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Týden od 11. do 17. íjnaLekce 3

3

Zákon – Boží nástroj výchovy
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 před zákonictvím Pavel napsal: „Kdyby tu byl zákon, který 
by mohl dát život, pak by vskutku spravedlnost byla ze zákona.“ (Ga 3,21) Pokud by nějaký 
zákon mohl „oživovat“, byl by to jistě Boží zákon. A přece Pavel upozorňuje na to, že nám 
hříšníkům ani Boží zákon nemůže dát život. Proč? „Ale podle Písma je všechno v zajetí hří-
chu, aby se zaslíbení, dané víře v Ježíše Krista, splnilo těm, kdo věří.“ (Ga 3,22) 

Pokud však zákon nemůže dát hříšníkům život, jaký jiný význam má než ukázat, že 
potřebujeme milost? Má tedy zákon pouze negativní funkci, má nám jen ukazovat naše 
hříchy? Ne. Zákon nám také představuje, jaký je Boží ideál pro náš život, ke kterému máme 
díky jeho milosti směřovat jako zachránění lidé. Život, jaký žil Ježíš. Právě to má tvořit 
podstatu skutečné výchovy. která nás má vést a formovat k životu založenému na přijetí 
milosti, víře a vděčné poslušnosti Krista. Tento týden budeme přemýšlet o roli Božího záko-
na jako nástroje, který Bůh používá pro náš růst v křesťanské zkušenosti. Podíváme se, co 
nás zákon může naučit o víře, milosti a lásce našeho Boha k hříšnému lidstvu.

 Pod lte se ve skupin  o to, co jste v posledním týdnu zažili. Jak vás tento prožitek 
ovlivnil ve vašem duchovním život ?

 ekn te ostatním o situaci, kdy jste v poslední dob  vnímali výrazný projev Boží 
p ítomnosti ve vašem život . Vyjád ete ve ejn  Bohu své pod kování.

Budování spole enství

-jcHB
Zvýraznění
Týden ve zkratce:- Milovat a bát se Boha- Zákon – svědek proti vám- Aby se ti dařilo- Když dva dělají totéž…- Ježíš, náš vzor- Podněty k zamyšlení

-jcHB
Zvýraznění
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MILOVAT A BÁT SE BOHA
9I napsal Mojžíš tento zákon a p edal jej kn žím, Léviovc m, kte í nosili schránu Hospodinovy 
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 sly-
šeli. 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.“ (Dt 31,9–13)

Osobní studium
Deuteronomium obsahuje poslední Mojžíšo-
va slova adresovaná nové generaci Izraele, 
která měla konečně překročit hranice zaslí-
bené země. Než se tak stane, má pro ně velmi 
jasné poselství a pokyny.

Jak v úvodních verších rozumíš výrazu 
„bát se Hospodina“?

Způsob, jakým Bůh předal Izraelcům svůj 
zákon, sledoval určitý záměr. Udělal vše pro 
to, aby na jeho zákony nikdy nezapomněli. 
Bůh se tu projevil jako moudrý a trpělivý 
pedagog. Učí, opakuje, posílá proroky a své 
služebníky, aby lidem předali to, co jim chce 
říct. Dělal to neustále a opakovaně. Mnohé 
knihy Staré smlouvy jsou vlastně popisem 
Boží snahy naučit svůj lid žít správným 
způsobem.

V uvedeném textu si všimni, jak Mojžíš 
zdůrazňuje potřebu učit zákon budoucí ge-
nerace. Mojžíš to popisuje jako dvoustup-
ňový proces. Děti mají nejprve poslouchat 
zákon a pak se mají „učit se bát Hospodina“ 
(Dt 31,13). 

Nejprve budou poslouchat a pak se bu-
dou učit bát se Boha. To znamená, že bázeň 

není přirozeným důsledkem poznání zá-
kona. Bát se Boha se musejí teprve naučit. 
Mojžíš naznačuje, že přechod od poznání 
k bázni je určitý proces, ne bezprostřední 
vztah příčiny a následku. 

Co znamená „bát se Boha“? Lidé přece 
dostali příkaz: „Budeš milovat Hospodina, 
svého Boha, celým svým srdcem a celou 
svou duší a celou svou silou.“ (Dt 6,5) Mohli 
bychom to přirovnat k tomu, když dítě mi-
luje svého laskavého rodiče a zároveň ho 
respektuje a má k němu úctu. Milující rodič 
svému dítěti prokazuje lásku a péči i tím, 
že jasně formuluje své požadavky a bere je 
vážně. Pokud máme takového rodiče, pak 
pokud uděláme něco špatného, poneseme 
následky svého provinění. Ano, Boha může-
me (a máme) milovat a zároveň se ho máme 
bát. 

Nejsou to protichůdné pocity. Čím lépe 
Boha známe, tím více ho milujeme pro jeho 
dobrotu. A zároveň, čím lépe Boha známe, 
tím před ním máme větší respekt (bázeň), 
protože vidíme, jaký je svatý a spravedlivý, 
a jak hříšní a nespravedliví jsme my v po-
rovnání s ním. Je to jen jeho milost – neza-
sloužená přízeň – že nás nezavrhl. 

Jak rozumíš tomu, že Boha máme milovat a zárove  se ho bát? Opravdu se n co takového 
dá nau it? Nem la by láska i úcta být n ím p irozeným, k emu bychom se nem li nutit?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Podtržení
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ZÁKON Ð SV DEK PROTI VÁM
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!“ (Dt 31,24–27)
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 
ospravedln n“, nebo  ze zákona pochází poznání h íchu. 21Nyní však je zjevena Boží spravedl-
nost 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. ( 3,19–23)

Osobní studium
Mojžíš ví, že brzy zemře, a dobře ví, co se stane 
po jeho odchodu. Ví, že po jeho smrti Izraelci 
překročí hranice zaslíbeného Kenaanu. Ví i to, 
že jakmile dosáhnou svůj dlouho očekávaný 
a vytoužený cíl, budou znovu zpupní a tvrdo-
hlaví. 

Přečti si Dt 31,14–27. Jaké přípravy dělá 
Mojžíš před svou smrtí? Jaké jsou jeho nej-
větší obavy a jak je řeší?

Mojžíšova řeč nám možná připomíná 
slova učitele, který se připravuje na to, že 
ho někdo brzy nahradí. Ví, že se žáci i v jeho 
přítomnosti nechovali dobře, a proto není 
daleko od pravdy, když předpokládá, že bu-
dou neposlušní i během jeho nepřítomnosti. 
Proto dává pokyn lévijcům, nosícím schrá-
nu Hospodinovy smlouvy, aby umístili kni-
hu zákona „po straně schrány“, aby „byla 

svědkem“. Mojžíš nepřenáší vyučovací plán 
na svého nástupce. Obrací jejich pozornost 
na „svědka“. Mojžíš mluví o knize zákona, 
jako kdyby to byla živá bytost a měla auto-
ritu kárat lidi.

Přemýšlej o zákonu jako o „svědkovi“ 
proti nám. Jak rozumíš této myšlence 
ve světle Nového zákona? Jak nám v úvod-
ních verších zákon připomíná, že potřebuje-
me milost? 

Bůh přikazuje Mojžíšovi, aby napsal píseň, 
a říká mu její slova. Mojžíš ji pak musí naučit 
všechny Izraelce. Bůh chce: „aby byla tato 
píseň mým svědkem proti synům Izraele“ 
(Dt 31,19). Znovu vidíme, jak Bůh oživuje své 
příkazy. Poselství zformované do písně se 
snadněji předává a šíří. A když je píseň svěd-
kem, má schopnost dovést lidi k tomu, aby se 
na sebe upřímně podívali a pochopili, co jim 
vlastně chce říct. 

Každý z nás se pravd podobn  snaží poslouchat Boží zákon, jak nejlépe je schopen to 
zvládnout. Jakým zp sobem se tedy z Božího zákona stává „sv dek proti“ nám? Nem l 
by být Boží dar spíše požehnáním „pro nás“? Co nás tento sv dek u í o pot eb  evangelia 
v našem život ?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
14Hospodin řekl Mojžíšovi: „Hle, přiblížily se dny tvé smrti. Povolej Jozua a postavte se do stanu setkávání a já mu dám příkaz.“ 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 řekl Mojžíšovi: „Hle, ty ulehneš ke svým otcům a tento lid povstane a bude smilnit s cizími bohy země, do níž vstupuje, opustí mě a poruší mou smlouvu, kterou jsem s ním uzavřel.17V onen den vzplane proti němu můj hněv. Opustím je a skryji před nimi svou tvář. Bude za pokrm svým nepřátelům a stihne ho mnohé zlo a soužení. V onen den řekne: ‚Zdali mě nestihlo toto zlo proto, že můj Bůh není uprostřed nás?‘18A já onoho dne skryji nadobro svou tvář pro všechno to zlo, jehož se dopustil, když se obrátil k jiným bohům.19Nyní si tedy napište tuto píseň. Uč jí syny Izraele, vlož jim ji do úst, aby byla tato píseň mým svědkem proti synům Izraele.20Já ho totiž uvedu do té země, oplývající mlékem a medem, kterou jsem přísežně slíbil jeho otcům, ale on bude jíst, nasytí se a ztuční a obrátí se k jiným bohům. Jim budou sloužit, mne zneváží a mou smlouvu zruší.21Až pak na něj dolehne mnohé zlo a soužení, bude tato píseň, jež neupadne v zapomenutí v ústech jeho potomstva, vypovídat proti němu jako svědek. Znám výtvory jeho mysli, vím , co udělá dnes, ještě dřív, než ho uvedu do země, kterou jsem mu přísežně slíbil.“22Mojžíš tedy onoho dne napsal tu píseň a učil jí Izraelce.23Hospodin pak přikázal Jozuovi, synu Núnovu, a řekl: „Buď rozhodný a udatný, neboť ty uvedeš syny Izraele do země, kterou jsem jim přísežně slíbil, a já budu s tebou.“

-jcHB
Podtržení
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ABY SE TI DA ILO
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 . (Joz 1,7.8)
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 e-
stupuješ zákon. 12Mluvte a jednejte jako ti, kte í mají být souzeni zákonem svobody. (Jk 2,10–12)

Osobní studium
V celé Bibli se setkáváme s tím, jaké důsled-
ky má poznání – a zachovávání – Božího 
zákona. 

Co řekl v úvodních verších Hospodin Jo-
zuovi? Jak se tyto principy vztahují na nás 
dnes?

Před vstupem do Kenaanu řekl Bůh Jo-
zuovi: „Jen buď rozhodný a velmi udatný, 
bedlivě plň vše, co je v zákoně, který ti při-
kázal Mojžíš, můj služebník. Neodchyluj 
se od něho napravo ani nalevo; tak budeš 
jednat prozíravě všude, kam půjdeš.“ (Joz 1,7)

Představa úspěchu jako vedlejšího pro-
duktu poslušnosti se nám může jevit v roz-
poru s tím, jak se chápe úspěch v dnešním 
světě. Mnozí jsou dnes přesvědčeni, že zna-
kem úspěchu je inovace, kreativita a samo-
statnost. Chcete-li uspět v nějakém odvětví, 
často to vyžaduje mimořádný talent a odva-
hu riskovat. 

V Božích očích však úspěch vyžaduje jiný 
seznam vlastností.

Přečti si Zj 12,17; Zj 14,12; Ř 1,5; Ř 16,26; 
Jk 2,10–12. Co nám tyto texty říkají o po-
slušnosti Božího zákona? Proč je důležité, 
abychom dodržovali Boží zákon, i když jeho 
dodržováním nejsme spaseni?

Starý zákon, Nový zákon, Stará smlou-
va, Nová smlouva – na tom nezáleží. Jako 
křesťané, kteří věří Bibli, jsme povoláni brát 
vážně a poslouchat Boží zákon. Hřích jako 
porušení zákona přináší bolest, utrpení 
a věčnou smrt. Kdo s tím nemá vlastní zku-
šenost nebo neviděl u druhých důsledky 
hříchu, tedy porušení Božího zákona? Sta-
rověký Izrael by prosperoval, kdyby poslou-
chal Boží zákon (ačkoli milost potřeboval 
stejně jako my). Ani dnes to není jinak. Pro-
to součástí křesťanského vzdělávání a vý-
chovy je zachovávání Božího zákona. Zákon 
je důležitou součástí toho, co znamená žít 
vírou, důvěřovat Boží milosti. 

Jaká je tvá osobní zkušenost s následky h íchu? Nau il ses n co, o co by ses rád pod lil 
s ostatními, aby se t eba nedopustili stejných chyb? Lituješ v život  více toho, že jsi ud lal 
n co špatn , nebo d sledk , které to p ineslo?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění
Drak v hněvu vůči té ženě rozpoutal válku proti ostatnímu jejímu potomstvu, proti těm, kdo zachovávají přikázání Boží a drží se svědectví Ježíšova

-jcHB
Zvýraznění
Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši.“

-jcHB
Zvýraznění
Skrze něho jsme přijali milost apoštolského poslání, aby ke cti jeho jména uposlechly a uvěřily všecky národy.

-jcHB
Zvýraznění
odhaleno tajemství, které od věčných časů nebylo vysloveno,26nyní je však zjeveno prorockými Písmy a z příkazu věčného Boha stalo se známým mezi všemi národy, aby je poslušně přijali vírou.
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KDYŽ DVA D LAJÍ TOTÉŽ…
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, dotazo-
val se svého Boha; inil je celým svým srdcem a dílo se mu da ilo. (2Pa 31,20.21)
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. 
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? (2K 11,23–25.28.29) 

Osobní studium
Respektování principů, které nám předsta-
vuje Boží zákon, může člověku přinést do ži-
vota mnoho užitku a požehnání. Důkazem 
toho jsou ti, jimž Bůh žehnal. Jozue svědo-
mitě dbal na Boží přikázání a byl Izraelcům 
dobrým vůdcem. Bůh nejednou připomněl 
Izraelcům, že pokud se budou řídit podle 
jeho zákona, budou prosperovat. 

Jaké jsou podle úvodního textu hlavní dů-
vody toho, že se Chizkijášovi dobře dařilo?

Nezáleží na tom, jaké má člověk vzdělání, 
důležitá je poslušnost. Naše děti a mladí lidé 
však nejsou hloupí. Dříve nebo později si 
všimnou, že někteří lidé jsou věrní, laskaví 
a poslušní, a přesto je stihne nějaké neštěstí. 
Jak to vysvětlit? 

Nedá se to vysvětlit. Neumíme to vysvětlit. 
Žijeme ve světě hříchu a zla, ve světě, v němž 
zuří velký spor. Nikdo z nás není vůči vlivům 
zla imunní. 

Co o tomto problému hovoří následující 
texty? Jak jim rozumíš? 
Mk 6,25–27; Jb 1. a 2. kapitola; 2K 11,23–29

Stává se, že i dobrým a věrným lidem, kte-
ří dodržují Boží zákony, se nedaří. Alespoň ne 
v tom smyslu, jak to chápe svět. I to by mohla 
být část odpovědi na tuto složitou otázku. 
A jestliže se rozhodneme mluvit o významu 
zákona pro člověka, tato otázka se určitě ob-
jeví. Co myslíme pod pojmem „prosperita“? 
Co řekl žalmista? „Den v tvých nádvořích je 
lepší než tisíce jinde; raději chci stát před pra-
hem domu svého Boha, než prodlévat v sta-
nech svévolnosti.“ (Ž 84,11) Není pochyb, že 
podle měřítek světa i ti, kteří jsou věrní Bohu 
a poslušní jeho zákona, někdy neprosperují. 
Alespoň zatím. 

Je tedy zřejmé, že když dva dělají totéž, 
nepřinese to vždy stejné výsledky. Žijeme 
totiž na zemi, kde stále ještě vládne hřích 
a zlo, které vše rozbíjí a ničí. Když dva lidé 
věrně dodržují Boží zákon, nemusí jim to 
oběma do života přinést to, co bychom z na-
šeho pohledu mohli zhodnotit jako úspěch 
a požehnání. I když to není snadné k pocho-
pení, měli bychom o tom otevřeně mluvit 
i s dětmi a mladými lidmi, abychom je při-
pravili na realitu života na této zemi.

P e ti si Žd 11,13–16. Jak se ti da í uchovat si víru a v rn  respektovat Boží p ikázání 
i ve chvílích, kdy se ti v bec neda í, místo požehnání p icházejí nové problémy, a zdá se, 
že B h ml í?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
23Jsou služebníky Kristovými? Odpovím obzvlášť nerozumně: já tím víc! Namáhal jsem se usilovněji, ve vězení jsem byl vícekrát, ran jsem užil do sytosti, smrti jsem často hleděl do tváře.24Od Židů jsem byl pětkrát odsouzen ke čtyřiceti ranám bez jedné,25třikrát jsem byl trestán holí, jednou jsem byl kamenován, třikrát jsem s lodí ztroskotal, noc a den jsem jako trosečník strávil na širém moři.26Častokrát jsem byl na cestách – v nebezpečí na řekách, v nebezpečí od lupičů, v nebezpečí od vlastního lidu, v nebezpečí od pohanů, v nebezpečí ve městech, v nebezpečí v pustinách, v nebezpečí na moři, v nebezpečí mezi falešnými bratřími,27v námaze do úpadu, často v bezesných nocích, o hladu a žízni, v častých postech, v zimě a bez oděvu.28A nadto ještě na mne denně doléhá starost o všechny církve.29Je někdo sláb, abych já nebyl sláb spolu s ním? Propadá někdo pokušení, abych já se tím netrápil?

-jcHB
Zvýraznění
25Dcera spěchala dovnitř ke králi a přednesla mu svou žádost: „Chci, abys mi dal ihned na míse hlavu Jana Křtitele.“26Král se velmi zarmoutil, ale pro přísahu před spolustolovníky nechtěl ji odmítnout.27Proto poslal kata s příkazem přinést Janovu hlavu. Ten odešel, sťal Jana v žaláři.

-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.11O všem tom zlém, co Jóba potkalo, se doslechli jeho tři přátelé a přišli každý ze svého místa: Elífaz Témanský, Bildad Šúchský a Sófar Naamatský. Dohodli se spolu, že mu půjdou projevit soustrast a potěšit ho.12Rozhlíželi se po něm už zdaleka, ale nemohli ho poznat. Propukli v hlasitý pláč, roztrhli své řízy a rozhazovali nad hlavou k nebi prach.13Seděli potom spolu s ním na zemi po sedm dní a nocí a slova k němu žádný nepromluvil, neboť viděli, že jeho bolest je nesmírná.

-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.16Ale oni toužili po lepší vlasti, po vlasti nebeské. Proto sám Bůh se nestydí nazývat se jejich Bohem. Vždyť jim připravil své město.

-jcHB
Podtržení
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JEŽÍŠ, NÁŠ VZOR
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  

samotného, nebo  stále d lám, co se líbí jemu.“ (J 8,28.29)

Osobní studium
Pokud se chceme něco naučit, pak nám čas-
to více než všechny poučky pomůže názor-
ný příklad a ukázka. Ježíš Kristus, Boží Syn, 
žil jako jediný člověk v dokonalé posluš-
nosti Otce a v dokonalé poslušnosti Božího 
zákona. Žil tak nejen proto, aby mohl být 
naším zástupcem, kterým se opravdu stal, 
ale i naším vzorem. 

Přečti si verše L 2,51.52; Fp 2,8; Žd 5,8; 
J 8,28.29. Co říkají tyto texty o Kristově po-
slušnosti během celého jeho života?

Jan výstižně napsal: „Kdo říká, že v něm 
zůstává, musí žít tak, jak žil on.“ (1J 2,6) Jest-
liže se soustředíme na Kristův život a jeho 
pozemskou službu, snadno pochopíme, ja-
kou radost působil Otci svou poslušností. 
Kristus svým životem obhajoval Boží záko-
ny a naplnil proroctví.

Mojžíš na Boží vyzvání zapsal zákon, aby 
byl svědkem pro izraelský národ. Podobně 
Kristus byl živým ztělesněním svědectví 
pro apoštoly, následovníky i pro všechny 
ostatní lidi. Nedostali jsme jen jakýsi soubor 

pravidel, která máme zachovávat, ale máme 
také příklad Ježíše – člověka z masa a krve – 
který máme následovat.

Jaký lepší vzor poslušnosti můžeme uká-
zat mladým lidem než Krista?

„Víra, která tvrdí, že nemusíme Boha po-
slouchat, není pravá víra. Je to spíše postoj, 
který tvrdí něco, co není pravda. ‚Je to sku-
tečně milost, že jste zachráněni. Sami k tomu 
nemůžete přidat nic, než že vírou přijmete, 
co Bůh pro vás učinil.‘ (Ef 2,8) ‚Víra, která se 
neprojevuje činy, je sama o sobě mrtvá a bez-
cenná.‘ (Jk 2,17) 

Ježíš Kristus, dříve než přišel na tuto zemi, 
nechal o sobě napsat: ‚Plnit, Bože můj, tvou 
vůli je mým přáním, tvůj zákon mám ve svém 
nitru.‘ (Ž 40,9) Předtím, než se po svém pobytu 
na zemi vrátil k Otci, řekl: ‚Zachováte-li má 
přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já za-
chovávám přikázání svého Otce a zůstávám 
v jeho lásce.‘ (J 15,10) Bible nás také upozor-
ňuje: ‚Podle toho víme, že jsme ho poznali, 
jestliže zachováváme jeho přikázání. Kdo 
říká, že v něm zůstává, musí žít tak, jak žil on.‘ 
(1J 2,3–6)“ (SC 61; CVP 62.63)

Co t  na Ježíšov  život  nejvíc inspiruje? Co by ses od n j rád nau il? V em bys mu cht l 
být podobný? Co m žeš ud lat pro to, abys lépe následoval Krist v p íklad v každé oblas-
ti svého života, a tak byl i lepším u itelem pro ostatní? 

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
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 těle a byl milý Bohu i lidem.

-jcHB
Zvýraznění
 A v podobě člověka se (Ježíš) ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži.

-jcHB
Zvýraznění
Ačkoli to byl Boží Syn, naučil se poslušnosti z utrpení, jímž prošel

-jcHB
Podtržení
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PODN TY K ZAMYŠLENÍ
„Láska, základ stvoření a vykoupení, je i základem správného vzdělávání. Jasně to vy-

stihuje zákon, který nám Bůh dal jako průvodce životem. První velké přikázání 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 nekonečný a jediný vševědoucí, celou svou silou, myslí 
a srdcem znamená nejvyšší rozvoj všech našich schopností. V celé naší bytosti – v těle, mysli 
a duchu – se tak obnovuje Boží obraz. 

Druhé přikázání je podobné prvnímu: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘ (Mt 22,39) 
Zákon lásky nás tak vede k tomu, abychom své tělo, mysl a duši dali do služby Bohu a našim 
bližním. Tato služba, při které se stáváme požehnáním pro druhé, přináší největší požehná-
ní nám samotným. V pozadí opravdového rozvoje stojí vždy nesobeckost. Nesobecká služba 
napomáhá plnému rozvinutí našich schopností. Stále více se stáváme ‚účastnými božské 
přirozenosti‘ (2 Pt 1,4). Jsme připravováni pro nebe, protože nebe přijímáme 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?

2.  Jaký je rozdíl mezi stanovením standardu a vytvo ením pravidla? Je podle vás adven-
tismus více o stanovení vysokých standard  v komunit  v ících, nebo o vytvá ení pra-
videl, 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 záro-
ve  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, svobo-
da, zákony, pravidla a p íkazy. Co nám chce autor žalmu íct o t chto tématech? 

Praktický záv r
 Pod lte se s ostatními ve skupin  o to, co praktického jste se nau ili z této lekce p i 

studiu Bible. Jak lze toto nau ení uvést do každodenního života?

Podn ty k modlitbám
 Modlete se jeden za druhého, za své radosti i starosti.
 Modlete se spolu za ty, kte í z n jakého d vodu p estávají i již p estali navšt vovat 

vaše spole enství. Jak jim m žete dát najevo, že je máte stále rádi?
 Modlete se i za lidi ve svém okolí (p átele, sousedy, p íbuzné…), kterým byste rádi 

p edstavili Boží lásku.

Konkrétní modlitební seznam mé t ídy sobotní školy:
_______________________________________   ______________________________________  
_______________________________________   ______________________________________  
_______________________________________   ______________________________________

18:09

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění
On mu řekl: „‚Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘

-jcHB
Zvýraznění
Volal mocným hlasem: „Bojte se Boha a vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu; poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod.“




