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� Texty na tento týden – J 3:16; 1J 5:13; 1Tm 1:16; 1K 13:12; Zj 21:3.22 
 

� Základní verš 
„Ale jak je psáno: ‚Co oko nevid�lo a ucho neslyšelo, co ani �lov�ku na mysl nep�išlo, p�ipravil B�h t�m, 

kdo ho milují.‘“ (1K 2:9) 
 

   I když si slovo „škola“ mnoho lidí spojuje výhradn� s d�tstvím, stále více se dnes mluví o vzd�lávání 

celoživotním. Lidé, kte�í už léta pracují ve svých oborech, si pr�b�žn� dopl�ují a rozši�ují své znalosti        

a dovednosti, aby mohli odborn� r�st a „posunout se“ ve své profesi zase o kousek dál. Stále populárn�jší 

jsou i „univerzity t�etího v�ku“, do kterých se zapojují senio�i, kte�í si uv�domují, jak dobré a prosp�šné pro 

n� je, když se mohou dále vzd�lávat a stále poznávat nové a nové v�ci. 

   V pr�b�hu celého �tvrtletí jsme se zamýšleli nad tím, že B�h, náš nejlepší U�itel, nás zve do své školy. Do 

školy, která se netýká jen d�tí a mladých lidí, ale nás všech. Do školy, kterou lze definovat nejen jako „celo-

životní vzd�lávání“, ale dokonce jako vzd�lávání, které p�esahuje limity našeho pozemského života. Vždy� 

celý náš život a celé naše poznávání by nás m�lo p�ipravit na budoucnost, která je pro nás otev�ená. 

   Podobné je to i p�i formování �lov�ka ve výuce. Každá škola p�ece poskytuje množství informací a mno-

ho dobrých, praktických a užite�ných znalostí a dovedností. Jaký smysl však pro �lov�ka má, pokud získá 

všechny tyto znalosti, ale ztratí v��ný život? Tento týden se podíváme, co �íká inspirované slovo o nejvyš-

ším poznání – poznání, které bude pokra�ovat a které si budeme prohlubovat po celou v��nost. P�i tomto 

poznávání budoucnosti budeme hovo�it o skute�nostech, které si dnes neumíme ani p�edstavit. 
 

� Týden ve zkratce: 
- Smrt – a co dál? 
- Nová existence 
- Pak se dozvíme 
- Škola v budoucnosti 
- Velký U�itel 
- Podn�ty k zamyšlení 

 

NE 20. prosince – Smrt – a co dál? 
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.“ 

1J 5:13  „Toto píšu vám, kte�í v��íte ve jméno Syna Božího, abyste v�d�li, že máte v��ný život.“ 
J 6:54  „Kdo jí mé t�lo a pije mou krev, má život v��ný a já ho vzk�ísím v poslední den.“ 
1Tm 1:16  „Avšak došel jsem slitování, aby Ježíš Kristus práv� na mn� ukázal všechnu svou shovívavost jako p�íklad pro 
ty, kte�í v n�ho uv��í, a tak dosáhnou v��ného života.“ 
J 4:14  „Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit nav�ky. Voda, kterou mu dám, stane se v n�m pra-
menem, vyv�rajícím k životu v��nému.“ 
J 6:40  „Nebo� to je v�le mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna a v��í v n�ho, m�l život v��ný; a já jej vzk�ísím v poslední 
den.“ 
Ju 1:21  „Uchovejte se v lásce Boží a o�ekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k v��nému životu.“ 
Tt 3:7  „Abychom ospravedln�ni jeho milostí m�li podíl na v��ném život�, k n�muž se upíná naše nad�je.“ 
Žd 1:2  „B�h v tomto posledním �ase k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil d�dicem všeho a skrze n�hož stvo�il 
i v�ky.“ 
Sk 17:28  „‚Nebo� v n�m žijeme, pohybujeme se, jsme,‘ jak to �íkají i n�kte�í z vašich básník�: ‚Vždy� jsme jeho d�ti.‘“ 
 
 
 
 
 
 
 

1 



 

 

 

 
                                    

�  1  3 

  JERRY  

 

Nebe, výchova a v��né poznávání 

Pr�vodce studiem BIBLE IV.Q2020 - verše         

Nebe, výchova a v��né poznávání Týden od 20.12. do 26.12. 

� 

 1  3 

 

PÁ 25. prosince – Podn�ty k zamyšlení 
 

   Pozorn� si p�e�ti 35. kapitolu „Škola budoucnosti“ z knihy Ellen G. Whiteové Výchova (Ed 301–309; 
Vých 176–180) a 42. kapitolu „Vít�zství lásky“ z knihy Velké drama v�k� (GC 662–678; VDV 427–437). 

   „Lev, kterého se te� bojíme, si pak lehne vedle beránka. Vše na nové zemi bude v dokonalé harmonii. 

Stromy na nové zemi budou rovné a vysoké, bez chybi�ky. […] 

   Vše, co je zde v našem pozemském domov� krásné, nám p�ipomíná náš nebeský domov, jeho k�iš�álov� 

�istou �eku a zelená pole, stromy kývající se ve v�tru a sv�ží prameny, zá�ící m�sto a zp�váky v bílých 

šatech – sv�t plný nádhery, kterou žádný malí� nedokáže namalovat a žádný smrtelný jazyk popsat. Zkuste 

popustit uzdu fantazii a p�edstavte si domy spasených – a nezapome�te, že budou ješt� hez�í, než si dokáže 

p�edstavit vaše nejbujn�jší fantazie.“ (HP 133.134) 

   „N�kte�í lidé z obavy, aby si život vykoupených p�íliš nezhmotnili, všechny biblické zprávy o budoucím 

domov� zduchov�ují. Ježíš Kristus však své u�edníky ujistil, že jim p�ipraví p�íbytky v Otcov� dom�. Lidé, 

kte�í p�ijímají u�ení Božího slova, mají ur�ité informace o nebeských p�íbytcích. […] Slovy nelze popsat 

odm�nu, která �eká spravedlivé. Pochopí ji jen lidé, kte�í ji zakusí. Rozum smrtelného �lov�ka nem�že 

pochopit slávu Božího ráje.“ (GC 674.675; VDV 434) 

 
� 

 

Otázky k rozhovoru 
 

1. Spolu s Pascalem p�emýšlejte o lidech, kte�í se nezajímají o v��nost. Co si myslíte, pro� je to tak? Pro� 
mají takový p�ístup? 
 

2. Zamyslete se nad tím, pro� je pro naši víru nad�je na v��ný život tak d�ležitá. Pro� bez této nad�je 
opravdu nemáme nic? 
 

3. Zamyslete se nad všemi neuv��itelnými záhadami, které existují ve sv�t� p�írody. A� je to biologie, geolo-
gie, astronomie, fyzika nebo chemie – ve všech oblastech je všechno mnohem složit�jší, než si lidé p�vodn� 
mysleli. Nap�íklad v�dci již nemluví o „jednoduchých formách života“, protože, jak se ukázalo, ani nejjed-
nodušší formy života nejsou v kone�ném d�sledku v�bec jednoduché. Zdá se, že každý nový objev a pokrok 
p�ináší více otázek, na které je t�eba hledat odpov��. Jak nám to všechno pomáhá pochopit, o �em všem se 
budeme u�it ve „škole budoucnosti“? 
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PO 21. prosince – Nová existence 
2Pt 3:10-13  „10Den Pán� p�ijde jako p�ichází zlod�j. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žá-

rem roztaví a zem� se všemi lidskými �iny bude postavena p�ed soud. 11Když tedy se toto vše rozplyne, jak 

svat� a zbožn� musíte žít vy, 12kte�í dychtiv� o�ekáváte p�íchod Božího dne! V n�m se nebesa roztaví         

v ohni a živly se rozpustí žárem. 13Podle jeho slibu �ekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých p�ebývá 

spravedlnost.“ 
Zj 21:1-6  „1A vid�l jsem nové nebe a novou zemi, nebo� první nebe a první zem� pominuly a mo�e již v�bec nebylo.      
2A vid�l jsem od Boha z nebe sestupovat svaté m�sto, nový Jeruzalém, krásný jako nev�sta ozdobená pro svého ženicha. 
3A slyšel jsem veliký hlas od tr�nu: „Hle, p�íbytek Boží uprost�ed lidí, B�h bude p�ebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; 
on sám, jejich B�h, bude s nimi, 4a set�e jim každou slzu z o�í. A smrti již nebude, ani žalu ani ná�ku ani bolesti už nebude 
– nebo� co bylo, pominulo.“ 5Ten, který sed�l na tr�nu, �ekl: „Hle, všecko tvo�ím nové.“ A �ekl: „Napiš: Tato slova jsou 
v�rná a pravá.“ 6A dodal: „Již se vyplnila. Já jsem Alfa i Omega, po�átek i konec. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo    
z pramene vody živé.““ 
 

ÚT 22. prosince – Pak se dozvíme 
1K 13:12  „Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uz�íme tvá�í v tvá�. Nyní poznávám 

�áste�n�, ale potom poznám pln�, jako B�h zná mne.“ 

1K 4:5  „Nevyslovujte proto soudy p�ed�asn�, dokud Pán nep�ijde. On vynese na sv�tlo to, co je skryto ve 

tm�, a zjeví zám�ry srdcí; tehdy se �lov�ku dostane chvály od Boha.“ 
Fp 4:13  „Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.“ 
 

ST 23. prosince – Škola v budoucnosti 
2K 4:17.18  „17Toto krátké a lehké soužení p�sobí p�enesmírnou váhu v��né slávy 18nám, kte�í nehledí-

me k viditelnému, nýbrž k neviditelnému. Viditelné je do�asné, neviditelné však v��né.“ 
Zj 2:7  „Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Tomu, kdo zvít�zí, dám jíst ze stromu života v Božím ráji.“ 
Zj 7:14-17  „14�ekl jsem: „Pane m�j, ty to víš!“ A on mi �ekl: „To jsou ti, kte�í p�išli z velikého soužení a vyprali svá 
roucha a vybílili je v krvi Beránkov�. 15Proto jsou p�ed tr�nem Božím a slouží mu v jeho chrám� dnem i nocí; a ten, který 
sedí na tr�nu, bude jim záštitou. 16Již nebudou hladov�t ani žíznit, ani slunce nebo jiný žár jim neublíží, 17nebo� Beránek, 
který je p�ed tr�nem, je bude pást a povede je k pramen�m vod života. A B�h jim set�e každou slzu z o�í.““ 
 

�T 24. prosince – Velký U�itel 
Zj 21:3.22  „3A slyšel jsem veliký hlas od tr�nu: „Hle, p�íbytek Boží uprost�ed lidí, B�h bude p�ebývat 

mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich B�h, bude s nimi.“ 
22Avšak chrám jsem v n�m nespat�il: Jeho chrámem je Pán B�h všemohoucí a Beránek.“ 
Mt 5:2  „Tu otev�el ústa a u�il je.“ 
Mk 4:2  „U�il je mnohému v podobenstvích. Ve svém u�ení jim �ekl.“ 
L 19:47  „Každý den u�il v chrám�; velekn�ží však a zákoníci i p�ední mužové z lidu usilovali o to, aby jej zahubili.“ 
J 6:59  „To �ekl, když u�il v synagóze v Kafarnaum.“ 
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