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� Texty na tento týden – Žd 1:1–4; 2K 4:1–6; J 1:14.18; 14:1–14; Fp 2:1–11; 2K 5:16–21 
 

� Základní verš 
„Nebo� B�h, který �ekl ‚ze tmy a� zazá�í sv�tlo‘, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat sv�tlo své slávy ve 

tvá�i Kristov�.“ (2K 4:6) 
 

   Billy Graham vzpomínal, jak jednou v doprovodu generála navštívil vojáky v polní nemocnici. Jeden 
mladý voják „byl tak t�žce zran�ný, že musel ležet dol� tvá�í p�ipevn�n popruhy ke kovové konstrukci“. 
Léka� zašeptal Grahamovi: „Pochybuji, že ješt� n�kdy bude chodit.“ Voják poprosil generála: „Pane, bojo-
val jsem za vás, ale nikdy jsem vás nevid�l. Mohl bych vid�t vaši tvá�?“ Generál si lehl na zem pod kovo-
vou konstrukci, aby si tvá�í v tvá� popovídal s vojákem. Graham je pozoroval a všiml si, jak slza z vojákova 
oka padla generálovi na tvá�. 
   V dob�, kdy se Ježíš narodil, pot�ebovalo polámané, zmrza�ené, krvácející lidstvo prožít uzdravující Boží 
pohled. Jako kdyby lidé prosili: „Ó Bože, mohli bychom vid�t tvou tvá�?“ Když Otec poslal svého Syna na 
tuto planetu, poslal jim toho nejv�tšího U�itele. Jeho posláním bylo ukázat lidem Otcovu tvá�. Od té doby 
máme úžasnou p�ednost hled�t na sv�tlo „Boží slávy ve tvá�i Ježíše Krista“ (2K 4,6; B21). 
   Když pozorujeme nejv�tšího U�itele, který sestoupil na tuto zem, co d�ležitého se od n�j m�žeme nau�it? 
 

� Týden ve zkratce: 
- Odlesk Boží slávy 
- Zjevil nám Otce 
- Laskavý U�itel 
- Nejv�tší U�itel a smí�ení 
- Osobní setkání s U�itelem 
- Podn�ty k zamyšlení 

 

NE 25. �íjna – Odlesk Boží slávy 
Žd 1:1-4  „1Mnohokrát a mnohými zp�soby mluvíval B�h k otc�m ústy prorok�; 2v tomto posledním �ase 

k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil d�dicem všeho a skrze n�hož stvo�il i v�ky. 3On, odlesk 

Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese všecko svým mocným slovem. Když dokonal o�išt�ní od h�ích�, 

usedl po pravici Božího majestátu na výsostech 4a stal se o to vznešen�jším než and�lé, o� je p�evyšuje 

jménem, které mu bylo dáno.“ 
2K 4:1-6  „1A proto, když nám byla z Božího slitování sv��ena tato služba, nepoddáváme se skleslosti. Nepot�ebujeme 

skrývat nic ne�estného, nepo�ínáme si lstiv� ani nefalšujeme slovo Boží, nýbrž �iníme pravdu zjevnou, a tak se p�ed tvá�í 

Boží doporu�ujeme sv�domí všech lidí. 3Je-li p�esto naše evangelium zahaleno, je zahaleno t�m, kte�í sp�jí k záhub�. 
4B�h tohoto sv�ta oslepil jejich nev��ící mysl, aby jim nevzešlo sv�tlo evangelia slávy Kristovy, slávy toho, který je obra-

zem Božím. 5Vždy� nezv�stujeme sami sebe, nýbrž Krista Ježíše jako Pána, a sebe jen jako vaše služebníky pro Ježíše. 
6Nebo� B�h, který �ekl ‚ze tmy a� zazá�í sv�tlo‘, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat sv�tlo své slávy ve tvá�i Kristov�.“ 
 

PO 26. �íjna – Zjevil nám Otce 
J 14:1-11  „1Vaše srdce a� se nechv�je úzkostí! V��íte v Boha, v��te i ve mne. 2V dom� mého Otce je 

mnoho p�íbytk�; kdyby tomu tak nebylo, �ekl bych vám to. Jdu, abych vám p�ipravil místo. 3A odejdu-li, 

abych vám p�ipravil místo, op�t p�ijdu a vezmu vás k sob�, abyste i vy byli, kde jsem já. 4A cestu, kam jdu, 

znáte.“ 5�ekne mu Tomáš: „Pane, nevíme, kam jdeš. Jak bychom mohli znát cestu?“ 6Ježíš mu odpov�-

d�l: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nep�ichází k Otci než skrze mne. 7Kdybyste znali mne, znali 

byste i mého Otce. Nyní ho již znáte, nebo� jste ho vid�li.“ 8Filip mu �ekl: „Pane, ukaž nám Otce, a víc 

nepot�ebujeme!“ 9Ježíš mu odpov�d�l: „Tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty m� neznáš? Kdo vidí mne, 

vidí Otce. Jak tedy m�žeš �íkat: Ukaž nám Otce? 10Nev��íš, že já jsem v Otci a Otec je ve mn�? Slova, 
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nich odešli do nebe, �ekli si pastý�i: „Poj�me až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, jak 

nám Pán oznámil.““ 
L 2:16-20  „16Sp�chali tam a nalezli Marii a Josefa i to d��átko položené do jeslí. 17Když je spat�ili, pov�d�li, co jim bylo 

�e�eno o tom dít�ti. 18Všichni, kdo to uslyšeli, užasli nad tím, co jim pastý�i vypráv�li. 19Ale Maria to všechno v mysli 

zachovávala a rozvažovala o tom. 20Pastý�i se pak navrátili, oslavujíce a chválíce Boha za všechno, co slyšeli a vid�li, jak 

jim to bylo �e�eno.“ 
 

PÁ 30. �íjna – Podn�ty k zamyšlení 
 

   „V nejv�tším U�iteli, který byl poslán z nebe, se soust�e�ují všechny principy správné výchovy a vzd�lá-
vání. Dnešní dílo Spasitele je stejné jako to, které zde na zemi zapo�al p�ed dv�ma tisíciletími. Sám o sob� 
�ekl: ‚Já jsem první i poslední, ten živý‘. ‚Já jsem Alfa i Omega, po�átek i konec.‘ (Zj 1,17.18; 21,6) Máme-
li takového u�itele, máme-li p�ednost Boží výchovy, bylo by nerozumné hledat jinou výchovu, objevovat 
moudrost jinde než u Zdroje moudrosti, usilovat o poznání pravdy, ale odmítat Pravdu, hledat osvícení 
mimo Sv�tlo, život mimo Zdroj života, odvrátit se od Pramene živé vody a kopat si ‚cisterny rozpukané, jež 
vodu neudrží‘. (Jr 2,13) Stále nás zve: ‚Jestliže kdo žízní, a� p�ijde ke mn� a pije! Kdo v��í ve mne, proud 
živé vody poplyne z jeho nitra, jak praví Písmo.‘ ‚Voda, kterou mu dám, stane se v n�m pramenem, vyv�ra-
jícím k životu v��nému.‘ (J 7,37.38; 4,14)“ (Ed 83; Vých 51) 
   „Nejlepší p�ípravou pro tvou práci jsou slova, život a metody toho nejlepšího U�itele. Uvažuj o n�m, 
protože práv� on je tv�j ideální vzor. Dívej se na n�j a z�stávej v jeho blízkosti, dokud neosloví tvé srdce    
a tv�j život. ‚Na odhalené tvá�i nás všech se zrcadlí slavná zá� Pán�, a tak jsme prom��ováni k jeho obrazu.‘ 
(2K 3,18) 
   A práv� v tom je tajemství vlivu na tvé žáky. P�edstavuj svým životem Ježíše Krista!“ (Ed 282; Vých 165) 
 

� 
 
Otázky k rozhovoru 
1. Jaké hodnoty našeho Mistra mohou dnes inspirovat ty, kte�í mají zodpov�dnost za výchovu další genera-

ce (rodi�e, u�itelé, vedoucí r�zných skupin)? 
 

2. P�ed k�es�anskými rodi�i a u�iteli je postaven vysoký standard – odrážet Boží charakter, jak ho zjevil 

vt�lený Ježíš. Jsme toho v�bec schopni? Co tedy od nás B�h �eká? 
 

3. Diskutujte ve t�íd� o poslední otázce v �ásti na �tvrtek. Co nás Ježíšovo narození, život a smrt u�í o Bo-

žím charakteru? 
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která vám mluvím, nemluvím sám od sebe; Otec, který ve mn� p�ebývá, �iní své skutky. 11V��te mi, že já 

jsem v Otci a Otec ve mn�; ne-li, v��te aspo� pro ty skutky!““ 
J 1:1-18  „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. 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�icházelo 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. 15Jan     

o n�m vydával sv�dectví a volal: „To je ten, o n�mž jsem �ekl: P�ichází za mnou, ale je v�tší, protože tu byl d�íve než já.“ 
16Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí. 17Nebo� Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda 

se stala skrze Ježíše Krista. 18Boha nikdy nikdo nevid�l; jednorozený Syn, který je v náru�í Otcov�, nám o n�m �ekl.“ 
 

ÚT 27. �íjna – Laskavý U�itel 
Fp 2:5-11  „5Nech� je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši: 6Zp�sobem bytí byl roven Bohu,     

a p�ece na své rovnosti nelp�l, 7nýbrž sám sebe zma�il, vzal na sebe zp�sob služebníka, stal se jedním       

z lidí. A v podob� �lov�ka 8se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na k�íži. 9Proto ho B�h 

vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, 10aby se p�ed jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno 

– na nebi, na zemi i pod zemí – 11a k sláv� Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.“ 
Fp 2:1-4  „1Je-li možno povzbudit v Kristu, je-li možno posílit láskou, je-li jaké spole�enství Ducha, je-li jaký soucit        

a slitování: 2dovršte mou radost a bu�te stejné mysli, m�jte stejnou lásku, bu�te jedné duše, jednoho smýšlení, 3v ni�em 

se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v poko�e pokládejte jeden druhého za p�edn�jšího než sebe; 4každý a� 

má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu.“ 
Fp 4:2.3  „2Euodii domlouvám i Syntyché domlouvám, aby byly zajedno v Pánu. 3Ano i tebe prosím, m�j v�rný druhu, 

ujmi se jich; vždy� vedly zápas za evangelium spolu se mnou i s Klementem a ostatními spolupracovníky, jejichž jména 

jsou v knize života.“ 
 

ST 28. �íjna – Nejv�tší U�itel a smí�ení 
2K 5:16-21  „16A tak od nyn�jška už nikoho neposuzujeme podle lidských m��ítek. A�koli jsme d�íve 

vid�li Krista po lidsku, nyní ho už takto neznáme. 17Kdo je v Kristu, je nové stvo�ení. Co je staré, pominu-

lo, hle, je tu nové! 18To všecko je z Boha, který nás smí�il sám se sebou skrze Krista a pov��il nás, aby-

chom sloužili tomuto smí�ení. 19Nebo� v Kristu B�h usmí�il sv�t se sebou. Nepo�ítá lidem jejich provin�-

ní a nám uložil zv�stovat toto smí�ení. 20Jsme tedy posly Kristovými, B�h vám domlouvá našimi ústy; na 

míst� Kristov� vás prosíme: dejte se smí�it s Bohem! 21Toho, který nepoznal h�ích, kv�li nám ztotožnil      

s h�íchem, abychom v n�m dosáhli Boží spravedlnosti.“ 
Ko 1:15-20  „15On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvo�ení, 16nebo� v n�m bylo stvo�eno všechno na nebi 

i na zemi – sv�t viditelný i neviditelný; jak nebeské tr�ny, tak i panstva, vlády a mocnosti – a všechno je stvo�eno skrze 

n�ho a pro n�ho. 17On p�edchází všechno, všechno v n�m spo�ívá, 18on jest hlavou t�la – totiž církve. On je po�átek, 

prvorozený z mrtvých – takže je to on, jenž má prvenství ve všem. 19Plnost sama se rozhodla v n�m p�ebývat, 20aby skrze 

n�ho a v n�m bylo smí�eno všechno, co jest, jak na zemi, tak v nebesích – protože smí�ení p�inesla jeho ob�� na k�íži.“ 
 

�T 29. �íjna – Osobní setkání s U�itelem 
L 2:8-15  „8A v té krajin� byli pastý�i pod širým nebem a v noci se st�ídali v hlídkách u svého stáda. 
9Náhle p�i nich stál and�l Pán� a sláva Pán� se rozzá�ila kolem nich. Zmocnila se jich veliká báze�. 
10And�l jim �ekl: „Nebojte se, hle, zv�stuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. 11Dnes se vám 

narodil Spasitel, Kristus Pán, v m�st� Davidov�. 12Toto vám bude znamením: Naleznete d��átko v plen-

kách, položené do jeslí.“ 13A hned tu bylo s and�lem množství nebeských zástup� a takto chválili Boha: 
14„Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; B�h v nich má zalíbení.“ 15Jakmile and�lé od 
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