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� Texty na tento týden – Gn 1:26.27; Iz 11:1–9; 2Tm 3:14–17; 1Kr 5:9–14; J 14:17; 1K 2:1–16 
 

� Základní verš 
„Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k u�ení, k usv�d�ování, k náprav�, k výchov� ve 
spravedlnosti.“ (2 Tm 3:16) 
 

   Bible vypráví velký p�íb�h o Bohu a lidech. N�kdy se na n�j lze dívat jako na nepovedený milostný p�í-
b�h. Jindy nám p�ipomíná p�íb�h otce a jeho tvrdohlavých a odbojných d�tí, které se nakonec vzpamatují. 
   Tento týden objevíme v biblickém p�íb�hu další téma – o u�iteli a jeho žácích, kterým se p�i zkouškách 
opakovan� neda�í. U�itel jim p�esto neustále trp�liv� vysv�tluje vše d�ležité, dokud to alespo� n�kte�í ne-
pochopí. 
   Biblický p�íb�h se neliší od našich vlastních p�íb�h�, které dob�e známe – až na jednu výjimku. P�íb�h     
o Bohu a jeho lidu ur�it� skon�í dob�e. B�h dosáhne svého cíle. Zárukou toho je Boží milost v��i jeho lidu. 
Odpov�dnost �lov�ka je v tomto vztahu �asto nesprávn� chápána. Mnozí ji považují za p�íliš zat�žující, 
proto u nich vyvolává strach a obavy. 
   Biblický p�íb�h nás zve poznávat Boha a rozum�t jeho v�li. U�it se poznávat Boha je naší nejd�ležit�jší 
odpov�dí na jeho milost. Tato milost se nedá zasloužit, ale m�žeme ji poznávat. Životní škola, do které nás 
B�h zve, je ve své podstat� práv� poznáváním této milosti. Ta nás pak m�ní k Božímu obrazu, k n�muž 
jsme byli stvo�eni. 
 

� Týden ve zkratce: 
- Stvo�eni k Božímu obrazu 
- Zaslíbený Mesiáš jako U�itel 
- Boží slovo a náš osobní r�st 
- Dar moudrosti 
- Poznávání a formování v rané církvi 
- Podn�ty k zamyšlení 

 

NE 15. listopadu – Stvo�eni k Božímu obrazu 
Gn 1:26.27  „26I �ekl B�h: „U�i�me �lov�ka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. A� lidé panují 
nad mo�skými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zví�aty a nad celou zemí i nad každým plazem plazí-
cím se po zemi.“ 27B�h stvo�il �lov�ka, aby byl jeho obrazem, stvo�il ho, aby byl obrazem Božím, jako 
muže a ženu je stvo�il.“ 
Gn 5:1-3  „1Toto je vý�et rodopisu Adamova: V den, kdy B�h stvo�il �lov�ka, u�inil jej k podob� Boží. 
2Jako muže a ženu je stvo�il, požehnal jim a v den, kdy je stvo�il, dal jim jméno Adam (to je �lov�k).     
3Ve v�ku sto t�iceti let zplodil Adam syna ke své podob�, podle svého obrazu, a dal mu jméno Šét.“ 
 

PO 16. listopadu – Zaslíbený Mesiáš jako U�itel 
Iz 11:1-5  „1I vzejde proutek z pa�ezu Jišajova a výhonek z jeho ko�en� vydá ovoce. 2Na n�m spo�ine 
duch Hospodin�v: duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a bohatýrské síly, duch poznání a bázn� 
Hospodinovy. 3Bázní Hospodinovou bude prodchnut. Nebude soudit podle toho, co vidí o�i, nebude roz-
hodovat podle toho, co slyší uši, 4nýbrž bude soudit nuzné spravedliv�, o pokorných v zemi bude rozhodo-
vat podle práva. Žezlem svých úst bude bít zemi, dechem svých rt� usmrtí svévolníka. 5Jeho bedra budou 
opásána spravedlností a jeho boky p�epásá v�rnost.“ 
Iz 11:6-9  „6Vlk bude pobývat s beránkem, levhart s k�zletem odpo�ívat. Tele a lví�e i žírný dobytek budou spolu a malý 
hoch je bude vodit. 7Kráva se bude popásat s medv�dicí, jejich mlá�ata budou odpo�ívat spolu, lev jako dobyt�e bude 
žrát slámu. 8Kojenec si bude hrát nad d�rou zmije, bazilišku do doup�te sáhne ru�kou odstavené dít�.9Nikdo už nebude 
páchat zlo a ší�it zkázu na celé mé svaté ho�e, nebo� zemi naplní poznání Hospodina, jako vody pokrývají mo�e.“ 
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4má �e� a mé kázání se neopíraly o vemlouvavá slova lidské moudrosti, ale prokazovaly se Duchem a mocí, 5aby se tak 
vaše víra nezakládala na moudrosti lidské, ale na moci Boží. 6Moudrosti sice u�íme, ale jen ty, kte�í jsou dosp�lí ve ví�e – 
ne ovšem moudrosti tohoto v�ku �i vládc� tohoto v�ku, sp�jících k záhub�, 7nýbrž moudrosti Boží, skryté v tajemství, 
kterou B�h od v��nosti ur�il pro naše oslavení. 8Tu moudrost nikdo z vládc� tohoto v�ku nepoznal; nebo� kdyby ji byli 
poznali, nebyli by uk�ižovali Pána slávy.“ 
 

PÁ 20. listopadu – Podn�ty k zamyšlení 
 

   Velké poslání z Mt 28,18–20 spustilo rozsáhlé náboženské hnutí po celém sv�t�. N�kte�í apoštolové nebo 
misioná�i (tato dv� slova mají stejný význam – „ti, kte�í jsou posláni“) prošli celý sv�t, shromáždili ty, kte�í 
je poslouchali, ud�lali z nich u�edníky, vyzvali je, aby uv��ili v Ježíše, pok�tili je a u�ili je všemu, co jim 
Ježíš p�ikázal. K�es�anští konvertité z celého sv�ta reprezentující r�zné kultury a mluvící r�znými jazyky 
za�ínají hned po k�tu hloub�ji poznávat Boží pravdy a život s Bohem. V�bec nás to nep�ekvapuje, protože 
se ješt� musejí nau�it mnoho v�cí. 
   D�vod, pro� se k�es�ané stále u�í, není jen intelektuální zájem nebo touha po nových poznatcích. Jde 
spíše o to, že víra a k�es�anský život zahrnují všechny oblasti každodenního života. Je toho hodn�, co se 
máme nau�it. Proto novozákonní listy obsahují jednak zv�st o Ježíši (n�kdy nazývanou novozákonním 
slovem kerygma), jednak poznání všech v�cí, které se jako k�es�ané musíme nau�it (n�kdy nazývané          
i novozákonním slovem didaché). Dobrým p�íkladem po�áte�ní zv�sti je téma v 1K 2,2, zatímco                  
v 1K 4. kapitole za�íná další poznávání a pokra�uje až do konce listu. Co všechno se k�es�ané musejí nau-
�it? 
   Práce, odpo�inek, sociální otázky, vztahy ve spole�enství, církev a bohoslužba, ekonomie, filantropie, 
vztah k nad�ízeným, poradenství, rodina, vztahy v manželství a výchova d�tí, jídlo a jeho p�íprava, oble�ení, 
dokonce i stárnutí a p�íprava na konec života, osobní a spole�enský život. Být k�es�anem znamená v�d�t 
n�co o všech t�chto oblastech, ba i o dalších. �lov�k to nepochopí automaticky. Musí se to nau�it. 
Mt 28:18-20  „18Ježíš p�istoupil a �ekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. 19Jd�te ke všem národ�m              
a získávejte mi u�edníky, k�t�te je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého 20a u�te je, aby zachovávali všecko, co jsem vám 
p�ikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto v�ku. ““ 
 

� 
 
Otázky k rozhovoru 
1. Jaký význam má poznávání a vzd�lávání pro poslání církve? 
 

2. Co cht�la Ellen G. Whiteová �íct tím, že „nebesa jsou školou“ (Ed 301; Vých 176)? 
 

3. Znovu si pozorn� pro�ti text 1K 2,1–16. Co �íká Pavel o tom, co vše nám B�h zjevuje? Zamyslete se nad 
jeho tvrzením, že moudrost tohoto v�ku a knížata tohoto v�ku „hynou“. Pokud to mohl Pavel �íct tehdy, co 
máme �íci my o „moudrosti“ našeho v�ku? 
 

 
� 
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22byl jsem tupec, nic jsem neznal, jak dobyt�e jsem p�ed tebou býval. 23Já však chci být ustavi�n� s tebou, uchopils m� za 
pravici, 24povedeš m� podle svého rozhodnutí a pak do slávy m� p�ijmeš. 25Koho bych m�l na nebesích? A na zemi           
v nikom krom� tebe nemám zalíbení. 26A� mé t�lo i mé srdce ch�adne, B�h bude nav�ky skála mého srdce a m�j podíl. 
27Hle, ti, kdo se tob� vzdálí, zhynou. Ty uml�íš každého, kdo poruší ti v�rnost. 28Mn� však v Boží blízkosti je dob�e,          
v Panovníku Hospodinu mám své úto�išt�, proto vyprávím o všech tvých �inech.“ 
Zj 5:1-5  „1A v pravici toho, který sedí na tr�nu, spat�il jsem knihu úpln� popsanou, zape�et�nou sedmi pe�et�mi. 2Tu 
jsem uvid�l mocného and�la, který vyhlásil velikým hlasem: „Kdo je hoden otev�ít tu knihu a rozlomit její pe�et�?“ 3Ale 
nikdo na nebi ani na zemi ani pod zemí nemohl tu knihu otev�ít a podívat se do ní. 4Velmi jsem plakal, že se nenašel 
nikdo, kdo by byl hoden tu knihu otev�ít a podívat se do ní. 5Ale jeden ze starc� mi �ekl: „Nepla�. Hle, zvít�zil lev z poko-
lení Judova, potomek David�v; on otev�e tu knihu sedmkrát zape�et�nou.““ 
 

ST 18. listopadu – Dar moudrosti 
1Kr 5:9-14  „9B�h dal Šalomounovi moudrost, p�evelikou rozumnost a takovou hojnost myšlenek, jako je 
písku na b�ehu mo�e. 10Šalomounova moudrost p�evýšila moudrost všech syn� dávnov�ku i všechnu 
moudrost egyptskou. 11Byl moud�ejší než všichni lidé, než Étan Ezrachejský a Héman, Kalkol a Darda, 
synové Machólovi. Jeho jméno bylo proslulé mezi všemi okolními pronárody. 12Vyslovil t�i tisíce p�ísloví 
a jeho písní bylo tisíc a p�t. 13Dovedl také mluvit o stromech, od cedru, který je na Libanónu, až po yzop, 
který roste na zdi, a dovedl mluvit i o zví�atech, ptácích, plazech a rybách. 14Šalomounov� moudrosti 
p�icházeli naslouchat ze všech národ� i ode všech král� zem�, kte�í se o jeho moudrosti doslechli.“ 
2S 14:2  „Poslal tedy Jóab do Tekóje pro moudrou ženu a �ekl jí: „P�edstírej smutek, oblékni si smute�ní šaty a nemaž se 
olejem. Vydávej se za ženu, která již po mnoho dní drží smutek nad mrtvým.“ 
P� 16:23  „Srdce moudrého dává jeho úst�m prozíravost a na jeho rty p�idává znalosti.“ 
P� 1:1  „P�ísloví Šalomouna, syna Davidova, krále Izraele.“ 
P� 25:1  „Toto jsou rovn�ž p�ísloví Šalomounova, která sebrali mužové judského krále Chizkijáše.“ 
P� 30:1  „Slova Agúra, syna Jákeova. Výnos. Výrok toho muže k Ítielovi, k Ítielovi a Ukalovi.“ 
P� 31:1  „Slova krále Lemúela, výnos, jímž ho napomínala jeho matka.“ 
Kaz 12:1  „Pamatuj na svého Stvo�itele ve dnech svého jinošství, než nastanou zlé dny a než se dostaví léta, o kterých 
�ekneš: „Nemám v nich zalíbení.““ 
P� 6:6-8  „6Jdi k mravenci, lenochu, dívej se, jak žije, a� zmoud�íš. 7A� nemá žádného v�dce, dozorce �i vládce, 8opat�uje 
si v lét� pokrm, o žních sklízí svou potravu.“ 
P� 1:7  „Po�átek poznání je báze� p�ed Hospodinem, moudrostí a kázní pohrdají pošetilci.“ 
Jr 18:18  „Ale oni �ekli: „Poj�me a n�co si na Jeremjáše vymyslíme. Kn�zi p�ece nechybí zákon, mudrci úradek, proroku 
slovo. Poj�me, utlu�eme ho jazykem, nedáme na žádné jeho slovo.““ 
 

�T 19. listopadu – Poznávání a formování v rané církvi 
1K 2:9-16  „9Ale jak je psáno: „Co oko nevid�lo a ucho neslyšelo, co ani �lov�ku na mysl nep�išlo, p�i-
pravil B�h t�m, kdo ho milují.“ 10Nám však to B�h zjevil skrze Ducha; Duch totiž zkoumá všechno,          
i hlubiny Boží. 11Nebo� kdo z lidí zná, co je v �lov�ku, než jeho vlastní duch? Práv� tak nikdo nepoznal, 
co je v Bohu, než Duch Boží. 12My jsme však nep�ijali ducha sv�ta, ale Ducha, který je z Boha, 
13abychom poznali, co nám B�h daroval. O tom i mluvíme ne tak, jak nás nau�ila lidská moudrost, ale 
jak nás nau�il Duch, a duchovní v�ci vykládáme slovy Ducha. 14P�irozený �lov�k nem�že p�ijmout v�ci 
Božího Ducha; jsou mu bláznovstvím a nem�že je chápat, protože se dají posoudit jen Duchem. 15�lov�k 
obda�ený Duchem je schopen posoudit všecko, ale sám nem�že být nikým správn� posouzen. 16Vždy� 
„kdo poznal mysl Pán� a kdo ho bude pou�ovat“? My však mysl Kristovu máme.“ 
J 14:15-17  „15Milujete-li mne, budete zachovávat má p�ikázání; 16a já požádám Otce a on vám dá jiného P�ímluvce, aby 
byl s vámi na v�ky – 17Ducha pravdy, kterého sv�t nem�že p�ijmout, pon�vadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, nebo�      
s vámi z�stává a ve vás bude.“ 
1K 2:1-8  „1Ani já, brat�í, když jsem p�išel k vám, nep�išel jsem vám hlásat Boží tajemství nadnesenými slovy nebo 
moudrostí. 2Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista, a to Krista uk�ižovaného. 3P�išel jsem   
k vám sláb, s velkou bázní a chv�ním; 
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J 3:1-3  „1Mezi farizeji byl �lov�k jménem Nikodém, �len židovské rady. 2Ten p�išel k Ježíšovi v noci a �ekl mu: „Mist�e, 
víme, že jsi u�itel, který p�išel od Boha. Nebo� nikdo nem�že �init ta znamení, která �iníš ty, není-li B�h s ním.“ 3Ježíš mu 
odpov�d�l: „Amen, amen, pravím tob�, nenarodí-li se kdo znovu, nem�že spat�it království Boží.““ 
 

ÚT 17. listopadu – Boží slovo a náš osobní r�st 
2Tm 3:14-17  „14Ty však setrvávej v tom, �emu ses nau�il a o �em jsi p�esv�d�en. Víš, od koho ses tomu 
nau�il. 15Od d�tství znáš svatá Písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše. 
16Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k u�ení, k usv�d�ování, k náprav�, k výchov� ve 
spravedlnosti, 17aby Boží �lov�k byl náležit� p�ipraven ke každému dobrému �inu.“ 
Ž 1  „1Blaze muži, který se ne�ídí radami svévolník�, který nestojí na cest� h�íšných, který nesedává s posm�va�i, 2nýbrž 
si oblíbil Hospodin�v zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. 3Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který 
dává své ovoce v pravý �as, jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, se zda�í. 4Se svévolníky je tomu jinak: jsou jak plevy 
hnané v�trem. 5Na soudu svévolní neobstojí, ani h�íšní v shromážd�ní spravedlivých. 6Hospodin zná cestu spravedlivých, 
ale cesta svévolník� vede do záhuby.“ 
Ž 37  „1David�v. 2Uvadají rychle jako tráva, jak zelené býlí zvadnou. 3Doufej v Hospodina, konej dobro, v zemi p�ebývej 
a zachovávej v�rnost. 4Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše , o� požádá tvé srdce. 5Svou cestu sv�� Hospodinu, doufej       
v n�ho, on sám bude jednat. 6Dá, že tvoje spravedlnost zazá�í jak sv�tlo, jako polední jas tvoje právo. 7Ztiš se p�ed Hos-
podinem a �ekej na n�j. Nevzrušuj se kv�li tomu, kdo jde úsp�šn� svou cestou, nad tím, kdo strojí pikle. 8Odlož hn�v         
a zanech rozho��ení, nevzrušuj se, a� se nedopustíš zlého, 9nebo� zlovolníci budou vymýceni, ale kdo nad�ji skládá           
v Hospodina, obdrží zemi. 10Ješt� mali�ko a bude po svévolníkovi, všimneš-li si jeho místa, bude prázdné. 11Ale pokorní 
obdrží zemi a bude je blažit dokonalý pokoj. 12Proti spravedlivému strojí svévolník pikle, sk�ípe proti n�mu svými zuby. 
13Je však Panovníkovi jen k smíchu, vždy� on vidí, že jeho den p�ijde. 14Svévolníci tasí me�, luk napínají, cht�jí srazit 
poníženého a ubožáka, zabít ty, kdo chodí p�ímou cestou. 15Jejich me� však jim do srdce vnikne, jejich luky budou zp�erá-
ženy. 16Lepší je to málo, co má spravedlivý, než bohatství mnoha svévolník�, 17nebo� svévolník�m budou p�eraženy paže, 
kdežto spravedlivé Hospodin vždy podepírá. 18Hospodinu jsou známy dny bezúhonných, jejich d�dictví potrvá v��n�.     
19V �ase zlém nebudou zahanbeni, najedí se dosyta i za dn� hladu. 20Avšak svévolníci zhynou, nep�átelé Hospodinovi se 
vytratí jak p�vab lu�in, vytratí se v dýmu. 21Svévolník si p�j�uje a k splácení se nemá, spravedlivý se však slituje a dává. 
22Požehnaní, ti obdrží zemi, zlo�e�ení budou vymýceni. 23Hospodin �iní krok muže pevným, našel zalíbení v jeho cest�.   
24I kdyby klesal, nikdy neupadne, nebo� Hospodin podpírá jeho ruku. 25Od své mladosti, a jsem už starý, jsem nevid�l, že 
by byl opušt�n spravedlivý, nebo že by jeho potomci žebrali o chléb. 26Slituje se kdykoli a vypom�že p�j�kou, také jeho 
potomci jsou požehnáním. 27Odstup od zla, konej dobro, nav�ky pak budeš bydlet v zemi , 28nebo� Hospodin miluje právo 
a své v�rné neopouští. 29Spravedliví obdrží zemi a budou v ní bydlet navždy. 30Ústa spravedlivého pronášejí moudrost, 
jeho jazyk vyhlašuje právo. 31Má v svém srdci Boží zákon, jeho kroky nezakolísají. 32Svévolník však �íhá na spravedlivé-
ho, chce ho uštvat k smrti. 33Ale Hospodin ho v jeho ruce neponechá, nedopustí, aby svévoln� byl souzen. 34Slož nad�ji      
v Hospodina, drž se jeho cesty; povýší t� a obdržíš zemi a spat�íš, jak budou svévolníci vymýceni. 35Vid�l jsem krutého 
svévolníka: rozpínal se jako bujné k�oví; 36odešel a není, hledal jsem ho, nebyl k nalezení. 37P�idržuj se bezúhonného, 
hle� na p�ímého; pokojný muž bude mít potomstvo. 38Zato vzpurní budou do jednoho vyhlazeni, potomstvo svévolník� 
bude vymýceno. 39Hospodin je spása spravedlivých, záštitou v �as soužení jim bývá. 40Hospodin jim pomáhá a vyváznout 
jim dává, dá jim z moci svévolník� vyváznout a zachrání je, protože se k n�mu utíkají.“ 
Ž 73  „1Žalm. Pro Asafa. Jak je B�h dobrý k Izraeli, k t�m, kdo jsou �istého srdce! 2Avšak moje nohy málem odbo�ily, 
moje kroky tém�� sešly z cesty , 3nebo� jsem závid�l pot�ešt�nc�m, když jsem vid�l svévolné, jak pokojn� si žijí . 4Smrt je 
do okov� ješt� nesev�ela, jejich t�lo kypí, 5nev�dí, co je to lidské plaho�ení, nebývají postiženi jako jiní lidé. 6Jejich 
náhrdelníkem je zpupnost, násilnictví šatem, do n�hož se halí. 7Jejich oko vystupuje z tuku, provaluje se smýšlení srdce. 
8Vysmívají se a mluví zlomysln�, povýšenou �e�í utiskují druhé . 9Do úst nebesa si berou, jazykem prosmý�í zemi. 10A lid 
se za nimi hrne lokat vodu plným douškem . 11�íkávají: „Což se to B�h dozví? Cožpak to Nejvyšší pozná?“ 12Ano, to jsou 
svévolníci: bez starostí v��n� kupí jm�ní. 13Tedy zbyte�n� jsem si uchoval ryzí srdce a dlan� omýval nevinností? 14Každý 
den se na m� sypou rány, každé ráno bývám trestán. 15Kdybych �ekl: „Budu mluvit jako oni,“ v�rolomn� bych opustil 
pokolení tvých syn�. 16P�emýšlel jsem, jak se v tom všem vyznat, nesnadné se mi to zdálo. 17Teprv když jsem vstoupil do 
svatyn� Boží, pochopil jsem, jaký vezmou konec. 18V�ru, stavíš je na kluzké cesty, do zkázy je srazíš. 19Jaký úd�s náhle 
vzbudí, hr�zou se obrátí vnive�, zajdou 20jako sen po procitnutí; Panovníku, pohrdneš jejich p�eludem, až je probudíš. 
21Když bylo mé srdce roztrp�ené, když se jit�ilo mé ledví, 
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