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� Texty na tento týden - Gn 9:8–17; Dt 4:36–40; 4:9.23; 8:11–18; 24:18.22 
 

� Základní verš 
„Pamatuj, nezapome�, jak jsi rozlítil Hospodina, svého Boha, na poušti. Ode dne, kdy jsi vyšel z egyptské 

zem�, až do svého p�íchodu na toto místo jste byli v��i Hospodinu vzpurní.“ (Dt 9:7) 
 

   V Bibli najdeme slova pamatuj a také zapome�. Ob� poukazují na n�co lidského, na n�co, co se odehrává 
v naší mysli. Ob� slova jsou slovesa a jsou to protiklady. Pamatovat znamená nezapomínat. Zapomínat 
znamená nepamatovat si. 
   B�h �asto svému lidu p�ipomíná, aby si pamatovali vše, co pro n� d�lá, aby si pamatovali jeho milost        
a jeho dobrotu. Velkou �ást Starého zákona tvo�í zapsaná poselství prorok�, kte�í p�ipomínali Izraelc�m, co 
pro n� Hospodin ud�lal. Nem�li zapomenout ani na to, jak je B�h povolal a jakým lidem se m�li stát jako 
odpov�� na toto povolání. „Skutky Hospodinovy si p�ipomínám, p�ipomínám si onen tv�j div z dávnov�ku“ 
(Ž 77:12). 
   Neplatí také pro nás jako církev i jako jednotlivce, že nemáme zapomínat na to, co pro nás B�h ud�lal? Je 
velmi snadné zapomenout. 
 

� Osnova lekce: 
   V této lekci se zam��íme na d�ležitý princip vyjád�ený v Deuteronomiu. Podíváme se, jak 
nezapomínat a jak pamatovat na to, jak B�h pracuje v našich životech. 
 

1. Úvod: B�h pamatuje na �lov�ka 
   • Gn 9:8–17: Duha – ujišt�ní, že B�h na nás pamatuje (ned�le) 
2. B�h touží po tom, aby �lov�k pamatoval na n�j 
   • Dt 4:36–40: Vzpomínka na velké Boží �iny (pond�lí) 
   • Dt 4:9.23.24; 8,11–18: Nebezpe�í zapomn�tlivosti (úterý, st�eda) 
   • Dt 24:18.22: „Pamatuj, že jsi byl otrokem“ (�tvrtek) 
 

NE 28. listopadu – DUHA – P�IPOMÍNKA V��NÉ SMLOUVY 
Gn 9:8-17  „8B�h �ekl Noemu a jeho syn�m: 9„Hle, já ustavuji svou smlouvu s vámi a s vaším potom-

stvem 10i s každým živým tvorem, který je s vámi, s ptactvem, s dobytkem i s veškerou zemskou zv��í, která 

je s vámi, se všemi, kdo vyšli z archy, v�etn� zemské zv��e. 11Ustavuji s vámi svou smlouvu. Už nebude 

vyhlazeno všechno tvorstvo vodami potopy a nedojde již k potop�, která by zahladila zemi.“ 12Dále B�h 

�ekl: „Toto je znamení smlouvy, jež kladu mezi sebe a vás i každého živého tvora, který je s vámi, pro 

pokolení všech v�k�: 13Položil jsem na oblak svou duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí. 
14Kdykoli zahalím zemi oblakem a na oblaku se ukáže duha, 15rozpomenu se na svou smlouvu mezi mnou 

a vámi i veškerým živým tvorstvem, a vody již nikdy nezp�sobí potopu ke zkáze všeho tvorstva. 16Ukáže-li 

se na oblaku duha, pohlédnu na ni a rozpomenu se na v��nou smlouvu mezi Bohem a veškerým živým 

tvorstvem, které je na zemi.“ 17�ekl pak B�h Noemu: „Toto je znamení smlouvy, kterou jsem ustavil mezi 

sebou a veškerým tvorstvem, které je na zemi.““ 
 

PO 29. listopadu – VZPOMÍNKA NA VELKÉ BOŽÍ �INY 
Dt 4:36-40  „36Z nebe ti dal slyšet sv�j hlas, aby t� napomenul, na zemi ti dal spat�it sv�j veliký ohe�       

a jeho slova jsi slyšel zprost�edku ohn�. 37Protože miloval tvé otce, vyvolil po nich i jejich potomstvo         

a tebe vyvedl svou velikou mocí z Egypta, 38aby p�ed tebou vyhnal pronárody v�tší a zdatn�jší, než jsi ty,    

a p�ivedl t� do jejich zem� a dal ti ji do d�dictví, jak tomu je dnes. 39Proto poznej dnes a vezmi si k srdci, 

že Hospodin je B�h naho�e na nebesích i dole na zemi; žádný jiný není. 40Dbej na jeho na�ízení a p�íka-
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Otázky k rozhovoru 
 

1. Uvažujte o tom, jaký vliv má bohatství (které m�že být relativní, protože n�kdo, kdo se nepokládá za 

bohatého v jedné zemi, m�že být pokládán za extrémn� bohatého v jiné zemi) na naši duchovnost. Jakými 

zp�soby se ti, kte�í mají peníze, mohou chránit p�ed duchovním nebezpe�ím, které bohatství p�ináší?  
 

2. Ve t�íd� se zamyslete nad záv�re�nými událostmi Kristova života a nad tím, co nám to �íká o Boží lásce   

k nám a o tom, pro� nikdy nesmíme na jeho lásku zapomenout. Jaké další v�ci ukazují Boží dobrotu a pro� 

bychom m�li mít tuto skute�nost stále na pam�ti? 
 

3 N�kte�í v�dci �íkají, že celosv�tová potopa neexistovala, a�koli Bible mluví o tom, že potopa se udála      

(a nakonec se ukázala i duha). Další zase �íkají, že neexistovalo šestidenní stvo�ení, p�estože Bible �íká, že 

tomu tak bylo (a dokonce máme sedmý den, sobotu, jako památník stvo�ení). Co nám to �íká o tom, jak silný 

a negativní m�že být vliv kultury na naši víru? 

 
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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Ex 12:25-27  „25Až p�ijdete do zem�, kterou vám Hospodin dá, jak p�islíbil, dbejte na tuto službu. 26Až se vás pak vaši 

synové budou ptát, co pro vás tato služba znamená, 27odpovíte: ‚Je to velikono�ní ob�tní hod Hospodin�v. On v Egypt� 

pominul domy syn� Izraele. Když ude�il na Egypt, naše domy vysvobodil.‘“ Lid padl na kolena a klan�l se.“ 
1K 5:7  „Odstra�te starý kvas, abyste byli novým t�stem, vždy� vám nastal �as nekvašených chleb�, nebo� byl ob�tován 

náš velikono�ní beránek, Kristus.“ 
Ef 2:8-13  „8Milostí tedy jste spaseni skrze víru. 9Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutk�, takže se nikdo 

nem�že chlubit. 10Jsme p�ece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvo�eni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám B�h 

p�ipravil. 11Pamatujte proto vy, kte�í jste svým p�vodem pohané a kterým ti, kdo jsou ob�ezaní na t�le a lidskou rukou, 

�íkají neob�ezanci, 12že jste v té dob� opravdu byli bez Krista, odlou�eni od spole�enství Izraele, bez ú�asti na smlouvách 

Božího zaslíbení, bez nad�je a bez Boha na sv�t�. 13Ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdálení, stali blízkými pro 

Kristovu prolitou krev.“ 
 

PÁ 3. prosince – PODN�TY K ZAMYŠLENÍ 
   „Jak velká je Boží blahosklonnost k mýlícím se a chybujícím lidem! Jak úžasné je jeho slitování! To 
neznamená, že by B�h na svou smlouvu zapomn�l, ale mluví k nám naším vlastním jazykem. Když se d�ti 
ptají na význam duhy, která se klene na obloze, m�li by jim rodi�e vypráv�t p�íb�h o potop� a �íct jim, že 
Nejvyšší ji umístil na oblacích jako ujišt�ní, že zemi už nikdy nezaplaví vody potopy. Duha sv�d�í o Boží 
lásce k �lov�ku a posiluje jeho d�v�ru v Boha.“ (PP 106.107; NUD 45) 
   Od po�átku k�es�anství nikdy neexistovala církev, která by se t�šila takovému bohatství a pohodlí, jaké 
má dnes církev v n�kterých zemích sv�ta. Otázka však je – za jakou cenu? Takový blahobyt ur�it� ovliv�uje 
naši duchovnost – a ne k dobrému. Jak by mohl?! Bohatství a hojnost materiálních v�cí nikdy nepodporova-
ly k�es�anské ctnosti – sebezap�ení a sebeob�tování. Obvykle je to naopak. �ím více lidé mají, tím více se 
spoléhají na sebe a tím mén� spoléhají na Boha. Bohatství a prosperita, jakkoli jsou p�íjemné, nesou s sebou 
mnoho nebezpe�ných pastí v duchovní oblasti. 
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zy, které ti dnes udílím, aby se vedlo dob�e tob� i tvým syn�m po tob� a abys byl dlouho živ na zemi, kte-

rou ti pro všechny dny dává Hospodin, tv�j B�h.“ 
Dt 4:32-35  „32Jen se ptej na d�ív�jší �asy, které byly p�ed tebou, od chvíle, kdy B�h stvo�il na zemi �lov�ka. Ptej se od 

jednoho konce nebes ke druhému, zda se stala tak veliká v�c anebo bylo o n��em takovém slýcháno. 33Zdali kdy slyšel lid 

hlas Boha mluvícího zprost�edku ohn�, jako jsi slyšel ty, a z�stal naživu, 34anebo zdali se pokusil n�jaký b�h p�ijít a vzít 

pronárod zprost�edku jiného pronároda zkouškami, znameními, zázraky a bojem, pevnou rukou a vztaženou paží, velkými 

hroznými �iny, jak to vše s vámi u�inil Hospodin, váš B�h, v Egypt� tob� p�ed o�ima. 35Tob� bylo odhaleno poznání, že 

Hospodin je B�h; krom� n�ho není žádný jiný.“ 
 

ÚT 30. listopadu – DÁVEJ POZOR, ABYS NEZAPOMN�L 
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 nevy-

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

Dt 4:23.24  „23Dávejte si pozor, abyste nezapomn�li na smlouvu Hospodina, svého Boha, kterou s vámi 

uzav�el, a neud�lali si tesanou sochu, zpodobení �ehokoli, co ti Hospodin, tv�j B�h, zakázal, 24nebo� 

Hospodin, tv�j B�h, je ohe� sžírající, B�h žárliv� milující.“ 
Gn 2:15  „Hospodin B�h postavil �lov�ka do zahrady v Edenu, aby ji obd�lával a st�ežil.“ 
Dt 6:7  „Budeš je všt�povat svým syn�m a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sed�t doma nebo p�jdeš cestou, když 

budeš uléhat nebo vstávat.“ 
Dt 11:19  „Budete jim vyu�ovat své syny a rozmlouvat o nich, a� budeš sed�t doma nebo p�jdeš cestou, a� budeš uléhat 

nebo vstávat.“ 
 

ST 1. prosince – SYTÝ A BOHATÝ 
Dt 8:11-18  „11St�ez se však, abys nezapomn�l na Hospodina, svého Boha, a nep�estal dbát na jeho p�iká-

zání, práva a na�ízení, která ti dnes udílím. 12Až se dosyta najíš a vystavíš si p�kné domy a usídlíš se, 13až 

se ti rozmnoží skot a brav, až budeš mít hodn� st�íbra a zlata, až se ti rozmnoží všechno, co máš, 14jen a� 

se tvé srdce nevypíná, takže bys zapomn�l na Hospodina, svého Boha, který t� vyvedl z egyptské zem�,      

z domu otroctví. 15Vodil t� velikou a hroznou pouští, kde jsou ohniví hadi a ští�i, žíznivým krajem bez 

vody, vyvedl ti vodu z k�emene skály, 16krmil t� na poušti manou, kterou tvoji otcové neznali, aby t� poko-

�il a vyzkoušel a aby ti nakonec prokázal dobro. 17Ne�íkej si v srdci: „Tohoto blahobytu jsem se domohl 

svou silou a zdatností svých rukou.“ 18Pamatuj na Hospodina, svého Boha, nebo� k nabytí blahobytu ti 

dává sílu on, aby utvrdil svou smlouvu, kterou p�ísahal tvým otc�m, jak tomu je dnes.“ 
Dt 8:9  „Do zem�, v níž budeš jíst chléb bez nedostatku, v které nebudeš postrádat ni�eho, do zem�, jejíž kamení je železo 

a z jejíchž hor budeš t�žit m��.“ 
Dt 1:19  „Od Chorébu jsme pak táhli dál a šli jsme celou tou velikou a hroznou pouští, kterou jste vid�li, cestou k Emo-

rejskému poho�í, jak nám p�ikázal Hospodin, náš B�h, až jsme p�išli do Kádeš-barneje.“ 
Mk 4:19  „�asné starosti, vábivost majetku a chtivost ostatních v�cí vnikají do nitra a dusí slovo, takže z�stane bez 

úrody.“ 
 

�T 2. prosince – PAMATUJ NA TO, ŽE JSI BYL OTROK 
Dt 24:1822  „18Ale pamatuj, že jsi byl otrokem v Egypt� a že Hospodin, tv�j B�h, t� odtud vykoupil. Proto 

ti p�ikazuji, abys to dodržoval. (...) 22Pamatuj, že jsi byl otrokem v egyptské zemi. Proto ti p�ikazuji, abys 

to dodržoval.“ 

Dt5:15  „Pamatuj, že jsi byl otrokem v egyptské zemi a že t� Hospodin, tv�j B�h, odtud vyvedl pevnou rukou a vztaženou 

paží. Proto ti p�ikázal Hospodin, tv�j B�h, dodržovat den odpo�inku.“ 
Dt 6:12  „Pak si dávej pozor, abys nezapomn�l na Hospodina, který t� vyvedl z egyptské zem�, z domu otroctví.“ 
Dt 15:15  „Pamatuj, že jsi byl otrokem v egyptské zemi a že t� Hospodin, tv�j B�h, vykoupil. Proto ti dnes toto p�ikazuji.“ 
Dt 16:3.12  „3Nebudeš p�i n�m jíst nic kvašeného. Po sedm dní budeš p�i n�m jíst nekvašené chleby, chléb poroby, nebo� 

jsi chvatn� vyšel z egyptské zem�. Po všechny dny svého života si budeš p�ipomínat den, kdy jsi vyšel z egyptské zem�. … 
12Budeš si p�ipomínat, že jsi byl v Egypt� otrokem. Proto budeš bedliv� dodržovat tato na�ízení.“ 
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