišel 
do Beer-šeby v Judsku a tam zanechal svého mládence. 4Sám šel den cesty pouští, až přišel 
k jednomu trnitému keři a usedl pod ním; přál si umřít. Řekl: „Už dost, Hospodine, vezmi si můj 
život, vždyť nejsem lepší než moji otcové.“ 5Pak pod tím keřem ulehl a usnul. Tu se ho dotkl anděl 
a řekl mu: „Vstaň a jez!“ 6Vzhlédl, a hle, v hlavách podpopelný chléb, pečený na žhavých kame-
nech, a láhev vody. Pojedl, napil se a opět ulehl. 7Hospodinův anděl se ho však dotkl podruhé 
a řekl: „Vstaň a jez, máš před sebou dlouhou cestu!“ 8Vstal, pojedl, napil se a šel v síle onoho 
pokrmu čtyřicet dní a čtyřicet nocí až k Boží hoře Chorébu. 9Tam vešel do jeskyně a v ní přenoco-
val. Tu k němu zaznělo slovo Hospodinovo. Bůh mu řekl: „Co tu chceš, Elijáši?“ (1Kr 19,1–9)

Osobní studium

Rozhodující zápas na hoře Karmel skončil Rozhodující zápas na hoře Karmel skončil 
(1K 18). Z nebe sestoupil oheň, všichni uznali (1K 18). Z nebe sestoupil oheň, všichni uznali 
pravého Boha a falešní proroci byli usmr-pravého Boha a falešní proroci byli usmr-
ceni. Ukázalo se, že Hospodin je pravým ceni. Ukázalo se, že Hospodin je pravým 
Bohem. Předpokládali bychom, že po tako-Bohem. Předpokládali bychom, že po tako-
vé zkušenosti Elijáš získal novou duchovní vé zkušenosti Elijáš získal novou duchovní 
sílu. Náhle se však doslechl něco, co ho tak sílu. Náhle se však doslechl něco, co ho tak 
vylekalo, že si přál jediné – zemřít. Zbytek vylekalo, že si přál jediné – zemřít. Zbytek 
tohoto příběhu je popsán v 1Kr 19,1–9. Po-tohoto příběhu je popsán v 1Kr 19,1–9. Po-
slední verš končí zvláštními slovy: „Bůh mu slední verš končí zvláštními slovy: „Bůh mu 
řekl: ‚Co tu chceš, Elijáši?‘“ (1Kr 19,9). Elijáš se řekl: ‚Co tu chceš, Elijáši?‘“ (1Kr 19,9). Elijáš se 
totiž ve strachu dal na útěk a zřejmě se ocitl totiž ve strachu dal na útěk a zřejmě se ocitl 
na nesprávném místě.na nesprávném místě.

Po mocném Božím přiznání na hoře Kar-Po mocném Božím přiznání na hoře Kar-
mel by Elijáš měl být plný víry a odvahy. On mel by Elijáš měl být plný víry a odvahy. On 
však utíká ze strachu o vlastní život. Co se však utíká ze strachu o vlastní život. Co se 
můžeme z jeho příběhu naučit?můžeme z jeho příběhu naučit?

Z Eliášovy zkušenosti vyplývá mnoho Z Eliášovy zkušenosti vyplývá mnoho 
různých poučení. Jedním z nejdůležitějších různých poučení. Jedním z nejdůležitějších 
je, že když spěcháme, velmi snadno se mů-je, že když spěcháme, velmi snadno se mů-
žeme ocitnout na nesprávném místě. Eli-žeme ocitnout na nesprávném místě. Eli-
jáše přemohl jeho strach, který ho přinutil jáše přemohl jeho strach, který ho přinutil 
uprchnout na poušť. Tam si přál, aby se uprchnout na poušť. Tam si přál, aby se 

nikdy nenarodil. Jsou však i jiné okolnosti, nikdy nenarodil. Jsou však i jiné okolnosti, 
pro které usilujeme uniknout před Božími pro které usilujeme uniknout před Božími 
plány.plány.

Co způsobilo, že postavy v uvedených Co způsobilo, že postavy v uvedených 
textech chtěly utéct před Boží vůlí?textech chtěly utéct před Boží vůlí?
Gn 16,4–6Gn 16,4–6

Nu 20,10–12Nu 20,10–12

Sd 14,1–3Sd 14,1–3

Mt 20,20.21Mt 20,20.21

L 9,52–56L 9,52–56

Sk 9,1Sk 9,1

Snadno se může stát, že nedočkavost, Snadno se může stát, že nedočkavost, 
přání, hněv, touha, nedostatek víry nebo přání, hněv, touha, nedostatek víry nebo 
zdánlivá „horlivost“ pro Pána způsobí, že zdánlivá „horlivost“ pro Pána způsobí, že 
se ženeme na místo nebo do okolností, kde se ženeme na místo nebo do okolností, kde 
bychom vůbec neměli být. Nikdo z nás není bychom vůbec neměli být. Nikdo z nás není 
vůči tomuto nebezpečí odolný. Řešení spo-vůči tomuto nebezpečí odolný. Řešení spo-
čívá v tom, že si budeme budovat víru, která čívá v tom, že si budeme budovat víru, která 
důvěřuje Boží dobrotě a milosti. On nás důvěřuje Boží dobrotě a milosti. On nás 
miluje a chce pro nás to nejlepší. Víra je dar. miluje a chce pro nás to nejlepší. Víra je dar. 
Musíme se však o něj starat, rozvíjet jej a úz-Musíme se však o něj starat, rozvíjet jej a úz-
kostlivě chránit.kostlivě chránit.

Co všechno můžeš udělat pro to, aby se tvoje víra rozvíjela a sílila? A jak ji můžeš ty sám 
chránit? 

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
1Po mnoha dnech, třetího roku, se stalo slovo Hospodinovo k Elijášovi: „Jdi a ukaž se Achabovi, chci dát zemi déšť.“2Elijáš tedy šel, aby se ukázal Achabovi. V Samaří se rozmohl hlad.3Achab si zavolal Obadjáše, správce domu. Obadjáš se velice bál Hospodina.4Když dala Jezábel vyhladit Hospodinovy proroky, ujal se Obadjáš sta proroků, schoval je po padesáti mužích v jeskyni a opatřoval je chlebem a vodou.5Achab Obadjášovi řekl: „Jdi ke všem vodním pramenům a ke všem potokům v zemi; snad se najde tráva, abychom uživili koně a mezky a nemuseli porážet dobytek.“6Rozdělili si zemi, aby ji prošli. Achab šel sám jednou cestou a Obadjáš šel sám jinou cestou.7Když byl Obadjáš na cestě, hle, Elijáš mu jde vstříc. Obadjáš ho zpozoroval, padl na tvář a zvolal: „Jsi to ty, Elijáši, můj pane?“8Odvětil mu: „Jsem. Jdi a vyřiď svému pánu: Je zde Elijáš.“9Obadjáš řekl: „Čím jsem zhřešil, že vydáváš svého služebníka do rukou Achabovi, aby mě usmrtil?10Jakože živ je Hospodin, tvůj Bůh, není pronároda ani království, kam by můj pán nebyl poslal, aby tě vyhledal. Když řekli: ‚Není tady,‘ museli v tom království nebo pronárodu odpřisáhnout, že tě nenašli.11A ty nyní říkáš: ‚Jdi a vyřiď svému pánu: Je zde Elijáš.‘12Stane se, že já od tebe odejdu a Hospodinův duch tě odnese nevím kam. Já to půjdu oznámit Achabovi, on tě nenajde a zabije mě. Tvůj služebník se přece od mládí bojí Hospodina!13Což mému pánu nebylo oznámeno, co jsem udělal, když Jezábel vraždila Hospodinovy proroky? Sto mužů z Hospodinových proroků jsem schoval po padesáti mužích v jeskyni a opatřoval je chlebem a vodou.14A ty nyní říkáš: ‚Jdi a vyřiď svému pánu: Je zde Elijáš.‘ Vždyť mě zabije!“15Elijáš mu řekl: „Jakože živ je Hospodin zástupů, v jehož jsem službách, že se dnes před ním ukážu.“16Obadjáš šel tedy naproti Achabovi a oznámil mu to . Achab šel Elijášovi naproti.17Když Achab uviděl Elijáše, řekl mu: „Jsi to ty, jenž uvádíš do zkázy Izraele?“18Ten odvětil: „Izraele neuvádím do zkázy já, ale ty a dům tvého otce tím, že opouštíte Hospodinova přikázání a ty že chodíš za baaly.19Ale nyní zařiď, ať se ke mně shromáždí na horu Karmel celý Izrael i čtyři sta padesát Baalových proroků a čtyři sta proroků Ašéřiných, kteří jedí u stolu s Jezábelou.“20Achab tedy obeslal všechny Izraelce a shromáždil proroky na horu Karmel.21Tu přistoupil Elijáš ke všemu lidu a řekl: „Jak dlouho budete poskakovat na obě strany? Je-li Hospodin Bohem, následujte ho; jestliže Baal, jděte za ním!“ Lid mu neodpověděl ani slovo.22Elijáš dále řekl lidu: „Jako Hospodinův prorok zbývám už sám, ale Baalových proroků je čtyři sta padesát.23Ať nám dají dva býky. Oni ať si vyberou jednoho býka, ať ho rozsekají na kusy a položí na dříví, ale oheň ať nezakládají. Já udělám totéž s druhým býkem: dám ho na dříví, ale oheň nezaložím.24Vzývejte pak jména svých bohů a já budu vzývat jméno Hospodinovo. Bůh, který odpoví ohněm, ten je Bůh.“ Všechen lid odpověděl: „To je správná řeč.“25Elijáš vyzval Baalovy proroky: „Vyberte si jednoho býka a připravte ho první, protože vás je víc. Potom vzývejte jména svých bohů, ale oheň nezakládejte!“26Vzali tedy býka, kterého jim dal, připravili ho a od rána až do poledne vzývali Baalovo jméno: „Baale, odpověz nám!“ Neozval se však nikdo, nikdo neodpověděl. A poskakovali u zhotoveného oltáře.27V poledne se jim Elijáš začal posmívat: „Volejte co nejhlasitěji, vždyť je to bůh! Třeba je zamyšlen nebo má nucení anebo odcestoval. Snad spí, ať se probudí!“28Oni volali co nejhlasitěji a zasazovali si podle svého obyčeje rány meči a oštěpy, až je polévala krev.29Minulo poledne a oni ještě pokřikovali až do chvíle, kdy se přináší obětní dar. Neozval se však nikdo, nikdo neodpověděl, nikdo tomu nevěnoval pozornost.30Tu řekl Elijáš všemu lidu: „Přistupte ke mně!“ Všechen lid k němu přistoupil a on opravil pobořený Hospodinův oltář.31Vzal dvanáct kamenů podle počtu kmenů synů Jákoba, k němuž se stalo slovo Hospodinovo, že se bude jmenovat Izrael.32Z kamenů vybudoval oltář ve jménu Hospodinově a kolem oltáře vymezil příkopem prostor pro vysetí dvou měr zrní.33Pak narovnal dříví, rozsekal býka na kusy a položil na dříví.34Nato řekl: „Naplňte čtyři džbány vodou a vylijte ji na zápalnou oběť a na dříví!“ Potom řekl: „Udělejte to ještě jednou.“ Oni to udělali. Znovu řekl: „Udělejte to potřetí!“ Udělali to tedy potřetí.35Voda tekla okolo oltáře a naplnila i příkop.36Nastal čas , kdy se přináší obětní dar. Prorok Elijáš přistoupil a řekl: „Hospodine, Bože Abrahamův, Izákův a Izraelův, ať se dnes pozná, že ty jsi Bůh v Izraeli a já tvůj služebník a že jsem učinil všechny tyto věci podle tvého slova.37Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě .“38I spadl Hospodinův oheň a pozřel zápalnou oběť i dříví, kameny i prsť, a vodu z příkopu vypil.tvář a volali: „Jen Hospodin je Bůh! Jen Hospodin je Bůh!“40Elijáš jim poručil: „Pochytejte Baalovy pr

-jcHB
Zvýraznění
4I vešel k Hagaře a ona otěhotněla. Když viděla, že je těhotná, přestala si své paní vážit.5Tu řekla Sáraj Abramovi: „Mé příkoří musíš odčinit. Sama jsem ti dala svoji otrokyni do náruče, ale ona, jakmile uviděla, že je těhotná, přestala si mě vážit. Ať mezi mnou a tebou rozsoudí Hospodin.“6Abram Sáraji odvětil: „Hle, otrokyně je v tvých rukou, nalož s ní, jak uznáš za dobré.“ Od té doby ji Sáraj pokořovala tak, že Hagar od ní uprchla.

-jcHB
Zvýraznění
10I svolal Mojžíš s Áronem shromáždění před skalisko. Řekl jim: „Poslyšte, odbojníci! To vám z tohoto skaliska máme vyvést vodu?“11Nato Mojžíš pozdvihl ruku, dvakrát udeřil svou holí do skaliska a vytryskl proud vody, takže se napila pospolitost i jejich dobytek.12Hospodin však Mojžíšovi a Áronovi řekl: „Protože jste mi neuvěřili, když jste měli před syny Izraele dosvědčit mou svatost, neuvedete toto shromáždění do země, kterou jim dám.“

-jcHB
Zvýraznění
1Samson sestoupil do Timnaty a spatřil v Timnatě ženu z pelištejských dcer.2Když se vrátil, sdělil svému otci a matce: „V Timnatě jsem spatřil ženu z pelištejských dcer. Nuže, vezměte mi ji za ženu!“3Ale otec s matkou mu bránili: „Což není žádná mezi dcerami tvých bratří a všeho mého lidu, že si jdeš pro ženu mezi pelištejské neobřezance?“ Samson však svému otci odpověděl: „Vezmi pro mne tuto, protože to je v mých očích ta pravá!“

-jcHB
Zvýraznění
20Tehdy k němu přistoupila matka synů Zebedeových se svými syny, klaněla se mu a chtěla ho o něco požádat.21On jí řekl: „Co chceš?“ Řekla: „Ustanov, aby tito dva moji synové měli místo jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici ve tvém království.“

-jcHB
Zvýraznění
51Když se naplňovaly dny, kdy měl být vzat vzhůru, upjal svou mysl k cestě do Jeruzaléma52a poslal před sebou posly. Vydali se na cestu a přišli do jedné samařské vesnice, aby pro něho vše připravili.53Ale tam jej nepřijali, protože jeho tvář byla obrácena k Jeruzalému.54Když to uviděli učedníci Jakub a Jan, řekli: „Pane, máme přivolat oheň z nebe, aby je zahubil, jako to učinil Eliáš?“55Obrátil se a pokáral je: „Nevíte, jakého jste ducha.56Syn člověka nepřišel lidi zahubit, ale zachránit.“ A šli do jiné vesnice.

-jcHB
Zvýraznění
1Saul nepřestával vyhrožovat učedníkům Páně a chtěl je vyhladit. Šel proto k veleknězi2a vyžádal si od něho doporučující listy pro synagógy v Damašku, aby tam mohl vyhledávat muže i ženy, kteří se hlásí k tomu směru, a přivést je v poutech do Jeruzaléma.

-jcHB
Zvýraznění
1Kr 1839Když to všechen lid spatřil, padli na tvář a volali: „Jen Hospodin je Bůh! Jen Hospodin je Bůh!“40Elijáš jim poručil: „Pochytejte Baalovy proroky! Nikdo z nich ať neunikne!“ Když je pochytali, zavedl je Elijáš dolů k potoku Kíšonu a tam je pobil.41Poté řekl Elijáš Achabovi: „Vystup vzhůru, jez a pij. Je slyšet hukot deště!“42Achab tedy vystoupil vzhůru, aby jedl a pil. Elijáš mezitím vystoupil na vrchol Karmelu, sehnul se k zemi a vtiskl si tvář mezi kolena.43Pak řekl svému mládenci: „Vystup a pohleď směrem k moři.“ On vystoupil, pohleděl a řekl: „Nic tam není.“ Elijáš pravil: „Opakuj to sedmkrát.“44Když to bylo posedmé, řekl: „Hle, z moře vystupuje mráček malý jako lidská dlaň.“ Elijáš mu řekl: „Vystup vzhůru a vyřiď Achabovi: ‚Zapřáhni a jeď dolů, ať tě nestihne déšť!‘“45A vtom už k tomu došlo. Nebe se zachmuřilo, vítr přihnal mraky a spustil se silný déšť. Achab dal zapřáhnout a jel do Jizreelu.46Hospodinova ruka byla s Elijášem. Podkasal si bedra a běžel před Achabem, až doběhl do Jizreelu.
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NAUČIT SE RADOVAT V HOSPODINU
1Davidův. Nevzrušuj se kvůli zlovolníkům, nezáviď těm, kdo jednají podle. 2Uvadají rychle jako 
tráva, jak zelené býlí zvadnou. 3Doufej v Hospodina, konej dobro, v zemi přebývej a zachovávej 
věrnost. 4Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce. 5Svou cestu svěř Hospodinu, 
doufej v něho, on sám bude jednat. 6Dá, že tvoje spravedlnost zazáří jak světlo, jako polední jas 
tvoje právo. 7Ztiš se před Hospodinem a čekej na něj. Nevzrušuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšně 
svou cestou, nad tím, kdo strojí pikle. 8Odlož hněv a zanech rozhořčení, nevzrušuj se, ať se nedo-
pustíš zlého, 9neboť zlovolníci budou vymýceni, ale kdo naději skládá v Hospodina, obdrží zemi. 
10Ještě maličko a bude po svévolníkovi, všimneš-li si jeho místa, bude prázdné. 11Ale pokorní 
obdrží zemi a bude je blažit dokonalý pokoj. (Ž 37,1–11)

Osobní studium

V Ž 37,4 nacházíme nádherné zaslíbení. V Ž 37,4 nacházíme nádherné zaslíbení. 
Představ si, že dostaneš to, po čem jsi vždy Představ si, že dostaneš to, po čem jsi vždy 
toužil. To, jestli budou touhy našeho srdce toužil. To, jestli budou touhy našeho srdce 
naplněny, závisí na tom, zda „hledáme blaho naplněny, závisí na tom, zda „hledáme blaho 
v Hospodinu“. Jak rozumíš této myšlence?v Hospodinu“. Jak rozumíš této myšlence?

Uvažuj o úvodním textu (Ž 37,1–11). Kon-Uvažuj o úvodním textu (Ž 37,1–11). Kon-
text čtvrtého verše je možná překvapivý. text čtvrtého verše je možná překvapivý. 
David píše, že má kolem sebe lidi, kteří jed-David píše, že má kolem sebe lidi, kteří jed-
nají proti němu i proti Bohu. Když lidé jed-nají proti němu i proti Bohu. Když lidé jed-
nají proti nám, přirozenou reakcí je hněv nají proti nám, přirozenou reakcí je hněv 
nebo snaha se pomstít. Davidova reakce nebo snaha se pomstít. Davidova reakce 
však byla úplně jiná.však byla úplně jiná.

Co radí David Božímu lidu v situaci, kdy Co radí David Božímu lidu v situaci, kdy 
je obklopen nepřáteli?je obklopen nepřáteli?
Ž 37,1Ž 37,1

Ž 37,5Ž 37,5

Ž 37,7Ž 37,7

Ž 37,8Ž 37,8

Znovu uvažuj o verši Ž 37,4. Co znamená Znovu uvažuj o verši Ž 37,4. Co znamená 
„hledat blaho v Hospodinu“ (ČEP) nebo „těšit „hledat blaho v Hospodinu“ (ČEP) nebo „těšit 
se v Hospodinu“ (BK) v kontextu předcho-se v Hospodinu“ (BK) v kontextu předcho-
zích veršů?zích veršů?

David různými způsoby opakuje: důvě-David různými způsoby opakuje: důvě-
řuj Hospodinu. Spolehni se na něj, on bude řuj Hospodinu. Spolehni se na něj, on bude 
jednat. Neznepokojuj se, protože Hospodin jednat. Neznepokojuj se, protože Hospodin 
je tvým Bohem a dělá všechno pro tvé dob-je tvým Bohem a dělá všechno pro tvé dob-
ro – i v této chvíli. Nemusíš se trápit, nemu-ro – i v této chvíli. Nemusíš se trápit, nemu-
síš brát věci do vlastních rukou. Tvůj Otec síš brát věci do vlastních rukou. Tvůj Otec 
na nebi o tobě ví. Důvěřuj mu. Vlož celou na nebi o tobě ví. Důvěřuj mu. Vlož celou 
svou důvěru do jeho rukou.svou důvěru do jeho rukou.

David píše o radosti v Hospodinu. Hledat David píše o radosti v Hospodinu. Hledat 
blaho a těšit se v Bohu znamená bezmezně mu blaho a těšit se v Bohu znamená bezmezně mu 
ve všem důvěřovat. Náš pokoj nemůže naru-ve všem důvěřovat. Náš pokoj nemůže naru-
šit vůbec nic, protože Bůh je tady a jedná. Mů-šit vůbec nic, protože Bůh je tady a jedná. Mů-
žeme ho chválit, dokonce se radovat, protože žeme ho chválit, dokonce se radovat, protože 
našeho Boha nemůže nikdo oklamat. Když se našeho Boha nemůže nikdo oklamat. Když se 
naučíme takto žít, dostaneme to, po čem touží naučíme takto žít, dostaneme to, po čem touží 
naše srdce. Dostaneme to, co nám chce náš naše srdce. Dostaneme to, co nám chce náš 
milující Otec dát. A stane se to v době, která milující Otec dát. A stane se to v době, která 
je nejvhodnější pro nás i pro jeho království.je nejvhodnější pro nás i pro jeho království.

Jak se můžeme naučit „hledat blaho v Hospodinu“? Modli se a pros o Boží vedení, aby ses 
uměl ve svém životě takto radovat.

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení
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PODNĚTY K ZAMYŠLENÍ
Přečtěte si 62. kapitolu „Pomazání Davida“ z knihy Přečtěte si 62. kapitolu „Pomazání Davida“ z knihy Na úsvitu dějinNa úsvitu dějin (PP 637–642; NUD 311–313). (PP 637–642; NUD 311–313).
V Božích plánech pro náš život mohou být i dlouhá období zkoušek a čekání. Někdy i sa-V Božích plánech pro náš život mohou být i dlouhá období zkoušek a čekání. Někdy i sa-

motné čekání můžeme vnímat jako náročnou zkoušku. Trpěliví dokážeme být tehdy, když motné čekání můžeme vnímat jako náročnou zkoušku. Trpěliví dokážeme být tehdy, když 
se soustředíme na Boha a budeme důvěřovat, že jedná v náš prospěch. K trpělivému čekání se soustředíme na Boha a budeme důvěřovat, že jedná v náš prospěch. K trpělivému čekání 
existuje mnoho důvodů, ale všechny souvisí s naplněním plánu, který má Bůh s námi a se existuje mnoho důvodů, ale všechny souvisí s naplněním plánu, který má Bůh s námi a se 
svým královstvím. Spěcháme-li, můžeme hodně ztratit. Pokud však budeme Bohu důvěřo-svým královstvím. Spěcháme-li, můžeme hodně ztratit. Pokud však budeme Bohu důvěřo-
vat a radovat se v něm, můžeme mnoho získat.vat a radovat se v něm, můžeme mnoho získat.

„Každá zkouška je odvážená a vyměřená Pánem Ježíšem Kristem. Díky milosti, kterou „Každá zkouška je odvážená a vyměřená Pánem Ježíšem Kristem. Díky milosti, kterou 
Bůh člověku dává, nejsou zkoušky nad síly člověka.“ (12MR 81)Bůh člověku dává, nejsou zkoušky nad síly člověka.“ (12MR 81)

„Nezjistím, jaký záměr sleduje Bůh tím, že trpím, ale on ví, co je nejlepší, proto mu svěřím „Nezjistím, jaký záměr sleduje Bůh tím, že trpím, ale on ví, co je nejlepší, proto mu svěřím 
svou duši, tělo i ducha jako svému věrnému Stvořiteli. ‚… vím, komu jsem uvěřil. Jsem přesvěd-svou duši, tělo i ducha jako svému věrnému Stvořiteli. ‚… vím, komu jsem uvěřil. Jsem přesvěd-
čen, že on má moc chránit, co mi svěřil, až do onoho dne‘ (2Tm 1,12). Snažíme-li se, abychom měli čen, že on má moc chránit, co mi svěřil, až do onoho dne‘ (2Tm 1,12). Snažíme-li se, abychom měli 
více víry, více lásky, větší trpělivost a důvěru v našeho nebeského Otce, pak i když budeme více víry, více lásky, větší trpělivost a důvěru v našeho nebeského Otce, pak i když budeme 
procházet různými konflikty života, budeme cítit více pokoje a štěstí. Bůh nemá radost z toho, procházet různými konflikty života, budeme cítit více pokoje a štěstí. Bůh nemá radost z toho, 
jsme-li ustaraní a trápíme se, jako bychom nebyli v Ježíšově náruči. Je třeba se naučit trpělivě jsme-li ustaraní a trápíme se, jako bychom nebyli v Ježíšově náruči. Je třeba se naučit trpělivě 
čekat a sledovat situaci. Myslíme si, že nemáme-li pocit, že jsme na správné cestě, musíme hle-čekat a sledovat situaci. Myslíme si, že nemáme-li pocit, že jsme na správné cestě, musíme hle-
dat nějaké znamení. Směr naší cesty však není otázkou pocitů, ale víry.“ (2SM 242)dat nějaké znamení. Směr naší cesty však není otázkou pocitů, ale víry.“ (2SM 242)

Otázky k rozhovoru
1.  Co znamená, že všechny zkoušky Ježíš Kristus „odvážil a vyměřil“? Jak nám to může 

pomoci v našem čekání?
2.  Podělte se ve třídě o své zkušenosti s „trpělivým čekáním“. Z čeho jste měli strach? Z čeho 

jste měli radost? Jak jste to zvládli? Co jste se naučili? Na jaká zaslíbení jste spoléhali?
3.  Mnoho lidí je vystaveno „zkoušce čekání“. Jak jim můžete pomoci, než nastane čas, kdy 

se Bůh rozhodne projevit?
4.  Jakou roli hraje modlitba v posilování trpělivosti? Za koho se můžete modlit, aby byl 

ve své situaci trpělivější?

Praktický závěr
  Podělte se s ostatními ve skupině o to, co praktického jste se naučili z této lekce při 

studiu Bible. Jak lze toto naučení uvést do každodenního života?

Podněty k modlitbám
  Modlete se jeden za druhého, za své radosti i starosti.
  Modlete se spolu za ty, kteří z nějakého důvodu přestávají či již přestali navštěvovat 

vaše společenství. Jak jim můžete dát najevo, že je máte stále rádi?
  Modlete se i za  lidi ve svém okolí (přátele, sousedy, příbuzné…), kterým byste rádi 

představili Boží lásku.

Konkrétní modlitební seznam mé třídy sobotní školy:
______________________________________________________________________________   ______________________________________ ______________________________________  
______________________________________________________________________________   ______________________________________ ______________________________________  
______________________________________________________________________________   ______________________________________ ______________________________________

 19:30

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení



| 81  

Týden od 11. do 17. záříLekce Lekce 1212

1212

Poučení 
od pšeničného zrna
Texty na tento týden
Fp 2,5–9; Ř 12,1.2; 1S 2,12–3,18; 1S 13,1–14; Za 4,1–14

Základní verš
„Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. 
Zemře-li však, vydá mnohý užitek.“ (J 12,24)

Ježíšův obraz o osudu pšeničného zrna je okouzlující a výstižnou analogií podřízení se Ježíšův obraz o osudu pšeničného zrna je okouzlující a výstižnou analogií podřízení se 
Boží vůli. Nejprve čteme, že zrno padne do země. Když vypadne ze stébla, neumí ovlivnit, Boží vůli. Nejprve čteme, že zrno padne do země. Když vypadne ze stébla, neumí ovlivnit, 
kam a jak dopadne. Nemůže se rozhodnout, do jaké země padne a co bude v jeho okolí. Po-kam a jak dopadne. Nemůže se rozhodnout, do jaké země padne a co bude v jeho okolí. Po-
tom zrno čeká v zemi a vůbec netuší, co mu přinese budoucnost – vždyť je jen obyčejným tom zrno čeká v zemi a vůbec netuší, co mu přinese budoucnost – vždyť je jen obyčejným 
pšeničným zrnem. Nakonec zanikne. Může z něho vyrůst stéblo a později klas, ale jen pod pšeničným zrnem. Nakonec zanikne. Může z něho vyrůst stéblo a později klas, ale jen pod 
podmínkou, že se vzdá bezpečí a pohodlí, vzdá se toho, čím je. Aby se zrno změnilo v rostli-podmínkou, že se vzdá bezpečí a pohodlí, vzdá se toho, čím je. Aby se zrno změnilo v rostli-
nu, která přinese úrodu, musí „zemřít“ – vzdát se toho, čím bylo a čím je.nu, která přinese úrodu, musí „zemřít“ – vzdát se toho, čím bylo a čím je.

Osnova lekce 
Hlavním tématem této lekce bude přijetí Boží vůle a podřízení se jí s důvěrou, i když jí Hlavním tématem této lekce bude přijetí Boží vůle a podřízení se jí s důvěrou, i když jí 

plně nerozumíme. Povšimneme si pozitivních biblických příkladů (Ježíš, Samuel, Pavel), ale plně nerozumíme. Povšimneme si pozitivních biblických příkladů (Ježíš, Samuel, Pavel), ale 
také situací, kdy to lidé nezvládli (např. Saul).také situací, kdy to lidé nezvládli (např. Saul).

•  Fp 2,5–9: Ježíš jako vrcholný příklad pokory, tichosti a důvěry (neděle)•  Fp 2,5–9: Ježíš jako vrcholný příklad pokory, tichosti a důvěry (neděle)
•  Ř 12,1.2: Pozvání přinést Bohu vlastní život jako oběť (pondělí)•  Ř 12,1.2: Pozvání přinést Bohu vlastní život jako oběť (pondělí)
•  1S 3,6–10: Samuelův příklad ochoty podřídit se Bohu (úterý)•  1S 3,6–10: Samuelův příklad ochoty podřídit se Bohu (úterý)
•  1S 13,8–14: Saulova neochota podřídit se (středa)•  1S 13,8–14: Saulova neochota podřídit se (středa)
•  Za 4,1–7: Zacharjášovo pozvání k důvěře (čtvrtek)•  Za 4,1–7: Zacharjášovo pozvání k důvěře (čtvrtek)

  Podělte se ve skupině o to, co jste v posledním týdnu zažili. Jak vás tento prožitek 
ovlivnil ve vašem duchovním životě?

  Řekněte ostatním o situaci, kdy jste v poslední době vnímali výrazný projev Boží 
přítomnosti ve vašem životě. Vyjádřete veřejně Bohu své poděkování.

Budování společenstvíBudování společenství
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ODEVZDAT SE DO SLUŽBY
5Nechť je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši: 6Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece 
na své rovnosti nelpěl, 7nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním 
z lidí. A v podobě člověka 8se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. 9Proto 
ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno… (Fp 2,5–9)

Osobní studium

Vlastními slovy shrň hlavní poselství úvod-Vlastními slovy shrň hlavní poselství úvod-
ního textu (Fp 2,5–9). Co z toho považuješ ního textu (Fp 2,5–9). Co z toho považuješ 
za nejdůležitější?za nejdůležitější?

Současná společnost nutí lidi k tomu, Současná společnost nutí lidi k tomu, 
aby se asertivně domáhali svých práv. aby se asertivně domáhali svých práv. 
Na rozdíl od některých období v minulosti, Na rozdíl od některých období v minulosti, 
kdy se od lidí vyžadovalo, aby raději „drželi kdy se od lidí vyžadovalo, aby raději „drželi 
ústa a krok“, je to samozřejmě změna k lep-ústa a krok“, je to samozřejmě změna k lep-
šímu. Je dobré, když vládne spravedlnost šímu. Je dobré, když vládne spravedlnost 
a každému se dostává, na co má nárok. Je-a každému se dostává, na co má nárok. Je-
žíšův příklad je však s takovým postojem žíšův příklad je však s takovým postojem 
v kontrastu. v kontrastu. 

Zdá se, že Bůh od nás někdy může žá-Zdá se, že Bůh od nás někdy může žá-
dat, abychom se dobrovolně vzdali svých dat, abychom se dobrovolně vzdali svých 
práv a nároků ve prospěch vyššího prin-práv a nároků ve prospěch vyššího prin-
cipu. Tak můžeme sloužit nebeskému cipu. Tak můžeme sloužit nebeskému 
Otci způsobem, který bude mít přesah až Otci způsobem, který bude mít přesah až 
do věčnosti. Vzdát se toho, co nám náleží, do věčnosti. Vzdát se toho, co nám náleží, 
může být někdy nepříjemné, nepohodlné může být někdy nepříjemné, nepohodlné 
a může se to pro nás stát náročnou zkouš-a může se to pro nás stát náročnou zkouš-
kou.kou.

Podívejme se na Ježíšovu zkušenost Podívejme se na Ježíšovu zkušenost 
(Fp 2,5–8). Uvedené verše mluví o několika (Fp 2,5–8). Uvedené verše mluví o několika 
krocích, v nichž se Ježíš podřídil Otcově krocích, v nichž se Ježíš podřídil Otcově 
vůli. Apoštol nejprve svým čtenářům ad-vůli. Apoštol nejprve svým čtenářům ad-
resuje výzvu: „Nechť je mezi vámi takové resuje výzvu: „Nechť je mezi vámi takové 
smýšlení jako v Kristu Ježíši“ (Fp 2,5).smýšlení jako v Kristu Ježíši“ (Fp 2,5).

Vzdal se své rovnosti s Otcem a přišel Vzdal se své rovnosti s Otcem a přišel 
na zem jako člověk (Fp 2,6.7).na zem jako člověk (Fp 2,6.7).

Nepřišel jako významná a oslavovaná Nepřišel jako významná a oslavovaná 
osobnost, ale jako služebník ostatních lidí osobnost, ale jako služebník ostatních lidí 
(Fp 2,7).(Fp 2,7).

„V poslušnosti podstoupil i smrt.“ Ne-„V poslušnosti podstoupil i smrt.“ Ne-
zemřel však nějakým obdivuhodným či zemřel však nějakým obdivuhodným či 
vznešeným způsobem. Pavel připomíná, vznešeným způsobem. Pavel připomíná, 
že Kristus „v poslušnosti podstoupil i smrt, že Kristus „v poslušnosti podstoupil i smrt, 
a to smrt na kříži“ (Fp 2,8).a to smrt na kříži“ (Fp 2,8).

Ve kterých oblastech života je pro tebe Ve kterých oblastech života je pro tebe 
Ježíšův příklad vzorem? Pokud právo a rov-Ježíšův příklad vzorem? Pokud právo a rov-
nost respektujeme a považujeme je za dobré, nost respektujeme a považujeme je za dobré, 
jak bys vysvětlil, že někdy je potřeba se jich jak bys vysvětlil, že někdy je potřeba se jich 
vzdát? Uvažuj o těchto myšlenkách v kon-vzdát? Uvažuj o těchto myšlenkách v kon-
textu verše Fp 2,9. Jak ti tento text pomáhá textu verše Fp 2,9. Jak ti tento text pomáhá 
pochopit logiku podřízení se Boží vůli?pochopit logiku podřízení se Boží vůli?

Polož si otázku: Dožaduji se práv, která by mi pak bránila podřídit se Ježíšově vůli a slou-
žit mé rodině, mému sboru a lidem z mého okolí? Jsem ochoten snášet nepohodlí a potíže 
proto, aby moje služba druhým byla efektivnější?

AplikaceAplikace
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ZEMŘÍT SÁM SOBĚ
1Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu 
milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba. 2A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňuj-
te se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a doko-
nalé. (Ř 12,1.2)

Osobní studium

Mnozí křesťané se upřímně snaží pozná-Mnozí křesťané se upřímně snaží pozná-
vat Boží vůli. Říkají: „Bohu jsem ochoten vat Boží vůli. Říkají: „Bohu jsem ochoten 
obětovat úplně všechno, jen potřebuji znát obětovat úplně všechno, jen potřebuji znát 
jeho vůli pro svůj život.“ I kdybychom Bohu jeho vůli pro svůj život.“ I kdybychom Bohu 
dali takový slib, můžeme stále cítit nejis-dali takový slib, můžeme stále cítit nejis-
totu v tom, co je vlastně jeho vůle. S tím, totu v tom, co je vlastně jeho vůle. S tím, 
proč tomu tak je, nám mohou pomoci verše proč tomu tak je, nám mohou pomoci verše 
Ř 12,1.2. Apoštol Pavel říká, jak můžeme po-Ř 12,1.2. Apoštol Pavel říká, jak můžeme po-
znávat Boží vůli. Připomíná nám důležitou znávat Boží vůli. Připomíná nám důležitou 
skutečnost: Chceme-li vědět, jaká je Boží skutečnost: Chceme-li vědět, jaká je Boží 
vůle, máme se nejprve obětovat!vůle, máme se nejprve obětovat!

Pavel píše, že Boží vůli poznáme, když:Pavel píše, že Boží vůli poznáme, když:
1. Pochopíme smysl milosrdenství, které 1. Pochopíme smysl milosrdenství, které 

nám Bůh projevuje (Ř 12,1).nám Bůh projevuje (Ř 12,1).
2. Sami sebe obětujeme jako živou, svatou 2. Sami sebe obětujeme jako živou, svatou 

oběť Bohu (Ř 12,1).oběť Bohu (Ř 12,1).
3. Dovolíme Bohu, aby obnovil způsob na-3. Dovolíme Bohu, aby obnovil způsob na-

šeho uvažování (Ř 12,2).šeho uvažování (Ř 12,2).
Jen obnovená mysl může pochopit Boží Jen obnovená mysl může pochopit Boží 

vůli. Nestačilo, že Kristus za nás trpěl – on vůli. Nestačilo, že Kristus za nás trpěl – on 
musel i zemřít. Obnova nastává tehdy, když musel i zemřít. Obnova nastává tehdy, když 
umírá naše sobecké „já“.umírá naše sobecké „já“.

Pros Ducha svatého, aby ti ukázal ob-Pros Ducha svatého, aby ti ukázal ob-
lasti, na kterých si zakládáš a nejsi ocho-lasti, na kterých si zakládáš a nejsi ocho-
ten se v nich podřídit Bohu. Čeho se po-ten se v nich podřídit Bohu. Čeho se po-
třebuješ vzdát, aby ses stal „živou obětí“ třebuješ vzdát, aby ses stal „živou obětí“ 
Bohu?Bohu?

Bůh často dovolí, aby do našeho živo-Bůh často dovolí, aby do našeho živo-
ta přišly zkoušky, které nás upozorní, že ta přišly zkoušky, které nás upozorní, že 
v nás stále přetrvávají sobecké pohnutky. v nás stále přetrvávají sobecké pohnutky. 
Jinými slovy, že jsme nezemřeli sami sobě. Jinými slovy, že jsme nezemřeli sami sobě. 
Potíže nám pomáhají nejen postavit se Potíže nám pomáhají nejen postavit se 
tváří v tvář našemu hříchu, ale také nám tváří v tvář našemu hříchu, ale také nám 
připomínají, že Ježíš se pro nás vzdal živo-připomínají, že Ježíš se pro nás vzdal živo-
ta. Elisabeth Elliotová napsala: „Podřídit ta. Elisabeth Elliotová napsala: „Podřídit 
Bohu nejhlubší touhy našeho srdce doká-Bohu nejhlubší touhy našeho srdce doká-
žeme jen natolik, nakolik jsme se přiblížili žeme jen natolik, nakolik jsme se přiblížili 
ke kříži. […] Záleží na naší vlastní zkuše-ke kříži. […] Záleží na naší vlastní zkuše-
nosti s křížem, i když ten náš je nesrov-nosti s křížem, i když ten náš je nesrov-
natelně menší než kříž našeho Spasitele. natelně menší než kříž našeho Spasitele. 
Je to však příležitost začít ho poznávat Je to však příležitost začít ho poznávat 
a mít s ním společenství i v utrpení. Každé a mít s ním společenství i v utrpení. Každé 
naše utrpení nás totiž povolává k tomuto naše utrpení nás totiž povolává k tomuto 
společenství.“ (ELLIOTOVÁ, E., společenství.“ (ELLIOTOVÁ, E., Quest for Quest for 
Love. Love. Grand Rapids, MI: Fleming H. Re-Grand Rapids, MI: Fleming H. Re-
vell, 1996, s. 182)vell, 1996, s. 182)

Přečti si znovu s modlitbou dnešní text (Ř 12,1.2) a přemýšlej, čeho se potřebuješ vzdát, 
aby ses stal „živou obětí“. Jak ti takové uvažování pomáhá vcítit se do Ježíšova utrpení 
na kříži? Jak ti to pomáhá lépe pochopit druhé lidi, kteří procházejí utrpením?

AplikaceAplikace
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1Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba.2A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.
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OCHOTA POSLOUCHAT
6Ale Hospodin zavolal Samuela znovu. Samuel vstal, šel k Élímu a řekl: „Tu jsem, volal jsi mě.“ On 
však řekl: „Nevolal jsem, můj synu, lehni si zase.“ 7Samuel ještě Hospodina neznal a Hospodi-
novo slovo mu ještě nebylo zjeveno. 8A znovu, potřetí, zavolal Hospodin Samuela. On vstal, šel 
k Élímu a řekl: „Tu jsem, volal jsi mě.“ Tu Élí pochopil, že mládence volá Hospodin. 9I řekl Élí Sa-
muelovi: „Jdi si lehnout; jestliže tě zavolá, řekneš: Mluv, Hospodine, tvůj služebník slyší.“ Samuel 
si tedy šel lehnout na své místo. 10A Hospodin přišel, stanul a zavolal jako předtím: „Samueli, 
Samueli!“ Samuel odpověděl: „Mluv, tvůj služebník slyší.“ (1S 3,6–10)

Osobní studium

Kdy se ti naposledy stalo, že jsi slyšel tichý Kdy se ti naposledy stalo, že jsi slyšel tichý 
hlas Ducha svatého, ale nebral jsi ho na vě-hlas Ducha svatého, ale nebral jsi ho na vě-
domí? Máš zkušenost, že kvůli takovému domí? Máš zkušenost, že kvůli takovému 
postoji vstoupily do tvého života problémy postoji vstoupily do tvého života problémy 
a ty sis pomyslel: Ach, proč jsem jen nepo-a ty sis pomyslel: Ach, proč jsem jen nepo-
slechl?slechl?

Úvod První knihy Samuelovy popisu je Úvod První knihy Samuelovy popisu je 
příběh jednoho proroka, jeho dvou bezbož-příběh jednoho proroka, jeho dvou bezbož-
ných synů, kteří ignorovali Hospodina, a ma-ných synů, kteří ignorovali Hospodina, a ma-
lého chlapce Samuela, který naopak Hospo-lého chlapce Samuela, který naopak Hospo-
dina poslouchal. Navzdory přísným Božím dina poslouchal. Navzdory přísným Božím 
varováním synové Élího svůj způsob života varováním synové Élího svůj způsob života 
nezměnili.nezměnili.

Přečti si text 1S 2,12–3,18. Jaký kontrast Přečti si text 1S 2,12–3,18. Jaký kontrast 
můžeme vidět mezi těmi, kdo poslouchají můžeme vidět mezi těmi, kdo poslouchají 
Hospodina, a těmi, kdo na jeho slova ne-Hospodina, a těmi, kdo na jeho slova ne-
dbají?dbají?

Synové Élího měli úplně jiné zájmy než Synové Élího měli úplně jiné zájmy než 
Hospodina a jeho službu. A přestože Bůh Hospodina a jeho službu. A přestože Bůh 
Élího napomenul a ten svým synům do-Élího napomenul a ten svým synům do-
mlouval, zdá se, že nebyl důsledný. Jeho mlouval, zdá se, že nebyl důsledný. Jeho 
synové očividně nebyli ochotni podřídit se synové očividně nebyli ochotni podřídit se 
Boží vůli. Při porovnání s nimi působí Sa-Boží vůli. Při porovnání s nimi působí Sa-
muel jako jejich jasný protiklad.muel jako jejich jasný protiklad.

Charles Stanley píše, jak je důležité být ote-Charles Stanley píše, jak je důležité být ote-
vřený vůči Božímu hlasu. Nazývá to „přeřadit vřený vůči Božímu hlasu. Nazývá to „přeřadit 
do neutrálu“. Poznamenává: „Když Duch svatý do neutrálu“. Poznamenává: „Když Duch svatý 
mluví, jeho cílem není jen předat informace, mluví, jeho cílem není jen předat informace, 
ale očekává odpověď. Ví, kdy jsme tak zamě-ale očekává odpověď. Ví, kdy jsme tak zamě-
řeni na své vlastní zájmy, že by bylo ztrátou řeni na své vlastní zájmy, že by bylo ztrátou 
času navrhovat nám něco jiného. V takovém času navrhovat nám něco jiného. V takovém 
případě často mlčí. Čeká, až případě často mlčí. Čeká, až přeřadíme do ne-přeřadíme do ne-
utráluutrálu, abychom ho mohli slyšet a pak podle , abychom ho mohli slyšet a pak podle 
toho i žít.“ (STANLEY, Charles, toho i žít.“ (STANLEY, Charles, The Wonderful The Wonderful 
Spirit-Filled LifeSpirit-Filled Life. Nashville, TN: Thomas Nel-. Nashville, TN: Thomas Nel-
son Publishers, 1992, s. 179.180)son Publishers, 1992, s. 179.180)

Co má podle tebe autor na mysli, když mluví o „přeřazení do neutrálu“? Co ti brání, abys 
mohl slyšet Boží hlas a naslouchal mu? Co potřebuješ změnit, abys byl vnímavější k Božím 
radám a více je poslouchal?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
12Synové Élího byli ničemníci, neznali se k Hospodinu.13Uplatňovali vůči lidu tento kněžský řád: Kdykoli někdo připravil obětní hod, přicházel kněžský mládenec s trojzubou vidlicí, právě když se maso vařilo.14Vrazil ji do kotle nebo do hrnce, do kotlíku nebo do pekáče, a co vidlice zachytila, to si bral kněz pro sebe. Tak to dělávali všem z Izraele, kteří tam do Šíla přicházeli.15Dokonce dříve než obrátili tuk v obětní dým, přicházel kněžský mládenec a říkal obětujícímu muži: „Dej knězi maso na pečeni. Nepřijme od tebe maso vařené, ale syrové.“16Když mu ten člověk řekl: „Napřed se musí obrátit tuk v obětní dým, pak si vezmi, po čem toužíš,“ odpovídal: „Nikoli. Dej to hned. Nedáš-li, vezmu si to násilím.“17Hřích těch mládenců byl před Hospodinem nesmírně veliký, protože lidé znevažovali Hospodinovy obětní dary.18Ale Samuel konal službu před Hospodinem, mládeneček přepásaný lněným efódem.19Jeho matka mu dělávala malou pláštěnku a rok co rok mu ji přinášela, když putovala se svým mužem, aby obětovali výroční oběť.20Élí žehnal Elkánovi a jeho manželce. Říkal: „Nechť tě Hospodin zahrne potomstvem z této ženy místo vyprošeného, který byl vyprošen pro Hospodina.“ Pak odcházeli domů.21Hospodin navštívil Chanu a ta otěhotněla a porodila tři syny a dvě dcery. Mládeneček Samuel však vyrůstal při Hospodinu.22Élí byl již velmi starý. Slyšel o všem, čeho se dopouštěli jeho synové na celém Izraeli, i o tom, že obcovali se ženami konajícími službu u vchodu do stanu setkávání.23Říkal jim: „Proč děláte takové věci? Ode všeho lidu slyším o vás samé zlé věci.24To nejde, moji synové! Není to dobrá zpráva, kterou slyším; svádíte Hospodinův lid k přestoupením.25Jestliže hřeší člověk proti člověku, je rozhodčím nad ním Bůh. Zhřeší-li však člověk proti Hospodinu, kdo nad ním bude rozhodčím?“ Ale oni svého otce neposlouchali. Hospodin tedy rozhodl, že propadnou smrti.26Mládeneček Samuel však prospíval a byl oblíben u Hospodina i u lidí.27Tu přišel k Élímu muž Boží a řekl mu: „Toto praví Hospodin: Což jsem se nezjevil právě tvému rodu, když byli v Egyptě v područí domu faraónova?28Vyvolil jsem si jej ze všech izraelských kmenů za kněze, aby na mém oltáři přinášel zápalné oběti, aby pálil kadidlo a nosil přede mnou efód. Tvému rodu jsem dal všechny ohnivé oběti synů Izraele.29Proč pošlapáváte můj obětní hod a dar, které jsem přikázal pro tento příbytek? Ctil jsi své syny více než mne. Ztloustli jste z prvotin všech obětních darů Izraele, mého lidu.30Proto slyš výrok Hospodina, Boha Izraele. Prohlásil jsem sice , že tvůj dům a tvůj rod budou přede mnou konat svůj úřad věčně. Ale nyní je toto Hospodinův výrok: Jsem toho dalek! Ty, kdo mě ctí, poctím, ale ti, kdo mnou pohrdají, budou zlehčeni.31Hle, přicházejí dny, kdy odetnu rámě tobě i tvému rodu, takže tvůj dům zůstane bez starce.32Spatříš soužení, jež dolehne na příbytek při všem dobrém, co Bůh učiní Izraeli. Už nikdy nebude v tvém domě stařec;33jen jediného z tvých od svého oltáře nevyhladím. Tvé oči vyhasnou a tvá duše se naplní steskem; všichni, kdo rozmnoží tvůj dům, zemřou v mužném věku.34Co přijde na oba tvé syny, Chofního a Pinchasa, bude pro tebe znamením: oba zemřou v týž den.35Sobě však ustanovím věrného kněze, který bude konat, co mám na srdci a v mysli. Vybuduji mu trvalý dům, kde bude vykonávat po všechny dny svůj úřad před mým pomazaným.36Každý pak, kdo zbude v tvém domě, přijde se mu poklonit kvůli kousku stříbra a bochníku chleba a řekne: ‚Připoj mě prosím k některé skupině kněží, abych s nimi mohl jíst sousto chleba.‘“

-jcHB
Zvýraznění
1Mládenec Samuel vykonával službu Hospodinovu pod dohledem Élího. V těch dnech bylo Hospodinovo slovo vzácné, prorocké vidění nebylo časté.2Jednoho dne ležel Élí na svém místě. Oči mu začaly pohasínat, takže neviděl.3Boží kahan ještě nezhasl a Samuel ležel v Hospodinově chrámě, kde byla Boží schrána.4Hospodin zavolal na Samuela. On odpověděl: „Tu jsem.“5Běžel k Élímu a řekl: „Tu jsem, volal jsi mě.“ On však řekl: „Nevolal jsem, lehni si zase.“ Šel si tedy lehnout.6Ale Hospodin zavolal Samuela znovu. Samuel vstal, šel k Élímu a řekl: „Tu jsem, volal jsi mě.“ On však řekl: „Nevolal jsem, můj synu, lehni si zase.“7Samuel ještě Hospodina neznal a Hospodinovo slovo mu ještě nebylo zjeveno.8A znovu, potřetí, zavolal Hospodin Samuela. On vstal, šel k Élímu a řekl: „Tu jsem, volal jsi mě.“ Tu Élí pochopil, že mládence volá Hospodin.9I řekl Élí Samuelovi: „Jdi si lehnout; jestliže tě zavolá, řekneš: Mluv, Hospodine, tvůj služebník slyší.“ Samuel si tedy šel lehnout na své místo.10A Hospodin přišel, stanul a zavolal jako předtím: „Samueli, Samueli!“ Samuel odpověděl: „Mluv, tvůj služebník slyší.“11Hospodin řekl Samuelovi: „Hle, já učiním v Izraeli něco takového, že bude znít v obou uších každému, kdo o tom uslyší.12Onoho dne uvedu na Élího všechno, co jsem ohlásil jeho domu, od začátku až do konce.13Oznámil jsem mu, že jeho dům odsuzuji navěky pro nepravost, o které věděl: Jeho synové přivolávají na sebe zlořečení, on však proti nim nezakročil.14Proto jsem o Élího domu přísahal: Dům Élího nebude nikdy zbaven viny ani obětním hodem ani obětním darem.“15Samuel ležel až do jitra. Pak otevřel dveře Hospodinova domu. Samuel se bál oznámit Élímu to vidění.16Élí si však Samuela zavolal a pravil: „Samueli, můj synu!“ On odpověděl: „Tu jsem.“17Otázal se: „Co to bylo, o čem s tebou mluvil? Nic prosím přede mnou nezatajuj! Ať s tebou Bůh udělá, co chce, jestliže přede mnou zatajíš něco z toho všeho, o čem s tebou mluvil!“18Samuel mu tedy oznámil všechno a nic před ním nezatajil. A on řekl: „On je Hospodin. Ať učiní, co je dobré v jeho očích.“19Tak Samuel vyrůstal a Hospodin byl s ním. Nedopustil, aby některé z jeho slov padlo na zem.20Celý Izrael od Danu až k Beer-šebě poznal, že Samuel má od Hospodina prorocké pověření.21Hospodin se mu dával i nadále vidět v Šílu; Hospodin se totiž v Šílu zjevoval Samuelovi svým slovem.
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POCIT NEZÁVISLOSTI
8Čekal sedm dní do chvíle, kterou určil Samuel, ale Samuel do Gilgálu nepřicházel a lid se 
od Saula rozprchával. 9Saul tedy řekl: „Přineste ke mně oběť zápalnou a pokojnou.“ A obětoval 
zápalnou oběť. 10Sotva skončil obětování zápalné oběti, přišel Samuel. Saul mu vyšel vstříc 
a pozdravil ho. 11Samuel se ho otázal: „Cos to udělal?“ Saul odvětil: „Když jsem viděl, že se lid 
ode mne rozprchává, neboť tys k určenému dni nepřicházel, a že se Pelištejci shromáždili v Mik-
másu, 12řekl jsem si: Pelištejci teď sejdou proti mně do Gilgálu a já jsem si nenaklonil Hospodina. 
A tak jsem se opovážil zápalnou oběť obětovat sám.“ 13Samuel nato Saulovi řekl: „Počínal sis 
jako pomatenec. Nedbals příkazu, který ti dal Hospodin, tvůj Bůh. Tak by byl Hospodin upevnil 
tvé království nad Izraelem navěky. 14Teď však tvé království neobstojí. Hospodin si vyhledal 
muže podle svého srdce. Jemu Hospodin přikáže, aby byl vévodou nad jeho lidem, protože ty jsi 
nedbal toho, co ti Hospodin přikázal.“ (1S 13,8–14)

Osobní studium

Když Eva v zahradě Eden zhřešila, nebylo Když Eva v zahradě Eden zhřešila, nebylo 
za tím jen zpochybňování Božího slova. Pod-za tím jen zpochybňování Božího slova. Pod-
statou problému bylo její přesvědčení, že je statou problému bylo její přesvědčení, že je 
dost chytrá, aby uměla rozhodnout, co je dost chytrá, aby uměla rozhodnout, co je 
pro ni dobré a správné. Důvěřovala svému pro ni dobré a správné. Důvěřovala svému 
vlastnímu úsudku. Když před Božím slovem vlastnímu úsudku. Když před Božím slovem 
upřednostníme vlastní názory, mohou do na-upřednostníme vlastní názory, mohou do na-
šeho života vstoupit velmi vážné problémy.šeho života vstoupit velmi vážné problémy.

I Saulův příběh popisuje kroky, které I Saulův příběh popisuje kroky, které 
krále přivedly k přesvědčení, že Boha ne-krále přivedly k přesvědčení, že Boha ne-
potřebuje. Takový postoj měl tragické vy-potřebuje. Takový postoj měl tragické vy-
vrcholení.vrcholení.

Samuel pomazal Saula za krále nad Izra-Samuel pomazal Saula za krále nad Izra-
elem (1S 10,1). Potom mu dal konkrétní po-elem (1S 10,1). Potom mu dal konkrétní po-
kyny (1S 10,8), které se však Saul rozhodl kyny (1S 10,8), které se však Saul rozhodl 
neposlechnout.neposlechnout.

Přečti si text 1S 13,1–14. Co bylo příčinou Přečti si text 1S 13,1–14. Co bylo příčinou 
Saulova pádu?Saulova pádu?

Saulovu cestu k soběstačnosti a nezá-Saulovu cestu k soběstačnosti a nezá-
vislosti lze popsat třemi kroky. Ani jeden vislosti lze popsat třemi kroky. Ani jeden 
z těchto kroků se nezdá sám o sobě tak špat-z těchto kroků se nezdá sám o sobě tak špat-

ný. Přesto v sobě ukrývají zárodky tragé-ný. Přesto v sobě ukrývají zárodky tragé-
die, protože každý z kroků Saul vykonal die, protože každý z kroků Saul vykonal 
na vlastní pěst, nezávisle na Bohu. Všimni na vlastní pěst, nezávisle na Bohu. Všimni 
si, jak probíhal Saulův pád:si, jak probíhal Saulův pád:
1. Saul říká, že „viděl“, jak od něho všichni 1. Saul říká, že „viděl“, jak od něho všichni 

odcházejí, a prorok nepřichází (1S 13,11). odcházejí, a prorok nepřichází (1S 13,11). 
Král se dostal pod tlak a vzniklou situaci Král se dostal pod tlak a vzniklou situaci 
hodnotil podle vlastních kritérií.hodnotil podle vlastních kritérií.

2. Od „viděl“ přechází Saul k tomu, že si 2. Od „viděl“ přechází Saul k tomu, že si 
„řekl“: „Pelištejci mne porazí, proto-„řekl“: „Pelištejci mne porazí, proto-
že ‚ jsem si nenaklonil Hospodina…‘“ že ‚ jsem si nenaklonil Hospodina…‘“ 
(1S 13,12). To, co očima viděl, zformovalo (1S 13,12). To, co očima viděl, zformovalo 
jeho postoj k celé situaci.jeho postoj k celé situaci.

3. Od „řekl“ přechází Saul k tomu, že se 3. Od „řekl“ přechází Saul k tomu, že se 
„opovážil“ obětovat (1S 13,12). Způsob, ja-„opovážil“ obětovat (1S 13,12). Způsob, ja-
kým Saul uvažoval, ovlivnil jeho pocity kým Saul uvažoval, ovlivnil jeho pocity 
a nakonec i jednání.a nakonec i jednání.
Podobný postoj máme všichni. Jsme zá-Podobný postoj máme všichni. Jsme zá-

vislí na našem zraku, spoléháme na něj. Co vislí na našem zraku, spoléháme na něj. Co 
vidíme, ovlivňuje naše uvažování. Dalším vidíme, ovlivňuje naše uvažování. Dalším 
přirozeným krokem je spoléhat se na vlast-přirozeným krokem je spoléhat se na vlast-
ní pocity. A konečně naše pocity ovlivní ní pocity. A konečně naše pocity ovlivní 
i naše jednání.i naše jednání.

Proč se Saul řídil vlastním úsudkem, i když mu v uších stále zněly jasné Boží příkazy? 
Víme-li o své zranitelnosti a o nedokonalosti našeho poznání, proč se přesto neustále 
spoléháme na sebe? Jak se naučit více důvěřovat Božím radám?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Samuel vzal nádobku s olejem, vylil mu jej na hlavu, políbil ho a řekl: „Sám Hospodin tě pomazává za vévodu nad svým dědictvím.

-jcHB
Zvýraznění
Potom sestoupíš přede mnou do Gilgálu a já sestoupím k tobě, abych obětoval zápalné oběti a připravil hody oběti pokojné. Sedm dní budeš čekat, než k tobě přijdu. Pak ti dám vědět, co máš udělat.“

-jcHB
Zvýraznění
1U plynul rok Saulova kralování. Když kraloval nad Izraelem druhý rok,2vybral si z Izraele tři tisíce mužů ; dva tisíce jich bylo se Saulem v Mikmásu v Bételském pohoří, tisíc jich bylo s Jónatanem v Gibeji Benjamínově; zbytek lidu rozpustil, každého k jeho stanům.3Jónatan porazil výsostné znamení pelištejské v Gebě. Pelištejci o tom uslyšeli, proto dal Saul troubit na polnici po celé zemi. Řekl: „Ať to Hebrejové slyší!“4Tak uslyšel celý Izrael: „Saul porazil výsostné znamení pelištejské.“ Tím vzbudil Izrael u Pelištejců nelibost. Proto byl svolán lid k Saulovi do Gilgálu.5Pelištejci se shromáždili, aby bojovali s Izraelem. Měli třicet tisíc vozů, šest tisíc jezdců a lidu takové množství jako písku na mořském břehu. Přitáhli a utábořili se v Mikmásu na východ od Bét-ávenu.6Izraelští muži viděli, že se dostali do tísně a že lid je sklíčen. Lid se ukrýval v jeskyních, rozsedlinách, skalních stržích, slujích a jamách.7Hebrejové přešli Jordán do země gádské a gileádské, zatímco Saul byl ještě v Gilgálu; všechen lid, který šel za ním, byl zděšen.8Čekal sedm dní do chvíle, kterou určil Samuel, ale Samuel do Gilgálu nepřicházel a lid se od Saula rozprchával.9Saul tedy řekl: „Přineste ke mně oběť zápalnou a pokojnou.“ A obětoval zápalnou oběť.10Sotva skončil obětování zápalné oběti, přišel Samuel. Saul mu vyšel vstříc a pozdravil ho.11Samuel se ho otázal: „Cos to udělal?“ Saul odvětil: „Když jsem viděl, že se lid ode mne rozprchává, neboť tys k určenému dni nepřicházel, a že se Pelištejci shromáždili v Mikmásu,12řekl jsem si : Pelištejci teď sejdou proti mně do Gilgálu a já jsem si nenaklonil Hospodina. A tak jsem se opovážil zápalnou oběť obětovat sám .“13Samuel nato Saulovi řekl: „Počínal sis jako pomatenec. Nedbals příkazu, který ti dal Hospodin, tvůj Bůh. Tak by byl Hospodin upevnil tvé království nad Izraelem navěky.14Teď však tvé království neobstojí. Hospodin si vyhledal muže podle svého srdce. Jemu Hospodin přikáže, aby byl vévodou nad jeho lidem, protože ty jsi nedbal toho, co ti Hospodin přikázal.“
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NÁHRADY
1Potom mě posel, který se mnou mluvil, znovu vzbudil jako toho, kdo musí být probuzen ze 
spánku, 2a zeptal se mě: „Co vidíš?“ Odvětil jsem: „Hle, vidím svícen, celý ze zlata, a na něm 
nahoře mísa se sedmi kahany. Všechny kahany na něm mají nahoře po sedmi hubičkách. 3A nad 
ním dvě olivy, jedna z pravé strany a druhá z levé strany mísy.“ 4Nato jsem se zeptal posla, který 
se mnou mluvil: „Co to znamená, můj pane?“ 5Posel, který se mnou mluvil, mi odpověděl. Řekl 
mi: „Ty nevíš, co to znamená?“ Řekl jsem: „Nevím, můj pane.“ 6Nato mi řekl: „Toto je slovo Hospo-
dinovo k Zerubábelovi: Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů. 7Čím jsi 
ty, veliká horo, před Zerubábelem? Rovinou. On vynese poslední kámen za hlučného provolává-
ní: ‚Jeruzalém došel milosti!‘“ (Za 4,1–7)

Osobní studium

Ukázali jsme si, že když spoléháme na sebe, Ukázali jsme si, že když spoléháme na sebe, 
na svou sílu a svůj úsudek, máme vážný pro-na svou sílu a svůj úsudek, máme vážný pro-
blém podřídit se Boží vůli. Často spoléháme blém podřídit se Boží vůli. Často spoléháme 
na něco jiného než na Boha. Když se někdo cítí na něco jiného než na Boha. Když se někdo cítí 
být v depresi, jde nakupovat, aby si zlepšil ná-být v depresi, jde nakupovat, aby si zlepšil ná-
ladu. Když se někdo cítí být neschopný, usiluje ladu. Když se někdo cítí být neschopný, usiluje 
o uznání. Když má někdo problémy s man-o uznání. Když má někdo problémy s man-
želským partnerem, hledá si někoho jiného, želským partnerem, hledá si někoho jiného, 
s kým by mohl sdílet náklonnost a intimitu.s kým by mohl sdílet náklonnost a intimitu.

Mnohé z takových úniků či náhrad mohou Mnohé z takových úniků či náhrad mohou 
zmírnit pociťovaný tlak, ale nejsou řešením zmírnit pociťovaný tlak, ale nejsou řešením 
daného problému – někdy je tomu právě na-daného problému – někdy je tomu právě na-
opak. Skutečným řešením je jen nadpřirozená opak. Skutečným řešením je jen nadpřirozená 
Boží pomoc. Problém spočívá v tom, že často Boží pomoc. Problém spočívá v tom, že často 
jsme závislí na tom, čím si Boha nahrazujeme, jsme závislí na tom, čím si Boha nahrazujeme, 
než na něm samotném.než na něm samotném.

Uveďme tři „náhrady“, kterými nahrazu-Uveďme tři „náhrady“, kterými nahrazu-
jeme skutečná řešení problémů.jeme skutečná řešení problémů.
1. Místo nového Božího zjevení 1. Místo nového Božího zjevení používáme používáme 

vlastní moudrost nebo předchozí zkuše-vlastní moudrost nebo předchozí zkuše-
nostinosti.

2. Místo hledání Božího řešení 2. Místo hledání Božího řešení problémy jed-problémy jed-
noduše ignorujeme nebo si je nepřipouštímenoduše ignorujeme nebo si je nepřipouštíme.

3. Místo budování společenství s Bohem 3. Místo budování společenství s Bohem 
a hle dání síly u něho a hle dání síly u něho unikáme z reality unikáme z reality 
a sna žíme se Bohu vyhnout.a sna žíme se Bohu vyhnout.
Jestliže jsme v pokušení hledat různé Jestliže jsme v pokušení hledat různé 

„náhrady“ a „úniky“, může nám pomoci „náhrady“ a „úniky“, může nám pomoci 
prorok Zacharjáš, který ukazuje, jak se prorok Zacharjáš, který ukazuje, jak se 
soustředit na to opravdu důležité. Po mno-soustředit na to opravdu důležité. Po mno-
ha letech se vyhnanci konečně vrátili ha letech se vyhnanci konečně vrátili 
z Babylóna a začali stavět chrám. Setká-z Babylóna a začali stavět chrám. Setká-
vají se však s neuvěřitelným množstvím vají se však s neuvěřitelným množstvím 
překážek (Ezd 4–6). Zacharjáš proto jde překážek (Ezd 4–6). Zacharjáš proto jde 
za Zerubábelem, který práce vede, aby ho za Zerubábelem, který práce vede, aby ho 
povzbudil.povzbudil.

Přečti si text Za 4,1–14. S jakým posel-Přečti si text Za 4,1–14. S jakým posel-
stvím přichází Zacharjáš? Jak rozumíš po-stvím přichází Zacharjáš? Jak rozumíš po-
selství zaznamenaném v Za 4,6? Jaký vliv selství zaznamenaném v Za 4,6? Jaký vliv 
mohl mít Duch svatý na dokončení stavby? mohl mít Duch svatý na dokončení stavby? 
Co nás to učí o vztahu mezi Duchem svatým Co nás to učí o vztahu mezi Duchem svatým 
a tím, jak se chováme?a tím, jak se chováme?

Bůh nezabránil odporu během stavby Bůh nezabránil odporu během stavby 
chrámu ani neušetřil Zerubábela tlaku a ne-chrámu ani neušetřil Zerubábela tlaku a ne-
příjemností. Bůh nás nechrání před všemi příjemností. Bůh nás nechrání před všemi 
překážkami. Ale když taková situace na-překážkami. Ale když taková situace na-
stane, Bůh ji může použít, aby nás naučil stane, Bůh ji může použít, aby nás naučil 
důvěřovat mu a záviset na něm.důvěřovat mu a záviset na něm.

Co děláš jako první, když se dostaneš do stresové situace? Jíš? Pláčeš? Zapneš si televizi? 
Modlíš se? Podřídíš se Bohu? Co ti tvá odpověď prozrazuje o změnách, které potřebuješ 
udělat?

AplikaceAplikace
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1Potom mě posel, který se mnou mluvil, znovu vzbudil jako toho, kdo musí být probuzen ze spánku,2a zeptal se mě: „Co vidíš?“ Odvětil jsem: „Hle, vidím svícen, celý ze zlata, a na něm nahoře mísa se sedmi kahany. Všechny kahany na něm mají nahoře po sedmi hubičkách.3A nad ním dvě olivy, jedna z pravé strany a druhá z levé strany mísy.“4Nato jsem se zeptal posla, který se mnou mluvil: „Co to znamená, můj pane?“5Posel, který se mnou mluvil, mi odpověděl. Řekl mi: „Ty nevíš, co to znamená?“ Řekl jsem: „Nevím, můj pane.“6Nato mi řekl: „Toto je slovo Hospodinovo k Zerubábelovi: Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů.7Čím jsi ty, veliká horo, před Zerubábelem? Rovinou. On vynese poslední kámen za hlučného provolávání: ‚ Jeruzalém došel milosti!‘“8I stalo se ke mně slovo Hospodinovo:9„Ruce Zerubábelovy tento dům založily, jeho ruce jej také dokončí. ‚I poznáš, že mě k vám poslal Hospodin zástupů.‘10A kdo pohrdal dnem malých začátků , radostně bude hledět na olovnici v ruce Zerubábelově.“ „Těch sedm, to jsou oči Hospodinovy, prohledávající celou zemi.“11Nato jsem mu řekl: „Co znamenají ty dvě olivy po pravé i po levé straně svícnu?“12A dále jsem se ho otázal: „Co znamenají ty dva trsy oliv, které jsou nad dvěma zlatými žlábky, jimiž vytéká zlato?“13Tu mi řekl: „Ty nevíš, co to znamená?“ Řekl jsem: „Nevím, můj pane.“14Odvětil: „To jsou ti dva synové nového oleje, kteří stojí před Pánem celé země.“
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EZDRÁŠ 41Když Judovi a Benjamínovi protivníci uslyšeli, že synové přesídlenců budují chrám Hospodinu, Bohu Izraele,2dostavili se k Zerubábelovi a k představitelům rodů s návrhem: „Budeme stavět s vámi, neboť se dotazujeme vašeho Boha stejně jako vy. Obětujeme mu ode dnů asyrského krále Esarchadóna, který nás sem přesídlil.“3Ale Zerubábel a Jéšua i ostatní představitelé izraelských rodů jim odpověděli: „Vy s námi nemůžete stavět dům našeho Boha. Hospodinu, Bohu Izraele, budeme stavět my sami, jak nám přikázal král Kýros, král perský!“4Lid země bral odvahu judskému lidu a pohrůžkami jej odrazoval od stavby.5Podpláceli proti nim rádce, aby rušili jejich plány, po všechny dny perského krále Kýra až do kralování perského krále Dareia.6I za kralování Xerxova, na začátku jeho kralování, sepsali na obyvatele Judska a Jeruzaléma žalobu.7Také za dnů Artaxerxa psali Bišlám, Mitredat a Tabel s ostatními svými druhy perskému králi Artaxerxovi; list byl napsán aramejským písmem i jazykem.8Kancléř Rechúm a písař Šimšaj napsali králi Artaxerxovi následující dopis proti Jeruzalému,9totiž Rechúm, kancléř, a Šimšaj, písař, s ostatními svými druhy, soudcové, vládní zmocněnci, správní a berní úředníci, lidé z Uruku, z Babylónu, Élamci z Šúšanu10a ostatní národy, které veliký a slavný Asenapar zajal a přesídlil do měst samařských a do ostatního Zaeufratí. Nuže,11toto je opis dopisu, který mu poslali: „Králi Artaxerxovi, tvoji otroci ze Zaeufratí. Nuže:12Známo buď králi, že židé, kteří odešli od tebe, přišli sem do Jeruzaléma a stavějí toto odbojné a protivící se město. Chtějí dokončit hradby, už spojují základy.13Nuže, známo buď králi, bude-li toto město vystavěno a jeho hradby dokončeny, že už nebudou odvádět daně, dávky z úrod ani jiné poplatky, takže královská pokladna utrpí škodu.14Protože však my okoušíme dobrodiní paláce, nenáleží se, abychom přihlíželi, jak je král odírán; proto posíláme králi tuto zprávu.15Nechť se hledá v knize zápisů tvých otců. Nalezneš v knize zápisů a dozvíš se, že to město je odbojné a působilo škody králům i krajům. Odedávna v něm docházelo ke vzpourám. Proto bylo to město zpustošeno.16Oznamujeme králi: Bude-li to město vystavěno a jeho hradby dokončeny, nezůstane ti v Zaeufratí žádný podíl!“17Král poslal výnos: „Rechúmovi, kancléři, a Šimšajovi, písaři, i ostatním jejich druhům, kteří bydlí v Samaří a v ostatním Zaeufratí: Pokoj! Nuže,18list, který jste nám poslali, byl mi slovo za slovem přečten.19Vydal jsem rozkaz, aby se hledalo, a shledalo se, že to město odedávna povstává proti králům a že v něm docházelo k odboji a ke vzpouře.20V Jeruzalémě byli i mocní králové a panovali nad celým Zaeufratím a vybírali daně, dávky z úrod a jiné poplatky.21Nuže, vydejte rozkaz, ať je zabráněno těm mužům dostavět město, dokud nevydám příslušný rozkaz.22Buďte opatrní, nejednejte v této věci nedbale, aby nevznikla královskému dvoru veliká škoda!“23Jakmile Rechúm, písař Šimšaj a jejich druhové přečetli opis listu krále Artaxerxa, rychle přitáhli do Jeruzaléma k židům a zabránili jim ve stavbě násilím a mocí.24Tak byla také zastavena práce na Božím domě v Jeruzalémě a zůstala zastavena až do druhého roku kralování perského krále Dareia.
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EZDRÁŠ 51Proroci Ageus a Zacharjáš, syn Idův, prorokovali židům v Judsku a v Jeruzalémě ve jménu Boha Izraele a napomínali je.2Tu se vzchopili Zerubábel, syn Šealtíelův, a Jéšua, syn Jósadakův, a začali budovat Boží dům v Jeruzalémě. A ti Boží proroci při nich stáli a posilovali je.3Tehdy k nim přišel Tatenaj, místodržitel zaeufratský, a Šetar-bóznaj se svými druhy a ptali se jich: „Kdo vám dal rozkaz stavět tento dům a obnovovat tuto svatyni?“4Odpověděli jsme jim tedy a sdělili jména mužů, kteří budovu stavěli.5A oko Boží bdělo nad židovskými staršími, takže jim nebránili stavět , dokud by nedošlo hlášení Dareiovi a nebyl od něho doručen list v této záležitosti.6Opis dopisu, který poslal Tatenaj, místodržitel zaeufratský, a Šetar-bóznaj a jeho druhové, úředníci ze Zaeufratí, králi Dareiovi.7Poslali mu zprávu, v níž bylo napsáno: „Králi Dareiovi nerušený pokoj!8Známo buď králi, že jsme přišli do judského kraje k domu velikého Boha. Ten je stavěn z kamenných kvádrů a do zdí se kladou trámy. Práce se koná svědomitě a dílo roste pod rukama.9Ptali jsme se těch starších, když jsme s nimi mluvili: Kdo vám dal rozkaz stavět tento dům a obnovovat tuto svatyni?10Také jsme se zeptali na jejich jména, abychom ti je mohli oznámit. Zapsali jsme jména mužů stojících v čele.11Oni nám podali tuto zprávu: ‚Jsme služebníci Boha nebes i země a stavíme tento dům, který už byl postaven dříve před mnoha lety. Stavěl a dokončil jej veliký izraelský král.12Když však naši otcové rozhněvali Boha nebes, vydal je do rukou Kaldejce Nebúkadnesara, krále babylónského. Ten zbořil tento dům a lid přesídlil do Babylónu.13Ale v prvním roce Kýra, krále nad Babylónem, vydal král Kýros rozkaz ke stavbě tohoto Božího domu.14Také nádoby z Božího domu, zlaté a stříbrné, které Nebúkadnesar odnesl z jeruzalémského chrámu a vnesl do chrámu babylónského, dal vynést král Kýros z babylónského chrámu a rozkázal je vydat muži jménem Šéšbasar, kterého ustanovil místodržitelem.15Poručil mu: Vezmi tyto nádoby a jdi, slož je v jeruzalémském chrámě. Boží dům buď postaven na původním místě!‘16Onen Šéšbasar přišel položit základy Božího domu v Jeruzalémě. Od té doby se buduje až dosud a ještě není dokončen.17Nyní tedy, uzná-li král za dobré, ať se hledá v královských archivech tam v Babylónu, zda je tomu tak, že král Kýros vydal rozkaz ke stavbě tohoto Božího domu v Jeruzalémě. Nechť je nám sdělena králova vůle v této záležitosti.“
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EZDRÁŠ 61Král Dareios tedy vydal rozkaz, aby se hledalo v archivu mezi poklady složenými kdesi v Babylónu.2Konečně našli v médské krajině v pevnosti Achmetě jeden svitek, v němž stálo: „Zápis:3V prvním roce svého kralování vydal král Kýros rozkaz o domě Božím v Jeruzalémě: Tento dům buď zase postaven na místě, kde se obětují oběti. Ať je od základů opraven. Jeho výška budiž šedesát loket, jeho šířka také šedesát loket.4Tři vrstvy budou vždy z kamenných kvádrů a jedna vrstva z nových trámů. Náklad bude uhrazen z královské pokladny.5Také zlaté a stříbrné nádoby z Božího domu, které odnesl Nebúkadnesar z jeruzalémského chrámu a donesl do Babylónu, ať jsou vráceny, ať přijdou do jeruzalémského chrámu na původní místo a jsou složeny v Božím domě.“6„Proto, Tatenaji, místodržiteli zaeufratský, a Šetar-bóznaji se svými druhy, úředníci, kteří jste v Zaeufratí: Nevměšujte se do té záležitosti7a nerušte práci na tom Božím domě! Judský místodržitel s židovskými staršími ať stavějí dům Boží na jeho původním místě.8Vydal jsem rozkaz, co máte udělat pro židovské starší, pokud jde o stavbu Božího domu. Z královských prostředků, z daní ze Zaeufratí, buď svědomitě a bez průtahu proplácen těm mužům potřebný obnos.9Vše nezbytné, býci, berani a beránci k zápalným obětem pro Boha nebes, pšenice, sůl, víno a olej ať jsou vydávány jeruzalémským kněžím podle jejich požadavků na každý den bez nedbalosti,10aby mohli přinášet vonné dary, libé Bohu nebes, a modlit se za život krále a jeho synů.11Vydal jsem též rozkaz: Každému, kdo by přestoupil tento výnos, buď vyrván trám z jeho domu a on na něm pověšen a přibit; a jeho dům ať je učiněn hnojištěm.12Bůh, který chce, aby tam přebývalo jeho jméno, ať zničí každého krále i národ, který by vztáhl ruku a přestoupil tento výnos a zbořil by Boží dům v Jeruzalémě. Já, Dareios, jsem vydal tento rozkaz. Ať je svědomitě prováděn!“13Tatenaj, místodržitel zaeufratský, a Šetar-bóznaj se svými druhy jednali svědomitě podle pokynů krále Dareia.14Židovští starší stavěli a dílo se jim dařilo, jak prorokovali proroci Ageus a Zacharjáš, syn Idův. Stavbu dokončili podle rozkazu Boha Izraele a podle rozkazu Kýra, Dareia a Artaxerxa, králů perských.15Dům byl dostavěn třetího dne měsíce adaru v šestém roce kralování krále Dareia.16I slavili Izraelci, kněží, levité i ostatní synové přesídlenců s radostí posvěcení domu Božího.17Při posvěcení Božího domu obětovali sto býků, dvě stě beranů, čtyři sta beránků a jako oběť za hřích celého Izraele dvanáct kozlů, podle počtu izraelských kmenů.18Ustanovili kněze podle tříd i levity podle skupin, aby vykonávali v Jeruzalémě bohoslužbu, jak je psáno v Knize Mojžíšově.19Potom čtrnáctého dne prvního měsíce slavili synové přesídlenců hod beránka.20Kněží i levité se do jednoho očistili. Všichni byli čisti. Zabíjeli velikonočního beránka pro všechny syny přesídlenců, pro své bratry kněze i pro sebe.21I jedli Izraelci, kteří se vrátili z přesídlení, i každý, kdo se k nim připojil a oddělil od nečistoty pohanů v zemi, aby se dotazoval Hospodina, Boha Izraele.22Po sedm dní slavili s radostí slavnost nekvašených chlebů, protože Hospodin jim způsobil radost, když jim naklonil srdce asyrského krále, aby je podpořil při díle Božího domu, domu Boha Izraele.
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PODNĚTY K ZAMYŠLENÍ
Přečtěte si 56. kapitolu „Élí a jeho synové“ (PP 575–580; NUD 280–282) a 61. kapitolu „Zavr-Přečtěte si 56. kapitolu „Élí a jeho synové“ (PP 575–580; NUD 280–282) a 61. kapitolu „Zavr-

žení“ (PP 616–626; NUD 306–310) z knihy žení“ (PP 616–626; NUD 306–310) z knihy Na úsvitu dějin.Na úsvitu dějin.
Boží vůli se podřídíme, když zemřeme svým touhám a ambicím. Tak se otevírá cesta Boží vůli se podřídíme, když zemřeme svým touhám a ambicím. Tak se otevírá cesta 

pro skutečnou službu jiným. Nestaneme-li se „živou obětí“ a nebudeme ustavičně otevřeni pro skutečnou službu jiným. Nestaneme-li se „živou obětí“ a nebudeme ustavičně otevřeni 
Božímu hlasu, nemůžeme žít pro Boha. Abychom skutečně podřídili své touhy vůli našeho Božímu hlasu, nemůžeme žít pro Boha. Abychom skutečně podřídili své touhy vůli našeho 
nebeského Otce, musíme si uvědomit, jak je nebezpečné spoléhat na sebe a na „náhrady“, nebeského Otce, musíme si uvědomit, jak je nebezpečné spoléhat na sebe a na „náhrady“, 
které používáme místo Božího slova a jeho moci. Podřídit se Boží vůli je jádrem křesťanské-které používáme místo Božího slova a jeho moci. Podřídit se Boží vůli je jádrem křesťanské-
ho života. Bůh může dopustit zkoušky, aby nás naučil závislosti na něm.ho života. Bůh může dopustit zkoušky, aby nás naučil závislosti na něm.

„Élího nedbalost je výstrahou pro každého otce i matku. V důsledku své neposvěcené „Élího nedbalost je výstrahou pro každého otce i matku. V důsledku své neposvěcené 
lásky a neochoty splnit nepříjemnou povinnost sklízel ve svých odpadlých synech ovoce lásky a neochoty splnit nepříjemnou povinnost sklízel ve svých odpadlých synech ovoce 
nepravosti. Před Bohem jsou vinni rodiče, kteří to dovolili, i děti, které se tak chovají. Kvůli nepravosti. Před Bohem jsou vinni rodiče, kteří to dovolili, i děti, které se tak chovají. Kvůli 
jejich přestoupení od nich nepřijme žádnou oběť ani dar.“ (CG 276) jejich přestoupení od nich nepřijme žádnou oběť ani dar.“ (CG 276) 

Otázky k rozhovoru
1.  Uvažujte, jakou nesmírnou lásku nám projevil Boží Syn, když jako člověk přišel na zem 

a zemřel za naše hříchy. Co v této souvislosti znamená sebeobětování a sebezapření 
pro dobro druhých? I když něco podobného nemůžeme udělat, je v tom princip, který 
bychom měli následovat. Jak se můžeme nechat vést příkladem sebezapření a podříze-
ní, který nám ukázal Ježíš na kříži?

2.  U mnoha lidí může představa podřízení se Bohu vyvolat strach – zvláště pokud dopře-
du netuší, co je čeká. Co byste poradili někomu, kdo spoléhá spíše na sebe než na Bo-
ha? Co byste mu řekli, abyste ho zbavili strachu z toho, že nezná – nebo nebude moci 
řídit – svou budoucnost?

3.  Modlete se ve třídě za lidi, pro které je obtížné podřídit se Boží vůli. Důvěra v Boží vůli 
je jediná cesta k trvalému pokoji. Jak jim můžete pomoci pochopit, že se mohou Bohu 
podřídit, protože pro ně chce to nejlepší? Jak může Bůh využít tvou pomoc, aby jiní po-
znali jeho lásku a ochotu postarat se o ně?

Praktický závěr
  Podělte se s ostatními ve skupině o to, co praktického jste se naučili z této lekce při 

studiu Bible. Jak lze toto naučení uvést do každodenního života?

Podněty k modlitbám
  Modlete se jeden za druhého, za své radosti i starosti.
  Modlete se spolu za ty, kteří z nějakého důvodu přestávají či již přestali navštěvovat 

vaše společenství. Jak jim můžete dát najevo, že je máte stále rádi?
  Modlete se i za  lidi ve svém okolí (přátele, sousedy, příbuzné…), kterým byste rádi 

představili Boží lásku.

Konkrétní modlitební seznam mé třídy sobotní školy:
______________________________________________________________________________   ______________________________________ ______________________________________  
______________________________________________________________________________   ______________________________________ ______________________________________  
______________________________________________________________________________   ______________________________________ ______________________________________
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Týden od 18. do 24. záříLekce Lekce 1313

1313

Kristova zkouška ohněm
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; Ř 6,23; Tt 1,2

Základní verš
„Kolem třetí hodiny zvolal Ježíš mocným hlasem: ‚Eli, Eli, lema sabachthani?‘, to jest: ‚Bože můj, 
Bože můj, proč jsi mě opustil?‘“ (Mt 27,46)

Naše uvažování o utrpení je vždy spojeno s otázkou původu hříchu a utrpení. Díky Bo-Naše uvažování o utrpení je vždy spojeno s otázkou původu hříchu a utrpení. Díky Bo-
žímu zjevení máme spolehlivou odpověď: Hřích a utrpení vznikly, neboť svobodné bytosti žímu zjevení máme spolehlivou odpověď: Hřích a utrpení vznikly, neboť svobodné bytosti 
zneužily Bohem darovanou svobodu. To nás přivádí k další otázce: Věděl Bůh předem, že zneužily Bohem darovanou svobodu. To nás přivádí k další otázce: Věděl Bůh předem, že 
stvořené bytosti padnou? Ano, ale očividně byl přesvědčen – jak napsal C. S. Lewis – že to stvořené bytosti padnou? Ano, ale očividně byl přesvědčen – jak napsal C. S. Lewis – že to 
„riziko stojí za to“.„riziko stojí za to“.

Riziko? Pro koho má nějaký smysl? Pro nás, zatímco Bůh sedí v nebesích na svém trůnu? Riziko? Pro koho má nějaký smysl? Pro nás, zatímco Bůh sedí v nebesích na svém trůnu? 
Ne, tak to není. Svoboda všech jeho inteligentních tvorů byla pro Boha posvátná. Než by Ne, tak to není. Svoboda všech jeho inteligentních tvorů byla pro Boha posvátná. Než by 
nám Bůh odepřel svobodu, raději přijal na sebe břemeno utrpení způsobené zneužitím naší nám Bůh odepřel svobodu, raději přijal na sebe břemeno utrpení způsobené zneužitím naší 
svobody. Toto utrpení se projevilo v životě a smrti Ježíše Krista, který vzal na sebe lidskou svobody. Toto utrpení se projevilo v životě a smrti Ježíše Krista, který vzal na sebe lidskou 
přirozenost a tím vytvořil mezi nebem a zemí spojení, které potrvá věčně.přirozenost a tím vytvořil mezi nebem a zemí spojení, které potrvá věčně.

Osnova lekce 
V závěrečné lekci se zaměříme na osobu Ježíše Krista. On je tím, kdo sám prošel velkým V závěrečné lekci se zaměříme na osobu Ježíše Krista. On je tím, kdo sám prošel velkým 

trápením, bolestí i smrtí. Zamyslíme se nad významem utrpení v jeho životě i nad tím, co se trápením, bolestí i smrtí. Zamyslíme se nad významem utrpení v jeho životě i nad tím, co se 
z toho můžeme naučit my.z toho můžeme naučit my.

•  L 2,7.22–24: Ježíšův vstup do života bolesti a trápení (neděle)•  L 2,7.22–24: Ježíšův vstup do života bolesti a trápení (neděle)
•  Mt 12,22–24; L 4,28–30: Ježíš a nepochopení jeho okolí (pondělí)•  Mt 12,22–24; L 4,28–30: Ježíš a nepochopení jeho okolí (pondělí)
•  Mk 14,32–36: Ježíšův zápas v Getsemane (úterý)•  Mk 14,32–36: Ježíšův zápas v Getsemane (úterý)
•  Mt 27: Ježíšovo odsouzení a smrt (středa)•  Mt 27: Ježíšovo odsouzení a smrt (středa)
•  Sk 14,22; Fp 1,29: Ježíšovo utrpení a naše trápení (čtvrtek)•  Sk 14,22; Fp 1,29: Ježíšovo utrpení a naše trápení (čtvrtek)

  Podělte se ve skupině o to, co jste v posledním týdnu zažili. Jak vás tento prožitek 
ovlivnil ve vašem duchovním životě?

  Řekněte ostatním o situaci, kdy jste v poslední době vnímali výrazný projev Boží 
přítomnosti ve vašem životě. Vyjádřete veřejně Bohu své poděkování.

Budování společenstvíBudování společenství
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DĚTSTVÍ
7I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně 
nenašlo místo pod střechou.
22Když uplynuly dny jejich očišťování podle zákona Mojžíšova, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby 
s ním předstoupili před Hospodina – 23jak je psáno v zákoně Páně: ‚vše, co je mužského rodu 
a otvírá život matky, bude zasvěceno Hospodinu‘ – 24a aby podle ustanovení Zákona obětovali 
dvě hrdličky nebo dvě holoubata. (L 2,7.22–24)

Osobní studium

Písmo nám o Ježíšově dětství poskytuje Písmo nám o Ježíšově dětství poskytuje 
jen velmi málo informací. Několik veršů jen velmi málo informací. Několik veršů 
nám však odhaluje okolnosti Ježíšova mládí nám však odhaluje okolnosti Ježíšova mládí 
a poměrů, do jakých se narodil.a poměrů, do jakých se narodil.

Uvažuj o úvodních verších L 2,7.22–24; viz Uvažuj o úvodních verších L 2,7.22–24; viz 
také Lv 12,6–8 a o textu Mt 2,1–18. Která zá-také Lv 12,6–8 a o textu Mt 2,1–18. Která zá-
kladní fakta se můžeme z těchto veršů dozvě-kladní fakta se můžeme z těchto veršů dozvě-
dět? Čemu musel Ježíš už od začátku čelit?dět? Čemu musel Ježíš už od začátku čelit?

Ježíš nebyl první ani poslední člověk, Ježíš nebyl první ani poslední člověk, 
jehož život poznamenala chudoba a proná-jehož život poznamenala chudoba a proná-
sledování hned od narození. Jedinečnost sledování hned od narození. Jedinečnost 
Ježíšova utrpení od nejútlejšího věku nám Ježíšova utrpení od nejútlejšího věku nám 
pomáhají pochopit i další okolnosti.pomáhají pochopit i další okolnosti.

Přečti si text J 1,46. Jakým dalším před-Přečti si text J 1,46. Jakým dalším před-
sudkům musel Ježíš čelit? Jak to mohlo sudkům musel Ježíš čelit? Jak to mohlo 
ovlivnit jeho život?ovlivnit jeho život?

S výjimkou Adama a Evy před pádem S výjimkou Adama a Evy před pádem 
do hříchu byl Ježíš jediným bezhříšným do hříchu byl Ježíš jediným bezhříšným 
člověkem žijícím na planetě Zemi. Ve své člověkem žijícím na planetě Zemi. Ve své 
čistotě a dokonalosti se ponořil do světa čistotě a dokonalosti se ponořil do světa 
hříchu. hříchu. 

Setkání s hříchem, pokušením a projevy Setkání s hříchem, pokušením a projevy 
hříchu na zemi v něm musely vyvolávat hříchu na zemi v něm musely vyvolávat 
bolest a pocit odloučenosti. Vždyť i my, bolest a pocit odloučenosti. Vždyť i my, 
přestože jsme vlivem hříchu otupělí, se přestože jsme vlivem hříchu otupělí, se 
často s hrůzou nebo s opovržením odvra-často s hrůzou nebo s opovržením odvra-
címe od zla, které kolem sebe vidíme. (Asi címe od zla, které kolem sebe vidíme. (Asi 
každý z nás však musí přiznat, že některé každý z nás však musí přiznat, že některé 
jiné projevy zla nám jsou více či méně sym-jiné projevy zla nám jsou více či méně sym-
patické. Viz v této souvislosti text Žd 12,4.) patické. Viz v této souvislosti text Žd 12,4.) 
Jak těžké to však muselo být pro Ježíše! Jak těžké to však muselo být pro Ježíše! 
Jaký propastný rozdíl musel být mezi ním Jaký propastný rozdíl musel být mezi ním 
a ostatními lidmi! Jaké utrpení musel pro-a ostatními lidmi! Jaké utrpení musel pro-
žívat!žívat!

Jaký postoj máš k projevům hříchu, které vidíš kolem sebe? Které projevy tě trápí nejvíc? 
A k čemu jsi naopak lhostejný? Co může způsobovat tvou lhostejnost nebo otupělost? 
Jaké další příčiny své lhostejnosti jsi našel? Co s tím můžeš dělat?

AplikaceAplikace
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6Když skončí dny jejího očišťování po synu nebo dceři, přivede ročního beránka k zápalné oběti a holoubě nebo hrdličku k oběti za hřích knězi ke vchodu do stanu setkávání.7On je přinese jako oběť před Hospodina a vykoná za ni smírčí obřady ; tak bude očištěna od svého krvotoku. To je řád pro ženu při narození chlapce nebo děvčete.8Jestliže si nemůže opatřit jehně, ať vezme dvě hrdličky nebo dvě holoubata, jedno k zápalné oběti a jedno k oběti za hřích. Kněz za ni vykoná smírčí obřady a bude čistá.“

-jcHB
Zvýraznění
1Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se:2„Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“3Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém;4svolal proto všechny velekněze a zákoníky lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit.5Oni mu odpověděli: „V judském Betlémě; neboť tak je psáno u proroka:6‚A ty, Betléme, v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu, Izraele.‘“7Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a podrobně se jich vyptal na čas, kdy se hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma a řekl:8„Jděte a pátrejte důkladně po tom dítěti; a jakmile je naleznete, oznamte mi, abych se mu i já šel poklonit.“9Oni krále vyslechli a dali se na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě.10Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí.11Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou; padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary – zlato, kadidlo a myrhu.12Potom, na pokyn ve snu, aby se nevraceli k Herodovi, jinudy odcestovali do své země.13Když odešli, hle, anděl Hospodinův se ukázal Josefovi ve snu a řekl: „Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu; neboť Herodes bude hledat dítě, aby je zahubil.“14On tedy vstal, vzal v noci dítě i jeho matku, odešel do Egypta15a byl tam až do smrti Herodovy. Tak se splnilo, co řekl Pán ústy proroka: ‚Z Egypta jsem povolal svého syna.‘16Když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali, rozlítil se a dal povraždit všecky chlapce v Betlémě a v celém okolí ve stáří do dvou let, podle času, který vyzvěděl od mudrců.17Tehdy se splnilo, co je řečeno ústy proroka Jeremiáše:18‚Hlas v Ráma je slyšet, pláč a veliký nářek; Ráchel oplakává své děti a nedá se utěšit, protože jich není.‘

-jcHB
Zvýraznění
Natanael mu namítl: „Z Nazareta? Co odtamtud může vzejít dobrého?“ Filip mu odpoví: „Pojď a přesvědč se!“
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Zvýraznění
Ještě jste v zápase s hříchem nemuseli prolít svou krev.
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Po | 19. září

ODMÍTNUTÝ A OPOVRHOVANÝ LIDMI
22Tehdy k němu přivedli posedlého, který byl slepý a němý; a uzdravil ho, takže ten němý mluvil 
i viděl. 23Zástupy žasly a říkaly: „Není to Syn Davidův?“ 24Když to slyšeli farizeové, řekli: „On 
nevyhání démony jinak než ve jménu Belzebula, knížete démonů.“ (Mt 12,22–24)
28Když to slyšeli, byli všichni v synagóze naplněni hněvem. 29Vstali, vyhnali ho z města a vedli ho 
až na sráz hory, na níž bylo jejich město vystavěno, aby ho svrhli dolů. 30On však prošel jejich 
středem a bral se dál. (L 4,28–30)
58Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám, dříve než se Abraham narodil, já jsem.“ 59Tu se 
chopili kamenů a chtěli je po něm házet. Ježíš se však ukryl v zástupu a vyšel z chrámu. (J 8,58.59)

Osobní studium

Uvažuj o textech Mt 12 ,22–24; L 4 ,21–30 Uvažuj o textech Mt 12 ,22–24; L 4 ,21–30 
a J 8,58.59. Nezapomínej na to, že Ježíš byl a J 8,58.59. Nezapomínej na to, že Ježíš byl 
Bůh, Stvořitel nebe i země, a přišel, aby ze-Bůh, Stvořitel nebe i země, a přišel, aby ze-
mřel jako oběť za hříchy celého světa. Jak mřel jako oběť za hříchy celého světa. Jak 
ti tyto verše ukazují na utrpení, jemuž Ježíš ti tyto verše ukazují na utrpení, jemuž Ježíš 
čelil během své služby na zemi?čelil během své služby na zemi?

Představitelé národa ani mnozí obyčej-Představitelé národa ani mnozí obyčej-
ní lidé nepochopili Ježíšův život, jeho činy ní lidé nepochopili Ježíšův život, jeho činy 
a učení. Ti, které přišel zachránit, ho odmítli a učení. Ti, které přišel zachránit, ho odmítli 
a nenáviděli. Je to podobné, jako když se mi-a nenáviděli. Je to podobné, jako když se mi-
lujícímu rodiči postaví na odpor dítě, které lujícímu rodiči postaví na odpor dítě, které 
však zároveň nutně potřebuje jeho pomoc. však zároveň nutně potřebuje jeho pomoc. 
Rodič je ochoten udělat pro své dítě všechno, Rodič je ochoten udělat pro své dítě všechno, 
ale ono ho odmítá, pohrdá jím a zavrhuje ho. ale ono ho odmítá, pohrdá jím a zavrhuje ho. 
A to i přesto, že rodič je často jediný člověk A to i přesto, že rodič je často jediný člověk 
na světě, kdo chce dítěti nezištně pomoci na světě, kdo chce dítěti nezištně pomoci 
a zachránit ho před záhubou. Ježíšova zku-a zachránit ho před záhubou. Ježíšova zku-
šenost zde na zemi byla podobně bolestná.šenost zde na zemi byla podobně bolestná.

Přečti si text Mt 23,37. Jak Ježíš snášel Přečti si text Mt 23,37. Jak Ježíš snášel 
odmítání? Co mu leželo na srdci? Co bylo odmítání? Co mu leželo na srdci? Co bylo 
skutečnou příčinou jeho utrpení? Trápil se skutečnou příčinou jeho utrpení? Trápil se 
kvůli sobě (jak to děláme my, když nás jiní kvůli sobě (jak to děláme my, když nás jiní 
odmítají), nebo z nějakého jiného důvodu? odmítají), nebo z nějakého jiného důvodu? 
Pokud ano, z jakého?Pokud ano, z jakého?

Každý z nás už pocítil pronikavou bolest Každý z nás už pocítil pronikavou bolest 
odmítnutí. Naše bolest se možná podobala odmítnutí. Naše bolest se možná podobala 
Kristově bolesti plynoucí z nesobecké lásky. Kristově bolesti plynoucí z nesobecké lásky. 
Tehdy nás netrápí ani tak samotné odmít-Tehdy nás netrápí ani tak samotné odmít-
nutí, ale spíše následky, které bude muset nutí, ale spíše následky, které bude muset 
nést člověk, který odmítl pomoc. (Možná to nést člověk, který odmítl pomoc. (Možná to 
byl někdo, na kom nám velmi záleží – a on byl někdo, na kom nám velmi záleží – a on 
odmítl přijmout spasení v Kristu.) Jak se asi odmítl přijmout spasení v Kristu.) Jak se asi 
musel cítit Ježíš, který si naplno uvědomo-musel cítit Ježíš, který si naplno uvědomo-
val velikost vlastního utrpení pro záchranu val velikost vlastního utrpení pro záchranu 
lidí, ale také následky, které by mělo odmít-lidí, ale také následky, které by mělo odmít-
nutí jeho daru. „Jeho [Kristova] nevinnost nutí jeho daru. „Jeho [Kristova] nevinnost 
byla příčinou toho, že satanovy útoky poci-byla příčinou toho, že satanovy útoky poci-
ťoval velmi intenzivně.“ (3SM 129)ťoval velmi intenzivně.“ (3SM 129)

Můžeš se od Ježíše naučit něčemu, co ti pomůže lépe se vyrovnávat s bolestí z odmítnutí? 
Jak to budeš uskutečňovat ve svém životě?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo byli k tobě posláni; kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, tak jako kvočna shromažďuje kuřátka pod svá křídla, a nechtěli jste!

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění
21Promluvil k nim: „Dnes se splnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli.“22Všichni mu přisvědčovali a divili se slovům milosti, vycházejícím z jeho úst. A říkali: „Což to není syn Josefův?“23On jim odpověděl: „Jistě mi řeknete toto přísloví: Lékaři, uzdrav sám sebe! O čem jsme slyšeli, že se dálo v Kafarnaum, učiň i zde, kde jsi doma.“24Řekl: „Amen, pravím vám, žádný prorok není vítán ve své vlasti.25Po pravdě vám říkám: Mnoho vdov bylo v Izraeli za dnů Eliášových, kdy se zavřelo nebe na tři a půl roku a na celou zemi přišel veliký hlad.26A k žádné z nich nebyl Eliáš poslán, nýbrž jen k oné vdově do Sarepty v zemi sidónské.27A mnoho malomocných bylo v Izraeli za proroka Elizea, a žádný z nich nebyl očištěn, jen syrský Náman.“
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JEŽÍŠ V GETSEMANE
32Přišli na místo zvané Getsemane. Ježíš řekl svým učedníkům: „Počkejte tu, než se pomodlím.“ 
33Pak vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana. Přepadla ho hrůza a úzkost. 34A řekl jim: „Má duše je 
smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte!“ 35Poodešel od nich, padl na zem a modlil se, aby ho, 
je-li možné, minula tato hodina. 36Řekl: „Abba, Otče, tobě je všecko možné; odejmi ode mne 
tento kalich, ale ne, co já chci, nýbrž co ty chceš.“ (Mk 14,32–36)

Osobní studium

Nic z utrpení, které musel Ježíš snášet bě-Nic z utrpení, které musel Ježíš snášet bě-
hem svého pozemského života, se nevy-hem svého pozemského života, se nevy-
rovná bolesti, kterou prožíval v posledních rovná bolesti, kterou prožíval v posledních 
hodinách před svou smrtí na kříži. Ježíšova hodinách před svou smrtí na kříži. Ježíšova 
oběť za hříchy světa byla plánována před oběť za hříchy světa byla plánována před 
stvořením světa (Ef 1,1–4; 2Tm 1,8.9; Tt 1,1.2). stvořením světa (Ef 1,1–4; 2Tm 1,8.9; Tt 1,1.2). 
Nyní se měl celý plán uskutečnit.Nyní se měl celý plán uskutečnit.

Co prozrazují následující verše o Kristo-Co prozrazují následující verše o Kristo-
vě utrpení v Getsemane?vě utrpení v Getsemane?
Mt 26,38.39Mt 26,38.39

Mk 14,33–36Mk 14,33–36

L 22,41–44L 22,41–44

„Potom poodešel, ale jen o kousek, aby „Potom poodešel, ale jen o kousek, aby 
jej viděli a slyšeli. Padl na zem. Viděl, jak jej viděli a slyšeli. Padl na zem. Viděl, jak 

jej hřích odděluje od Otce. Propast mu při-jej hřích odděluje od Otce. Propast mu při-
padala tak veliká, hluboká a temná, že se jí padala tak veliká, hluboká a temná, že se jí 
zhrozil. Smrtelnému zápasu však nemůže zhrozil. Smrtelnému zápasu však nemůže 
uniknout, svoji božskou moc nesmí použít. uniknout, svoji božskou moc nesmí použít. 
Jako člověk musí nést následky lidského Jako člověk musí nést následky lidského 
hříchu. Musí na sobě zakusit Boží hněv hříchu. Musí na sobě zakusit Boží hněv 
proti přestoupení. Kristus se octl v napros-proti přestoupení. Kristus se octl v napros-
to nové situaci. Jeho utrpení nejvýstižněji to nové situaci. Jeho utrpení nejvýstižněji 
popisují slova proroctví: ‚Probuď se, meči, popisují slova proroctví: ‚Probuď se, meči, 
proti mému pastýři , proti reku, mému proti mému pastýři , proti reku, mému 
společníku, je výrok Hospodina zástupů.‘ společníku, je výrok Hospodina zástupů.‘ 
(Za 13,7) Jako zástupce hříšníků a jejich (Za 13,7) Jako zástupce hříšníků a jejich 
záruka zakoušel Boží spravedlnost. Sám záruka zakoušel Boží spravedlnost. Sám 
na sobě poznal, co to znamená. Až dosud na sobě poznal, co to znamená. Až dosud 
se stále přimlouval za druhé, nyní toužil se stále přimlouval za druhé, nyní toužil 
po tom, aby se někdo přimlouval za něho.“ po tom, aby se někdo přimlouval za něho.“ 
(DA 686; TV 438)(DA 686; TV 438)

Uvažuj o tom, co Ježíš prožíval v Getsemane, kde na něj dolehla tíha hříchů celého světa. 
Nikdo z lidí nikdy nemusel a ani nebude muset podstoupit něco takového. Co se z toho 
dozvídáme o Boží lásce k nám? Jakou naději z toho můžeš čerpat pro sebe?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
1Pavel, z Boží vůle apoštol Ježíše Krista, bratřím věrným v Kristu Ježíši:2Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.3Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů;4v něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří.

-jcHB
Zvýraznění
8Nestyď se tedy vydávat svědectví o našem Pánu; ani za mne, jeho vězně, se nestyď, nýbrž snášej spolu se mnou všechno zlé pro evangelium. K tomu ti dá sílu Bůh,9který nás spasil a povolal svatým povoláním ne pro naše skutky, nýbrž ze svého rozhodnutí a z milosti, kterou nám daroval v Kristu Ježíši před věčnými časy10a nyní zjevil příchodem našeho Spasitele Ježíše Krista. On zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející život v evangeliu.

-jcHB
Zvýraznění
1Pavel, Boží služebník a apoštol Ježíše Krista, poslaný k tomu, aby Boží vyvolené přivedl k víře a k poznání pravdy našeho náboženství,2aby měli naději na věčný život, jejž slíbil pravdomluvný Bůh před věky, a ve svůj čas3zjevil své slovo v kázání, které mi bylo svěřeno z rozkazu našeho Spasitele Boha –4Titovi, vlastnímu synu ve společné víře: Milost a pokoj od Boha Otce a Krista Ježíše, našeho Spasitele.

-jcHB
Zvýraznění
38Tehdy jim řekl: „Má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte se mnou!“39Poodešel od nich, padl tváří k zemi a modlil se: „Otče můj, je-li možné, ať mne mine tento kalich; avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš.“

-jcHB
Zvýraznění
41Pak se od nich vzdálil, co by kamenem dohodil, klekl a modlil se:42„Otče, chceš-li, odejmi ode mne tento kalich, ale ne má, nýbrž tvá vůle se staň.“43Tu se mu zjevil anděl z nebe a dodával mu síly.44Ježíš v úzkostech zápasil a modlil se ještě usilovněji; jeho pot kanul na zem jako krůpěje krve.

-jcHB
Zvýraznění
Probuď se, meči, proti mému pastýři, proti reku, mému společníku, je výrok Hospodina zástupů. Bij pastýře a ovce se rozprchnou! K maličkým však obrátím svou ruku.

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení
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UKŘIŽOVANÝ BŮH

V poledne nastala tma po celé zemi až do tří hodin. (Mt 27,45)
51A hle, chrámová opona se roztrhla vpůli odshora až dolů, země se zatřásla, skály pukaly, 52hro-
by se otevřely a mnohá těla zesnulých svatých byla vzkříšena. (Mt 27,51.52)
Tu se chrámová opona roztrhla vpůli odshora až dolů. (Mk 15,38)

Osobní studium

Smrt ukřižováním byla snad nejhorším Smrt ukřižováním byla snad nejhorším 
trestem, k jakému mohli Římané někoho trestem, k jakému mohli Římané někoho 
odsoudit. Byla to strašná smrt. Každý, kdo odsoudit. Byla to strašná smrt. Každý, kdo 
byl odsouzen zemřít na kříži, to věděl. O co byl odsouzen zemřít na kříži, to věděl. O co 
víc Boží Syn! Je třeba si uvědomit, že Ježíš víc Boží Syn! Je třeba si uvědomit, že Ježíš 
nebyl žádný superman. Jeho tělo bylo stejně nebyl žádný superman. Jeho tělo bylo stejně 
křehké jako naše. Bolest, kterou cítil, když křehké jako naše. Bolest, kterou cítil, když 
ho bili, bičovali, když mu zatloukali hřeby ho bili, bičovali, když mu zatloukali hřeby 
do rukou a nohou a když se mu pod váhou do rukou a nohou a když se mu pod váhou 
těla trhaly rány, byla nesnesitelná. Ukřižo-těla trhaly rány, byla nesnesitelná. Ukřižo-
vání bylo vyhrazeno pro největší zločince. vání bylo vyhrazeno pro největší zločince. 
Jaká nespravedlnost, že Ježíš, zcela nevin-Jaká nespravedlnost, že Ježíš, zcela nevin-
ný, musel snášet takový úděl!ný, musel snášet takový úděl!

Jak však víme, Ježíš netrpěl jen tělesně. Jak však víme, Ježíš netrpěl jen tělesně. 
Na kříži šlo o víc než jen o kruté zabití ne-Na kříži šlo o víc než jen o kruté zabití ne-
vinného muže.vinného muže.

Ježíšovu smrt doprovázelo několik důle-Ježíšovu smrt doprovázelo několik důle-
žitých okolností, které svědčily o tom, že šlo žitých okolností, které svědčily o tom, že šlo 

o mnohem víc, než si tehdy většina lidí uvě-o mnohem víc, než si tehdy většina lidí uvě-
domovala. O jaké události šlo? Jaký význam domovala. O jaké události šlo? Jaký význam 
má každá z nich?má každá z nich?
Mt 27,45Mt 27,45

Mt 27,51.52Mt 27,51.52

Mk 15,38Mk 15,38

Ježíšova smrt nebyla jen nespravedlivou Ježíšova smrt nebyla jen nespravedlivou 
popravou nevinného člověka. Podle Bible popravou nevinného člověka. Podle Bible 
byl na Ježíše vylit Boží hněv za hříchy celé-byl na Ježíše vylit Boží hněv za hříchy celé-
ho lidstva. ho lidstva. 

To náš hřích nesl Ježíš na kříži. Ježíš To náš hřích nesl Ježíš na kříži. Ježíš 
nenesl následky nespravedlivého hněvu nenesl následky nespravedlivého hněvu 
namířeného proti hříšnému lidstvu. Ježíš namířeného proti hříšnému lidstvu. Ježíš 
nesl spravedlivé rozhořčení spravedlivého nesl spravedlivé rozhořčení spravedlivého 
Boha vůči hříchům celého světa. Ježíš sná-Boha vůči hříchům celého světa. Ježíš sná-
šel něco hlubšího, temnějšího a bolestivěj-šel něco hlubšího, temnějšího a bolestivěj-
šího, než může prožít nebo poznat jakýkoli šího, než může prožít nebo poznat jakýkoli 
člověk na zemi.člověk na zemi.

Každý z nás prochází zkouškami a trápením. Jakou nadějí a útěchou ti může být Ježíšovo 
utrpení na kříži za tvé hříchy?

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
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TRPÍCÍ BŮH

Všude tam posilovali učedníky a povzbuzovali je, aby vytrvali ve víře; říkali jim: „Musíme projít 
mnohým utrpením, než vejdeme do Božího království.“ (Sk 14,22)
Neboť vám je z milosti dáno netoliko v Krista věřit, ale pro něho i trpět. (Fp 1,29)
A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování. (2Tm 3,12)

Osobní studium

Lidé říkají: Dokud jsme tady na tomto světě, Lidé říkají: Dokud jsme tady na tomto světě, 
budeme trpět. Takový je úděl padlého stvo-budeme trpět. Takový je úděl padlého stvo-
ření. Bible nám nic jiného neslibuje. Co však ření. Bible nám nic jiného neslibuje. Co však 
opravdu říká Písmo?opravdu říká Písmo?

Uvažuj o úvodních textech. Co říkají Uvažuj o úvodních textech. Co říkají 
o utrpení?o utrpení?
Sk 14,22Sk 14,22

Fp 1,29Fp 1,29

2Tm 3,122Tm 3,12

I když procházíme utrpením a bolestí, měli I když procházíme utrpením a bolestí, měli 
bychom si uvědomit následující skutečnosti:bychom si uvědomit následující skutečnosti:
1. Ježíš Kristus trpěl více než kdokoli z nás. 1. Ježíš Kristus trpěl více než kdokoli z nás. 

Na kříži „nesl naše nemoci, naše bolesti Na kříži „nesl naše nemoci, naše bolesti 
na sebe vzal“ (Iz 53,4). Utrpení, kterým na sebe vzal“ (Iz 53,4). Utrpení, kterým 
procházíme my jako jednotlivci, nesl Je-procházíme my jako jednotlivci, nesl Je-
žíš za nás všechny. „Toho, který nepoznal žíš za nás všechny. „Toho, který nepoznal 
hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem…“ hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem…“ 
(2K 5,21). Ježíš trpěl tak, jak si to my, hříš-(2K 5,21). Ježíš trpěl tak, jak si to my, hříš-
né bytosti, ani neumíme představit.né bytosti, ani neumíme představit.

2. Bůh trpí v naší bolesti s námi. „Každým 2. Bůh trpí v naší bolesti s námi. „Každým 
jejich soužením byl sužován…“ (Iz 63,9). jejich soužením byl sužován…“ (Iz 63,9). 
Bůh slovy proroka Zacharjáše řekl: „Kdo Bůh slovy proroka Zacharjáše řekl: „Kdo 
se vás dotkne, dotkne se zřítelnice mého se vás dotkne, dotkne se zřítelnice mého 
oka“ (Za 2,12).oka“ (Za 2,12).

3. Když trpíme, pamatujme na to, co nám 3. Když trpíme, pamatujme na to, co nám 
dalo Ježíšovo utrpení. Díky Ježíšově obě-dalo Ježíšovo utrpení. Díky Ježíšově obě-
ti jsme dostali nádherná zaslíbení napl-ti jsme dostali nádherná zaslíbení napl-
něná nadějí a povzbuzením.něná nadějí a povzbuzením.
Jaká zaslíbení nacházíš v následujících Jaká zaslíbení nacházíš v následujících 

textech?textech?
J 10,28J 10,28

Ř 6,23Ř 6,23

Tt 1,2Tt 1,2

1J 2,251J 2,25

Na světě budeme prožívat bolest a utr-Na světě budeme prožívat bolest a utr-
pení. Máme však zaslíbení a naději. Díky pení. Máme však zaslíbení a naději. Díky 
Ježíši, díky tomu, že nesl trest za náš hřích, Ježíši, díky tomu, že nesl trest za náš hřích, 
díky zaslíbením evangelia se vírou v Krista díky zaslíbením evangelia se vírou v Krista 
můžeme stát dokonalými už teď. Máme za-můžeme stát dokonalými už teď. Máme za-
slíbení věčného života. Díky tomu, co pro slíbení věčného života. Díky tomu, co pro 
nás Ježíš udělal, jeho dokonalému životu nás Ježíš udělal, jeho dokonalému životu 
a oběti, můžeme mít jistotu, že náš život a oběti, můžeme mít jistotu, že náš život 
naplněný bolestí, zklamáním a ztrátami naplněný bolestí, zklamáním a ztrátami 
není nic víc než okamžik. Záblesk, který není nic víc než okamžik. Záblesk, který 
trvá jen krátkou chvíli a potom pomine. trvá jen krátkou chvíli a potom pomine. 
Toto zaslíbení máme jen díky Ježíšovu utr-Toto zaslíbení máme jen díky Ježíšovu utr-
pení, které nesl, aby jednoho dne, který pení, které nesl, aby jednoho dne, který 
brzy přijde, uviděl „z práce své užitek, jímž brzy přijde, uviděl „z práce své užitek, jímž 
nasycen bude“ (Iz 53,11; BK).nasycen bude“ (Iz 53,11; BK).

Na naplnění jakých zaslíbení se těšíš nejvíc? Proč? 

AplikaceAplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
Zbaven svého trápení spatří světlo , nasytí se tím, co zakusil. „Můj spravedlivý služebník získá spravedlnost mnohým; jejich nepravosti on na sebe vezme.

-jcHB
Zvýraznění
11Z práce duše své uzří užitek, jímž nasycen bude. Známostí svou ospravedlní spravedlivý služebník můj mnohé; nebo nepravosti jejich on sám ponese.

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění
27Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou28a já jim dávám věčný život: nezahynou navěky a nikdo je z mé ruky nevyrve.

-jcHB
Zvýraznění
Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.

-jcHB
Zvýraznění
2Aby měli naději na věčný život, jejž slíbil pravdomluvný Bůh před věky, a ve svůj čas

-jcHB
Zvýraznění
A to je zaslíbení, které on nám dal: život věčný.

-jcHB
Zvýraznění
Toto praví Hospodin zástupů, který mě poslal pro svoji slávu k pronárodům, které vás plenily: Kdo se vás dotkne, dotkne se zřítelnice mého oka.

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění
Každým jejich soužením byl sužován a anděl stojící před jeho tváří je zachraňoval; svou láskou a shovívavostí je vykupoval, bral je na svá ramena a nosil je po všechny dny dávné.

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění
Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen.

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení
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PODNĚTY K ZAMYŠLENÍ
Přečtěte si 74. kapitolu „V Getsemanské zahradě“ (DA 685–697; TV 437–444) a 78. kapitolu Přečtěte si 74. kapitolu „V Getsemanské zahradě“ (DA 685–697; TV 437–444) a 78. kapitolu 

„Ukřižování“ (DA 741–757; TV 476–486) z knihy „Ukřižování“ (DA 741–757; TV 476–486) z knihy Touha věků.Touha věků.
„Těmito slovy se Spasitel modlil třikrát. Třikrát se jeho lidská přirozenost zděsila po-„Těmito slovy se Spasitel modlil třikrát. Třikrát se jeho lidská přirozenost zděsila po-

slední vrcholné oběti. Najednou se mu před očima promítají dějiny lidstva. Vidí, že pokud slední vrcholné oběti. Najednou se mu před očima promítají dějiny lidstva. Vidí, že pokud 
budou přestupníci Božího zákona ponecháni sami sobě, zahynou. Vyvstávají před ním bída budou přestupníci Božího zákona ponecháni sami sobě, zahynou. Vyvstávají před ním bída 
a nářky hynoucího světa. Uvědomuje si, k jakému konci lidstvo neodvratně spěje, a je roz-a nářky hynoucího světa. Uvědomuje si, k jakému konci lidstvo neodvratně spěje, a je roz-
hodnut. Zachrání člověka za každou cenu. Přijímá svůj krvavý křest, aby umožnil milionům hodnut. Zachrání člověka za každou cenu. Přijímá svůj krvavý křest, aby umožnil milionům 
hynoucích lidí získat věčný život. Opustil nebesa, kde vládne čistota, štěstí a sláva, aby za-hynoucích lidí získat věčný život. Opustil nebesa, kde vládne čistota, štěstí a sláva, aby za-
chránil jednu ztracenou ovci – jeden svět, který upadl do hříchu. Své poslání splní. Stane se chránil jednu ztracenou ovci – jeden svět, který upadl do hříchu. Své poslání splní. Stane se 
smírčí obětí za lidstvo, které se rozhodlo pro hřích. V jeho modlitbě je vyjádřena naprostná smírčí obětí za lidstvo, které se rozhodlo pro hřích. V jeho modlitbě je vyjádřena naprostná 
odevzdanost: ‚Není-li možné, aby mne ten kalich minul, a musím-li jej pít, staň se tvá vůle.‘ odevzdanost: ‚Není-li možné, aby mne ten kalich minul, a musím-li jej pít, staň se tvá vůle.‘ 
(Mt 26,42)“ (TV 441; DA 690.691)(Mt 26,42)“ (TV 441; DA 690.691)

Otázky k rozhovoru
1.  Jak nám vědomí toho, že sám Bůh v osobě Ježíše Krista trpěl víc než kdokoliv z nás, 

pomáhá v našem trápení? Jaký význam by pro nás mělo mít to, že Ježíš za nás trpěl? 
V čem vám to může být útěchou? Při uvažování o tomto tématu vezměte v úvahu i násle-
dující citát: „Každým utrpením, které je důsledkem hříchu, trpěl i bezhříšný Boží Syn.“ 
(3SM 129) 

2.  Jaké zkoušky a těžkosti prožíval Ježíš? V čem se podobají těm našim? Čím se odlišu-
jí? Co se můžeme naučit z toho, jak je Ježíš snášel? Jak nám to může pomoci v našich 
zkouškách?

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

4.  Pokuste se shrnout naše společné studium v tomto čtvrtletí do několika stručných 
bodů. Na které otázky jste obdrželi odpověď? Které problémy zůstaly nezodpovězeny? 
Jak si můžeme být navzájem pomocí a povzbuzením, když přicházejí okolnosti, které 
v nás vyvolávají nejistotu a pochybnosti?

Praktický závěr
  Podělte se s ostatními ve skupině o to, co praktického jste se naučili z této lekce při 

studiu Bible. Jak lze toto naučení uvést do každodenního života?

Podněty k modlitbám
  Modlete se jeden za druhého, za své radosti i starosti.
  Modlete se spolu za ty, kteří z nějakého důvodu přestávají či již přestali navštěvovat 

vaše společenství. Jak jim můžete dát najevo, že je máte stále rádi?
  Modlete se i za  lidi ve svém okolí (přátele, sousedy, příbuzné…), kterým byste rádi 

představili Boží lásku.

Konkrétní modlitební seznam mé třídy sobotní školy:
______________________________________________________________________________   ______________________________________ ______________________________________  
______________________________________________________________________________   ______________________________________ ______________________________________

Pá | 23. září

 18:59

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení
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POUŽITÉ ZKRATKY

Biblické překlady
Standardně je v lekcích Průvodce studiem Bible používán Český ekumenický překlad (ČEP). Standardně je v lekcích Průvodce studiem Bible používán Český ekumenický překlad (ČEP). 
Pokud je použit jiný překlad, je u odkazu verše uvedena následující zkratka:Pokud je použit jiný překlad, je u odkazu verše uvedena následující zkratka:
B21 Bible, překlad 21. stoletíB21 Bible, překlad 21. století
BK  Bible kralickáBK  Bible kralická
ČSP  Český studijní překladČSP  Český studijní překlad

Díla Ellen G. Whiteové
U českých překladů knih Ellen G. Whiteové je uváděno nejnovější vydání z nakladatelství U českých překladů knih Ellen G. Whiteové je uváděno nejnovější vydání z nakladatelství 
Advent-Orion. Advent-Orion. 

Zkratka Zkratka  Anglický název Anglický název ZkratkaZkratka Český překladČeský překlad
COLCOL Christ ś Object LessonsChrist ś Object Lessons PMPM Perly moudrostiPerly moudrosti
DADA The Desire of AgesThe Desire of Ages TVTV Touha věkůTouha věků
EdEd EducationEducation VýchVých VýchovaVýchova
GCGC The Great ControversyThe Great Controversy VDVVDV Velké drama věkůVelké drama věků
MHMH The Ministry of HealingThe Ministry of Healing ŽNPŽNP Život naplněný pokojemŽivot naplněný pokojem
PKPK Prophets and KingsProphets and Kings OSUOSU Od slávy k úpadkuOd slávy k úpadku
PPPP Patriarchs and ProphetsPatriarchs and Prophets NUDNUD Na úsvitu dějinNa úsvitu dějin

ZkratkaZkratka Anglický názevAnglický název
CGCG Child GuidanceChild Guidance
MRMR Manuscript ReleasesManuscript Releases
MYPMYP Messages to Young PeopleMessages to Young People
SMSM Selected MessagesSelected Messages
T Testimonies for the ChurchTestimonies for the Church
ULUL The Upward LookThe Upward Look
YIYI The Youth’s InstructorThe Youth’s Instructor

Další materiály

ZkratkaZkratka Anglický názevAnglický název
BCBC The Seventh-day Adventist Bible CommentaryThe Seventh-day Adventist Bible Commentary
RHRH Advent Review and Sabbath HeraldAdvent Review and Sabbath Herald



Vážení a milí přátelé, Vážení a milí přátelé, 
seděli jsme s ostatními studenty na chodbě školy a čekali, až na nás také dojde řada. Když se ozvalo moje seděli jsme s ostatními studenty na chodbě školy a čekali, až na nás také dojde řada. Když se ozvalo moje 
jméno, hrklo ve mně – zkouška z matematiky nebyla nic příjemného. Když jsem se vypotácel zpět, oddechl jméno, hrklo ve mně – zkouška z matematiky nebyla nic příjemného. Když jsem se vypotácel zpět, oddechl 
jsem si – tak a zkouška je za mnou. Na schodech jsem potkal našeho pana profesora českého jazyka. Neče-jsem si – tak a zkouška je za mnou. Na schodech jsem potkal našeho pana profesora českého jazyka. Neče-
kaně mě zastavil a pozval mě k pololetní zkoušce. Cosi jsem koktal o tom, že ještě nejsem připraven a termín kaně mě zastavil a pozval mě k pololetní zkoušce. Cosi jsem koktal o tom, že ještě nejsem připraven a termín 
máme až za týden. Přísný pan profesor mávl rukou a pronesl velice zajímavou větu: „Na to, abych zjistil, co máme až za týden. Přísný pan profesor mávl rukou a pronesl velice zajímavou větu: „Na to, abych zjistil, co 
ve vás je, se nemusím obtěžovat zkoušením, to je příležitost pro vás, člověče, dozvědět se něco o sobě...“ve vás je, se nemusím obtěžovat zkoušením, to je příležitost pro vás, člověče, dozvědět se něco o sobě...“
Křesťané se často pokoušejí někam a nějak zařadit různé zlé věci, které se nám na tomto světě dějí. Někdy Křesťané se často pokoušejí někam a nějak zařadit různé zlé věci, které se nám na tomto světě dějí. Někdy 
se nám jeví jako nejlepší vysvětlení, že si nás Pán Bůh potřebuje vyzkoušet. Od mé nechtěné zkoušky se nám jeví jako nejlepší vysvětlení, že si nás Pán Bůh potřebuje vyzkoušet. Od mé nechtěné zkoušky 
uběhlo už několik desetiletí, a přesto si říkám, zda mě, prostého člověka, vševědoucí Hospodin zná snad uběhlo už několik desetiletí, a přesto si říkám, zda mě, prostého člověka, vševědoucí Hospodin zná snad 
hůře než kdysi náš velmi dobrý pan profesor. Možná je to trochu naopak. Zlé věci se na zlém světě prostě hůře než kdysi náš velmi dobrý pan profesor. Možná je to trochu naopak. Zlé věci se na zlém světě prostě 
dějí. A Hospodin? Ten udělá vždy vše pro to, abychom i údolím stínů prošli, nakolik je to možné, co nejlé-dějí. A Hospodin? Ten udělá vždy vše pro to, abychom i údolím stínů prošli, nakolik je to možné, co nejlé-
pe. A někdy nám i tyto nechtěné zkoušky odhalí i něco důležitého o nás samotných. pe. A někdy nám i tyto nechtěné zkoušky odhalí i něco důležitého o nás samotných. 

Marek Škrla, hospodář Česko-Slovenské unieMarek Škrla, hospodář Česko-Slovenské unie

Církev adventistů sedmého dne financuje většinu svých projektů z vlastních zdrojů prostřednictvím Církev adventistů sedmého dne financuje většinu svých projektů z vlastních zdrojů prostřednictvím 
různých sbírek. Každou sobotu proběhnou v našich shromážděních sbírky dvě. Jedna je určena na provoz různých sbírek. Každou sobotu proběhnou v našich shromážděních sbírky dvě. Jedna je určena na provoz 
místního sboru a druhá na podporu různých celosvětových misijních projektů. místního sboru a druhá na podporu různých celosvětových misijních projektů. 
Prostředky na podporu našeho místního sboru můžeme poslat i přímo na sborový účet. Prostředky na podporu našeho místního sboru můžeme poslat i přímo na sborový účet. 
Všem dárcům bych chtěl poděkovat za jejich ochotu podporovat práci církve v naší zemi i v prostoru Všem dárcům bych chtěl poděkovat za jejich ochotu podporovat práci církve v naší zemi i v prostoru 
světa kolem nás.světa kolem nás.
Informace pro pokladníky sborů – misijní sbírky jsou odesílány na účet příslušného sdružení. První část Informace pro pokladníky sborů – misijní sbírky jsou odesílány na účet příslušného sdružení. První část 
variabilního symbolu je ve sloupci VS, druhá část variabilního symbolu je přidělené číslo sboru.variabilního symbolu je ve sloupci VS, druhá část variabilního symbolu je přidělené číslo sboru.

Plán tematických sobot, týdnů a sbírek v roce 2022Plán tematických sobot, týdnů a sbírek v roce 2022 

Téma sobotyTéma soboty SbírkaSbírka VSVS

Červenec Červenec 

2. 7.2. 7. Den modlitby a půstuDen modlitby a půstu

9. 7.9. 7. Den misie, Sbírka pro celosvětovou misiiDen misie, Sbírka pro celosvětovou misii Sbírka pro  GKSbírka pro  GK 1414

16. 7.16. 7. Den evangelizace prostřednictvím médiíDen evangelizace prostřednictvím médií

23. 7.23. 7. Sobota dětíSobota dětí

30. 7.30. 7.

SrpenSrpen

6. 8.6. 8. Den evangelizace prostřednictvím projektů Globální misieDen evangelizace prostřednictvím projektů Globální misie

13. 8.13. 8. Den zakládání sborůDen zakládání sborů

20. 8.20. 8. Den vzděláváníDen vzdělávání

27. 8.27. 8. Den prevence zneužívání a domácího násilíDen prevence zneužívání a domácího násilí

Září Září 

3. 9.3. 9. Sbírka na stavební projekty sdruženíSbírka na stavební projekty sdružení Sbírka stavebníSbírka stavební 3636

10. 9. 10. 9. Týden rodinné soudržnosti (4.-10. 9.), Sbírka pro celosvětovou misiiTýden rodinné soudržnosti (4.-10. 9.), Sbírka pro celosvětovou misii Sbírka pro  GKSbírka pro  GK 1414

17. 9.17. 9. Den Klubu PathfinderDen Klubu Pathfinder

24. 9.24. 9. Sbírka 13. soboty pro Jihoamerickou divizi Sbírka 13. soboty pro Jihoamerickou divizi Sbírka 13. sobotySbírka 13. soboty 1313



PŘÍBĚHY
O PŘÍLEŽITOSTI
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SETKÁNÍ 
S NEVIDITELNÝM
LUDVÍK ŠVIHÁLEK

„Co je důležité, je očím neviditelné,“ prozra-
dila liška malému princi ve známém příběhu 
Antoina de Saint-Exupéryho. Ludvík Švihálek 
nás zve k úvahám nad neviditelnými věcmi, 
které ale tvoří podstatu našich vztahů, víry 
v Boha i samotného bytí. Na pozadí myšle-
nek významných postav minulosti a svých 
osobních postřehů autor vykresluje běh dějin 
jako výsledek objevování neviditelného. 
Stejné hledání je však trvalou součástí i nás 
samých. Bez setkání se svým vnitřním já 
a s neviditelným Zachráncem nenajdeme 
smysl všech věcí. Protože to opravdu důležité, 
je očím neviditelné.

10 × 15 cm / 184 stran / brožura / 35 Kč
ve spolupráci s oddělením evangelizace
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22NABÍDKOVÝ LIST 

    MOŽNOST OBJEDNÁNÍ
 Advent-Orion, spol. s r. o. 

 Roztocká 44/5, 160 00 Praha 6 – Sedlec
 tel.: 558 359 100, 603 553 628
 e-mail: expedice@adventorion.cz
 www.adventorion.cz

 Prostřednictvím sborového traktátníka   
 doručení v příští zásilce do vašeho sboru  

(neplatí se poštovné ani balné).
 Osobní objednání – zásilky jsou expedovány   

 po obdržení objednávky na adresu 
 objednatele (poštovné a balné ve výši 100 Kč).

NOVINKY



15 × 21 cm / 140 stran / brožura / 29 Kč

15 × 21 cm / 228 stran / brožura / 47 Kč

15 × 21 cm / 92 stran / brožura / 23 Kč

Ellen Gould Whiteová
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Přečetli jsme si je, oslovily nás…
… A CHCEME JE SDÍLET SE SVÝMI PŘÁTELI.
ve spolupráci s oddělením evangelizace

MISIE KNIHAMI

Ellen Gould Whiteová
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     SERIÁLY PRO VÁS A VAŠE PŘÁTELE…

PŘÍBĚHY PRO DĚTI 
HopeTV pro vaše děti připravila 
sedmidílnou sérii křesťanských 
písniček a povídání, v níž pastor Radek 
Jonczy s dětmi zpívá a vypráví jim 
příběhy ze života. Z Příběhů pro děti 
si každý může odnést poučení o Bohu, 
kamarádství, pomoci i odvaze.

Důkaz o Bohu 2

Nechte se oslovit přímočarým 
a srozumitelným poselstvím Kornelia 
Novaka. Druhá řada seriálu rozhovorů 
s tímto misionářem a pouličním 
kazatelem je na téma Boží uzdravení 
a Ježíš Kristus. Kornelia Novaka 
zpovídá Martin Hasík.

KOHOUTI KOKRHAJÍ
VŠUDE STEJNĚ 
Jan Bárta, výtvarník a někdejší ředitel 
humanitární organizace ADRA, vám 
přináší zajímavé a hluboce lidské 
postřehy ze svých pracovních cest po 
celém světě. Série je zpracována do 
podoby audioknihy.

Utopie

Je opravdu víra křesťanů utopií? Čemu 
vlastně následovníci Krista věří a proč? 
Devatenáct témat se pokouší na tyto 
otázky odpovědět a ukázat, že víra 
rozhodně utopií bý t nemusí.

VELK Ý PŘÍBĚH BIBLE III.
Jaký je vlastně základní příběh, který 
nám chce celá Bible sdělit? Nabízíme 
vám sérii přednášek Daniela Dudy 
s názvem „Velký příběh Bible“. Záznam 
je opatřen znakovým jazykem a je tedy 
vhodný ke sdílení s neslyšícími lidmi.

Projekt rodina

Kdysi byla fungující rodina samozřej-
mostí, dnes je spíše vzácností... Proto 
vznikl Projekt rodina – seriál, v němž 
nás vztahová poradkyně Milena 
Mikulková provede celou problema-
tikou vztahů a rodinného života.

Misie adventistů ve světě

Projekt Identita vznikl jako reakce na stěžejní otázky 
členů Církve adventistů sedmého dne. Otázky týkající 
se základů a specifi k jejich víry. Identita se pokouší 
na některé z nich odpovědět.

Hledání 2

Seriál Hledání 2 sklidil po celém světě již mnoho 
ocenění a svým moderním zpracováním může 
i vám pomoci seznámit vaše přátele s křesťanstvím 
a nenásilnou formou je oslovit poselstvím evangelia. 

ON-LINE K PROHLÍŽENÍ         www.hopetv.cz          www.facebook.com/hopetv







INTERNETOVÉ STRÁNKY SOBOTNÍ ŠKOLY http://sobotniskola.casd.cz

AUDIOKNIHY



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2003
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Euroscale Coated v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA1)
  /PDFXOutputCondition (ISO 12647-2)
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF0633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F006200650020005000440046002006450646062706330628062900200644063906310636002006480637062806270639062900200648062B06270626064200200627064406230639064506270644002E00200020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644062A064A0020062A0645002006250646063406270626064706270020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F00620061007400200648002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020064806450627002006280639062F0647002E>
    /BGR <FEFF04180437043F043E043B043704320430043904420435002004420435043704380020043D0430044104420440043E0439043A0438002C00200437043000200434043000200441044A0437043404300432043004420435002000410064006F00620065002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D04420438002C0020043F043E04340445043E0434044F044904380020043704300020043D04300434043504360434043D043E00200440043004370433043B0435043604340430043D0435002004380020043F04350447043004420430043D04350020043D04300020043104380437043D0435044100200434043E043A0443043C0435043D04420438002E00200421044A04370434043004340435043D043804420435002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0433043004420020043404300020044104350020043E0442043204300440044F0442002004410020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002004380020043F043E002D043D043E043204380020043204350440044104380438002E>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200036002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002c0020006500740020006c0075007500610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002c0020006d0069007300200073006f00620069007600610064002000e4007200690064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020007500730061006c006400750073007600e400e4007200730065006b0073002000760061006100740061006d006900730065006b00730020006a00610020007000720069006e00740069006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500200073006100610062002000610076006100640061002000760061006900640020004100630072006f0062006100740020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B1002000410064006F006200650020005000440046002003BA03B103C403AC03BB03BB03B703BB03B1002003B303B903B1002003B103BE03B903CC03C003B903C303C403B7002003C003C103BF03B203BF03BB03AE002003BA03B103B9002003B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003B503C003B103B303B303B503BB03BC03B103C403B903BA03CE03BD002003B503B303B303C103AC03C603C903BD002E0020002003A403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003C003BF03C5002003B803B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303B703B803BF03CD03BD002003B103BD03BF03AF03B303BF03C503BD002003BC03B50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002003BA03B103B9002003BD03B503CC03C403B503C103B503C2002003B503BA03B403CC03C303B503B903C2002E>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105E705D105D905E205D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05EA05D005D905DE05D905DD002005DC05EA05E605D505D205D4002005D505DC05D405D305E405E105D4002005D005DE05D905E005D505EA002005E905DC002005DE05E105DE05DB05D905DD002005E205E105E705D905D905DD002E0020002005E005D905EA05DF002005DC05E405EA05D505D7002005E705D505D105E605D90020005000440046002005D1002D0020004100630072006F006200610074002005D505D1002D002000410064006F006200650020005200650061006400650072002005DE05D205E805E105D400200036002E0030002005D505DE05E205DC05D4002E>
    /HRV <FEFF004F0076006500200070006F0073007400610076006B00650020006B006F00720069007300740069007400650020006B0061006B006F0020006200690073007400650020007300740076006F00720069006C0069002000410064006F00620065002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400650020006B006F006A00690020007300750020007000720069006B006C00610064006E00690020007A006100200070006F0075007A00640061006E00200070007200650067006C006500640020006900200069007300700069007300200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E006100740061002E0020005300740076006F00720065006E0069002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400690020006D006F006700750020007300650020006F00740076006F007200690074006900200075002000700072006F006700720061006D0069006D00610020004100630072006F00620061007400200069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002000690020006E006F00760069006A0069006D0020007600650072007A0069006A0061006D0061002E>
    /HUN <FEFF0045007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002000fc007a006c00650074006900200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006d00650067006200ed007a00680061007400f30020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300e900720065002000e900730020006e0079006f006d00740061007400e1007300e10072006100200061006c006b0061006c006d00610073002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b006100740020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e002000200041007a002000ed006700790020006c00e90074007200650068006f007a006f007400740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002c0030002d0073002000e900730020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006900760061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d0069002000730075006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c002000740069006e006b0061006d0075007300200076006500720073006c006f00200064006f006b0075006d0065006e00740061006d00730020006b006f006b0079006200690161006b006100690020007000650072017e0069016b007201170074006900200069007200200073007000610075007300640069006e00740069002e002000530075006b00750072007400750073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002000670061006c0069006d006100200061007400690064006100720079007400690020007300750020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006200650069002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF004c006900650074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020007000690065006d01130072006f00740069002000640072006f01610061006900200075007a01460113006d0075006d006100200064006f006b0075006d0065006e0074007500200073006b00610074012b01610061006e0061006900200075006e0020006400720075006b010101610061006e00610069002e00200049007a0076006500690064006f0074006f0073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075007300200076006100720020006100740076011300720074002c00200069007a006d0061006e0074006f006a006f0074002000700072006f006700720061006d006d00750020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006100690020006a00610075006e0101006b0075002000760065007200730069006a0075002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065006c006c00650072002e>
    /POL <FEFF004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006C0069007A00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006E007400720075002000610020006300720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065002000410064006F006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006E007400720075002000760069007A00750061006C0069007A006100720065002000640065002000EE006E00630072006500640065007200650020015F0069002000700065006E00740072007500200069006D007000720069006D006100720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065006C006F007200200064006500200061006600610063006500720069002E00200044006F00630075006D0065006E00740065006C00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006F00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006F0062006100740020015F0069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200073006100750020007600650072007300690075006E006900200075006C0074006500720069006F006100720065002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C043704430439044204350020044D044204380020043F043004400430043C043504420440044B0020043F0440043800200441043E043704340430043D0438043800200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F0020043D0430043404350436043D043E0433043E0020043F0440043E0441043C043E044204400430002004380020043F043504470430044204380020043104380437043D04350441002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002E00200421043E043704340430043D043D044B043500200434043E043A0443043C0435043D0442044B00200050004400460020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B0442044C002C002004380441043F043E043B044C04370443044F0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020043B04380431043E00200438044500200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804350020043204350440044104380438002E>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200073006c00fa017e006900610020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f007600200076006f00200066006f0072006d00e100740065002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300fa002000760068006f0064006e00e90020006e0061002000730070006f013e00610068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f00760061006e006900650020006100200074006c0061010d0020006f006200630068006f0064006e00fd0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e002000200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200076006f00200066006f0072006d00e10074006500200050004400460020006a00650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d00650020004100630072006f0062006100740020006100200076002000700072006f006700720061006d0065002000410064006f006200650020005200650061006400650072002c0020007600650072007a0069006900200036002e003000200061006c00650062006f0020006e006f007601610065006a002e>
    /SLV <FEFF005400650020006E006100730074006100760069007400760065002000750070006F0072006100620069007400650020007A00610020007500730074007600610072006A0061006E006A006500200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002000410064006F006200650020005000440046002C0020007000720069006D00650072006E006900680020007A00610020007A0061006E00650073006C006A006900760020006F0067006C0065006400200069006E0020007400690073006B0061006E006A006500200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002E0020005500730074007600610072006A0065006E006500200064006F006B0075006D0065006E0074006500200050004400460020006A00650020006D006F0067006F010D00650020006F00640070007200650074006900200073002000700072006F006700720061006D006F006D00610020004100630072006F00620061007400200069006E002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200074006500720020006E006F00760065006A01610069006D0069002E>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0130015f006c006500200069006c00670069006c0069002000620065006c00670065006c006500720069006e0020006700fc00760065006e0069006c0069007200200062006900e70069006d006400650020006700f6007200fc006e007400fc006c0065006e006d006500730069006e0065002000760065002000790061007a0064013100720131006c006d006100730131006e006100200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e0020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e002000500044004600200064006f007300790061006c0061007201310020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006500200073006f006e00720061006b00690020007300fc007200fc006d006c0065007200690079006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043A043E0440043804410442043E043204430439044204350020044604560020043F043004400430043C043504420440043800200434043B044F0020044104420432043E04400435043D043D044F00200434043E043A0443043C0435043D044204560432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F044004380437043D043004470435043D0438044500200434043B044F0020043D0430043404560439043D043E0433043E0020043F0435044004350433043B044F04340443002004560020043404400443043A0443002004340456043B043E04320438044500200434043E043A0443043C0435043D044204560432002E0020042104420432043E04400435043D04560020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0436043D04300020043204560434043A04400438043204300442043800200437043000200434043E043F043E043C043E0433043E044E0020043F0440043E043304400430043C04380020004100630072006F00620061007400200456002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020044204300020043F04560437043D04560448043804450020043204350440044104560439002E>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
    /CZE <FEFF0054006f0074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd006300680020006b0065002000730070006f006c00650068006c0069007600e9006d0075002000700072006f0068006c00ed017e0065006e00ed002000610020007400690073006b00750020006f006200630068006f0064006e00ed0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074016f002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006c007a00650020006f007400650076015900ed007400200076002000610070006c0069006b0061006300ed006300680020004100630072006f006200610074002000610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




