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ÚÚVVOODD

Knihu Pfiísloví napsal z pfieváÏné ãásti ·alomoun, syn Davida, v prv˘ch  letech svého pa-
nování nad Izraelem. „V ·alomounov˘ch pfiíslovích jsou  naznaãeny zásady svatého Ïivo-
ta a vzne‰eného usilování, zásady, jeÏ  jsou nebeského pÛvodu a jeÏ vedou ke zboÏnosti.
Zásady, jimiÏ se má  fiídit  kaÏd˘ ãin v Ïivotû. Roz‰ífiení tûchto zásad a uznání Boha za  to-
ho, jemuÏ jedinému patfií v‰echna chvála a ãest, zpÛsobilo, Ïe raná  vláda ·alomounova se
stala dobou mravního povznesení i hmotného  blahobytu.“ (PK 32-34)

Autorství posledních dvou kapitol se pfiisuzuje Agúrovi a Lemuelovi.  Nûktefií vûdci jsou
pfiesvûdãeni, Ïe uvedená jména se vztahují k ·alomounovi, jiní zase tvrdí, Ïe se jedná o au-
tory neznámé.

Z 1 Kr 5,12 se dozvídáme, Ïe ·alomoun vyslovil na tfii tisíce  pfiísloví. Zprávy o jeho slá-
vû se rychle ‰ífiily.  Cel˘ svût obdivoval  moudrost, kterou byl obdafien˘. „Celá zemû vyhle-
dávala ·alomouna, aby  sly‰ela jeho moudrost, kterou mu BÛh vloÏil do srdce.“ (1 Kr
10,24)

Pfiísloví nám chtûjí fiíct, Ïe udrÏet si ãisté srdce, a tedy i jednání,  mÛÏeme jen tehdy,
máme-li Ïiv˘ vztah s Bohem. Poznání Boha skrze  na‰eho Krále a Spasitele JeÏí‰e Krista
pÛsobí na v‰echny oblasti  na‰eho Ïivota. Skuteãné náboÏenství dodává sílu k morální
a etické  bezúhonnosti. Pfiísloví - to je kniha praktického náboÏenství. Je  pfiíruãkou, která
nás uschopÀuje k moudrému jednání. Vede nás k pfiem˘‰lení nad tím, co dûláme a proã
to dûláme. Poznání 

a víra nás uãí  b˘t vnímavûj‰ími a citlivûj‰ími.
ProtoÏe kniha Pfiísloví není sestavena tematicky a rÛzné okruhy se  vícekrát opakují, bu-

deme ji studovat postupnû.
Hlavním cílem vzdûlávání a v˘chovy ãlovûka je jeho vykoupení, tzn.  v‰típení BoÏího

charakteru tûm, ktefií jsou ochotni jej pfiijmout, aby  jejich my‰lenky, slova i ãiny vûrnû
pfiedstavovaly Boha. Pfiísloví a ponauãení slouÏí k tomu, abychom si uvûdomili své potfie-
by, aby nás  vedly ke Zdroji moudrosti, síly a spasení a aby nám poskytly praktické  rady
do kaÏdé oblasti na‰eho Ïivota. Proto ten název P¤ÍSLOVÍ –  MOUDROST PRO ÎIVOT.
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T˘den od 1. do 7. fiíjna 2000

âEMU DÁVÁ· P¤EDNOST?

Základní ver‰

„Zaãátek moudrosti je bázeÀ pfied Hospodinem a poznat Svatého je rozumnost.“ Pfi 9,10

Uãením moudfiej‰í

Smyslem studia je nabytí moudrosti. Co je v‰ak moudrost? âasto si myslíme, Ïe bez vzdû-
lání nemÛÏeme b˘t v dne‰ním svûtû úspû‰ní. Jsme natolik vtaÏeni do honby za pomíjitel-
n˘mi úspûchy, Ïe zapomínáme na v˘znam a cíl skuteãného vzdûlání. Proto se vzdûlání sta-
lo horeãnat˘m zápasem za dosaÏení akademického postavení, jehoÏ jedin˘m a koneãn˘m
cílem je finanãní zabezpeãení.

„Pravé vzdûlání znamená víc, neÏ jen prohlubování vûdomostí v urãitém vûdním oboru,
a víc, neÏ jen pfiípravu pro pozemsk˘ Ïivot. T̆ ká se celého ãlovûka po celou dobu jeho exis-
tence.“ (Vych 13) 

William Cowper fiekl, Ïe „b˘t vzdûlan˘ je‰tû neznamená b˘t moudr˘“. Pokud nás studi-
um nevede ke Zdroji v‰eliké moudrosti a spravedlnosti, pokud v nás není jeho mocí obno-
vovan˘ jeho obraz, pokud se ná‰ pohled neupírá k vûãnosti a pokud svÛj Ïivot nepodfiídíme
získan˘m vûdomostem a nabyt˘m schopnostem, nedosáhli jsme skuteãného vzdûlání, na-
toÏ moudrosti.

Studium úkolu pro tento t˘den nám nabízí odpovûdi na následující otázky: Co je mou-
drost a co spravedlnost? Proã jsme Bohem vyz˘váni, abychom je hledali?

T˘den ve zkratce

1. Co je moudrost
2. Cena moudrosti
3. Jak získat moudrost
4. Co je spravedlnost
5. Spravedlnost a moudrost
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âemu dává‰ pfiednost? Nedûle 1. fiíjna 

CCOO JJEE MMOOUUDDRROOSSTT

Jakou hodnotu má BoÏí moudrost? To je téma knihy Pfiísloví. ·alomoun pfiipomíná, Ïe
moudrost ovlivÀuje kaÏdou oblast na‰eho Ïivota. Spojuje svatost s kaÏdodenními povin-
nostmi. B˘t moudr˘ znamená myslet a jednat tak, jak by v dané situaci myslel a jednal BÛh.

1. Co jsou pfiísloví? Proã je ·alomoun napsal? Pfi 1,1-6

Definice: Hebrejsk˘ v˘raz pfiekládan˘ jako pfiísloví znamená rovnûÏ podobenství, pfiíklad.
Obvykle se jedná o krátk˘ a v˘stiÏn˘ v˘rok, kter˘ obsahuje praktické pouãení – jednu my‰-
lenku, která je vyjádfiená napfiíklad pomocí pfiirovnání nebo protikladu (napfi. Pfi 10,20).
Vût‰ina pfiísloví je v Bibli napsána na dvou, tfiech fiádcích.

2. Co je moudrost? Pfi 1,7

Kniha Pfiísloví tvrdí, Ïe bez „báznû pfied Hospodinem“ neexistuje skuteãná moudrost (Pfi
1,7; 9,10). Mít bázeÀ pfied Hospodinem neznamená mít z nûj strach, bát se ho, ale mít k nû-
mu úctu a respekt (Ex 20,20). Poãínat si moudfie v kaÏdé situaci pramení ze srdce spoje-
ného s Bohem. Tak odráÏí pokorn˘ ãlovûk jeho charakter.

V urãitém období si lidé nejvíce cenili filozofick˘ch vûdomostí. Dnes si zase mnozí mys-
lí, Ïe vûdecké poznatky mají vût‰í hodnotu neÏ poznání filozofické ãi náboÏenské. BÛh nás
v‰ak zve k nabytí jiného druhu vzdûlání – poznávat svatost ze zku‰eností.

ProÏíváme-li Kristovu zachraÀující milost v praktickém Ïivotû, brány BoÏího mûsta se
nám otevírají.

3. Co pro tebe má vût‰í hodnotu – vzdûlání uznávané svûtem nebo osobní spojení
s Kristem?

5



Pondûlí 2. fiíjna

CCEENNAA MMOOUUDDRROOSSTTII

1. Jakou hodnotu pfiisuzují moudrosti následující ver‰e? Pfi 4,5-7

Nic se nemÛÏe rovnat Ïivotu, kter˘ je „s Kristem skryt˘ v Bohu“ (Ko 3, 3). Opustíme-li sta-
r˘, hfií‰n˘ zpÛsob Ïivota a dovolíme-li, aby Kristus ovládal na‰i mysl, tûlo, city, pohnutky
a plány, staneme se z pohledu morálního i etického moudr˘mi (Ko 3,5-10).

2. Z ãeho se mohou radovat ti, ktefií získali skuteãnou moudrost? Pfi 4, 8-13

„Rozvaha bude bdít nad tebou.“ „Láska k pravdû nutí zvaÏovat, co je dobré, a co zlé. âlovûk
se tak mÛÏe vyhnout zlu. Daniel zvaÏoval hodnoty a rozhodl se, Ïe se v Ïádném pfiípadû ne-
poskvrní poÏitím pokrmÛ, které byly obûtovány modlám. Taková pfiedbûÏná úvaha je zbra-
ní v ãase poku‰ení a ochranou pfied pádem pfii neoãekávaném nátlaku (Da 1,8).“ (3 BC
953)

3. SnaÏí‰ se získat moudrost, která má boÏsk˘ pÛvod, nebo se honí‰ za moudrostí
uznávanou svûtem? Jak bys definoval rozdíl mezi obûma moudrostmi?
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âemu dává‰ pfiednost? Úter˘ 3. fiíjna

JJAAKK ZZÍÍSSKKAATT MMOOUUDDRROOSSTT

1. Jak mÛÏeme moudrost získat? Pfi 2,1-6; Jk 1,5

JeÏí‰ovo podobenství o pokladu skrytém v poli je názorn˘m vysvûtlením hodnoty nebes-
kého pokladu, jako i úsilí k jeho získání (Mt 13,44). Duchovní moudrost je souãástí toho-
to pokladu. I kdyÏ je BoÏím darem, dostává se pouze tomu, kdo ho upfiímnû hledá.

„JeÏí‰ jde ode dvefií ke dvefiím. Zastaví se pfied chrámem srdce a fiíká: ‘Stojím u dvefií
a klepu.’

Jako nebesk˘ obchodník otevírá své poklady a volá: `Kup si ode mne zlato, které je pfie-
tavené ohnûm, abys byl bohat˘, a bílé roucho, aby ses pfiiodûl a nebyla vidût tvá nahota.
Kup si mast na oãi, abys prozfiel.’ Zlato, které nabízí, je vzácnûj‰í neÏ zlato z Ofiru. Je to ví-
ra a láska. Bílé roucho je roucho jeho spravedlnosti a mast je jeho milost, která otevfie oãi
ãlovûku, kter˘ je duchovnû slep˘, aby dokázal rozeznat pÛsobení BoÏího Ducha od ducha
zla.“ (7BC 965.966)

Koupit znamená víc, neÏ pouhou touhu po nûãem nebo uznání potfieby. PouÏité v˘razy
pfiipomínají smlouvu. 

BÛh dal ·alomounovi moudrost, která pfiesahovala moudrost celého v˘chodu i v‰ech-
nu moudrost Egypta (1 Kr 5,10). Moudrost, která je dána shÛry, je pfiedev‰ím ãistá, míru-
milovná, skromná, poslu‰ná, plná milosrdenství a dobrého ovoce, nestranná a bez pokry-
tectví (Jk 3,17).

2. âas – to jsou peníze a Ïivot. KaÏd˘ z nás vûnuje svÛj ãas na získání nûjakého po-
kladu. Kter˘ poklad je pro tebe nejcennûj‰í? Co je pro tebe kaÏd˘ den to nejdÛle-
Ïitûj‰í? Co má vliv na tvé rozhodování?
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Stfieda 4. fiíjna

CCOO JJEE SSPPRRAAVVEEDDLLNNOOSSTT

1. Jak se mÛÏeme stát spravedliv˘mi? Pfi 2,7-10

Bible od sebe neoddûluje spravedlnost vûfiícího a Kristovo pfieb˘vání v srdci. Zdrojem spra-
vedlnosti je smluvní vztah s Bohem, na jehoÏ základû v nás pfieb˘vá Duch BoÏí (¤ 8,9.10;
10,6-10). Spravedlivû sm˘‰let a jednat mÛÏe pouze ten, kdo s Kristem uzavfiel pfiátelsk˘
vztah.

„Nemáme se tedy ãím chlubit. Nemáme Ïádn˘ dÛvod pro sebepovy‰ování. Jedin˘m zá-
kladem na‰í nadûje je Kristova spravedlnost, která je nám pfiipoãtená, a spravedlnost, kte-
rou Duch svat˘ pÛsobí v nás a skrze nás.“ (CK 63)

2. Které ãinnosti dává do protikladu text v Pfi 21,3? Jak˘ vztah má BÛh ke kaÏdé
z nich? Srovnej s Iz 1,10-18

Není-li tûlesné sm˘‰lení umrtveno, nemÛÏe b˘t fieã o spasení (¤ 8,6). Bez pokory v srdci
je jakákoliv obûÈ pouhou formou zboÏnosti. BÛh odmítá v‰echny obfiady a ãiny, které ãlo-
vûk vykoná bez jeho spravedlnosti. Jen on dává srdci pokoj a spravedlnost.

JeÏí‰ se stal ãlovûkem, aby pfiedstavil Boha a jeho vÛli. Pán fiekl: „Pfiicházím... abych
splnil, BoÏe, tvoji vÛli“ (Îd 10,7; Î 40,8.9).

Nepfii‰el jen kvÛli tomu, aby ukázal na dokonal˘ soulad a poslu‰nost. Jeho Ïivot zjevo-
val to, co bylo v jeho srdci. To samé mohou zaÏít v‰ichni, ktefií jsou ochotni jej pfiijmout (Ez
36,26; Îd 8,10).

3. Na kterou spravedlnost se více spoléhá‰ – na svoji vlastní, nebo na Kristovu?
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âemu dává‰ pfiednost? âtvrtek 5. fiíjna

SSPPRRAAVVEEDDLLNNOOSSTT AA MMOOUUDDRROOSSTT

1. Vysvûtli vztah mezi spravedlností a moudrostí. Pfi 2,1-6.9

Podle knihy Pfiísloví je‰tû nemusí b˘t moudr˘mi ti, o kter˘ch se tvrdí, Ïe jsou moudfií.
Podle starozákonní smlouvy b˘vají za moudré rovnûÏ oznaãováni ti, ktefií:

1. provozují magii (Ex 7,11; Iz 47,9.10) 
2. jsou obzvlá‰tû ‰ikovní a zruãní (Ex 36,8; 2 Pa 2,12)
3. jsou vychytralí aÏ lstiví (2 S 14,2)
4. dokáÏou b˘t opatrní v nebezpeãn˘ch Ïivotních situacích (Pfi 6,6; 14, 24)
5. mají vzdûlání a v˘chovu (1 Kr 5,9) 
6. si nechají poradit (Pfi 3,1; 8,33)
Moudrost, o které pí‰e kniha Pfiísloví, je v‰ak spravedlnost, která vychází ze smluvního

vztahu s Bohem. Na‰e my‰lení je moudré a spravedlivé pouze tehdy, pokud je ovládá BÛh
mocí Ducha svatého.

Podle knihy Pfiísloví jedná spravedliv˘ ãlovûk moudfie v mnoh˘ch oblastech.
Neznamená to v‰ak, Ïe v BoÏích oãích budeme spravedliví, kdyÏ si budeme moudfie poãí-
nat. Spí‰e nám chce autor fiíci, Ïe jakmile se rozhodneme poznávat na‰eho Pána, na‰e
my‰lenky, slova a ãiny budou moudré, protoÏe Kristus se stal na‰í spravedlností a mou-
drostí (1 Ko 1, 30).

Lidská moudrost je spojená nejen s dobrem, ale i se zlem. Chce b˘t moudrá za v‰ech
okolností, jenÏe neuznává absolutní moudrost BoÏí.

BoÏí moudrost, oproti lidské moudrosti, spoãívá v rozeznání dobra od zla a schopnosti
zvolit dobro. Rozhodnout se pro dobro a konat dobro je moÏné pouze díky Ïivotu, smrti
a zmrtv˘chvstání na‰eho Pána.

Lidstvo ztratilo pfiístup k BoÏí moudrosti u stromu poznání dobrého a zlého. KaÏd˘ chce
b˘t moudr˘m. Kdo v‰ak pochopí, co moudrost doopravdy je? Podle knihy Pfiísloví zjevu-
je BÛh svoji moudrost jako odpovûì na hledání ãlovûka.

Zvlá‰tní je, Ïe v‰echna náboÏenská pojednání – s v˘jimkou Bible – uãí, Ïe základem
moudrosti je rovnováha mezi dobrem a zlem. Kniha Pfiísloví nám naopak vysvûtluje mou-
drost jako soustfiedûní se na Boha. KaÏdé pfiísloví zdÛrazÀuje kontrast mezi cestou BoÏí
a cestou svûta. Poselstvím Pfiísloví je vskutku dobrá zpráva o tom, Ïe s BoÏí pomocí mÛ-
Ïeme Ïít v souladu s Bohem, protoÏe „...chrání stezky práva a stfieÏí cestu sv˘ch vûrn˘ch“
(Pfi 2,8).

2. Uznává‰ Boha za zdroj ve‰keré moudrosti?
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Pátek 6. fiíjna

DDOOPPOORRUUââEENNÉÉ SSTTUUDDIIUUMM

V knize V˘chova si pfieãti kapitolu Zdroj a cíl pravého vzdûlání. (str. 13-19)
„Poznání Boha je základem kaÏdého pravého vzdûlávání a kaÏdé skuteãné sluÏby... Toto

poznání je nevyhnutelnou pfiípravou pro Ïivot ãasn˘ i vûãn˘.“ (MH 409)
„BázeÀ pfied Hospodinem je základem kaÏdého pokroku, je poãátkem moudrosti. Vá‰

nebesk˘ Otec si ji zasluhuje, protoÏe vás ze své prozfietelnosti hojnû obdarovává, aniÏ by
si za to cokoli nárokoval... ProtoÏe jste byli vykoupeni drahou krví BoÏího Syna, BÛh chce,
aby dary vám svûfiené byly správnû vyuÏívány. BoÏími dary jsou i va‰e intelektuální a mo-
rální schopnosti a vlastnosti, které máte zdokonalovat. Nesmí zakrnût va‰í neãinností, ne-
smí zÛstat nevyuÏity. ZáleÏí na vás, zda svûfiené úkoly budete vûrnû a zodpovûdnû plnit
a zda své úsilí upnete správn˘m smûrem.“ (FCHE 85.86)

Diskusní otázky

1. Proã je moudrost dÛleÏitá a proã ji máme hledat? Proã neexistuje lehãí zpÛsob je-
jího nalezení? Nebo existuje?

2. Proã lidé neprojevují patfiiãn˘ zájem o BoÏí moudrost? Proã je pro lidi tak tûÏké ctít
a respektovat Boha?

3. Jak mÛÏeme nevûfiícímu pfiíteli dokázat, Ïe BoÏí moudrost je vzácnûj‰í neÏ ve‰ke-
rá moudrost tohoto svûta?

Shrnutí

Obsah celého úkolu shrÀte do nûkolika vût s pomocí otázek, které byly poloÏeny v úvodu:
Co je moudrost a co spravedlnost? Proã nás BÛh vyz˘vá, abychom je usilovnû hledali?
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2. úkol T˘den od 8. do 14. fiíjna 2000

HVùZDA, 
KTERÁ VEDE POKORNÉHO

Základní ver‰

„DÛvûfiuj Hospodinu cel˘m srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na v‰ech
sv˘ch cestách, on sám napfiímí tvé stezky.“ Pfi 3, 5.6

Co je dÛvûra a proã je tak dÛleÏitá?

Víra – ruka, která se drÏí Boha, je víc neÏ pfiesvûdãení. Je to dÛvûra, tedy ochota svûfiit se
do péãe toho, komu dÛvûfiujeme. Slovník definuje dÛvûru jako jistotu o charakteru, schop-
nostech, síle a pravdû nûkoho nebo nûãeho. DÛvûfiovat znamená nûkomu vûfiit, b˘t na nûm
závisl˘, svûfiit se do jeho péãe a naprosto spoléhat na jeho ãestnost.

Jedin˘, komu mÛÏeme bezv˘hradnû dÛvûfiovat, je JeÏí‰. Je jako záfiící hvûzda uprostfied
jasné noci, která pomáhá poutníkovi jít správn˘m smûrem, která jej naplÀuje pokojem.

T˘den ve zkratce

1. Co je, a co není dÛvûra
2. Komu dÛvûfiovat I
3. Komu dÛvûfiovat II
4. Hvûzda, která vede pokorného I
5. Hvûzda, která vede pokorného II
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Nedûle 8. fiíjna

CCOO JJEE,,  AA CCOO NNEENNÍÍ DDÒÒVVùùRRAA

1. Jak zaãít dÛvûfiovat? Pfi 22,17-19

Sami od sebe nemÛÏeme zaãít vûfiit ani dÛvûfiovat. DÛvûfiovat Bohu je BoÏí dar, kter˘ nás ve-
de k tomu, abychom poznali svoji slabost a podfiídili se jeho moci. BÛh nás v‰ak k dÛvûfie
jemu nemÛÏe pfiinutit, pokud chceme pochybovat. Skuteãná dÛvûra je zaloÏená na dÛvûr-
ném poznání toho, komu dÛvûfiujeme. ProtoÏe jsme poznali a zaÏili BoÏí lásku i moc, dÛvû-
fiujeme mu. Ochota dÛvûfiovat Bohu nás uschopní dÛvûfiovat lidem, o jejichÏ dÛvûryhodnosti
jsme se pfiesvûdãili.

„BÛh sice poskytuje dostatek dÛkazÛ pro vûfiení, neodstraní v‰ak nikdy v‰echno, co by
mohlo omluvit nevíru. Kdo v nûm hledá oporu pro své pochyby, urãitû ji najde. Tomu, kdo
se vzpírá pfiijmout slovo BoÏí a b˘t ho poslu‰en, dokud nebudou odstranûny v‰echny ná-
mitky, se svûtla nikdy nedostane.

Nevíra v Boha je pfiirozen˘m chováním nepfierozeného srdce, které je vÛãi Bohu nepfiá-
telské. Víru v‰tûpuje Duch svat˘ a dafií se jí tam, kde se o ni peãuje. Nikdo se nemÛÏe stát
siln˘m ve vífie bez vytrvalého úsilí. Nevûra sílí, je-li povzbuzována; a kdyÏ lidé pochybují
a kritizují, místo aby se zab˘vali dÛkazy, které BÛh dal k upevnûní jejich víry, jsou ve sv˘ch
pochybnostech stále více utvrzováni.“ (VLB 527)

2. Jak mÛÏeme, podle následujících textÛ, posilovat dÛvûru? 

Pfi 29,25 ______________________________________________________________

Pfi 30,5________________________________________________________________

Jk 1,2-8 ______________________________________________________________

3. Pfiedstav si, Ïe má‰ pfiítele, kterému zemfielo dítû pfii autonehodû nebo následkem
nevyléãitelné choroby. Jak bys mu pomohl dÛvûfiovat Bohu?

12

2. úkol



Hvûzda, která vede pokorného Pondûlí 9. fiíjna

KKOOMMUU DDÒÒVVùù¤¤OOVVAATT II

Nûktefií lidé nemají s vírou vÛbec Ïádné problémy – uvûfií ãemukoliv. DÛvûra v‰ak ztrácí
svoji hodnotu, pokud dÛvûfiujeme tomu, kdo není dÛvûryhodn˘.

1. Na co nás upozorÀuje ·alomoun? Pfi 28,26

SebedÛvûra v otázce spasení a vítûzství nad hfiíchem je jistou cestou do záhuby (J 15,5; Jr
10,23; 2 K 3,5).

„Pfiedstavitelé Ïidovského národa byli zatvrzelí a sobûstaãní. NáboÏensk˘ Ïivot národa
se stal pfietváfikou... KdyÏ jim Kristus osobnû poukázal na principy zákona (Mt 22,34-40),
odmítli jej.“ 

2. Jak˘m lidem nemÛÏeme dÛvûfiovat? Proã nás na to Písmo upozorÀuje? Pfi 2,11-15

Písmo nás vyz˘vá: „KdyÏ jste nyní pfiijali pravdu a tak oãistili své du‰e k nepfiedstírané bra-
trské lásce, z upfiímného srdce vytrvale se navzájem milujte“ (1 Pt 1,22). K takové lásce
náleÏí urãitá míra dÛvûry. DÛvûfiujeme tûm, ktefií dÛvûfiují Pánu – aspoÀ v nûkter˘ch vû-
cech. V nûãem dÛvûfiujeme i nevûfiícím pfiátelÛm. Bylo by v‰ak osudnou chybou dÛvûfiovat
kfiesÈanÛm v tom, Ïe nás uchrání pfied pádem do hfiíchu. Mohou nám pomoci, ale skuteã-
nû nás mÛÏe vysvobodit jedinû Kristus.

Mnozí „si je‰tû nezvykli uvaÏovat bez pfiedsudkÛ a na modlitbû o otázkách a vûcech, kte-
ré jsou nové. âekají na názor jin˘ch... Pokud uvedenou chybu nenapraví, budou neustále
zmítáni svou nestálostí a pfiijdou tak o vûãn˘ Ïivot.“ (2T 129-130)

3. Jak nás mÛÏe BÛh ochránit pfied tím, abychom se v otázce spasení nespoléhali sa-
mi na sebe?

13



Úter˘ 10. fiíjna

KKOOMMUU DDÒÒVVùù¤¤OOVVAATT IIII

âasto si myslíme, Ïe jedinou jistotou na‰eho Ïivota je materiální zaji‰tûní. Písmo nám v‰ak
fiíká, Ïe na‰í jedinou zárukou a jistotou je Pán. Proto si musíme uvûdomovat, Ïe jsme na
nûm zcela závislí. Jakou cenu má dÛvûra v Boha, poznají vûfiící aÏ v dobû, kdy si nebudou
moci nic koupit ani prodat (Zj 13,17). Pfiedcházející zku‰enosti s Pánem jim pomohou po-
vznést se nad utrpení a pronásledování. 

1. Vyjmenuj, co je hodno na‰í dÛvûry, a vysvûtli proã.

Pfi 3,31.32 ____________________________________________________________

Pfi 10,18 ______________________________________________________________

Pfi 11,4 ______________________________________________________________

Pfi 31,30 ______________________________________________________________

2. Které mimofiádné dary dostávají ti, ktefií dÛvûfiují Pánu? Pfi 8,17.18

BÛh nás vyz˘vá, abychom mu dÛvûfiovali a pfiijali jeho spravedlnost. Dobrota, láska, mi-
losrdenství a moudrost vyzafiují ze ÏivotÛ tûch, ktefií se neustále a ve v‰em spoléhají na
svého Pána. Satanovou léãkou, kterou chce zniãit BoÏí lid, je sobûstaãnost a sebedÛvûra
v duchovním Ïivotû. Jeho taktika spoãívá v tom, abychom se zaãali spoléhat pouze na své
dobré snahy a abychom byli hrdí na svou dobrotivost. Pokud se mu to podafiilo, stali jsme
se jeho obûÈmi.

3. Jak bys mohl b˘t nápomocen ãlovûku, kter˘ vûfií více sobû neÏ Bohu?
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Hvûzda, která vede pokorného Stfieda 11. fiíjna

HHVVùùZZDDAA,,  KKTTEERRÁÁ VVEEDDEE PPOOKKOORRNNÉÉHHOO II

1. Proã si BÛh pfieje, abychom mu dÛvûfiovali? Pfi 3,5.6

„JestliÏe jste se odevzdali Bohu a jeho dílu, nemusíte pfiehánût starost o zítfiek... Chceme-
li v‰ak záleÏitosti svého Ïivota vzít pouze do vlastních rukou a chceme-li se spoléhat pou-
ze na vlastní moudrost, dûláme nûco, co nám BÛh nenafiídil. NaloÏili jsme si na svá záda
bfiemeno a snaÏíme se je unést bez jeho pomoci. Pfiebíráme na sebe zodpovûdnost, která
patfií Bohu. Tím chceme zaujmout jeho místo. V takovém pfiípadû nás ãekají starosti
a strach z rÛzn˘ch nebezpeãí a ztrát. Pokud v‰ak vûfiíme, Ïe milující BÛh chce jen na‰e dob-
ro, potom se budoucnosti pfiestaneme bát. V tom pfiípadû musíme dÛvûfiovat Bohu tak, ja-
ko dítû dÛvûfiuje sv˘m milujícím rodiãÛm. Jakmile se na‰e vÛle ztotoÏní s vÛlí BoÏí, na‰e
obavy a starosti se rozplynou.“ (MB 100-101)

2. O jakém principu pí‰e apo‰tol Pavel v 2 K 12,10?

Pavel se netû‰il z problémÛ a bolesti. Radoval se v‰ak z toho, Ïe mohl mít podíl na Kristovû
utrpení. Ve zkou‰kách a bolestech si daleko více uvûdomoval svoji závislost na JeÏí‰i. Poté,
co jej tfiikrát prosil, aby mu odstranil osten z tûla, dostal uji‰tûní, Ïe jeho milost je dosta-
ãující a Ïe “v slabosti se projeví má síla„ (2 K 12,7-9). Pavel odpovûdûl asi takto: „Jsem
ochotn˘ uznat svoji slabost, abych mohl získat Kristovu moc. Pochopil jsem, Ïe ve zkou‰-
kách a pronásledováních se uãím daleko více spoléhat na Zdroj své síly.“

3. Co proÏívá‰, kdyÏ dÛvûfiuje‰ Bohu?
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âtvrtek 12. fiíjna

HHVVùùZZDDAA,,  KKTTEERRÁÁ VVEEDDEE PPOOKKOORRNNÉÉHHOO IIII

Jsme velmi krátkozrací. Nevidíme dopfiedu, a proto ãasto prosíme za vûci, které nám mo-
hou daleko více u‰kodit neÏ prospût. Je nádherné vûdût, Ïe BÛh nám odepfie, zaã jsme pro-
sili, a dá nám naopak to, co je pro nás nejlep‰í. Skuteãnost, Ïe BÛh neodpovídá na na‰e
modlitby okamÏitû, by nemûla vést k oslabení na‰í víry. On nejlépe ví, kde bychom mûli
pracovat, s k˘m bychom se mûli pfiátelit a co nás nejlépe pfiipraví pro Ïivot ve vûãnosti.
Proto mu dÛvûfiujme!

1. Jaké poÏehnání získáme, kdyÏ uvûfiíme BoÏímu vedení? Pfi 16,9; Î 32,8

Samozfiejmû, je zde jedna podmínka – odevzdat se JeÏí‰i a s jeho pomocí Ïít podle BoÏí
vÛle. Text v Pfi 16,8 nám fiíká: „Lep‰í je maliãko se spravedlností neÏ mnoho v˘tûÏkÛ s bez-
právím.“

2. Pfiem˘‰lej nad vlastními zku‰enostmi, kdy tû BÛh vedl zcela jinak, neÏ jsi sám
chtûl. Proã byla jeho cesta lep‰í neÏ ta, kterou sis naplánoval?
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Hvûzda, která vede pokorného Pátek 13. fiíjna

DDOOPPOORRUUââEENNÉÉ SSTTUUDDIIUUMM

Z knihy Cesta ke Kristu si pfieãti kapitolu Radost v Pánu (str. 121-124).
„Kdybychom více mluvili o své vífie a více se radovali z poÏehnání, která dostáváme dí-

ky BoÏí lásce a milosrdenství, na‰e víra i radost by byly je‰tû vût‰í. NedokáÏeme si ani
pfiedstavit, jaké poÏehnání plyne z vûdomí BoÏí dobroty a lásky.“ (SDG 122)

„JeÏí‰ v Ïádném pfiípadû neznehodnocuje na‰i snahu, ale uãí, Ïe jemu patfií první i po-
slední místo ve v‰em. Nemáme se pou‰tût do Ïádného podnikání, nemáme vyhledávat zá-
bavy nebo sledovat takové cíle, které by bránily rozvoji BoÏí spravedlnosti v na‰em Ïivotû
a v na‰em charakteru.“ (MB 102)

Diskusní otázky

1. Pfiem˘‰lejte a diskutujte o vûcech, které nám brání v tom, abychom Bohu plnû dÛ-
vûfiovali. Jak se tûmto vlivÛm mÛÏeme ubránit?

2. Které novozákonní pfiíbûhy mÛÏeme pouÏít k podpofie textu v Pfi 11,4.28? Proã je
pro mnohé bohaté tûÏké vejít do BoÏího království?

3. Co udûláme proto, abychom Bohu dÛvûfiovali daleko více v konkrétních situacích
kaÏdodenního Ïivota?

Shrnutí

V tomto úkolu jsme hledali odpovûdi na následující otázky: Co je dÛvûra? Komu mÛÏeme
dÛvûfiovat?

Py‰né srdce nedokáÏe dÛvûfiovat Bohu, kter˘ jedin˘ mÛÏe vyfie‰it na‰e osobní i spole-
ãenské problémy. Budeme-li jej prosit a podfiídíme-li se jeho vÛli, dá nám v hojnosti své
poÏehnání.
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T˘den od 15. do 21. fiíjna 2000

KDO JSEM 
A ZA KOHO SE POVAÎUJI

Základní ver‰

„V˘borné jméno je nad hojné bohatství, lep‰í neÏ stfiíbro a zlato je pfiízeÀ.“ Pfi 22,1

Vztah mezi povûstí a charakterem

V‰ichni si uvûdomujeme, Ïe mít dobré jméno je dnes vzácné. Co to ale je dobré jméno?
MÛÏeme dobré jméno ztotoÏnit s dobr˘m charakterem? Po‰piní-li nûkdo na‰e dobré jmé-
no, zniãí tím souãasnû i ná‰ charakter? Co se mÛÏeme nauãit o vztahu mezi charakterem
a povûstí z dfiívûj‰ích zku‰eností? Jak nám to pomÛÏe pochopit BoÏí úãast ve velkém spo-
ru? Pomáhá nám to lépe chápat krize v na‰ich Ïivotech?

Na uvedené otázky budeme hledat odpovûdi ve Slovû BoÏím, pfiedev‰ím pak v knize
Pfiísloví. Pfii studiu nezapomeÀme, Ïe konat dobro je dÛleÏitûj‰í, neÏ snaha udrÏet si do-
brou povûst.

T˘den ve zkratce

1. P˘cha pfiedchází pád
2. Skuteãná dobrotivost
3. Hodnota dobrého jména I
4. Hodnota dobrého jména II
5. Hodnota dobrého jména III
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Kdo jsem a za koho se povaÏuji Nedûle 15. fiíjna

PP¯̄CCHHAA PP¤¤EEDDCCHHÁÁZZÍÍ PPÁÁDD

Hodnû se mluví o zdravém sebevûdomí. Na dÛkaz, Ïe máme milovat sami sebe, citují mno-
zí kfiesÈan‰tí autofii JeÏí‰ova slova: „... miluj svého bliÏního jako sám sebe“ (Mt 19,19). Je
pravdou, Ïe mají-li lidé zdravé sebevûdomí, dokáÏou spí‰ milovat druhé. Nûktefií autofii se
v‰ak domnívají, Ïe na to, aby ãlovûk byl úspû‰n˘, musí mít i urãitou dávku hrdosti. Jiní za-
se chápou sebevûdomí jako pokorné uznání vlastní hodnoty, a to i pfiesto, Ïe si uvûdomu-
jí vlastní slabost.

1. Jak se projevilo sebevûdomí u Lucifera? Iz 14,12-14; Ez 28,11-19

JestliÏe pocit vlastní hodnoty zastíní lásku a úctu k Bohu, zaãíná ãlovûk uctívat sám sebe.
Vûdomí závislosti na Stvofiiteli nám pomáhá Ïít v harmonickém vztahu s jin˘mi stvofien˘-
mi bytostmi. Luciferovo sebevûdomí se stalo zlou sebeláskou.

2. Co nám o p˘‰e a jejích následcích prozrazují následující texty?

Pfi 11,2 ______________________________________________________________

Pfi 13,10 ______________________________________________________________

Pfi 15,25 ______________________________________________________________

Pfi 17,19 ______________________________________________________________

3. Co bylo ovocem p˘chy v Ïivotech tûchto muÏÛ?

– Nebúkadnezar odpovûdûl na Danielovo poselství pozitivnû (Da 2,47). Pozdûji v‰ak na
jediného pravého Boha zapomnûl. Za úspûchy, kter˘ch dosáhl, a za blahobyt ve své fií-
‰i oslavoval sám sebe.

– Herodes Agripa I., vnuk Heroda Velikého, byl obyvateli T̆ ru a Sidonu uznán za boha (Sk
12,22). O následcích se doãteme ve Sk 12,23.

– JeÏí‰ovi uãedníci se nejednou pfieli o to, kdo je z nich nejvût‰í (L 22,24). Touha po po-
v˘‰ení jim bránila v duchovním rÛstu a znemoÏnila jim obstát ve zkou‰ce víry pfii ukfii-
Ïování JeÏí‰e.

4. Jaká je tvoje zku‰enost s textem v Pfi 16,18?
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Pondûlí 16. fiíjna

SSKKUUTTEEââNNÁÁ DDOOBBRROOTTIIVVOOSSTT

1. Vysvûtli, proã je p˘cha Bohu tak odporná. Pfi 6,16.17

„Pán BÛh sice rozli‰uje závaÏnost hfiíchu a stupeÀ viny, tak jak je tomu i u lidí, Ïádn˘ hfiích
v‰ak nepovaÏuje za malichern˘, i kdyÏ by se lidem jevil oproti jin˘m zcela nepatrn˘... Lidé
opovrhují opilcem, dokonce jsou mu schopni fiíct, Ïe jej jeho hfiíchy vykáÏí z nebe, vût‰i-
nou v‰ak pfiitom nechávají zcela bez pov‰imnutí p˘chu, sobectví ãi lakotu. Uvedené hfiíchy
jsou pfiitom Bohu obzvlá‰tû odporné, protoÏe jsou opakem ‰tûdrosti jeho charakteru... Ten,
kdo podlehl nûkterému z tûÏk˘ch hfiíchÛ, mÛÏe mít pocit hanby, ubohosti a potfieby
Kristovy milosti; p˘cha si v‰ak neuvûdomuje Ïádnou potfiebu, a tím uzavírá hfií‰níkovo srd-
ce pfied Kristem a nabídkou jeho poÏehnání, které pfiinesl lidem.“ (CK 30)

2. Co patfií k projevÛm p˘chy? Pfi 25,6.7; 26,12; L 18,9-14

Co je dobrotivost? Podle vût‰iny je to nûco, na základû ãeho se cítí‰ b˘t dobr˘m. PÛsobí ti
neãekanou radost. Pro nûkoho to znamená b˘t laskav˘m a úspû‰n˘m v Ïivotû.

Jiní se domnívají, Ïe dobrotivost je kulturním nebo spoleãensk˘m vyjádfiením hodnot.
Nûkdy to mÛÏe b˘t pravda. Napfiíklad místní kultura urãuje zpÛsob odívání, úpravu vlasÛ
atd. Odchylka od takové normy mÛÏe znamenat, Ïe takov˘ ãlovûk není ostatními povaÏo-
ván za dobrého.

Skuteãnou definici dobroty nacházíme v následujícím textu: „Hospodin je dobrotiv˘,
pfiím˘, proto ukazuje hfií‰n˘m cestu“ (Î 25,8). A JeÏí‰ fiekl: „Jedin˘ je dobr˘!“ (Mt 19,17)
JeÏí‰Ûv Ïivot je nádhernou ukázkou BoÏí dobrotivosti. Proto se na nûj musíme zamûfiit.

3. Jak jinak lidé dávají najevo svou p˘chu? Pfi 31,30

4. Jak dává‰ najevo svoji p˘chu ty?

5. Jak bys mohl zlep‰it své vztahy s druh˘mi, kdyby ses díky BoÏí milosti nauãil po-
kofie?
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Kdo jsem a za koho se povaÏuji Úter˘ 17. fiíjna

HHOODDNNOOTTAA DDOOBBRRÉÉHHOO JJMMÉÉNNAA II

Údajnû pr˘ kdosi fiekl: „Pokud bych mûl volit mezi jménem známé velké obchodní spoleã-
nosti a jejím majetkem, dal bych pfiednost jejímu jménu. Proã? ProtoÏe bez jména hodno-
ta majetku klesá, zatímco dobré jméno zaruãuje stál˘ pfiíjem a zisk.“

1. Jakou hodnotu má dobré jméno podle ·alomouna? Pfi 22,1

Co znamená mít dobré jméno? Hebrejská poezie je známá spí‰e sv˘m paralelismem a slov-
ními hfiíãkami neÏ r˘mem. V paralelismu se opakuje táÏ my‰lenka dvakrát, ale pouÏitím ji-
n˘ch slov. Porovnávání paralelních v˘razÛ umoÏÀuje ãtenáfii lépe pochopit danou temati-
ku. V Pfi 22,1 je pro velké bohatství paralelou zlato a stfiíbro a pro dobré jméno je parale-
lou oblíbenost. ·alomoun zde nemûl na mysli obchodní vztahy. Chtûl ukázat na hodnotu
dobrého charakteru. V biblické dobû znamenalo jméno daleko víc neÏ dnes. Pfiedstavovalo
souãasnû povûst a charakter. Podávalo informaci o tom, kdo jste, komu se podobáte, co
jste v Ïivotû dokázali, ãím byste se mohli stát (viz Gn 16,11; 17,5.15; 32,28). Je‰tû v dne‰-
ní dobû mnohá jména vypovídají o tom, ãím byli na‰i pfiedkové – Kováfi, Pekafi, Mlynáfi,
Sklenáfi atd.

Îidé, podobnû jako jiné národy Blízkého v˘chodu té doby, pfiikládali jménu ãlovûka vel-
k˘ v˘znam. Jejich jména mûla doslovn˘ v˘znam a symbolicky pfiedstavovala charakter
a osobnost ãlovûka. V nûkter˘ch pfiípadech jméno dokonce odráÏelo nálady a pocity ãlo-
vûka, kter˘ jméno urãoval... Pravdûpodobnû k nejoblíbenûj‰ím jménÛm mezi Izraelci patfii-
la ta, která obsahovala jméno pravého Boha. Takové jméno bylo ãasto zboÏn˘m vyznáním
víry.

Tak se dozvídáme, Ïe Joel znamená Jahve je BÛh, Eliá‰ = Jahve je mÛj BÛh, Natanael =
BÛh dal, Izmael – BÛh sly‰í. To je také dÛvod, proã nás tfietí pfiikázání (Ex 20,7) zavazuje
k tomu, abychom mûli BoÏí jméno v úctû. PouÏíváme-li BoÏí jméno neuváÏenû, prozrazu-
jeme tím na sebe, Ïe ho nemilujeme, neváÏíme si ho a nedÛvûfiujeme mu tak, jak bychom
mûli.

2. Proã by mûla mít církev dobré jméno?

3. Proã je chování a vystupování ãlenÛ církve tak dÛleÏité pro její dobré jméno?
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Stfieda 18. fiíjna

HHOODDNNOOTTAA DDOOBBRRÉÉHHOO JJMMÉÉNNAA IIII

Tfietí pfiikázání „zakazuje nejen fale‰nou pfiísahu a obyãejné klení, ale zapovídá rovnûÏ uÏí-
vání BoÏího jména lehkováÏnû a bezstarostnû bez zfietele na váÏnost jeho v˘znamu. Boha
zneuctíváme rovnûÏ bezmy‰lenkovit˘m vyslovováním jeho jména v bûÏném hovoru, odvo-
láváním se na nûj v malichernostech a ãast˘m, nerozváÏn˘m opakováním jeho jména.“ (PP
306.307)

1. Jak je‰tû jinak mÛÏeme brát BoÏí jméno nadarmo? Pfi 30,5.6; 14,31

Jakmile se ãlovûk stane kfiesÈanem, dostává Kristovo jméno. „BÛh nás posílá do svûta ja-
ko své zástupce. KaÏd˘ ná‰ skutek má vyvy‰ovat BoÏí jméno... NemÛÏete posvûtit BoÏí
jméno, ani b˘t pfiedstaviteli Boha na tomto svûtû, pokud sv˘m Ïivotem nepfiedstavujete je-
ho Ïivot a charakter. To v‰ak je moÏné pouze tehdy, kdyÏ pfiijmete Kristovu milost a spra-
vedlnost... Pfiíãina slabého vlivu kfiesÈanství na tento svût spoãívá v tom, Ïe lidé se ke
Kristovu jménu hlásí pouze slovy, ale sv˘mi Ïivoty jej zapírají.“ (MB 107,137)

„Od tûch, ktefií vûdûli, Ïe jméno je souãástí osobnosti, bylo zneuctûní BoÏího jména ob-
zvlá‰tû potupné. Vyslovovat jméno nûjaké osobnosti znamenalo dovolávat se jeho moci.“
(1IB 983)

Nikdy nepouÏíváme jako nadávku jména tûch, které milujeme a kter˘ch si váÏíme. BÛh
nám sv˘m pfiíkazem „nezneuÏije‰ jména Hospodina“ (Ex 20, 7) chce fiíci, Ïe si opravdu za-
slouÏí na‰i lásku a obdiv.

Poru‰ujeme-li toto pfiikázání, dáváme tím najevo, Ïe si neuvûdomujeme BoÏí vzne‰enost.
Napfiíklad to, co nakupujeme, prozrazuje lidem okolo nás, co je pro nás dÛleÏité. Podobnû
i na‰e slova prozrazují, zda skuteãnû vûfiíme tomu, Ïe BÛh je hoden na‰í chvály. Jan ve
Zjevení vidûl, jak „Beránek stál na hofie Sion a s ním sto ãtyfiicet ãtyfii tisíce tûch, kdo mají
na ãele napsáno jméno jeho i jméno jeho Otce“ (Zj 14,1).

2. Vysvûtli, jak˘ je v˘znam toho, Ïe vykoupení mají na sv˘ch ãelech napsaná jména
Boha Otce a JeÏí‰e Krista.
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Kdo jsem a za koho se povaÏuji âtvrtek 19. fiíjna

HHOODDNNOOTTAA DDOOBBRRÉÉHHOO JJMMÉÉNNAA IIIIII

1. Co fiekl sám BÛh o své povaze? Jk 1,17; Îd 13,8

BoÏí charakter mluví o samotném Bohu. Poznáváme jej z jeho slov i ãinÛ. Jeho dokonal˘
charakter je stál˘ a jeho zákon, coby odraz jeho charakteru, je rovnûÏ dokonal˘. Zmûnit nû-
kterou z jeho charakterov˘ch vlastností by znamenalo znehodnotit jej. Neudûlá to BÛh a ne-
mÛÏe to udûlat ani nikdo jin˘.

BoÏí povûst je v‰ak nûco jiného. Lucifer nabídl vesmíru obraz jeho charakteru a dal tak
prostor k tomu, aby se vesmírem ‰ífiila zlá povûst o Bohu. ·tván chorobnou Ïárlivostí hlá-
sal, Ïe BÛh jedná svévolnû, je pfiísn˘, nespravedliv˘ a lÏe. Tvrdil, Ïe kdyby byl on vládcem,
v‰echno by bylo jinak.

Aby BÛh odhalil skuteãnou podstatu satanova pÛsobení, musel nechat hfiích dozrát na-
tolik, aby svÛj charakter mohl ukázat v protikladu k satanovu. Spor zaãal na nebi a pokra-
ãoval na zemi. BÛh dává kaÏdému ãlovûku moÏnost svobodnû se rozhodnout, ãí charakter
bude sv˘m Ïivotem pfiedstavovat – BoÏí nebo satanÛv. Plán spasení v sobû zahrnuje víc,
neÏ jen na‰e vykoupení. BÛh nás chce nejen vyhlásit za spravedlivé (odpustit nám v‰ech-
ny minulé hfiíchy), ale rovnûÏ nás chce uãinit spravedliv˘mi – obnovit nás. Díky milosti
a moci, kterou nám JeÏí‰ vydobyl na Golgotû, mÛÏeme proÏívat jeho charakter. I kdyby-
chom nûkdy, díky komukoliv, ztratili dobrou povûst, o dobr˘ charakter nás nikdo pfiipravit
nemÛÏe.

2. Co bude v nebi symbolem na‰í zku‰enosti s Kristem? Zj 2,17; 3,12

Nevûsta pfiijímá s radostí jméno svého Ïenicha a on jí dává jako svatební dar mal˘ bíl˘ ka-
mínek, na kterém je napsané její nové jméno jako symbol jejich zku‰enosti. V‰ichni její no-
vé jméno znají, nikdo v‰ak nemÛÏe znát to vzácné intimní tajemství, ze kterého se tû‰í se
sv˘m manÏelem.

KaÏd˘, kdo zvítûzí, bude mít právû takov˘ jedineãn˘ osobní vztah s Kristem. Toto pfiá-
telství zaãíná uÏ dnes – pokud k nûmu dennû pfiicházíme, abychom jej lépe poznali a moh-
li odráÏet jeho charakter.

3. Sefiaì podle dÛleÏitosti. Co si o mnû myslí:

__ sousedé __ pfiíbuzní

__ spolupracovníci __ pfiátelé

__ spoluvûfiící ve sboru __ BÛh

23



Pátek 20. fiíjna

DDOOPPOORRUUââEENNÉÉ SSTTUUDDIIUUMM

Pfieãti si Îd 11,1-34 a pfiem˘‰lej, co se z uveden˘ch textÛ mÛÏeme nauãit o rozvoji kfiesÈa-
nova charakteru.

„Zaãni si váÏit sám sebe, protoÏe jsem tû koupil za cenu vlastní krve.“ (TM 520)
„Opravdová velikost se obejde bez vnûj‰í slávy.“ (TV 242)
„Slavná jména jsou jako písmena napsaná do písku, ãist˘ charakter v‰ak zÛstane navû-

ky. BÛh vám dal rozum a zdrav˘ úsudek, abyste mohli porozumût jeho zaslíbením. JeÏí‰
vám rád pomÛÏe pfii formování silného a vyváÏeného charakteru. Ti, ktefií takov˘ charakter
mají, nemusí b˘t nikdy znechuceni neúspûchy ve svûtsk˘ch záleÏitostech. Jsou svûtlem
svûta. Satan nemÛÏe zniãit svûtlo, které z nich vyzafiuje.“ (5T 579)

Diskusní otázky

1. Co fiíkají o sebevûdomí ãlovûka moderní filozofické smûry? Souvisí sebeúcta s do-
saÏen˘m vzdûláním?

2. Co má p˘cha spoleãného s velk˘m sporem ve vesmíru? Jak vypadá skuteãná po-
kora?

3. Myslí‰ si, Ïe pokora je klíãem k tomu, abys mûl v úctû druhé lidi?

4. Vysvûtli, jakou úlohu má Duch svat˘ pfii formování charakteru. SvÛj názor doloÏ
biblick˘m textem.

Shrnutí

Dobré jméno je neoceniteln˘ poklad. Díky jemu mÛÏeme mít vût‰í vliv. Dá se ale velmi
snadno zniãit pomluvami, které v‰ak nemohou ublíÏit na‰emu charakteru. Ani satan nedo-
kázal sv˘mi pomluvami zniãit dokonale ãist˘ a nekoneãnû milující BoÏí charakter. To, jak˘
jsem a co jsem, je daleko dÛleÏitûj‰í neÏ to, co si o nás myslí druzí.
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4. úkol T˘den od 22. do 28. fiíjna 2000

DUCHOVNÍ LÉK

Základní ver‰

„Pfiímí se na své dráze odvracejí od zlého; stfieÏí svÛj Ïivot, kdo hlídá svou cestu.“ Pfi 16,17

Kristova moc je pramenem duchovního zdraví

Jako je spravedlnost víc, neÏ nepáchání zla, tak i zdraví je víc, neÏ pouhá nepfiítomnost cho-
roby. Je to stav harmonie celé bytosti.

Satan se snaÏí o to, aby ãlovûk Ïil nestfiídm˘m Ïivotem, aby tak postupnû mohl zniãit
jeho mentální, morální a fyzické síly. I JeÏí‰e pokou‰el rÛzn˘mi zpÛsoby, ale vÏdy neúspû‰-
nû, protoÏe se JeÏí‰ vÏdy spoléhal na svého Otce.

Tragické je, Ïe lidé byli vÏdy náchylní ke konání zla. Noe se opil, Abraham se rozhodl vzít
fie‰ení situace do vlastních rukou, David se stal obûtí nemravnosti, MojÏí‰ projevil nevûru
a Petr Krista zapfiel. KfiesÈané v Korintu dali víc na lidi neÏ na Krista a v Galacii zase nahra-
dili Kristovo evangelium lidsk˘mi v˘mysly.

Pfii studiu tohoto úkolu mûjme stále na pamûti, Ïe satan je jiÏ poraÏen˘m nepfiítelem.
Spojíme-li svou slabost s Kristovou mocí, nemÛÏeme se stát hfiíãkou v satanov˘ch rukách.
Rozhodnutí je na nás, ale moc pochází od Boha.

T˘den ve zkratce

1. Zdraví a stfiídmost
2. Posmûvaã
3. Nebezpeãí sexuálního poku‰ení
4. Poklad slova
5. Jistá ochrana
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Nedûle 22. fiíjna

ZZDDRRAAVVÍÍ AA SSTT¤¤ÍÍDDMMOOSSTT

Stfiídmost je pro Ïivot, zdraví a charakter ãlovûka tím, ãím je malta pro cihlovou zeì. Bez
ní nelze budovat zdrav˘ Ïivotní styl. Slovo stfiídmost oznaãuje abstinenci a zdrÏenlivost.
V latinû je v˘raz stfiídmost odvozen od slova tempus (ãas), coÏ naznaãuje my‰lenku oddû-
lení minulosti od budoucnosti.

B˘t stfiídm˘m znamená umût díky Kristovû moci rozli‰ovat dobro od zla. Cviãit se v se-
beovládání a s pomocí Ducha svatého opustit v‰echno zlé. Naopak, nestfiídm˘ je ten, kdo
nedokáÏe rozli‰ovat mezi dobrem a zlem. Postupnû nad sebou ztratí kontrolu a pfiidá se na
stranu zla.

1. Vynikající recept na prevenci je zaznamenán v 1 Ko 6,19.20. Jak mÛÏeme tento
recept uplatnit v oblasti na‰eho duchovního zdraví?

2. Co nám následující ver‰e fiíkají o vztahu mezi tûlem a myslí? Pfi 17, 22; 18,14

Moderní vûda zji‰Èuje, Ïe spojení mezi tûlem a myslí je daleko uÏ‰í, neÏ doposud pfiedpo-
kládala. Co ovlivÀuje tûlo, ovlivÀuje i mysl, a naopak. Du‰evní síly jsou závislé na tûlesném
zdraví a fyzické pohodû prospívá pohoda v psychické oblasti. Duchovní zdraví souvisí
s mentálním i fyzick˘m zdravím. Uvûdomíme-li si, Ïe rozum je jedin˘m komunikaãním pro-
stfiedkem mezi ãlovûkem a Bohem a Ïe na‰e mysl je ovlivÀována tûlem, potom teprve po-
chopíme dÛleÏitost stfiídmosti.

„Dr. William Fry z psychiatrického oddûlení zdravotní ‰koly ve Stanforde pfiirovnává
smích k urãité formû tûlesného cviãení. Pfii smíchu se nadechujeme a vydechujeme, zrych-
luje se tepová frekvence srdce, stoupá krevní tlak, rychleji d˘cháme, narÛstá spotfieba
kyslíku a souãasnû se zvy‰uje aktivita bfii‰ních a obliãejov˘ch svalÛ, zatímco ostatní svaly
relaxují. Tvrdí se, Ïe dvacet vtefiin smíchu dokáÏe zdvojnásobit ãinnost srdce na tfii aÏ pût
minut. Tento úãinek je srovnateln˘ se tfiemi minutami namáhavého veslování.“ (Norman
Cousins: The Biology of Hope, 132)

3. Co mÛÏe‰ udûlat pro to, aby ses mohl kaÏd˘ den více smát a b˘t veselej‰í?
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Duchovní lék Pondûlí 23. fiíjna

PPOOSSMMùùVVAAââ

1. Na co jsme upozorÀováni následujícími texty? Pfi 20,1; 23,20.21.29-35

Tyto ver‰e nám prozrazují, Ïe alkohol oslabuje du‰evní i tûlesné zdraví, má neblah˘ vliv na
spoleãenské vztahy a duchovní Ïivot. Lidé Ïijí v iluzi, Ïe alkohol jim mÛÏe pomoci povznést
se nad starosti v‰edního Ïivota do Ïivota ‰tûstí, síly a inteligence. Îel, opak je pravdou.
Jedna sklenice alkoholu zpomaluje svalovou reakci o 17 %, ãas potfiebn˘ k rozhodnutí se
prodluÏuje o 10 %. âlovûk zaãíná daleko více chybovat, protoÏe jeho pozornost se sníÏila
o 35 % a svalová koordinace o 60 %. Text v Pfi 31,4.5 upozorÀuje lidi na vedoucích mís-
tech, Ïe alkohol niãí jejich schopnost moudfie se rozhodovat a fiídit.

„Satan shromáÏdil padlé andûly, aby spolu vymysleli zpÛsob, jak nejvíce u‰kodit lidské
rodinû. Padal jeden návrh za druh˘m, aÏ nakonec samotn˘ satan pfii‰el s následujícím ná-
vrhem: Vzal plody vinné révy, p‰enici a dal‰í suroviny urãené Bohem za potravu a promû-
nil je v jed, kter˘ bude niãit tûlesné, du‰evní i morální hodnoty ãlovûka. Jakmile zvítûzí nad
jeho rozumem, bude ãlovûk zcela pod jeho kontrolou.“ (T 12)

Nûkteré studie se snaÏí dokázat, Ïe malé mnoÏství alkoholického vína poÏitého souãas-
nû s jídlem prospívá srdeãní ãinnosti. MÛÏe b˘t alkohol lékem? Podle E. G. Whiteové ni-
koliv. „Mnozí se stali alkoholiky díky lékafiÛm, ktefií jim takové léky pfiedepisovali. Vûdûli, ja-
ké následky poÏívání alkoholu pfiiná‰í, proto ponesou zodpovûdnost. Kdyby pfiem˘‰leli
o zákonû pfiíãiny a dÛsledku, uvûdomili by si, Ïe povzbuzující prostfiedky mají na kaÏd˘ tû-
lesn˘ orgán stejn˘ úãinek jako na celého ãlovûka.“ (T 42)

„Alkoholismus zabil více lidí neÏ v‰echny války v lidsk˘ch dûjinách.“ (Gen. Pershing)
„Pohled opilce je v˘mluvnûj‰í, neÏ ta nejlep‰í kázání proti zlu alkoholu.“ (Sarah E. Saville)
„Neexistuje nic lep‰ího pro uchování mrtvého ãlovûka jako whisky. Chcete-li zakonzer-

vovat mrtvého ãlovûka, ponofite ho do whisky; chcete-li zabít Ïivého, nalejte whisky do
nûj.“ (Thomas Guthrie)
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Úter˘ 24. fiíjna

NNEEBBEEZZPPEEââÍÍ SSEEXXUUÁÁLLNNÍÍHHOO PPOOKKUU··EENNÍÍ

„V knize Pfiísloví nacházíme nejedno varování pfied sexuálními vztahy, které nejsou legitim-
ní. Hfiíchy sexuálního charakteru jsou povaÏovány za smrtelnû váÏné. Kniha Pfiísloví vûnuje
více prostoru právû tûmto v˘strahám... Upozornûní jsou adresována v˘luãnû muÏÛm. Îeny
prostitutky nebo cizoloÏnice svádûjí muÏe. Velmi ãasto se jedná o vdanou Ïenu, která chce
svést Ïenatého muÏe. Jedním z dÛvodÛ, proã zde nejsou varovány Ïeny pfied muÏi, je sku-
teãnost, Ïe spoleãenské zvyky té doby chránily Ïenu, která chtûla Ïít ctnostn˘m Ïivotem.
Silnûj‰ím argumentem je fakt, Ïe v tehdej‰í patriarchální spoleãnosti byly v‰echny moudré
rady adresovány pouze muÏÛm. Rodiãe by v dne‰ní dobû mûli upozornit své dcery na ne-
bezpeãí, která v sobû skr˘vá sexuální vztah, jeÏ není legitimní, a své syny na následky zla
plynoucího z promiskuity... Nelegitimní sexuální vztahy byly povaÏovány za nerozumné, pro-
toÏe mohly mít velmi neÏádoucí následky. Kniha Pfiísloví (5,1-23) poukazuje na sobectví,
které plyne z takového jednání.“ (4IB 812-814)

1. Jak se mÛÏeme chránit pfied sexuálním poku‰ením? Pfi 5,3-9

V dne‰ním svûtû je sexuální volnost povaÏována za normální projev lidské existence.
Televizní programy, filmy, ãasopisy, noviny, divadelní pfiedstavení a reklamy mají velké
zisky z toho, Ïe ãlovûka omámí fyzickou krásou a sexuálním vzru‰ením. Podle Bible je sex
BoÏím darem, kter˘ se pouze ve ‰Èastném manÏelství mÛÏe stát nejhlub‰ím vyjádfiením
lásky. V‰ichni známe JeÏí‰Ûv v˘rok, Ïe hfiíchu se dopou‰tí uÏ ten, kdo se Ïádostiv˘m po-
hledem podívá na osobu opaãného pohlaví.

2. Jak se jako kfiesÈan vypofiádává‰ se sexuálním bombardováním moderní doby?
Netoleruje‰ podvûdomû nûkteré praktiky a postoje, které nemÛÏe‰ zmûnit? Podlé-
há‰ jim, nebo odolává‰?

3. Co bys fiekl mladému ãlovûku, kter˘ by od tebe chtûl poradit právû v této oblasti?
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Duchovní lék Stfieda 25. fiíjna

PPOOKKLLAADD SSLLOOVVAA

1. Co nás mÛÏe podle následujících textÛ uchránit pfied zlem?

Pfi 2,10-12 ____________________________________________________________

Pfi 7,1-5 ______________________________________________________________

Pfi 14,16 ______________________________________________________________

Pfi 16,6 ______________________________________________________________

Na‰e pfiedstavy, tûlesné, citové a du‰evní podnûty v nás vyvolávají touhy, které jsou ãasto
v rozporu s BoÏí vÛlí. Sami nedokáÏeme odolat lákadlÛm, která konãí duchovní smrtí. Jedinou
pomocí je BÛh. Nûkdy je dobr˘ i strach. Zdrav˘ respekt z nebezpeãí nutí moudrého ãlovûka
k tomu, aby se mu vyhnul. Zvítûzit nad poku‰ením nám v‰ak mÛÏe pomoci pouze opravdové
pfiátelství s Kristem. „A to je vítûzství, které pfiemohlo svût, na‰e víra“ (1 J 5,4). V poku‰ení
musíme prosit o JeÏí‰ovo vítûzství (viz Mt 7,7.8). On je vÏdy nablízku se svou pomocí. Pak jej
chvalme, Ïe vysly‰el na‰i prosbu (1 Te 5,18).

„Matthew Hale jednou fiekl sv˘m dûtem: ’Kdybych si ráno nepfieãetl ãást z Písma, cel˘
den by nestál za nic.‘ StfieÏme peãlivû poklad BoÏího slova. Nemûjme ho v knihovnû, mûj-
me ho v srdci. DÛvûfiujme zaslíbením, která nám dal BÛh ze své veliké milosti, a ochotnû
se nechme fiídit jeho svat˘mi pfiikázáními. StÛjme nohama pevnû na zemi, ale s pohledem
upfien˘m k nové zemi... Nebudeme-li milovat moudrost, zmocní se nás Ïádost. Proto Bibli
nejen ãtûme, ale zvyknûme si o pfieãteném vyprávût. Je to osvûdãen˘ prostfiedek v zápase
se zlem.“ (Charles Bridges, A Modern Study in the Book of Proverbs, 82-83)

2. V mnoh˘ch pfiekladech Bible má Îalm 119 následující nadpis: Rozjímání nad doko-
nalostí BoÏího slova. V 11. ver‰i David pí‰e: „Tvou fieã uchovávám v srdci, nechci
proti tobû hfie‰it.“ Jak se dá BoÏí slovo skr˘t v srdci? Jak se mÛÏe stát, podle ver‰e
105, svûtlem pro na‰e nohy?
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âtvrtek 26. fiíjna

JJIISSTTÁÁ OOCCHHRRAANNAA

1. Vãera jsme si fiekli, Ïe BoÏí slovo je bezpeãnou ochranou pfied poku‰ením. Co nás
je‰tû mÛÏe ochránit pfied zlem?

Pfi 14,7________________________________________________________________

Pfi 16,29.30 ____________________________________________________________

Pfi 22,24.25 ____________________________________________________________

Britsk˘ básník John Donne napsal, Ïe „ani jeden ãlovûk není ostrov“. V‰ichni na sebe na-
vzájem pÛsobíme, pozitivnû i negativnû. Goethe, nûmeck˘ básník a filozof, napsal, Ïe „jsme
tvarováni a formováni vûcmi, které milujeme,“ coÏ urãitû platí i ve vztahu k lidem. I kdyÏ
nemáme b˘t uzavfieni pfied spoleãensk˘m Ïivotem, pfiesto bychom si mûli vybudovat úzk˘
okruh pfiátel, ktefií nám budou oporou na na‰í Ïivotní cestû – a nikoliv pfiekáÏkou (viz 2 Ko
6,14).

Nepfiíjemn˘m situacím se nedá vÏdy vyhnout. S Pánem v srdci v‰ak mÛÏeme obstát
pfied jejich zhoubn˘m vlivem. 

2. Co fiíká Pfi 23,17 o stálém spojení vûfiících s jejich Pánem?

Pán nám dává zaslíbení, Ïe nás vysvobodí ze satanov˘ch poku‰ení (1K 10,13). „KdyÏ se
ãlovûk odevzdá Kristu, bude ovládnut novou mocí... Je to nadpfiirozen˘ zásah, kter˘ do lid-
ské povahy vná‰í nadpfiirozen˘ prvek. Du‰e, která se odevzdala Kristu, se stává Kristovou
tvrzí v tomto odbojném svûtû a Kristus poÏaduje, aby v ní kromû nûho nebyla uznávána
Ïádná jiná autorita. Du‰e, které jsou takto ovládány nebesk˘mi silami, jsou odolné proti sa-
tanov˘m útokÛm. Dokud se v‰ak neodevzdáme Kristovu vedení, ovládá nás nepfiítel...
MÛÏeme se zbavit mnoh˘m zl˘ch návykÛ, dokonce mÛÏeme na urãit˘ ãas pfieru‰it své spo-
jení se satanem; bez Ïivého spojení s Bohem a bez ustaviãného odevzdávání se Bohu bu-
deme pfiemoÏeni.“ (TV 324)

3. Jak si dokáÏe‰ udrÏet své kfiesÈanské zásady, kdyÏ se dennû st˘ká‰ s tûmi, ktefií
Krista nepfiijímají?

4. Co bys navrhoval v následujících situacích:

– partner v manÏelství je nevûfiící
– tvÛj zamûstnavatel nerespektuje tvé vyznání
– blízk˘ pfiítel nepovaÏuje náboÏenství za dÛleÏité pro Ïivot.
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Duchovní lék Pátek 27. fiíjna

DDOOPPOORRUUââEENNÉÉ SSTTUUDDIIUUMM

V knize Touha vûkÛ si pfieãti kapitolu s názvem Poku‰ení.

Diskusní otázky

1. Ve kter˘ch oblastech máme problémy se stfiídmostí?

2. Mnoh˘m, ktefií mají problémy se stfiídmostí, pomohl program s následujícími kro-
ky:

– pfiiznat si svou bezmocnost (napfi. pfied alkoholem, cigaretami, drogami ap.)
– vûfiit, Ïe MOC, která pfiesahuje tvé schopnosti, mÛÏe obnovit tvé du‰evní zdraví
– rozhodnout se pro odevzdání své vÛle a svého Ïivota do BoÏích rukou
– nebát se provedení vlastní dÛkladné morální inventury
– pfiiznat Bohu, sobû i sv˘m blízk˘m svoji slabost
– pfiipravit se na to, Ïe mÛÏe odstranit v‰echny charakterové vady
– s pokorou ho prosit, aby mnû zbavil m˘ch nedostatkÛ
– napi‰ si seznam lidí, kter˘m jsi ublíÏil, a buì ochotn˘ zjednat nápravu
– naprav v‰e, co mÛÏe‰, s v˘jimkou tûch pfiípadÛ, kdy bys mohl nûkoho po‰kodit
– pokraãuj ve zkoumání svého nitra, a kdyÏ objeví‰ nûco zlého, pfiiznej si to bez v˘mluv
– na modlitbách a v rozjímání usiluj o spojení s Bohem, pros o pochopení jeho vÛle a o sí-

lu Ïít podle ní
– podûl se o svoji zku‰enost a uplatÀuj uvedené principy ve v‰ech oblastech svého Ïivo-

ta

Shrnutí

Na závûr tohoto úkolu diskutujte spoleãnû o tom, proã je stfiídmost dÛleÏitou souãástí evan-
gelia a jak se lze uchránit pfied zl˘mi návyky.

31



T˘den od 29. fiíjna do 4. listopadu 2000

ÎIVOT MÁME 
VE SV¯CH RUKOU

Základní ver‰

„Z po‰etilosti se raduje, kdo nemá rozum, kdeÏto rozumn˘ muÏ chodí pfiímo.“ Pfi 15,21

BoÏí zákon je závazn˘ pro celé stvofiení

ProtoÏe kniha Pfiísloví je knihou praxe, zab˘vá se tím, co je podstatné a absolutní. ¤íká:
„Budete-li takto jednat, skonãíte takto.“ Odvolává se na BoÏí zákon. Rady do Ïivota, jakoÏ
i principy ovládání hmoty a energie, jsou v souladu s BoÏím zákonem. Samozfiejmû, vÏdy
se najde nûkdo, kdo se rozhodne nerespektovat ho. Takové lidi naz˘vá ·alomoun „blázny“,
protoÏe ve své touze po svobodû se vlastnû stali sv˘mi vlastními zajatci. Poru‰ujeme-li
BoÏí zákon, musíme si b˘t vûdomi následkÛ. ProtoÏe je vûãn˘, následky neposlu‰nosti jsou
nevyhnutelné. Na‰e spasení závisí na na‰í ochotû navázat s Bohem dÛvûrn˘ vztah, coÏ nás
povede následnû k poslu‰nosti jeho zákona.

T˘den ve zkratce

1. BoÏí mûfiítko I
2. BoÏí mûfiítko II
3. Bláznovství bezzákonnosti
4. âas Ïnû I
5. âas Ïnû II
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Îivot máme ve sv˘ch rukou Nedûle 29. fiíjna

BBOOÎÎÍÍ MMùù¤¤ÍÍTTKKOO II

Slovo zákon vyvolává v lidech rÛzné pfiedstavy. Nûkter˘m vyvstane pfied zrakem rozsáhlá
knihovna s tlust˘mi svazky zákonÛ, zatímco jiní za sebou sly‰í policejní auto s majákem.
Dal‰í si vzpomenou na biblické diskuse o zákonû morálním a ceremoniálním. Které z nich
jsou vlastnû BoÏími zákony? Které jsme povinni respektovat?

1. Proã je, podle knihy Pfiísloví, dÛleÏité Ïít podle BoÏího zákona? Pfi 3,1-8

Kniha Pfiísloví nám pfiedstavuje moudrého otce, kter˘ své dûti vyuãuje z BoÏího zákona.
V této knize se mluví i o matkách jako o uãitelkách BoÏího zákona, rovnûÏ o v‰ech dospû-
l˘ch Izraelitech. Tímto zpÛsobem v‰típené pravdy BoÏího zákona nemohou b˘t nikdy vy-
mazány.

Nûktefií badatelé Bible do‰li k závûru, Ïe Star˘ zákon pfiedstavuje zákon jako prostfiedek
spasení, zatímco v Novém zákonû je nahrazen˘ milostí. Tento názor je nebiblick˘. BoÏí zá-
kon mÛÏeme zachovávat pouze díky dÛvûfie v Pána (Pfi 3,5). Bude-li vûfiící ãlovûk poznávat
svého Pána na v‰ech sv˘ch cestách, on sám napfiímí jeho stezky (v. 6). Pouze ten, kdo ctí
Hospodina, je schopn˘ vyh˘bat se zlému (v. 7). BázeÀ pfied Hospodinem je Ïivot víry, o kte-
rém se pí‰e v Novém zákonû. Je to dÛsledek rozhodnutí poslouchat BoÏí zákon (viz
¤ 3,31).

2. V Pfi 3,1.2 se pí‰e o tom, Ïe respektováním BoÏího zákona nám bude prodlouÏen
Ïivot. Ver‰ 8. pokraãuje dále a fiíká, Ïe „to dá tvému tûlu zdraví a svûÏest tv˘m
kostem“. Jaká je tvoje zku‰enost s tímto principem?
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Pondûlí 30. fiíjna

BBOOÎÎÍÍ MMùù¤¤ÍÍTTKKOO IIII

1. Které znaky BoÏího zákona uvádí apo‰tol Pavel v ¤ 7,12.14?

V‰echny BoÏí zákony jsou ve vzájemném souladu; zjevují jeho lásku a poukazují na zása-
dy, které platí v jeho království. Zákony pfiírody, stejnû jako Desatero, jsou BoÏími zákony.
Mezi skuteãn˘m náboÏenstvím a pravou vûdou neexistuje rozpor, protoÏe BÛh je autorem
obou.

2. Co nám o vlivu BoÏího zákona prozrazuje Ïalmista? Î 19,1-3.7

„Devatenáct˘ Ïalm bychom mûli ãíst ãastûji. Pochopili bychom, jak úzce je propojené BoÏí
stvofiení s BoÏím zákonem.“ (3BC 1143)

Jako se rostlina bodláku ukr˘vá v jeho semeni, tak se smrt skr˘vá v hfiíchu. V˘rok:
„Zemfie ta du‰e, která hfie‰í“ (Ez 18,4) není hrozbou, ale varováním pfied pfiirozen˘mi ná-
sledky hfiíchu. BÛh touÏí po poslu‰nosti vyvûrající z lásky, ne ze strachu. Chce, abychom
se dokázali rozhodnout tak, aby to bylo pro na‰e dobro. Pfiedkládá nám dÛsledky poslu‰-
nosti i neposlu‰nosti a ponechává nám svobodu pro na‰e rozhodnutí.

„Desatero – zákon nejvy‰‰í BoÏí lásky – je BoÏím hlasem z nebe, kter˘ slibuje: ‘¤iì se
podle nûho a satan nad tebou nebude mít moc.’ I kdyÏ se nám to na první pohled zdá, ne-
jsou v nûm negativa. Zákon nám vlastnû chce fiíci: ‘Takto jednej a bude‰ Ïít.’“ (1BC 1105)

3. Co udûlal BÛh pro to, abychom mohli Ïít podle jeho pfiikázání? Îd 8, 10
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Îivot máme ve sv˘ch rukou Úter˘ 31. fiíjna

BBLLÁÁZZNNOOVVSSTTVVÍÍ BBEEZZZZÁÁKKOONNNNOOSSTTII

Kniha Pfiísloví mluví ãtyfiiaosmdesátkrát o bláznech a bláznovství. Tím je poukázáno na zá-
vaÏnost takového postoje.

1. Jak˘ vztah má blázen k moudrosti a prozíravosti? Pfi 23,9

„Ten v bránû neotevfie ústa“ (Pfi 24,7). Moudfií muÏové a soudcové sedûli u mûstské brá-
ny, kde se uzavíraly zákonné obchody a vedly vefiejné diskuse. Blázni zde v‰ak nemûli co
fiíci.

„Mlãení je silou bláznÛ, ale i rozumn˘ch“ (Pfi 17,27). TûÏko mÛÏeme rozeznat blázna od
moudrého muÏe, kdyÏ oba mlãí. Dokonce se blázen mÛÏe doãkat urãitého uznání, kdyÏ ml-
ãí a pouze moudfie pfiikyvuje (v. 28). Pokud v‰ak promluví, obvykle to b˘vá na nesprávném
místû a v nesprávn˘ ãas. Sám si o sobû myslí, jak˘ je chytr˘, kdyÏ fiekne takovou modrost.
Je to v‰ak to samé, jako „trn v ruce opilého“ (26,9).

„KdyÏ blázen fiekne nûco moudrého, prozradí ho to, Ïe to fiekne v nesprávn˘ ãas.“
(Kenneth T. Aitken, Proverbs, 98-99)

2. Co nemohou mít nerozumní? Pfi 26,1.7.8

Lidé, ktefií sami sebe povaÏují za moudré, nemají ve skuteãnosti co fiíci, aÈ je situace jak-
koliv zoufalá. Pfiísloví nám názornû popisují jejich chování (Pfi 17,12.21; 26,6.11.12;
27,3). ProtoÏe nerozumní zavrhli BoÏí lásku a zákon, nebudou se moci radovat ze Ïivota
se spravedliv˘mi na vûãnosti. JestliÏe Pán odplatí kaÏdému podle toho, jak jednal (Zj
22,12), nebudou moci nerozumní vstoupit do království jeho slávy (Zj 21, 7.8).

3. Jedním z charakteristick˘ch rysÛ nerozumn˘ch je snaha nahradit BoÏí cestu svou
vlastní. Jak bys s takov˘mi lidmi pracoval, aby se rozhodli opustit tuto nerozum-
nost?
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Stfieda 1. listopadu

ââAASS ÎÎNNùù II

1. Jaké protiklady objevuje kniha Pfiísloví mezi spravedliv˘mi a bezboÏn˘mi? 

Pfi 10,24.25 ____________________________________________________________

Pfi 10,27-30 ____________________________________________________________

Jedinû BÛh je zdrojem pravdy, spravedlnosti a vûãného Ïivota. Podfiídit se jeho zásadám,
rozhodnout se pro spravedliv˘ Ïivot, fiídit se jeho radami a Ïít s ním ve vztahu dÛvûry
a úcty znamená spojit se s Nekoneãn˘m a Ïít s ním. A naopak. Rozhodnout se pro Ïivotní
styl, kter˘ je v rozporu se zásadami Ïivota, pohrdat spravedlností a Ïít pouze pro sebe, zna-
mená odtrhnout se od tohoto Zdroje. A to je konec – smrt.

2. Podle ãeho jsou v‰ichni lidé souzeni a podle ãeho budou odmûnûni? A proã? Pfi
12,14

Jsme spaseni z milosti, ne ze zákona (¤ 3,20; Ga 2,16; Ef 2,8-10). Zku‰enost spasení z mi-
losti v‰ak vypl˘vá z poslu‰nosti BoÏího zákona (¤ 8,1-4). Skutky víry dokazují, Ïe Kristova
milost pÛsobí v Ïivotû a harmonizuje nás se spravedliv˘mi principy jeho zákona. Jsme sou-
zeni zákonem, velk˘m mûfiítkem jeho spravedlnosti, protoÏe Kristova milost nám umoÏni-
la poslouchat ho. Na‰e skutky jsou hodnoceny, protoÏe díky milosti mÛÏeme dûlat to, co
BÛh pfiijímá, co je Bohu milé. 

Poslu‰nost je dÛkazem na‰í lásky k Bohu (J 14,15) i ochoty upfiímnû ho uctívat.
Poslu‰nost v moci Ducha svatého není zákonictvím. „Kdo zachovává jeho pfiikázání, zÛ-
stává v Bohu a BÛh v nûm; Ïe v nás zÛstává, poznáváme podle toho, Ïe nám dal svého
Ducha“ (1 J 3,24).
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Îivot máme ve sv˘ch rukou âtvrtek 2. listopadu

ââAASS ÎÎNNùù IIII

1. Kdo zniãí bezboÏné? Pfi 11,3

V knize Pfiísloví nacházíme dva odli‰né názory na soud. Podle prvního nese zodpovûdnost
za zniãení BÛh. Druh˘ tvrdí, Ïe samotní hfií‰níci jsou nositeli své odplaty. Mluví snad
·alomoun a ostatní pisatelé Pfiísloví o dvou stranách jedné mince?

„JestliÏe ãlovûk odevzdal srdce svému Spasiteli a je-li jeho jedin˘m Ïivotním cílem líbit
se Bohu, potom se nemusí bát, Ïe zabloudí (J 7,17; Iz 30,21). Na druhé stranû stálá ne-
poslu‰nost brání hfií‰níkovi vstoupit na cestu Ïivota, nechává ho bezbranného pfied tûÏ-
kostmi a vede ho do vûãné záhuby pfii slavném konci.“ (3BC 983)

„BÛh nakonec z lásky k celému vesmíru odstraní v‰echny, ktefií odmítají jeho milost.“
(VLB 543)

Nakonec BÛh vydá bezboÏné následkÛm jejich vlastních rozhodnutí – vlastnímu sebe-
zniãení. Sami ponesou nakonec zodpovûdnost za svou zkázu. BÛh je potrestá za nepo-
slu‰nost (2 Te 1,7.8) a pln˘m právem je pak vydá smrti (Zj 20,9).

2. Jakou naléhavou prosbu má BÛh na ty, ktefií se nerozhodli správnû a jdou po ces-
tû, která vede do záhuby? Ez 33,11

Hfiích se stává neodpustiteln˘m pouze tehdy, kdyÏ hfií‰ník odmítne odpu‰tûní. S kaÏd˘m
pfiehlédnutím BoÏího zaklepání na hfií‰níkovo srdce slábne ochota hfií‰níka otevfiít ho.
Nebudeme-li brát pÛsobení svatého Ducha váÏnû, nebude napfií‰tû tak zfietelné a srdce bu-
de ménû a ménû citlivé. BÛh proto musí nakonec fiíci: „·li za sv˘mi modlami, nechejme je,“
ale jeho srdce pfiitom kfiiãí „jak se jich mohu zfiíci? To je mám nechat jen tak?“ (Oz 4,17;
11,8)

„Ezechiel ve 33. kap. ukazuje, Ïe BoÏí vláda je vládou osobní zodpovûdnosti. KaÏd˘ je
zodpovûdn˘ sám za sebe. Nikdo nemÛÏe b˘t poslu‰n˘ za jiného. Nikomu nebude odpu‰-
tûno, pokud zanedbal svoji povinnost jen proto, Ïe ji zanedbal i jeho bliÏní.“ (4BC 1164)

3. KaÏd˘ den nám pfiiná‰í situace, ve kter˘ch se musíme rozhodovat. Prosíme Boha
o to, aby nám pomáhal v na‰em rozhodování, abychom se dokázali rozhodovat co
nejlépe?
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Pátek 3. listopadu

DDOOPPOORRUUââEENNÉÉ SSTTUUDDIIUUMM

V knize Patriarchové a proroci si pfieãti kapitolu Stvofiení.
„V díle vykoupení není nátlaku. NepouÏívá se v nûm vnûj‰í síly. Pod vlivem Ducha

BoÏího se mÛÏe kaÏd˘ rozhodnout, komu bude slouÏit. Hlavním smyslem svobody je zmû-
na, která se dûje tehdy, kdyÏ se ãlovûk odevzdá Kristu. Takov˘ ãlovûk se uÏ dokáÏe rozlou-
ãit s hfiíchem. Pravda, sami se nedokáÏeme vymanit ze satanovy moci; chceme-li v‰ak b˘t
z jeho moci vysvobozeni a budeme-li ve své velké bídû volat o pomoc, která je mimo nás
a nad námi, pak BoÏí moc Ducha svatého ovládne du‰evní schopnosti ãlovûka natolik, Ïe
se ochotnû podfiídí pokynÛm BoÏí vÛle.“ (TV 466)

Diskusní otázky

1. Bûhem studia tohoto úkolu jsme se dozvûdûli, Ïe BoÏí zákon je plotem, zdí. Chce
nám toto pfiirovnání prozradit, Ïe BoÏí zákon je zdí odporu proti hfiíchu, zdí izola-
ce od svûta, zkrátka ochrannou zdí? Jak˘mi jin˘mi v˘razy byste lépe popsali BoÏí
zákon a proã?

2. V ãem má ·alomoun pravdu, kdyÏ dává moudrost a bláznovství do protikladu?

3. Je dÛleÏité, aby kfiesÈan nenásiln˘m zpÛsobem vyjádfiil svÛj nesouhlas s tûmi, kte-
fií omezují náboÏenskou svobodu a zanedbávají ãi po‰lapávají právo? Jak to mÛ-
Ïeme dát do souvislosti se zásadou neodporovat zlému?

Shrnutí

DoplÀ následující vûty:
1. To, jak se rozhodujeme, je _______________________________________________

2. Je dÛleÏité zachovávat BoÏí zákon, nebo ____________________________________

3. Nerozumnost bezzákonnosti spoãívá v _____________________________________

4. Zodpovûdnost za osud ãlovûka leÏí ________________________________________

Pokud se rozhodneme b˘t nerozumn˘mi, nebudeme odsouzeni za vlastní slabost, ale
proto, Ïe jsme odmítli pomoc, kterou nám nabízí Pán BÛh. MÛÏeme se v‰ak rozhodnout Ïít
v souladu se zákony Ïivota a pfiijmout od Boha pomoc k rozhodnutím, která potfiebujeme
pro vûãn˘ Ïivot.
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6. úkol T˘den od 5. do 11. listopadu 2000

ÎÍT PODLE 
SV¯CH MOÎNOSTÍ

Základní ver‰

„Cti Hospodina ze svého majetku i prvotinami z celé své úrody! Bohatû se naplní tvé s˘p-
ky, mo‰tem budou pfietékat tvé kádû.“ Pfi 3,9.10

Správci Pánova majetku

To, co vynakládáme na své potfieby, velmi úzce souvisí se zpÛsobem na‰eho Ïivota. V obou
oblastech se fiídíme t˘miÏ principy. Správcovství není pouze otázkou financí – penûz.
Správcovství v sobû zahrnuje v‰echny oblasti na‰eho Ïivota – ãas, schopnosti, sílu i vliv.

Jako skuteãn˘ správce si musím uvûdomit, Ïe „Hospodinova je zemû se v‰ím, co je na
ní, svût i ti, kdo na nûm sídlí“ (Î 24,1). Nejsme majiteli, jsme pouze správci BoÏího majet-
ku. Jako kfiesÈané jsme se rozhodli pracovat pro svého Mistra, tzn. dûlat v‰e tak, jako by
tu byl a na v‰echno dohlíÏel. Proto bychom mûli dbát na rady Majitele, uvûdomit si, co po-
vaÏuje za priority, co pfiiná‰í nejvût‰í uÏitek a jak ho co nejlépe reprezentovat.

T˘den ve zkratce

1. Ctít Hospodina
2. Láska k penûzÛm
3. ·tûdrost a spokojenost
4. Práce a odmûna
5. Dluhy a ruãitel
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Nedûle 5. listopadu

CCTTÍÍTT HHOOSSPPOODDIINNAA

„KfiesÈanství a uÏiteãná práce patfií k sobû. Biblické náboÏenství má pronikat v‰ím, co dû-
láme a o ãem mluvíme. V pozemském snaÏení i v duchovních zájmech je tfieba spojit lid-
ské a BoÏí podmínky tak, aby se navzájem prolínaly v kaÏdém podnikání, fiemesle, zemû-
dûlství i ve vûdû.“ (KP 349.350)

1. Jak mÛÏeme na základû Pfi 3,9 ctít Hospodina?

„Touhou Kristov˘ch spolupracovníkÛ je oslavení Hospodina. KaÏdou práci je tfieba konat
tak, jako bychom ji dûlali pro Boha a podle jeho vÛle... BÛh v‰ak nepfiijme ani ten nejlep‰í
v˘kon, pokud mu pfiedtím nepoloÏíme na oltáfi vlastní já.“ (KP 350)

2. Jaké má pro nás BÛh zaslíbení, kdyÏ jej budeme ctít? Pfi 3,10; 10,3

Tûm, ktefií Boha ctí a dÛvûfiují mu, se dostávají rÛzná poÏehnání. Nûkdy nám poÏehná v úspû-
chu a blahobytu uÏ zde na zemi, jindy – i kdyÏ nevíme proã – nám to odepfie. VÏdy v‰ak
chrání své vûrné dûti od zla a nabízí jim jistotu vûãného Ïivota. KdyÏ se soustfiedíme na du-
chovní cíl, tj. na vydávání svûdectví o Kristu, Pán se postará o na‰e potfieby.

3. Jak máme dbát rady „... cti Hospodina ze svého majetku...“ (Pfi 3,9), kdyÏ je ná‰
majetek velmi mal˘ anebo témûfi Ïádn˘?
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Îít podle sv˘ch moÏností Pondûlí 6. listopadu

LLÁÁSSKKAA KK PPEENNùùZZÒÒMM

1. Jak se mohou stát peníze „kofienem v‰eho zla“? Pfi 28,20.22

Materiální zaji‰tûní ãlovûka je‰tû nemusí prozrazovat jeho Ïivotní orientaci. Chud˘ mÛÏe
peníze milovat zrovna tak, nebo je‰tû více, neÏ bohat˘. Nebezpeãí spoãívá ve ‰patném po-
fiadí hodnot. To mÛÏe vést ãlovûka i k nabytí penûz neãestn˘m zpÛsobem.

2. Která zákonitost chrání pfied touhou rychlého zbohatnutí? Pfi 13,11

Málokdo dokáÏe b˘t trpûliv˘. Je lep‰í pomalej‰í postup, neÏ ztratit charakter pro rychl˘, ale
pfiitom hfií‰n˘ zisk. „HlupákÛm se hnusí odvrátit se od zlého“ (Pfi 13,19b). „Nerozumn˘ ãlo-
vûk si ani neumí pfiedstavit, Ïe by se mûl chovat jinak. Myslí si, Ïe by pfii‰el o zábavu
(10,23) a Ïivot by byl pfiíli‰ jednotvárn˘ (15,21).“ (Kenneth T. Aitken, Proverbs, 100)

3. Jak skonãí ten, kdo se spoléhá pouze na své bohatství? Pfi 11,28

UÏ pro JeÏí‰ovy souãasníky byl pozemsk˘ Ïivot v‰ím a záleÏelo jim pouze na jeho zaji‰tû-
ní. Proto byla JeÏí‰ova slova (viz Mt 6,24-34) neobyãejnû nová. Zvûstoval, Ïe tato zemû ne-
mÛÏe poskytnout jak jistotu materiálního zabezpeãení, tak ani útoãi‰tû pro lidskou du‰i.
Na‰e srdce bude tam, kde je ná‰ poklad. Proto nám Kristus radí, abychom své poklady
ukládali v nebi, abychom nejdfiíve hledali BoÏí království a nebyli pfiespfiíli‰ zamûfieni na své
potfieby.

4. Proã Pán dovolil, aby jedni byli bohat‰í neÏ druzí? 

5. Jakou zodpovûdnost mají bohatí vûfiící vÛãi chudobnûj‰ím bratfiím a sestrám?
A jaká je naopak zodpovûdnost chud˘ch vÛãi bohat˘m?
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Úter˘ 7. listopadu

··TTùùDDRROOSSTT AA SSPPOOKKOOJJEENNOOSSTT

1. Proã je tak dÛleÏité b˘t ‰tûdr˘? Pfi 22,9; 28,27

JeÏí‰ nám dal radu, abychom neprotûÏovali bohaté kvÛli jejich postavení ve spoleãnosti.
Na‰í povinností je slouÏit chud˘m (viz L 14, 12-14). „B˘t kfiesÈanem znamená zbavit se so-
bectví a z nezi‰tné laskavosti pomáhat druh˘m. Ná‰ Vykupitel pfiivádí lidi do církve, aby se
zde uãili b˘t nesobeck˘mi a pfiipravovali se tak na Ïivot v nebi. Tím se stávají jeho spolu-
pracovníky.“ (2T 331)

2. MÛÏeme se s druh˘mi podûlit i o nûco jiného neÏ o majetek? Pfi 25,25

Buìte ‰tûdfií a dûlte se o to, co máte, i kdyby to byla tfieba jen dobrá zpráva, úsmûv ãi po-
zdrav! SnaÏte se odhalit potfieby kaÏdého ãlovûka, se kter˘m se setkáte. Nahlédnûte do je-
ho nitra a proste Boha o pomoc, abyste jej mohli posilnit, povzbudit a pomoci mu. William
Booth, zakladatel Armády spásy, rozdával dary v tomto pofiadí: polévka, m˘dlo, spasení.
Pfiedkládejte potfieby chud˘ch tûm, ktefií budou lépe vûdût, jak jim pomoci. K nuzn˘m se
chovejte tak, abyste reprezentovali svého nebeského Otce – s opravdov˘m zájmem, sou-
citem a spravedlivû.

3. Jaké uji‰tûní poskytuje kniha Pfiísloví tûm, kdo Ïijí v nouzi? Pfi 15, 16

Laskav˘ a pozitivní pfiístup v jakékoliv Ïivotní situaci je zdrojem zdraví a ‰tûstí (viz Pfi 15,15;
30,7-9).

4. Jak mÛÏe‰ podávat svûdectví o BoÏích poÏehnáních, kdyÏ se zrovna nachází‰
v nouzi?

5. Jak mÛÏe‰ svûdãit o radosti nûkomu, kdo se zrovna nachází v tûÏkostech, jaké jsi
ty nikdy neproÏil?
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Îít podle sv˘ch moÏností Stfieda 8. listopadu

PPRRÁÁCCEE AA OODDMMùùNNAA

1. Jak˘ základní princip nacházíme v Pfi 27,18? (srovnej s Jk 5,1-6)

„KaÏd˘ pracující má dostat zaslouÏenou odmûnu. MoÏná si nûkdo myslí, Ïe pfii práci pro
Pána by mûli lidé vyuÏít sv˘ch schopností a pracovat bez nároku na odmûnu. Takov˘ ná-
zor v‰ak není v souladu s uvedenou zásadou. Je to sobecké zadrÏování mzdy a s tím BÛh
nesouhlasí.“ (Ev 491)

2. Jak se ãlovûk stává moudr˘m z hlediska budoucnosti? Pfi 14,15

Moudr˘ ãlovûk myslí na budoucnost. Odkládat si úspory podle sv˘ch moÏností je rozum-
né a není to v rozporu s BoÏí vÛlí. E. G. Whiteová osobnû radí: „KaÏd˘ t˘den by sis mûl od-
loÏit na bezpeãné místo pût nebo deset dolarÛ, které bys mohl pouÏít pouze v pfiípadû ne-
moci. Bude‰-li ‰etrn˘, mÛÏe‰ nûco uloÏit na úrok. Pfii rozumném hospodafiení mÛÏe‰ po
zaplacení v‰ech v˘dajÛ nûco u‰etfiit .“ (2SM 329)

3. Pfied jak˘m zpÛsobem získávání penûz jsme varováni? Pfi 28,8

Lichva je pÛjãování penûz s nepfiimûfien˘mi úroky. I dnes mnozí pÛjãují peníze s nepfiimû-
fien˘m, ba protizákonn˘m úrokem.

„Izraelité Ïili v jednoduchém spoleãenském zfiízení. Proto si navzájem mûli pomáhat,
pÛjãovat si jako pfiátelé, tj. bez nároku na zisk. V pfiípadû cizincÛ, se kter˘mi obchodovali
a od kter˘ch si pÛjãovali, bylo rozumné pÛjãovat si s úrokem. Pravû tato zásada odli‰ova-
la Izraelity od ostatního svûta.“ (R. Jamieson, Commentary on the Whole Bible, 136)

4. Jak mÛÏeme v dne‰ní dobû aplikovat BoÏí radu o pÛjãování s nepfiimûfien˘m úro-
kem?
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âtvrtek 9. listopadu

DDLLUUHHYY AA RRUUââIITTEELL

1. Proã je dluÏník otrokem vûfiitele? Pfi 22,7

E. G. Whiteová radí v osobním dopisu z r. 1877: „Rozhodni se, Ïe nikdy nebude‰ dûlat
dluhy. Radûji si odepfii tisíce vûcí, neÏ bys mûl upadnout do dluhÛ... Vyh˘bej se jim jako
chorobû.“ (CS 257) Na druhé stranû v‰ak táÏ autorka pí‰e: „Není moudré nedûlat nic a ne-
investovat jen proto, Ïe nemáme v rukách v‰echny potfiebné prostfiedky na dokonãení
plánovaného díla... PÛjãit si peníze je správné tehdy, kdyÏ potfiebujeme pokraãovat v díle,
o kterém víme, Ïe BÛh chce, abychom je dokonãili. KdyÏ pfiijdou tûÏkosti, nemûli bychom
v práci pfiestat jen proto, Ïe si nechceme pÛjãit peníze. Bylo by v‰ak chybné, abychom se
zadluÏili kvÛli tomu, co mohlo poãkat. Hrozí zde v‰ak je‰tû jiné nebezpeãí, práci si zpro-
blematizujeme natolik, Ïe tím ohrozíme vlastní zdraví. Musíme b˘t rozumní. Máme dûlat
to, co je potfiebné vykonat – i kdybychom si museli pÛjãit peníze a platit úrok.“ (CS
277.278)

2. Jakou radu nabízí moudr˘ muÏ tomu, kdo chce za nûkoho poskytnout záruku? Je
i zde nûjaké riziko? Pfi 6,1-5

Ruãitelem se stává ãlovûk, kter˘ je pfied zákonem zodpovûdn˘ za dluh toho, kdo si pÛjãu-
je. Zaruãuje se, Ïe dluh bude splacen, i kdyby to mûlo jít z jeho kapsy. Riziko spoãívá v tom,
Ïe se zaruãí za ãlovûka, kterého dobfie nezná. I kdyÏ máme nést bfiemena jedni druh˘ch,
Hospodin neoãekává, Ïe budeme zodpovûdni za nerozumnost nûkoho jiného. 

„V Pfi 6,1-5 není ani náznak toho, Ïe bychom nemûli pomoci ãlovûku ve finanãní tísni –
viz Pfi 14,21 a 17,17. Mohou nastat okolnosti, kdy prokáÏeme velkou sluÏbu ãlovûku, kte-
r˘ potfiebuje pÛjãit peníze nebo potfiebuje ãlovûka, kter˘ mu dluh podepí‰e. K tûmto zá-
vazkÛm bychom ale nemûli pfiistupovat neuváÏenû.“ (4IB 817)

3. Na modlitbû pfiem˘‰lej, za co vydává‰ peníze. Îije‰ si nad své moÏnosti i za cenu
toho, Ïe podvádí‰ Boha ve smyslu textu u Mal 3,8-10? Co mÛÏe‰ udûlat pro zlep-
‰ení situace v této oblasti?
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Îít podle sv˘ch moÏností Pátek 10. listopadu

DDOOPPOORRUUââEENNÉÉ SSTTUUDDIIUUMM

„Vezme-li ãlovûk peníze z BoÏího pokladu, aby tím poslouÏil sobû nebo jin˘m v jejich pod-
nikání, jedná se o svatokrádeÏ... Nedovolme nikomu, kdo se dostal do finanãní tísnû, vzít
peníze urãené k náboÏensk˘m úãelÛm a pouÏít je ve svÛj prospûch s tím, Ïe je nûkdy vrá-
tí. Daleko lep‰í je omezit své v˘daje do v˘‰e sv˘ch pfiíjmÛ a Ïít podle sv˘ch moÏností, neÏ
pouÏít BoÏí peníze ke svûtsk˘m úãelÛm.“ (CS 79)

Diskusní otázky

1. Jak mÛÏeme lidem vysvûtlit, Ïe princip „BÛh ctí ty, kdo ctí jeho“, je souãástí
BoÏího poselství pro vûfiící posledních dnÛ?

2. NaplÀuje pfiíleÏitostné dávání tvÛj osobní závazek v práci pro chudé? ZdÛvodni
svou odpovûì.

3. Proã je pomoc druh˘m zodpovûdností kfiesÈana?

4. Co je ‰patné na tom, kdyÏ se chceme sv˘m pfiátelÛm ãi sousedÛm vyrovnat v ob-
lasti materiálního zaji‰tûní?

5. Zásadou podnikatelÛ je heslo: Plánuj si práci a pracuj podle plánu. Jak je mÛÏe-
me uplatnit v kfiesÈanském Ïivotním stylu?

Shrnutí

Oznaãte si pravdivost následujících tvrzení (+ pravdivé, – nepravdivé):
____ Moje peníze i majetek jsou m˘m vlastnictvím, proto je pouÏívám tak, jak sám po-

vaÏuji za správné.
____ Peníze mají svou cenu pouze tehdy, jsou-li uÏívány k dobr˘m úãelÛm.
____ ShromaÏìování pozemsk˘ch pokladÛ není pfiesvûdãiv˘m ukazatelem m˘ch priorit.
____ KdyÏ se podûlím s ãlovûkem v nouzi, nemusí to je‰tû znamenat, Ïe ochudím sám

sebe.
____ Práce, kterou nám urãil BÛh, je pro nás poÏehnáním.
____ Spofiíme-li, popíráme tím své tvrzení, Ïe se ve v‰ech sv˘ch potfiebách spoléháme

na Boha.
____ V nûkter˘ch situacích je dluh nevyhnuteln˘ a ospravedlniteln˘.
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T˘den od 12. do 18. listopadu 2000

VùRNÍ JAKO ST¤ELKA PÓLU

Základní ver‰

„Pfiímé vede bezúhonnost, kdeÏto vûrolomné zahubí pokfiivenost.“ Pfi 11, 3

âestnost je otázkou srdce

Kniha Pfiísloví fiíká, Ïe spravedliví jsou ti, ktefií uctívají Boha. BÛh je obdafiil svou spravedl-
ností proto, Ïe s ním uzavfieli smlouvu. âlovûk, kter˘ ctí Pána, má skuteãné poznání, mou-
drost i spravedlnost. Proto bychom si pfii ãtení ver‰Û, jako „spravedlnost vyrovnává cestu
bezúhonnému..., spravedlnost zachraÀuje odváÏné...“ nemûli myslet, Ïe jsme spaseni díky
své spravedlnosti, protoÏe by se jednalo o spravedlnost ze skutkÛ. BÛh nám fiíká, Ïe pouze
jeho spravedlnost nás vysvobodí a srovná na‰e cesty. Ti, ktefií pfiijali BoÏí spravedlnost ví-
rou, projevují vlastnosti této spravedlnosti. Tito lidé jsou milosrdní, vûrní a ãestní. Navenek
mÛÏe ãlovûk vypadat dobfie i bez Krista, ale pouze JeÏí‰ nám mÛÏe dát srdce, které je po-
korné, laskavé a zdvofiilé.

„Svût potfiebuje muÏe a Ïeny, ktefií se nedají koupit ani prodat, ktefií jsou ãestní a nebo-
jí se hfiích nazvat jeho skuteãn˘m jménem a jejichÏ svûdomí je vûrné povinnostem jako
stfielka pólu a ktefií budou stát na správné stranû, i kdyby padala nebesa.“ (Vych 57)

T˘den ve zkratce

1. Král je vzorem I
2. Král je vzorem II
3. Milosrdenství nebo pomsta?
4. Spravedlnost nebo bezpráví?
5. B˘t ãestn˘m nebo podvádût?
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Vûrní jako stfielka pólu Nedûle 12. listopadu

KKRRÁÁLL JJEE VVZZOORREEMM II

I Izraeli, podobnû jako v okolních národech, byl král v biblick˘ch dobách souãasnû i nej-
vy‰‰ím soudcem. Autorem vût‰iny pfiísloví byl rovnûÏ král, jehoÏ moudré v˘roky byly za-
znamenány pro pouãení budoucích generací. Tragédií v‰ak bylo, Ïe se ·alomoun odklonil
od BoÏího ideálu spravedlivé a ãestné vlády.

Îivotní styl krále si vût‰inou osvojil i prost˘ lid. Král byl buì vzorem ãistoty, spravedl-
nosti a poctivosti, anebo lid odvádûl od Boha k nemravnosti, modláfiství, neãestnosti a ne-
spravedlnosti.

1. Z jakého krále mÛÏe mít lid radost? Pfi 29,2

Pravda, nikdo z nás není králem, ale jistû dokáÏeme spravedlivého vládce ocenit. BÛh v‰ak
kaÏdému z nás svûfiil nûjakou povinnost ãi dÛleÏit˘ úkol, za kter˘ jsme pfied Mistrem zod-
povûdni. V ponauãeních, která byla dána starodávn˘m panovníkÛm, mÛÏeme objevit vzác-
né drahokamy, které nám mohou pomoci b˘t ãestn˘mi i v dne‰ní spoleãnosti.

„Kristus zfiizoval království na odli‰n˘ch zásadách. Nepovolával lidi k moci, ale ke sluÏ-
bû; silní mûli nést slabosti bezvládn˘ch. Ti, kdo mají moc, postavení, vzdûlání, musejí slou-
Ïit sv˘m bliÏním.“ (TV 550)

2. Co chrání králÛv trÛn? Pfi 20,28

Uveden˘ text vyjmenovává vlastnosti, které jsou typické pro BoÏí charakter. BÛh je maxi-
málnû spravedliv˘ a dokonale milosrdn˘. Je tak spravedliv˘, Ïe nemÛÏe pro vûãnost za-
chránit hfií‰níka, kter˘ odmítá Bohem nabídnuté smífiení. Je tak milosrdn˘, Ïe dokonale
odpou‰tí a ke svému obrazu obnovuje toho, kdo pfiijal smífiení nabízené jeho Synem.
„Spojením soudu a milosti se spasení stává úpln˘m a dokonal˘m. Splynutí tûchto dvou
aspektÛ nás pfii pohledu na Vykupitele svûta a jeho zákon nutí zvolat: ‘Tvoje laskavost mû
uãinila velk˘m.’“ (6BC 1072)

3. Pozemského krále si nemusíme vybírat. V duchovní oblasti si v‰ak krále vybrat
musíme. Kterému ze dvou králÛ budeme slouÏit?
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Pondûlí 13. listopadu

KKRRÁÁLL JJEE VVZZOORREEMM IIII

1. Jak by mûl král podle následujících ver‰Û jednat?

Pfi 20,8 ____________________________________________________________

Pfi 29,14 ____________________________________________________________

Pfi 31,8.9 ____________________________________________________________

Panovníci, ktefií pfiijali Krista a rozhodli se, Ïe mu budou slouÏit, zrcadlí BoÏí vlastnosti. V je-
jich jednání s lidem je patrné splynutí milosrdenství a spravedlnosti. KristÛv zpÛsob vlády
spojuje dokonalou spravedlnost s nekoneãnou milostí. V‰ichni, kdo se spfiátelili s nebes-
k˘m Králem, budou projevovat sv˘mi Ïivoty tytéÏ vlastnosti. Nebudou moci popfiít, Ïe je-
ho láska ovládla jejich srdce, ani to, Ïe BÛh je nejvy‰‰ím Soudcem. Svûtské úfiady vyná‰e-
jí rozsudky nad tûmi, kdo poru‰ili zákony dané krajiny. Podobnû je tomu i v církvi. Pokud
ãlen uãiní chybu, je církev povinna fie‰it problém podle zásad, které platí pro její ãleny.

2. Co se stane s královstvím, bude-li se panovník vûnovat nepravdiv˘m informacím?
Pfi 29,12

Jeho sluhové se bezboÏn˘mi stávají, nebo uÏ jsou? „Král urãuje zpÛsob, jak˘m bude spra-
vována jeho krajina. Je v‰ak závisl˘ na informacích, které mu pro správu zemû poskytují
jeho rádcové. Bude-li naslouchat nepravdám (napfi. král Achab – viz 1 Kr 22. kap.), potom
v‰ichni, ktefií Ïijí okolo nûho, jej budou podporovat v jeho zkaÏenostech a sami se téÏ sta-
nou bezboÏn˘mi.“ (R. L. Alden, Proverbs, 201)

3. Jak mÛÏeme ve svém Ïivotû uplatnit rady, které byly dány králÛm a panovníkÛm?
Pfi 16,12.13
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Vûrní jako stfielka pólu Úter˘ 14. listopadu

MMIILLOOSSRRDDEENNSSTTVVÍÍ NNEEBBOO PPOOMMSSTTAA??

1. Z vlastních zku‰eností vysvûtli principy spravedlnosti a milosrdenství. Pfi 21,21

Kniha Pfiísloví nám neradí b˘t milosrdn˘mi proto, aby se nám dobfie vedlo. Pohnutky
upfiímnû soucitného ãlovûka jsou ãisté. Milosrdenství pfiiná‰í dvojí poÏehnání: 1. Laska-
vost bezprostfiednû uãiní dárce ‰Èastn˘m, protoÏe ten, kdo je milosrdn˘, má ‰Èastnûj‰í Ïi-
vot. 2. Laskavost pfiiná‰í ovoce ve slovech a ãinech tûch, jejichÏ srdce se dotkla. Vrátí se
zpût k tomu, kdo ji rozdává a obãerství jej.

Hospodin nás uãí, abychom se slitovávali nade v‰ím stvofiením (Î 145, 8.9). To zna-
mená, Ïe kruté jednání se zvífiaty je v pfiímém rozporu s BoÏí vÛlí (viz Pfi 12,10). Ti, ktefií
se snaÏí zachránit ohroÏené druhy, jsou spolupracovníky toho, kter˘ peãuje o své stvofie-
ní. Ty, ktefií zabíjejí zvífiata pro svou zábavu nebo trápí domácí zvífiectvo, naz˘vá Bible kru-
t˘mi lovci.

2. Jaké nebezpeãí je ukryto v touze po pomstû tûm, ktefií nám ublíÏili? Pfi 24,17-20

„Kdo nemiluje, zÛstává ve smrti“ (1 J 3,14b). âlovûk, kter˘ v sobû Ïiví touhu po pomstû,
se Kristu odcizuje. V dÛsledku toho trpí jeho psychické, duchovní i fyzické zdraví, coÏ v po-
sledku vede ke ztrátû vûãného Ïivota. Pfieb˘vá-li v‰ak v na‰em srdci Kristus, dává nám
schopnost k jednání podle jeho rady: „Hladoví-li ten, kdo tû nenávidí, nasyÈ jej chlebem,
Ïízní-li, napoj ho vodou, tím shrne‰ fiefiavé uhlí na jeho hlavu a Hospodin ti odplatí“ (Pfi
25,21.22).

„Jedním z nejãastûj‰ích hfiíchÛ, kter˘ v‰ak má nejzhoubnûj‰í následky, je pûstování du-
cha neusmífiení. Kolik z nás v sobû pfiechovává nepfiátelství a touhu po pomstû, ale pfiitom
se sklánûjí pfied Bohem s prosbou, aby jim odpustil, jako i oni odpou‰tûjí. Urãitû nepo-
chopili skuteãn˘ v˘znam a dosah této modlitby, protoÏe jinak by si ji nedovolili vyslovit.
KaÏd˘ den, kaÏdou hodinu jsme závislí na odpou‰tûjící BoÏí milosti. Jak tedy mÛÏeme
v srdci pfiechovávat zatrpklost a zlomyslnost vÛãi tûm, ktefií jsou stejn˘mi hfií‰níky?“
(5T 170)

3. VzpomeÀ si na situace z vlastního Ïivota, kdy jsi tomu, kdo ti ublíÏil, odpustil
a prokázal milosrdenství. Jak to zapÛsobilo na tebe a jak na onoho ãlovûka?
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Stfieda 15. listopadu

SSPPRRAAVVEEDDLLNNOOSSTT NNEEBBOO BBEEZZPPRRÁÁVVÍÍ??

1. Vyjmenuj nûkteré vlastnosti spravedliv˘ch. Pfi 4,18; 9,9

Spravedliví jsou ti, ktefií pfiijali Boha za svého Krále a z jeho milosti poslouchají zákon.
Vzhledem k tomu, Ïe do svého srdce pfiijali prostfiednictvím Ducha svatého spravedlnost
JeÏí‰e Krista, uplatÀují spravedlnost ve svém jednání k ostatním. Spravedliví a nespraved-
liví si sv˘mi povahami navzájem odporují (viz Pfi 29,10.27). Pfies to v‰echno v‰ak spra-
vedliví projevují svÛj upfiímn˘ zájem o nespravedlivé tím, Ïe se za nû modlí a v pfiípadû po-
tfieby jim slouÏí. Skuteãnû jim na nich záleÏí.

2. Co nám kniha Pfiísloví prozrazuje o nespravedliv˘ch? Pfi 28,8-10

Hospodin nikdy neospravedlní nespravedlivé ani neodsoudí spravedlivé. „Prohlásit své-
volníka za spravedlivého a spravedlivého za svévolníka, to obojí je Hospodinu ohavností“
(Pfi 17,15).

Jakou tedy máme nadûji? V BoÏích oãích jsme v‰ichni hfií‰níky. Jak tedy mÛÏeme ve
svûtle Starého zákona vysvûtlit následující v˘rok apo‰tola Pavla: „Kdo se nevykazuje skut-
ky, ale vûfií v toho, kter˘ dává spravedlnost bezboÏnému, tomu se jeho víra poãítá za spra-
vedlnost“ (¤ 4,5)?

Odpovûì zní: KdyÏ Kristus bezboÏné ospravedlní, jiÏ více nejsou bezboÏn˘mi. BezboÏní
jsou bez Krista neospravedlnûni, neobráceni a v koneãném dÛsledku ztraceni. Ospravedl-
nûní byli promûnûni mocí JeÏí‰e Krista a ze svobodné vÛle, tedy dobrovolnû, se stali slu-
Ïebníky – otroky spravedlnosti (¤ 6,17.18). ProtoÏe jejich srdcím vládne Duch svat˘, Ïijí
v souladu s BoÏím zákonem (v. 9.10). Krátce pfied druh˘m pfiíchodem JeÏí‰e, v dobû ukon-
ãení zkou‰ek, budou se spravedliví posvûcovat pro vûãnost a nespravedliví setrvají ve
svém odporu vÛãi Bohu (Zj 22,11). Spravedliví budou pfii druhém pfiíchodu JeÏí‰e vzati do
nebe a nespravedliví od jeho slávy zahynou (1 Te 4,16-18; 2 Te 1,7.8).

3. Pfiedstav si, Ïe za tebou pfiijde ãlovûk, kter˘ dosud Ïil hfií‰n˘m zpÛsobem, s pros-
bou, Ïe chce proÏít zmûnu charakteru a srdce. Jak mu, s pomocí Bible, vysvûtlí‰
postup, jak k této zmûnû mÛÏe dojít?

50

7. úkol



Vûrní jako stfielka pólu âtvrtek 16. listopadu

BB¯̄TT ââEESSTTNN¯̄MM,,  NNEEBBOO PPOODDVVÁÁDDùùTT??

1. Jak se ãlovûk mÛÏe stát podvodníkem? Pfi 12,5.20

Nestane-li se svrchovan˘m Pánem na‰eho srdce Kristus, naplní jej sv˘mi vlastnostmi sa-
tan. Takov˘ ãlovûk se pak nedokáÏe ubránit rÛzn˘m svodÛm. Satan jej oklame a vzápûtí i on
zaãne podvádût.

2. Lidé, ktefií neznají Krista, uÏívají zcela bûÏnû rÛzné formy podvodÛ. Vyjmenuj nû-
které z nich:

Pfi 10,10 ______________________________________________________________

Pfi 17,23 ______________________________________________________________

Pfi 29,24 ______________________________________________________________

Skuteãní kfiesÈané platí poctivû své pohledávky a odmítají jak˘koliv druh úplatkÛ. Katego-
ricky odmítají v‰echny zpÛsoby okrádání, které jsou v dne‰ní dobû povaÏovány za pfiijatel-
né. Patfií sem i krácení prémií za dobfie vykonanou práci v‰em, ktefií se na ní podíleli. Tûm,
ktefií slouÏí JeÏí‰i, je naprosto cizí prosazování sv˘ch osobních v˘hod i podvádûní pfii
zkou‰kách.

Je tfieba b˘t zásadov˘. „Opravdov˘ kfiesÈansk˘ charakter se vyznaãuje neoblomností
a nepoddajností nepfiízniv˘m okolnostem. V morální oblasti musíme b˘t ãestní a v situa-
cích, kdy nám lichotí, chtûjí nás podplatit nebo zastra‰it, musíme mít pevnou pátefi.“ (MH
498)

3. Jak poÏehná BÛh tûm, ktefií jsou ãestní? Pfi 10,3.24.28-30
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Pátek 17. listopadu

DDOOPPOORRUUââEENNÉÉ SSTTUUDDIIUUMM

V knize V˘chova si pfieãti kapitolu Îivoty v˘znamn˘ch lidí.
„Je-li to aspoÀ trochu moÏné, snaÏte se budovat dobré vztahy se sv˘mi bratry a sestra-

mi. Odevzdejte se Bohu, pfiestaÀte projevovat tvrdost a sklon k vyhledávání chyb. Musíte se
vzdát svého vlastního já a na jeho místo vpustit Spasitelova ducha. Uchopte jeho ruku, jejíÏ
dotek vás mÛÏe nadchnout a naplnit hodnotami jeho jedineãného charakteru. Svá srdce
otevfiete jeho lásce a dovolte, aby vás jeho moc zmûnila a jeho milost byla va‰í silou. Potom
dokáÏete pod jeho mocn˘m vlivem ‰ífiit dobro. Tato morální síla vám pomÛÏe obstát v zá-
vûreãné zkou‰ce charakteru. Va‰e bezúhonnost bude ãistá a posvûcená. Tehdy se rozhofií
va‰e svûtlo jako jitfiní záfie.“ (T 63)

Diskusní otázky

1. Lid zpravidla napodoboval chování svého krále. Jaké je v tom ponauãení pro ve-
doucí pfiedstavitele církve v souãasnosti? Mohou ãlenové církve oãekávat, Ïe ve-
doucí církve budou vzorem ãistoty, pravdivosti, spravedlnosti a ãestnosti? Závisí
stupeÀ tvé duchovnosti na jejich duchovnosti?

2. Laskavost nám prospívá nejen duchovnû, ale i tûlesnû. Jak?

3. Text v Pfi 4,18 fiíká: „Stezka spravedliv˘ch je jak jasné svûtlo, které svítí stále víc,
aÏ je tu den.“ Jak k tomu mÛÏe dojít?

Shrnutí

Bûhem studia tohoto úkolu jsme si kladli tyto otázky: Jsem skuteãn˘m BoÏím pfiítelem?
Mohu získat BoÏí pfiízeÀ bez toho, Ïe bych uznával její zdroj? Jsem ochotn˘ ‰ífiit soucit v ta-
kové mífie, v jaké prosím o BoÏí odpu‰tûní a milost? Jak to udûlat, abych byl pfii plnûní
sv˘ch povinností vûrn˘ a ãestn˘ tak, jako stfielka pólu? Na které stranû bych stál, kdyby
dnes BÛh vynesl koneãn˘ rozsudek?
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8. úkol T˘den od 19. do 25. listopadu 2000

ZLATÁ JABLKA

Základní ver‰

„Jako zlatá jablka se stfiíbrn˘mi ozdobami je vhodnû pronesené slovo.“ Pfi 25,11

Naslouchat je velké umûní

Vypráví se, Ïe mlad˘, velmi upovídan˘ muÏ, Ïádal Sokrata, aby ho nauãil fieãnickému umû-
ní. Sokrates jej pfiijal, ale poÏadoval od nûho dvojnásobek obvyklé ceny. „Proã ode mne
chcete dvakrát víc, neÏ od jin˘ch,“ ptal se mlad˘ student. „ProtoÏe tû musím nauãit dvojí-
mu umûní, “ odpovûdûl Sokrates a pokraãoval: „Nejdfiíve tû musím nauãit drÏet jazyk za
zuby a teprve potom fieãnit. Pamatuj si, Ïe to první je daleko tûÏ‰í, ale vede k úspûchu.
Pokud se to nenauãí‰, bude‰ mít stále problémy.“

âím je ovlivnûna efektivita na‰í fieãi? „âím srdce pfietéká, to ústa mluví.“ (Mt 12,34).
Srdcem se zde rozumí mysl, zdroj my‰lenek, citÛ, ãinÛ a pohnutek. Kladné, ale i záporné
skutky mají svÛj pÛvod v lidské mysli, zrovna tak vhodná ãi nevhodná slova. Na‰e fieã
ovlivÀuje nejen spoleãnost okolo nás, ale i nás samotné.

Pfii studiu tohoto úkolu mûjme na mysli, Ïe slova mohou b˘t jednak zdrojem povzbu-
zení a síly, ale na druhé stranû mohou b˘t pfiíãinou slabosti a zoufalství. Mohou budovat,
ale téÏ bourat. Dovolíme-li, aby moc BoÏího slova ovládla na‰i mysl, budou na‰e slova od-
ráÏet jeho lásku.

T˘den ve zkratce

1. Jakou moc má jazyk
2. Slova, která ‰kodí I
3. Slova, která ‰kodí II
4. Slova, která inspirují
5. BoÏí fieã
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Nedûle 19. listopadu

JJAAKKOOUU MMOOCC MMÁÁ JJAAZZYYKK

1. Co v‰echno dokáÏe lidsk˘ jazyk? Pfi 15,4

V textu Mt 12,34-37 JeÏí‰ ukazuje, jak je dÛleÏité umût ovládat svoji mysl, coÏ je základem
k ovládnutí jazyka. Ten totiÏ prozrazuje, co je v srdci. DÛvodem mnoh˘ch problémÛ s ja-
zykem jsou problémy s ãistotou srdce, se kter˘mi jsme se narodili a ke kter˘m jsme do‰li
následkem ‰patn˘ch rozhodnutí.

JeÏí‰ fiekl, Ïe i prázdná slova jsou hfiíchem. Na soudu budeme souzeni podle na‰ich
slov. To neznamená, Ïe na‰e dobrá slova nás mohou ospravedlnit. Znamená to, Ïe dobrá
slova jsou dÛkazem toho, Ïe jsme proÏili promûnu srdce. Zlá slova jsou naopak dÛkazem
toho, Ïe tato promûna nás je‰tû ãeká.

Jedin˘ skuteãn˘ lék je v moci Mistra – Uãitele, kter˘ mÛÏe zmûnit na‰e my‰lení a na-
uãit nás pouÏívat pouze správná, uÏiteãná a dobrá slova. JeÏí‰ tak ãiní prostfiednictvím
kfiesÈanské v˘chovy a kfiesÈansk˘ch uãitelÛ. „Dílo v˘chovy a dílo vykoupení jsou v nejvy‰-
‰ím slova smyslu dílem jedin˘m.“ (Vych 30)

2. Jak bys text v Pfi 4,23 vysvûtlil vlastními slovy?

Jak bys mohl vyuÏít této rady? V‰imni si kontextu tohoto ver‰e. BoÏí slovo musíme mít
v srdci (v. 20.21). Z toho ale plyne otázka: Jak? Odpovûì zní: „V‰echno mohu v Kristu, kte-
r˘ mi dává sílu.“ (Fp 4,13) Dennû se rozhodujeme pro Krista tím, Ïe se sytíme jeho slovem
a uchováváme si v mysli jeho pozitivní pravdy a zaslíbení. Jsme-li v poku‰ení vyslovit zlá
slova, prosme Krista o jeho moc a vítûzství a chvalme jej za to. Budeme-li si jeho slovo pfii-
pomínat a prosit s vírou, na‰e fieã bude pfiíjemná.

„Neustále musíme volat o pomoc ke trÛnu milosti. Ti, kdo si fiíkají kfiesÈané, by mûli pfii-
stupovat pfied Boha s ve‰kerou váÏností a v pokofie prosit o pomoc... NejuÏiteãnûj‰í pro
své okolí je takov˘ kfiesÈan, kter˘ je ve spojení s nebem. Jeho slova jsou uÏiteãná a pfiiná-
‰ejí obãerstvení. PromûÀují ty, kdo jim naslouchají. Obmûkãují a uti‰ují du‰i.“ (3BC 1157)

3. ¤ekli jsme si, Ïe na‰e slova prozrazují, co se nachází v na‰em nitru. Je pravda,
Ïe na‰e vlastní slova ovlivÀují zpûtnû na‰i mysl?
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Zlatá jablka Pondûlí 20. listopadu

SSLLOOVVAA,,  KKTTEERRÁÁ ··KKOODDÍÍ II

Slova, která ‰kodí, mohou mít rÛznou podobu. Jedná se napfi. o leÏ, kritiku, pohrdání, po-
mluvy, hádky, hnûv apod. V‰echna tato záporná slova mají zdroj v my‰lení, které není
v souladu s Kristem.

1. O jakém druhu slov se pí‰e v následujících ver‰ích? Jak nakonec skonãí lháfi?
Setkáváme se i dnes s nûãím podobn˘m?

Pfi 14,5 ______________________________________________________________

Pfi 18,8 ______________________________________________________________

Pfi 26,18.19 ____________________________________________________________

„Nevydá‰ proti bliÏnímu svému kfiivé svûdectví. Toto pfiikázání má na mysli jakékoli lhaní
ãi snahu anebo zámûr kohokoli podvést. Mrknutím oka, posunkem nebo v˘razem tváfie lze
lhát zrovna tak jako slovy. KaÏdá zámûrná nadsázka, kaÏd˘ posunek nebo v˘mysl, kter˘ má
vyvolat myln˘ nebo pfiehnan˘ dojem, ba i podání pravdiv˘ch skuteãností zpÛsobem, kter˘
uvádí v omyl, je lÏí... RovnûÏ zámûrné zamlãení pravdy, ãímÏ mÛÏe b˘t druh˘ po‰kozen, je
poru‰ením devátého pfiikázání.“ (PP 309)

2. Co nám kniha Pfiísloví fiíká o hádkách a pomluvách? Pfi 11,13

3. Jak mÛÏeme biblickou radu, která se t˘ká destruktivní kritiky, uplatnit doma, ve
sbofie nebo na pracovi‰ti?
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Úter˘ 21. listopadu

SSLLOOVVAA,,  KKTTEERRÁÁ ··KKOODDÍÍ IIII

1. Jak mohou ublíÏit lichotky? Pfi 26,28

Lichotky jsou slova neupfiímné anebo pfiehnané chvály. Naopak upfiímné uznání není pod-
lézáním. âastokrát se stává, Ïe v obavû, abychom snad nûkomu nelichotili, ubliÏujeme mu
tím, Ïe jej vÛbec nepochválíme nebo jej pochválíme zfiídkakdy. NezapomeÀme, Ïe povzbu-
zení dokáÏe oÏivit síly unavené du‰e. 

2. Jaké nebezpeãí je ukryto v neuváÏen˘ch slovech? Jaké v˘hody spoãívají v tom,
kdyÏ svÛj jazyk dokáÏeme udrÏet na uzdû a dáváme si pozor na to, jak se vyjadfiu-
jeme? Pfi 15,1.28

Dfiíve, neÏ otevfiete svá ústa, pfiesvûdãte se o tom, zda pracuje vá‰ mozek. 
„SluÏebníci Kristovi... musí b˘t v úzkém spojení s Bohem, aby se nedali strhnout k sa-

molibosti a k nevhodnému projevu, k pfiílivu slov, jeÏ se nepodobají rose ãi tichému de‰-
ti, kter˘ svlaÏuje vadnoucí rostliny. Právû to chce satan, aby ãinili, neboÈ to jsou jeho zpÛ-
soby... SluÏebníci BoÏí mají b˘t zástupci Boha... Duch, kter˘ zÛstává laskav˘m, i kdyÏ ho
dráÏdí, pÛsobí úãinnûji ve prospûch pravdy neÏ sebepfiesvûdãivûj‰í dÛkaz.“ (TV 353)

3. Bible nás upozorÀuje, Ïe leÏ, kritika, pomluvy, lichotky, opovrhování, prchlivost
a hnûv pfiiná‰ejí Ïal, nepfiátelství a ne‰tûstí. Je docela pravdûpodobné, Ïe ses nû-
které z tûchto slabostí dopustil. Co podnikne‰, aby se to uÏ neopakovalo? Co bys
z vlastní zku‰enosti poradil tomu, kdo má podobn˘ problém?
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Zlatá jablka Stfieda 22. listopadu

SSLLOOVVAA,,  KKTTEERRÁÁ IINNSSPPIIRRUUJJÍÍ

Jedním ze zpÛsobÛ, jak mÛÏeme nûjakou vûc popsat, je metoda, kdy fiekneme, co to není.
Pisatelé knihy Pfiísloví nám v‰ak nechtûjí pouze radit, jak správnû mluvit. ¤íkají nám rov-
nûÏ, jak správná vûc vypadá a jaké jsou její úãinky.

1. Jak je knihou Pfiísloví charakterizována fieã spravedlivého ãlovûka? Pfi 10,11.13

Nejlep‰í pfiíkladem úãinnosti spravedliv˘ch slov mÛÏeme vidût v JeÏí‰ov˘ch slovech. Svû-
dectví sluhÛ chrámové stráÏe: „Nikdo nikdy takto nemluvil“, jsou dÛkazem toho, Ïe jejich
tvrdá srdce procitla. RovnûÏ reakce dvou uãedníkÛ, ktefií s ním ‰li do Emaus, dokazuje sí-
lu JeÏí‰ova Ïivota a jeho slov: „CoÏ nám srdce nehofielo, kdyÏ s námi na cestû mluvil a ote-
víral nám Písma?“ (L 24,32). 

JeÏí‰ova fieã byla naplnûna moudrostí, umûl povzbudit, dát nadûji, ale i varovat. Aby za-
chránil hfií‰níka, napomínal ho s láskou. Uvûdomoval si, jakou sílu mají slova pronesená
v prav˘ ãas, uvûdomoval si rovnûÏ sílu mlãenlivosti.

2. Jak mÛÏeme co nejefektivnûji pomoci nést bfiemeno druhému? Pfi 15,23.30

Slova, která povzbuzují, jsou inspirací pro osloveného i mluvícího. Zlost, nespokojenost,
sobectví a nemravnost zabíjejí. Radost, odvaha, víra, nadûje i láska jsou plné úÏasné Ïivo-
todárné síly. Dfiíve neÏ promluvíme, pfiem˘‰lejme o dopadu na‰ich slov na posluchaãe.

3. Na základû vlastní Ïivotní zku‰enosti, kdy jsi byl slovy druhého buì povzbuzen˘
nebo zklaman˘, doplÀ následující vûtu: 

Ústa spravedlivého jsou jako ______________________________.
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âtvrtek 23. listopadu

BBOOÎÎÍÍ ¤¤EEââ

„Lidská slova, mají-li nûjakou hodnotu, jsou ozvûnou BoÏích slov...“ (CP 423)

1. Co fiíká kniha Pfiísloví o BoÏí fieãi? Pfi 30,5.6

2. Jaká bude na‰e fieã, nebudeme-li se spoléhat na Hospodina? Pfi 25,11

„V poku‰ení zvítûzí ti, ktefií pouÏívají meã Ducha, kter˘m je BoÏí slovo. ‘Psáno jest,’ odpo-
vûdûl Mistr na satanovy lákavé svody. Mysl se musí neustále sytit Slovem, jinak budou
hradby bránící na‰i du‰i zbourány a satan získá pfievahu. Zanedbat studium a nerozjímat
nad Slovem, tfieba jen jeden den, má za následek váÏné ztráty.“ (3BC 897)

3. âeho se nají‰, kdyÏ jsi hladov˘? Dá‰ si ovoce, zeleninu, obilniny, ofiechy anebo
nûco jiného? âím uti‰í‰ svÛj duchovní hlad? Ignoruje‰ ho? Myslí‰ si, Ïe to za chví-
li pfiejde?
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Zlatá jablka Pátek 24. listopadu

DDOOPPOORRUUââEENNÉÉ SSTTUUDDIIUUMM

Jste spokojeni se svou fieãí? Jste pfiesvûdãeni, Ïe tím, o ãem mluvíte a jak mluvíte, pfied-
stavujete svému okolí Boha? Nakolik potfiebujete vyléãit svÛj zpÛsob vyjadfiování? Ve kte-
r˘ch oblastech byste se chtûli zdokonalit?

„Svût je pln˘ spûchu, p˘chy, sobectví, lakomství a násilí. MoÏná se nám zdá, Ïe je zby-
teãné b˘t pfiipraveni v kaÏd˘ okamÏik fiíct slova, která jsou laskavá, ãistá, povzná‰ející,
mravní a svatá, a to i v okamÏicích, kdy ãelíme zmatku, hluku a konfliktÛm. Slova vyslove-
ná v prav˘ ãas a vyvûrající z posvûceného srdce a rtÛ, podepfiená zboÏn˘m, kfiesÈansk˘m
jednáním, jsou jako zlatá jablka na stfiíbrn˘ch podnosech.“ (3T 247)

Diskusní otázky

1. Tento t˘den jsme se uãili o tom, jakou sílu má fieã. Jak˘mi obrazy byste ilustro-
vali slova na základû sv˘ch zku‰eností?

2. KdyÏ hodnotíme charakter nebo pohnutky jiného ãlovûka podle jeho fieãi, nedo-
pou‰tíme se tím soudu?

3. PovaÏuje‰ za vhodné, aby si kfiesÈan tropil Ïerty z jin˘ch lidí?

4. Vysvûtli rozdíl mezi konstruktivní a destruktivní kritikou. Mûl by kfiesÈan opustit
destruktivní zpÛsob kritiky? Jak vypadá konstruktivní kritika?

5. Ve kter˘ch pfiípadech je lep‰í mlãet neÏ mluvit?

Shrnutí

Napi‰ krátké definice, které budou vyjadfiovat hlavní my‰lenky prostudovan˘ch ãástí:

Moc jazyka ____________________________________________________________

Slova, která ‰kodí ______________________________________________________

Slova, která inspirují ____________________________________________________

BoÏí fieã ______________________________________________________________
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T˘den od 26. listopadu do 2. prosince 2000

CO V·ECHNO STVO¤IL
SILN¯ BÒH

Základní ver‰

„Pouãí tû i kfioviska zemû, mofiské ryby vyprávût ti budou. Kdo z nich v‰ech by nevûdûl, Ïe
ruka Hospodinova to uãinila...“ Jb 12,8.9

BÛh je zdrojem skuteãného poznání

„V‰eliké stvofiení bylo ve své pÛvodní dokonalosti v˘razem BoÏího my‰lení. Pfiíroda v za-
hradû Eden poskytovala Adamovi a Evû mnoho pfiíleÏitostí k poznávání Boha, protoÏe byla
bohat˘m zdrojem informací o Bohu. BoÏí moudrost jim otevírala oãi a pronikala do srdcí,
protoÏe se Stvofiitelem se setkávali téÏ skrze jeho stvofiení. Jakmile v‰ak první lidé pfiestou-
pili BoÏí zákon, stvofiená pfiíroda ztratila lesk BoÏí pfiítomnosti. Od toho okamÏiku je na‰e ze-
mû poskvrnûná hfiíchem. Av‰ak i v tomto stavu zÛstalo v pfiírodû mnoho krás. BÛh skrze ni
mÛÏe i dnes dávat lidem mnoho pouãení. Správnû pochopené pfiírodní jevy nám nepfiestá-
vají vyprávût o slávû svého Stvofiitele.“ (KP 18)

T˘den ve zkratce

1. Pouãení z pfiírody I
2. Pouãení z pfiírody II
3. Pouãení z pfiírody III
4. Pouãení z pfiírody IV
5. Stvofiitelovo dílo
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Co v‰echno stvofiil siln˘ BÛh Nedûle 26. listopadu

PPOOUUââEENNÍÍ ZZ PP¤¤ÍÍRROODDYY II

Jedním z praktick˘ch zpÛsobÛ poznávání pravdy je srovnávání uãení Písma se znám˘mi
skuteãnostmi Ïivota kolem nás.

1. Odkud mÛÏeme, podle Joba, ãerpat poznání o Bohu? Jb 12,7-9

Pozorování Ïivota zvífiat nám pomáhá lépe pochopit BoÏí péãi o své stvofiení. Jak mÛÏe
medvûd prospat celou zimu bez toho, Ïe by ztratil svalovou hmotu, a po skonãení zimního
spánku je schopen okamÏitého pohybu? Podle kterého navigaãního systému jsou mladí
ptáci schopni letût tisíce kilometrÛ do tepl˘ch krajin, kde pfiedtím nikdy nebyli? Jak mÛÏe
je‰tûrce narÛst nov˘ ocásek poté, co ztratila pÛvodní?

Pozorování Ïivota v pfiírodû obohacuje ãlovûka i spoleãnost. Napfiíklad studium Ïivota
vlkÛ ve smeãce pomáhá vûdcÛm odhalovat lidsk˘ hnûv a sniÏovat tak napûtí ve spoleãnosti
a ve svûtû.

2. Která JeÏí‰ova podobenství pfiipomínají slova zaznamenaná u Jb 12,7-9?
Pfiírodní subjekt Podobenství V˘znam

a) Ryba Mt 13,47-50 Dobfií i zlí budou v církvi existovat aÏ do Kristova návratu.

b) __________    ____________    _________________________________________________

c) __________    ____________    _________________________________________________

3. PfiestoÏe JeÏí‰ ãasto pouÏíval ponauãení z pfiírody, my je jako nástroj pravdy za-
nedbáváme. Proã tomu tak je?
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Pondûlí 27. listopadu

PPOOUUââEENNÍÍ ZZ PP¤¤ÍÍRROODDYY IIII

1. Co je typické pro damana? Pfi 30,24.26

V ekumenickém pfiekladu se pí‰e o damanovi. Daman je zvífiátko, které se podobá zajíci.
Je charakterizován velk˘mi chodidly se ãtyfimi prsty vpfiedu a dvûma vzadu. Prsty jsou
spojeny kÛÏí se Ïlázami, které vyluãují lepkavou tekutinu, s jejíÏ pomocí jsou schopni ‰pl-
hat i po tûch nejstrmûj‰ích skalách. Damani Ïijí ve skalnat˘ch oblastech Mrtvého mofie.
Mají své pozorovatele, ktefií vydávají pisklavé zvuky, jakmile ucítí nebezpeãí, a tím varují
ostatní. Potom rychle prchnou do sv˘ch skalních úkrytÛ. 

Právû tak jako skály chrání damany, tak i Kristus – Skála, chrání své následovníky pfied
útoky nepfiítele. Îalmista vyjádfiil svou závislost na Bohu slovy: „Hospodine, utíkám k to-
bû, kéÏ nejsem navûky zahanben; pomoz mi vyváznout pro svou spravedlnost! SkloÀ ke
mnû své ucho, pospû‰, vysvoboì mû, buì mi skálou zá‰titnou, buì opevnûn˘m domem
pro mou spásu“ (Î 31,2.3).

2. Která dal‰í zvífiata zaujala pozornost pisatele knihy Pfiísloví? Co jej na kaÏdém
z nich pfiedev‰ím upoutalo? Pfi 30,25.27-31

3. Jaké nauãení ze Ïivota mravencÛ mÛÏeme ãíst v Pfi 6,6-11?

4. Co se mÛÏe‰ nauãit ze Ïivota zvífiat, která Ïijí ve tvém okolí?
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Co v‰echno stvofiil siln˘ BÛh Úter˘ 28. listopadu

PPOOUUââEENNÍÍ ZZ PP¤¤ÍÍRROODDYY IIIIII

Vãera jsme konãili pouãením ze Ïivota mravencÛ a dnes budeme v daném tématu pokraão-
vat. „Obydlí, která si mravenci budují, ukazují na jejich ‰ikovnost a vytrvalost. I kdyÏ unesou
jen mal˘ kousek stébla, svou pilností a vytrvalostí dokáÏou zázraky. ·alomoun pfiedstavuje
svût mravencÛ jako pfiíklad tûm, ktefií tráví hodiny a hodiny v hfií‰né neãinnosti a niãí si tak
tûlo i du‰i. Mravenec se pfiipravuje na nadcházející roãní období. To je nauãení, které mno-
zí lidé, aã obdafieni rozumem a silou, zanedbávají. Nepfiipravují se na vûãn˘ Ïivot, kter˘ BÛh
pfiipravil ve své prozfietelnosti pro padlé lidské pokolení.“ (3BC 1157-1158)

1. Které zdánlivû protichÛdné pouãení pfiedstavil Kristus sv˘m následovníkÛm v Ká-
zání na hofie? Mt 6,25.26 Co nám oba dva biblické texty fiíkají o BoÏích poÏadav-
cích v souvislosti s naplnûním na‰ich potfieb? 

„Jez, pij, vesel se a BÛh se o v‰echno postará.“ Tato filozofie je zneuÏitím slov JeÏí‰e Krista.
JeÏí‰ poÏaduje dÛvûru, nikoli nezodpovûdnost a v˘stfiednost. Nebesk˘ Otec se stará o ptá-
ky, ale nesype jim potravu do zobákÛ ani jim nestaví hnízda. Na kaÏdém kroku jsou vysta-
veni mnoha nebezpeãím. Jak radostn˘ je v‰ak jejich zpûv! Tito obyvatelé kopcÛ, lesÛ a po-
lí jsou souãástí velké BoÏí rodiny a BÛh naplÀuje v‰echny jejich potfieby (viz Î 145,16).

V textu u Mt 6,28-34 pokraãuje JeÏí‰ v uãení o dÛvûfie na pfiíkladech z pfiírody. Proã by
BÛh oblékal kvûty do takové krásy, aniÏ by z toho sám mûl radost a potû‰ení? BÛh je mis-
trovsk˘ umûlec a milovník v‰eho krásného. Stvofiil nás s podobnou schopností vnímat krá-
su a obdafiil nás tvÛrãími schopnostmi a nápaditostí, které odráÏejí jeho vlastní individua-
litu. Proã bychom mûli pochybovat o jeho ochotû uspokojit na‰e kaÏdodenní potfieby, kdyÏ
celou pfiírodu, vãetnû lidské bytosti, odûl do takové nádhery?

2. Najde‰ si ve svém Ïivotû, kter˘ je tak zaneprázdnûn, ãas na proÏívání rozko‰e
z pfiírody?
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Stfieda 29. listopadu

PPOOUUââEENNÍÍ ZZ PP¤¤ÍÍRROODDYY IIVV

1. Jak je v knize Pfiísloví pfiedstavena BoÏí moudrost a BoÏí moc? Pfi 3, 19

V 19. ver‰i se pí‰e o stvofiení nebe a zemû. Následující ver‰ poukazuje na udrÏující BoÏí
moc. Je ãinorodá den za dnem, vtefiinu za vtefiinou. On to zpÛsobuje, Ïe se zemû otáãí oko-
lo své osy a Ïe se ve sluneãní soustavû pohybuje po své obûÏné dráze. Je svrchovan˘m
Pánem ãasu, dnÛ, roãních období a rokÛ.

Voda se z povrchu zemû odpafiováním dostává do atmosféry a odtud v podobû de‰tû
zpût na zem, kde zavlaÏuje vegetaci. Cel˘ proces se ustaviãnû opakuje. BÛh stvofiil a dále
udrÏuje v‰echny vesmírné zákonitosti. Jeho zázraky pfiesahují v‰echno, co je ãlovûk schop-
n˘ vytvofiit.

2. Jaké svûdectví vydávají o Bohu nebesa? Î 19,1-6

Nepfiedstavitelné vzdálenosti mezi hvûzdami, jejich nádhera a pfiesnost pohybu ukazují na
BoÏí charakter. Jeho moc je nekoneãná. Je pÛvodcem pofiádku a souladu. 

Názor, Ïe galaxie vznikly sami od sebe, vyÏaduje pfiinejmen‰ím tolik víry jako biblická
zpráva o tom, Ïe je stvofiil BÛh.

3. Pfiíroda nám pfiedstavuje Boha. Co nám o tom fiíkají slova Î 19,1-4, která jsou uve-
dená níÏe kurzívou?

Nebesa vypravují o BoÏí slávû,
obloha hovofií o díle jeho rukou.
Svoji fieã pfiedává jeden den druhému,
noc noci sdûluje poznatky.
Jejich tón zvuãí celiãkou zemí,
zní jejich hovor po ‰irém svûtû.

4. Nevûfiící mohou spatfiit BoÏí charakter zãásti z pfiírody a vesmíru a zãásti i ze Ïivo-
ta kfiesÈanÛ. Jak pomáhá‰ svou fieãí, sv˘mi postoji a skutky ostatním poznat Krista?
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Co v‰echno stvofiil siln˘ BÛh âtvrtek 30. listopadu

SSTTVVOO¤¤IITTEELLOOVVOO DDÍÍLLOO

1. Jakou dÛleÏitou otázku poloÏil David Bohu pfii pozorování nádhery noãní oblohy?
Î 8,3-6

Jsme pouze nepatrn˘m bodem nekoneãného vesmíru. Vystihují to rovnûÏ slova Ïidovské-
ho rabína, kter˘mi zdÛvodÀoval no‰ení malé ãepiãky zvané jarmulka o Velikonocích:
„Jarmulka je jako Ïehnající BoÏí dlaÀ poloÏená na ãlovûka, která mu pfiipomíná, Ïe není tím
nejdÛleÏitûj‰ím ve vesmíru.“ (Ronald B. Allen, The Majesty of Man, 70) A pfiesto nesmíme
zapomenout na Davidova slova o svém podivuhodném stvofiení (Î 139,14).

Stvofiení ãlovûka je tím nejúÏasnûj‰ím momentem Stvofiitelova díla. Tvar a funkce lid-
ského tûla jsou zázrakem nadpfiirozené moudrosti a moci. Je tvofien biliony bunûk, které
kaÏdodennû odumírají a znovu se tvofií. Zázrak fyziologie lidského organismu nás vede ke
zvolání: „Co v‰echno dokázal uãinit siln˘ BÛh!“

2. Jak˘ zámûr BÛh sledoval sv˘m stvofiením? Pfi 8,22-31

BoÏí moudrost je hlavním tématem 8. kapitoly (v. 12). Autor hovofií o BoÏí moudrosti pfii
stvofiení svûta. V Novém zákonû se doãteme, Ïe „Kristus je BoÏí moc a BoÏí moudrost“
(1 K 1,24), Ïe stvofiil svût (J 1, 1-3;1 K 8,6; Ef 3,9; Ko 1,16.17; Îd 1,1-3).

Pfiísloví 3,19 nás uãí, Ïe Hospodin poloÏil základy zemû svou moudrostí a Ellen G. Whi-
teová jako komentáfi k Pfi 8,22 napsala: „A Syn BoÏí sám o sobû hlásal: ‘Hospodin mûl mû
pfii poãátku cesty své, pfied skutky sv˘mi, pfiede v‰emi ãasy...(Já moudrost) pfied vûky
ustanovena jsem... tehdáÏ byla jsem od nûho pûstována a byla jsem jeho potû‰ení na kaÏ-
d˘ den... pfied ním kaÏdého ãasu.’“ (PP 34)

Moudrost je Kristus – Stvofiitel.

65



Pátek 1. prosince

DDOOPPOORRUUââEENNÉÉ SSTTUUDDIIUUMM

„DÛraz na zdraví ãlovûka je nelogick˘, pokud souãasnû nevûnujeme patfiiãn˘ zájem i ãisto-
tû Ïivotního prostfiedí. Zneãi‰tûné ovzdu‰í a voda jsou pro na‰e zdraví stejnou hrozbou ja-
ko nezdravé látky v potravinách, které mÛÏeme svobodnû odmítnout.“ (A. Josef Grieg,
Adventists and the Environment, 16.18)

Diskusní otázky

1. Co mÛÏe‰ udûlat pro to, abys proÏíval vût‰í radost z pfiírodních krás?

2. Co mÛÏeme jako adventisté s. d. udûlat pro zlep‰ení Ïivotního prostfiedí?

3. Jak mÛÏeme dát najevo, Ïe máme v úctû BoÏí stvofiení a Ïe si ho váÏíme?

Shrnutí

Jednou vûtou vysvûtli, jak nás pfiíroda, vesmír a stavba lidského tûla vede více ke Kristu
a k jeho moudrosti.
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10. úkol T˘den od 3. do 9. prosince 2000

JAKO OTEC, JAKO DÍTù

Základní ver‰

„Radostné srdce hojí rány, kdeÏto ubit˘ duch vysu‰uje kosti.“ Pfi 17, 22

Lidsk˘ hnûv je obvykle rozumem nepochopiteln˘

V˘znamn˘ podnikatel si v jídelním voze objednal ‰vestkové buchty. âí‰ník se po chvíli vrá-
til s omluvou, Ïe právû do‰ly. MuÏ se na ãí‰níka rozkfiiãel: „Vy nevíte, Ïe mluvíte s jedním
z nejãastûj‰ích zákazníkÛ této trati?“ âí‰ník na nejbliÏ‰í zastávce vystoupil, aby onomu
podnikateli sehnal poÏadované buchty. KdyÏ mu je donesl, ten se na nû s odporem podí-
val a fiekl: „Odneste to pryã! UÏ na nû nemám chuÈ.“

BoÏí hnûv, o kterém mluví Písmo, je v‰ak nûco zcela jiného. Nikdy není iracionální (ira-
cionální = rozumem nepochopiteln˘). BÛh neponiÏuje ãlovûka, není veden sobectvím. BoÏí
hnûv vypl˘vá z jeho postoje k hfiíchu a je to jeden z jeho prvkÛ lásky. Pokud by nemûl hfiích
v nenávisti a nestaral se o hfií‰níka, zpochybnilo by to pravost jeho lásky.

Hnûv, pomsta, hádky – to v‰e niãí fyzické zdraví a duchovní vitalitu. Naopak, pozitivní
postoj, optimismus a spokojenost podporují lidské zdraví a jeho duchovnost. Má hnûv
místo v Ïivotû kfiesÈana? Co je Biblí chápáno pod pojmem hnûv? Na tyto otázky se poku-
síme odpovûdût v úkolech tohoto t˘dne.

T˘den ve zkratce

1. ·Èastn˘, zdrav˘, posvûcen˘
2. Hnûv, sváry a pomsta I
3. Hnûv, sváry a pomsta II
4. BoÏí hnûv
5. BoÏí odpovûì na hfiích
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Nedûle 3. prosince

··ËËAASSTTNN¯̄,,  ZZDDRRAAVV¯̄ AA PPOOSSVVùùCCEENN¯̄

B˘t ‰Èastn˘m je jednou z nejvût‰ích lidsk˘ch tuÏeb. Nane‰tûstí vût‰ina lidí odmítá spole-
ãenství s Bohem, které je zdrojem pravého ‰tûstí. Kniha Pfiísloví nás chce pfiivést zpût k to-
muto ‰tûstí.

1. Jaké v˘hody máme z toho, kdyÏ dokáÏeme vychutnat ‰tûstí? Pfi 17,22; 18,14;
12,25; 15,15

Hebrejské slovo pfieloÏené jako radostné (srdce) znamená ‰Èastn˘, spokojen˘. Nejedná se
o nûjakou nevázanou hluãnou zábavu, ale o pocit pokoje a osvobození od hfiíchu a viny. Je
to zároveÀ spokojenost s Ïivotními okolnostmi, které spoãívají spí‰e na postoji srdce neÏ
na hodnotû majetku. JeÏí‰ to vyjádfiil následovnû: „Îivot je víc neÏ pokrm a tûlo víc neÏ
odûv“ (L 12,23).

„Pesimista Ïije s takov˘m bfiemenem minulosti, které nemÛÏe zmûnit, a v takov˘ch oba-
vách z budoucnosti, kterou nezná, Ïe mu to brání moudfie proÏívat pfiítomnost, kterou jako
jedinou mÛÏe ovlivnit...

Radostné a spokojené srdce dokáÏe nalézt potû‰ení v maliãkostech, které vdûãnû pfiijí-
má. Zapomíná na problémy minulosti a s radostí a dÛvûrou se dívá do budoucnosti, pro-
toÏe je v rukou milujícího nebeského Otce.“ (3BC 1000)

V˘zkumy prokázaly, Ïe u sklíãeného ãlovûka dochází k poklesu bíl˘ch krvinek, které hra-
jí dÛleÏitou roli v imunitním systému. Îal tedy oslabuje schopnost organismu bojovat
s chorobami.

2. Kdo najde pravé ‰tûstí? Mt 5,3-12

3. MÛÏe b˘t ãlovûk naplnûn pokojem a ‰tûstím, kdyÏ napfi. ztratil zamûstnání, nebo
se mu na pracovi‰ti (ve ‰kole) smûjí kvÛli tomu, Ïe je vûfiící, ãi se nûkdo z jeho
blízk˘ch stal úãastníkem váÏné dopravní nehody?
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Jako otec, jako dítû Pondûlí 4. prosince

HHNNùùVV,,  SSVVÁÁRRYY AA PPOOMMSSTTAA

1. Co je dÛvodem hádek podle následujících ver‰Û?

Pfi 13,10 ______________________________________________________________

Pfi 17,19 ______________________________________________________________

Pfi 22,10 ______________________________________________________________

Pfi 26,20 ______________________________________________________________

Pfi 30,33 ______________________________________________________________

BoÏí nenávist není totoÏná s lidskou nenávistí. Není v ní duch sobecké pomstychtivosti,
protoÏe hfiích je BoÏí pfiirozenosti naprosto cizí. To je dÛvod, proã Bible uãí, Ïe BÛh nená-
vidí leÏ a sváry (Pfi 6, 16.19). V nebi neexistuje nesoulad a Hospodin povolává ãlovûka do
vzájemného spoleãenství s ním a s bliÏními.

„Líbí-li se Hospodinu cesty ãlovûka, vede ku pokoji s ním i jeho nepfiítele“ (Pfi 16,7).
JeÏí‰ rovnûÏ uãil, jaká nebezpeãí v sobû skr˘vá hnûv (Mt 5,21-24), a proto nám nafiídil,
abychom nepfiátele milovali (v. 44).

2. Jak popsal ·alomoun ãlovûka, kter˘ se nechá snadno unést hnûvem? Pfi 14,17.29;
19,19

Pfiestaneme-li se ovládat, ztratíme kontrolu nad vlastním my‰lením. Reagujeme rychleji,
neÏ jednáme. I kdyÏ moÏná pozdûji litujeme toho, co jsme fiekli, podle knihy Pfiísloví jsme
se stali blázny. Popudlivost a hnûv se pak snadno stanou návykem. TEV (Today’s English
Version) pfiekládá text Pfi 19,19 takto: „Je-li nûkdo popudliv˘ k hnûvu, nech ho nést ná-
sledky. Pokud jej vysvobodí‰, bude to muset udûlat znovu.“

V˘bu‰nost je návratem k nezralému zpÛsobu reagování. Jedin˘m fie‰ením je dovolit
Bohu, aby ovládal na‰i mysl i srdce, protoÏe „BÛh nám bude v‰ím, pokud mu to dovolí-
me.“ (OHC 131)

3. Zvyky jsou dÛleÏitou souãástí na‰eho Ïivota. Proã se bez nich neobejdeme?
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Úter˘ 5. prosince

HHNNùùVV,,  SSVVÁÁRRYY AA PPOOMMSSTTAA IIII

1. KdyÏ se dva lidé neustále zraÀují, jak je moÏno prolomit kruh akce a reakce? Pfi
20,22; 24,29

Pokud se obû strany fiídí principem „za uráÏku je‰tû vût‰í uráÏku“, vzájemná nevraÏivost ni-
kdy neustane. Takov˘ zpÛsob jednání niãí lidsk˘ Ïivot. Vûci by se mohly zmûnit, to by ale
ãlovûk musel b˘t ochotn˘ odpustit. NezáleÏí ani tak na tom, kdo spor zaãal, ale kdo jej
ukonãí. Lidé, ktefií dokáÏou ovládat svÛj hnûv, si zaslouÏí pochvalu. Podle Pfi 16,32 jsou
lep‰í neÏ „bohat˘r“ ãi „dobyvatel mûsta“.

Schopnost pfiekonat zatrpklost a odpustit tomu, kdo nám ublíÏil, pochází od Pána:
„âekej na Hospodina a on tû zachrání“ (Pfi 20,22). Pros, vûfi a uchop vítûzství, které zaslí-
bil Kristus. (1 J 5,2-5)

„Je pravda, Ïe i Kristovi následovníci mohou b˘t spravedlivû rozhofiãeni. Spravedliv˘
hnûv se zmocÀuje jejich srdce, kdyÏ vidí, Ïe lidé zneuctívají Boha a jeho sluÏbu, a kdyÏ tu-
pí nevinné. Takov˘ hnûv, kter˘ vzniká z dotãené mravnosti, není hfiíchem. Ti v‰ak, ktefií se
rozhofiãují nebo pohor‰ují pfii kaÏdé sebemen‰í pfiíleÏitosti, otevírají svá srdce satanovi.
Musíme z du‰e vypustit v‰echnu hofikost a nepfiátelství, chceme-li b˘t v souladu s nebem.“
(TV 310)

2. Na jakém principu máme budovat vzájemné vztahy? ¤ 14,13

Jsou na tvé Ïivotní cestû pfiekáÏky, které ti brání udrÏovat dobré vztahy s lidmi? I kdyÏ se
pfiíãiny nedají objektivnû posoudit, BÛh ví, jak se s nimi vypofiádat. „Jsme-li obûÈmi okol-
ností, nikdy nedosáhneme dokonalosti kfiesÈanského charakteru. Musí‰ okolnosti ovládat
a nesmí‰ jim dovolit, aby ony ovládly tebe. KristÛv kfiíÏ ti dodá potfiebnou sílu.“ (3T 47)

3. Co se ti nejvíce osvûdãilo pfii fie‰ení nûjakého sporu ãi nedorozumûní? Co bys do-
poruãil lidem v obdobné situaci?

70

10. úkol



Jako otec, jako dítû Stfieda 6. prosince

BBOOÎÎÍÍ HHNNùùVV

„Jak se jako kfiesÈan nemám rozhnûvat? Proã se potom hnûvá BÛh?“ Na tuto otázku exis-
tuje vícero odpovûdí. Typická, ale povrchní a tedy i nepfiesná zní: „BÛh je Vládce a Pán v‰e-
ho, má tedy právo dûlat si to, co se mu zlíbí. Takto se nesmí‰ ptát!“ Druh˘m extrémem je
odpovûì: „Co tím myslí‰? BÛh – a hnûvat se? VÏdyÈ to je v protikladu s jeho povahou. BÛh
by pfiece nikdy nikoho nezranil!“

Obû odpovûdi jsou problematické. První pfiedstavuje nebeského Otce jako moudrého
a mocného, ale souãasnû váÏného a autoritativního diktátora, kter˘ nemá ãas zaobírat se
na‰imi otázkami. Opaãn˘m pólem je pfiedstava Boha jako shovívavého táty, kter˘ brání to-
mu, aby byli vydáni ãinitelé nepravosti a dovolí, aby se vûci vyvíjely svou cestou.

Ani jeden z tûchto obrazÛ není zcela pravdiv˘.

1. âeho se mohou lidé doãkat, kdyÏ nepÛjdou po cestû spravedlnosti? Pfi 11,5.23

Písmo uãí, Ïe jen spravedliv˘ bude Ïít s Kristem (Mt 25,46; Îd 12,14) . Hfií‰ník, kter˘ od-
mítne pfiijmout Kristovu moc odpou‰tûjící hfiíchy a promûÀující Ïivot a nepfiijme dar jeho
spravedlnosti, nemá Ïádnou nadûji na vûãnost (Zj 20,9.15).

2. Co MojÏí‰ vidûl a sly‰el, kdyÏ mu BÛh zjevil svou slávu? Ex 34,5-7

3. O jak˘ch dvou prvcích BoÏí lásky mÛÏeme ãíst v Ex 34,7?

4. Nejsi rád tomu, Ïe BÛh nespûchá s hnûvem, kdyÏ si vzpomene‰ na to, kolikrát jsi
ho zklamal?
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âtvrtek 7. prosince

BBOOÎÎÍÍ OODDPPOOVVùùëë NNAA HH¤¤ÍÍCCHH

1. Vãera jsme pfiem˘‰leli nad obrazem Boha v Ex 34,5-7. Je tento popis v souladu
s jeho soudy popsan˘mi v následujících textech? Gn 6,5-7.11-13; 18,32; 19,24.25;
Ex 11,4-7

„Zdrojem ve‰kerého milosrdenství je BÛh... Neptá se, zda jsme hodni jeho lásky, ale zahr-
nuje nás bohatstvím svého slitování, abychom my byli dobr˘mi. Nemstí se, nechce tres-
tat, ale zachraÀovat. Projevy pfiísnosti v jeho opatfieních slouÏí k záchranû hfií‰níkÛ... Je
pravdou, Ïe BÛh nenechá viníka bez trestu (Ex 34,7), ale chce ho zbavit viny.“ (MB 22)

JeÏí‰ ukázal nejen sv˘m uãením, ale i sv˘m Ïivotem, jak˘ je BÛh (J 14, 9). BÛh z Kázání
na hofie i BÛh potopy je tatáÏ osoba (2 Pt 3,5.6; Îd 13,8). Nejdokonaleji se BÛh zjevil
v JeÏí‰i Kristu. Tragická pfiítomnost hfiíchu ve svûtû si v‰ak velmi ãasto vyÏadovala jeho zá-
sah. Jednalo se o extrémní pfiípady, jako byla potopa nebo Sodoma. Morální úpadek civi-
lizace se stal hrozbou lidstva. ProtoÏe BÛh je dokonal˘ v charakteru, moudrosti, lásce
i spravedlnosti, nemÛÏe dûlat nic jiného, neÏ s absolutní spravedlností fie‰it problém hfií-
chu, jehoÏ nositelem je hfií‰ník (Îd 10,30). Golgota dokonale zjevila a potvrdila jeho spra-
vedlnost (J 3,16-21).
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Jako otec, jako dítû Pátek 8. prosince

DDOOPPOORRUUââEENNÉÉ SSTTUUDDIIUUMM

V knize Touha vûkÛ si pfieãti kapitolu Kázání na hofie.

Diskusní otázky

1. Jak mÛÏeme lidem pomoci v pfiijetí posvûcení, které je základem skuteãného ‰tûs-
tí?

2. Jakou roli má spokojenost v duchovním Ïivotû ãlovûka?

3. Jak˘ je vztah mezi hudbou a náladou a mezi hudbou a jednáním ãlovûka?

4. Proã bychom mûli Pánu Bohu dovolit, aby z nás sejmul ve‰kerou tíhu zatrpklosti
a hnûvu?

Shrnutí

·tûstí a spokojenost jsou poklady nedozírné ceny. KristÛv pokoj pfievy‰uje v‰echno, co
nám mÛÏe nabídnout tento svût. Nic ho nemÛÏe naru‰it, protoÏe není závisl˘ na vnûj‰ích
okolnostech. PfiestoÏe nám mnozí lidé znepfiíjemÀují Ïivot a pfiestoÏe okolo nás je plno hnû-
vu a svárÛ, ná‰ pokoj nám nemÛÏe nic naru‰it, protoÏe v na‰em nitru pfieb˘vá Kristus.
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T˘den od 10. do 16. prosince 2000

P¤ÍTEL
DO KAÎDÉHO POâASÍ

Základní ver‰

„Kdo chodívá s moudr˘mi, stane se moudr˘m, kdeÏto tomu, kdo se pfiátelí s hlupáky, se
povede zle.“ Pfi 13,20

Existuje více druhÛ pfiátel

KdyÏ redaktor jistého ãasopisu vyhlásil soutûÏ o nejlep‰í definici pfiítele, dostal tisíce od-
povûdí. Napfiíklad: „Pfiítel je ãlovûk, se kter˘m se mÛÏeme rozdûlit o radost i bolest.“ „Pfiítel
vÏdy rozumí na‰emu mlãení.“ Komise nakonec vybrala jako vítûznou tuto definici: „Pfiítel
je ãlovûk, kter˘ vstoupí tehdy, kdy cel˘ ostatní svût utíká.“

Skuteãn˘ pfiítel je poklad nesmírné ceny. Fale‰n˘ pfiítel nebo ãlovûk s posunut˘m Ïeb-
fiíãkem hodnot pfiedstavuje velké nebezpeãí. Pfii v˘bûru pfiátel nám BÛh nabízí urãitá pravi-
dla. 

Potfiebujeme rozvíjet na‰e sociální vûdomí, abychom dokázali b˘t pfiáteli tam, kde nás
budou potfiebovat a kde budeme moci slouÏit potfiebám druh˘ch. Je to na‰e pfiednost, zod-
povûdnost i duchovní dar. V úkolu pro tento t˘den se dozvíme, Ïe teologie pfiátelství v so-
bû zahrnuje: 1. spoleãenství s tûmi, ktefií uznávají tytéÏ hodnoty a sdílejí totéÏ pfiesvûdãe-
ní, 2. pohostinnost, která pfiivádí dal‰í ke Kristu, 3. laskavost k cizincÛm.

T˘den ve zkratce

1. Skuteãn˘ pfiítel
2. Pfiítel nebo blázen?
3. Rány nebo polibky?
4. Spásná hodnota pohostinnosti
5. Laskavost k cizincÛm, hostÛm a chud˘m
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Pfiítel do kaÏdého poãasí Nedûle 10. prosince

SSKKUUTTEEââNN¯̄ PP¤¤ÍÍTTEELL

1. Proã BÛh stvofiil Adamovi spoleãnici? Gn 2,18

Hluboko v srdcích lidí se skr˘vá touha po spoleãenství. Adam ji vnímal v zahradû Eden je‰-
tû pfied stvofiením Evy. Ani v‰echny krásy ráje nemohly naplnit jeho potfiebu blízkého ãlo-
vûka, se kter˘m by se mohl podûlit o lásku. Pouze na jednom místû se v Písmu v souvis-
losti se stvofiitelsk˘m t˘dnem uvádí, Ïe nûco nebylo dobré. „Není dobré, aby ãlovûk byl
sám“ (Gn 2,18). KdyÏ jsou muÏ a Ïena v manÏelství souãasnû nejlep‰ími pfiáteli – tehdy je
manÏelství smysluplné. Není vût‰ího poÏehnání, neÏ kdyÏ manÏel mÛÏe mít s manÏelkou
stejné zájmy, dûlit se o radost, problémy i Ïal. Mít partnera, kter˘ je zároveÀ blízk˘m pfiíte-
lem, duchovnû obohacuje na‰e Ïivoty.

Svobodní mohou podobnou zku‰enost proÏít s opravdov˘m pfiítelem. KaÏd˘ potfiebuje
nûkoho, s k˘m mÛÏe probrat nejdÛvûrnûj‰í záleÏitosti, podûlit se o smutek i radost. Apo‰tol
Pavel mûl takov˘ vztah se sv˘mi spolupracovníky (Fp 4,3). ProtoÏe nás BÛh stvofiil jako
spoleãenské bytosti, naplnûní Ïivota najdeme jen ve vztazích k druh˘m.

2. Které srovnání vyzvedává hodnotu pfiátelství? Jakou radu nám dává ·alomoun?
Pfi 27,9.10

VoÀavky a rÛzné masti byly i tehdy velmi drahé. Byly sloÏeny pfieváÏnû z olivového oleje,
sladk˘ch pfiíchutí, Ïivice a aromatick˘ch pfiísad. Uchovávaly se v alabastrov˘ch nádobách
a v Palestinû byly vyhledávan˘m zboÏím. 

Nûktefií pfiátelé jsou podobni spí‰e lacin˘m voÀavkám – snadno se s nimi seznámíte,
snadno odejdou. Jako vÛnû vzácného a kvalitního parfému vydrÏí velmi dlouho, tak i kfies-
Èansk˘ pfiítel inspiruje nadûji a víru. Takov˘ pfiítel má cenu zlata.

3. Jak bys definoval skuteãného pfiítele?
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Pondûlí 11. prosince

PP¤¤ÍÍTTEELL NNEEBBOO BBLLÁÁZZEENN??

1. Podle jak˘ch zásad si máme vybírat pfiátele? Pfi 13,20

âasto jsme posuzováni podle toho, jaké pfiátele máme okolo sebe. Je pravda, Ïe na‰imi
pfiáteli jsme ovlivÀováni, a dokonce pfiebíráme nûkteré jejich charakterové rysy. Lidé, které
máme rádi, nás formují. Láska má promûÀující moc (2 K 3,18). A právû proto, Ïe na nás
mají pfiátelé takov˘ vliv, máme si je moudfie vybírat.

2. Proã jsme knihou Pfiísloví varováni pfied pfiátelsk˘mi pouty s urãit˘m druhem lidí?
Pfi 24,1.2

I kdyÏ nemÛÏeme zmûnit na‰e srdce ãi ovládnout nûkteré na‰e touhy, máme svobodnou
vÛli odevzdat se do BoÏích rukou. „MÛÏeme se rozhodnout slouÏit Bohu... Potom nás je-
ho vliv povede tak, aby na‰e pfiedsevzetí i ãiny byly v souladu s jeho vÛlí. Tak se celá na‰e
pfiirozenost podfiídí moci JeÏí‰e Krista.“ (MH 176)

Blízké pfiátelství s tûmi, ktefií neslouÏí JeÏí‰i, je urãit˘m rizikem. Pfiijímáme totiÏ podvû-
domû nûkteré jejich návyky a názory. Pfiíli‰ dÛvûrné pfiátelství s tûmi, jejichÏ morální a etic-
ké normy nejsou v souladu s evangeliem, mÛÏe mít na ná‰ Ïivot velmi neblah˘ vliv.

3. Jak si mÛÏe kfiesÈan zachovat svou morální bezúhonnost a zároveÀ zachraÀovat
druhé pro Krista, kdyÏ víme, Ïe pfiátelství s nevûfiícími skr˘vají urãitá nebezpeãí?
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Pfiítel do kaÏdého poãasí Úter˘ 12. prosince

RRÁÁNNYY NNEEBBOO PPOOLLIIBBKKYY??

1. Co nám kniha Pfiísloví fiíká o skuteãném pfiátelství? Pfi 27,6

Záludné polibky pfiipomínají Jidá‰ovu zradu. V jakém protikladu proti nûmu stojí Pfiítel, kte-
r˘ „byl proklán pro na‰i nevûrnost, zmuãen pro na‰i nepravost“ (Iz 53,5). „Îelezo se ostfií
Ïelezem a jeden ostfií tváfi druhého“ (Pfi 27,17). 

Aby byla na‰e zku‰enost s budováním vztahÛ v‰estranná, uveìme si tfii druhy pfiátel:
1. Pfiítel – vrstevník je nûkdo, s k˘m se mohu podûlit o své ideály, plány, názory.
2. Pfiítel – vzor je ãlovûk, kter˘ zosobÀuje cíle, jeÏ jsme si vytyãili, a kter˘ nám umí mou-

dfie poradit.
3. Pfiítel – jemuÏ jsme my vzorem. I kdyÏ nám zfiejmû takov˘ vztah nepfiinese mnoho v˘-

hod, nemûli bychom se mu bránit.

2. Proã je rada textu v Pfi 17,9 tak dÛleÏitá? Proã je pfiátelství niãeno kritikou a po-
mluvami?

„KfiesÈan‰tí rodiãe by nemûli dovolit, aby se v jejich rodinném kruhu dával prostor pomlu-
vám a aby v nûm padaly poznámky znevaÏující ãleny sboru.“ (5T 242)

3. âím se mohou kfiesÈan‰tí pfiátelé navzájem obohatit? Jak mÛÏeme tyto zásady
uplatnit ve vztahu ke sv˘m pfiátelÛm?
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Stfieda 13. prosince

SSPPÁÁSSNNÁÁ HHOODDNNOOTTAA PPOOHHOOSSTTIINNNNOOSSTTII

I kdyÏ by na‰imi nejlep‰ími pfiáteli mûli b˘t kfiesÈané, pûstování pfiátelsk˘ch vztahÛ s lidmi
jiného zamûfiení se mÛÏe stát prostfiedkem k tomu, abychom jim mohli pfiedstavit správn˘
vztah k Bohu.

1. Jak˘ vztah bychom mûli mít vÛãi na‰im nepfiátelÛm podle Písma? Pfi 25,21-22

2. Kter˘mi slovy vyjádfiil tutéÏ my‰lenku Kristus? Mt 5,43-45

Pfiátelství mÛÏe zachránit hodnû lidí. Ke Kristu mÛÏeme pfiivést i ty, ktefií adventistickému
poselství vÛbec nerozumûjí, protoÏe ho zvûstujeme jazykem své spoleãenské vrstvy.
ZÛstaneme-li izolováni, neochotní a neschopni pfiizpÛsobit se jejich prostfiedí, na‰e posel-
ství je neosloví. JeÏí‰ se scházel s hfií‰níky, za coÏ ho náboÏen‰tí vÛdcové té doby kritizo-
vali (L 5,30-32). On v‰ak vûdûl, Ïe jeho sluÏbu potfiebují. Kristus hfiích nikdy nezlehãoval
ani neospravedlÀoval. NezúãastÀoval se lacin˘ch zábav a nepfiebíral jejich Ïivotní styl.
Vefiejnû se v‰ak postavil proti pûstování pocitu nadfiazenosti a v˘luãnosti farizeÛ. Názornû
nám ukázal, jak je moÏné i takové lidi, které spoleãnost zavrhla, zachránit pro jeho králov-
ství.

„Pfiíklad Krista, jenÏ spojoval svÛj zájem se zájmy lidstva, by mûli následovat v‰ichni,
ktefií hlásají jeho slovo, a v‰ichni, ktefií pfiijali evangelium jeho milosti. Nemáme se zfiíkat
spoleãenského styku. Nemûli bychom se stranit druh˘ch. Abychom získali pfiíslu‰níky
v‰ech spoleãensk˘ch vrstev, musíme se s nimi st˘kat v‰ude, kde Ïijí. Zfiídkakdy nás totiÏ
vyhledají sami.“ (TV 152)

3. Máte ve sbofie spoleãné sobotní poho‰tûní i pro neãleny? Pokud ano, jak˘ v˘sle-
dek to pfiineslo? Jak˘ sociální program by tvÛj sbor mohl iniciovat?
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Pfiítel do kaÏdého poãasí âtvrtek 14. prosince

LLAASSKKAAVVOOSSTT KK CCIIZZIINNCCÒÒMM,,  HHOOSSTTÒÒMM AA CCHHUUDD¯̄MM

1. Jak by jednotliví ãlenové tvého sboru mohli uskuteãnit rady zaznamenané v Pfi 21,13
a 31,20?

Pfiem˘‰leli jste uÏ ve va‰í skupinû napfi. nad tím, jak pomoci bezdomovcÛm? Nûkterá sdru-
Ïení uÏ zaãala s realizací speciálního programu pro pomoc tûmto lidem. Co konkrétního
bys mohl udûlat ty, abys jim pomohl?

2. Co spoleãného nalezneme v následujících textech? ¤ 12,10-13; 1 Pt 4,9.10

„Tato napomenutí jsou ãasto zanedbávána... Ani mezi na‰imi bratry a sestrami nemá po-
hostinnost takové místo, jaké by si zaslouÏila. Chybí nám druÏnost a je v nás velmi málo
ochoty roz‰ífiit ná‰ rodinn˘ stÛl o dvû, tfii místa navíc... Neoãekávan˘ host ocení srdeãné
pfiivítání víc neÏ pfiípravu velkolepé hostiny.“ (3T 343)

„S láskou pfiijímejte i ty, ktefií pfiicházejí odjinud – tak nûktefií, aniÏ to tu‰ili, mûli za hos-
ty andûly“ (Îd 13,2).

3. Jak bys chtûl nûkteré z v˘‰e uveden˘ch rad aplikovat do svého Ïivota?
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Pátek 15. prosince

DDOOPPOORRUUââEENNÉÉ SSTTUUDDIIUUMM

O pfiíkladech skuteãného pfiátelství si pfieãti nûkteré z následujících textÛ: Rt 1,6-18; 1 S
18,1-4; 2 Kr 2,1-3; Mt 27,55.56; L 1,39-45

Diskusní otázky

1. Jak mohou vzájemné pfiátelství udrÏovat a rozvíjet manÏelé?

2. Co je pfiíãinou bigotnosti (fanatická zboÏnost, svatou‰kovství) a pocitu v˘luãnosti?

3. Moderní nepfiátelé nejsou hladoví ani Ïízniví. Jak˘m jin˘m zpÛsobem jim mÛÏe-
me poslouÏit?

4. Které dal‰í typy cizincÛ by se mohly stát stfiedem zájmu tvého spoleãenství?

Shrnutí

Struãnû si zopakuj oblasti teologie pfiátelství, které jsme probírali v jednotliv˘ch ãástech
úkolu pro tento t˘den.
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12. úkol T˘den od 17. do 23. prosince 2000

PÍT Z VLASTNÍ NÁDRÎE

Základní ver‰

„Klamavá je líbeznost, pomíjivá krása; Ïena, jeÏ se bojí Hospodina, dojde chvály.“ Pfi 31,30

ManÏelství je vztah na cel˘ Ïivot

V malém vesnickém kostele konãil svatební obfiad. Kazatel doprovázel novomanÏele ke
vchodu kostela, kde ze stropu visel provaz, kter˘ slouÏil k rozeznûní zvonÛ. Duchovní jej
vloÏil novomanÏelce do rukou se slovy: „Dfiíve neÏ odejdete, nevûsta má moÏnost roze-
zvuãet kostelní zvon.“ KdyÏ se o to pokusila, zjistila, Ïe je na tûÏk˘ zvon pfiíli‰ slabá. Potom
se kazatel obrátil na Ïenicha a poÏádal ho, aby nevûstû pomohl. Spojen˘mi silami se zvon
rozeznûl a v‰em v okolí oznamoval, Ïe zaãali nov˘ Ïivot. Nakonec jim pastor fiekl: „Nikdy
na spoleãné cestû Ïivotem nezapomeÀte, Ïe kdyÏ budete tahat spolu, mÛÏete rozezvuãet
i zvony.“

T˘den ve zkratce

1. ManÏelství – dar nebeského Otce I
2. ManÏelství – dar nebeského Otce II
3. Potû‰ení z partnera
4. Svárliv˘ partner
5. Ideální partner
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Nedûle 17. prosince

MMAANNÎÎEELLSSTTVVÍÍ ––  DDAARR NNEEBBEESSKKÉÉHHOO OOTTCCEE II

1. Jak mÛÏe ãlovûk nalézt moudrého, citlivého a chápajícího partnera? Pfi 19,14

„Co BÛh spojil.“ Poslední ãást ver‰e mÛÏe b˘t pfieloÏena také takto: „Od Hospodina je Ïe-
na, která jedná prozíravû.“ PÛvodní hebrejské slovo znamená rovnûÏ jednat moudfie, s po-
chopením a s pfiehledem. Partner, kter˘ se skuteãnû takto chová, je darem od Pána. Nikdo
nezná na‰e potfieby lépe neÏ On a nikdo nemá takov˘ pfiehled a schopnost pfii v˘bûru
správn˘ch partnerÛ pro manÏelství. ProtoÏe je Bohem lásky, dává partnerÛm, které v man-
Ïelství spojil, v‰echno potfiebné. Proã je tedy dobr˘ partner BoÏím darem? ProtoÏe se nej-
dfiíve odevzdal Bohu. Moudrost, pochopení a ãistota jsou v biblickém smyslu dary JeÏí‰e
Krista. Duch svat˘ má moc k sobû pfiitáhnout dvû odevzdané du‰e.

2. Co se odehrálo pfied oãima Adama je‰tû pfied stvofiením Ïeny a proã? Gn 2,18-23

„Proto opustí muÏ svého otce i matku svou a pfiilne ke své Ïenû a stanou se jedním tûlem“
(v. 24). Tûmito slovy BÛh prohlásil, Ïe Adam s Evou tvofií jednotn˘ celek. 

Fyzická jednota muÏe a Ïeny je vyjádfiením úplného propojení jejich ÏivotÛ. Jsou spoje-
ni jak fyzicky, tak i du‰evnû, citovû a duchovnû. Láska, o kterou se dûlí, je jedineãná. Dva
se stali jedním.

Jednota cílÛ a zámûrÛ je základem úspû‰ného manÏelství. Lze ho dosáhnout díky pfie-
b˘vání Ducha svatého v srdcích obou partnerÛ.

3. Jak bychom mûli jednat s na‰imi partnery, rodiãi i pfiáteli, kdyÏ si uvûdomíme, Ïe
jsou BoÏím darem?
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Pít z vlastní nádrÏe Pondûlí 18. prosince

MMAANNÎÎEELLSSTTVVÍÍ ––  DDAARR NNEEBBEESSKKÉÉHHOO OOTTCCEE IIII

Vztah mezi Kristem a jeho církví ukazuje na bohatství duchovní jednoty, která má existovat
mezi muÏem a Ïenou (Ef 5,21-31).

Jako je moÏn˘ duchovní Ïivot jen díky jednotû s Kristem, tak i manÏelská jednota je úpl-
ná pouze tehdy, je-li tvofiena Kristem. Pouze ten dÛm zÛstane stát, kter˘ je postaven na
spravedlnosti (Pfi 12,7).

1. Co udûlal pád do hfiíchu se vztahem prvních rodiãÛ? Gn 3,16

2. Jakou radu dává apo‰tol Pavel muÏÛm – manÏelÛm? Ef 5,25-33

Pavel poukazuje na skuteãnost, Ïe manÏelství není zfiízeno na jednostranném podfiízení se.
To má b˘t vzájemné. MuÏ má milovat svou Ïenu tak, jako Kristus miluje svou církev – obû-
toval se za ni. Text v Ef 5,25-33 zavazuje manÏela k je‰tû vût‰ímu odevzdání se manÏelce,
neÏ v pfiedcházejících ver‰ích poÏadoval od Ïeny ve vztahu k muÏi.

Jedním z cílÛ evangelia je obnovení manÏelského vztahu na úroveÀ harmonie a rovnosti
tak, jak tomu bylo v zahradû Eden. ManÏel, kter˘ se chová jako domácí diktátor, nenásle-
duje biblick˘ ideál. Názor, Ïe manÏelka se musí poslu‰nû podfiídit v‰em muÏov˘m poÏa-
davkÛm, mÛÏe b˘t pfiíãinou velmi ne‰Èastného manÏelství. Îena má b˘t rovnocenn˘m part-
nerem pfii rozhodování a muÏ by mûl brát v potaz její pocity.

3. „NenuÈme partnera k tomu, aby dûlal jen to, co si pfiejeme. Tím si vzájemnou lás-
ku neudrÏíme.“ (MH 361) Jak mÛÏe‰ uplatnit tento princip ve sv˘ch vztazích?
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Úter˘ 19. prosince

PPOOTTùù··EENNÍÍ ZZ PPAARRTTNNEERRAA

1. Jaké varování pfied nemorálním jednáním nám zanechal ·alomoun? Pfi 2,1.16-19;
5,1-13; 6,23-33; 7,4-27

Biblické uãení o morálce se vÏdy povaÏovalo za staromódní a nesluãitelné s poÏadavky mo-
derní spoleãnosti. BÛh nám v‰ak ve své milosti dal morální zákon jako ochranu proti fy-
zickému utrpení, citové nestabilitû a duchovní prázdnotû. 

JestliÏe se Ïije sexuálním Ïivotem mimo manÏelství, aÈ uÏ se jedná o pfiedmanÏelsk˘ ne-
bo mimomanÏelsk˘ vztah, oslabuje to duchovní i emocionální zdraví ãlovûka a je to v roz-
poru s BoÏí vÛlí.

BÛh odpustí kaÏdému, kdo ãiní upfiímné pokání. Jizvy v‰ak zÛstávají. Je to varování pro
ty, kdo si myslí, Ïe kdyÏ jim BÛh odpustil, Ïe se to obejde bez bolestn˘ch následkÛ (Pfi 9,13-
18). ·alomoun nám v souvislosti s tímto nebezpeãím radí: „Pij vodu z vlastní nádrÏe... Buì
poÏehnán tvÛj zdroj, raduj se z Ïeny svého mládí“ (Pfi 5,15.18).

2. Jak roz‰ifiuje JeÏí‰ovo uãení sedmé pfiikázání? Mt 5,27-30

„Kristus poukazuje na skuteãnost, Ïe charakter ãlovûka není ani tak urãován vnûj‰ími
podnûty, jako spí‰e vnitfiním postojem. Vnûj‰í skutek pouze odráÏí, co je uvnitfi... jednodu-
‰e je v˘razem vnitfiního rozhodnutí.“ (5BC 336-337)

3. Jak˘ postoj bys zaujal ve sboru vÛãi tomu, kdo zhfie‰il v morální oblasti? Pomlou-
val a odsoudil bys ho? Nebo bys hledal zpÛsob, jak mu pomoci? VzpomeÀ si, jak
tûmto lidem pomáhal JeÏí‰.
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Pít z vlastní nádrÏe Stfieda 20. prosince

SSVVÁÁRRLLIIVV¯̄ PPAARRTTNNEERR

1. Co nám fiíkají následující ver‰e o problému s partnery, ktefií mají sklon k hádkám? 

Pfi 27,15 ______________________________________________________________

Pfi 21,9 ______________________________________________________________

Pfi 21,19 ______________________________________________________________

„Stfiechy, kter˘mi protékala pfii de‰ti voda, byly na Blízkém v˘chodû bûÏné. Neustálé kapá-
ní pÛsobilo na obyvatele domu jako poznámky mrzuté Ïeny... Ve starovûké Palestinû mo-
hl ãlovûk vût‰inu roku proÏít pohodlnû na stfie‰e svého domu... ·alomoun fiíká, Ïe je lep‰í
b˘t vystaven˘ de‰ti a vûtru, neÏ jazyku ha‰tefiivé Ïeny.“ (3BC 102.1012.1018)

2. Jaká rada urãená v‰em kfiesÈanÛm se obzvlá‰tû hodí na uhádaného partnera?
Ef 4,29

Obnova vztahu mÛÏe probûhnout nûkolika zpÛsoby. Mrzut˘ ãlovûk se mÛÏe rozhodnout, Ïe
odevzdá se srdce i jazyk Bohu a Ïe bude fiíkat pouze to, co posluchaãÛm pfiinese pokoj.
BÛh má moc uskuteãnit takové rozhodnutí. Nápomocn˘ mÛÏe b˘t i manÏelsk˘ partner.
Slova pochvaly a ocenûní zmírní podráÏdûnost a zlou náladu. UÏ to, Ïe je projeven zájem
a snaha pomoci, je pro toho druhého úÏasn˘m povzbuzením.

3. Jak by mohla tvá laskavá slova pomoci nûkomu, kdo má sklon k ha‰tefiivosti?
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âtvrtek 21. prosince

IIDDEEÁÁLLNNÍÍ PPAARRTTNNEERR

„Îenu stateãnou kdo nalezne?“ (Pfi 31,10). Text nefiíká nic o tom, Ïe takové Ïeny nejsou,
ale Ïe jich není mnoho. Ve skuteãnosti bychom se mûli ptát, kdo mÛÏe b˘t stateãn˘m ãlo-
vûkem. Pokud to dovolíme, BÛh mÛÏe kaÏdého z nás udûlat stateãn˘m a vybudovat v nás
charakter, kter˘ obstojí v povinnostech a zkou‰kách kaÏdodenního Ïivota.

1. Jakou hodnotu má odváÏn˘ ãlovûk? Pfi 31,10

Perly patfií mezi královské drahokamy. Jsou nezamûnitelné a velmi vzácné.

2. Jak se v Ïivotû odváÏného ãlovûka projevují následující charakterové rysy?

Snaha, úsilí (Pfi 31,13.17.18.27) ____________________________________________

Zdatnost (v. 14.16.24) __________________________________________________

Starostlivá péãe (v. 20.26) ________________________________________________

Krása (v. 22.25) ________________________________________________________

3. Jak bys pfieloÏil do dne‰ního jazyka následující slova „stará se o vlnu a o len“
(v. 13)?

4. Jak by mûli kfiesÈané jednat se sv˘m partnerem, kter˘ nejenÏe není vûfiící, ale na-
víc je i nelaskav˘ a hrub˘?
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Pít z vlastní nádrÏe Pátek 22. prosince

DDOOPPOORRUUââEENNÉÉ SSTTUUDDIIUUMM

Které biblické postavy odpovídají popisu odváÏné Ïeny z 31. kapitoly knihy Pfiísloví?

Diskusní otázky

1. V ãem spoãívá dÛleÏitost ·alomounov˘ch rad, které se t˘kají manÏelek a Ïen, kdyÏ
víme o jeho svazcích s pohansk˘mi Ïenami?

2. Jak bychom mûli reagovat na moderní spoleãenské trendy, které se t˘kají sexuál-
ní oblasti?

Shrnutí

Úkol tohoto t˘dne je‰tû jednou promysli a shrÀ ho s pomocí následujících otázek:

1. Jak se mohu podílet na budování takov˘ch vztahÛ, které budou pro mé okolí po-
Ïehnáním?

2. Nejsem svému partnerovi v manÏelství, pfiíteli ãi spoluvûfiícím spí‰e pfiekáÏkou
neÏ pomocí?

3. Jsem hádav˘ typ ãlovûka, ãi dokonce mrzout? Mohu zmûnit nûkteré své reakce na
urãité podnûty? Kdybych to dokázal, nepfiineslo by to do vzájemného partnerské-
ho Ïivota víc ‰tûstí a pohody?

87



T˘den od 24. do 30. prosince 2000

BEZ O¤EZÁVÁNÍ VINNÉHO
KMENE NEBUDOU HROZNY

Základní ver‰

„MÛj synu, na mé nauãení nezapomínej, aÈ tvé srdce pfiíkazy mé dodrÏuje.“ Pfi 3,1

Bez kfiíÏe není koruna slávy

„KdyÏ zaãíná jaro, vinafi si fiíká: ‘Jak jsem rád, Ïe uÏ je zima za námi. Teì uÏ nebudu mít
Ïádné starosti. V‰echno nádhernû pokvete, brzy bude léto.’ Vtom v‰ak pfiichází zahradník
a noÏem zaãíná ofiezávat ratolesti. Vinafi zaãal kfiiãet: ‘Co to dûlá‰, to je vraÏda!’ Zahradník
klidnû odpovídá: ‘Neboj se, nic nezabíjím. Kdybych to ale neudûlal, stal by ses terãem po-
smûchu, protoÏe by se ti skoro nic neurodilo.’ KdyÏ po nûkolika mûsících bylo moÏno vi-
dût nádherné stfiapce hroznÛ, vinafi se obrátil k zahradníkovi a fiekl: ‘Dûkuji ti za tvoji péãi
o vinohrad i o mne. I kdyÏ to tím noÏem trochu bolelo...’“ (T. Dewitt Talmage)

T˘den ve zkratce

1. Rodiãovství
2. Disciplína
3. Nepohrdej radami
4. Co BÛh nenávidí
5. ZáleÏitost srdce
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Bez ofiezávání vinného kmene nebudou hrozny Nedûle 24. prosince

RROODDIIââOOVVSSTTVVÍÍ

„RodiãÛm je svûfien velik˘ úkol – v˘chova dûtí pro nesmrtelnost... Îádná jiná práce nevy-
Ïaduje vût‰ích schopností, neÏ je v˘chova dûtí a mládeÏe.“ (ChG 38.39)

1. Jak˘ je v˘znam slova zasvûÈ z Pfi 22,6?

„·alomoun nefiekl: ‘¤ekni svému dítûti o cestû, po které by mûlo jít tak, aby se z ní ani ve
stáfií neodklonilo.’ On fiekl: ‘ZasvûÈ uÏ chlapce.’“ (ChG 38) Dítû se neuãí jen z toho, co usly-
‰í, ale také ze zku‰eností, pfiíkladÛ a ilustrací. Pfii v˘chovû bychom mûli pouÏívat co moÏ-
ná nejrozmanitûj‰í metody v˘uky.

V‰eobecnû platí, Ïe dítû, které nese‰lo z dobré cesty, mûlo správnou v˘chovu. JenÏe Ïi-
vot dítûte není ovlivnûn pouze rodiãovskou v˘chovou. I dítû, které mûlo doma velmi dob-
rou v˘chovu, si mÛÏe pozdûji vybrat vlastní – zlou cestu, protoÏe má svobodnou vÛli.
Biblick˘ text urãuje v‰eobecn˘ princip, ale v˘jimky jsou moÏné.

2. Co nám o vztahu mezi rodiãem a dítûtem fiíkají následující texty?

Pfi 10,1 ______________________________________________________________

Pfi 27,11 ______________________________________________________________

Pfi 28,7 ______________________________________________________________

Pfi 29,15 ______________________________________________________________

Pfi 30,11-14 ____________________________________________________________

BÛh lidem dává svobodnou vÛli. Z tohoto pohledu jsme strÛjci vlastního osudu. Pfiíãinou
‰patné cesty potomkÛ nemusí b˘t vÏdy zanedbaná nebo nesprávná v˘chova. Sám BÛh
ztratil tfietinu své nebeské rodiny a nemûl na tom Ïádnou vinu. Pfies to v‰echno na bedrech
otcÛ a matek leÏí velká zodpovûdnost.

3. Jaké vlivy, kromû rodiãovské v˘chovy, je‰tû pÛsobí na dûti? Jak fungují a proã
jsou ãasto tak úãinné?
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Pondûlí 25. prosince

DDIISSCCIIPPLLÍÍNNAA

1. Co fiíkají následující texty o potfiebû disciplíny pro dûti? Pfi 3,11.12.24

Hospodin nás vede k disciplínû, protoÏe nás miluje. ProtoÏe my milujeme své dûti, mûli by-
chom je vést podobnû.

Tûlesné tresty by se nikdy nemûly zvrhnout ve fyzické násilí. KdyÏ selhaly v‰echny v -̆
chovné metody a pouÏití fyzického trestu se zdá nevyhnutelné, mûjme na pamûti, Ïe jaké-
koliv fyzické násilí nebo zneuÏití síly je v rozporu s Kristov˘m duchem a s poselstvím jeho
slova. Trest, kter˘ je vykonán v hnûvu, je v posledku pfiíãinou zatrpklosti a odporu.

Mluvte se sv˘m dítûtem. Je to citlivá lidská bytost, která pozitivnû odpovídá na projevy
lásky a zájmu. Nûkteré dûti jsou tak citlivé, Ïe fyzick˘ trest mÛÏe po‰kodit jejich sebevûdo-
mí. „Otcové, nedráÏdûte své dûti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a napomenutích na-
‰eho Pána“ (Ef 6,4).

„NedráÏdûte.“ „Má-li mít poslu‰nost vyÏadovaná od dûtí morální základ, je tato rada
velmi dÛleÏitá. Paralelní pasáÏ v listû Kolosk˘m doplÀuje dÛvod – aby nebyly malomyslné.“
(6BC 1041)

„Spoleãná rodinná modlitba je velk˘m poÏehnáním a má velkou moc, kdyÏ se modlíme
za na‰e dûti spolu s nimi. KdyÏ mé dûti provedly nûco zlého, laskavû jsem s nimi o tom
promluvila, pomodlili jsme se spolu – a pak uÏ nebylo nutné je trestat. Jejich srdce byla
obmûkãena díky modlitbû a prosbû o pfiítomnost Ducha svatého.“ (ChG 525)

2. Co bys jako rodiã mohl zlep‰it pfii v˘chovû sv˘ch dûtí?

3. Jak by se uvedené principy mohly uplatnit ve vztahu zamûstnavatel – zamûstna-
nec, uãitel – student, anebo pfii udûlování církevní káznû chybujícím ãlenÛm?
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Bez ofiezávání vinného kmene nebudou hrozny Úter˘ 26. prosince

NNEEPPOOHHRRDDEEJJ RRAADDAAMMII

Nezávislost je jedním z prvkÛ lidské pfiirozenosti. Máme pocit, Ïe sami dokáÏeme úspû‰nû
zvládnout kaÏdou situaci. Ve snaze dûlat vûci po svém ãasto zapomínáme na Krista.

1. Na co ãasto zapomínáme pfii na‰em rozhodování? Pfi 16,25 (srovnej s Jr 10,23)

JeÏí‰ fiekl: „Beze mne nemÛÏete ãinit nic“ (J 15,5). Spolehnutím se na jeho moc v‰ak mÛ-
Ïeme vykonat v‰e, co od nás oãekává (Fp 4,13). Stát se disciplinovan˘m uãedníkem JeÏí‰e
Krista v sobû zahrnuje ustaviãnou závislost na nûm.

Text v Pfi 15,25 fiíká, Ïe „po‰etilci se zdá, Ïe je jeho cesta pfiímá, kdeÏto kdo poslouchá
rady, je moudr˘.“ Tragick˘ pfiíklad k uvedenému ver‰i nacházíme v poslední kapitole knihy
SoudcÛ. Smutná zpráva podtrhuje hrozné dÛsledky Ïivota nezávislého na Pánu Bohu.
„V tûch dnech nemûli v Izraeli krále. KaÏd˘ dûlal, co uznal za správné“ (Sd 17, 6). V‰ude
vládl zmatek a násilí. Kde byli skuteãní BoÏí svûdkové? Následovat BoÏí rady byli ochotni
jen nûktefií. Proto vládla nejednota a nesoulad. BÛh v‰ak zÛstává svrchovan˘m vládcem
pfies v‰echny podobné situace. „BÛh vládne nad zemí i pfies nesoulad a zmatky, které zde
panují. Sv˘m boÏsk˘m zrakem v‰e sleduje. Z ticha nekoneãné vûãnosti pfiikazuje, co ve své
prozfietelnosti pokládá za nejlep‰í.“ (MH 417)

2. Jak˘m radám se máme vyhnout? Pfi 16,22; Jb 38,2

Izajá‰ (8,20) nám doporuãuje, abychom si v‰echny rady ovûfiili Písmem, a Jan (14,26)
radí, abychom v kaÏdé situaci prosili o vedení Duchem svat˘m. Budeme-li pozornû na-
slouchat, zjistíme, Ïe BÛh má pro nás vÏdy pfiipravenou cestu. Dostaneme-li se do situa-
ce, ve které se nám bude velmi tûÏko rozhodovat o tom, co je správné a co bychom mûli
udûlat, o to víc se máme modlit a prosit o vedení Duchem svat˘m a hledat odpovûì
v BoÏím slovû.

3. Jaké rady usmûrÀují tvÛj Ïivot? Pomáhají ti jít správnou cestou?
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Stfieda 27. prosince

CCOO BBÒÒHH NNEENNÁÁVVIIDDÍÍ

1. Co BÛh nenávidí podle níÏe uveden˘ch textÛ?

Pfi 6,16-19 ____________________________________________________________

Pfi 15,26 ______________________________________________________________

Pfi 20,10.19.20.22 ______________________________________________________

„Pfiezíravé oãi“ (Pfi 6,17). „Vyvy‰ování sebe sama brání ãlovûku vyznat své hfiíchy a po-
kofiit se pfied Hospodinem. Takov˘ stav je pfiekáÏkou pro spasení.“ (3BC 967)

V jedné ze sv˘ch písniãek dûti zpívají: JeÏí‰ mû má rád, kdyÏ dûlám to, co mám. JeÏí‰
mû má rád i tehdy, kdyÏ jsem zl˘, aã je z toho smutn˘. Je to pravda? Ano, je! BÛh miluje
hfií‰níka, ale nenávidí hfiích. Problém spasení tkví v tom, jak zachránit hfií‰níka, aniÏ by pfii-
tom byla zlehãena závaÏnost hfiíchu. BÛh v‰ak na‰el cestu. JeÏí‰ zemfiel, abychom my mû-
li ‰anci Ïít. Díky jeho smrti na kfiíÏi jsme osvobozeni od zákona hfiíchu a smrti (¤ 8,2).

Je-li nûkdo svázan˘ s hfiíchem tak, Ïe se od nûj nechce odlouãit, pak musí poãítat s tím,
Ïe v okamÏiku, kdy bude hfiích zniãen, zahyne i on.

2. Jak˘ má BÛh postoj k tûm náboÏensk˘m obfiadÛm a praktikám, které nejsou moti-
vovány láskou k nûmu? Pfi 15,8; 21,27; 28,9

Obûti a modlitby tûch, ktefií nemají k Bohu správn˘ vztah, jsou jen lacinou maskou. Pfiijímá-
li v‰ak hfií‰ník Kristovy zásluhy, pfiijímá BÛh i jeho sluÏbu. „A kdo ke mnû pfiijde, toho ne-
vyÏenu ven“ (J 6,37)

3. Proã vykonává‰ urãité náboÏenské obfiady? Je to tradice, nebo projev lásky
k Bohu?
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Bez ofiezávání vinného kmene nebudou hrozny âtvrtek 28. prosince

ZZÁÁLLEEÎÎIITTOOSSTT SSRRDDCCEE

1. Jak˘ vztah k Bohu pfietrvával u BoÏího lidu starozákonní doby a jak˘ v dobû
JeÏí‰ovû? Iz 29,13.14; Mt 15,7-9 V jaké mífie se uveden˘ problém projevuje
i dnes? Zj 3,14-20

Jsme Laodicea – jsme vlaÏní. Ná‰ problém pramení z na‰eho duchovního stavu. Hospodin
fiíká, Ïe by bylo lep‰í, kdybychom byli radûji studení. Rychleji bychom se totiÏ probudili,
poznali svÛj stav a hledali u nûj pomoc. Kdyby byla na‰e srdce skuteãnû naplnûna Duchem
svat˘m, byli bychom horcí. Pfiíli‰ ãasto se pokou‰íme mûnit pravidla a smûrnice namísto
toho, abychom se odevzdali Bohu.

Kde zaãíná BoÏí dílo promûny? „MÛj synu, na mé uãení nezapomínej, aÈ tvé srdce pfií-
kazy mé dodrÏuje“ (Pfi 3,1). B˘t zapsán v seznamu ãlenÛ nestaãí. „NezáleÏí na tom, co kdo
vyznával sv˘mi ústy. O vûãném Ïivotû rozhoduje povaha.“ (KP 74)

Vût‰ina BoÏího lidu je v okolních církvích a ãeká na hlas Ducha svatého, aby mohli vy-
jít. Budeme-li hledat Pána z celého srdce, dá nám svého Ducha, abychom mohli oslovit
upfiímné lidi a abychom jim dokázali zvûstovat závûreãné poselství záchrany.

2. Které léky na ná‰ duchovní stav nám nabízí nejvût‰í Lékafi? Ez 36,26.27;
¤ 7,14.24.25

„Kdo mÛÏe fiíci: ‘Zachoval jsem si ryzí srdce, jsem ãist˘, bez hfiíchu’?“ (Pfi 20,9). Nikdo
o sobû nemÛÏe fiíci tato slova, protoÏe „v‰ichni zhfie‰ili a jsou daleko od BoÏí slávy“
(¤ 3,23). Nebuìme v‰ak malomyslní. Kristus mÛÏe odstranit kaÏdou pfiekáÏku a naplnit
v‰echny na‰e potfieby. Dívejme se na nûj.
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Pátek 29. prosince

DDOOPPOORRUUââEENNÉÉ SSTTUUDDIIUUMM

V knize V˘chova si pfieãti kapitolu Budování charakteru.

Diskusní otázky

1. Jak˘ je nejlep‰í zpÛsob uplatÀování disciplíny a proã?

2. V ãem spoãívá na‰e osobní zodpovûdnost v hlásání evangelia?

3. Jak vychovával JeÏí‰ své uãedníky?

Shrnutí

My‰lenky tohoto t˘dne shrÀ pomocí následujících otázek:

1. Jak pfiedstavuji Boha dûtem, se kter˘mi se setkávám?

2. Jsem závisl˘ na Kristu ve v‰em, co dûlám?

3. Uãím se i ze zku‰eností jin˘ch, nebo si v‰echno musím vyzkou‰et?

13. úkol



Zkratky biblick˘ch knih podle âEP 
1BC Seventh-day Adventist Bible Commentary, sv. 1

1IB Interpreters Bible
KP Kralick˘ pfieklad

POUÎITÉ ZKRATKY

Díla E. G. Whiteové

ChG Child Guidance
CP Counsels to parents
CS Counsels on Stewardship
FChE Fundamentals of Christian 

Education
MH Ministry of Healing
OHC Our Hight Calling
SDG Sons and Daughters of God
TM Testimonies to Ministers
1T Testimonies for the Church
T Temperance

CK Cesta ke Kristu
KP Kristova podobenství
MB My‰lenky z hory 

blahoslavenství
PK Proroci a králové
PP Patriarchové a proroci
VLB Vítûzství lásky BoÏí
Vych V˘chova
TV Touha vûkÛ

O autorovi
Virginie Davidsonová Ïije se sv˘m manÏelem Jimem v Kennewicku (stát Washington). Její manÏel je vûdec-

k˘m pracovníkem. Dcery Karolina a Becky studují.
Virginie dala pfiednost rodinû. ·est mûsícÛ pracovala jako grafiãka v místní tiskárnû. Pak tuto práci opustila.

Doma zaãala rozvíjet svÛj smysl pro krásu a vytváfiela mozaiky z barevného skla. V kaÏdém jejím díle jakoby by-
lo napsáno: Soli Deo Gloria (Jedinû Bohu patfií sláva).

I dnes, kdyÏ uÏ její dcery vyrostly a jsou z nich studentky, dává Virginie pfiednost práci v domácnosti. Má tak
více pfiíleÏitostí psát a vydávat svûdectví.

Jim a Virginie jsou tfietí a ãtvrtou generací adventistÛ. Milují svou církev a aktivnû se zapojují do práce v míst-
ním sboru. Navíc jsou aktivními ãleny vûdecké asociace, která se zab˘vá zkoumáním dÛkazÛ, které podporují ví-
ru ve stvofiení.

O spoluautorovi
Ernest H. J. Steed si letos pfiipomíná ãtyfiicetileté jubileum svého kazatelského pÛsobení v Církvi adventistÛ

sedmého dne a padesát pût rokÛ práce v církvi. Je vnukem Josefa Steeda, misionáfie Jihopacifick˘ch ostrovÛ,
kter˘ uvûfiil adventistickému poselství skrze pastora J. O. Corlissa v Adelaidû roku 1888.

Ernest pracoval zpoãátku jako prÛkopník v Austrálii, která je souãástí Jihopacifické divize CASD. 
Spolu s manÏelkou Rodou, dûtmi Lincolnem, Leonií a Martinem pfii‰el do USA, kde více jak dvaadvacet rokÛ

pracoval na Generální konferenci jako vedoucí oddûlení zdraví a pfiedseda mezinárodní komise, která se zab˘vá
prevencí proti alkoholismu a drogové závislosti.

E. Steed se stal znám˘m pfiedev‰ím díky spolupráci s OSN a WHO (svûtová zdravotnická organizace) v ob-
lasti zdraví a stfiídmosti. Byl hlavním organizátorem ‰esti svûtov˘ch kongresÛ o prevenci na Andrewsovû univer-
zitû.

SSbbíírrkkyy  vvee  44..  ããttvvrrttlleettíí  22000000

Misijní dary budou slouÏit pro evangelizaãní projekty Transevropské divize.
Dary 13. soboty jsou urãeny pro potfieby Teologického semináfie.
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1. Globální misie
2. BoÏí dílo v Angole: Poãet obyvatel: 10 130 000

Poãet sborÛ: 688
Poãet ãlenÛ: 186 641

3. Adventistická mládeÏ a dûti v Euroafrické divizi

ZZááppaaddyy  sslluunnccee

ZZkkrraattkkyy  bbiibblliicckk˘̆cchh  kknniihh  ––  ppooddllee  ââEEPP

den  hodina

06. 10. 18.32

13. 10. 18.17

20. 10. 18.03

27. 10. 17.49

den  hodina

03. 11. 16.37

10. 11. 16.26

17. 11. 16.17

24. 11. 16.09

den  hodina

01. 12. 16.04

08. 12. 16.01

15. 12. 16.01

22. 12. 16.04

29. 12. 16.08

ãervenec srpen záfií

Star˘ zákon:

Gn První MojÏí‰ova 
(Genesis) 

Ex Druhá MojÏí‰ova 
(Exodus)

Lv Tfietí MojÏí‰ova 
(Leviticus)

Nu âtvrtá MojÏí‰ova 
(Numeri)

Dt Pátá MojÏí‰ova 
(Deuteronomium)

Joz Jozue
Sd SoudcÛ
Rt Rút
1 S První Samuelova
2 S Druhá Samuelova
1 Kr První Královská
2 Kr Druhá Královská
1 Pa První 

Paralipomenon

2 Pa Druhá 
Paralipomenon

Ezd Ezdrá‰
Neh Nehemjá‰
Est Ester
Jb Jób
Î Îalmy
Pfi Pfiísloví
Kaz Kazatel
Pís PíseÀ písní
Iz Izajá‰
Jr Jeremjá‰
Pl Pláã
Ez Ezechiel
Da Daniel
Oz Ozeá‰
Jl Jóel
Am Ámos
Abd Abdijá‰
Jon Joná‰
Mi Micheá‰

Na Nahum
Abk Abakuk
Sf Sofonjá‰
Ag Ageus
Za Zacharjá‰
Mal Malachiá‰

Nov˘ zákon:

Mt Matou‰
Mk Marek
L Luká‰
J Jan
Sk Skutky apo‰tolÛ
¤ ¤ímanÛm
1 K První list 

Korintsk˘m
2 K Druh˘ list 

Korintsk˘m
Ga Galatsk˘m
Ef Efezsk˘m

Fp Filipsk˘m
Ko Kolosk˘m
1 Te První list 

Tesalonick˘m
2 Te Druh˘ list 

Tesalonick˘m
1 Tm První list 

Timoteovi
2 Tm Druh˘ list 

Timoteovi
Tt Titovi
Fm Filemonovi
Îd ÎidÛm
Jk List JakubÛv
1 Pt První list PetrÛv
2 Pt Druh˘ list PetrÛv
1 J První list JanÛv
2 J Druh˘ list JanÛv
3 J Tfietí list JanÛv
Ju List JudÛv
Zj Zjevení Janovo


