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� Texty na tento týden - Gn 2:8.9; � 6:23; 1J 5:12; Dt 30:1–20; � 10:6–10; Dt 4:19; Zj 14:6–12 
 

� Základní verš 
„Dovolávám se dnes proti vám sv�dectví nebes i zem�: P�edložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlo�e�ení; 

vyvol si tedy život, abys byl živ ty i tvé potomstvo.“ (Dt 30:19) 
 

   Podobné p�ípady jsou vždy smutné: mladému �lov�ku, v tomto p�ípad� 22leté žen�, diagnostikovali smr-
telné onemocn�ní. Nádor na mozku. Ani všechny zázraky moderní medicíny pro ni nemohly nic ud�lat. 
Konec byl nevyhnutelný. Ale tato mladá žena, Sandy, necht�la zem�ít. 
   M�la plán. Když zem�e, její hlava bude zmrazena p�i velmi nízké teplot� v tekutém dusíku. Doufala, že 
tak se zachovají její mozkové bu�ky a budou �ekat. Za padesát, sto, tisíc let, prost� n�kdy v budoucnu, kdy 
bude technologie dostate�n� vysp�lá, snad napojí její mozek, který se skládá z nervových spojení, na po�í-
ta�. A Sandy bude moci znovu „žít“, možná dokonce navždy. 
   Je to smutný p�íb�h. Nejen proto, že tato mladá žena umírala, ale také proto, do �eho vložila svou nad�ji. 
Jako v�tšina lidí cht�la Sandy život, cht�la žít. Ale nanešt�stí si zvolila cestu, která nebude fungovat. 
   Tento týden se p�i našem studiu knihy Deuteronomium zam��íme na p�íležitosti, které v život� dostáváme. 
A prozkoumáme tu nejd�ležit�jší volbu, kterou pot�ebujeme ud�lat – rozhodnout se pro život za podmínek, 
které nám B�h, Dárce a Udržovatel života, milostiv� nabízí. 
 

� Osnova lekce: 
   V této lekci si znovu p�ipomeneme, že se každý den rozhodujeme. Svobodn� si m�žeme vybrat ze 
dvou možností – život, nebo smrt. Každá z t�chto alternativ má v našem život� své d�sledky. 
 

1. Rozhodnutí pro život – celkový biblický pohled 
   • Gn 3:22.23: Rozhodnutí pro život v ráji (ned�le) 
   • Mt 7:24–27: Naše rozhodnutí a jeho d�sledky (pond�lí) 
2. Rozhodnutí pro život v knize Deuteronomium 
   • Dt 30:15–20: P�edložil jsem ti... (úterý) 
   • Dt 30:11–14: Dar života na dosah ruky (st�eda) 
   • Dt 8:19; 11:16: Podmínka uchování daru – z�stat na Boží stran� (�tvrtek) 
 

NE 14. listopadu – STROM ŽIVOTA 
Gn 3:22.23  „22I �ekl Hospodin B�h: „Te� je �lov�k jako jeden z nás, zná dobré i zlé. Nep�ipustím, aby 

vztáhl ruku po stromu života, jedl a byl živ nav�ky.“ 23Proto jej Hospodin B�h vyhnal ze zahrady v Ede-

nu, aby obd�lával zemi, z níž byl vzat.“ 
Gn 2:8.9.15-17  „8A Hospodin B�h vysadil zahradu v Edenu na východ� a postavil tam �lov�ka, kterého vytvo�il. 
9Hospodin B�h dal vyr�st ze zem� všemu stromoví žádoucímu na pohled, s plody dobrými k jídlu, uprost�ed zahrady pak 

stromu života a stromu poznání dobrého a zlého. … 15Hospodin B�h postavil �lov�ka do zahrady v Edenu, aby ji obd�lá-

val a st�ežil. 16A Hospodin B�h �lov�ku p�ikázal: „Z každého stromu zahrady smíš jíst. 17Ze stromu poznání dobrého        

a zlého však nejez. V den, kdy bys z n�ho pojedl, propadneš smrti.““ 
Zj 2:7  „Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Tomu, kdo zvít�zí, dám jíst ze stromu života v Božím ráji.“ 
Zj 22:2.14  „2Uprost�ed m�sta na nám�stí, z obou stran �eky, bylo stromoví života nesoucí ovoce dvanáctkrát do roka; 

každý m�síc dozrává na n�m ovoce a jeho listí má lé�ivou moc pro všechny národy. … 14Blaze t�m, kdo si vyprali roucha, 

a tak mají p�ístup ke stromu života i do bran m�sta.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 

 
                                    

�  0   8 

  JERRY  
 

Zvol si život 

Pr�vodce studiem BIBLE IV.Q2021 - verše         

Zvol si život Týden od 14.11. do 20.11. 

� 

0     8 

 

PÁ 19. listopadu – PODN�TY K ZAMYŠLENÍ 
   I my dnes, podobn� jako Izraelci v minulosti, máme možnost volby. D�ležité je zde slovo volba. N�kte�í 
k�es�ané v��í, že B�h ješt� p�ed narozením p�edur�il n�které k zatracení, a dokonce k v��ným mukám v 
pekle. Písmo nás u�í, že naše svobodná volba života, nebo smrti, požehnání, nebo prokletí, dobra, nebo zla 
rozhodne o tom, jaký osud nás �eká (život, dobro a požehnání, nebo smrt, zlo, prokletí). Je dobré v�d�t, že    
i když n�kdo ud�lá nesprávná rozhodnutí, výsledkem je smrt, v��ná smrt, nikoliv v��né mu�ení v ohnivém 
jeze�e. 
   „‚Mzdou h�íchu je smrt, ale darem Boží milosti je život v��ný v Kristu Ježíši, našem Pánu‘ (� 6,23). 
Život je d�dictví spravedlivých, smrt je úd�l bezbožných. Mojžíš Izraeli �ekl: ‚P�edložil jsem ti dnes život   
a dobro i smrt a zlo‘ (Dt 30,15). Smrt, o níž se mluví v t�chto textech Písma, není p�irozená smrt, kterou 
umírají všichni lidé od Adama, protože jsou h�íšní. Je to ‚druhá smrt‘, opak v��ného života.“ (GC 544; 
VDV 353) 

 

� 
 
Otázky k rozhovoru 
 

1. Uvažujte více o myšlenkách z úterý. Zamyslete se nad tím, jestli je to B�h, kdo p�ímo trestá lidi tady a te� za jejich 

neposlušnost, nebo zda je to, co se jim stane, p�irozeným d�sledkem porušení zákona. Je možné, že jsou správné ob� 

možnosti? Nebo jsou p�ípady, kdy je to bu� jedno, nebo druhé? Jak rozumíte tomuto tématu? 
 

2. Co nám �íkají verše, které byly v dnešním citátu od Ellen G. Whiteové, o Boží moci, která dokáže p�ekonat h�ích? 
 

3 P�e�ti si � 10:1–10, kde Pavel cituje z Dt 30:11–14. Vysv�tluje spasení z víry v Ježíše a ukazuje, v �em je rozdílné od 

toho, když se snažíme získat si spasení a spravedlnost prost�ednictvím zákona. Pro� podle vás Pavel použil tyto verše z 

Deuteronomia? Všimn�te si zejména verše � 10:10. „Srdcem v��íme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení.“ Co 

cht�l Pavel t�mito slovy �íct? 
� 10:1-10  „1Brat�í, toužím z celého srdce a modlím se k Bohu, aby Izrael došel spásy. 2Vždy� jim mohu dosv�d�it, že jsou plni horlivosti 

pro Boha, jenže bez pravého poznání. 3Nev�dí, že spravedlnost je od Boha, a cht�jí uplatnit svou vlastní; proto se spravedlnosti Boží 

nepod�ídili. 4Vždy� Kristus je konec zákona, aby spravedlnosti došel každý, kdo v��í. 5Mojžíš píše o spravedlnosti založené na zákon�: 

‚	lov�k, který tak jedná, bude živ.‘ 6Avšak spravedlnost založená na ví�e mluví takto: ‚Nezabývej se myšlenkou: kdo vystoupí na nebe?‘ – 

aby Krista p�ivedl dol� – 7‚ani ne�íkej: kdo sestoupí do propasti?‘ – aby Krista vyvedl z �íše mrtvých. 8Co však praví? ‚Blízko tebe je slovo, 

v tvých ústech a ve tvém srdci‘; je to slovo víry, které zv�stujeme. 9Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uv��íš-li ve svém srdci, že ho 

B�h vzk�ísil z mrtvých, budeš spasen. 10Srdcem v��íme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení.“ 
Dt 30:11-14  „11Tento p�íkaz, který ti dnes udílím, není pro tebe ani nepochopitelný, ani vzdálený. 12Není v nebi, abys musel �íkat: „Kdo 

nám vystoupí na nebe, vezme jej pro nás a ohlásí nám jej, abychom ho plnili?“ 13Ani za mo�em není, abys musel �íkat: „Kdo se nám 

p�eplaví p�es mo�e, vezme jej pro nás a ohlásí nám jej, abychom ho plnili?“ 14Vždy� to slovo je ti velmi blízko, ve tvých ústech a ve tvém 

srdci, abys je dodržoval.“ 
 

4. Pokud si nedáš pozor, jak t� m�že tvá kultura, spole�nost a skupina, ve které žiješ, svést k uctívání faleš-

ných boh�? 

 
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. 

� 
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� 10:6-10  „6Avšak spravedlnost založená na ví�e mluví takto: ‚Nezabývej se myšlenkou: kdo vystoupí na nebe?‘ – aby 

Krista p�ivedl dol� – 7‚ani ne�íkej: kdo sestoupí do propasti?‘ – aby Krista vyvedl z �íše mrtvých. 8Co však praví? ‚Blízko 

tebe je slovo, v tvých ústech a ve tvém srdci‘; je to slovo víry, které zv�stujeme.  9Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána    

a uv��íš-li ve svém srdci, že ho B�h vzk�ísil z mrtvých, budeš spasen. 10Srdcem v��íme k spravedlnosti a ústy vyznáváme 

k spasení.“ 
 

�T 18. listopadu – OTÁZKA UCTÍVÁNÍ 
Dt 8:19  „Jestliže však p�esto na Hospodina, svého Boha, zapomeneš a budeš chodit za jinými bohy, 

sloužit jim a klan�t se jim, dosv�d�uji vám dnes, že docela vyhynete.“ 

Dt 11:16  „St�ezte se, aby se vaše srdce nedalo zlákat, takže byste se odchýlili, sloužili jiným boh�m        

a klan�li se jim.“ 

Dt 32:39  „Nyní hle�te, jsem jedin� já, jiný b�h vedle mne není, já usmrcuji i obživuji, zdeptal jsem, a zase zhojím, není, 

kdo by vytrhl z mé ruky.“ 
Dt 4:19  „Abys nepovznášel své zraky k nebes�m, a když bys vid�l slunce, m�síc a hv�zdy, všechen nebeský zástup, nedal 

se svést a neklan�l se jim a nesloužil tomu, co dal Hospodin, tv�j B�h, jako podíl všem národ�m pod celým nebem.“ 
Dt 30:17  „Jestliže se však tvé srdce odvrátí a nebudeš poslouchat, ale dáš se svést a budeš se klan�t jiným boh�m           

a sloužit jim.“ 
Dt 4:24  „Nebo� Hospodin, tv�j B�h, je ohe� sžírající, B�h žárliv� milující .“ 
Dt 5:9  „Nebudeš se ni�emu takovému klan�t ani tomu sloužit. Já Hospodin, tv�j B�h, jsem B�h žárliv� milující . Stíhám 

vinu otc� na synech i do t�etího a �tvrtého pokolení t�ch, kte�í m� nenávidí.“ 

Dt 6:15  „Nebo� uprost�ed tebe je B�h žárliv� milující , Hospodin, tv�j B�h. A� Hospodin, tv�j B�h, nevzplane proti tob� 

hn�vem a nevyhladí t� z povrchu zem�.“ 
Zj 14:6-12  „6Tu jsem vid�l jiného and�la, jak letí st�edem nebeské klenby, aby zv�stoval v��né evangelium obyvatel�m 

zem�, každé rase, kmeni, jazyku i národu. 7Volal mocným hlasem: „Bojte se Boha a vzdejte mu �est, nebo� nastala hodina 

jeho soudu; poklekn�te p�ed tím, kdo u�inil nebe, zemi, mo�e i prameny vod.“ 8Za ním let�l druhý and�l a volal: „Padl, 

padl veliký Babylón, který opojil všechny národy svým smilstvím a dal jim pít z poháru hn�vu.“ 9Za nimi let�l t�etí and�l  

a volal mocným hlasem: „Kdo kleká p�ed šelmou a p�ed její sochou, kdo p�ijímá její cejch na �elo �i na ruku, 10bude pít 

víno Božího rozhorlení, které B�h nalévá ne�ed�né do �íše svého hn�vu; a bude mu�en ohn�m a sírou p�ed svatými 

and�ly a p�ed Beránkem. 11A jeho muka neuhasnou na v�ky v�k� a dnem ani nocí nedojde pokoje ten, kdo kleká p�ed 

šelmou a jejím obrazem a nechal si vtisknout její jméno. 12Zde se ukáže vytrvalost svatých, kte�í zachovávají Boží p�iká-

zání a v�rnost Ježíši.“ 
Zjevení 13  „1Tu jsem vid�l, jak se z mo�e vyno�ila dravá šelma o deseti rozích a sedmi hlavách; na t�ch rozích deset 

královských korun a na hlavách jména urážející Boha. 2Ta šelma, kterou jsem vid�l, byla jako levhart, její nohy jako tlapy 

medv�da a její tlama jako tlama lví. A drak jí dal svou sílu i tr�n i velikou moc. 3Jedna z jejích hlav vypadala jako smrtel-

n� ran�ná, ale ta rána se zahojila. A celá zem� v obdivu šla za tou šelmou; 4klekali p�ed drakem, protože dal té šelm� 

svou moc, a klekali také p�ed šelmou a volali: „Kdo se m�že rovnat té dravé šelm�, kdo se odváží s ní bojovat?“ 5A bylo 

jí dáno, aby mluvila pyšn� a rouhav� a m�la moc po �ty�icet dva m�síce. 6A tak otev�ela ústa a rouhala se Bohu, jeho 

jménu i jeho p�íbytku, všem, kdo p�ebývají v nebi. 7A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi zvít�zila. 

Dostala moc nad každým kmenem, národem, jazykem i rasou; 8budou p�ed ní klekat všichni obyvatelé zem�, jejichž jména 

nejsou od stvo�ení sv�ta zapsána v knize života, v knize toho zabitého Beránka. 9Kdo má uši, slyš! 10Kdo má jít do zajetí, 

p�jde do zajetí. Kdo má zem�ít me�em, musí me�em zem�ít. Te� musí Boží lid osv�d�it trp�livost a víru. 11Vtom jsem vid�l 

jinou šelmu, jak vyvstala ze zem�: m�la dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. 12Z pov��ení té první šelmy vykoná-

vá veškerou její moc. Nutí zemi a její obyvatele, aby klekali p�ed první šelmou, které se zahojila její smrtelná rána.       
13A �iní veliká znamení, dokonce i ohe� z nebe nechá p�ed zraky lidí sestoupit na zem. 14Bylo jí dáno d�lat znamení ke cti 

první šelmy a svád�t jimi obyvatele zem�; rozkazuje obyvatel�m zem�, aby postavili sochu té šelm�, která byla smrteln� 

zran�na me�em, a p�ece z�stala naživu. 15Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže ta socha mluvila a vydala 

rozkaz, že zem�ou všichni, kdo p�ed ní nepokleknou. 16A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, 

aby m�li na pravé ruce nebo na �ele cejch, 17aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není ozna�en jménem té šelmy nebo 

�íslicí jejího jména. 18To je t�eba pochopit: kdo má rozum, a� se�te �íslice té šelmy. To �íslo ozna�uje �lov�ka, a je to 

�íslo šest set šedesát šest.“ 
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PO 15. listopadu – NELZE SI ZVOLIT ZLATOU ST�EDNÍ CESTU 
Mt 7:24-27  „24A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který po-

stavil sv�j d�m na skále. 25Tu spadl p�íval, p�ihnaly se vody, zvedla se vich�ice, a vrhly se na ten d�m; ale 

nepadl, nebo� m�l základy na skále. 26Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži 

bláznivému, který postavil sv�j d�m na písku. 27A spadl p�íval, p�ihnaly se vody, zvedla se vich�ice,          

a obo�ily se na ten d�m; a padl, a jeho pád byl veliký.“ 
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.“ 
Gn 7:22.23  „22Všechno, co m�lo v ch�ípích dech ducha života, cokoli bylo na suché zemi, pom�elo. 23Tak smetl B�h vše, 

co povstalo, co bylo na povrchu zem�: od lidí až po zví�ata, po plazy a nebeské ptactvo, všechno bylo smeteno ze zem�. 

Zachován byl pouze Noe a to, co s ním bylo v arše.“ 

� 6:23  „Mzdou h�íchu je smrt, ale darem Boží milosti je život v��ný v Kristu Ježíši, našem Pánu.“ 

� 8:6  „Dát se vést sobectvím znamená smrt, dát se vést Duchem je život a pokoj.“ 
1J 5:12  „Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život.“ 
2Te 1:9  „Jejich trestem bude v��ná záhuba ‚daleko od Pána a slávy jeho moci‘“ 
 

ÚT 16. listopadu – ŽIVOT A DOBRO, SMRT A ZLO, POŽEHNÁNÍ A PROKLETÍ 
Dt 30:15-20  „15Hle�, p�edložil jsem ti dnes život a dobro i smrt a zlo; 16když ti dnes p�ikazuji, abys milo-

val Hospodina, svého Boha, chodil po jeho cestách a dbal na jeho p�ikázání, na�ízení a právní ustanove-

ní, pak budeš žít a rozmnožíš se; Hospodin, tv�j B�h, ti bude žehnat v zemi, kterou p�icházíš obsadit. 
17Jestliže se však tvé srdce odvrátí a nebudeš poslouchat, ale dáš se svést a budeš se klan�t jiným boh�m a 

sloužit jim, 18oznamuji vám dnes, že úpln� zaniknete. Nebudete dlouho živi v zemi, kam p�echázíš p�es 

Jordán, abys ji obsadil. 19Dovolávám se dnes proti vám sv�dectví nebes i zem�: P�edložil jsem ti život         

i smrt, požehnání i zlo�e�ení; vyvol si tedy život, abys byl živ ty i tvé potomstvo 20a miloval Hospodina, 

svého Boha, poslouchal ho a p�imkl se k n�mu. Na n�m závisí tv�j život a délka tvých dn�, abys mohl 

sídlit v zemi, o které p�ísahal Hospodin tvým otc�m, Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, že jim ji dá.“ 
 

ST 17. listopadu – POŽEHNÁNÍ NA DOSAH RUKY 
Dt 30:11-14  „11Tento p�íkaz, který ti dnes udílím, není pro tebe ani nepochopitelný, ani vzdálený. 12Není 

v nebi, abys musel �íkat: „Kdo nám vystoupí na nebe, vezme jej pro nás a ohlásí nám jej, abychom ho 

plnili?“ 13Ani za mo�em není, abys musel �íkat: „Kdo se nám p�eplaví p�es mo�e, vezme jej pro nás         

a ohlásí nám jej, abychom ho plnili?“ 14Vždy� to slovo je ti velmi blízko, ve tvých ústech a ve tvém srdci, 

abys je dodržoval.“ 
Dt 30:1-10  „1Když na tebe toto všechno p�ijde, požehnání i zlo�e�ení, jež jsem ti p�edložil, a ty si to vezmeš k srdci, 

kdekoli budeš ve všech pronárodech, do kterých t� zapudí Hospodin, tv�j B�h, 2a navrátíš se k Hospodinu, svému Bohu,  

a budeš ho poslouchat, ty i tvoji synové, celým svým srdcem a celou svou duší podle všeho, co ti dnes p�ikazuji, 3zm�ní 

Hospodin, tv�j B�h, tv�j úd�l, slituje se nad tebou a shromáždí t� zase ze všech národ�, kam t� Hospodin, tv�j B�h, 

rozptýlil. 4Kdybys byl zapuzen až na kraj sv�ta, Hospodin, tv�j B�h, t� odtud shromáždí a vezme t� odtamtud. 5Hospodin, 

tv�j B�h, t� uvede do zem�, kterou obsadili tvoji otcové, a ty ji znovu obsadíš a on ti bude prokazovat dobrodiní a roz-

množí t� víc než tvé otce. 6Hospodin, tv�j B�h, ob�eže tvé srdce i srdce tvého potomstva a budeš milovat Hospodina, 

svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a budeš živ. 7Všechny tyto kletby pak vloží Hospodin, tv�j B�h, na tvé 

nep�átele a na ty, kdo t� nenávistn� pronásledovali. 8Ty budeš op�t poslouchat Hospodina a dodržovat všechny jeho 

p�íkazy, které ti dnes udílím. 9Hospodin, tv�j B�h, ti dá nadbytek dobrého v každé práci tvých rukou, plodu tvého života   

a plodu tvého dobytka i plodin tvé role. Hospodin se bude op�t nad tebou veselit k tvému dobru, jako se veselil nad tvými 

otci, 10budeš-li poslouchat Hospodina, svého Boha, a dbát na jeho p�ikázání a na�ízení, zapsaná v knize tohoto zákona,   

a navrátíš-li se k Hospodinu, svému Bohu, celým svým srdcem a celou svou duší.“ 
 
 
 

2 


