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� Texty na tento týden – P� 15:3; Jb 12:7–10; Ef 6:12; Zj 20:5.6; J 1:1–14; Mk 12:29–31 
 

� Základní verš 
„O�i Hospodinovy jsou na každém míst�, pozorn� sledují zlé i dobré.“ (P� 15:3) 
 

   Náš pohled na život a sv�t je p�irozen� utvá�en t�mi, kte�í nás v život� vychovávali a formovali – nejprve 
našimi rodi�i, pozd�ji školou a prost�edím, ve kterém se pohybujeme. Ve sv�tle toho, jak jsme byli nau�eni 
vid�t sv�t, pak vnímáme a hodnotíme v�ci, události �i morální otázky. 
   Pokud jste vyr�stali v ateistické (�i agnostické) rodin�, kde se o k�es�anství nemluvilo v�bec nebo jen 
negativn� a odmítav�, zcela p�irozen� budete takový pohled, který nepo�ítá s Bohem, považovat za samo-
z�ejmý a správný, aniž byste nad tím p�íliš uvažovali. S d�v�rou (která je p�irozená) p�ijmete to, jak sv�t 
chápali vaši rodi�e, p�átelé �i u�itelé, a touto optikou budete vnímat vše, co se kolem vás d�je. Pokud jste 
naopak žili od mali�ka v prost�edí k�es�anském, budete mít už od po�átku sv�j „filtr“, kterým vidíte sv�t 
nastavený jinak. Stejné v�ci, události a okolnosti budete vnímat odlišn�, protože v tom všem budete vnímat 
Boží jednání a p�sobení. 
   A� chceme, nebo ne, všichni jsme formováni tím, v �em jsme vyr�stali. Toto prost�edí ur�uje, jakým 
zp�sobem se díváme na sv�t kolem nás a jak mu rozumíme. Naše p�vodní „nastavení“ však není nem�nné. 
Jak �lov�k roste, dospívá a dozrává, za�íná si klást otázky, jestli je sv�t opravdu takový, jak mu byl p�edsta-
vován od mali�ka. A hledá, zda neexistuje i jiný úhel pohledu. Bez ohledu na to, jak jsme byli vychováni, 
máme v život� možnost sv�j pohled zm�nit, pokud nám n�kdo nabídne lepší a smyslupln�jší variantu. 
   V lekci na tento týden budeme p�emýšlet nad tím, jaký pohled na život a sv�t nám nabízí na stránkách 
Bible B�h, náš nejlepší U�itel. Jak se projeví v našem praktickém život� i v tom, co p�edáme další generaci. 
 

� Týden ve zkratce: 
- Je v�bec n�jaký B�h? 
- B�h - Stvo�itel 
- Pohled „za oponu“ 
- Pot�eba Vykupitele 
- Jak rozlišit dobro a zlo 
- Podn�ty k zamyšlení 

 

NE 18. �íjna – Je v�bec n�jaký B�h? 
Ž 53:2.3  „2Bloud si v srdci �íká: „B�h tu není.“ Všichni kazí a bezprávn� kdeco zohavují, nikdo nic 

dobrého neud�lá. 3B�h na lidi pohlíží z nebe, chce vid�t, má-li kdo rozum, dotazuje-li se po Boží v�li.“ 

J 3:16  „Nebo� B�h tak miloval sv�t, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v n�ho v��í, nezahynul, 

ale m�l život v��ný.“ 
Iz 45:21  „Sd�lte to dál , p�ibližte se! Jen a� se poradí spolu. Kdo to od pradávna ohlašoval? Kdo to oznamoval p�edem? 
Cožpak ne já, Hospodin? Krom� mne jiného Boha není! B�h spravedlivý a spasitel není mimo mne.“ 
L 1:26-35  „26Když byla Alžb�ta v šestém m�síci, byl and�l Gabriel poslán od Boha do galilejského m�sta, které se jme-
nuje Nazaret, 27k pann� zasnoubené muži jménem Josef, z rodu Davidova; jméno té panny bylo Maria. 28P�istoupil k ní    
a �ekl: „Bu� zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou.“ 29Ona se nad t�mi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav 
znamená. 30And�l jí �ekl: „Neboj se, Maria, vždy� jsi nalezla milost u Boha. 31Hle, po�neš a porodíš syna a dáš mu jméno 
Ježíš. 32Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán B�h mu dá tr�n jeho otce Davida. 33Na v�ky bude kralo-
vat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce.“ 34Maria �ekla and�lovi: „Jak se to m�že stát, vždy� nežiji      
s mužem?“ 35And�l jí odpov�d�l: „Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího t� zastíní; proto i tvé dít� bude svaté     
a bude nazváno Syn Boží.“ 
 
 
 
 

1 



 
 
 

 
                                    

�  0  4 

  JERRY  
 

Biblický pohled na sv�t 

Pr�vodce studiem BIBLE IV.Q2020 - verše         

Biblický pohled na sv�t Týden od 18.10. do 24.10. 

� 

 0  4 

 

�T 22. �íjna – Jak rozlišit dobro a zlo 
Mk 12:29-31  „29Ježíš odpov�d�l: „První je toto: ,Slyš, Izraeli, Hospodin, B�h náš, jest jediný pán; 
30miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly!‘ 
31Druhé je toto: ,Miluj svého bližního jako sám sebe!‘ V�tšího p�ikázání nad tato dv� není.““ 
Sd 17:6  „V t�ch dnech nem�li v Izraeli krále. Každý d�lal, co uznal za správné.“ 
P� 12:15  „Pošetilci zdá se , že je jeho cesta p�ímá, kdežto kdo poslouchá rady, je moudrý.“ 
Dt 6:5  „Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou.“ 
Zj 14:12  „Zde se ukáže vytrvalost svatých, kte�í zachovávají Boží p�ikázání a v�rnost Ježíši.“ 
 

PÁ 23. �íjna – Podn�ty k zamyšlení 
 

   „Pravým smyslem výchovy je obnovit v �lov�ku Boží obraz.“ (PP 595; NUD 291) Samotné formální 
vzd�lání, by� by nám p�ineslo mnoho informací, není pro život dostate�né. Lidé mohou být vzd�laní, do-
konce i vysoce vzd�laní v mnoha oborech, ale mohou zastávat názory a postoje, které jsou v zásadním 
rozporu s principy uvedenými v Bibli. Pokud ale p�ijmeme pohled, který nám nabízí náš Spasitel, ovlivní to 
naše chápání všech oblastí života. 
 

� 
 
Otázky k rozhovoru 
1. Lekce tohoto týdne se zam��ila na n�která klí�ová témata, která mohou zásadn� ovlivnit náš pohled na 
život: existence Boha, stvo�ení, Bible, plán vykoupení a Boží zákon. Jaké další d�ležité body byste k tomu 
ješt� p�idali? 
 

2. Jeden myslitel v 18. století napsal: „Sv�domí! Sv�domí! Božský to instinkt, spolehlivý v�dce ignorantské  
a omezené, a�koli inteligentní a svobodné bytosti – neomylný soudce dobra a zla, který formuje �lov�ka       
v Boží podobu.“ Je tento názor správný, nebo nesprávný? Je pro vás vaše sv�domí spolehlivým životním 
pr�vodcem? 
 

3. Podívejme se znovu na citát Ellen G. Whiteové: „Pravým smyslem výchovy je obnovit v �lov�ku Boží 
obraz.“ Jak tomu rozumíš? 
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PO 19. �íjna – B�h - Stvo�itel 
Gn 1:1.2  „1Na po�átku stvo�il B�h nebe a zemi. 2Zem� byla pustá a prázdná a nad propastnou t�ní byla 

tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží.“ 

J 1:1-4  „1Na po�átku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo B�h. 2To bylo na po�átku u Boha. 
3Všechno povstalo skrze n� a bez n�ho nepovstalo nic, co jest. 4V n�m byl život a život byl sv�tlo lidí.“ 
Ex 20:8-11  „8Pamatuj na den odpo�inku, že ti má být svatý. 9Šest dní budeš pracovat a d�lat všechnu svou práci. 10Ale 
sedmý den je den odpo�inutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš d�lat žádnou práci ani ty ani tv�j syn a tvá dcera ani tv�j 
otrok a tvá otrokyn� ani tvé dobyt�e ani tv�j host, který žije v tvých branách. 11V šesti dnech u�inil Hospodin nebe i zemi, 
mo�e a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpo�inul. Proto požehnal Hospodin den odpo�inku a odd�lil jej jako sva-
tý.“ 
Zj 14:6:7  „6Tu jsem vid�l jiného and�la, jak letí st�edem nebeské klenby, aby zv�stoval v��né evangelium obyvatel�m 
zem�, každé rase, kmeni, jazyku i národu. 7Volal 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.““ 
Jb 12:7-10  „7Avšak dobytka se zeptej, pou�í t�, nebeského ptactva, ono ti to poví, 8pou�í t� i k�oviska zem�, mo�ské ryby 
vypráv�t ti budou. 9Kdo z nich všech by nev�d�l, že ruka Hospodinova to u�inila 10a že v jeho ruce je život všeho, co žije, 
duch každého lidského tvora.“ 
Ex 3:13.14  „13Avšak Mojžíš Bohu namítl: „Hle, já p�ijdu k Izraelc�m a �eknu jim: Posílá m� k vám B�h vašich otc�. Až 
se m� však zeptají, jaké je jeho jméno, co jim odpovím?“ 14B�h �ekl Mojžíšovi: „JSEM, KTERÝ JSEM.“ A pokra�oval: 
„�ekni Izraelc�m toto: JSEM posílá m� k vám.““ 
 

ÚT 20. �íjna – Pohled „za oponu“ 
Ef 6:10-12  „10A tak, brat�í, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. 11Oble�te plnou Boží zbroj, 

abyste mohli odolat �áblovým svod�m. 12Nevedeme sv�j boj proti lidským nep�átel�m, ale proti mocnos-

tem, silám a všemu, co ovládá tento v�k tmy, proti nadzemským duch�m zla.“ 

� 8:28.29  „28Víme, že všecko napomáhá k dobrému t�m, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho 

rozhodnutí. 29Které p�edem vyhlédl, ty také p�edem ur�il, aby p�ijali podobu jeho Syna, tak aby byl prvo-

rozený mezi mnoha brat�ími.“ 
Gn 9:13-16  „13Položil jsem na oblak svou duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí. 14Kdykoli zahalím zemi 
oblakem a na oblaku se ukáže duha, 15rozpomenu se na svou smlouvu mezi mnou a vámi i veškerým živým tvorstvem,       
a vody již nikdy nezp�sobí potopu ke zkáze všeho tvorstva. 16Ukáže-li se na oblaku duha, pohlédnu na ni a rozpomenu se 
na v��nou smlouvu mezi Bohem a veškerým živým tvorstvem, které je na zemi.““ 
Mk 13:7  „Až uslyšíte vále�ný ryk a zv�sti o válkách, nelekejte se! Musí to být, ale to ješt� nebude konec.“ 
� 5:8  „B�h však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zem�el, když jsme ješt� byli h�íšní.“ 
Kaz 9:5  „Živí totiž v�dí, že zem�ou, mrtví nev�dí zhola nic a ne�eká je žádná odm�na, jejich památka je zapomenuta.“ 
Zj 20:5.6  „5Ostatní mrtví však nepovstanou k životu, dokud se t�ch tisíc let nedovrší. – 6To je první vzk�íšení. Blahosla-
vený a svatý, kdo má podíl na prvním vzk�íšení! Nad t�mi druhá smrt nemá moci, nýbrž B�h a Kristus je u�iní svými 
kn�žími a budou s ním kralovat po tisíc let.“ 
 

ST 21. �íjna – Pot�eba Vykupitele 
J 1:5-14  „5To sv�tlo ve tm� svítí a tma je nepohltila. 6Od Boha byl poslán �lov�k, jménem Jan. 7Ten 

p�išel proto, aby vydal sv�dectví o tom sv�tle, aby všichni uv��ili skrze n�ho. 8Jan sám nebyl tím sv�tlem, 

ale p�išel, aby o tom sv�tle vydal sv�dectví. 9Bylo tu pravé sv�tlo, které osv�cuje každého �lov�ka; to p�i-

cházelo do sv�ta. 10Na sv�t� byl, sv�t skrze n�j povstal, ale sv�t ho nepoznal. 11P�išel do svého vlastního, 

ale jeho vlastní ho nep�ijali. 12T�m pak, kte�í ho p�ijali a v��í v jeho jméno, dal moc stát se Božími d�tmi. 
13Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako d�ti pozemských otc�, nýbrž narodili se z Boha. 14A Slovo se 

stalo t�lem a p�ebývalo mezi námi. Spat�ili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, 

plný milosti a pravdy.“ 
J 1:1-4  „1Na po�átku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo B�h. 2To bylo na po�átku u Boha. 3Všechno povsta-
lo skrze n� a bez n�ho nepovstalo nic, co jest. 4V n�m byl život a život byl sv�tlo lidí.“ 
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