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� Texty na tento týden – Gn 3:1–11; � 5:11–19; Gn 28:10–17; J 1:1–14; Mt 15:21–28; Mk 10:46–52 
 

� Základní verš 
„Ježíš mu �ekl: ‚Jdi, tvá víra t� zachránila.‘ Hned prohlédl a šel tou cestou za ním.“ (Mk 10:52) 
 

   Každý z nás ud�lal v život� n�co, za co se styd�l a co ho trápilo. Možná nás polil pot p�i p�edstav�, že by 
se o tom m�l n�kdo dozv�d�t. Známe to všichni.  
   P�edstav si, jak se asi museli cítit Adam a Eva poté, co sn�dli ovoce ze zakázaného stromu. Nebo Jákob, 
když oklamal otce a musel uprchnout p�ed bratrovým hn�vem. Jak asi v noci spával? A co žena, kterou 
p�istihli p�ímo „p�i �inu“ (J 8,4)? I David znal tyto pocity. V Žalmu 32. �teme jeho velmi dojemné vyznání. 
Vyjad�uje v n�m, jak se cítí. 
   To je jeden z d�vod�, pro� je evangelium univerzální a pro� Kristus zem�el za každého �lov�ka. Jako lidé 
jsme velmi rozdílní, ale jedna v�c nás všechny spojuje: naše h�íšnost a pot�eba odpušt�ní. Spojit život          
s Bohem znamená vstoupit do velké školy, ve které se u�íme milost a novou šanci nejen p�ijímat, ale také ji 
druhým dávat. 
 

� Týden ve zkratce: 
- Adam a Eva – selhání a nová milost 
- Jákob – nový za�átek pro podvodníka 
- Rabbi Ježíš 
- Pohanská žena – milovaná Boží dcera 
- Bartimaios – slepec, který vid�l více než jiní 
- Podn�ty k zamyšlení 

 

NE 1. listopadu – Adam a Eva – selhání a nová milost 
Gn 3:1-10  „1Nejzchytralejší ze vší polní zv��e, kterou Hospodin B�h u�inil, byl had. �ekl žen�: „Jakže, 
B�h vám zakázal jíst ze všech strom� v zahrad�?“ 2Žena hadovi odv�tila: „Plody ze strom� v zahrad� jíst 
smíme. 3Jen o plodech ze stromu, který je uprost�ed zahrady, B�h �ekl: ‚Nejezte z n�ho, ani se ho ne-
dotkn�te, abyste nezem�eli.‘“ 4Had ženu ujiš�oval: „Nikoli, nepropadnete smrti. 5B�h však ví, že v den, 
kdy z n�ho pojíte, otev�ou se vám o�i a budete jako B�h znát dobré i zlé.“ 6Žena vid�la, že je to strom       
s plody dobrými k jídlu, lákavý pro o�i, strom slibující všev�doucnost. Vzala tedy z jeho plod� a jedla, dala 
také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. 7Ob�ma se otev�ely o�i: poznali, že jsou nazí. Spletli tedy 
fíkové listy a p�epásali se jimi. 8Tu uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se po zahrad� za denní-
ho vánku. I ukryli se �lov�k a jeho žena p�ed Hospodinem Bohem uprost�ed stromoví v zahrad�. 
9Hospodin B�h zavolal na �lov�ka: „Kde jsi?“ 10On odpov�d�l: „Uslyšel jsem v zahrad� tv�j hlas a bál 
jsem se. A protože jsem nahý, ukryl jsem se.““ 
� 5:14.15  „14Smrt však vládla od Adama až po Mojžíše i nad t�mi, kdo h�ešili jiným zp�sobem než 
Adam. On je prot�jšek toho, který m�l p�ijít. 15S milostí tomu však není tak jako s provin�ním. Provin�-
ním toho jediného, totiž Adama, mnozí propadli smrti; o� spíše zahrnula mnohé Boží milost, milost daro-
vaná v jediném �lov�ku, Ježíši Kristu.“ 
� 5:11-13.16-19  „11A nejen to: chlubíme se dokonce Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, který nás s ním smí�il. 
12Skrze jednoho �lov�ka totiž vešel do sv�ta h�ích a skrze h�ích smrt; a tak smrt zasáhla všechny, protože všichni zh�ešili. 
13H�ích byl ve sv�t� už p�ed zákonem, a� se h�ích nezapo�ítává, pokud není zákon. … 16A s darem milosti tomu není jako 
s následky toho, že jeden zh�ešil. Soud nad jedním provin�ním vedl k odsouzení, kdežto milost po mnohých provin�ních 
vede k ospravedln�ní. 17Jestliže provin�ním Adamovým smrt se zmocnila vlády skrze jednoho �lov�ka, tím spíše ti, kte�í 
p�ijímají hojnost milosti a darované spravedlnosti, budou vládnout v život� v��ném skrze jednoho jediného, Ježíše Krista.  
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�T 5. listopadu – Bartimaios – slepec, který vid�l více než jiní 
Mk 10:46-52  „46P�išli do Jericha. A když vycházel s u�edníky a s velkým zástupem z Jericha, sed�l         
u cesty syn Timai�v, Bartimaios, slepý žebrák. 47Když uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský, dal se do k�iku: 
„Ježíši, Synu David�v, smiluj se nade mnou!“ 48Mnozí ho napomínali, aby ml�el. On však tím více k�i�el: 
„Synu David�v, smiluj se nade mnou!“ 49Ježíš se zastavil a �ekl: „Zavolejte ho!“ I zavolali toho slepého   
a �ekli mu: „Vzchop se, vsta�, volá t�!“ 50Odhodil sv�j pláš�, vysko�il a p�išel k Ježíšovi. 51Ježíš mu �ekl: 
„Co chceš, abych pro tebe u�inil?“ Slepý odpov�d�l: „Pane, a� vidím!“ 52Ježíš mu �ekl: „Jdi, tvá víra t� 
zachránila.“ Hned prohlédl a šel tou cestou za ním.“ 
Mk 8:31-33  „31A za�al je u�it, že Syn �lov�ka musí mnoho trp�t, být zavržen od starších, velekn�ží a zákoník�, být zabit 
a po t�ech dnech vstát. 32A mluvil o tom otev�en�. Petr si ho vzal stranou a za�al ho kárat. 33On se však obrátil, podíval se 
na u�edníky a pokáral Petra: „Jdi mi z cesty, satane; tvé smýšlení není z Boha, ale z �lov�ka!““ 
 

PÁ 6. listopadu – Podn�ty k zamyšlení 
 

   P�e�ti si 7. kapitolu „Jak prožít opravdovou zm�nu“ z knihy Ellen G. Whiteové Cesta k vnit�nímu pokoji. 
(SC 57–65; CVP 59–66) 
   Ellen G. Whiteová mimo jiné �íká, že když skute�n� odpovíme na výzvu nejv�tšího U�itele, „p�ejeme si 
být jako on a toužíme po tom, aby v nás p�sobil jeho Duch. Toužíme jej následovat a d�lat mu celým svým 
životem radost“ (SC 58; CVP 60). V Ježíšov� blízkosti „plnit Boží požadavky bude pro nás radost“ (SC 59; 
CVP 61). V Bibli si vyhledejte 5.–7. kapitolu Matoušova evangelia. Kázání na ho�e je shrnutím toho, co 
nejv�tší U�itel cht�l, aby v�d�li jeho u�edníci, a jsou zde zaznamenány hlavní principy království, které 
p�išel Ježíš založit. 
 

� 
 
Otázky k rozhovoru 
1. Jako B�h oslovil Adama, Evu a Jákoba, tak oslovuje i nás. Reaguje na naše hluboké touhy a vyzývá nás 
(jako Bartimaia), abychom p�ehodnotili, kdo jsme a kam sm��ujeme. V souvislosti s tím uvažujte, jakým 
zp�sobem u�íme biblickým pravdám. Vyu�ujeme je tak p�esv�d�iv�, že se m�ní životy d�tí i dosp�lých? 
 

2. Je otázka, kde se nacházíte na cest� životem, �ist� osobní, nebo by bylo užite�né diskutovat o této otázce   
s lidmi, kterým d�v��ujete? Jak myšlenka církve jako „Kristova t�la“ (1K 12,27) nazna�uje, že rozhovor      
s ostatními m�že být jedním ze zp�sob�, jak poznat to, co Kristus chce, abyste v�d�li? 
 

3. V �ásti na �tvrtek jsme se dozv�d�li, že jakmile Bartimaios vid�l – jakmile byl zbaven fyzické (a duchovní) 
slepoty – následoval Ježíše na cest� do Jeruzaléma. Na této cest� každý den naslouchal jeho u�ení. Z�ejm� 
cht�l odrážet Ježíš�v obraz, projevovat jeho ducha, konat jeho v�li. Co dává �lov�ku radost (jak jsme �etli  
v knize Ellen G. Whiteové Cesta k vnit�nímu pokoji), když se ve svém život� snaží dosáhnout úrovn�, jakou 
Ježíš p�edstavil v Kázání na ho�e? 
 

4. Jak se nau�it rozlišovat mezi dobrem a zlem? Jak definujeme, co je dobré, a co špatné? Pro� je to, co      
s tímto poznáním ud�láme, možná d�ležit�jší než poznání samotné? 
 

 
� 
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18A tak tedy: Jako jediné provin�ní p�ineslo odsouzení všem, tak i jediný �in spravedlnosti p�inesl všem ospravedln�ní       
a život. 19Jako se neposlušností jednoho �lov�ka mnozí stali h�íšníky, tak zase poslušností jednoho jediného mnozí se 
stanou spravedlivými.“ 
 

PO 2. listopadu – Jákob – nový za�átek pro podvodníka 
Gn 28:10-17  „10Jákob vyšel z Beer-šeby a šel do Cháranu. 11Dorazil na jedno místo a p�enocoval tam, 
nebo� slunce již zapadlo. Vzal jeden z kamen�, které na tom míst� byly, postavil jej v hlavách a na tom 
míst� ulehl. 12M�l sen: Hle, na zemi stojí žeb�ík, jehož vrchol dosahuje k nebes�m, a po n�m vystupují     
a sestupují poslové Boží. 13Nad ním stojí Hospodin a praví: „Já jsem Hospodin, B�h tvého otce Abraha-
ma a B�h Izák�v. Zemi, na níž ležíš, dám tob� a tvému potomstvu. 14Tvého potomstva bude jako prachu 
zem�. Rozm�žeš se na západ i na východ, na sever i na jih. V tob� a ve tvém potomku dojdou požehnání 
všechny �eledi zem�. 15Hle, já jsem s tebou. Budu t� st�ežit všude, kam p�jdeš, a zase t� p�ivedu do této 
zem�. Nikdy t� neopustím, ale u�iním, co jsem ti slíbil.“ 16Tu procitl Jákob ze spánku a zvolal: „Jist� je 
na tomto míst� Hospodin, a já jsem to nev�d�l!“ 17Bál se a �ekl: „Jakou báze� vzbuzuje toto místo! Není 
to nic jiného než d�m Boží, je to brána nebeská.““ 
 

ÚT 3. listopadu – Rabbi Ježíš 
J 1:8-14  „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.“ 
J 1:1-7  „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. 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.“ 
 

ST 4. listopadu – Pohanská žena – milovaná Boží dcera 
Mk 7:24-30  „24Vstal a odešel odtud do kon�in týrských… 25hned o n�m uslyšela jedna žena, jejíž dcerka 
m�la ne�istého ducha. P�išla a padla mu k nohám; 26a ta žena byla pohanka, rodem Syrofeni�anka. 
Prosila ho, aby vyhnal zlého ducha z její dcery. 27On jí �ekl: „Nech nap�ed nasytit d�ti. Nebo� se nesluší 
vzít chléb d�tem a hodit jej ps�m.“ 28Odpov�d�la mu: „Ovšem, pane, jenže i psi se pod stolem živí z drobt� 
po d�tech.“ 29Pravil jí: „Žes toto �ekla, jdi, zlý duch vyšel z tvé dcery.“ 30Když se vrátila dom�, nalezla dít� 
ležící na l�žku a zlý duch byl pry�.“ 
Mt 15:21-28  „21Ježíš odtud odešel až do okolí Týru a Sidónu. 22A hle, jedna kananejská žena z t�ch kon�in vyšla             
a volala: „Smiluj se nade mnou, Pane, Synu David�v! Má dcera je zle posedlá.“ 23Ale on jí neodpov�d�l ani slovo. Jeho 
u�edníci p�istoupili a žádali ho: „Zbav se jí, vždy� za námi k�i�í!“ 24On odpov�d�l: „Jsem poslán jen ke ztraceným ovcím 
z lidu izraelského.“ 25Ale ona p�istoupila, klan�la se mu a �ekla: „Pane, pomoz mi!“ 26On jí odpov�d�l: „Nesluší se vzít 
chléb d�tem a hodit jej ps�m.“ 27A ona �ekla: „Ovšem, Pane, jenže i psi se živí z drobt�, které spadnou ze stolu jejich 
pán�.“ 28Tu jí Ježíš �ekl: „Ženo, tvá víra je veliká; sta� se ti tak, jak chceš.“ A od té hodiny byla její dcera zdráva.“ 
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