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� Texty na tento týden – Dt 6:5; 31:9–27; � 3:19–23; Zj 12:17; 14:12; Mk 6:25–27; Žd 5:8 
 

� Základní verš 
„Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou.“       
(Dt 6:5) 
 

   Ve snaze varovat Galatské p�ed zákonictvím Pavel napsal: „Kdyby tu byl zákon, který by mohl dát život, 
pak by vskutku spravedlnost byla ze zákona.“ (Ga 3,21) Pokud by n�jaký zákon mohl „oživovat“, byl by to 
jist� Boží zákon. A p�ece Pavel upozor�uje na to, že nám h�íšník�m ani Boží zákon nem�že dát život. Pro�? 
„Ale podle Písma je všechno v zajetí h�íchu, aby se zaslíbení, dané ví�e v Ježíše Krista, splnilo t�m, kdo 
v��í.“ (Ga 3,22) 
   Pokud však zákon nem�že dát h�íšník�m život, jaký jiný význam má než ukázat, že pot�ebujeme milost? 
Má tedy zákon pouze negativní funkci, má nám jen ukazovat naše h�íchy? Ne. Zákon nám také p�edstavuje, 
jaký je Boží ideál pro náš život, ke kterému máme díky jeho milosti sm��ovat jako zachrán�ní lidé. Život, 
jaký žil Ježíš. Práv� to má tvo�it podstatu skute�né výchovy. která nás má vést a formovat k životu založe-
nému na p�ijetí milosti, ví�e a vd��né poslušnosti Krista. Tento týden budeme p�emýšlet o roli Božího záko-
na jako nástroje, který B�h používá pro náš r�st v k�es�anské zkušenosti. Podíváme se, co nás zákon m�že 
nau�it o ví�e, milosti a lásce našeho Boha k h�íšnému lidstvu. 
 

� Týden ve zkratce: 
- Milovat a bát se Boha 
- Zákon – sv�dek proti vám 
- Aby se ti da�ilo 
- Když dva d�lají totéž… 
- Ježíš, náš vzor 
- Podn�ty k zamyšlení 

 

NE 11. �íjna – Milovat a bát se Boha 
Dt 31:9-13  „9I napsal Mojžíš tento zákon a p�edal jej kn�žím, Léviovc�m, kte�í nosili schránu Hospodi-
novy smlouvy, i všem izraelským starším. 10Mojžíš jim p�ikázal: „Každého sedmého roku, v roce ur�eném 
k promíjení dluhu, o slavnosti stánk�, 11až p�ijde celý Izrael, aby se ukázal p�ed tvá�í Hospodina, tvého 
Boha, na míst�, které vyvolí, budeš p�ed�ítat tento zákon p�ed celým Izraelem, aby jej slyšeli. 12Shromáždi 
lid, muže i ženy a d�ti i hosta, který žije v tvých branách, aby slyšeli a u�ili se bát Hospodina, vašeho 
Boha, a bedliv� dodržovali všechna slova tohoto zákona. 13Též jejich synové, kte�í ho ješt� neznají, a� 
poslouchají a u�í se bát Hospodina, vašeho Boha, po všechny dny, co budete žít v zemi, do níž p�ejdete 
p�es Jordán, abyste ji obsadili.“ 
PO 12. �íjna – Zákon – sv�dek proti vám 
Dt 31:24-27  „24Když Mojžíš dokon�il zápis slov tohoto zákona do knihy, 25p�ikázal lévijc�m nosícím 
schránu Hospodinovy smlouvy: 26„Vezm�te knihu tohoto zákona a uložte ji po stran� schrány smlouvy 
Hospodina, vašeho Boha. Tam bude proti tob� sv�dkem. 27Vždy� já znám tvou vzdorovitost a tvou tvrdou 
šíji: Hle, už dnes, kdy ješt� mezi vámi žiji, vzdorujete Hospodinu; tím spíše po mé smrti!““ 
� 3:19-23  „19Víme, že co zákon �íká, �íká t�m, kdo jsou pod zákonem, aby byla uml�ena každá ústa a aby 
celý sv�t byl p�ed Bohem usv�d�en z viny. 20Vždy� ze skutk� zákona „nebude p�ed ním nikdo ospravedl-
n�n“, nebo� ze zákona pochází poznání h�íchu. 21Nyní však je zjevena Boží spravedlnost bez zákona, 
dosv�d�ovaná zákonem i proroky, 22Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všecky, kdo v��í. Není 
totiž rozdílu: 23všichni zh�ešili a jsou daleko od Boží slávy.“ 
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PÁ 16. �íjna – Podn�ty k zamyšlení 
 

   „Láska, základ stvo�ení a vykoupení, je i základem správného vzd�lávání. Jasn� to vystihuje zákon, který 
nám B�h dal jako pr�vodce životem. První velké p�ikázání zní: ‚Miluj Hospodina, Boha svého, z celého 
svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí.‘ (L 10,27) Milovat toho, který je neko-
ne�ný a jediný všev�doucí, celou svou silou, myslí a srdcem znamená nejvyšší rozvoj všech našich schop-
ností. V celé naší bytosti – v t�le, mysli a duchu – se tak obnovuje Boží obraz. 
   Druhé p�ikázání je podobné prvnímu: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘ (Mt 22,39) Zákon lásky nás 
tak vede k tomu, abychom své t�lo, mysl a duši dali do služby Bohu a našim bližním. Tato služba, p�i které 
se stáváme požehnáním pro druhé, p�ináší nejv�tší požehnání nám samotným. V pozadí opravdového rozvo-
je stojí vždy nesobeckost. Nesobecká služba napomáhá plnému rozvinutí našich schopností. Stále více se 
stáváme ‚ú�astnými božské p�irozenosti‘ (2 Pt 1,4). Jsme p�ipravováni pro nebe, protože nebe p�ijímáme do 
svých srdcí.“ (Ed 16; Vých 10.11) 
 

� 
 
Otázky k rozhovoru 
1. Podobn� jako starý Izrael, i my máme Boha milovat a zárove� se ho bát (Mt 22,37; Zj 14,7). Ve t�íd� 
mluvte o tom, jak m�žeme tyto dv� v�ci spojit. Hledejte odpov�� na otázku: Pro� tato dv� p�ikázání nejsou 
ve vzájemném rozporu? 
Mt 22:37  „On mu �ekl: „‚Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘“ 
Zj 14:7  „Volal mocným hlasem: „Bojte se Boha a vzdejte mu �est, nebo� nastala hodina jeho soudu; poklekn�te p�ed 
tím, kdo u�inil nebe, zemi, mo�e i prameny vod.“ 
 

2. Jaký je rozdíl mezi stanovením standardu a vytvo�ením pravidla? Je podle vás adventismus více o stano-
vení vysokých standard� v komunit� v��ících, nebo o vytvá�ení pravidel, která tuto komunitu sjednocují? Co 
�íká Písmo o stanovení vysokých standard� pro sebe sama? Pro rodinu? Pro sbor, církev? 
 

3. Jak dosáhnout správné rovnováhy mezi tím, že Boží zákon budeme poslouchat, a zárove� si budeme 
uv�domovat, že tato poslušnost nám nezajiš�uje spasení? 
 

4. P�e�t�te si Žalm 119. Všimn�te si, jak �asto se v n�m zmi�ují pojmy poslušnost, svoboda, zákony, pravi-
dla a p�íkazy. Co nám chce autor žalmu �íct o t�chto tématech? 
 

 
� 
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3Jeho stáda �ítala sedm tisíc ovcí, t�i tisíce velbloud�, p�t set sp�ežení skotu a p�t set oslic. M�l také velmi mnoho služeb-
nictva. Ten muž p�ed�il všechny syny dávnov�ku. 4Jeho synové strojívali doma hodokvasy, každý ve sv�j den, a zvali i své 
t�i sestry, aby s nimi hodovaly a pily. 5Když uplynuly dny hodokvasu, Jób pro n� posílal a posv�coval je. Za �asného jitra 
ob�toval ob�ti zápalné za každého z nich; �íkal si totiž: „Možná, že moji synové zh�ešili a zlo�e�ili v srdci Bohu.“ Tak 
�inil Jób po všechny dny. 6Nastal pak den, kdy p�išli synové Boží, aby p�edstoupili p�ed Hospodina; p�išel mezi n�            
i satan. 7Hospodin se satana zeptal: „Odkud p�icházíš?“ Satan Hospodinu odpov�d�l: „Procházel jsem zemi k�ížem 
krážem.“ 8Hospodin se satana zeptal: „Zdalipak sis všiml mého služebníka Jóba? Nemá na zemi sob� rovného. Je to muž 
bezúhonný a p�ímý, bojí se Boha a vyst�íhá se zlého.“ 9Satan však Hospodinu odpov�d�l: „Cožpak se Jób bojí Boha 
bezd�vodn�? 10Vždy� jsi ho ze všech stran ohradil, rovn�ž jeho d�m a všechno, co má. Dílu jeho rukou žehnáš a jeho 
stáda se na zemi rozmohla. 11Ale jen vztáhni ruku a zasáhni všechno, co má, hned ti bude do o�í zlo�e�it.“ 12Hospodin na 
to satanovi odv�til: „Nuže, m�j si moc nade vším, co mu pat�í, pouze na n�ho ruku nevztahuj.“ A satan od Hospodina 
odešel. 13Nastal pak den, kdy Jóbovi synové a dcery hodovali a pili víno v dom� svého prvorozeného bratra. 14Tu p�išel     
k Jóbovi posel a �ekl: „Práv� orali s dobytkem a p�i n�m se popásaly oslice. 15Vtom p�itrhli Šebovci, pobrali je a �ele� 
pobili ost�ím me�e. Unikl jsem jenom já a oznamuji ti to .“ 16Ješt� nedomluvil, když p�išel další a �ekl: „Z nebe spadl 
Boží ohe�, zachvátil ovce a �ele� poz�el. Unikl jsem jenom já a oznamuji ti to .“ 17Ješt� nedomluvil, když p�išel další       
a �ekl: „Kaldejci rozd�lení do t�í houf� napadli velbloudy, pobrali je a �ele� pobili ost�ím me�e. Unikl jsem jenom já      
a oznamuji ti to .“ 18Ješt� nedomluvil, když p�išel další a �ekl: „Tvoji synové a dcery hodovali a pili víno v dom� svého 
prvorozeného bratra. 19Vtom se zvedl od poušt� silný vítr a op�el se ze všech �ty� stran do domu. Ten se na mladé lidi 
z�ítil a oni zahynuli. Unikl jsem jenom já a oznamuji ti to .“ 20Tu Jób povstal, roztrhl svou �ízu a oholil si hlavu. Potom 
padl k zemi, klan�l se 21a pravil: „Z života své matky jsem vyšel nahý, nahý se tam vrátím. Hospodin dal, Hospodin vzal; 
jméno Hospodinovo bu� požehnáno.“ 22P�i tom všem se Jób nijak neproh�ešil a ne�ekl proti Bohu nic nepat�i�ného.“ 
Jb 2  „1A nastal op�t den, kdy synové Boží p�išli, aby p�edstoupili p�ed Hospodina; p�išel mezi n� i satan, aby i on p�ed-
stoupil p�ed Hospodina. 2Hospodin se satana zeptal: „Odkud p�icházíš?“ Satan Hospodinu odpov�d�l: „Procházel jsem 
zemi k�ížem krážem.“ 3Hospodin se satana zeptal: „Zdalipak sis všiml mého služebníka Jóba? Nemá na zemi sob� rovné-
ho. Je to muž bezúhonný a p�ímý, bojí se Boha a vyst�íhá se zlého. Ve své bezúhonnosti setrvává dosud, a�koli jsi m� 
proti n�mu podnítil, abych ho bezd�vodn� mo�il.“ 4Satan však Hospodinu odpov�d�l: „K�ži za k�ži! Za sebe samého dá 
�lov�k všechno, co má. 5Ale jen vztáhni ruku a dotkni se jeho kostí a jeho masa, hned ti bude do o�í zlo�e�it.“ 6Hospodin 
na to satanovi odv�til: „Nuže, m�j si ho v moci, avšak ušet�i jeho život.“ 7A satan od Hospodina odešel a ranil Jóba od 
hlavy k pat� ošklivými v�edy. 8Jób vzal st�ep, aby se mohl škrábat, a posadil se do popela. 9Jeho žena mu však �ekla: 
„Ješt� se držíš své bezúhonnosti? Zlo�e� Bohu a zem�i.“ 10Ale on jí odpov�d�l: „Mluvíš jako n�jaká bláhová žena. To 
máme od Boha p�ijímat jenom dobro, kdežto v�ci zlé p�ijímat nebudeme?“ P�i tom všem se Jób svými rty neproh�ešil.   
11O všem tom zlém, co Jóba potkalo, se doslechli jeho t�i p�átelé a p�išli každý ze svého místa: Elífaz Témanský, Bildad 
Šúchský a Sófar Naamatský. Dohodli se spolu, že mu p�jdou projevit soustrast a pot�šit ho. 12Rozhlíželi se po n�m už 
zdaleka, ale nemohli ho poznat. Propukli v hlasitý plá�, roztrhli své �ízy a rozhazovali nad hlavou k nebi prach. 13Sed�li 
potom spolu s ním na zemi po sedm dní a nocí a slova k n�mu žádný nepromluvil, nebo� vid�li, že jeho bolest je nesmír-
ná.“ 
Žd 11:13-16  „13Ve ví�e zem�eli ti všichni, i když se spln�ní slib� nedožili, nýbrž jen zdálky je zahlédli a pozdravili, 
vyznávajíce, že jsou na zemi jen cizinci a p�ist�hovalci. 14Tím dávají najevo, že po pravé vlasti teprve touží. 15Kdyby m�li 
na mysli zemi, z níž vykro�ili, m�li možnost se tam vrátit. 16Ale oni toužili po lepší vlasti, po vlasti nebeské. Proto sám B�h 
se nestydí nazývat se jejich Bohem. Vždy� jim p�ipravil své m�sto.“ 
 

�T 15. �íjna – Ježíš, náš vzor 
J 8:28.29  „28Ježíš jim �ekl: „Teprve až vyvýšíte Syna �lov�ka, poznáte, že já jsem to a že sám od sebe 
ne�iním nic, ale mluvím tak, jak m� nau�il Otec. 29Ten, který m� poslal, je se mnou; nenechal m� samot-
ného, nebo� stále d�lám, co se líbí jemu.““ 
L 2:51.52  „51Pak se s nimi vrátil do Nazareta a poslouchal je. Jeho matka uchovávala to vše ve svém srdci. 52A Ježíš 
prospíval na duchu i na t�le a byl milý Bohu i lidem.“ 
Fp 2:8  „A v podob� �lov�ka se (Ježíš) ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na k�íži.“ 
Žd 5:8  „A�koli to byl Boží Syn, nau�il se poslušnosti z utrpení, jímž prošel.“ 
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Dt 31:14-23  „14Hospodin �ekl Mojžíšovi: „Hle, p�iblížily se dny tvé smrti. Povolej Jozua a postavte se do stanu setkává-
ní a já mu dám p�íkaz.“ Šel tedy Mojžíš s Jozuem a postavili se do stanu setkávání. 15I ukázal se Hospodin ve stanu         
v oblakovém sloupu. Oblakový sloup stál nad vchodem do stanu. 16Hospodin �ekl Mojžíšovi: „Hle, ty ulehneš ke svým 
otc�m a tento lid povstane a bude smilnit s cizími bohy zem�, do níž vstupuje, opustí m� a poruší mou smlouvu, kterou 
jsem s ním uzav�el. 17V onen den vzplane proti n�mu m�j hn�v. Opustím je a skryji p�ed nimi svou tvá�. Bude za pokrm 
svým nep�átel�m a stihne ho mnohé zlo a soužení. V onen den �ekne: ‚Zdali m� nestihlo toto zlo proto, že m�j B�h není 
uprost�ed nás?‘ 18A já onoho dne skryji nadobro svou tvá� pro všechno to zlo, jehož se dopustil, když se obrátil k jiným 
boh�m. 19Nyní si tedy napište tuto píse�. U� jí syny Izraele, vlož jim ji do úst, aby byla tato píse� mým sv�dkem proti 
syn�m Izraele. 20Já ho totiž uvedu do té zem�, oplývající mlékem a medem, kterou jsem p�ísežn� slíbil jeho otc�m, ale on 
bude jíst, nasytí se a ztu�ní a obrátí se k jiným boh�m. Jim budou sloužit, mne zneváží a mou smlouvu zruší. 21Až pak na 
n�j dolehne mnohé zlo a soužení, bude tato píse�, jež neupadne v zapomenutí v ústech jeho potomstva, vypovídat proti 
n�mu jako sv�dek. Znám výtvory jeho mysli, vím , co ud�lá dnes, ješt� d�ív, než ho uvedu do zem�, kterou jsem mu p�ísež-
n� slíbil.“ 22Mojžíš tedy onoho dne napsal tu píse� a u�il jí Izraelce. 23Hospodin pak p�ikázal Jozuovi, synu Núnovu,        
a �ekl: „Bu� rozhodný a udatný, nebo� ty uvedeš syny Izraele do zem�, kterou jsem jim p�ísežn� slíbil, a já budu s te-
bou.““ 
 

ÚT 13. �íjna – Aby se ti da�ilo 
Joz 1:7.8  „7Jen bu� rozhodný a velmi udatný, bedliv� pl� vše, co je v zákon�, který ti p�ikázal Mojžíš, 
m�j služebník. Neodchyluj se od n�ho napravo ani nalevo; tak budeš jednat prozírav� všude, kam p�jdeš. 
8Kniha tohoto zákona a� se nevzdálí od tvých úst. Rozjímej nad ním ve dne v noci, abys mohl bedliv� plnit 
vše, co je v n�m zapsáno. Potom t� bude na tvé cest� provázet zdar, potom budeš jednat prozírav�.“ 
Jk 2:10-12  „10Kdo by totiž zachoval celý zákon, a jen v jednom p�ikázání klopýtl, provinil se proti všem. 
11Vždy� ten, kdo �ekl: „Nezcizoložíš,“ �ekl také: „Nezabiješ.“ Jestliže necizoložíš, ale zabíjíš, p�estupuješ 
zákon. 12Mluvte a jednejte jako ti, kte�í mají být souzeni zákonem svobody.“ 
Zj 12:17  „Drak v hn�vu v��i té žen� rozpoutal válku proti ostatnímu jejímu potomstvu, proti t�m, kdo zachovávají 
p�ikázání Boží a drží se sv�dectví Ježíšova.“ 
Zj 14:12  „Zde se ukáže vytrvalost svatých, kte�í zachovávají Boží p�ikázání a v�rnost Ježíši.“ 
� 1:5  „Skrze n�ho jsme p�ijali milost apoštolského poslání, aby ke cti jeho jména uposlechly a uv��ily všecky národy.“ 
� 16:26  „Odhaleno tajemství, které od v��ných �as� nebylo vysloveno, … nyní je však zjeveno prorockými Písmy           
a z p�íkazu v��ného Boha stalo se známým mezi všemi národy, aby je poslušn� p�ijali vírou.“ 
 

ST 14. �íjna – Když dva d�lají totéž… 
2Pa 31:20.21  „20Tak to u�inil Chizkijáš v celém Judsku. �inil, co bylo dobré, správné a pravdivé p�ed 
Hospodinem, jeho Bohem. 21P�i celém díle, které za�al pro službu v dom� Božím a pro zákon a p�ikázání, 
dotazoval se svého Boha; �inil je celým svým srdcem a dílo se mu da�ilo.“ 
2K 11:23-29  „23Namáhal jsem se usilovn�ji, ve v�zení jsem byl vícekrát, ran jsem užil do sytosti, smrti 
jsem �asto hled�l do tvá�e. 24Od Žid� jsem byl p�tkrát odsouzen ke �ty�iceti ranám bez jedné, 25t�ikrát 
jsem byl trestán holí, jednou jsem byl kamenován, t�ikrát jsem s lodí ztroskotal, noc a den jsem jako 
trose�ník strávil na širém mo�i. 26�astokrát jsem byl na cestách – v nebezpe�í na �ekách, v nebezpe�í od 
lupi��, v nebezpe�í od vlastního lidu, v nebezpe�í od pohan�, v nebezpe�í ve m�stech, v nebezpe�í v pusti-
nách, v nebezpe�í na mo�i, v nebezpe�í mezi falešnými brat�ími, 27v námaze do úpadu, �asto v bezesných 
nocích, o hladu a žízni, v �astých postech, v zim� a bez od�vu.28A nadto ješt� na mne denn� doléhá starost 
o všechny církve. 29Je n�kdo sláb, abych já nebyl sláb spolu  s ním? Propadá n�kdo pokušení, abych já se 
tím netrápil?“ 
Mk 6:25-27  „25Dcera sp�chala dovnit� ke králi a p�ednesla mu svou žádost: „Chci, abys mi dal ihned na míse hlavu 
Jana K�titele.“ 26Král se velmi zarmoutil, ale pro p�ísahu p�ed spolustolovníky necht�l ji odmítnout. 27Proto poslal kata    
s p�íkazem p�inést Janovu hlavu. Ten odešel, s�al Jana v žalá�i.“ 
Jb 1  „1Byl muž v zemi Úsu jménem Jób; byl to muž bezúhonný a p�ímý, bál se Boha a vyst�íhal se zlého. 2Narodilo se mu 
sedm syn� a t�i dcery.  
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