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ÚVOD KE KNIZE OZEÁSE PROROKA
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Ozeášova kniha přináší poučení o lásce i o zkla
mání, a proto je aktuální i pro naši současnou dobu. 
Má. co říci každému z nás osobně, našim rodinám 
i celé církvi. Většina učenců se shoduje v otázce au
torství, za autora je považován prorok OzeáŠ. Žil 
pravděpodobné v severní části Izraelského království, 
protože znal a často používal místní názvy jako Jiz- 
reel. Gilgál, Ráma a Gileád. Několikrát také píše 
o Samaří, ale nezmiňuje se o Jeruzalému, který byl 
na jihu v Judském království.

OzeáŠ začal působit někdy před rokem 753 př. Kr. 
a prorocký úřad vykonával po dobu šedesáti let. Žil 
ve velmi temném údobí dějin Izraele. To nám hod
ně napovídá o problémech, kterými procházel a o ne
návisti a o pozici, se kterou se jako Boží posel setká
val.

První tri kapitoly knihy popisují jeho vlastní ro
dinu a manželství. Bůh sám tím ilustroval skutečnost, 
jak Izrael zarmucoval svou nevěrností nebeského 
Otce. V následujících kapitolách odsuzuje nevěru Iz- 
raele a přináší Bohu ujištění o lásce a milosrdenství. 
Buh rád přijme zpět Izraelce, když se odvrátí od 
svých zlých cest.

Kniha Ozeáše byla napsána před mnoha staletími, 
ale obsahuje pravdy, které platí dodnes. Zaslouží sl 
naši pozornost a modlitební zkoumání, protože nám 
pomáhá plněji pochopit zápas mezi dobrem a zlem 
1 v »w t • * že Bůh nenávidí hřích, a přece miluje
hříšníka.



1. úkol — 7. dubna 1990

BÚH SI ŽADA NAŠI 
POZORNOST

Základní verš: 5 Moj 28,1
Búh používal proroky, aby poukázal na hříchy své

ho lidu. Ukazoval je lidem tak konkrétné a drama
ticky, jak to vyžadovala skutečnost, a vždy znovu 
vyzýval lid k pokání a nápravě. Ozeášúv životní pří
běh s manželkou Gomer znázorňuje Boží nikdy ne
hasnoucí lásku.

I když proroci Často mluvili s velkou odvahou a 
přesvědčením, často se jejich úsilí minulo cílem. Iz
rael se Bohu stále tvrdošíjně zpronevěřoval. Během 
8. století př. Kr. Bůh povolal Amose, Ozeáše, Izaiáše 
a Micheáše, aby zachránil alespoň „pozůstatky“ svého 
lidu.

Ozeášúv příběh je názornou ilustrací toho, co Bůh 
vykonal v Ježíši Kristu pro naši spásu. Ukazuje však 
také, že lidé mohou najít v manželském svazku 
opravdové štěstí. Vztah k našemu životnímu partne
rovi je hned po vztahu ke Spasiteli tím nejdůleži
tějším, co máme budovat.

„Manželství podstatně ovlivňuje náš život na světě 
i v budoucím království. Ti, kdo uvažují o sňatku, 
by proto měli zvážit každý povahový rys, každou 
stránku osobnosti toho, s kým chtějí spojit svůj ži
votní soud. Každý krok k manželství by měl být 
naplněn skromností bez falše, upřímností a oprav
dovou snahou potěšit a oslavit Boha.“ (MH.359)
Boží spor s Izraelem
1. Co musel říci Ozeáš o mravním a duchovním stavu 
Izraele? Oz 4,1—2; 8,14 ‘

„Poslední léta Izraelského království, stiženého zlým 
osudem, byla poznamenána násilnictvím a krvepro
litím, jaké nemá obdoby ani v nejhorších dobách 
bojů a nepokojů za vlády Achaba. Po více než dvě
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století vládcové rozsévali vítr a nyní sklízeli vich
řici.“ (PK.183)
Uvedení proroka
Z. Za jakých okolností byl Ozeáš povolán k prorocké 
službě? Oz 1,1—2
V Ozeášově dobé se Izraelské i Judské království 
octlo v nebezpečí, že ztratí svou samostatnost. Jestli
že měli zůstat nadále jako Boží lid, jestliže aspoň 
„pozůstatky“ měly být zachráněny, Bůh musel na
vázat se svým lidem úzké spojení.
3. Proč Bůh používal proroky, když chtěl pokárat 
svůj lid nebo je ujistit o své lásce? Am 3,7; Z Par 
20,20

Můžeme s jistotou říci, že to byly právě proroci 
8. století př. Kr. a jejich následovníci, kteří způso
bili, že Izrael a Juda nezanikl v tomto období, kdy 
se celou oblastí přehnal proud dobyvatelů z Výcho
du. Proroci varovali před nadcházejícími událostmi 
a předpovídali to, co se později skutečné stalo. Ne
bylo to snad díky jejich prozíravosti či diplomacii 
nebo proto, že znali vojenskou strategii. Znali však 
důvěrně Boha, který sám řídí běh lidských dějin. 
Bez prorocké služby a zaznamenaného svědectví by 
nikdo nepřežil, nevrátil se ze zajetí ani neobnovil 
Izraele. Byla to blízkost krize a její následky, která 
způsobila, že proroky 8. století př. Kr. známe jako 
„píšící proroky“.
4. Co všechno zahrnovala služba proroka? 1 Koř 14,3

Mezi nejdůležitější úkoly proroka patřilo: předpo
vídat budoucnost, kterou zjevil Bůh; být často po
radcem vládních kruhů; veřejně kárat hříchy náro
da: usvědčovat jednotlivce z hříchu; povzbuzovat 
věřící v době krizí a vést je blíž k Bohu.
5. Co znamená jméno Ozeáš a co mělo připomínat 
současníkům?

Jméno Ozeáš znamená „Hospodin je Spasitel“. O- 
zeáš se octl v situaci, kterou nedlouho před ním před
pověděl prorok Amos. Přicházely pohromy a Ozeáš 
jako očitý svědek popisuje zkaženost, korupci a ne
věru Izraele. Jeho osobní životní tragédie mu pomohla



vykupujícíahlouběji pochopit podstatu odpuštění 
Boží lásky.

Ozeáš nám toho o sobě mnoho neprozrazuje. Zná
me pouze jméno jeho otce, ale zcela nám chybí ú- 
oaje o místě jeho narození, o pokolení, ze kterého 
pocházel, a o pozadí jeho rodinných poměrů. A přece 
dramatický děj této knihy nám pomáhá objevit vzác
nou povahu Božího muže.
Ozeášovo poselství
6. Co můžeme říci o zdroji Ozeášova poselství? Oz 
1,1—2

Ozeášova kniha by mohla být nazvána „Slovo Hos
podinovo“. Jen v první kapitole se čtyřikrát vysky
tuje „Hospodin řekl“. Větší část obsahu knihy obsa
huje Boží poselství Izraeli. Ozeáš je zde vlastně 
většinou jen zapisovatelem či tlumočníkem toho, co 
Bůh chtěl Izraeli sdělit.
7. Co je jádrem Ozeášova poselství? Oz 2,1—2

Ozeáš nepíše mnoho o svém dlouhém životě, ani 
o své službě. Líčí však, jak se Bůh snaží zachránit 
svůj lid před odpadnutím a jeho následky. Ukazuje, 
jak Bůh nenávidí hřích. Prohlašuje, že ten, kdo svých 
hříchů nelituje a setrvává v nich, nemůže být za
chráněn. Nade všechno vyzvedává Boží lásku a mi
lost vůči všem, kdo činí pokání.
8. Jaké protiklady nacházíme v textech Oz 1,9—11? 
Ozeáš nás uvádí do přítomnosti Boha, který nená
vidí hřích, a přece miluje hříšného a chybujícího 
člověka úžasnou láskou. Ozeášova kniha přináší po
pis mnoha krutých hříchů, vždy však následuje výz
va k pokání a ujištění o Boží lásce.
Ozcášův sňatek
9. Je Ozeášova zkušenost s Gomerou historicky pod
ložená? (Oz 1,2—9)

Někteří učenci nepřijímají Ozeášův příběh jako his
torickou zkušenost. Říkají, že se jednalo spíše o vi
dění anebo o znázornění podobností s izraelským 
národem. Biblický komentář církve adventistů píše: 
„Příběh je psán jako historický záznam. Chápeme
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jej tedy tak, jak je zaznamenán, protože neexistují 
žádné důkazy o opaku.“
10. Jak je možné, že Bůh přikázal, aby sl prorok 
vzal takovou ženu? Oz 1,2

Ekumenický překlad nazývá Gomeru „nevěstkou“. 
Jiné překlady říkají „smilnice“ nebo „cizoložnice“. 
Bůh si přál, aby jeho poselství bylo naprosto jasné, 
a proto vybral muže, který prožil, co to je lehko
vážnost a nevěra vlastní ženy. Mohl pak lépe po
chopit stav, ve kterém se nacházel národ izraelský. 
To, co udělal Bůh skrze Ozeáše pro Gomeru, ilustru
je, co chtěl učinit pro Izraele a jak chce jednat i dnes 
v náš prospěch. Ozeášův příběh je povzbuzením — 
protože je možné obnovit narušený vzah lásky.
11. Co všechno musí zvážit lidé, kteří vstupují 
manželství?

Volba životního partnera patří k nejdůležitějším 
krokům v lidském životě. Mladí lidé, kteří vstupují 
do manželství, mají uvažovat o tom, jaký bude je
jich domov, jaký bude mít vliv na ně, na jejich děti 
i na jejich okolí. Vliv rodiny přispívá buď k vzestu
pu, nebo k úpadku společnosti.
12. Za jakých okolností je lépe rozejít se ještě před 
sňatkem?

Pokud mladí lidé poznají, že se naprosto rozchá
zejí v názorech, že si nerozumí v podstatných vě
cech, že partner má závažné povahové kazy, kte
rých se buď nechce nebo nemůže zbavit, je lépe 
se rozejít, i když si již slíbili, že se vezmou. Nedo
mnívej se, že musíš dostát závazku slibu, když pa
rtnera nemůžeš milovat a vážit si ho. Je lépe rozejít 
se před sňatkem než po jeho uzavření.
13. Co chtěl Bůh říci Izraeli skrze děti, které po
rodila Gomera? Oz 1,3—9

Prvním dítětem byl syn Jezreel. Jeho jméno zna
mená „Bůh rozsívá“ nebo také „Bůh rozpráší“. Děv
čátko Lorucháma, což znamená „neomilostněná“, prav
děpodobně nebylo Ozeášovou dcerou. Pak se narodil 
chlapec Loami, který nebyl určitě synem Ozeáše. 
Loami totiž znamená „není to můj lid“. V této do
bě Gomera opustila Ozeáše a zanechala mu tři děti,
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z nichž pravděpodobně dvě nebyly jeho vlastní. Mu
sel jim být současně otcem i matkou. Dovedeme si 
představit, jak to působilo na lidi, když Ozeáš večer 
volal děti jejich jmény? Slyšeli každý den: „Bůh vás 
rozpráší a neomilostní, protože nejste jeho lid." Mu
seli si uvědomit, že jména dětí proroka popisovala 
jejich nedůvěru vůči Bohu a současně byla i varo
váním do budoucnosti.
14. Do kterých životních situací ještě promlouvá pří
běh proroka Ozoáše? 1 Kor 7,10.12—16

Ozeášova zkušenost je povzbuzením pro všechny, 
kteří vychovávají své děti v narušeném či neúplném 
manželství. I v nepříznivých okolnostech lze s Boží 
pomocí vytvořit podmínky pro spokojený život a pro 
zdravou výchovu dětí pro Boží království.

Ani největší prohřešek manželského soužití — ne
věra — nemusí být nutně pokynem k rozchodu a 
zničení domova. Bůh nás miluje neměnnou láskou, 
která dokáže odpouštět a umí dát druhému novou 
možnost.
Souhrn a naučení

Ozeášova kniha nám umožňuje hlouběji proniknout 
do problematiky velkého zápasu mezi dobrem a zlem. 
Živý Bůh je zde představen jako ten, kdo nenávidí 
a odmítá hřích i odpadnutí, ale přitom dokáže milo
vat hříšníka i zbloudilého Izraele. Příběh Ozeáše a 
Gomery nám ukazuje, kolik bolesti přivodí manže
lům nevěra a jak důležitá je pečlivá volba životního 
partnera na modlitbách.

Kdyby měl Ozeáš promluvit ke mně a k mému 
sboru, co by nám asi vytkl? Na co nemají zapome
nout lidé, kteří uvažují o uzavření manželství? Cím 
mohu přispět k tomu, aby mé manželství bylo krás
nější? Jak můžeme pomoci lidem, kteří procházejí 
problémy i krizemi v rodinném životě?



2. úkol — 14. dubna 1990

DVÉ NEBEZPEČÍ ŠŤASTNÉHO 
DOMOVA

Základní verš: Fil 2,3
Gomera způsobila manželovi a dětem mnoho utr

pení. Ozeáš jistě velmi trpěl, když odešla za svými 
milenci. Nevěra mezi manžely však také vždy zá
važným způsobem ovlivní děti.

Manželství je Božím požehnáním. Bůh nám dává 
životního partnera, s kterým můžeme prožívat nej- 
užší duševní i tělesné společenství. Toto úzké spo
lečenství důvěry je však narušeno, když dovolíme, 
aby do tohoto posvátného kruhu vstoupila třetí o- 
soba.

Bůh připravuje svůj lid pro život v čisté, dokonalé 
věčnosti. Příprava na něj začíná už dnes (Ž 24,3—5). 
Nenechme se ovlivnit hříchem, který se kolem nás 
rychle šíří.

Boží slovo označuje nevěru za hřích. Je to pře
stoupení sedmého přikázání. I když budeme žít v hří
chu jen „krátkou chvilku“, nevyhneme se jeho dů
sledkům (Žid 11,25). K nevěře může vést i zdánlivě 
nevinné jednání. Měli bychom se rozhodně vyvaro
vat nevhodně důvěrného chování k druhému pohlaví. 
Pavel nám připomíná, že jedinou bezpečnou cestou 
pro Boží dítko je vyhnout se zlému v každé podobě 
(1 Tes 5,22).

Napětí a problémy v manželství vyvolává řada fak
torů. Mohou to být finanční záležitosti, žárlivost, 
rozdílné názory v náboženské oblasti, nevěra, neu
spokojování sexuálních potřeb, rozdíly ve vzdělání, 
pýcha, neschopnost se dorozumět, zasahování příbuz
ných, ochabnutí vztahů, psychické stresj' či nedos
tatek uznání.

Uvedené problémy často pramení ze sobectví, které 
je kořenem mnoha nešťastných manželství. Také ne
zodpovědnost je častou příčinou mnoha hříchů v man
želství. Obojí ničí rodinnou pohodu a štěstí. To byly 
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také hlavní chyby, kterých se dopustil Izrael ve vzta
hu k Bohu a které jsou tak názorně ukázány na 
vztahu Gomery k Ozeášovi.
Sobectví — kořen problémů, hříchů a neštěstí.
1. Na co upozorňoval prorok Czeúš Izraele? Co jim 
vytýkal? Oz 10,1

Nejzávažnějším hříchem Izraelců bylo sobectví a 
soběstřednost. Písmo často přirovnává Izraele k vin
nému kmenu, který je krásně vzrostlý, ale přináší 
ovoce „jen pro sebe“. Sobectví narušilo vztah k Bo
hu. Cílem života národa nebylo oslavení a vyvýšení 
Boha, ale sebeuspokojení.
2. Cím dokázala Gomera své sobectví a nezájem o O- 
zeáše a o své děti? Oz 2,7

Z tohoto textu je zřejmé, že Gomera si zvolila 
život „volné lásky“. Většinu času trávila se svými 
milenci a z tohoto vzahu se jí narodily nemanželské 
děti. Pak už následovalo pouze utrpení. To, co pla
tilo o Gomeře konkrétně, platilo obecně o Izraeli. 
Gomera se provinila nevěrou vůči svému muži a Boží 
lid byl nevěrný Bohu. Oba si zvolili „jiné milence“.

Pro Gomeru byly prvořadé její touhy a vášně. Jako 
by ve vzdoru říkala „Mne nezajímá Ozeáš. Žiji si 
přece svůj život, a chci si ho užít, jak se mi líbí. Že 
z toho má problémy a trápí se, to mne nezajímá, je 
ío jeho věc.“ Gomera považovala jídlo, oblékání a 
chvilkové uspokojení za to nejdůležitější ve svém 
životě. Nezajímalo ji, že to zuboží a ochudí život je
jího manžela a jejich dětí.
3. Jakým způsobem Búh chrání štěstí rodiny a ce
listvost manželství? Co znamená výraz „nesesinilníš“?
2 Moj 20,14; Mat 5,27—32

Toto přikázaní nemluví jen o cizoložství nebo smil
ství, ale i o myšlenkách a přáních. Požaduje ne
jen čisté jednání, ale i čistotu srdce, čistotu úmyslů 
a citů. Kristus učil, že Boží zákaz považuje zlou 
myšlenku za stejný hřích jako nezákonný čin.
Křesťan a sobectví
4. Jakou radu nám dává apoštol Pavel, jak se mů
žeme vypořádat se sobectvím? Fil 2,2—5



Sobectví zmizí, když do srdce vejde Ježíš Kristus. 
Obrácený Pavel vyznal: „Žiji ovšem, ale to už ne
jsem já, ve mně žije Kristus.“ (Gal 2,20) Když jsou 
lidé naplněni sami sebou — svými touhami, progra
my, plány a názory, objevuje se sobectví. Požadují, 
aby se věci dělaly podle jejich představ. Mají jen 
málo ochoty podřídit se potřebám a způsobům ji
ných. Takové jednání podněcuje nejednotnost a zlou 
vůli.

„Naše já je nepřítelem, kterého se máme nejvíc 
obávat. Žádné jiné vítězství nebude tak cenné jako 
vítězství nad sebou.“ (MH.485)
5. Které nesobecké skutky a projevy mohou přispět 
ke Štěstí v křesťanské rodině? Gal 6,2 (Ef 4,32; 1 Tes 
4,9; Fil 2,3—4)
6. Co je naší jedinou nadějí v boji s vlastním so
bectvím? Kdo ml může pomoci, abych ve svém do
mově šířil víc lásky a pokoje? Kol 1,27 (Jan 15,5; 
Fil 2,5)

„Okázalé formální náboženství nemůže nahradit 
prostou víru a úplné odevzdání se Bohu. Nikdo se ne
může vlastní silou zbavit sobectví. Můžeme pouze 
svolit, aby v nás Kristus toto dílo vykonal. Pak se 
budeme modlit: Zachraň mne, Pane, i přes mé sla
bosti a sobectví. Vezmi si mé srdce, já ti je nedo
kážu odevzdat. Patří tobě. Očisti je a udržuj v čistotě, 
protože já to nedovedu. Formuj mne, přetvoř mne 
a povznes do Čistého prostředí, aby mým nitrem 
mohl protékat proud tvé lásky.“ (KP,91)

Jediné Kristus, když bude v našem srdci a bude 
mluvit našimi ústy a pracovat našima rukama, do- 
dokáže vnést do našich domovů pravé a trvalé štěstí 
a pohodu.
Nedostatek zodpovědnosti a narušení vztahů
7. V čem je manželská smlouva obdobou Boží smlou
vy ■ člověkem? Mal 2,14—15

Manželstvím vstupuje muž a žena do smluvního 
vzfahu mezi sebou navzájem, mezi sebou a společ
ností a mezi sebou a Bohem. Slibují si vzájemnou 
věrnost až do smrti. Tato smlouva je obrazem Boží 
smlouvy s člověkem. Bůh nám poskytuje záruku lás- 
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ky, věrnosti, odpuštění — všeho, co potřebujeme k ži
votu. Dokonce za nás dal sám sebe — v Ježíši Kris
tu. Právě tak máme i my sloužit druhým, odpouštět 
a milovat je. Máme odpovědnost — zůstat stejně věrní 
a vytrvalí, jako zůstává Bůh vůči nám. Sílu k tomu 
můžeme čerpat z nekonečného nebeského zdroje, ne- 
bot Bůh nám zaslíbil pomoc ve všem, co nejsme 
schopni učinit sami.

Tato smlouva nás povzbuzuje i zavazuje, abychom 
dokázali přijmout i rozdílné názory, a přece šli spo
lečně životem. Naučme se přiznat také své chyby. 
Dokažme říct „Mrzí mne, že jsem to udělal. Odpust 
mi, prosím.“ Takové přiznání není projevem slabosti, 
ale snahou vyřešit vzniklou situaci v lásce a poro
zumění.
8. Ozcáš chtěl přivést svou manželku zpět. Oč proto 
žádal své děti? Oz 2,2 (Král.)

Ve své úzkosti se Ozeáš obrací ke svým dětem, aby 
mu pomohly přivést matku zpět domů. Zkusme si to 
představit. Jak muselo Ozeášovi být, když prosí své 
děti, aby šly za svojí matkou, aby zanechala svého 
hříšného života a vrátila se domů. Hřích vždy pů
sobí bolest a rozdělení. Často hluboce raní nejen 
nevinné, ale i bezbranné děti.
9. S jakými důsledky musela Gromera počítat, když 
neuposlechla Ozeáše ani své děti? Oz 2,6—7

Tato slova jsou varováním pro Boží lid. Žijeme 
v ovzduší satanových svodů a klamů. Proto musí být 
naší obranou modlitba. Nepřítel svede a oklame kaž
dého, koho nechrání Kristova milost. Buďme na stráži 
před pokušením a nedejme mu příležitost, aby se 
uhnízdilo v našem srdci. Pak s Boží pomocí zvítězí
me.
10. Ovládne hřích člověka až ve chvíli pokušení, a- 
nebo se o výsledku boje s hříchem rozhoduje již

. dříve? Mat 5,28—30 (Rím 12,9)
„Když někdo hýčká a miluje nějakou zlou myšlen

ku, byt i sebetajnější, ukazuje to podle slov Ježíšo
vých, že v srdci takového člověka ještě vládne hřích. 
Je stále pod jeho vlivem a vězí v poutech nepra
vosti. Kdo nachází potěšení v nečistých věcech, li-
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a za své bližní? Jak 
mí bratři přinést do našich

NEJVĚTŠÍ LASKA
Základní verš: Oz 14,4

Vrcholným důrazem Ozeášovy knihy je Boží láska 
k chybujícím dětem. Bůh nás ujišťuje, že nás mi
luje (Iz 43,3) a že jeho láska je věčná. (Jer 31,3). 
Miluje nás bez předchozích podmínek. Neříká: „Když 
mne budeš milovat, budu tě milovat i já.“ Nebeský 
Otec dokázal svoji nepochopitelnou lásku tím, že za 
nás obětoval svého Syna, „když jsme ještě byli v hří-

buje si v nesprávných myšlenkách a chtivých po
hledech, možná pochopí skutečnou podstatu zla, které 
se skrývá v zákoutích jeho srdce, pohledem na do
konalý hřích a na jeho důsledky — hanbu a srdce- 
rvoucí žal. Zlo však nevzniká až v době nějakého 
zvláštního pokušení, kdy člověk snad padne do hroz
ného hříchu, to se pouze rozvíjí a navenek ukazuje, 
co se v srdci už dávno skrývalo. Na co člověk myslí, 
takový se stává, protože ze srdce vychází život. 
(MHB,49)
11. Jaké prostředky nám nabízí Písmo k úspěšnému 
boji se sobectvím a nezodpovědností? Řím 12,10 
(1 Koř 10,24; 2 Kor 5,14)
Souhrn a naučení

Hřích začal sobectvím. Každá nečistá myšlenka po
skvrňuje duši, narušuje smysl pro mravnost, a tak 
maří vliv Ducha svátého. Zatemňuje duchovní po
hled a člověk pak nevidí především Boží království. 
Kdo si chce uchovat jasné poznání duchovní pravdy, 
musí se vyvarovat každé nečistoty v myšlení a v řeči; 
Ti, kdo vyhradí ve svém srdci místo pro Ježíše 
Krista, poznají a budou šířit jeho lásku.

V čem jsem stále sobecký ve své rodině i ve svém 
okolí? Přijal jsem Boží smlouvu jako závazek osobní 
odpovědnosti za svou rodinu 
konkrétně mohu já i j 
domovů a sborů více porozumění, pokoje a štěstí?
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chu.“ (Rím 5,8) Boží láska je nezávislá na lidské 
odpovědi. Člověk ji může odmítat, ignorovat, posmí
vat se jí, ba dokonce tvrdit, že neexistuje. Bůh však 
má člověka stále rád.

Tuto lásku, která je „taková, jaký je Bůh,“ nám 
přibližuje Ozeáš. Píše na základě vlastní zkušenosti. 
Sám poznal bolest neopětovaného vztahu. Bezcitná 
toulavá Gomera pohrdala manželem i vlastními dět
mi. Přestože se jí Ozeáš snažil ukázat, že ji stále 
miluje, Gomera odmítala každý projev jeho lásky. O- 
zeáš byl dobrý pouze k tomu, aby se staral o děti.

Je to názorný obraz Boží lásky k odpadlému Iz
raeli. Navzdory velikému úpadku. Bůh stále Izraelce 
volal k návratu. Studujme dnes neomezenou Boží lás
ku k lidem, kteří se k Bohu obrátili zády.
Bůh dává Ozeášovi další příkaz
1. Co nám dokazuje, že Ozeáš svou nevěrnou ženu 
stále velmi miloval? Oz 3,2

Představme sl orientální trh s otroky a na něm 
Gomeru jako otrokyni. Hlasatel vyvolává prodejní ce
nu. Jak se asi cítila Gomera? Dražba vrcholí. Sku
pinou zájemců a diváků si klestí cestu Ozeáš a na
bízí stříbro a ječmen. S jakými pocity musel Ozeáš 
zápasit, když vykupoval svou ženu, která, klesla až 
na dno lidské bídy?
2. Jaké pocity prožívái hříšník v otroctví hříchu a 
když mu svítá naděje vysvobození? Ž 32,1—5

Tuto zkušenost prožilo mnoho lidí. Poznali sobectví, 
žádost, nedůvěru, hněv, strach a nakonec naději. Je
den autor napsal: „Láska přináší nejsladší radost na 
světě, ale také nej hlubší zármutek. Střepy sice při
pomínají krásu džbánku, když se jich však dotknete, 
pořežou vás.“

Pán Bůh přikázal Ozeášovi, aby vykoupil svou ne
věrnou ženu z otroctví. Tím ukázal, co udělal pro 
každého z nás skrze Ježíše Krista (1 Petr 1,18—19).
Boží nepodmíněná láska k Izraeli
3. Jakým způsobem projevoval Bůh svou lásku k Iz
raeli od vysvobození z Egypta až po první příchod



Ježíše Krista? 5 Moj 7,7—10 (2 103,13; Jan 3,16; Ef 
2,4—5)

O Boží lásce k člověku můžeš uvažovat každý den, 
můžeš zkoumat Písmo, abys to pochopil, a použít k to
mu všechny prostředky, které ti Bůh svěřil, sílu i čas 
— a přesto Boží milost a lásku nikdy plně nepo
chopíš. Jazyk to nedokáže popsat, ani pero vylíčit.
4. Apoštola Jana nazýváme inspirovaným apoštolem 
lásky. Jak definuje Boha, a ukazuje, že je nemožné 
plně postihnout jeho lásku k Člověku? 1 Jan 4,8; 3,1

„Když Jan pod vnuknutím Ducha svátého poznal 
výšku, hloubku a šířku Otcovy lásky k hynoucímu 
lidstvu, naplnila ho bázeň a úcta. .Hleďte, jak veli
kou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dět
mi Božími, a jsme jimi.* Jak vysoce jsou zde lidé 
hodnoceni.“ (CK.ll)
5. Jakým způsobem ukazuje Bůh ve své milosti a 
lásce Izraeli, co pro něj chce učinit? Oz 10,12 (13,9— 
10; 14,1)

Prorok upozorňuje svůj národ ještě jednou, že je 
nutné zanechat hříchů a obrátit se k Bohu. Ještě ne
bylo pozdě. Ale Čas volby už téměř vypršel. Na vý
chodě se začala stahovat mračna. Asýrie byla na 
vrcholu své moci a její zájem se brzy obrátí ke zka
ženému modlářskému izraelskému národu. Prorocká 
služba Ozeáše spadá až do doby Uziáše a pádu Sa
maří, ke kterému došlo v šestém roce kralování to
hoto panovníka (2 Král 18,9—10). Proto můžeme jeho 
poselství datovat do doby krátce před tím, než A- 
syřané dobyli Izrael.
6. Jakým způsobem Bůh bránil Gonieře, Izraelcům, 
ale i nám dnes, abychom nebyli ztraceni? Oz 2,6—7; 
12,10

Aby se člověk Bohu ztratil, je třeba vynaložit mno
ho vlastního úsilí. Takové úsilí vynakládala Gomera, 
Izrael a vlastně lidé ve všech dobách. Cesta hříchu 
není díky hlasu svědomí snadná, i když se jeví lá
kává. Hříšník se může Boží lásce bránit a vzpírat, 
pokud však nezůstane ve svém odboji, Kristus ho k so
bě přitáhne. Boží ujištění i varování vyjádřená Ozeá-
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velmi dlouho, 
me-

aby s ním navázal nové společenství?
12. Co chtěl Bůh říci Izraeli výrazem 
z Oz 3,3—4?

Odpuštění a zacelení ran často trvá
Tak byla do určité míry narušena intimní pouta 
zi Ozeášem a Gomerou. Stejně tak i Izrael, oddělený 
od svých „bohů“, od modloslužby, bude po „mnoho 
dnů“ zajetí oddělen od předností úzkého společenství 
s Bohem.

šem platí pro dnešní duchovní Izrael, stejně jako 
platilo pro Izrael v době Ozeášově.
Boží nepodmíněná láska k lidu poslední doby
7. Jaké ujištění má „pozůstatek věrných, že Bůh nás 
miluje stejně jako miloval Izraele? Mat 28,20 (Žid 
13,5)
8. Co říká Písmo o stavu tohoto zbytku Božích dítek? 
Zj 3,15—17

Nebeský pozorovatel přesně vystihuje současný stav 
církve. Poselství pro Laodiceu není poselstvím o po
koji a bezpečí. Popis je stručný a přesný. Před ves
mírem stojíme odhaleni takoví, jací jsme. A skutečnost 
není vůbec lichotivá.
9. Jak vyjadřuje Pravý svědek svou velkou lásku k li
du, který jej miluje? Zj 3,20—21

Slova výzvy jsou taktní, a přitom velmi otevřená. 
Buďme Bohu vděčni za tuto část poselství Laodicejské . 
církvi. Varuje před odsouzením, a přitom zůstává 
jednou z nejvroucnějších a nejpůsobivějších výzev 
k hříšníkovi. To není pouhé beznadějné konstatová
ní o vlažnosti. Je to slovo povzbuzení, protože náprava 
je stále možná.
10. Jaké povzbudivé ujištění nám Ježíš zanechal pro 
naši dobu? Luk 19,10 (Jan 3,17)

Náš Spasitel nepřišel z nebe, aby zatratil člověka. 
Přišel nás zachránit; spasí všechny, kteří mu dovolí, 
aby svou přetvořující moc projevil v jejich životě. 
Naděje záchrany svítá i těm, kteří se nacházejí v ne
utěšeném stavu Laodiceje.
11. Jak vyzývá Bůh prostřednictvím Ozeáše svůj lid,

Oz 14,1—4
„mnoho dnů“
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rady pro Šťastné vztahy
Základní verš: Ef 4,1—2

Dobrá, přátelství a šťastné domovy nevznikají ná
hodou. Je nutné je systematicky a plánovitě budovat. 
Nezbytnými pomocníky jsou: správné jednání, vytrva
lost, pokora, schopnost odpouštět a samozřejmě mod
litba. Žalm 128 můžeme nazvat „žalmem šťastného 
domova“. Hovoří o tom, že štěstí každého člověka,

Čím větší byla bolest způsobená, hříchem, tím dé
le trvá naprosté odpuštění. Menší rány se zacelují 
rychleji. Když však hřích a neřestný život rozštěpí 
nitro lidské osobnosti, úplné uzdravení pak trvá vel
mi dlouho. Opravdově odpustit obvykle znamená pro
žít čtyři stadia: (1) bolest, (2) nenávist, (3) uzdravení 
a 4) znovusjednocení.

Pátý verš předpovídá, že po návratu ze zajetí bu
de mít Izrael už jen jednoho krále. Konečné napl
nění tohoto proroctví nastane, až přijde Pán Ježíš 
ve svém druhém příchodu a ustanoví své věčné krá
lovství.
Souhrn a naučení

Bůh nás miluje nevýslovnou láskou. Náš vztah k ně
mu se probouzí v okamžiku, kdy začneme chápat 
skutečnou šířku a délku, výšku a hloubku Kristovy 
lásky, která přesahuje vše.

Navzdory naší vlažnosti a hříchům nám říká: Na
vraťte se ke mně a já. vás uzdravím. — Co se ode
hrává v našem srdci a jak se mění náš vztah k Bohu, 
když tuto skutečnost domýšlíme? Zůstaneme dál ne
teční, spící, zajímající se pouze o sebe a o časné, 
pomíjivé věci?

Jaký je můj osobní postoj k výzvě ze Zj 3,20? Na
plňuje mé srdce opravdu láska, vidí ji lidé kolem 
mne? Jak bjřch se zachoval v obdobné situaci, ve kte
ré se octl Ozeáš? Co všechno máme učinit, aby naše 
manželství byla pevná a krásná?



at žije sám či v rodině, je závislé na jeho vztahu 
k Bohu. Ukazuje také, že i děti budou štastné, když 
Pán bude středem domova.

V tomto úkole se chceme hlouběji zamyslet nad 
tím, čeho jsme se při studiu Ozeášova proroctví pou
ze dotkli. Pokud uvedené principy budeme realizovat 
ve svém životě, utuží naše vzájemné vztahy a zkva
litní život v našich rodinách. /
„Svazek pokoje“
1. Co potřebujeme, abychom byli navzájem spoje
ni „svazkem pokoje“? Ef 4,2—3

Pán Búh nám prostřednictvím apoštola Pavla u- 
kazuje, že je to sjednocující vliv Ducha, který vy
tváří vazby pokoje. Vyzývá nás, abychom usilovali 
o pokoru, tichost, trpělivost a vlídnost. Tímto pev
ným svazkem jsou spojeni lidé, kteří milují Pána 
Ježíše.
2. Jakou vzácnou a stále platnou radu dal Búh Iz
raelcům již sedm století před Ozeášem? 5 Moj 10,12— 
13

Hluboký a opravdový vztah člověka je předpokla
dem dobrého a opravdového vztahu k lidem. Posluš
nost vůči Bohu je důkazem naší lásky. Bůh chtěl 
izraelskému národu bohatě požehnat, vyvýšit ho me
zi ostatními národy, aby se stal příkladem toho, co 
znamená štastné společenství s Bohem. Nutným před
pokladem musí být opravdový vztah k Bohu.

Kdyby Boží lid jednal podle této pravdy, ovlivnilo 
by to vztahy v rodinách i ve společnosti. Přebývá-li 
Boží láska v našich srdcích, poznávají to nejen naše 
rodiny, ale i lidé kolem nás. V našem chování si 
všimnou něčeho zvláštního, po čem každý člověk tou
ží — důvěry. *
3. Jak vyjádřil tuto radu Pán Ježíš? Co znamená 
„hledat především jeho království a spravedlnost“? 
Mat 6,33

Každý člověk potřebuje nalézt správný osobní vztah 
k Bohu. Má se ptát „Co je správné? Co mám dělat? 
Jak mám jednat?“ Boží vůle by měla být tím prv
ním a rozhodujícím v našem životě. Na prvním mís-
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ší i naše vzájemná láska.
4. Jak trvalý je svazek, který uzavřel Bůh se svým 
lidem? Na čem je založen? Oz 2,19—20

Izrael se vůči Bohu zachoval jako prodejná žena a 
ze své strany svůj vztah k Bohu ukončil. Presto Bůh 
svůj vztah k němu nezměnil. Nebeský ženich a man
žel uzavřel s církví, s věřícími vztah, který má trvat 
věčně. Proto i manželství, které je pouhým obrazem 
tohoto svazku, je nerozlučné. A pokud je založeno 
na stejné lásce, odpuštění, milosti a důvěře, pak ob
stojí, protože jeho základem je věčná Boží láska.
Pravá láska
5. Je možné milovat ty, kteří naši lásku odmítají a 
dokonce se stavějí nepřátelsky? Jsme toho vůbec 
schopni? Oz 3,1 (Mat 5,44—48)

Nejtěžší je milovat ty, kteří nás nenávidí a stavějí 
se nepřátelsky. Pravá láska nevzniká tím, že se sna
žíme milovat druhé. Člověk toho sám ze sebe není 
schopen, i kdyby si rozumově zdůvodnil potřebu a 
logiku takového jednání. Takovou lásku v nás muže 
vzbudit a posilovat jedině Pán Ježíš Kristus, který 
tuto lásku dokázal a dodnes prokazuje. Opravdově 
a nezištně milovat druhé — až na samou hranici 
možností — dokáže pouze Kristus, který chce přebývat 
v našich srdcích.
6. Co je neklamným znamením, že člověk prožil ob
rácení a v jeho srdci žije Kristus? 2 Kor 5,17 (1 Jan 
4,7—8; Jan 13,35)

Je mnoho „křesťanů“, kteří se tak pouze jmenují, 
ale v jejich srdcích a v jednání není ani stopy po 
Kristově lásce. Lidé mohou správně rozumět Písmu, 
proroctvím, přednášet teologii, a přitom nemusí vů
bec být křesťany. Láska je vlastní stavbou na základě 
teorie pravdy, ona dává život náboženství. Bez ní,
84

tě v našem srdci, ve využívání našeho času, sil a 
prostředků by měly být hodnoty věčného dosahu. A 
pak bude plně platit i druhá část textu, Ježíšovo 
zaslíbení .„a všechno ostatní vám bude přidáno.“ Když 
učiníme Krista prvním ve svém životě, a naše láska 
k němu bude hluboká a pevná, bude silnější a hlub-



píše apoštol Jan, člověk nezná Boha, a kdo nezná 
Boha, není křesťan. Je to láska, která přináší prak
tické výsledky. Jak opravdová je ta moje láska?
7. Jakou lásku projevil Ozcáš ke své nevěrné man
želce? Jak můžeme probudit lásku, která vychladla? 
Oz 2,14

Některé překlady zvýrazňují něžný vztah OzeáŠe 
ke Gomeře: „Budu... k ní mluvit něžně. Budu pro
mlouvat k jejímu srdci.“ Z Boží nekonečné lásky 
můžeme načerpat lásku i my — pro všechny, kteří ji 
potřebují a touží po ní.
8. O jakém ideálu manželské lásky píše apoštol Pa
vel? Ef 5,28
Věrnost a oddanost
9. Jaký postoj zaujímá Bůh k rozvodu? Oz 2,19—20 
(Mal 2,16)

Je rozvod řešením manželských problémů či nevě
ry? Existuje jiné, lepší řešení? Mat 19,3—8

Ze tří prvních kapitol Ozeášova proroctví vyzařuje 
Ozeášova věrnost vůči nevěrné Gomeře. Biblické tex
ty poukazují na to, že dočasné i duchovní manželství 
je uzavřeno navždy. Manželé si v okamžiku uzavře
ní sňatku slibují věrnost v přítomnosti církve i svěd
ků. Nejdúležitějším svědkem jejich slibu lásky a věr
nosti je však Bůh. Manželství, do kterého vstupujeme 
před Boží tváří, uzavíráme na celý život. 1 Moj 2,24 
mluví o trvalém spojení, které není závislé na pou
hém rozmaru muže či ženy.
10. Jaký další význam a souvislost zahrnují pojmy 
věrnost a nevěra? Zj 2,10 (Mat 17,17)

Věrnost a nevěra se vztahují na celý křesťanský ži
vot, na naše jednání, slova i myšlenky. Tak jako do
káže manželská nevěra narušit rodinné svazky, tak 
dokáže nevěra v křesťanském životě narušit duchov
ní svazky v církvi a vyloučit člověka z nebeské ro
diny.

Pokud jsi zůstal podezíravý, kritizuješ jiné a rád 
slyšíš jen chválu, nemůžeš vstoupit do nebeského krá
lovství. Tam nemůžeš vejít s ničím, co by narušovalo 
štěstí a naprostou vzájemnou důvěru členů nebeské
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bez reptání i tehdy, když jsme provokováni, 
myslet na pomstu či odplácení zlého.
13. Proč je tak těžké čekat bez reptání? 2 37,7

E. G. Whiteová mluví o trpělivosti jako o „pomoc
níku, který nám pomáhá nedělat a neříkat věci, které 
zraňují nás i ostatní kolem nás.“ (Our High Calling, 
70)
Přehlížení chyb
14. V čem jednal Ozeáš, když vykoupil Gomeru, po
dobně jako Bůh? Oz 3,2

Je úžasné, že Bůh dává chybujícímu člověku novou 
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rodiny, protože Pán Ježíš setře všechny slzy z očí vy
koupených a nebude tam již důvod k zármutku.
Odpuštění
11. Jak dokázal Ozoáš praktikovat zásady o odpuštění, 
které hlásal a uplatňoval náš Spasitel? Oz 2,2 (Mat 
6,12; 18,21—22; Ef 4,32)

Ozeáš byl ochoten znovu přijmout svou nevěrnou 
ženu a přijmout ji za svou manželku. Byl ochoten 
pohřbít minulost a dal jí možnost začít žít novým 
životem. Stal se pro nás příkladem odpuštění, ke 
kterému nás vede Pán Ježíš. Při odpuštění není roz
hodující velikost chyby nebo prohřešku, ale naše o- 
chota a připravenost odpustit a nepřipomínat zlé. 
Odpuštění nezáleží na nás a na naší dobré vůli. Od
puštění je podmínkou vstupu do Božího království. Je 
to ukazatel zralosti naší křesťanské povahy a podob
nosti Kristu.
Vytrvalost a trpělivost
12. Cíni především získal Ozeáš Gomeru? Oz 3,3—4; 
Koř 13,4
| Závěr 3. verše je možno přeložit „a budu na tebe 
jekat.“ Byla to nepochybně trpělivost, která pomohla 
lískat Gomeru. Trpělivost, vytrvalost je schopnost če
kat a vydržet, schopnost nést těžkosti a přestát utr
pení.

„Láska je trpělivá, velmi vytrvalá,“ říká 1 Koř 13,3. 
Kolik by mohlo být šťastných domovů, kdyby si čle
nové rodin dokázali projevovat více lásky a trpěli
vosti. Trpělivost znamená schopnost čekat a vydržet 
bez reptání i tehdy, když jsme provokováni, a ne-
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CO MAM S TEBOU DĚLAT?
Základní verš: Oz 4,9

Čtvrtá kapitola Ozeášova proroctví otevírá další te
matiku. Prorok se obrací od obrazů a symbolů ke 
skutečným a jasným popisům faktů. Ozeáš jako Boži 
muž pronáší tvrdá obvinění proti Izraeli — nejprve 
proti lidu a pak proti kněžím. Lid zapomněl na své
ho Boha. Prorok nazývá jeho hřích pravým jménem. 
Ukazuje také ohavné přestupky vůdců národa. Zahr
nuje pošetilost lidu v duchovní, mravní i politické 
sféře (Oz 5,2—14).

Pak se kárání mění ve výzvu. Prorok vyzývá před-

příležitost, přestože si ji z lidského hlediska vůbec 
nezaslouží. Ani Gomera si nezasloužila, že ji Ozeáš 
vykoupil, přivedl nazpět domů a dal jí možnost, aby 
se znovu stala jeho ženou.

Nejlépe si uvědomíme, že je potřebné naučit se pře
hlížet a odpouštět chyby druhých, když sami chybu 
uděláme. Zejména v manželství potřebujeme novou 
příležitost. Tak s námi jedná. Bůh.
Souhrn a naučení

Když Krista pozveme do našeho domova, naučíme 
se nejen rozlišovat dobro od zla, ale budeme s jeho 
pomocí také schopni rozvíjet v naší povaze jeho rysy. 
Jestliže si plně uvědomíme Boží shovívavost vůči nám, 
nebudeme jiné obviňovat, ani soudit. Budeme jednat 
laskavě, taktně, ohleduplně, jako jednal Pán Ježíš. 
Snažme se zejména doma naplnit Pavlovu radu: „Jako 
Boží milované děti se snažte být jako on.“ (EÉ 5,1) 
Těch několik rysů, které jsme studovali — úcta k Bo
hu, láska, věrnost, ochota odpouštět, trpělivost, pře
hlížení chyb, takt v jednání s nevěřícím partnerem 
— nám může pomoci vybudovat šfastný domov.

Co mohu učinit, aby můj domov byl opravdu mís
tem radosti a štěstí? Co musím udělat, aby Pán Ježíš 
žil v mém srdci a projevoval se v mém jednání?



stavitele národa, aby se stali opravdovými duchov
ními vůdci svěřeného lidu a byli mu k požehnání, a 
ne příčinou jejich pádu. Jeho výzvy ke znovuoživení 
víry provází líčení trestu a hrozby zničení, které ji
nak budou důsledkem této bezhlavé a hříšné cesty.
Slyšte, synové izraelští!
1. Které tři základní prvky postrádala víra Izraelců? 
Co konkrétního žádá od křesťana Bůh? Oz 4,1

Bůh obviňuje obyvatele severního království, že jim 
schází tři základní projevy víry: věrnost, milosrdenství 
a poznání Boha.

Věrnost znamená udržovat a prohlubovat úzký vztah 
k Bohu, který se prakticky promítá ve všech oblastech 
života křesťana, zejména také v manželství, které je 
obrazem vztahu k Bohu. Lidé se mají přesvědčit, 
že je na nás spolehnutí jak ve slovech, tak v činech.

Milosrdenství je praktický projev lásky k Bohu a 
bližním. Jedině láska je opravdovou hybnou silou na
šeho života.

Poznání Boha je růst v přátelství s naším Stvořite
lem a Vykupitelem, které má trvat po celou věčnost, 
[eho základ však musí být položen už v tomto životě. 
!. Jak souvisí „nedostatek poznání Boha s rozmachem 
hříchu a bezbožnosti? Oz 4,2 (2 Tim 3,1—5)

Odmítání či zanedbání poznání Boha znamená ne
poznat Boží lásku, odmítnout Spasitele i vysvobození 
z hříchu, odmítnout vedení Duchem svátým. Proje
vuje se to zanedbáváním studia Písma, přerušeným 
spojením s Bohem a nakonec ztrátou víry. To zna
mená, že lidé, kteří neznají Boha, nežijí podle jeho 
vůle, ale žijí život podle přání nepřítele. Lze se pak 
it, že svět, který odmítá poznání Boha, leží ve zlém? 
divit, že svět, který odmítá poznání Boha, leží ve 
zlém? Lze se divit, že padají do hříchu křesťané, 
když narušili svůj vztah k Bohu?
3. Cím znevážili Izraelci jméno svého Boha? Ez 36,20 
(Oz 4,2)

Izraelský národ měl svým životem přispět k osla
vení a zvelebení Božího jména (Mat 5,16). Namísto 
toho však Boží jméno znesvětili. Pohané se pak dí- 
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váli na Hospodina jako na národního Boha, který 
není o nic lepší než bohové jiných národů a nenabízí 
a nezajišťuje o nic kvalitnější život než oni; a tím 
byla před nimi zastřena i naděje na věčný život.
4. Které další hříchy vytýká Bůh svému lidu? Př 
12,22 (Oz 4,2)

Kdo rozšiřuje nepravdu, je vinen stejně jako ten, 
od koho lež pochází. Dokazuje to, že v jeho srdci ne
ní Boží láska. Tak na tom byli Izraelci v době Ozeá- 
še, a proto prorok často hovořil i o dalších hříších: 
o násilí, krveprolévání, krádežích a cizoložstvu; z ná
silí dokonce obvinil i kněze (Oz 6,9). Vše, co zra
ňuje druhého a nedovoluje člověku žít radostným a 
plnohodnotným životem, je přestoupením Božího zá
kona.
5. Jak prohloubil Pán Ježíš význam šestého přikázání? 
Mat 5,21—22
6. Co všechno zahrnuje Bůh do přikázání o krádeži?
2 Moj 20,15 (Mal 3,5.8)
7. Jaké osudy měly postihnout Izraele za přestupová
ní sedmého přikázání a jak postihuji dnešní společ
nost? Oz 1,6.9; 2,4
Následky hříchu
8. Jak působí hřích na své okolí? Oz 4,3—7 (Iz 24, 
4—6; Rím 8,22—23)

Z celé řady biblických míst můžeme chápat tra
gické důsledky vlivu hříchů lidstva na prostředí, ve 
kterém lidé žijí. Byl to první hřích, který způsobil 
první negativní změny (1 Moj 3,17—19) v přírodě 
a životním prostředí. Hřích způsobil potopu, hřích 
je prvotní příčinou stárnutí, nemocí, narušení přírod
ních vazeb. Hřích ničí zemi, a proto Bůh obnoví zemi 
až po jeho konečném vymýcení.
9. Jak byli zapojeni knčží do modloslužby a odpad
nutí? Oz 4,8—9.14

Lid byl spojen s kněžími poutem společných hříchů. 
Odpadlí kněží sami páchali hříchy, které měli ká
rat. Lid pak hřešil ve stínu duchovních vůdců, a om
louval tím své jednání.

Kněží věděli, že jejich moc slábne a toužili po tom,
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„cizími moc-

aby ji mohli opět získat. Namísto aby zavrhli hříš
né způsoby, setrvávali v hříchu a obraceli se k poha
nům. Kopírovali životní styl okolních národů, místo 
aby je přivedli k Bohu. Lid pak následoval jejich 
příklad. Před Božím soudem však bude zodpovědný 
každý sám za sebe.
10. Co bylo nevyhnutelným důsledkem takové cesty? 
Oz 4,10.12.16—19 (Mal 4,1)
Slyšte, kněží i dome královský
11. Jak popisuje Ozeáš stav představitelů Izraele? Oz 
5,1.4.7

Lidé, kteří byli Bohem pověřeni stát se sloupy chrá
mů starozákonní církve, způsobili svým jednáním zří
cení tohoto chrámu. Byli příčinou zneuctění Božího 
jména v očích okolních národů. Zdravý a zdárný 
růst církve stejně jako jejich úpadek závisí na znač
né míře na duchovním stavu vedoucích církve. Má
lokdy lid překročí duchovní úroveň těch, kteří ho 
vedou. Proto největší obvinění představitelů Izraele 
znělo, že „nechtějí znát Hospodina“.
12. O kolik na tom bylo duchovně lépe pokolení Juda, 
jižní království? Oz 5,10—14

I vyvolená „mesiášská“ linie Judy sešla z pravé 
cesty. Judští velmožové se snížili k zakázanému a so
beckému přenášení mezníků mezi kmeny. Od hříš
ného jednání je neuchránil ani vznešený původ, ani 
naděje, že z pokolení Juda má vzejít Mesiáš.
13. Proč si Bůh nepřál, aby Izraelci uzavírali poli
tické svazky s pohanskými národy? Oz 5,13—14 Jak 
může Boží lid dnes uzavřít smlouvu s 
nostmi“?
Co mám s tebou dělat?
14. Proč a kdy si Bůh klade otázku „Co mám s tebou 
dělat?“ Oz 6,4—6

Platí tato otázka i nám? V pokoře musíme při
znat, že ano. Bůh se tak vlastně ptá každého člena 
dnešní církve. Tuto osudovou otázku vyjadřuje po
selstvím i varováním Laodicejské církvi (Zj 3,14—21). 
Naše situace není o mnoho lepší než stav Izraele,
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věnujme proto Božímu napomenutí úzkostlivou 
zornost.
15. K čemu Bůh přirovnal nestálou zbožnost Izraelců? 
Oz 6,4; 7,3—8.9.16

Ozeáš přirovnává zbožnost Izraelců k jitřnímu ob
láčku (6,4), k ranní rose (6,4), k sálající peci bez pe
kaře, který zadělal těsto, pekl je, ale bylo zničeno 
(7,4—8), k nerozumné holubici, která se dá snadno 
zlákat (7,11), k chyceným ptákům (7,12—13). Rádu při
rovnání zakončuje obrazem záludného luku — Izrael 
byl nejen neužitečným národem, ale ve svém duchov
ním stavu se stal i nebezpečným.
16. Jakou jedinou naději měl Izrael a máme i my, 
chceme-li uniknout trestu? Oz 12,6

Za své hříchy bylo odvedeno do zajetí nejdříve Iz
raelské (severní) království a po určité době i Jud- 
ské (jižní) království. Tento osud už nemohl být 
změněn, mohl však posloužit Božímu lidu k důklad
nému zhodnocení svého duchovního stavu a přivést 
je k pokání. Poučíme se z této smutné historie?
Souhrn a naučení

E. G. Whiteová napsala: „Viděla jsem, že dnes ještě 
žijeme v době Boží milosti. Nikdo však neví, jak 
dlouho to bude trvat. Jen málo věřících je skutečně 
odevzdáno Bohu. Jsou jako hvězdy, které probleskují 
mezi mraky. Dnešní Izrael jakoby se vydával cestou 
dávného Izraele... To, co nás nutí stále ještě být 
na tomto světě hříchu, je naše' nevěra, světáctví, náš 
neposvěcený život a rozepře v Božím lidu.“ (5T,76; 
1SM.69)

Izrael měl světu představit pravého Boha. Přijí
máme tuto odpovědnost i my? Může příklad mé rodiny 
přivést jiné k Bohu? Jakou zvláštní odpovědnost mají 
představitelé církve? Co od nich máme a můžeme 
očekávat? Co z obvinění vůči Izraeli platí pro náš 
sbor a co pro mne osobně?



6. úkol — 12. května 1990

DÉST SPRAVEDLNOSTI
Základní verš: Oz 10,12

Búh vždy vybízel svůj lid k pokání a obrácení. Vy
zývá i nás, abychom prožili skutečné oživení, a mohli 
pak obdržet zaslíbené bohaté požehnání.

Pro Ozeášovo proroctví je typické, že hned po va
rování a vylíčení trestu Bůh volá chybující lid k ná
vratu. Proč tak Búh jedná? Aby nás mohl uzdravit, 
aby nám mohl dát život a abychom s ním mohli 
štastně žít.

Oz 6,2 se prorocky vyjadřuje o Kristu, který bude 
třetího dne vzkříšen z mrtvých; je však také zaslíbe
ním pro nás. I my můžeme být vzkříšeni k novému 
životu. V 1. verši je výzva k pokání a návratu k Bo
hu. Pak následují další kroky duchovního oživení a 
jeho důsledky. Verš druhý zaslibuje oživení, probu
zení plného a pravého duchovního života. Verš 3. je 
pak zaslíbením Božího přiznání a výsledků našeho 
duchovního života. Je to jediná cesta k vylití Božího 
Ducha, k oživení církve a k získání nebeského po
žehnání.
Pokání (Oz 5,15; 6,1)
1. Rozuměli starozákonní věřící principu pokání? Co 
bylo a zůstává dodnes mostem mezi hříšníkem a Bo
žím zaslíbením? Oz 5,15 (Joel 2,12—13.18)

Ozeáš 5,15 je klíčovým textem, kterým končí část 
o Božím trestání modloslužebného Izraele a začíná 
oddíl o výzvách a zaslíbeních. 6. kapitoly. Hovoří se 
zde o pokání, které je mostem mezi hříšným člověkem 
a Božím zaslíbením. Tento most spočívá na dvou pilí
řích. % Tím prvním je urovnání vztahu k Bohu vyzná
ním svých vin. Když si člověk nechce připustit svůj 

.stav, platí: „Odejdu,... dokud nevyznají svou vinu.“ 
Jestliže se zatvrzelý člověk nepoddá vlivu Ducha Bo
žího, nemůže poznat krásu Boží pravdy (Jan 16,13) 
a nemůže se ani změnit. Tato skutečnost je dodnes 
pravdivá stejně jako v době OzeáŠe.
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zna-

„ návrat“
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ve vztahu k Bohu?

2. Jak zdůraznil nezbytnost pokání Pán Ježíš? Luk 
13,3.5 Jak poznáme, že naše pokání je opravdové? 2 
51,11—13

Opravdové pokání je víc než lítost a vyznání, zna
mená nápravu hříchu a radikální změnu života v Boží 
moci. Pokud nenastane náprava, pokání není oprav
dové. Jedinou cestou do Božího království je úplná 
změna, vyvolaná opravdovým pokáním. Tím, kdo člo
věka vede k lítosti nad hříchy, k vyznání vin a k ná
pravě života, je Duch svátý. Bez něho není žádná 
lítost pokáním vedoucím ke spasení.
3. Souvisí nějak pokání jednotlivce a změnou celá 
církve? Joel 2,15—18

„Búh nám ukázal, že když jeho lid hřeší a uvědo
muje si svůj hřích, měl by ho rozhodně zanechat, aby 
na sebe neuvedl Boží hněv. Pokud však zodpovědní 
vedoucí budou tento hřích přehlížet a Búh bude svůj 
lid trestat, budou všichni, jako součást jednoho těla, 
zodpovědní za tento stav.... Jediný hříšník může při
vodit temnotu, která vytlačí Boží světlo z celého 
shromáždění.“ (3T.265)
4. Jak souvisí utrpení a těžkosti s pokáním? Oz 5,15

Lidé reagují na zkoušky a těžkosti různým způso
bem. Bolest a utrpení vyvolávají u některých hořkost 
a nepřátelství vůči Bohu. Mnohé zatvrdily, protože 
tito lidé považují Boha za původce neštěstí. Jiným 
odhalí potřebu pomáhat druhým, kteří také trpí, a 
vyvolají u nich soucit a duchovní vnímavost. Taková 
odezva je vede blíže k Bohu a vyústí v pravé pokání 
a oživení.
Návrat (Oz 6,1)
5. Co znamená výraz
Oz 6,1; 3,5 .

Návrat znamená přijít zpět — tam, kde jsme jiz 
dříve byli, prožít zkušenost, kterou jsme již prožili. 
Návrat znamená také odchod z určitého místa. Ne
mohu se vrátit, dokud neodejdu odtud, kde právě 
jsem. Návrat je i naší potřebou, i když známe Boží 
pravdy. Vždyť život nás neustále odvádí od původní 
živé zkušenosti a společenství s Bohem.
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Před návratem Ježíše Krista, před ukončením vel
kého zápasu mezi dobrem a zlem, musí dojít k po
dobnému oživení jako v době, kdy církev své dílo 
započala. Proto poučení z minulosti je velmi důležité.

„Probuzení vedlo k důkladnému sebezpytování a po
koře. Muži a ženy se modlili a zápasili s Bohem

6. Co se stane, když se navrátíme k Bohu? 5 Moj 30, 
2—10 (Joel 2,18—20.24—26)

Dělali jsme všechno, co bylo v našich silách, a 
bychom smazali svou vinu a nechtěli jsme ji vidět. 
Naše sebespravedlnost nás vedla k soběstačnosti. Jaké 
však byly výsledky našeho života? Navraťme se k Bo
hu a dovolme mu vykonat své dílo v našich životech. 
Zjistíme, že on již dlouho čeká, aby nás očistil a o- 
bohatil svým požehnáním. Ta největší Boží zaslíbe
ní pro církev se stanou skutečností, jakmile se cele na
vrátíme k Bohu.
7. O jakém „návratu“ a „obrácení“ svědčí životy mno
hých od dnít Ozeáše až do dnešní doby? Oz 7,16

Mnoho lidí se změnilo a obrátilo — ale pouze na
venek. Neprožili opravdovou změnu života. Takové 
křesťany však Bůh nemůže použít, aby zvěstoval e- 
vangelium lidem v tomto světě. Nepředstavují totiž 
svým životem moc evangelia ani to, co znamená být 
opravdovým křesťanem. Jejich svědectví je neúčinné. 
Proto píše Ozeáš, že takoví věřící jsou „záludným lu
kem“, který působí opak toho, k čemu je určen.
Oživení (Oz 6,3)
8. Proč byla změna Izraele zpravidla jen chvilkovou 
záležitostí bez dlouhého trvání? Oz 6,1—2.4

Dějiny izraelského národa nám ukazují, že lítost, 
návrat k Bohu a změna se neprojevily novým způ
sobem života. Pod tlakem tíživých okolností se sice 
k Bohu vždy navrátili, ale nezačali žít novým živo
tem. Jakmile zeslábl tlak okolností, polevila i jejich 
povrchní zbožnost. Trvalé oživení a jeho* výsledky 
se nedostavily, protože Izraelci nepřijali Boží pod
mínky.
9. Co píše Písmo o potřebě oživení církve před dru
hým příchodem Pána Ježíše? Zjev 3,15—17
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se odehrálo, když Duch svátý 
„jarním dešti“ sestoupil o letnicích na apoštoly?

o spásu duší. Plody takového probuzení se objevily 
u těch, kdo se nezalekli sebezapření a obětí. V jejich 
životě nastala změna. Její vliv se projevil v celém 
sboru. Shromažďovali s Kristem a zasévali s Duchem, 
aby sklidili věčný život.“ (VLB,329)
10. Jak se máj církev připravit na toto poslední velké 
oživení? Jocl 1,14

Svůdce se snaží, aby člověk necítil blízkost soudu, 
nebděl, nemodlil se a neměl živou víru. Odstraňme 
překážky z naší cesty, vyznejme své hříchy a při
pravme tak cestu Páně.

„Než Bůh naposledy navštíví zemi svými soudy, 
probudí se jeho lid k původní zbožnosti, jaká neby
la od dob apoštolů.“ (VLB,331)
Déšť požehnání (Oz 6,3)
11. Co velkolepého 
v
Sk 2,6.41.43.47

„Duch sestoupil na čekající a modlící se učedníky 
v takové podobě, že naplnil všechna srdce. Bylo to, 
jakoby po staletí byl tento vliv zadržován a jakoby 
nyní se nebe zaradovalo, že může vylít na církev 
bohatství milosti Ducha.“ (SA,26) To byl projev 
ného deště“.

Zaslíbení Ducha je však zaslíbeno i nám. I nám 
dnes Bůh ve své milosti nabízí moc Ducha svátého, 
který je připraven uschopnit církev pro dokončení 
Božího díla. On je připraven naplnit každého, kdo cíti 
jeho potřebu, kdo vezme Boha za slovo a bude žádat 
naplnění jeho zaslíbení.
12. Jak se projeví vylití Ducha svátého v „pozdním 
dešti“? Oz 6,3 (Joel 2,23—24.28—32)

„Boží služebníci budou se svátým nadšením všude 
hlásat poselství z nebes. Tisíce hlasů budou šířit vý
strahu no celé zemi. Budou se dít divý, nemocní bu
dou uzdraveni, znamení a zázraky budou provázet vě
řící.“ (VLB,4.36)
13. K čemu Bůh vedl a i dnes vede svůj lid, aby 
jej mohl „svlažit spravedlností“? Oz 10,12

Zde Bůh předkládá nárys plánu pro dokončení Bo-



7. úkol — 19. května 1990

KDO SEJE VÍTR, SKLÍZÍ BOUŘI
Základní verš: Oz 8,7

Svéhlavý Izrael byl zatvrzelý vůči Božím radám a 
výstrahám. Bezstarostně se řítil do jisté záhuby. Ne
uvědomoval si, že Boží cesta není jen nějakou dobrou 
cestou, ale tou jedinou nejlepší cestou pro každého.

8. kapitolou Ozeášova proroctví začíná nová série 
soudů. Izrael se odvrátil od Hospodina. Zanedlouho
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žího díla na zemi. Zdůrazňoval ho už Ozeáš, po něm 
Pán Ježíš, apoštol Pavel i ostatní. Píše o něm také 
služebnice Páně E. G. Whiteová.

Tento neměnný plán zahrnuje čtyři etapy — pokání, 
návrat, oživení a seslání deště.
. Uprostřed výrazného poselství soudu a odsouzení, 
které má brzy nastat, vybízí Bůh naléhavě své dítky, 
aby se k němu navrátily a rozsévaly spravedlnost. 
Právě dnes je čas „hledat Hospodina, aby mohi při
jít a vylít své spasení na vás.“
Souhrn a naučení

Nikdo neklesl tak hluboko, není tak zkažený, aby 
ho Kristus nedokázal vysvobodit. Musím však na zá
kladě vnitřní touhy a vlastního rozhodnutí činit po
kání. Pokání není možné bez Kristova Ducha, který 
probouzí svědomí, právě tak jako nemůžeme bez Kris- 
sta dosáhnout odpuštění svých hříchů.

Jestliže nepokračujeme každý den v křesťanském 
růstu, nerozeznáme později projevy vylití Ducha svá
tého v pozdním dešti.

Boží výzvy ke starému Izraeli, aby činil pokání a 
nápravu, byly častokrát marné. Bůh se obrací dnes 
k nám a Čeká, že budeme jednat tam, kde starý 
Izrael selhal.

Co mám činit, abych prožil zkušenost obrácení a byl 
připraven na „pozdní déšť“? V čem se ještě musím 
změnit, abych otevřel srdce Duchu svátému?
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přítelem, který se blížil.
varovaní před blížícím se nebezpečím. Bůh ve

se projevily důsledky tohoto kroku. Izrael s odmítnu
tím Boha zavrhl i dobrou morálku. Každý ze dvace
ti králů, kteří vládli po sobě a představovali jednot
livé dynastie, byl bezbožný. Politické tahy a touha 
po moci přivedly vládce k duchovnímu i morálnímu 
úpadku. Falešná božstva, falešná spojenectví a faleš
né oltáře zase k formalismu.

Jesliže budeme v neposlušnosti a odpadnutí násle
dovat starý Izrael, bude jistým výsledkem této cesty 
duchovní bankrot a ztráta věčného života. Pokud pů
jdeme cestou formalismu a duchovního odpadnutí, 
povede to nutně k duchovní zkáze.
Varování před soudem (Oz 8,1—3)
1. Z čeho Bůh prostřednictvím Ozeáše obviňoval Iz
raele? Oz 8,1

Zvukem trumpety se předávala výstraha před ne- 
Také lidé dnes musí být 

své 
nekonečné moudrosti a lásce mluví dnes konkrétněji 
než kdykoli dříve. Bůh vždy včas varoval lidi, aby 
měli dost Času na změnu svého postoje a na přípravu 
(Amos 3,7). Symbol trumpety nám připomíná naši 
odpovědnost — máme varovat svět, máme ho připra
vit na druhý příchod Božího Syna (Joel 2.1).
2. Které překvapivé rozpory v chování Izraele uvádí 
prorok? Oz 8,2—3

Lid svévolně porušil smlouvu s Hospodinem, a 
přesto jej dále nazývali „svým Bohem“. Pošlapávali 
Boží zákon, a přitom pokrytecky prohlašovali: „Zná
me tě.“ Tak tomu ovšem nebylo pouze v této etapě 
dějin Božího lidu. Rozpor mezi význáním úst a praxí 
křesťanského života byl vždy velkým problémem a 
zůstal jím dodnes. Vždyť o něm hovoří sám Pán Ježíš 
(Mat 7,21—23). Písmo však odhaluje, že toto pokry
tectví se bude provozovat také v době před návra
tem Pána Ježíše (Iz 4,1; Zj 3,15—17). Mnozí křesťa
né dnes hlasitě vyznávají lásku k Pánu Ježíši, ale 
přitom žijí v rozporu s tím, co učí Písmo (VLB,330— 
331).



Nesprávné vedení (Oz 8,4)
3. Co bylo problémem představitelů národa v době 
Ozeášově? Oz 8,4; 4,1—2

Králové severního království se dostávali na trůn 
pomocí úkladů a krveprolití. Žili zkažené, přestože 
byli vlastně vedoucími starozákonní církve.

Správné vedení v církvi je důležité i dnes. Cesta 
Božího lidu do zaslíbeného nebeského království ve
de přes překážky, protivenství, odpadnutí a proná
sledování, „jaké do té doby nebylo.“ (2 Tim 3,1—5)

Duch, jakého vnáší do církve její představitelé, se 
značnou měrou odráží i mezi prostými členy. Proto 
budoucí vítězství nebo selhání sborů i církve do znač
né míry závisí na vedení. Z mimořádné zodpověd
nosti a požadavků, které jsou kladeny na vedení, 
vyplývá naše povinnost podporovat je každodenními 
modlitbami i praktickým použitím svých schopností 
v Božím díle.
Falešná božstva (Oz 8,5—7)
4. Která falešná božstva uctívali Izraelci a jaký to 
na ně mělo vliv? Oz 8,5—6 (1 Král 12,26—29)

Modlářství je něčím, co stojí proti zdravému ro
zumu. Člověk uctívá a zbožňuje výtvor vlastních ru
kou a slouží mu. To je bláznovství. Podstatou mod
lářství však není uctívání modly, ale uctívání sebe 
podle satanova příslibu „budete jako bohové.“ (1 Moj 
3,5) První hřích sesadil z trůnu v lidském srdci Boha 
a dosadil tam sebe. Uctívání sebe, at v jakékoliv 
formě, to je podstata modloslužby. Pravé náboženství 
vrací trůn našeho srdce živému Bohu.
5. Jak chápe Písmo přestoupení prvního přikázání?
2 Moj 20,3 (Ez 14,3; 1 Jan 5,20—21)

Všechno, co stavíme na první místo, čemu dáváme 
v životě přednost, se pro nás může stát modlou. Srdce 
mnoha lidí jsou plná bůžků — a dnešní moderní Člo
věk má moderní bůžky — takže v nich už není místo 
pro lásku k Bohu ani k lidem. Tento hřích zachvátil 
všechny vrstvy lidí —bohaté, chudé, vzdělané i ne
vzdělané. Tohoto projevu sobectví nás může zbavit 
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jedině moc evangelia, setkání s živým Ježíšem Kris
tem.
6. Jakou zákonitost nám odhaluje Oz 8,7 a Gal 6,7, 
pokud jde o způsob života?

Oz 8,7 je jádrem i vyvrcholením poselství 8. kapito
ly. Ozeáš zde hovoří o věčné pravdě, o neměnné zá
konitosti. Hřích je zloděj, okrádá člověka. Je také 
vrah, protože nevyhnutelným důsledkem hříchu bu
de odsouzení a trest. Když se jedinec, sbor či církev 
vědomě vzdaluje Boží zjevené vůli, zaplatí vždycky 
krutou daň a vysokou cenu, neboť „odplata za hřích 
je smrt.“ (R 6,23)
Falešná spojenectví (Oz 8,8—10)
7. Ke komu se Izrael obrátil s prosbou o pomoc? Proč 
to nebylo správné? Oz 8,9

Izraelci se místo k Bohu obrátili s prosbou o po
moc k Asyřanům, kterým začali platit daň za ochranu. 
Místo aby se v pokání obrátili k Bohu a prosili o 
jeho ochranu, odvrátili se od Boha k modlářství. Lidé 
ve snaze utéci před svým Pánem, vstupují do služby 
k mnohem horšímu pánu.
8. Kde máme hledat pomoc, když nás zaskočí poku
šení? Je zdroj pomoci vždy dostupný a zvládne kaž
dou situací? Iz 8,19; 41,10—13 (Z 46,1)

Poučme se z tragické zkušenosti Izraele. Nespolé
hejme se nikdy — ani v krizových situacích života, 
v nebezpečí, ani ve chvílích nejdúležitějších životních 
rozhodnutí — na vlastní moudrost a sílu, ani se ne
obracejme k nejistým či falešným zdrojům pomoci. 
Obraťme se k Bohu, který je vždy připraven nás vy
slyšet a zasáhnout. Vždyť jsme jeho děti, které miluje. 
Jen u něho jsme v bezpečí (Z 33,20).
Falešné oltáře (Oz 8,11—14)
9. V jakém protikladu vidí Bůh mrtvé náboženství 
forem a opravdové živé náboženství? Oz 6,6 (1 Sam 
15,22)

Izrael viděl vrchol svého náboženství ve vnějších 
obřadech, které byly navíc často ovlivněny pohan
stvím. Jejich náboženství ustrnulo na formě, nepro
niklo dovnitř, nezasáhlo srdce, a proto nemohlo obo-
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Viatit život. Stalo se neslanou solí, světlem skrytým 
f od nádobou. Bylo bez radosti, bez projevů lásky, 
"nepřinášelo pokoj srdce, ani jistotu, ani nevedlo k ví
tězství nad hříchem. Formalismus dodnes pramení 
z neobráceného srdce. Je jedním z těch nenápadných 
Hříchů, které přišel Pán Ježíš vyhubit z našeho srdce, 
aby tam mohlo vyrůst pravé náboženství.
10. Jak formální náboženství posuzuje Pán Ježíš? Mat
9,13 (12,7)

Zabývat se náboženstvím jako teorií je mnohem 
lehčí než prožívat v praxi pravé náboženství — žít 
ve správném vztahu ke Kristu a sloužit druhým. Ne
chceme jistě podceňovat potřebu hlubokého a důklad
ného teologického studia. Musíme však mít jistotu, 
že naše učení je biblicky zdravé. Musíme růst v po- 
nání Písma. To je však pouze jeden krok. Tím dru
žin krokem je uvedení teorie do života, který te- 
•ve prokazuje, že Kristovo náboženství je tím jediným 
rávným životním stylem.

i. Jaké varování nacházíme v Oz 8,14?
Izraelci chtěli vyniknout, aby si získali věhlas a 

uznání okolních národů. Bůh je obdařil mnoha užiteč
nými dary a schopnostmi. S jeho pomocí chtěli zís
kat slávu. Lidé však opustili Boha, který jediný je 
dostatečně velký, aby naplnil tuto lidskou potřebu. 
Aby lidé naplnili tuto potřebu, snaží se dělat velké 
věci a jimi vyplnit prázdné místo ve svých srdcích. 
Důsledky: zármutek místo radosti (Oz 9,1—9)
12. Co člověku dává falešný pocit jistoty? Oz 9,1—9

Původním Božím plánem bylo, aby se Palestina stala 
trvalým domovem Božího lidu. Ozeáš ji popisuje jako 
„zemi Hospodinovu“ (v. 3). Ale pro svou nevěru a 
zpupnost ji měl Izrael brzy ztratit.

Prorok naznačuje nadcházející zkázu a následný 
hlad a utrpení, když hovoří o „chlebu zármutku“ (v. 4). 
Zatím se však nedělo nic výjimečného, a to uspávalo 
hříšný lid. Dočasný blahobyt člověka uspí. Přestane 
bdít, nepotřebuje Hospodina a nevidí nebezpečí, do 
kterého se řítí. Nakonec ztratí i zaslíbenou zemi.
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13. Co říká Písmo o nevyhnutelnosti soudu a trestu za 
hřích? Př 11,21 (Amos 5,18—19; 9,2; Oz 8,7; Kaz 12, 
13—14)

Sklízíme to, co zaséváme. Když zaséváme vítr, skli
díme vichřici, když zaséváme hřích a nevěru, sklidí
me zahynutí. V Ježíši Kristu je však naše naděje. Jen 
on je schopen nám odpustit naše hříchy, hájit nás 
u nebeského soudu a dát nám vítězství nad nevěrou 
i nad hříchem.
Souhrn a naučení

Apoštol Pavel jasně uvádí, že zkušenost Izraelců je 
v Písmu zaznamenána jako výstraha pro nás, kteří 
žijeme dnes. Dnes nám hrozí dokonce větší nebezpečí 
než jim. I dnes budou mnozí lidé odmítat napomenutí 
a varování jako tenkrát. Přijměte poselství dnešního 
úkolu vážně a osobně.

Ozeáš uvedl pět hříchů, které vedou k nevyhnutel
nému soudu:
1. znevážení Boží smlouvy a zákona (8,1);
2. vedoucí představitelé byli dosazeni lidmi, a ne Bo

hem (8,4);
3. součástí bohoslužby se stala modloslužba (8,4—5);
4. hledání pomoci u světa, a ne u Boha (8,9);
5. formální náboženství narušilo vztah k Bohu (v.ll.). 
E. G. Whiteová napsala: „Rozjímání a modlitba nás 
uchrání, abychom se bezděky nedostali na nebezpečnou 
cestu, a tím nás ušetří mnoha bloudění a překážek.“ 
(TV,79—80).

Jestliže jsme se uzavřeli do krunýře vlastní spravedl
nosti a ustrnuli na formách náboženství, nemůže nás 
Bůh použít pro své dílo. Studené a zákonické nábo
ženství nemůže přivést nikoho k Bohu, protože je bez 
radosti, a proto bez Krista.

Podporuji vedení sboru a církve každodenní modlit
bou? Proč boj proti formalismu nikdy nekončí? Jak 
souvisí vztah mezi zákonem a učením o Boží milosti 
se vztahem k Ježíši Kristu? Jsem ochoten podřídit se 
Božímu vedení, aby Pán mohl způsobit, že má služba 
bude radostným naplněním mého života?



8. úkol — 26. května 1990

ROSŤ, ANEBO ÚPADEK
Základní verš: Př 11,19

Ozeáš nám zaznamenal zprávy z období izraelské 
historie, které svědčilo o trvalém duchovním úpadku. 
V raných dobách chodil Boží lid se svým Bohem. Pro
rok přirovnává zbožné otce k nejranéjším plodům fí- 
kovníku. Kdybychom našli po dlouhé pouti pouští krás
né zralé hrozny a plody fíkovniku, byli bychom jistě 
velmi šíastni. Právě tak projevoval Bůh svou radost 
nad Izraelem, který mu byl věrný (5 Moj 32,10).

Něco se však odehrálo, něco závažného se stalo. Lid 
upadl do hříchu. Zasvětil se modlářství, odešel od Bo
ha. Prorok vykresluje průběh odpadnutí na pozadí ně
kterých historických událostí. Praví, že lid „vyschne'* 
a nepřinese žádné ovoce. Bůh je zavrhne, a oni se 
stanou psanci mezi národy.

Mnohé je možné aplikovat na církev posledních dnů. 
Modleme se proto jako Pavel: „Pane, co chceš abych 
činil?“
Připomínka historie (Oz 9,9—10)
1. Proč připomíná Ozeáš svým současníkům některé 
události z historie? Oz 9,10

Izraelci měli nádherné dějiny, plné Božích zásahů, 
projevů lásky a vedení. Proto v pohledu do budouc
nosti Mojžíš zaznamenal slova: „Jenom si dej pozor 
a bedlivě střež svou duši, abys nezapomněl na ty věci, 
které jsi viděl vlastníma očima, aby nevymizely z tvé
ho srdce po všechny dny tvého života, ale vypravuj 
je svým synům a vnukům.“ (5 Moj 4,9) Připomínáme 
svým dětem, jak vedl Bůh průkopníky církve a nás 
v našem životě? Izrael" začal upadat proto, že zapo
mněl na Boží vedení v minulosti.
2. Proč je pro nás důležité, abychom sc zamysleli nad 
historií Izraele? 1 Koř 10,11; ftím 15,4

E. G. Whiteová napsala velmi povzbudivá slova, 
která však jsou i velkým varováním: „Nemáme se 
čeho obávat v budoucnosti, jedině abychom nezapo- 
i na
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mněli na cestu, kterou nás Bůh v minulosti vedl a na 
to, čemu nás učil.“ (LS.196) Známe důkazy, že Bůh 
vedl církev adventistů?
Odpadnutí — Baal Pcór (Oz 9,10—14)
3. Co so stalo po vstupu Izraele do zaslíbené země? 
Oz 9,10b

Místo aby oslavovali Boha, který je vedl a chránil, 
obrátili se k pohanům. Pozorovali, jak se jim dobře 
daří, a proto se po vstupu do Kanaánu obrátili o po
moc k jejich bohům plodnosti.
4. Jaký je význam jména Baal Peón (Bclfcgor)? Oz 
9,10

„Baal“ znamená „pán“, „vlastník“, „manžel“. Bylo 
to označení místního božstva s významem „pán“. Ka- 
nanejci věřili, že Baalové žijí ve svátých stromech, 
v pramenech, ve skalách, na vrcholcích hor. Baal 
v jednotném čísle označuje hlavního národního boha 
Kananejců.

Uctívání Baale, které bylo rozšířené v Palestině 
i v Sýrii, Izraelce velmi lákalo. Upadali do tohoto po
hanského svodu tak dlouho, dokud nebyli odvedeni do 
zajetí.

Peór je jméno vrcholu v Moábském pohoří, na který 
král Balák přivedl Baláma, aby zlořečil Izraeli (4 Moj 
23,28). Už na hranicích zaslíbené země začal Izrael 
svým postojem psát tuto smutnou kapitolu svých dě
jin odpadnutí. Lid se mísil s moábskými obyvateli a 
začal se klanět jejich bohům (4 Moj 33,55). Izraelci se 
účastnili i jejich obřadů. Vyšli krok za krokem na 
cestu modlářství a odpadnutí.
5. Co bylo podstatou modloslužby Baale? Jer 10,2—6

Jádrem této modloslužby bylo povyšování přírody 
nad Boha přírody. „Tak když lid Izraele uctíváním 
Bála a Astarot vzdal nej vyšší úctu silám přírody, zpře
trhal tím spojení se vším, co povznáší a zušlechťuje, 
a stal se snadnou kořistí pokušení. Když byly strže
ny ochranné vály duše, neměli svedení žádnou zá
branu proti hříchu a podlehli zlým vášním lidského 
srdce.“ (PK,184)
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6. Jak varuje Jan dnešní křesťany před podobným 
pokušením? 1 Jan 2,15—16
Odpadnutí u Gilgálu (Oz 9,15—17)
7. Jak kárá Ozeáš Izrael za to, co se stalo u Gilgálu? 
Oz 9,15—17

Starý zákon se zmiňuje o několika místech, zvaných 
Gilgál. Zde se patrně myslí na místo, na kterém Iz
raelci tábořili před vstupem do Kanaánu.
8. Proč inspirovaný autor napsal, že „v Gilgálu je zdroj 
všech jejich zlořádů“? Oz 9,15; 12,11

Odpověď nacházíme v 1. knize Samuelově. Gilgál 
bylo místo, kde si Izrael ustanovil nad sebou krále 
(1 Sam 11,14—15). Ale tato kniha popisuje také další 
děje, které s tímto souvisejí: 1 Sam 13,7—14; 15,12—13; 
16,14—15; Amos 4,4—5.
Předpověď odpadnutí a zajetí Izraele (Oz 10,1—8)
9. Jak popisuje prorok tuto krásnou révu z Oz 9,10, 
Oz 10,1a?

Izrael se staral jen o sebe, o svůj blahobyt a smys
lové požitky. Označení Boží lid se stalo pouze prázd
ným pojmem. Podle jednání nebylo již možné odlišit 
zraele od jeho pohanských sousedů. Réva už nebyla 

révou, ale stala se jedovatou rostlinou (v. 5; Iz 5, 
1—5).
10. Před jakými následky takového postoje otevřeně 
varoval prorok Ozeáš? Oz 10,2—4

Boží trest byl přede dveřmi. Slovo „strhne“, král, 
„poboří“ znamená doslova „zlomí šíji“. Toto slovo se 
běžně používalo i v duchovním, náboženském smyslu. 
„On“ (v.2) — Hospodin sám — poboří jejich oltáře a 
odejme jim prostředky k hříchu.
11. Jak důkladné mělo být podle 8. verše zničení je
jich modloslužebných míst? Co nám chce přiblížit 
paralelní text z Nového zákona? Zj 6,16—17
Odpadnutí u Gibeje (Oz 9,9—10)
2. Jaká hrozná událost se odehrála u Gibeje (Gabaa)? 
Oz 9,9 (10,9; Soud 19,1—30)

V Gibeji v oblasti kmene Benjamin se odehrála jed
na z nej hroznějších tragédií v dějinách Izraele — ne-
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beje.
Přirovnání k jalovici (Oz 10,11—15)
13. V čem byl Izrael podobný jalovici? Oz 10,11.13—15

Při výmlatu obilí nebývaly dohromady spřazeny růz
né kusy dobytka. Táhly za sebou mlátící vůz přes po
sekané obilí. Neměly náhubek, a tak mohly volně žrát 
zrní (5 Moj 25,4). Izrael na tom byl podobně — měl 
totiž dostatek materiálního zajištění, žil v blahobytu. 
Je však tragické, že ačkoli ho dostatek a hojnost měl 
přivést blíže k Stvořiteli, naopak způsobil, že si Izrael 
chtěl stačit sám a vedl k odcizení.
14. K čemu vybízel prorok Ozeáš přes všechno od
padnutí stále Boží lid? Oz 10,12—15

Nastal okamžik rozhodnutí. Lid musel pohlédnout 
realitě tváří v tvář. Buď činit pokání a nápravu, 
hledat společenství s Bohem, anebo tuto cestu odmít
nout. Izraelci nemohli přehlédnout armádu Asyřanů, 
která se blížila. A přece Bůh nabízel lidu řešení a zá
chranu. Tato zkušenost je také pro nás poučením, že:
1. Bůh je velmi trpělivý a dlouhoshovívající. Dlouho 

nechává jít hříšníky vlastní zlou cestou, dříve než 
dovolí, aby sklízeli následky svých hříchů;

2. Bůh dopředu varuje člověka, církev i celý národ, aby 
nikdo nebyl soudy a trestem zaskočen;

3. dlouhodobý a zatvrzelý postoj vůči Bohu a přitakání 
k hříchu se platí opravdu vysokou cenou a strašli
vou odplatou.

Souhrn a naučení
Stojíme stejně blízko Božím soudům nad světem 

jako Izrael, a proto bychom měli zkoumat svůj du
chovní stav, pokořit se před Bohem, roztrhnout svá 
srdce, a ne pouze roucha. Ozeášovo poselství je velmi 
povzbudivé. Když využijeme čas „k hledání Hospo
dina“, on nás svlaží deštěm své spravedlnosti. Ozeáš 
zdůraznil starému Izraeli zákon setby a žně. Ten platí 
v duchovní oblasti stejně jako v oblasti tělesné. Platil

návist, sexuální zvrhlost a násilí vyústilo v genocidu 
tisíce lidí. Ozeáš chtěl ukázat svým současníkům, že 
v Božích očích jsou vinní stejně jako obyvatelé Gi-



EVANGELIUM V OZEASOVÉ 
PROROCTVÍ

Základní verš: Oz 13,4
I když se Ozeášova kniha přímo nezmiňuje o Ježíši 

Kristu, obsahuje mnoho základních pravd evangelia. 
Evangelium znamená „dobrá zpráva“ nebo „radostná 
zvěst“. Týká se našeho spasení.

Věrný, trpělivý a stále odpouštějící Ozeáš odhaluje 
Boží lásku k hříšníkovi. Ozeášovo neúnavné hledání 
toulavé Gomery a jeho snaha získat ji zpět nám připo
míná dílo Ducha svátého. Ozeáš odpustil Gomeře vše
chno, co mu způsobila. I náš Spasitel je ochoten nás 
přijmout zpět.

Vrátit se na své původní místo může duchovní Iz
rael pouze tehdy, když činí pokání a vyzná své hří
chy (Oz 14,1—2). Pak nám Bůh odpustí a přijímá nás 
zpět (Oz 2,23). Bez upřímného pokání a vyznání však 
návrat není možný. Je předpokladem Ježíšova od
puštění a očištění prostřednictvím víry ve spásnou 
Kristovu moc.

Dobrá zpráva evangelia musí zapůsobit na naše 
srdce i domovy. Když bude Kristus přebývat v našem
106

v době Izraele, ale platí i pro církev dnešních dnů 
(Gal 6,7—9).

Člověk sklízí už' za života, co rozsívá. Hlavní část 
žně však nastává při druhém příchodu Ježíše Krista 
(Zj 14,14—16; Rím 2,5—8). Pokud zaséváme jen se
meno tělesných žádostí a světských tužeb, sklidíme 
věčnou záhubu. Pokud sázíme na pole Ducha, sklidíme 
život věčný.

Jsem ochoten učinit závažné rozhodnutí, cele se 
odevzdat Bohu, a pak svým životem a službou zasévat 
pro> věčný život? Cítím, že právě nyní je nej vhodnější 
čas k „hledání Hospodina“? Co rozsévám každo- 
dodenním životem do srdcí lidí, kteří žijí kolem mne? 
Jak se mohu stát Božím pomocníkem v službě pro ty, 
kteří ho ještě nepoznali?

9. úkol — 2. června 1990
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Oz 1,10—11 
6,1—3 
7,13

Na nevěru, 
odcizení a hřích existuje pouze jediný účinný lék — 
odpuštění a láska, které pochází od Boha.
Boží láska a slitování (Oz 11,1—11)
3. Jak popisuje žalmista Boží povahu? 2 78,38—39 
(86,15; Oz 11,1—3)

Kolikrát měl Búh plné právo, aby Izraele zavrhl a 
ponechal ho navždy jeho vlastnímu osudu. A přece se 
nad Izraelem vždy znovu smiloval. Jedenáctá kapitola 
Ozeáše je jednou z nejkrásnějších v celé bibli. Před
stavuje nám evangelium v celé své moci. Znovu cítí
me uprostřed varování něžnou Boží lásku.
4. Pouze jakým způsobeni bylo možné přivést zpět 
bloudící lid? Oz 11,4.7

a 
a 
a

Ozeáš nejednal stejně jako jeho nevěrná žena a Búh 
jednal zcela odlišně než lid izraelský.

srdci, můžeme se stát vítězi — křesťany, kteří zrcadlí 
povahu Pána Ježíše. Tato zkušenost se může stát reali
tou našich domovů. Domov pak bude kouskem nebe 
na zemi, zdrojem Štěstí i požehnání pro ostatní.

Nikdo nikdy neklesl tak hluboko, aby pro něj nebyla 
cesta zpět. V Ježíši Kristu máme všichni naději.
Protiklad Boží věrnosti a nevěry Izraele (Oz 1—10)
1. Jak se podle apoštola Pavla rozmohla nákaza hříchu 
ve světě? Ríin 3,10—12.23

Jen málo lidí si uvědomuje skutečnou hrůzu a zá
važnost hříchu. Mnoho věřících klame samo sebe tím, 
že své hříchy nepovažují za tak závažné. Domnívají 
se, že Bůh je příliš dobrý, než aby potrestal viníka.

Abychom mohli být spaseni, musíme si nejdříve uvě
domit a přiznat, že jsme ztraceni. Musíme pochopit, 
v čem spočívá tragédie hříchu. Hřích je hrozný, lstivý, 
klamný, ale je obvykle přitažlivý. Je však odcizením 
od Boha, zdroje života, a proto ničí nejen časný život, 
ale připravuje člověka i o Boží království.
2. Co vyplývá z porovnání Boží věrnosti s nevěrou 
Izraele?

Srovnej Oz 1,4—9
4,1
7,1—2



108

4. verš říká: „Provázky lidskými jsem je táhl, pro
vazy milování, byl jsem jako ti, kdo jim nadlehčují 
jho, když jsem se k němu nakláněl a krmil je.“
5. Jak Bůh vyjádřil svůj vztah k chybujícímu Efral- 
movi? Oz 11,8—9

Úžasná velikost Boží lásky se projevuje v tom, že 
nenechává bez povšimnutí toho, kdo jde do zahynutí. 
Nikoho však také nenutí, aby Boha miloval a sloužil 
mu. Když se však k Bohu vrátíme, Bůh se za nás po
staví a bude nás chránit před nepřítelem.
Rozdíl mezi lidským a Božím jednáním (Oz 11,12 — 
13,16)
6. V čem se podle Ozeáše liší lidské a Boží jednání? 
Oz 12,1 a 6 (12,7—8 a 13; 13,2 a 4)

Ozeáš se znovu vrací k nevděčnosti Izraele a zdůraz
ňuje, že Boží soudy přišly na Izraele právem. Trest 
si zaslouží i Juda, i když je na tom o něco lépe. Izrael 
se však jako celek odvrátil od Boha, a proto musí nést 
následky svých činů. Hospodin je však stále miluje a 
touží, aby se k němu cele vrátili.
7. Kde objevujeme v Ozeášově knize principy evan
gelia?
a) Hříšnost Gomery je obrazem všech Oz 2,2
b) Boží láska k hříšníkům Oz 11,8—9
c) Izrael má vyznat své hříchy Oz 6,1—3
d) Co se stane po návratu lidu Oz 14,1—2
e) Ozeáš vykupuje Gomeru, tak jako Bůh nás Oz 3,1—3
f) Bůh očekává změnu života Oz 3,3—5
g) Bůh rád řekne: „Ty jsi můj lid.“ Oz 2,23

Vlastním jádrem Ozeášovy knihy jsou zásady evan
gelia. Stejně jako vykupuje Ozeáš Gomeni, vykupuje 
i Bůh svůj lid z otroctví hříchu a je ochoten říct 
vždy znovu: „Ty jsi můj lid.“ S Boží láskou však nelze 
kalkulovat a svévolně hřešit s vědomím, že mi Bůh 
opět odpustí (Oz 5,6).
8. Jak popisuje apoštol Pavel praktické projevy evan
gelia v domově? 1 Tim 5,4

„Kdo chce být svátý v nebi, musí být svátý již na 
zemi.“ (AH,16) Jestliže máme být svati ve společ
nosti, ve styku s nevěřícími, musíme žít svatě přede-
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vším ve svých domovech. Naše domovy jsou místem, 
kde máme nejdříve uplatnit zásady evangelia. Doká
žeme si odpustit, zapomenout a poskytnout si novou 
příležitost?
9. Co znamená „prožívat zásady evangelia v rodině?“

E. G. Whiteová odpovídá: „Znamená to vychovávat 
děti v bázni a napomínání Páně. Všichni členové ro
diny se mají nasytit naučením Ježíše Krista. Chraňme 
zájmy a naplňujme potřeby každého člena rodiny, aby 
ho satan neoklamal a nesvedl. Tohoto cíle by měla 
dosáhnout každá rodina, aby předešla svému zmalo- 
myslnění či pádu. Jen bdělí a pilní rodiče, kteří vy
chovávají své děti k Boží slávě, jsou Božími spolu
pracovníky při záchraně svých dětí, za které také 
Kristus zemřel.“ (AH,317)
10. Které zásady evangelia nám v rodině pomáhají 
dosáhnout Boží ideál? 1 Koř 13,4—8 (Fil 2,3—5)

Pokud se evangelium má stát vůdčím principem 
v našich srdcích a domovech, musíme splnit svou část 
úlohy. Pavel napsal, že své tělo musí podrobit tuhé 
kázni, jinak by šel vstříc záhubě, i kdyby byl kaza
telem (1 Kor 9,27). Jedinou nadějí, že náš život budou 
ovládat zásady evangelia, je živý Kristus v našich 
srdcích.
11. Kde je místo křesťana k působení a k práci? Jan
17,11.15. 20—21 (1 Petr 4,3—4)

Někdy se zdá, jakoby se křesťané v dnešním světě 
styděli za své přesvědčení. Vyrůstali v křesťanském 
prostředí a málokdy se dostali z vlivu své rodiny a 
křesťanských přátel. Bojí se setkání s nevěřícími lid
mi, bojí se výsměchu či zesměšňování. I lidé, kteří 
přijali Boží pravdu mimo rámec své rodiny, se někdy 
bojí návratu mezi své nevěřící příbuzné.

Pavel říká, že být křesťanem je nesmírnou předností. 
Křesťanství je přece Boží cestou ke spasení, je proje
vem moci evangelia (Rím 1,16). Mělo by se snad nové 
auto stydět za to, že je nové? Měl by se diamant 
stydět za svůj lesk nebo kůže za krásu a vůni či slunce 
za teplo a světlo? Nestyďme se nikdy za Ježíše Kris
ta, protože kdo se stydí za něj, stydí se za život (Rím 
1,16, Mat 10,32).
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KONEČNÉ VÍTĚZSTVÍ
Základní verš: Oz 14,9

Bůh pro svůj lid připravil velké věci, ale lid je od
mítl. Jejich selhání způsobilo, že se Boží záměry a za
slíbení nenaplnily. Přichází však den, kdy se Boží plán 
uskuteční. V tento den řekne Bůh vykoupeným „Ty 
jsi můj lid.“

12. V čem spočívá moc a přitažlivost evangelia právě 
dnes, kdy je všude tolik teorií a -ismů? 1 Tes 2,13 
(Jan 6,63)

„Evangelium má být hlásáno ne jako neživé učení, 
nýbrž jako živá síla, která mění život. Bůh chce, aby 
ti, kdo přijímají jeho milost, pocítili její moc. Chce, 
aby jeho služebníci byli důkazem toho, že skrze jeho 
milost mohou lidé nabýt Kristovy povahy a smějí se 
radovat z jistoty jeho velké lásky.“ (TV,582)
Souhrn a naučení

Bůh miluje dnešní církev i svět stejnou láskou, ja
kou projevil v Ozeášově době budoucímu Izraeli. 
Přeje si, aby se věřící lidé nejdříve stali živými re
prezentanty proměňující moci evangelia. Lidé ve světě 
musí vidět v životě křesťanů, co znamená odpuštění 
hříchů, obrácení a nový život v Kristu; musí vidět, že 
křesťanství není žádnou další teorií, ale šťastným a 
plným životem, jehož vyvrcholení bude v Božím krá
lovství.

Zanechme úvah a hlásejme Boží slovo. Odložme ne
shody a staňme se nástroji v Boží ruce. Prosme ve víře 
o Boží požehnání a přijmeme je.

Evangelium zachraňuje hříšníka přede dvěma nej
většími nepřáteli: hříchem a vinou. Zachránilo tě 
evangelium před vinou a hříchem? Umožnil jsi Bohu, 
aby dobrou zprávu evangelia mohl projevit ve tvém 
životě i tvé rodině? Pomáháš jiným, aby prožili nej
větší zkušenost života s Pánem Ježíšem?
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Když uvažujeme o tom, co ještě Boží lid — dříve 
než vejde do nebeského Kanaánu — prožije, musíme 
se poučit z minulosti. „Všechno, co je v Písmu, tam 
bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti 
a z povzbuzení, které nám Bůh dává, čerpali naději “ 
(Rím 15,4)

My máme tuto naději. Ozeáš končí svou knihu vý
zvou k pokání. Víme dobře, že na zemi ještě dopad
nou Boží soudy a zazní Boží mocná závěrečná výzva. 
Minulé zkušenosti nás mají inspirovat k dokončení 
Božího díla.

Naše budoucí naděje je jistá, tak jako je jistý ten, 
který ji zaslíbil. Bůh pro nás připravuje novou zemi, 
abychom mohli být navždy s ním.
Boží slib Abrahamovi a Izákovi (1 Moj 12,1—3)
1. Jaký slib dal Bůh Abrahamovi, když ho vyzval, 
aby opustil pohanský Chárán? 1 Moj 12,1-3

Abrahamovi se dostalo nesmírné pocty, měl se to
tiž stát otcem lidu, který měl po celá staletí zvěsto
vat a střežit Boží pravdu. Prostřednictvím tohoto li
du měly získat požehnání všechny národy světa, 
zvláště příchodem zaslíbeného Mesiáše.

Bůh oddělil Abrahama od jeho modlářského pří
buzenstva, aby mohl žít a vychovávat svou rodinu 
ve víře v Boha. Jeho potomci měli předávat pocho
deň pravdy dalším pokolením a měli ji uchovat v ryzí 
čistotě.
2. Jaký byl Boží plán pro izraelský národ? 5 Moj 26, 
8—13 (Rím 9,4)

Kdyby se Izraelci řídili Božími pokyny, měli by 
z nich velký užitek. Stali by se příkladem pro ostatní 
svět v oblasti zdraví, mezilidských vztahů, životních 
hodnot i prosperity. Uchránili by se také mnoha ne
mocí, které sužovaly okolní národy. Boží požehnání 
by jim pomohlo při rozvoji rozumových schopností 
i mravních hodnot. Byli by „požehnaní nad každý 
jiný národ“.
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Izrael porušil smlouvu (Oz 4)
3. Za jakých podmínek mohli Izraelci přijmout za
slíbená požehnání? 5 Moj 28,1—2

Lidé nadšení velkolepými nabídkami souhlasili, že 
budou dodržovat smluvní závazky. Domnívali se, že 
mají dost sil, a proto slíbili Bohu poslušnost. Pro
hlašovali „Budeme dělat všechno, o čem Hospodin 
mluvil.“ (2 Moj 24,3.7)
4. Proč Izraelci nedodrželi smlouvu a v čem opětov
ně selhávali? Soud 2,11—13; Ž 78,56—58

Modloslužba cizím bohům byla pro Izraelce velkým 
a trvalým pokušením. Častokrát to byli králové, kte
ří si za manželky vzali cizozemky, a pak zavedli do 
vlastní země kulty těchto národů. Nezřídka to však 
byli také prostí lidé, kteří bez zábran hřešili.

I když lid takto jednal, Hospodin jej neopustil. Vždy 
zůstala uprostřed národa hrstka věrných. Tito věrní 
a stateční lidé vysvobozovali Izrael od nepřátel i od 
modlářství. Když však vysvoboditel zemřel, obvykle 
se Izraelci začali postupně vracet ke svým modlám.
5. V čem se Izraelci plně neodevzdali Bohu? Oz 4,1— 
2; 6,7

Nebyli věrní, neprokazovali si milosrdenství a od
mítali plnější poznání dobrého Boha. Zapomínali na 
Boží zákon, vzájemně se podporovali v hříchu, byli 
zatvrzelí a nechtěli se vzdát svého modlářství. Lid se 
úplně odcizil Boží pravdě. Požehnání, která přijíma
li od Boha, se jejich vinou nestala požehnáním pro 
okolní svět.
6. Jak Bůh zajišťuje konečné plnění svého plánu s Iz
raelem? Iz 11,11—12 (Rím 11,17.20—22)

Když Izrael selhal, přijímá za Abrahamovy potom
ky Bůh všechny, kteří se skrze Krista stávají dítka- 
mi víry. Bůh nezavrhl Abrahamovy potomky, vždyť 
věřící se stanou dědici zaslíbené smlouvy. Jsou povo
láni jako Abraham, aby střežili Boží zákon a svým 
životem hlásali světu Kristovo evangelium.
Naplnění Božího plánu
7. Jak se projevovala Boží láska i v těch nejtemněj- 
Ších chvílích odpadnutí Izraele? Oz 1,10; 2,14—23
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Sledujme hloubku Boží lásky, odpuštění a milosrden
ství. Všimněme si Božích ujištění, že bude podporovat 
věrné až do konečného vítězství.
8. K čemu vybízí Bůh Izraele skrze proroka? Oz 14, 
1—2

Evangelium v knize Ozeáše je stejně krásné a plné 
naděje jako radostná zvěst Nového zákona. Od 4. ver
še je zaznamenána odpověď, co by Bůh učinil, kdy
by Izraelci činili pokání. „Uzdravím jejich nevěrnost, 
rád je budu milovat, neboť můj hněv se od nich od
vrátil. Navrátí se opět k mému stínu, rozkvetou jako 
zahrada.“
9. Jaké krásné zaslíbení dává Bůh v Oz 2,16—23?

Zde se mluví o poslední době, o dnu Hospodinově. 
Až do konce času bude Boží lid „tulákem“ mezi ná
rody. V závěru dějin však budou účastni konečné 
obnovy. Ježíš se pak zjeví jako Pán pánů a Král 
králů.
10. Jak Ozcáš popisuje ty, kteří odpoví na Boží vý
zvu? Oz 14,9

Bůh nenutí nikoho, aby ho přijal. Všichni se mo
hou svobodně rozhodnout. Moudří lidé kladně odpo
ví na moc Boží lásky.

V posledních dnech se v každém národě najde 
někdo, kdo odpoví na Boží volání. Trojandělské po
selství má zaznít „obyvatelům na zemi, každému 
národu, kmeni, jazyku i pokolení“. Mnozí se na zá
kladě výzvy: „Bojte se Boha a vzdejte mu čest, pro
tože přišla chvíle jeho soudu,“ obrátí od model, které 
je poutají k zemi a budou „uctívat toho, který stvo
řil nebe i zemi, moře i prameny.“ Tito lidé se před 
celým 'světem stanou ukázkou Božího milosrdenství. 
V praktickém životě zjeví andělům i lidem, že je 
možné „zachovávat přikázání Boží a víru v Ježíše“ 
(Zj 14,6—12).
11. Co učiní Ježíš Kristus, který za nás trpěl na Gol
gotě, až spatří výsledek své výkupné lásky? Iz 53,10 
—12 (Zj 14,15—16)

„Bůh ve své nekonečné moudrosti vyvolil izraelský 
národ, aby se stal ochráncem Boží pravdy a jejím 
hlasatelem ostatním národům. Svěřil mu svůj zá-
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kon, měřítko mravní úrovně lidské povahy, aby jej 
vyvýšili před lidmi, před světem i před anděly (1 Kor 
4,9). Izraelci měli světu představit zákony, které vlád
nou v nebi. Svědectví jejich úst mělo být potvrzeno 
příkladem života." (4BC.1180)

Navzdory selhání vyvoleného národa Bůh uskutečnil 
a dodnes uskutečňuje své plány pro záchranu člověka. 
Ježíš Kristus rozhodl o soudu vyvoleného národa. 
I když se stal kamenem úrazu pro Izraele, stal se 
zachráncem mnoha lidí z jiných národů, kteří ve víře 
vděčně přijali jeho oběť a jeho lásku. Úroda zachrá
něných bude bohatá. I na tobě však záleží, kdo z lidí 
z okruhu tvého vlivu bude mezi vykoupenými.
12. Čeho chce Bůh dosáhnout v našem životě pro
střednictvím Ozeášova proroctví? Oz 6,5.3; 12,10.13

Poselství této vzácné starozákoní knihy je stejně 
potřebné a aktuální dnes jako v době jejího vzniku. 
Brzy se mají dovršit Boží záměry se světem. Na svě
tě se rozmohl hřích a nepravost do té míry, že do
zrál pro Boží soud. Nepřítel se snaží oklamat i Boží 
lid, strhnout ho k modlářství honby za pomíjivými hod
notami. Hospodin si však přeje, aby se jeho věrní 
probudili, uvědomili si hrozící nebezpečí i odpověd
nost za splnění úlohy, která jim byla svěřena. Pro
to je poselství Ozeášovy knihy pro každého z nás 
životně důležité.
Souhrn a naučení

Přečti si z knihy Touha věků kapitolu Vyvolení 
Abrahama. „Pohodlný život a uspokojování vlastních 
potřeb strhne hradbu chránící duši. Kdo zboří pev
nost zásad, vydává se napospas satanovi. Duše nekles
nou náhle ze stavu čistoty a svatosti do neřesti, 
zkaženosti a zločinnosti. Obíráme-li se nečistými myš
lenkami, zvyká si naše mysl na hřích. To, co se nám 
kdysi ošklivilo, se nám bude zdát příjemným.“ (PP, 
341—342)

Kristus brzy přijde s velkou slávou a mocí a pře
dá vykoupeným zaslíbené dědictví. Tím bude splněn 
Boží dávný záměr s Izraelem.

Co očekává Bůh dnes od svého „vyvoleného“ lidu?
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Jsem připraven, abych přijal Boží zaslíbení, daná 
duchovnímu Izraeli? Přispívám k tomu, aby byli při
praveni bratři, sestry a také lidé, žijící kolem nás? 
Jaký je nyní múj vztah k Pánu Ježíši?

ÚTÉK Z OTROCTVÍ
Úvod ke studiu epištoly Filemonovi

Studujeme jedinečný list, dopis apoštola Pavla jeho 
osobnímu příteli. Ten list nehovoří o odpadnutí, 
nenapravuje žádný hřích, ani nepřináší žádné nové 
body učení. Zabývá se problémem ve Filemonově do
mácnosti, kde se situace vyhrotila útěkem otroka O- 
nezima, který pravděpodobně něco ukradl a uprchl 
do Říma v naději, že se tam ztratí.

Vedením Božího Ducha se Onezimus setkal s Pav
lem, který byl v Římě v domácím vězení, a přijal 
Kristovo evangelium. Uvědomil si, že jako křesťan se 
musí vrátit ke svému dřívějšímu pánu a urovnat 
narušené vztahy.

V Pavlově době byl otrok pouhým majetkem, „věcí“ 
svého pána. Jeho život nebo smrt závisely zcela na 
rozmarech pána. Návratem se tedy Onezimus vysta
voval nebezpečí smrti. Rozhodl se však pro cestu 
zpět.

Pavel žádá Filemona, aby Onezima přijal jako brat
ra v Kristu. Je to nádherné svědectví o křesťanské 
zkušenosti. Současně pozorujeme taktnost, s jakou 
Pavel píše. Můžeme si z ní vzít poučení pro vztahy 
v našich sborech i domovech.
Základní verš: Gal 6,1

Nejdříve si pročteme celý list, abychom pochopili 
problém otroka, který zběhl.

Kniha Ozeáše proroka i epištola Filemonovi nám 
představují evangelium v dramatické situaci. Obě jsou 
příkladem láskyplných osobních vztahů. Pavel i Ozeáš 
ukazují, jak Bůh používá jednotlivce, aby lidem při
blížil svoji velikou lásku. Právě takový vztah proje
vuje Pán Ježíš k nám.
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Apoštol Pavel znal tajemství dobrých vzájemných 
vztahů. Vždyť přinášel do sborů atmosféru hřejivé 
křesťanské lásky. Ukazuje nám velikou taktnost a 
současně rozhodnost při řešení různých problémů ve 
sborech. Byl zdvořilý. Měl ohled na cítění druhých. 
Byl kazatelem, kerý přinášel povzbuzení.
Zaměříme se na hodnotu hřejivých vztahů mezi křes

ťany i v rodině. Ukážeme si, jak je důležité umět 
pochválit druhého a projevit uznání. Každý opravdový 
křesťan se snaží rozvíjet povahu, která z našich srdcí 
a domovů vytvoří místa, kde rádi přebývají i Boží 
andělé.
Pozdrav a poděkování (Filem 1—3)
1. Co nám prozrazuje úvodní pozdrav o autorovi? Fi
lem 1

Pavel se sám označuje za autora epištoly. Bibličtí 
učenci nepochybují o tom, že je autentická. Epištola 
Filemonovi musela být napsána během prvního Pav
lova uvěznění, asi v roce 62 po Kr.

Epištola začíná jiným způsobem než Pavlovy dopi
sy jednotlivým sborům. Nepoukazuje na to, že je 
apoštol, ale nazývá se „vězněm Ježíše Krista“ (v.1.9).
2. Jak znal Filemon Pavla? v. 1

Filemon neznal Pavla jako vězně. Poznal ho jako 
horlivého evangelistu, neúnavného cestovatele a obě
tavého zakladatele sborů. Filemon se z Pavlova do
pisu musel dozvědět to, co Pavel dobře znal, že těž
kosti a utrpení jsou častokrát přirozeným důsledkem 
věrné služby Božímu dílu.
3. Jaký byl vzájemný vztah Filemona a Pavla? v. 1—3

Mezi těmito dvěma muži se vyvinulo hluboké o- 
sobní přátelství. Byl mezi nimi úzký vztah lidí, kteří 
toho mnoho spolu prožili a kteří spolupracovali na 
společném díle. Obětavá práce a dobrá spolupráce 
v Božím díle dává vzniknout mnoha ryzím přátelstvím 
i dnes. Pěstujme a záměrně rozvíjejme takové vzta
hy.
Pavlův příklad křesťanských vztahů (v.4—7)
4. Proč Pavel tolik chválí Filomena? v. 5.7

Pavel upřímně chválí Filemona hned na začátku
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svého listu. Píše o jeho víře a lásce k členům sboru 
v Kolosách, s uznáním mluví o jeho dobrých činech 
a o svědectví, které svojí službou vydávají.

Upřímná pochvala a uznání vyjádřené hřejivým 
způsobem v pravý čas pomáhá budovat dobré vztahy 
v rodinách, ve sborovém společenství i všude jinde 
mezi lidmi. Když lidé získají přesvědčení, že jejich 
úsilí má smysl a hodnotu, zakusí uspokojení (Př 25, 
11).
5. Jaké nebezpečí se však skrývá v chválení iiných? 
ftím 12,3 (1 Koř 10,12)

Jak můžeme povzbudit jiné, aniž bychom je vedli 
k pýše?

E. G. Whiteová napsala, že „existuje určité nebez
pečí, když člověka chválíme. Zejména ti, které Bůh 
hodně obdařil, musí být na stráži, aby je nezotročila 
pýcha a vědomí vlastní hodnoty.“ (3BC.1131)
6. Za co se Pavel modlil, když v dopise uváděl rysy 
Filemonovy povahy? v.4.6

Pavel si přál, aby víra a láska Filemona přinesla 
hojné výsledky. Služba kazatelů, evangelistů, diáko
nů, učitelů sobotní školy, vedoucích a všech, kteří 
pracují v církvi, je závislá na přímluvných modlitbách 
církve. Apoštol si dokázal udělat čas, aby v přímluv
ných modlitbách prosil za jednotlivé křesťany, přesto
že byl velmi zaneprázdněn řadou povinností. Jistě 
i tento projev života prvních křesťanů přispěl k úžas
nému úspěchu apoštolské církve. Modlíme se i my 
za ostatní, aby je Bůh povzbudil, posílil a použil ve 
svém díle?

Po slovech chvály a uznání uvádí Pavel povzbuzení. 
Takové ujištění povzbudí každého, kdo poznal Ježíše 
Krista jako svého Pána a Spasitele.
7. Jakým způsobem povzbuzoval věřící Pán Ježíš? 
Mat 12,18—21

Pán Ježíš poukázal na to, že jeho úkolem bylo, aby 
povzbuzoval, potěšoval a pomáhal všude tam, kde toho 
bylo nejvíce třeba. Na která Kristova slova povzbu
zení si vzpomínáš? (Mat 5,1—12; 19,28—30; Mař 12, 
32—34: Luk 8,48; Jan 16,27)



8. Jak můžeme i my přinést požehnání povzbuzením 
do našich rodin a sborů?

Ty, kteří v životě zápasí s velkými protivenstvími, 
prožívají trýzeň rozhodování, jsou v ohni pokušení 
anebo malomyslnosti, zahořklé a smutné, můžeme čas
to velmi povzbudit tím, co nás nic nestojí. Upřímné 
slovo uznání a povzbuzení, malá pozornost, pozorné 
vyslechnutí druhého, rada, společná modlitba či ú- 
směv, to jsou prostředky k povzbuzení jiných. Jsou 
účinné, i když je mnozí kvůli jednoduchosti odmítají.
9. Co znamená taktní jednání a jakým příkladem je 
nám Pán Ježíš? Mat 12,19—20

Apoštol Pavel jednal se stejným taktem jako Pán 
Ježíš. Celá epištola Filemonovi je ilustrací Pavlovy 
křesťanské lásky a zájmu o druhé. S úžasným taktem 
volí slova a přimlouvá se za Onezima.

Slovo „taktně“ pochází z latiny a znamená „do
tknout se“. Je to Bohem daná schopnost zapůsobit na 
druhého, aniž by se urazil nebo pohoršil. Slovník de
finuje takt jako jemné poznávání a vnímání toho, co 
je správné říct nebo udělat. Je to umění jednat s lid
mi.
10. Proč je tak důležité cvičit se v taktnosti i doma? 
Gal 6,9—10

Těm, které máme mít nejraději, se musíme nau
čit říkat to, co si myslíme, takovým způsobem, aby
chom se jich nedotkli jednáním, slovy, ani pohledem 
či výrazem.

„Život zasvěcený křesťanství ustavičně šíří světlo, 
útěchu a pokoj. Řídí ho táž nesobecká láska, která 
posvěcuje jeho vliv. Je plný Krista a zanechává za 
sebou stopu světla všude, kudy jeho nositel kráčí.“ 
(PP.504)
11. S čím bezprostředně souvisí taktní a zdvořilé jed
nání? Jan 3,3—6 (Gal 5,16.22: 6,8)

„Lidé, kteří nejednají taktně, nejsou znovuzrozeni. 
Kdyby se znovuzrodili láskou, věděli by, jak a kdy 
mají říci správné slovo a udělat správný čin v pravý 
čas a na správném místě.“ (5T,349) Bůh je zdrojem 
veškeré lásky ve všech jejich projevech.
118



EVANGELIUM V LISTU 
FILÉ MO NOVÍ

Základní verš: Rím 1,16
Evangelium, jak je zvěstuje Pavel v listu Filemono-
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12. Jaké požehnání má světu přinést služba lásky Bo
ží církve? Jan 13,35

Láska, ohleduplnost, takt a vnímavost nejsou pouze 
základem hřejivých vztahů v církvi, ale stávají se 
úžasně mocným nástrojem svědectví o spasení v Je
žíši Kristu. Pokud chce církev znásobit své misijní 
úsilí,, pak’ to přímo závisí na projevech opravdové 
lásky jednotlivých členů. Bůh chce dnešnímu světu 
prostřednictvím své církve dát to, po čem nejvíce
prahne — a to je láska.

„Jestliže se před Bohem ponížíme a budeme navzá
jem laskaví, zdvořilí a soucitní, sto lidí příjme Boží 
pravdu tam, kde ji dnes přijal pouze jediný.“ (9T, 
189)
Souhrn a naučení

Apoštol Pavel nám svým dopisem Filemonovi před
stavil soubor pravidel křesťanského jednání, která 
utvářejí krásné mezilidské vztahy a utužují opravdová 
přátelství. Právě tyto zásady mohou pomoci dnešním 
narušeným rodinám.

„Poskytnou-li rodiče dětem lásku, soucit a povzbu
zení, mohou jim z domova připravit bezpečné a milé 
útočiště před četnými pokušeními světa.“ (AH.185)

„Laskavá a povzbudivá slova jsou mocnějším lé
čebným prostředkem než většina léků.“ (1T,3O6)

Co se o taktu můžeme naučit z uvedených textů? 
(Soud 8,1—-3; 1 Sam 25,18—36; Př 15,1; Sk 19,35—41)

Jaký je rozdíl mezi lichocením a upřímnou chvá
lou či povzbuzením? Umím pochválit druhého? Je 
potřebné druhého ujišťovat o tom, že se za něj modlí
me? Jak mi může takt pomoci při získávání lidí pro 
Pána Ježíše?

12. úkol — 23. června 1990



vi, změnilo životy mnoha lidí v prvokřesťanské době 
a stejně mocné je dnes.

Evangelium je určeno ke spasení hříšníků. Mnoho 
lidí říká sobě „ano“ a Bohu „ne“. Ovládá je to, „co 
chtějí jejich oči a na čem si v životě zakládají“ (1 Jan 
2,16) spíše než hlas Ducha svátého. Odmítají pravdu 
a spravedlnost, ale hřích a satana nechávají kralo
vat ve svém srdci. Volí si zahynutí raději než život 
(Rim 6,23).

Středem evangelia je Ježíš Kristus. Díky jeho lásce 
a jeho výkupné oběti nemusí hříšník zemřít. Kristus 
za hříšníka zaplatil, zemřel na jeho místě. Poznal, 
co je to utrpení a hanba, zemřel hroznou mučednic
kou smrtí. Hříšník, který vyznává svou vinu, činí po
kání, chce napravit svůj život a věří radostné zprávě 
o záchraně v Ježíši Kristu, může být zachráněn ze 
smrti a obdržet věčný život.

Evangelium nám také poukazuje na prostředníka — 
Ježíše Krista jako nebeského nejvyššího kněze, který 
se přimlouvá za hříšníka před nebeským soudem, před 
svátým Bohem. Evangelium, to není jen dobrá zpráva 
o Kristově zástupné smrti na Golgotě a o jeho vzkří
šení, ale i o tom, že je navždy živý (Zj 1,18; Žid 7,25)

Dopis Filemonovi popisuje hříšníka — otroka O- 
nezima, který uprchl a podle římského práva si za
sluhoval smrt. Pavel předkládá Onezimův hřích ta
kovým způsobem, aby viník mohl být ušetřen trestu. 
Pavel představuje obhájce. Připomíná přitom Filemo
novi, jaký dluh má Filemon vůči němu samotnému.
Dvojí přístup (v.8—9)
1. Jaký přístup mohl ještě Pavel ve vztahu k File
monovi zvolit? Kolik měl možností? v.8—9

Když se snažíme něco prosadit v rodině anebo ve 
sboru, můžeme využít váhy své autority. Tou druhou 
možností je láska, vysvětlení a příklad.

Pro zachování zdravé atmosféry v každodenním ro
dinném životě potřebujeme Boží lásku stejně jako 
křesťanskou autoritu. Autorita je spojena s posluš
ností. Autorita bez lásky a trpělivosti obvykle neřeší 
problémy, ale jen konkrétní situace a vlastně pro-
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blém může ještě prohloubit. Avšak autorita spojená 
s láskou a mírností, která se snaží porozumět potře
bám bližního, vytváří nejlepší předpoklady pro oprav
dové vyřešení problému.
2. O čem svědčí skutečnost, že Pavel se rozhodl pro 
řešení lásky? v. 9

Pavel se mohl dovolávat Filemonovy křesťanské po
vinnosti, zvolil však raději formu prosby. V celém 
listu sledujeme Pavlovu lásku, se kterou přistupu
je k oběma stranám. Láska vede křesťana v každé si
tuaci, pomáhá mu řešit různé problémy. Jen láska 
dokáže překlenout mnohá nedorozumění, zvláště když 
je představena formou prosby.
Moc evangelia (v. 10—11)
3. Jaký byl Onezimus před obrácením? v.ll

Onezimus byl z hlediska římského práva zloděj 
a zběh. I z pohledu Božího byl vinen, přestoupil 8. 
přikázání. Jméno Onezimus znamená „užitečný“. Uži
tečný se díky hříchu stal neužitečným, ale mocí evan
gelia se stal opět užitečným.

Povoláním za Kristova učedníka se křesťan stává 
užitečným pro jiné. Už nežije sobecky pouze pro sebe, 
nevěnuje čas a životní energii jen sobě, ale pomáhá 
jiným a hledá cesty, jak by jim přinesl evangelium 
o Ježíši Kristu.
4. Jakou úlohu sehrál apoštol Pavel v duchovní změ
ně, která se odehrála v životě Onezima i Filomena? 
v.10.19

Apoštol oběma mužům posloužil svou vlastní zku
šeností i službou evangelia. Jeho přičiněním oba poznali 
Ježíše Krista. Apoštol splnil zodpovědně své pověření, 
proto i Bůh mohl změnit srdce obou mužů. Bůh s ná
mi počítá ve svém díle a čeká, že každý splní úkol 
rozsévače, aby pak on mohl umožnit růst své pravdy 
v lidských srdcích. (1 Kor 3,5—9).

„Pavel si Onezima oblíbil pro jeho zbožnost a u- 
prímnost, pro jeho laskavou péči, kterou apoštolovi 
věnoval, a pro jeho horlivost, kterou hořel pro věc 
evangelia. Objevil v Onezimovi povahové rysy, které
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by z něho mohly udělat užitečného pomocníka v mi
sijní práci.“ (SA.298)
Pavlova přímluva (v.12—16)
5. Bylo pro Pavla lehké, aby poslal Onezlma zpět 
k Filemonovl? v. 13b—15

Pavel se musel vzdát dobrého pomocníka v práci, 
tento krok ho stál mnoho přemáhání. Pro Pavla však 
bylo mnohem důležitější smíření obou bratří. Dobré 
křesťanské a mezilidské vztahy měly v jeho pohledu 
větší hodnotu než dobře organizovaná práce.
6. Jaký vztah by měl křesťan zaujímat k právu a 
svobodě druhých? v.14—16

Pavel věděl zcela určitě, že Filemon by ho jistě 
uposlechl. Přesto respektuje nedotknutelné právo svo
bodného rozhodování jednotlivce, na které má nárok 
každý člověk. Věděl, že opravdové přátelství nemůže 
vyrůst tam, kde jeden druhého nutí, kde chybí láska 
a ohleduplnost. Proto ponechal na Onezimovi, 
se vrátí zpět, a na Filemonoví, jak s Onezimem 
loží.
Pavel předkládá sebe místo Onezlma (v.17—19)
7. Jak nám také bible představuje Pána Ježíše? Žid 
9,24 (1 Jan 2,1)

Ježíš je nejen naším prostředníkem a přímluvcem, 
ale také zástupcem. Postavil se na naše místo a Vlád
ce vesmíru s ním jednal jako s naším zástupcem. On 
vzal naše viny na sebe, zemřel místo nás a před
ložil Bohu dokonalou obět (Iz 53,36). Proto může 
každému člověku nabídnout spravedlnost a spasení 
(Jan 3,16).
8. Jak se stárnoucí apoštol přimlouvá za Onezlma? 
v. 9.10.12.15.17—19

Pavel se staví do pozice prosebníka. „Snažně pro
sím“ je naléhavé, až úzkostlivé volání, aby Filemon 
přijal svého bývalého otroka. Pavel jakoby odkládal 
apoštolský úřad a svoji autoritu, když říká: „Mluví 
to Pavel, starý Pavel, a teď k tomu ještě ve vězení 
pro Ježíše Krista.“ (v.9. Žilka)
9. Jak měl Filemon přijmout Onezima? v. 12.15.17

Pavel říká: „Přijmi jej“ (v.12); „Přijmi jej navždy“
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(v.15); Přijmi jej jako mne.“ (v.17) Pavel no zde 
zaručuje za Onezima, za jeho spolehlivost. Potvrzuje 
změnu jeho života a věří mu. Tím se stává v urči’ 
tém smyslu obrazem Pána Ježíše, který je základem 
našeho smíření.
10. Co znamená opravdové smíření? Jak 5,16 (Ez 
15; Mat 6,14—15)

Opravdové smíření znamená obnovu vztahu s Bo
hem stejně jako smíření s lidmi. Cesta ke smíření 
vede přes vyznání hříchů Bohu a úsilí napravit vše 
ve vztahu k ostatním lidem.
11. Jak se projeví obráceni v praktickém životě? Luk 
19,8—10 (Ez 33,15)

Bůh je ochoten nám odpustit naše hříchy. Odpuš
tění však nezbavuje člověka zodpovědnosti nahradit 
škody a napravit zlo všude tam, kde je to možné. 
Prvním krokem znovuzrozeného člověka je snaha na
pravit chyby minulosti.
Moc evangelia
12. Jak mění evangelium člověka a v čem spočívá 
jeho moc? Rím 1,16 (Ef 3,20)

Evangelium není pouhou teorií, ani návodem k lep
šímu životu. Je to zpráva o živém Bohu a o jeho dí
le, které prostřednictvím Ježíše Krista koná s člově
kem.

Evangelium staví člověka znovu na začátek. Minu
lost klademe do rukou Ježíše Krista. On nám pomá
há rozhodovat se v přítomnosti. Dává nám jistotu 
slavné budoucnosti, kdy se setkáme se spasenými 
všech věků, kteří na sobě zažili podobnou změnu po
vahy.

Evangelium změnilo domýšlivého, pánovitého a kru
tého, fanaticky věřícího Saula na Pavla, laskavého, 
milujícího a ohleduplného křesťana. To, co dokázalo 
evangelium učinit v životě Pavla, Onezima, Filomena 
a dalších, to může dokázat i v nás. Evangelium pro
žívané v běžném všedním životě dokáže vytvořit z na
šich domovů šťastná, zdravá a radostná místa rodin
ného života.
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13. Proč jsou laskavost a další křesťanské ctnosti tak 
potřebné nejprve právě v okruhu rodiny? Gal 6,9—10 
(Rím 12,10; Kol 3,12—13)

Je možné, aby křesťan měl dvojí tvář, dvojí „metr“, 
dvojí chování? Není lehčí být laskavým vůči cizím 
lidem, se kterými se stýkáme jen občas, než ke členům 
vlastní rodiny, ve které se velmi dobře známe? Jsem 
stejně laskavý a obětavý k nejbližším právě tak jako 
k cizím lidem, kterým vyprávím o Pánu Ježíši?
14. Jak nám evangelium může pomoci v sebeovládání? 
Př 25,28 (16,32)

Největším důkazem o tom, že křesťanství povznáší 
člověka, je naše sebeovládání. Boží hrdinové dokáží 
obstát i uprostřed bouří i uprostřed provokací. Je to 
Boží láska v srdci, která nám dává sílu k sebeovlá
dání. Milost Pána Ježíše nám dá vítězství nad vlastní 
přirozeností a zřetelně se projeví v našem životě.
Souhrn a naučení

„Evangelium máme prožívat a uplatňovat v každo
denním životě. Boží služebníci nemají vyzařovat chlad 
lidského sobectví. V Božím díle má velkou cenu prosté 
jednání, takt, ohleduplnost a laskavost.“ 9T,218) E. G. 
Whiteová se ptá: „Proč se neučíme od Spasitele každý 
den? Proč nežijeme v ustavičném společenství s ním, 
abychom mohli s druhými jednat a mluvit laskavě a 
zdvořile?“ (9T,190)

Vždyť máme dnes přístup ke stejné moci evangelia, 
která změnila Pavla, Filemona a Onezima.

Změnila moc evangelia má slova, myšlenky a jed
nání? Projevuji Ježíšovu lásku ve chvílích pohody stej
ně jako v okamžicích nedorozumnění? Jsem laskavý 
a zdvořilý především ve své rodině?

Co jsem se z tohoto úkolu dověděl o účinnějším 
způsobu zvěstování evangelia?
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Pavel nepíše z pozice nadřazeného, ale jako rovný 
rovnému

ROVNOST VŠECH LIDÍ
V KRISTU

Základní verš: Gal 3,28
Tím, že se stáváme znovuzrozenými křesťany, stává

me se také členy velké celosvětové rodiny, ve které 
není rozdílů ras, národů či kultur.

Věčné evangelium je určeno pro všechny obyvatele 
země, má ho uslyšet každá rasa, kmen, jazyk i národ 
(Zj. 14.6) Mocný anděl ze Zj 10,2, který měl v ruce 
otevřenou knihu, a postavil se pravou nohou na moře 
a levou na pevninu, představuje světové hnutí, církev, 
která zahrnuje muže, ženy i děti ze všech národů a 
zemí.

Jakmile se obřadem křtu stane křesťan členem ce
losvětové Boží rodiny, stává se současně členem jed
noho „národa“ v Ježíši Kristu. V něm jsou všichni 
jedno. Bůh nás přijímá pro Ježíše Krista, a ne na zá
kladě našeho původu. Tuto jednotu, bez ohledu na rasy 
a třídy, obdivují lidé na celém světě. To je odpověď 
na modlitbu Ježíše Krista „aby oni byli jedno, jako 
my jsme jedno... aby svět takto uvěřil, že ty jsi mne 
poslal.“ (Jan 17,21—22)

V rané církvi bylo takové svědectví, o jakém čteme 
v listu Filemonovi, důkazem sjednocující moci evan
gelia, moci Ježíše Krista, která zbavuje lidi všech 
předsudků.
Rovnost všech křesťanů (Filem 8—10.16)
1. Na jakou rovinu staví Pavel Onezima, Fllemona a 
sebe? v. 9—10.16

Lidé jsou opravdu rozliční v mnoha ohledech. Bůh 
nás však přijímá všechny bez rozdílu, protože je na
ším stvořitelem i vykupitelem. Národnost, vzdělání či 
majetek nemohou ovlivnit naši hodnotu v Božích očích.

prosí Filemona o pomoc při urovnání 
Onezimova problému. Zběhlého otroka Onezima na
zývá „milovaným bratrem“.
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2. Jaký vztah by měl být mezi členy Boží rodiny? 
v. 12

„Je mi drahý jako mé vlastní srdce.“ Členové Boží 
rodiny, ač to byli kdysi naprosto cizí lidé, jsou si 
často bližší než pokrevní příbuzní. Vždyť jejich vztah 
je založen na té nejhlubší formě lásky, na lásce Boží.
3. Co učil Pán Ježíš učedníky o rovnosti věřících? 
Mat 15,21—28

„Tytéž sily, které bránily lidem k přístupu ke Kris
tu před devatenácti stoletími, působí i dnes. Pýcha a 
předsudky vytvořily mnohé přehrady, které oddělují 
jednotlivé třídy lidí. Víra však dokáže překonat vše
chny přehrady, ať jsou vystaveny lidmi anebo satanem. 
Nic nemůže člověku zabránit v tom, aby se podle 
evangelia podílel na zaslíbení Kristově, leda by se 
sám rozhodl jinak.“ (TV, 283)
4. Za co se Pán Ježíš modlil krátce před svou smrtí 
a jak to může ovlivnit svědeckou službu církve? Jan 
17,20—23

Lidé, kteří jsou spojeni s Kristem, budou mít úzký 
vztah i k sobě navzájem. Budou je pojit pevná pouta 
lásky a porozumění. Pevné svazky lidského bratrství 
jsou hrází proti napětí i provokacím. Jsou-li lidé jed
no v Kristu, není nikdo první či poslední, důležitější 
či méně důležitý.

Lidé sice touží po takových vztazích, a přece v ro
dinách i ve světě vládnou zcela jiné vztahy. Proto po
kud lidé uvidí opravdovou lásku, úctu a jednotu 
v církvi, pochopí, že křesťanství uskutečňuje životní 
návod živého a dobrého Boha.
5. Co řekl o rovnosti před Bohem Petr a Pavel? Skut 
10,34—35 (Gal 3,28—29)

Petr si uvědomil, že křesťanství není pouze národ
ním náboženstvím, jakým bylo např. židovství. Skuteč
nou povahu křesťanství začal poznávat až ve vztahu 
ke Kornéliovi.

Pavel jasně a stručně prohlašuje, že hodnotu člověka 
v Božích očích neurčuje nic z vnějších věcí.
6. Z čeho vycházel Pavel, když tak jasně hovořil 
o rovnosti lidí? Sk 17,25—26.29

i-
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Vztah křesťanů k ostatním (5—6. 13—16)
7. Jaké dobré rysy rozpoznal Pavel u Filemona? v. 5—6

Dobré vlastnosti mohl rozpoznat jen proto, že hledal 
dobro. Viděl člověka, ve kterém Boží milost rozvinula 
dary Ducha svátého. Díval se na člověka Božím pohle
dem, vždyť nebeský Otec hledá raději naše přednosti 
než chyby. O tom, co v člověku objevíme, rozhoduje 
obvykle náš postoj k němu.

Učme se mluvit o druhých dobře. Jsme-li v pokuše
ní postěžovat si na někoho a postavit ho do negativní
ho světla, vyzvedněme raději to, co je na něm dob
rého.
8. Jaké ponaučení si máme vzít ze 13. verše?

Onezimus byl pro Pavla jistě velkým požehnáním. 
Pavel cítil, že stárne (v. 9) a že jej bude velmi po
strádat. Postavil ale Filemonovy zájmy výš než své 
vlastní. Dokážeme jednat tak jako Pavel a klást zájmy 
a potřeby jiných před své vlastní? (Fil. 2,3—4)
9. Jak projevoval Pán Ježíš zájem o druhé? Mař 6, 
34—42 (Mat 8, 14—15; Luk 19,1—10)

Pán Ježíš přišel na svět, aby sloužil druhým, aby 
pro ně žil a zemřel. Cas svého života a svou životní 
energii rozdělil mezi ostatní. Zajímal se o každého je
dince a svou zvláštní náklonnost projevoval těm, kteří 
potřebovali pomoc či povzbuzení.
10. Kterou důležitou vlastnost projevil Pavel podle 
v. 14?

Pavel byl ohleduplný, bral zřetel na názory druhých. 
Nechtěl sám rozhodovat o budoucnosti Onezima. Křes
ťan by měl projevovat podobnou ohleduplnost vůči 
názorům jiných, i kdyby věděl, že má pravdu. Druhého 
je možno přesvědčit láskou a taktem daleko spíš než 
tvrdým a nekompromisním prosazováním vlastního ná
zoru.
11. Nakolik máme přehlížet chyby druhých? v. 15—16

Možná, že si Pavel při psaní těchto slov vzpomněl 
na vlastní zkušenost s Barnabášem (Sk 15,36—41). Ten
krát odmítl vzít Jana Marka s sebou, protože předtím 
selhal. Barnabáš však byl ochoten dát Janu Markovi 
novou příležitost a přehlédnout jeho chvilkovou sla
bost. Snad proto Pavel už nebyl tak kritický vůči One-
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zimoví. Napsal Filomenovi: „Přijmi jej zpět a dej mu 
novou příležitost. Přijmi jej jako bratra, a ne jako 
služebníka.“
Požehnání lásky (20—25)
12. Jak vyjádřil Pavel svou důvěru, že Filemon vyhoví 
jeho žádosti? v. 20—21

Každého člověka těší důvěra ze strany jiných. Také 
při překonávání škodlivých zvyků nebo hříchů, na 
které jsme si zvykli, nás povzbuzuje důvěra členů naší 
rodiny a přátel, a pomáhá nám je překonat.

Pro Pavla bylo typické, že od lidí očekával víc, než 
si oni mysleli, že jsou schopni vykonat. Neměl nej- 
menší pochybnost o tom, že se Filemon zařídí podle 
jeho rady. Je to dobré pravidlo. Když očekáváme od 
lidí hodně, lidé také vykonají hodně, když jim řekne
me, že očekáváme málo, udělají málo.
13. Jak se prakticky projevovalo přátelství Pavla a 
Filemona? v. 22

Jejich vzájemný vztah byl tak blízký, že Pavel mohl 
požádat o ubytování, aniž byl předem pozván. Jenom 
opravdoví přátelé, kteří mají vzájemnou úctu jeden 
ke druhému, si mohou psát tak otevřeně a přímo.

Pavel patrně očekával, že bude z vězení brzy pro
puštěn. Podle mimobiblických pramenů svůj slib splnil 
a navštívil Koloský sbor.

Apoštola nikdy neobtěžovalo připojit na konec listu 
své obvyklé vřelé rodinné pozdravy. Sloužily k povzbu
zení přátel a spolupracovníků a vyjadřovaly křesťan
skou lásku.
Souhrn a naučení

O Onezimovi čteme ještě v listu Koloským 4,7—9. 
Pavel poslal Tychika, aby do Kolos přinesl list File- 
monovi a list Koloským. Onezimus šel s ním.

E. G. Whiteová napsala: „Teplo opravdového přátel
ství, láska, která pojí srdce, jsou předchutí nebeské 
radosti.“ (AH,106)

Křesťané jsou „jedno tělo v Kristu, jeden druhému 
sloužíme jako jednotlivé údy“. (Rím 12,5) Máme v úctě 
dávat přednost jeden druhému (v. 10). U kříže Ježíše
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Krista mizí rozdíly mezi pány a otroky, ztrácí se roz
díly mezi rasami a národy.

Umíme si navzájem vyjádřit důvěru, která by dru
hého povzbudila k úspěšnému boji proti hříchu? Jed
nám se členy své rodiny vždy pozorně a s láskou? 
Uvědomuji si, jak je důležité být laskavý, a přitom 
důsledný, aby skrze mě mohli být ke Kristu přivedeni 
i ostatní?


