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� Texty na tento týden - Dt 5:26–29; Dt 4:29–31; Dt 30:3–10; Mk 1:14.15 
 

� Základní verš 
„Odtamtud budete hledat Hospodina, svého Boha; nalezneš ho, budeš-li ho opravdu hledat celým svým 

srdcem a celou svou duší.“ (Dt 4:29) 
 

   Pro všechny platí jednoduchá životní pravda: jsme h�íšní. �as od �asu se najde n�jaký „expert“, který 

odmítá myšlenku lidské h�íšnosti. Sta�í se však podívat na zprávy nebo si vzpomenout na d�jiny lidstva,      

a pravdivost tohoto k�es�anského u�ení je o�ividná. 

   Nemusíme jít ani tak daleko, sta�í se podívat do zrcadla. Každý, kdo má odvahu podívat se hluboko do 

vlastního srdce (což m�že být d�sivé místo), pochopí pravdivost verš� z � 3,9–23, které kon�í slovy 

„všichni zh�ešili a jsou daleko od Boží slávy“. 

   Samoz�ejm�, už další verš nám p�ináší dobrou zprávu o tom, že „jsou ospravedl�ováni zadarmo jeho 

milostí vykoupením v Kristu Ježíši“ (� 3,24). D�ležité pro tuto dobrou zprávu je pokání, vyznání našich 

h�ích�, pocit lítosti, prosba Boha za odpušt�ní a odvrácení se od svých h�ích�. Protože jsme h�íšní, pokání 

by m�lo být nedílnou sou�ástí našeho života.  

   Tento týden se podíváme na koncept pokání z pohledu Deuteronomia. 
 

� Osnova lekce: 
   Další zásadní téma knihy Deuteronomium je pokání h�íšník�, tedy jejich zastavení na cest� h�íchu  
a zásadní zm�na životního sm��ování. V této lekci se zam��íme na milujícího Boha, který zve h�íšníky   
k pokání, protože je chce zachránit. 
 

   • Dt 5:26–29: Boží touha – prom�n�né lidské srdce (ned�le) 
   • Dt 4:29–31: Boží láska – zná naši slabost (pond�lí) 
   • Dt 30:6–10: Boží zaslíbení – odpušt�ní pro ty, kdo se vracejí (úterý) 
   • Dt 30:3–6: Boží dar – zm�n�né srdce, které umí milovat (st�eda) 
   • Mk 1:14.15: Boží pozvání – „�i�te pokání!“ (�tvrtek) 
 

NE 21. listopadu – KÉŽ SE MNE BOJÍ 
Dt 5:26-29  „26Kdo ze všeho tvorstva by mohl slyšet hlas živého Boha, mluvícího zprost�edku ohn�, jako 

slyšíme my, a z�stat naživu? 27P�istup k n�mu ty a vyslechni všechno, co Hospodin, náš B�h, �ekne. Ty 

nám pak vypovíš všechno, co k tob� promluví Hospodin, náš B�h, a my to vyposlechneme a u�iníme.“ 
28Hospodin vyslechl vaše slova, když jste mluvili ke mn�, a �ekl mi: „Vyslechl jsem slova tohoto lidu, jak 

mluvili k tob�. Dob�e to všechno pov�d�li. 29Kéž mají stále takové srdce, aby se m� báli po všechny dny    

a dbali na všechny mé p�íkazy, aby se jim i jejich syn�m vždycky vedlo dob�e.“ 
Ex 16:3  „Izraelci jim vy�ítali: „Kéž bychom byli zem�eli Hospodinovou rukou v egyptské zemi, když jsme sedávali nad 

hrnci masa, když jsme jídávali chléb do sytosti. Vždy� jste nás vyvedli na tuto pouš�, jen abyste celé toto shromážd�ní 

umo�ili hladem.““ 
Ž 14:7  „Kéž už p�ijde Izraeli ze Sijónu spása! Až Hospodin zm�ní úd�l svého lidu, bude Jákob jásat, Izrael se zaraduje.“ 
Jb 6:8  „Kéž p�ijde, o� žádám, a kéž B�h dá, v co nad�ji skládám.“ 

Dt 5:22-25  „22Tato slova mluvil Hospodin k celému vašemu shromážd�ní na ho�e zprost�edku ohn�, oblaku a mrákoty 

mocným hlasem a víc nep�ipojil. Napsal je na dv� kamenné desky a dal je mn�. 23Jakmile jste uslyšeli hlas zprost�edku 

tmy, zatímco hora planula ohn�m, p�istoupili jste ke mn�, všichni p�edstavitelé vašich kmen� a vaši starší, 24a �ekli jste: 

„Hle, Hospodin, náš B�h, nám ukázal svou slávu a velikost. Slyšeli jsme jeho hlas zprost�edku ohn� a vid�li jsme dnešní-

ho dne, že B�h mluví s �lov�kem a ten m�že z�stat naživu. 25Ale pro� bychom te� m�li zem�ít? Vždy� nás tento veliký ohe� 

poz�e. Uslyšíme-li ješt� dál hlas Hospodina, svého Boha, zem�eme.“ 
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PÁ 26. listopadu – PODN�TY K ZAMYŠLENÍ 
   „Každým pokrokem v k�es�anském život� se prohlubuje také naše pokání. Lidem, kterým odpustil h�íchy 

a které p�ijal za sv�j lid, Pán �íká: ‚Až si vzpomenete na své zlé cesty, své nedobré skutky, budete se sami 

sob� ošklivit pro své nepravosti a ohavnosti‘ (Ez 36,31). A dále Pán �íká: ‚Ustanovím svou smlouvu s tebou. 

I poznáš, že já jsem Hospodin, a budeš si to p�ipomínat a styd�t se a už neotev�eš ústa pro svou hanbu, až t� 

smí�ím se sebou p�es všechno, co jsi páchala, je výrok Panovníka Hospodina‘ (Ez 16,62.63). Pak už nikdy 

nebudeme chválit sami sebe. Pochopíme, že dostate�né úrovn� m�žeme dosáhnout jen v Kristu. Vyznáme    

s apoštolem: ‚Vím totiž, že ve mn�, to jest v mé lidské p�irozenosti, nep�ebývá dobro‘ (� 7,18). ‚Já však se 

zanic nechci chlubit ni�ím, le� k�ížem našeho Pána Ježíše Krista, jímž je pro mne sv�t uk�ižován a já pro 

sv�t‘ (Ga 6,14).“ (COL 160.161; PM 80) 

   „‚Dobrotivost Boží t� chce p�ivést k pokání‘ (� 2,4). Boží milosrdenství a soucit obepíná jako zlatý �et�z 

všechny zbloudilé. B�h prohlašuje: ‚Miloval jsem t� odv�kou láskou, proto jsem ti tak trp�liv� prokazoval 

milosrdenství‘ (Jr 31,3).“ (COL 202; PM 104) 
 
� 

 

Otázky k rozhovoru 
 

1. Ano, máme �init pokání. Jak se však m�žeme vyhnout tomu, že budeme vnímat vyznávání h�ích� jako 

jakousi zásluhu, díky které nám je odpušt�no? Jaká je jediná cesta, která vede k tomu, že nás B�h p�ijme?  
 

2. „Když Jidáš, který ho zradil, vid�l, že Ježíše odsoudili, pocítil vý�itky, vrátil t�icet st�íbrných velekn�žím 

a starším a �ekl: ‚Zh�ešil jsem, zradil jsem nevinnou krev!‘ Ale oni odpov�d�li: ‚Co je nám po tom? To je 

tvoje v�c!‘ A on odhodil ty peníze v chrám� a utekl; šel a ob�sil se“ (Mt 27,3–5). Jidáš ur�it� litoval toho, 

co Ježíši ud�lal (vždy� proto spáchal sebevraždu). Pro� není jeho jednání považováno za skute�né pokání? 
 

3 Jak nás má v�domí toho, že jsou všichni lidé h�íšní, dokonce i já sám, udržovat pokorné p�ed ostatními 

(abychom je neodsuzovali) a také pokornými p�ed Bohem? V �em nám m�že skute�nost, že pro naši záchra-

nu byla nezbytná smrt Božího Syna na k�íži, ukázat hr�zu h�íchu? 

 

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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ST 24 listopadu – CELÝM SVÝM SRDCEM 
Dt 30:3-6  „3Zm�ní Hospodin, tv�j B�h, tv�j úd�l, slituje se nad tebou a shromáždí t� zase ze všech náro-

d�, 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 otco-

vé, a ty ji znovu obsadíš a on ti bude prokazovat dobrodiní a rozmnoží 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 srd-

cem a celou svou duší a budeš živ.“ 
Dt 4:7  „Což se najde jiný veliký národ, jemuž jsou jeho bohové tak blízko, jako je nám Hospodin, náš B�h, kdykoli          

k n�mu voláme?“ 
Sk 5:31  „Ty však zde u mne st�j a já ti sd�lím všechna p�ikázání, na�ízení a práva, kterým je budeš u�it, aby je dodržo-

vali v zemi, kterou jim dávám do vlastnictví.“ 
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.“ 
 

�T 25. listopadu – VÝZVA K POKÁNÍ 
Mt 3:1-8  „1Za t�ch dn� vystoupil Jan K�titel a kázal v judské poušti: 2„�i�te pokání, nebo� se p�iblížilo 

království nebeské.“ 3To je ten, o n�mž je �e�eno ústy proroka Izaiáše: ‚Hlas volajícího na poušti: P�i-

pravte cestu Pán�, vyrovnejte mu stezky!‘ 4Jan m�l na sob� šat z velbloudí srsti, kožený pás kolem bok�   

a potravou mu byly kobylky a med divokých v�el. 5Tehdy vycházel k n�mu celý Jeruzalém i Judsko a celé 

okolí Jordánu, 6vyznávali své h�íchy a dávali se od n�ho v �ece Jordánu k�tít. 7Ale když spat�il, že mnoho 

farize� a saduce� p�ichází ke k�tu, �ekl jim: „Plemeno zmijí, kdo vám ukázal, že m�žete utéci p�ed nad-

cházejícím hn�vem? 8Neste tedy ovoce, které ukazuje, že �iníte pokání.““ 

Mk 1:14.15  „14Když byl Jan uv�zn�n, p�išel Ježíš do Galileje a kázal Boží evangelium: 15„Naplnil se �as 

a p�iblížilo se království Boží. �i�te pokání a v��te evangeliu.““ 

Dt 15:5  „Jen ochotn� poslouchej Hospodina, svého Boha, a bedliv� a cele dodržuj tento p�íkaz, který ti dnes p�ikazuji.“ 
Sk 2:37.38  „37Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a �ekli Petrovi i ostatním apoštol�m: „Co máme d�lat, brat�í?“ 38Petr 

jim odpov�d�l: „Obra�te se a každý z vás a� p�ijme k�est ve jménu Ježíše Krista na odpušt�ní svých h�ích�, a dostanete 

dar Ducha svatého.“ 
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PO 22. listopadu – HLEDEJ HOSPODINA A NAJDEŠ HO 
Dt 4:29-31  „29Odtamtud budete hledat Hospodina, svého Boha; nalezneš ho, budeš-li ho opravdu hledat 

celým svým srdcem a celou svou duší. 30Ve svém soužení, až t� v posledních dnech toto všechno stihne, 

navrátíš se k Hospodinu, svému Bohu, a budeš ho poslouchat. 31Vždy� Hospodin, tv�j B�h, je B�h milo-

srdný, nenechá t� klesnout a nep�ipustí tvou zkázu, nezapomene na smlouvu s tvými otci, kterou jim 

stvrdil p�ísahou.“ 
Mt 26:34  „Ježíš mu odpov�d�l: „Amen, pravím ti, že ješt� této noci, d�ív než kohout zakokrhá, t�ikrát m� zap�eš.““ 
Dt 4:25-28  „25Budeš plodit syny a vnuky a dožijete se v té zemi stá�í; zvrhnete-li se však a ud�láte si tesanou sochu, 

zpodobení �ehokoli, a dopustíte se toho, co je zlé v o�ích Hospodina, tvého Boha, co ho uráží, 26beru si dnes proti vám za 

sv�dky nebe i zemi, že v zemi, do níž p�ejdete p�es Jordán, abyste ji obsadili, rychle a nadobro vyhynete. Nebudete v ní 

dlouho živi, ale budete vyhlazeni. 27Hospodin vás rozptýlí mezi kdejaký lid, že z vás v pronárodech, kam vás Hospodin 

zavede, zbude jen malý po�et. 28Tam budete sloužit boh�m vyrobeným lidskýma rukama, boh�m ze d�eva a z kamene, kte�í 

nevidí a neslyší, nejedí a ne�ichají.“ 
Dt 4:15-20  „15V den, kdy k vám Hospodin mluvil na Chorébu zprost�edku ohn�, jste nevid�li žádnou podobu; velice se 

tedy st�ezte, 16abyste se nezvrhli a neud�lali si tesanou sochu, žádné socha�ské zpodobení: zobrazení mužství nebo žen-

ství, 17zobrazení jakéhokoli zví�ete, které je na zemi, zobrazení jakéhokoli ok�ídleného ptáka, který létá po nebi, 
18zobrazení jakéhokoli plaza , který se plazí po zemi, zobrazení jakékoli ryby, která je ve vodách pod zemí; 19abys nepo-

vznášel 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. 20Ale vás Hospodin vzal      

a vyvedl z tavicí pece, z Egypta, abyste byli jeho d�di�ným lidem, jak tomu je dnes.“ 
Dt 4:9  „Jenom si dej pozor a velice se st�ez zapomenout na v�ci, které jsi vid�l na vlastní o�i, aby nevymizely z tvého 

srdce po všechny dny tvého života. Seznam s nimi své syny i vnuky.“ 
 

ÚT 23. listopadu – NÁVRAT K BOHU 
Dt 30:6-10  „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 Hospodi-

na 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 Hospo-

dinu, svému Bohu, celým svým srdcem a celou svou duší.“ 
Ga 6:7.8  „7Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co �lov�k zaseje, to také sklidí. 8Kdo zasévá pro své sobectví, 

sklidí zánik, kdo však zasévá pro Ducha, sklidí život v��ný.“ 
Dt 30:11  „Tento p�íkaz, který ti dnes udílím, není pro tebe ani nepochopitelný, ani vzdálený.“ 

Dt 30:1-5  „1Když na tebe toto všechno p�ijde, požehnání i zlo�e�ení, jež jsem ti p�edložil, a ty si to vezmeš k srdci, kdeko-

li 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.“ 
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