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Týden od 15. do 21. listopaduLekce 8

8

R st k Božímu obrazu
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.“ (2Tm 3,16)

Bible vypráví velký příběh o Bohu a lidech. Někdy se na něj lze dívat jako na nepovedený 
milostný příběh. Jindy nám připomíná příběh otce a jeho tvrdohlavých a odbojných dětí, 
které se nakonec vzpamatují.

Tento týden objevíme v biblickém příběhu další téma – o učiteli a jeho žácích, kterým se 
při zkouškách opakovaně nedaří. Učitel jim přesto neustále trpělivě vysvětluje vše důležité, 
dokud to alespoň někteří nepochopí.

Biblický příběh se neliší od našich vlastních příběhů, které dobře známe – až na jednu 
výjimku. Příběh o Bohu a jeho lidu určitě skončí dobře. Bůh dosáhne svého cíle. Zárukou 
toho je Boží milost vůči jeho lidu. Odpovědnost člověka je v tomto vztahu často nesprávně 
chápána. Mnozí ji považují za příliš zatěžující, proto u nich vyvolává strach a obavy. 

Biblický příběh nás zve poznávat Boha a rozumět jeho vůli. Učit se poznávat Boha je naší 
nejdůležitější odpovědí na jeho milost. Tato milost se nedá zasloužit, ale můžeme ji pozná-
vat. Životní škola, do které nás Bůh zve, je ve své podstatě právě poznáváním této milosti. 
Ta nás pak mění k Božímu obrazu, k němuž jsme byli stvořeni. 

 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:- Stvořeni k Božímu obrazu- Zaslíbený Mesiáš jako Učitel- Boží slovo a náš osobní růst- Dar moudrosti- Poznávání a formování v rané církvi- Podněty k zamyšlení

-jcHB
Zvýraznění
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Ne | 15. listopadu

STVO ENI K BOŽÍMU OBRAZU
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 
plazícím 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 1,26.27)
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. (Gn 5,1–3)

Osobní studium
Uvažuj o obou úvodních textech (Gn 1,26.27 
a 5,1–3). Jak Bůh stvořil člověka? Co se stalo 
po pádu do hříchu? 

Výraz „Boží obraz“ fascinoval vykladače 
Bible celá staletí. Podle čí podoby byli vlast-
ně první lidé stvořeni? Znamená to, že se 
Bůh podíval do zrcadla a své nové stvoření 
zformoval tak, aby vypadalo jako on? Nebo 
to znamená, že se lidé Bohu podobají více 
než všechny ostatní formy života? Nebo 
to odkazuje na duchovní a intelektuální 
podobnost a kompatibilitu mezi Stvořite-
lem a jeho lidským stvořením? Písmo ne-
vysvětluje přesně, co tento výraz znamená, 
ačkoli teologové na základě Písma nabídli 
několik pohledů. Vidíme však, že po pádu 
do hříchu se tento obraz změnil. Proto Ellen 
G. Whiteová napsala, že cílem výchovy a ži-
votního růstu je obnovit v člověku obraz 
jeho Tvůrce (Ed 14–16; Vých 9–12). Jak může 

výchova dosáhnout takového pozoruhod-
ného cíle?

Bůh nás stvořil tak, abychom s ním měli 
podobný vztah, jaký mají rodiče se svými 
dětmi. Stvořil nás ke své podobě, podobně 
jako děti nesou podobu svých rodičů (Gn 5,1). 
Chce nás vychovávat, abychom se stali jeho 
dětmi a patřili do jeho rodiny. Komunikuje 
s námi a vytváří si s námi trvalý vztah. Boží 
obraz je proto spíše „duševní obraz“, který 
umožňuje dvěma bytostem – jednou je Bůh 
a druhou člověk – stejně smýšlet. Přesně 
to se děje při výchově – nejprve doma mezi 
rodiči a dětmi, později ve škole, když část 
výchovy převezmou učitelé. Zřejmě Bůh 
myslel na tento proces výchovy, který tak 
dobře známe, když nás – na rozdíl od jiných 
forem života – stvořil, abychom byli jeho 
obrazem. Učinil tak proto, aby nás mohl učit 
a my abychom se mohli učit od něj, dokud 
nebudeme skutečně jeho obrazem (smýšlet 
jako on). 

P íb h vykoupení je p íb h výchovy od stvo ení po vt lení a od vt lení po nové stvo ení. 
B h je u itelem a nebe je školou (viz Ed 301; Vých 176). Co vyplývá z této myšlenky pro 
k es anskou výchovu doma, v církvi, ve škole i v celém našem život ? 

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
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ZASLÍBENÝ MESIÁŠ JAKO U ITEL
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 rozhodovat podle toho, co slyší uši, 4nýbrž bude soudit nuzné spravedliv , o pokorných 
v zemi bude rozhodovat 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 11,1–5)

Osobní studium
Ježíš je v Bibli označen jako Boží Syn, Me-
siáš, Syn člověka, Spasitel, Vykupitel, Pán 
a Boží Beránek. Ale pro lidi, kteří ho během 
jeho více než tříletého veřejného působení 
v Judsku a Galileji znali nejlépe, byl Učite-
lem. Volali ho „Mistře“ nebo „Rabbi“. Obě 
pojmenování znamenají totéž – učitel. 

Ježíš vykonával svoji veřejnou službu 
tím, že učil. Byl to velmi přijatelný a vhodný 
způsob, protože jeho dílo vykoupení se jis-
tým způsobem podobá vyučování. Ježíšovu 
roli učitele předpověděl již prorok Izajáš.

Jakým způsobem představuje prorok 
Izajáš (Iz 11,1–9) očekávaného Mesiáše a jeho 
učitelskou roli? Jak se toto zaslíbení usku-
tečnilo v životě a službě Ježíše?

V Izajáši 11. kapitole se nachází jedno 
z nejpřekvapivějších mesiášských proroctví 
Písma. Verše 1–3 představují přicházejícího 
Mesiáše jako někoho, kdo přináší poznání, 

radu, moudrost a pochopení. Celá pasáž 
končí pozoruhodným slibem: „Zemi naplní 
poznání Hospodina, jako vody pokrývají 
moře.“ (Iz 11,9b) Možná právě toto inspiro-
valo Ellen G. Whiteovou, aby ve své knize 
o výchově poznamenala, že „úsilí o výchovu 
a úsilí o záchranu jsou v určitém slova smy-
slu totožné“ (Ed 30; Vých 19). 

Přečti si text J 3,1–3. Nikodém oslovil Je-
žíše „Mistře“. Řekl, že Ježíšův učitelský dar 
pochází od Boha – pro znamení, která Ježíš 
vykonal, pro jeho zázraky a pohled na smysl 
života. Ježíš souhlasil, ne-li s titulem, který 
dostal, tak určitě s tím, kdo je zdrojem jeho 
učitelského daru. Právo učit druhé, dokonce 
i v Ježíšově případě, pochází od Boha. Ježíš 
Nikodémovi odpověděl, že se musí narodit 
znovu, aby viděl Boží království, pochopil 
ho a mohl do něj vejít.

Schopnost učit je určitě Boží dar. Bůh ho 
udělil, Ježíš přijal a ti, které učil, uznali, že 
má božskou autoritu. 

Díky Ježíši mohli lidé v jeho okolí lépe poznávat Hospodina a jeho povahu. Co jsi díky 
n mu pochopil o Bohu ty? Jak m žeš to, co jsi poznal díky Ježíši, p edávat zase dál?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění
1I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce.2Na něm spočine duch Hospodinův: duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a bohatýrské síly, duch poznání a bázně Hospodinovy.3Bázní Hospodinovou bude prodchnut. Nebude soudit podle toho, co vidí oči, nebude rozhodovat podle toho, co slyší uši,4nýbrž bude soudit nuzné spravedlivě, o pokorných v zemi bude rozhodovat podle práva. Žezlem svých úst bude bít zemi, dechem svých rtů usmrtí svévolníka.5Jeho bedra budou opásána spravedlností a jeho boky přepásá věrnost.6Vlk bude pobývat s beránkem, levhart s kůzletem odpočívat. Tele a lvíče i žírný dobytek budou spolu a malý hoch je bude vodit.7Kráva se bude popásat s medvědicí, jejich mláďata budou odpočívat spolu, lev jako dobytče bude žrát slámu.8Kojenec si bude hrát nad děrou zmije, bazilišku do doupěte sáhne ručkou odstavené dítě.9Nikdo už nebude páchat zlo a šířit zkázu na celé mé svaté hoře, neboť zemi naplní poznání Hospodina, jako vody pokrývají moře.

-jcHB
Zvýraznění
1Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, člen židovské rady.2Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: „Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha. Neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním.“3Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží.
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Út | 17. listopadu

BOŽÍ SLOVO A NÁŠ OSOBNÍ R ST
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. 
(2Tm 3,14–17)

Osobní studium
Co říkají úvodní verše o roli Písma v křes-
ťanské výchově a v našem životním růstu?

První část Bible se nazývá Tóra. Tento 
výraz se někdy překládá jako „zákon“, pro-
tože v pěti Mojžíšových knihách je zapsáno 
mnoho zákonů. Ale Tóra znamená i „vy-
učování“ nebo „poučení“. Takové chápání 
se zcela liší od toho, co si mnozí pod po-
jmem „zákon“ v Bibli představují, totiž pra-
vidla a nařízení, která musíme dodržovat, 
aby nám Bůh zachoval svou přízeň. Tak to 
však není. Zákon je především ponaučením 
o tom, jak máme žít, aby se nám dařilo a aby-
chom zůstali v takovém smluvním vztahu 
s Bohem, jaký s námi chtěl mít, když nás 
stvořil. 

Další část hebrejské Bible, „proroci“, ho-
voří o tom, jak Boží lid zvládl tuto učební 
látku, jak podle ní žil (historické knihy) a co 

se z této látky měl naučit (prorocké knihy). 
Zbývající část Starého zákona (nazývaná 
„spisy“) je plná příkladů úspěšných i méně 
úspěšných učitelů a žáků a jejich zkušenos-
tí. Příkladem úspěšné výchovy v těchto kni-
hách jsou Ester, Rút, Daniel a Jób. Mezi ty, 
u kterých se to až tak nepodařilo, patří čtyři 
Jóbovi přátelé. Kniha Žalmy je zpěvníkem, 
který má minimálně tři výchovné žalmy: 
Žalm 1, Žalm 37 a Žalm 73. 

V evangeliích se nachází velké množství 
textů napsaných s výchovným záměrem, 
mezi nimiž vynikají zejména Ježíšova po-
dobenství. Mnoho Pavlových listů začíná 
mocnou zvěstí evangelia, ale končí mnoha 
praktickými radami do každodenního křes-
ťanského života. I kniha Zjevení obsahuje 
výchovnou učební látku. Například celá 
budoucnost Kristovy církve je odhalena 
ve svitku, který může otevřít pouze Boží 
Beránek – Ježíš, velký Učitel (Zj 5,1–5). 

Biblické texty vznikaly v ur ité specifické dob , a proto i jejich poselství bylo primár-
n  adresováno t m, kte í tehdy žili – do jejich život  a podmínek, které se mohou lišit 
od t ch našich. Jak m žeš tyto texty moud e a správn  aplikovat a nechat se jimi vést 
i ve 21. století?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Zvýraznění
1A v pravici toho, který sedí na trůnu, spatřil jsem knihu úplně popsanou, zapečetěnou sedmi pečetěmi.2Tu jsem uviděl mocného anděla, který vyhlásil velikým hlasem: „Kdo je hoden otevřít tu knihu a rozlomit její pečetě?“3Ale nikdo na nebi ani na zemi ani pod zemí nemohl tu knihu otevřít a podívat se do ní.4Velmi jsem plakal, že se nenašel nikdo, kdo by byl hoden tu knihu otevřít a podívat se do ní.5Ale jeden ze starců mi řekl: „Neplač. Hle, zvítězil lev z pokolení Judova, potomek Davidův; on otevře tu knihu sedmkrát zapečetěnou.“

-jcHB
Zvýraznění
1Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači,2nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci.3Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří.4Se svévolníky je tomu jinak: jsou jak plevy hnané větrem.5Na soudu svévolní neobstojí, ani hříšní v shromáždění spravedlivých.6Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby.

-jcHB
Zvýraznění
1Davidův.2Uvadají rychle jako tráva, jak zelené býlí zvadnou.3Doufej v Hospodina, konej dobro, v zemi přebývej a zachovávej věrnost.4Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše , oč požádá tvé srdce.5Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat.6Dá, že tvoje spravedlnost zazáří jak světlo, jako polední jas tvoje právo.7Ztiš se před Hospodinem a čekej na něj. Nevzrušuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšně svou cestou, nad tím, kdo strojí pikle.8Odlož hněv a zanech rozhořčení, nevzrušuj se, ať se nedopustíš zlého,9neboť zlovolníci budou vymýceni, ale kdo naději skládá v Hospodina, obdrží zemi.10Ještě maličko 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, skřípe proti němu svými zuby.13Je však Panovníkovi jen k smíchu, vždyť on vidí, že jeho den přijde.14Svévolníci tasí meč, luk napínají, chtějí srazit poníženého a ubožáka, zabít ty, kdo chodí přímou cestou.15Jejich meč však jim do srdce vnikne, jejich luky budou zpřeráženy.16Lepší je to málo, co má spravedlivý, než bohatství mnoha svévolníků,17neboť svévolníkům budou přeraženy paže, kdežto spravedlivé Hospodin vždy podepírá.18Hospodinu jsou známy dny bezúhonných, jejich dědictví potrvá věčně.19V čase zlém nebudou zahanbeni, najedí se dosyta i za dnů hladu.20Avšak svévolníci zhynou, nepřátelé Hospodinovi se vytratí jak půvab lučin, vytratí se v dýmu.21Svévolník si půjčuje a k splácení se nemá, spravedlivý se však slituje a dává.22Požehnaní, ti obdrží zemi, zlořečení budou vymýceni.23Hospodin činí krok muže pevným, našel zalíbení v jeho cestě.24I kdyby klesal, nikdy neupadne, neboť Hospodin podpírá jeho ruku.25Od své mladosti, a jsem už starý, jsem neviděl, že by byl opuštěn spravedlivý, nebo že by jeho potomci žebrali o chléb.26Slituje se kdykoli a vypomůže půjčkou, také jeho potomci jsou požehnáním.27Odstup od zla, konej dobro, navěky pak budeš bydlet v zemi ,28neboť Hospodin miluje právo a své věrné 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 číhá na spravedlivého, chce ho uštvat k smrti.33Ale Hospodin ho v jeho ruce neponechá, nedopustí, aby svévolně byl souzen.34Slož naději v Hospodina, drž se jeho cesty; povýší tě a obdržíš zemi a spatříš, jak budou svévolníci vymýceni.35Viděl jsem krutého svévolníka: rozpínal se jako bujné křoví;36odešel a není, hledal jsem ho, nebyl k nalezení.37Přidržuj se bezúhonného, hleď na přímého; pokojný muž bude mít potomstvo.38Zato vzpurní budou do jednoho vyhlazeni, potomstvo svévolníků bude vymýceno.39Hospodin je spása spravedlivých, záštitou v čas soužení jim bývá.40Hospodin jim pomáhá a vyváznout jim dává, dá jim z moci svévolníků vyváznout a zachrání je, protože se k němu utíkají.

-jcHB
Zvýraznění
1Žalm. Pro Asafa. Jak je Bůh dobrý k Izraeli, k těm, kdo jsou čistého srdce!2Avšak moje nohy málem odbočily, moje kroky téměř sešly z cesty ,3neboť jsem záviděl potřeštěncům, když jsem viděl svévolné, jak pokojně si žijí .4Smrt je do okovů ještě nesevřela, jejich tělo kypí,5nevědí, co je to lidské plahočení, nebývají postiženi jako jiní lidé.6Jejich náhrdelníkem je zpupnost, násilnictví šatem, do něhož se halí.7Jejich oko vystupuje z tuku, provaluje se smýšlení srdce.8Vysmívají se a mluví zlomyslně, povýšenou řečí utiskují druhé .9Do úst nebesa si berou, jazykem prosmýčí zemi.10A lid se za nimi hrne lokat vodu plným douškem .11Říkávají: „Což se to Bůh dozví? Cožpak to Nejvyšší pozná?“12Ano, to jsou svévolníci: bez starostí věčně kupí jmění.13Tedy zbytečně jsem si uchoval ryzí srdce a dlaně omýval nevinností?14Každý den se na mě sypou rány, každé ráno bývám trestán.15Kdybych řekl: „Budu mluvit jako oni,“ věrolomně bych opustil pokolení tvých synů.16Přemýšlel jsem, jak se v tom všem vyznat, nesnadné se mi to zdálo.17Teprv když jsem vstoupil do svatyně Boží, pochopil jsem, jaký vezmou konec.18Věru, stavíš je na kluzké cesty, do zkázy je srazíš.19Jaký úděs náhle vzbudí, hrůzou se obrátí vniveč, zajdou20jako sen po procitnutí; Panovníku, pohrdneš jejich přeludem, až je probudíš.21Když bylo mé srdce roztrpčené, když se jitřilo mé ledví,22byl jsem tupec, nic jsem neznal, jak dobytče jsem před tebou býval.23Já však chci být ustavičně s tebou, uchopils mě za pravici,24povedeš mě podle svého rozhodnutí a pak do slávy mě přijmeš.25Koho bych měl na nebesích? A na zemi v nikom kromě tebe nemám zalíbení.26Ač mé tělo i mé srdce chřadne, Bůh bude navěky skála mého srdce a můj podíl.27Hle, ti, kdo se tobě vzdálí, zhynou. Ty umlčíš každého, kdo poruší ti věrnost.28Mně však v Boží blízkosti je dobře, v Panovníku Hospodinu mám své útočiště, proto vyprávím o všech tvých činech.
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DAR MOUDROSTI
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 ce-
dru, 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. (1Kr 5,9–14)

Osobní studium
Dnes běžně používáme pojmy, jako jsou ško-
la, studium, výchova či vzdělávání. V Bibli 
se však běžně nevyskytují. Mnohem častěji 
se setkáváme s tématem životní moudrosti, 
kterou Bůh lidem dává (2S 14,2; Př 16,23). 

Co říká text 1Kr 5,9–14 o významu a důle-
žitosti moudrosti pro život?

Král Šalomoun byl velmi moudrý. Doká-
zal formulovat moudré výroky na základě 
života zvířat a rostlin. Jeho přísloví obsa-
hovala velkou moudrost. Celkově působil 
jako opravdu vzdělaný člověk. Knihy Pří-
sloví a Kazatel obsahují řadu moudrých 
naučení o různých životních okolnostech. 
Jsou připisovány Šalomounovi a jiným 
moudrým učitelům starověku (Př 1,1; 25,1; 
30,1; 31,1). 

Podle Bible je moudrost něco víc než to, 
co my dnes nazýváme poznání. Je to něco, 
co se člověk učí od rodičů a učitelů, zejména 
dokud je mladý (Kaz 12,1). Tím to ale nekon-

čí. Člověk totiž získává a objevuje moudrost 
po celý život. Kromě toho má moudrost 
obecně i praktickou stránku. Například 
od mravenců se máme naučit přichystat 
si potravu v létě, abychom jí měli dostatek 
i v zimě (Př 6,6–8).

Moudrost není jen praktická; má i svou 
teoretickou stránku. Začíná vírou v Boha, 
má určité základní principy, podle kterých 
se řídí (Př 1,7). Moudrost nám pomáhá žít 
zodpovědně, vede nás k užitečnosti pro jiné 
a chrání nás před neštěstím. Podobně jako 
poznání, ani moudrost nám nedá odpově-
di na všechny naše otázky. Pomůže nám 
však spokojit se s tím, co víme, a pokračovat 
v hledání toho, co zůstalo nepoznané. To je 
dobrý výchozí bod, ze kterého se můžeme 
učit poznávat Boha a důvěřovat jeho mi-
losti. Podle Jr 18,18 má moudrý učitel stejné 
poslání jako kněz a prorok – zprostředkovat 
poselství od Boha jeho lidu ve formě naříze-
ní v zákoně, výchovných rad a konkrétních 
poselství od Boha. 

Jak m že lov k získat moudrost a pak ji p edat t m, kte í p ijdou po n m? A pro  je d -
ležité dodržet správné po adí?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
2Poslal tedy Jóab do Tekóje pro moudrou ženu a řekl jí: „Předstírej smutek, oblékni si smuteční šaty a nemaž se olejem. Vydávej se za ženu, která již po mnoho dní drží smutek nad mrtvým.

-jcHB
Zvýraznění
Srdce moudrého dává jeho ústům prozíravost a na jeho rty přidává znalosti.

-jcHB
Zvýraznění
Přísloví Šalomouna, syna Davidova, krále Izraele.

-jcHB
Zvýraznění
Toto jsou rovněž přísloví Šalomounova, která sebrali mužové judského krále Chizkijáše.

-jcHB
Zvýraznění
Slova Agúra, syna Jákeova. Výnos. Výrok toho muže k Ítielovi, k Ítielovi a Ukalovi.

-jcHB
Zvýraznění
Slova krále Lemúela, výnos, jímž ho napomínala jeho matka

-jcHB
Zvýraznění
Pamatuj na svého Stvořitele ve dnech svého jinošství, než nastanou zlé dny a než se dostaví léta, o kterých řekneš: „Nemám v nich zalíbení,“

-jcHB
Zvýraznění
6Jdi k mravenci, lenochu, dívej se, jak žije, ať zmoudříš.7Ač nemá žádného vůdce, dozorce či vládce,8opatřuje si v létě pokrm, o žních sklízí svou potravu.

-jcHB
Zvýraznění
Počátek poznání je bázeň před Hospodinem, moudrostí a kázní pohrdají pošetilci.

-jcHB
Zvýraznění
Ale oni řekli: „Pojďme a něco si na Jeremjáše vymyslíme. Knězi přece nechybí zákon, mudrci úradek, proroku slovo. Pojďme, utlučeme ho jazykem, nedáme na žádné jeho slovo.“
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POZNÁVÁNÍ A FORMOVÁNÍ V RANÉ CÍRKVI
9Ale jak je psáno: „Co oko nevid lo a ucho neslyšelo, co ani lov ku na mysl nep išlo, p ipra-
vil 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. (1K 2,9–16)

Osobní studium
Jeden z pozoruhodných principů výchovy 
v Písmu se objevuje v okamžiku, kdy Ježíš, 
velký Učitel, má opustit své učedníky. Strá-
vili s ním tři a půl roku, což je přibližně tolik 
času, kolik trvá středoškolské nebo bakalář-
ské studium. Po ukončení studia se předpo-
kládá, že studenti jsou připraveni samostat-
ně jednat, což je samozřejmě individuální. 

Ježíš to věděl, proto poskytl svým násle-
dovníkům možnost, aby se i nadále nechali 
vést a formovat Duchem svatým. Tento Uči-
tel nebo Rádce je označen jako Utěšitel nebo 
Přímluvce (v řečtině paraklétos). Je Ježíšo-
vým následovníkům stále nablízku (J 14,16.17). 
Je to také Duch pravdy. I když Duch svatý 
není označen jako vychovatel, jeho dílo má 
určitě výchovný charakter, zejména pokud 
jde o hledání a nalézání pravdy. 

Co podle textu 1K 2,1–16 považuje Pavel 
za důležité v kontextu výchovy a formová-
ní křesťana?

Pavel začíná tuto část listu tím, že vě-
řícím v Korintu připomněl jejich první se-

tkání, během kterého k nim mluvil o Ježíši 
Kristu a jeho ukřižování (1K 2,2). Tím však 
neskončil (1K 2,6). Když se tito noví křesťané 
ve své víře upevnili, apoštol se vrátil, aby 
je učil dále pronikat do krás Boží moudros-
ti – měli dále poznávat to, co bylo skryté 
od věčnosti u Boha (1K 2,7), dokonce i Boží 
hlubiny (1K 2,10). To vše budeme poznávat 
pod vedením Božího Ducha, když se spojí 
s naším duchem. 

Jak hluboké bude toto studium a kolik 
poznání bude zpřístupněno těm, kteří se 
nechají vést Duchem? Tato kapitola končí 
citací z proroka Izajáše: „Kdo změřil Hos-
podinova ducha a byl mu rádcem a vedl ho 
k poznání?“ (Iz 40,13) 

Prorok, který mluvil k obyčejným lidem 
své doby, by řekl, že nikdo. Apoštol Pavel 
však opravuje takové vnímání závěreč-
nými slovy: „mysl Kristovu máme“, což 
znamená, že křesťané naplnění Duchem 
svatým mají přístup k Boží mysli a tedy 
k takovému množství poznání a porozu-
mění (1K 2,10–13), jaké člověk potřebuje, aby 
poznal cestu spravedlnosti. 

Jak rozumíš Pavlovým slov m o tom, že „mysl Kristovu máme“ (1K 2,16)? Jak se to projevu-
je ve tvém život ? Jak to ovliv uje tv j vztah k lidem okolo tebe?

Aplikace

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
15Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání;16a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi na věky –17Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude.

-jcHB
Zvýraznění
1Ani já, bratří, když jsem přišel k vám, nepřišel 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 ukřižovaného.3Přišel jsem k vám sláb, s velkou bázní a chvěním;4má řeč 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 učíme, ale jen ty, kteří jsou dospělí ve víře – ne ovšem moudrosti tohoto věku či vládců tohoto věku, spějících k záhubě,7nýbrž moudrosti Boží, skryté v tajemství, kterou Bůh od věčnosti určil pro naše oslavení.8Tu moudrost nikdo z vládců tohoto věku nepoznal; neboť kdyby ji byli poznali, nebyli by ukřižovali Pána slávy.9Ale jak je psáno: ‚Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.‘10Nám však to Bůh zjevil skrze Ducha; Duch totiž zkoumá všechno, i hlubiny Boží.11Neboť kdo z lidí zná, co je v člověku, než jeho vlastní duch? Právě tak nikdo nepoznal, co je v Bohu, než Duch Boží.12My jsme však nepřijali ducha světa, ale Ducha, který je z Boha,13abychom poznali, co nám Bůh daroval. O tom i mluvíme ne tak, jak nás naučila lidská moudrost, ale jak nás naučil Duch, a duchovní věci vykládáme slovy Ducha.14Přirozený člověk nemůže přijmout věci Božího Ducha; jsou mu bláznovstvím a nemůže je chápat, protože se dají posoudit jen Duchem.15Člověk obdařený Duchem je schopen posoudit všecko, ale sám nemůže být nikým správně posouzen.16Vždyť ‚kdo poznal mysl Páně a kdo ho bude poučovat‘? My však mysl Kristovu máme.

-jcHB
Podtržení

-jcHB
Podtržení
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PODN TY K ZAMYŠLENÍ
Velké poslání z Mt 28,18–20 spustilo rozsáhlé náboženské hnutí po celém světě. Někteří 

apoštolové nebo misionáři (tato dvě slova mají stejný význam – „ti, kteří jsou posláni“) prošli 
celý svět, shromáždili ty, kteří je poslouchali, udělali z nich učedníky, vyzvali je, aby uvěřili 
v Ježíše, pokřtili je a učili je všemu, co jim Ježíš přikázal. Křesťanští konvertité z celého 
světa reprezentující různé kultury a mluvící různými jazyky začínají hned po křtu hlouběji 
poznávat Boží pravdy a život s Bohem. Vůbec nás to nepřekvapuje, protože se ještě musejí 
naučit mnoho věcí. 

Důvod, proč se křesťané stále učí, není jen intelektuální zájem nebo touha po nových 
poznatcích. Jde spíše o to, že víra a křesťanský život zahrnují všechny oblasti každodenního 
života. Je toho hodně, co se máme naučit. Proto novozákonní listy obsahují jednak zvěst 
o Ježíši (někdy nazývanou novozákonním slovem kerygma), jednak poznání všech věcí, 
které se jako křesťané musíme naučit (někdy nazývané i novozákonním slovem didaché). 
Dobrým příkladem počáteční zvěsti je téma v 1K 2,2, zatímco v 1K 4. kapitole začíná další 
poznávání a pokračuje až do konce listu. Co všechno se křesťané musejí naučit?

Práce, odpočinek, sociální otázky, vztahy ve společenství, církev a bohoslužba, ekonomie, 
filantropie, vztah k nadřízeným, poradenství, rodina, vztahy v manželství a výchova dětí, 
jídlo a jeho příprava, oblečení, dokonce i stárnutí a příprava na konec života, osobní a spo-
lečenský život. Být křesťanem znamená vědět něco o všech těchto oblastech, ba i o dalších. 
Člověk to nepochopí automaticky. Musí se to naučit. 

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? Za-

myslete 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? 

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:
_______________________________________   ______________________________________  
_______________________________________   ______________________________________  
_______________________________________   ______________________________________

 16:13

-jcHB
Zvýraznění

-jcHB
Zvýraznění
18Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.19Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého20a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. “

-jcHB
Zvýraznění
1Proto ať nás všichni pokládají za služebníky Kristovy a správce Božích tajemství.2Od správců se nežádá nic jiného, než aby byl každý shledán věrným.3Mně tedy pramálo záleží na tom, soudíte-li mě vy nebo jakýkoliv lidský soud. Vždyť ani já nejsem soudcem sám nad sebou;4ničeho si nejsem sice vědom, tím však ještě nejsem ospravedlněn, neboť mým soudcem je Pán.5Nevyslovujte proto soudy předčasně, dokud Pán nepřijde. On vynese na světlo to, co je skryto ve tmě, a zjeví záměry srdcí; tehdy se člověku dostane chvály od Boha.6Toto jsem, bratří, kvůli vám vztáhl na sebe a na Apolla, abyste se na nás naučili, co znamená ‚ne nad to, co je psáno‘, a nikdo se nepyšnil jedním z nás proti druhému.7Kdo ti dal vyniknout? Máš něco, co bys nebyl dostal? A když jsi to dostal, proč se chlubíš, jako bys to nebyl dostal?8Už jste nasyceni, už jste zbohatli, vešli jste do Božího království, a my ne! Kéž byste skutečně vešli do království, abychom i my kralovali spolu s vámi!9Skoro se mi zdá, že nás apoštoly Bůh určil na poslední místo, jako vydané na smrt; stali jsme se divadlem světu, andělům i lidem.10My jsme blázni pro Krista, vy ovšem jste v Kristu rozumní; my jsme slabí, vy silní; vy slavní, my beze cti.11Až do této chvíle trpíme hladem a žízní a nemáme co na sebe, jsme biti, jsme bez domova,12s námahou pracujeme svýma rukama. Jsme-li tupeni, žehnáme, pronásledováni neklesáme,13když nám zlořečí, odpovídáme laskavě. Až dosud jsme vyděděnci světa, na které se všechno svaluje.14Nepíši to proto, abych vás zahanbil, ale abych vás jako své milované děti napomenul.15I kdybyste měli tisíce vychovatelů v Kristu, otců mnoho nemáte, neboť v Kristu Ježíši jsem vás já přivedl k životu skrze evangelium.16Prosím vás: Jednejte podle mého příkladu!17Právě proto jsem k vám poslal Timotea, svého v Pánu milovaného a věrného syna. On vám připomene můj způsob jednání v Kristu, jak učím v každé církvi.18Někteří se začali povyšovat, protože prý už k vám nepřijdu;19ale přijdu k vám brzy, bude-li Pán chtít, a učiním si úsudek o těch domýšlivcích ne podle toho, co mluví, ale podle toho, co dokážou.20Království Boží nezáleží v slovech, nýbrž v moci.21Vyberte si: Mám na vás přijít s holí, nebo s láskou a mírností?




