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Úvod ke knize Toel
Víme, že jeho otec se jmenoval Pethuel, ale. nevíme, z jakého pochází
kmene. Joel nám ani neříká, za kterého krá]e prorokoval. Protože slou-
žil v Teruzalémě, je pravděpodobné,  že  se take` v Tudei narodil. ]eho
jméno znamená "Hospodinje Bůh".
Otázku, kdy Joelova kniha vznikla, nechávají odborníci otevřenou. Za
dobujejíhovznikuvětšinouoznačují9.ažpolovinu5.stoletípř.Kr.Jan
Kalvin dobře poznamenal, že znalost přesne` doby, kdy 7oel psal, "není

`_ `tak  důležitá". Toelovo  poselství  má  nadčasový význam.  Jestliže  psal
před babylónským zajetím, pak by s€ "den Hospodinův" vztahoval na

Eaobsyplg3=#"i=voafii.vJzetsaúh::apts:|p#áb#elíE:akei=mzaa#'ágapka|bešá:;fi?,
je  však historická  souvislost knihy jakákoliv, její  nadčasový význam
zůstává nedotčen.

]oel volal k pokání v době, kdy Palestinu devastovaly kobylky.  Tato
pohroma  je   předobrazem   "dne   Hospodinova",   kdy   "BožÍ  vojsko"
potrestá  všechny  nevěmé.  Bůh  dopustil  m  izraelský  lid  kobylky  a
následný  útok  pohanských  nepřátel  jako  trest  za  nevěru.  Obojí  je

3ž3do°ubáa:::eE:žmm9ronveebňesvkyéshv°obvo°d:š%š::íée,.P°úačívdoběkonce
Toel představuje božský soucit s přírodou a s celým Božím stvořením.
Zajímá se o rodiny a sociální potřeby lidí.

Toelovo  pronikavé  voláni' nás  vybízi' k tomu,  abychom  si  uvědomjli
svou osobní potřebu pokám', která je tím větší, čím více se blíží doba

kr::cý:,.aJ:,:otžáíx,dfgí,žk::ýtoBtůhválš|Eji|osfoo#,e,fidTg:Teehg#T;ž
navážeme osobní vztah s }ežíšem, můžeme mít jistotu spasení právě
v  době,  kdy  svět  bude  postaven  před  posledm'  rozhodnutí.  Joelovo
poselství nám zdůrazňuje,  že  potřebujeme spolupracovat s  Bohem  a
podávat evangelium dalším lidem, abychom byli všichni připraveni na
|ežíšůvpři'chod.

ďoELOVO POSELSTVI

1,1 -2.11 2.12-17 2,18-3,21

Blízkost soudu Volám' k pokání, Zaslíbenývýsledek
oživení a refomaci reformce
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1 . úkol
Týden od 29. prosince do 4. ledna 1992

Den Hospodinův

J.oel 1,1-2,11

ZáklaLdní text
''Trubte na polnici na Sijónu, křičte na poplach na mé svaté ho-
ře,  at' se  třesou všichni  obyvatelé  země,  neboť přichází  den
Hospodinův." Uoel 2,1)

Základní myšl enka

EáíTsí::TťdáFnElo.Sspti::i:ůuVÍ;2Featíí;Jnoaei::evčl#jucálá#slveoi:žjeen:
Božího  lidu v  době  konce.  Při  studiu  tématu  tohoto  týdne  si  máme
uvědomit,  Že  Kristův  přl'chod  je  velmi  blízký,  a  dovolit  Bohu,  aby
dokončil své dilo v našich srdcích a životech.

Joelova kniha je mistrovské dflo hebrejské prorocké literatury. |oelovo
poselstvíbylovesve'doběpovažovánozajasnouBožívýzvu.

Boží  slovo  mluví  pronikavě  dodnes.  Toelovo  poselství  nás  vybízí,
abychom si uvědomili, že den Páně je b|ízko. °

Protože také satan vÍ, že mu už zbývá jen málo času, dělá vše pro to,
abychom se nezabývali voláním po oživení a reformaci. Proto musíme
nyní prosit Boha, aby nás upozornil na satanovy svody. Když ze strá-

;;žoJáeolsotv7eh##z3gíkogážá#:oál;ldn:Í:ouspooudd#eEuiía=hvěž:#t
Bohu.
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1. úkol                                                      Den Hospodinův                            Neděle 29. prosince

Kobylky -Boží rána  (}oei i,i-2o)

Pwní ]oelova slova prozrazují, že svou věrohodnost nechce zakládat na
tom, čímje, ale na tom, co zažil s Bohem.

1.    Jakými slovy Joel popisuje následky zhoubného působem' koby-
1ek? Joel 1,24, 10-12

2.     |ak rozsáhlé škody kobylky způs.obily? Toel l,4.6:7

Ě;Pnyol%jbs;|:f,ř:r;oygsáarnyoiapkrg?írááué,"?;:ťůšževšey|ťčoiižoo;gÉ:iazů-cvhaonš:
né zničit veškerou vegetaci. Zuby kobylek Toel přirovnává k zubům lva,
neboť byly tak ostré, že okousaly i kůru stromů.

H.  Schneller  popisuje,  že  něco  podobnflo  se  v  Palestině  stalo  např.
r. 1915, kdy přitáhlo takové mračno kobylek, že zastínilo slunce a celá
Palestina`se změnila v poušt'. (SDA Bible Dictionary, "Locust")

3.     Takývliv měla rána na opilce (1,5.10), oráče (v.1|), kněze (v.9.13) a
dobytek (v.18.20)?

•4.    Proč Bůh dopustil na lzrael ttito hroznou ránu? Jaký výsledek
očekával?

5.    Zažil jsi osobně nějakou tragédii nebo utrpení? Jestliže ano, proč
to Bůh dovolil a jakou reakci od tebe očekával?

6.    Má Bůh stále stejnýdůvod pro různá dopuštěm'?
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1, úkol                                                     Den Hospodinův                          Pondělí 30. prosince

Den Hospodinův  Uoel 2,i.2)

%zknoanč:fa"á::c::ipí3feicnhů.Y;enla#Zoí=ž:,vvá5;:#ýchkriháchstireho

1.     Co symbolizují kobylky?]oel l,15; 2,1.2

2.    Tak bys popsal den Hospodinův po přečtení následujících pasá-
ží? Iz 13,6-10; Ez 30,1-5; Am 5,18-20; Sof 1,2-7,14-18

:gviášpEšádp::#;fleznťš;ni|:,ařzJožnÁ,skíearnýéig|9á:ivr:1782ůžár.ýÉř.y;etFr:i

#oá:3ž3#.dporoTuS3:feťa3eEZzne:E:faa[::dae:eE:spdoednínÉš;íopdáídnůNv:,b:§±:;
kdybudoupotrestánypronárody,kteréobklopovalylzrael.

3.    Taký další význam zahmuje v |oelově knize "den Hospodinův"?
Joel 1,15; 2,1.11.31; 3,14

íkaodÉ;:iefEůl::Sf::kvdoé|:;V:šÉšS:;ťco::á;Ei:cíp:a:ti-:ů:v;f;ugiůFl::a#eiecdáašrE;:
věčný mír a blaho.

4.    Které  současné události  svědčí  o blížícím  se příchodu Krista?
Mat 24,3-11; 2 Tim 3,1-5

:gĚŽLv,šezceh:ťe::ésgÉřžáit:rÉaá::sa:]yé'FJeánmg,F6e.1S;#et*F,2do?bí#
21,28.
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1.  úkol                                                      Den Hospodinův                               Úteý 31. prosince

ZoveF2#]9)ínícapochodujícívojsko

Den Hospodinův je pro ]oela charakteristiclý dvěma činnostmi: zvu-
kem polnic a pochodujícím vojskem.

1.    Joel používá spojem' "trubte na polnici na Sijónu" v 2. kapitole
dvakrát (v.1 a 15). Tak tomuto slovni'mu obratu rozumíš?

Podle 4 Moj 10,1-10 se v lzraeli troubilo tehdy, když se pospolitost svo-
1ávala  ke  vchodu  do  "stanu  setkávání",  odkud  nastoupila  další  fázi
cesty do  zaslíbené země. Zvuk polnic svolával také k boji, jakož i k
náboženským s lavnos tem.
"Aby byl lid připraven obstát v den Hospodinův, musela být vykonána

ž:ii,áprfÉ::Tea;:ť:év#:;,sĚ:rgznhoozá|z#|oatT?:rn.avv#seei:#f;?evS:
burcoval z jejich otupělosti a připravil je na. ]ežíšův příchod." (Vítězství
lásky BoŽÍ, str. 225)

2.     Které náznaky nacházi'me u Toela 2,6.10-12, jež ukazují že Bohu
šlo o něco více, než jen o ránu prostředrictvím kobylek?

3.    Která z následujíci'ch slov nejlépe vyjadřují tvoji reakci na ToeicL
vo varování před nastávajícím soudem?
strach-radost-důvěra-lhostejnost-nepřátelství-vážnost

4.   áFrlgaz±jes:eéÉ,o::jže;šzíhf*oá,ÉŽÉ: JLedgátr;::csevĚJrpáoEaáv#

postoj?
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1. úkol                                                   Den Hospodinův                                   Středa l. ledna

.

Den k.once

1.    Které vojsko bude hrát v  "posledmí den" hlavm' roli? Zj  17,14;
19,11-14

2.    Porovnej ]oelův popis události' v době kolem druhého příchodu
Krista s následujícím popisem v krize Vítězství lásky Boží. (Viz
]oell,15;2,1.11.31.32;3,14-16.)

"Zdá se, jakóby se celá př'iroda vyšinula z obvyklého pořádku. Upro-
střed rozbouřeného nebe se objevuje.jasné místo nepopsatelné slávy a.
z něho vychází Boží hlas ..., kteý praví: ,Stalo se'. (Zj 16,17)
Hlas otřásá nebesy a zemi'. Nastává prudké zemětřesenL. Hory se otřá-

%3#ý.#oořře:..s;e7ízggvurvcaíap:žžť..Ň:jep];šáeěgíěáeěsktžTsáocí%:3ž::[#ájcahf:
Zdi vězení se rozestupují a lid Boží, který v nich byl vězněn za svou
víru, je vysvobozen...
Hrobyseo±evírají...Oblohustálepokrývajíhustémraky...Znebevyšle-
hují ohnive' blesky... Démoni uznávají Kristovo božství a chvějí se před
jeho mocí, zatímco lidé prosí o milost a padají na zem v nevýslovné
hrůze._

:a#š:ů,upvřeostLapcÉi#03iožffip.apmpkeokn:voězBdoyž.í..pvffěsTo*=lunvěívou.n,aůíětJ:iz:
ství lásky Boží, str. 452454)
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1. úkol                                                    Den Hospodlnův                                   čMek 2. ledna

Hlasy Nového zákona

1.    K čemu vyzývají novozákonri proroci ty, kteří žijí bezprostředně
před dnem Hospodinovým? 1 Kor lj; 1 Tes 5,2-8; 2 Petr 3,10-12

2.   J:#:;šy?E:m:euz:|:?ŤaeiEi;tvo:vt?#:±;F p=:#appaeĚtn:sdveyl

3.    |aksemohustátsvatým?

Tedna z nejkrásnějších biblických pravd je, že svatost získáme od Ježíše

]Fpí:La'i#%nd]°4,išs]h8°;%dmce8,g.ř]íJ;ťemeDuchasvatého.Vkipetri,2;

4.    Jak Težíš vysvětlil Nikodémovi přeměňující a posvěcující dilo
Ducha svatého? |an S,1-18

"Když  BoŽí  Duch  ovládne  srdce,  změní  i  život.  Člověk  se  zbavuje

;!íí:ůžžáeEVB:ůytš;:3;ňkí:zíří%;:eu#á.:Fťkpgoá;iííĚbo:c:,z:t;,řo:Í.liil:k#
str.112)

5.     Představ si, že jsi v roli Nikodéma, který se chce od |ežíše dozvě-
dět něco více o spasení. }ak na tebe působí Težíšova slova? Co mu
odpovíš?
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1. úkol                                                      Den llospodinův
Pátek 3. ledna

Další studium
Prostudujsinásledujícípasážeo"dnuHospodinově"vNovémzákoně:
2 Kor 1,13.14; 2 Tes 2,1-3; Zj 6,15-17.

:ž:ÍíbseinsítríEštyo324:22*avá)Yítš=o#džjclíášří`gtoas;eÉomžááostuřupšt:elz
prvnímpříchodemKristasdnešnímstavem.

Piskcuosž:`aoíÉ:Í%ýtpevněmkořeněnvpravdě?

2.     Za  jakých  okolností  je  Bůh  schopen  tě  uchránit  před  poslední
bouří?

3.     Jak můžeš získat jistotu, že budeš při druhém příchodu zachráněn?

4.     Co ses naučil o nutnosti úzkého společenství s Kristem? Co uděláš
pro zlepšení tohoto společenství?

5.    Jak konkrétně  můžeš  reagovat m výzvu tohoto  úkolu ve  svém
domově a na pracovišti?

6.     Která zaslíbení-zmíněná v tomto úkolu-se vztahují i na tebe?

Shmutí

iíígiíis;Ís:Í:;;;díy:É:Íd:i:gií9Íi::Íiví:ž::víilíá:ba;?E;F=#:2Í1[oÍŘřá%digčií
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2. úkol .
Týden od 5. do 11. ledna 1992

Oživení a reformace

Toel 2,12-17

Základní text
"Roztrhněte  svá  srdce,  ne  oděv, navrat'te  se  k Hospodinu,  svému
Bohu,  nebot' je  milostivý  a  plný  slitování,  shovívavý  a  nanejvýš
milosrdný. Tímá ho lítost nad každým zlem." Ooel 2,13)

Základnímyšlenka
"To, co právě nejvíce potřebujeme, je, abychom mezi sebou oživili pravé
zásady. Tento úkol bychom měli splnit co nejdříve. Musíme vyvinout
vážné úsilí, abychom získali Boží požehnání, ne proto, že by ho Bůh
nebyl ochoten da't, ale proto, že nejsme připraveri ho přijmout." (1 SM
121)

Bůh  nás  volá  k  úplnému  odevzdání.  V  roce  1734  zača.1  Jonaťhan
Edwards kázat zpohanštělým obyvatelům státu Massachusetts o ospra-
vedlnění z víry. Mnozí z nich se obrátili. Oživení se rozšířilo do mnoha
dalších států. Toto hnutí, známé jako "Velké probuzení", bylo největším
oživením v historii Ameriky.

Je čas, aby nastalo velké probuzení také v naší církvi. Potřebujeme oži-
vení duchovního života a užší vzta.h s Ježíšem, vítězství nad hříchem,
větší naplněru' Duchem a novou ochotu vyprávět o Božím požehnání
druhým.
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2. úkol                                                Oživení a reformace                               Neděle 5, ledna

Skutečný návrat   Uoei 2,i2)

1.     Tak rozumíš vý2wě: "Navrat'te se ke mně celým srdcem"? Viz Řím
2,4; 2 Tim 2y25

2g:gcflke.::E,otv.íÉíg:;gší.ž#c#Fsstiea=ěělťšpa:s;iž:e`,itžoevsa:ávoéhhýff;hůysyť
nebo pláč neobráú naše srdce k Bohu, pokud i vnitřně neodpovíme na
přesvědčujícíhlasDuchasvatého.

MysaminejsmeschopniobrátitsvásrdcekBohu.Potřebujemesepod-
říditjehovoláníaonvnászpůsobípravoulítostnadminulýmihříchy
a dá nám také sílu, abychom je opustili.

2.    Jak Težíš popsal požehnání pravé lítosti nad hříchem? Mat 5,4;
6,16-18; Luk 6,Z1

ťseosbtggoznrg;tiJseežpšůátátíř:1npgd*:eáÉŤmprostiedkemjakukazovat

ErÉgžu:getuz:#mnáuieegáapk#:Eosup:l:-ŠiuišfřřzkTmeáoi:ebče:ěBůEr€:,ezť:

:žJ:1aefkíemk*ámnies::ár±al.afž::á:íio;žt::ávrřčcih:a=eam:oovkěoE:1ezený

gva#ůfi:'bktfiraýdáívjéámpuř,ej[;ř3eía:°td°áRd°o==fftugt°ěvnž.:;é#ri:ií
"Zdali
lámat
nahého, ot;1éknout ho. . .?" qz 58,6.7)

3.     Na jaký velký princip m.yslí kaiáš? Viz Mat 22;7-40; Jak 1,27.
Jakývlivmátentoprincipnazměnyvetvémživotě?
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2. úkol                                                Oživení a refbrmace                              Pondělí 6. ledna

Upřímné úsilí   Uoei 2,i3)

1.    S:žzTiFveáoriboě foaepl:FÉ:#8';r5olz,ir7hněte Svá Srdce, ne oděv" Pro

2.     Co to znamenápro nás?

Jak jednoduché by bylo pro Joelova současníka roztrhnout svoje oble-
čení, aby ukázal jak je zbožný, aniž by skutečně litoval své hříchy! (Viz
Mat 26,65.) ]akje to jednoduché také pro nás předst'mat zbožnost! Slova
mohou být krásná, ale Pán hledí na pohnutiqr srdce.

sNvaašt#oúvk;?1iTěŘ,okĚí#áeťgro:?,b;sd#áe;ějáípí;Eer,a::Zddáa;ta,P:ocái:
če dary svým dětem. Záleží však na. nás, zda vyznáme sve` hříchy, po-
koříme se před Bohem a budeme se k Bohu vážně `modlit, a tak splníme
podmínky,  na  základě  kterých  nám  Bůh  slíbil  dát  své  požehnání."
(1 SM 121)

3.     Co získáme pravýmvyznáním? Př 28,13; 1Tan l,9

"Pravé vyznáiií má vždy zvláštní charakter: obsahuje vyznání jednotii-
vých hříchů. Hříchy mohou být takové povahy, že je možné vyznat je
jen Bohu; jsou hříchy, které mají být vyznány těm, jimž způsobily újmu;
a mohou být také hříchy veřejné povahy, a ty by měly být vyznány
veřejně.  Každé vyznání by však mělo  být určité  a jasné..."  (Cesta  ke
Kristu, str. 28)

4.    Jaký význam má vyznání našich hříchů pro oživem`, refomaci a
praiýpůst?Jakmůževyznáníhřídůzlepšittvůjživot?
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2. úkol                                               Oživení a reformace
Úteú 7. Iedna

Boží perspektiva   Uoel 2,i3.i4)

1.    V tomto textu volá prorok k pravému pokání. Co o téže věci učil
JežíšaPavel?Mat23,12;Fil2,5-8

ponižovat. Naopak, chce
:giáá:pnážgfiáunY,eí[e:3á:ZEíKeuvliťěu#ál3Lžšl;láňó._i`olk'Jr_oru_,-itéiou

:do:táůoBž?%et%Upžeekbůpvěu°ač3#*osuejí:žů]íídtn°óuatbďrc#yu°Ch°tripřij-

;ětgó;áří#Ík#Ěííil;E#žái:,ázmz;:15Fa:koo:E?1í3pui#e3dco:á;ž:1oád:ě::g;e:cáÉ;t

2.    #í°3? f°Tuťsh#;;Vžůgíe6ní m°dlitbaUoeH,14-15; 2,1; sromej Luk

nechce uvést do rozpaků nebo nás

jednat. Boží Duch nemůže sestou-.                  11,.           _,_  J___

gits€řívaez:eflžaEťvíSkeavžggtrs;icěeámÉážť:ikž:s:íebFmT.::"Tloá#tla2S6j,edno-

uciniLa iLLulLl.LIL+a.   `1.11.`1 y   L^._L,.  _____ , _

3.    gšL:#m:°ki±fikč#:ka±r,:á#j3Ťíl4Své zvláštri požehnári

s nánri setkat co nejrychleji q.prgto

Účinná modlitba."Církev musí začít

J:a;ií:JSskeiře:É_|;,Cv:Íágn:áts:::i;_i:;atž;;,:;ás=líť=ss:;#ů;::a:;:slr;ažJiÉEa;vÉv;

a`cele -nás zahmuje do své rodiny.

4.    Zakusiljsi už tuto Boží lásku?



2. úkol                                               Oživení a refomace                               Středa 8. ledna

Odpovědnost vedoucích   Uoel 2,i5-i7)

Mnule' tři dny jsme studovali Joelovu výzvu k pokání. Z jeho prosby
můžéme vyvodit dva důsledky:

1. Vybízí ty, kteří se spojili se světem, aby se zřekli hříchu a přijalí Boha.

2. Vybízí cleny c'irkve, aby se probudili z duchovní letargie a cele svěřili
Boží vůli svůj osobní život i dokončení díla, které má církev vykonat.
Takové oživeni' přirozeně povede k reformaci.

Ačkoli musí oživení a reformace zasáhnout jednotiivé členy církve, ]oel
ukazuje, že veHce důležitou roli mají vedoucí církve.

1.    Kde mají "strážcové troubit na polnice"? Proč mají troubit? Toel
2'15

2.     Kdo všechno se má shromážditk posvěcem' a reformaci?Joel 2yl6

3.    Jakou odpovědnost mají kazatelé a vedoucí církve ve vyzývání
k oživení a reformaci? ]oel 2,17

"Práce  kazatelů je  daleko vznešenější a  svatější,  než si mnozí  z nich

uvědomují.  Měli  by  ji  vykonávat  s  náležitou  péčí  a  posvěcujícím
vlivem. Bůh požaduje, aby ti, kteří slouží svatými věcmi, se své práci
cele oddali. ]ejich hlavním zájmem má být záchrana lidí." (3 T 234)

4.    Můžeš  nějak pomoci  svému kazateli, aby  si  uvědomoval, jak
velkývýznammájehopráce?
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2. úkol                                                Oživení a reformace                               čtvrtek 9. ledna

Důvod k radosti    ooel 2,i7;Ž 126,5.6)

Vedoucí církve jsou zodpovědni za. to, aby spolupracovali s Bohem na
přivedení věřících k pokání a refomaci, jak nás  k tomu vybízí ]oel.
Toto úsilí je vždy odměněno velkým požehnáním.

1.     Co Bůh slibuje těm, kteří uposlechnou prorokovuvýzvu?

"Věmý pastýř uslyší svou odměnu od toho největšího Pastýře: Správně,
služebníku dobrý a věmý...! Pak mu předá korunu slávy a pozwe ho,
aby se radoval se  svým Pánem.  Co je  to  za ra.dost? Je  to  pohled na
vykoupené svaté... Veškeré utrpení skončilo a nyní už vidí jen ovoce
své práce -ty, kteří jsou zachráněri v Fúistu díky také jejich úsilí." (2 T
709)
"Nyní je už příliš  pozdě; než aby lidé uspokojovali a oslavovali sami
sebe. Boží služebníci, je už příliš pozdě na to, abyste usilovali o nějakou
nadvládu.  Nastala  vznešená  doba,  kdy budou  kazatelé  plakat  mezi
chrámovou předsíní a oltářem: 'Ušetři, Hospodine svůj lid, nevydávej
své dědictví potupě.' To je den, kdy místo hovění si v sebespokojenosti,
budóu kazatelé i ostatní věřící vyznávat před Bohem i před lidmi své
hříchy." (EGW v R&H 24.12.1899)

2.    ]akým způsobem můžeš sloužit Boží věci?

"Každý clověk je svým způsobem kazatelem. Měl by využít všechny
své fyzické, morální i duševní sfly, aby skrze posvěcení Ducha spolu-
pracoval s Bohem." (4BC 1159)



2. úkol                                                Oživení a reformace                               Pátek l.0. ledna

Další studium
V čem přispívají nvásledující texty našemu pochopení biblického učení o
potřebě oživerií? Z 85,6-13; Iz 57,15; Abak 3,2
"Dříve než mohla nastat ďvalá náprava, musel 1id pocítit, že je na.prosto
neschopen přive'st se sám k poslušnosti Bohu. Porušili Boží zákon, stali
se přestupniky a sami z tohoto stavu nemohli vyváznout. Protože věřili
ve vlastní sflu a ve vlastní spravedlnost, nemohli si zajistit odpuštění
svých hříchů ...,  nadarmo  se  zavazovali,  že  budou  sloužit Bohu. Jen
vírou v Krista mohli dosáhnout odpuštění a nabýt síly, aby mohli Boží
zákon poslouchat." (Patriarchové a proroci, str. 389`)

Diskusní otázky
1.     K čemu tč vede Toelova otázka: "Proč se má mezi národy řil<at: Kde

jejejichBůh?"

2.     Jak reaguješ na výzvy sve'ho kazatele ke zvláštnímu modlitebnímu
úsilí a práci pro druhe'?

3.     Vyjmenuj některé konkrétní kroky, které bys  mohl vykonat pro
oživení a reformaci tvého sboru.

4.     Jak se chováš kbratrovi nebo sestře, kteří se provinili proti tobě ne-

B:íj=gd%řšá%Lůoms;oT:čke;S#onveub:3:ákffiLkmBcohho:7ášo]gg=tsetj=ěj;Ta±
by se v takovém případě zachoval Ježíš?

5.     Jestliže jsi ještě neprožil osobní oživení a reformaci, vÍš proč? Jaké
změny ve svém životě bys měl udělat? Jsou tyto změny nutné pro
tvé spasení?

Zkus popsat vlastriími slovy Boží výzvu k oživení a reformaci podle
Joela 2,15-17!
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3a úkoi
Týden od 12. dó 18. ledna 1992

Raný a pozdní déšt'

Joel 2,18-32

Základní text
"1stanesepotom:VylejisvéhoDuchanakaždétělo.Vašisynovéiva-

áeo:c#r:Égá:Erár:ěk=,Taí,o=šěižs=ráiúbogoauo=Í:ks±yévůĚiej.::oostigcuí
dnech svého Ducha. " Uoel 2,28-Z9)

Základnímyšlerka

Jak vzrušující zaslíbení nám dal Pán pro dokončení sve'ho dfla, když

jťmuevín:kvdyylitvíůE:ohááŤ:t:?3hvei=ipuozmdgeÉ,ůš,tiáJev=#á;hooÉ:ůj:Í
jeme studovat, meditovat nad ním a vztáhnout je na sebe! Celý vesmír
toužebně čeká, kdy s tím začneme.

Take'jsoupodmínlqrpropřijetípozdni'hodeště?

Kristus seslal Ducha svateho v raném dešti o letnicích jako mamení, že
začal svou službu pro svůj lid v nebeské svatyni. Viz Skutky apoštolů,
str. 27.

!e:su:#gí,ih'pgog|gT;,::?,kĚebrtí.eáe3řo:řlíaížlgt!i:d|Zš,ži:a4?óupdaekmbeusdeeFáEj:
Prorok Joel nám osvětluje, co musíme vykonat, aby mohlo nastat ko~

á#gžítvé?1iti'Duchásvatého.Protojepronásstudiumjehoproroctvítak
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3, úkol                                                 Raný a pozdní déšť                             Nedě[e l2. ledna

Boží horlivost pro jeho lid   Uoel 2,i8-22)

Osmnáctý verš naznačuje, Že kněží a lid přijali BožÍ výzvu k oživení a
refomaci zaznamenanou v předchozích verších. Proto Bůh mohl dát
své požehnání popsané ve verších 18-22. Protože však lzrael nezůstal

žíěeTťí'šg::Ťíík=v?]něnízas[tbenl'P0dleJoela2,19-32jevyhrazenopro

1.     Co  obsahuje  BožÍ slib pro  lid, pro okupanty, pro  zemi  a  pro
dobytek?

iHeo;Iřiev|áž:t#e,ejFkoospž:,dr#vso:É"?;e|:#oneelž2,,alí!.u82Ěiiheo:li|T:|5,t;Foťožže:
není sobecká. Te to naopak milující "žárlivost", která touží dát svému
lidu požehnání a nechce, aby o ně přišel.

"Hle, posílám vám obih', mošt i čerstvý olej". Ooel 2,19) Ve 'Starém záko-

ně symbolizují tyto věci duchovní požehnání, které Bůh dává sve'mu
věmému lidu. Když se lzraelité od Boha odvrátili, země přestala rodit.
(Viz 5 Moj 7,13; 28,40.51}

;g|zadá#aŤesvtiíys::eš::3:á-_oE:1;á2no!,VBěa%iyn|%Í:efeř,átpe:Ear:3:eRpeřÉsg
Syřané,Římanéadokonceipqpežštíkřižáci.Vizlz41,25;Ter1,14;25,9)

2.    |alý způsobem lze vztáhnout tyto sliby m Boží lid dneška?
Podle  Daniela  8.  kap.  bude  působit malý ioh až  do  Kristova
pň'chodu (v. 25). 0 téže moci mluví Daniel 11 kap. jako o "králi
Severu" (v. 40.45).

3.    Mají Darielovy předpovědi vztah k]oelovu proroctví?
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3. úkol                                                     F}aný a pozdní déšť                               Ponděli' 13.  ledna

ZaslÉbení raného a pozdního deště
Uoel 2,23-29)

1.    }ak se Bůh staral o materiální a duchovní rozkvět svého fidu? Toel
2,23

ťoE::e;tžEěíE#a;zzíá':::ÍšÍ,éší'iáiá2ío#ř,ekad,yežáeů|=žsi:;oÉraobžgž=:Tg
přípra.vu m sklizeň.

ypeo;e3iíví:š,iusčeitEůsžperT;eá#ozsnůÝ,cFegĚ:Hsapdáesc.hns3tnttdségťq,?n#.sáorivpť=
porce je způsobená tím,  že autoři   překladů dávají přednost různým
rukopisům. Při hlubším zamyšlení je však zřejme', že smysl obou verzí
je stejný.
"Dá vári učitele spravedlnosti". Každý prorok byl učitelem spravedl-
nosti, ale ten největší Učitel je Ježíš Kristus. ]an FGítitel o něm řekl: "...on
vás  bude  křtít Duchem  svatým  a  ohněm."  {Mat 3,11)  7ežíšovo  učení
nyní zprostředkova'vá Duch svatý. (Viz ]an 16,13-15.)

ásř:čieážíá,Tk:oá:g:,tzdneešá'gipsopdr:ivEÍ:tsítj.aR=ícyp;.;:zdáerikdgí,8jeas?sz|álf,Í2
pokomé věřící prostřednictvím Ducha svatého.  (Iz 32,15-17; 44,3; Řím

:ž9;í]#Íi°;PíŤS?5a_;)Vatéhospočívávtom,žepropůjčujeospravedlnění.

2.   L#eřž'Ě:g7eJmakpá:ZEÍLde]:álaogBdůb gÉoáž:*Š:íapr:žeív;bno-
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3.  úko' Raný a pozdní déšť                                 Úteú 14. ledna

Zrod křest'anské církve    uoei 2,28-29; sk 2,i4-i8)

Když lzrael odpověděl na Toelovu .výzvu k pokání, okanÉitě poznal
materiální požehnání. Bůh seslal na zem tolik potřebný raný a pozdní
déšt', což svědčilo o tom, že smlouva mezi Bohem a lidem byla obno-
Vena.       `

1.     Také další okolnosti se měly stát "potom"? Toel 2,28-29

2.     S jakou událostí petr spojoval text Toel 2,28-29? Sk 2,14-18

•edná se o "raný de'št'", na základě ktere'ho se zrodila křest'anská církev.

Jčedníci splnili podmínky pi.o přijetí rane'ho deště. "Když učedni'ci če-

:vao]íá=ěvsěemz.?S(]Š±:Éy#ÍJo]Pů:š%:iži5;evopravdovélítostiavyznaH

}.    Za  jakých  podmínek  každý  křest'an  prožívá  svou  radostnou
zkušenost s  "raným deštěm"? Tan 3,5; srovnej  Řím 8;,9.14; 1 Jan
3,24

=asto se ptáme, kd
Zcela jednoduchou odpověd' podává Pavel věřící-m už Ú Efézú (Sk 19,1-
i). Stane se to tehdy, když vi'rou přijmu vzkříšene'ho Pána. Nejen jako
]rostředek na cestu k cfli, ale už i jako naplnění svých potřeb a tužeb.

y osobně dostaneme dar, který Bůh propůjčil církvi.
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3. úkol                                                 Raný a pozdní déšť                              Středa l 5, ledna

Zrání    Uoei 2,28-3i)

1.     Z Toelova  textu poznáváme,  že  Duch  svatý bude ještě  seslán
přímo před pň'chodem Brista. Co z toho pro nás vyplývá?

Muvíme ted' o  "pozdním dešti". Tento  "de'št" je moc Ducha svateho,
který posílí závěrečne' kázání trojandělského poselství a. podpoří zrání
obyvatel země pro duchovní žeň.
Pozdri   déšt'  připraví  věřící   pro   ]ežíšův   návrat.   Dozrávání   zma
znázorňuje dokončení vlivu Boží milosti v životech lidí. Moc Božího
Ducha bude zdokonalovat lidské charaktery podle Božflo obrazu.

2.##ěáse=apna"š:žáEEdp%#DSuPE=#akéuh%e?zujk1o#:4na'kdyžbude

ťxfí:íápsřlií=a:'íopšžedráE:,Sř,íbzdlosíl,iemsilaávdara#ts?ž#eahr3kctfaTákiÉzíi
Viz Zj 18,4; Mat 24,14; Kristova podoberiství, sti.. 247.)
"Tisíce hlasů bude uschopněno k tomu, aby mocně mluvilo o úžasné

pravdě Božího slova... Kéž by Pán pomohl svému lidu, aby se očistil od
každé nečistoty a zůstal s ním v úzkém spojení, aby mohl mít podfl na
pozdním dešti, až bude sesla'n." (6BC 1055)

3.    ]ak se učedníci připravovali pro přijetí Ducha svatého o letni-
cích?|aksemymámepřipravitpropfijetípozdníhodeště?
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3. úkol                                                Raný a pozdni' déšť                             ČMek l 6. ledna

Zvláštní znamení a zázraky   uoei 2,3o-32)

1.    Tak vykládá Nový zákon znamem' a zázraky, o  kterých mluví
Joel?Mat24,Z9-30;I,uk21,25-27;Zj6,12-17

řgěg:ní7:0,PřÉ:oddáěíkí;éázjsT3:Eštozpa:á:m]esT3]ía{á:,=:n;:áFuceje::é
opakovat bezprostředně před druhým příchodem Krista. (Viz Vítězství
lásky Boží, str. 240-241, 452453.)

Z.    Kdo bude patřit k "ostatkům", které pán zaslibil zachránit? |oel
2,32

Ve všech zemích světa bude mít Bůh sve' věmé, kteří budou poslušni
Božíhozákona,přestožecelýsvětbudeŽítvevzpouřeprotiBohu.

ííe±šítoěg]#e::u:eágěoí;:íj::et:aíť.;stíí2Cc;r#];6r,ůg%nda,epprávÉ:.É.e::t:%Erdá:

3.     Co cítíme vůči lidem, kteří se od nás tolik HŠÍ? Smíme mít vůči
nimnějaképředsudky?

Kristus zde žil a zemřel, aby každý mohl mít věčný život. Být křest'a-
nem znamená snažit se oslovit každou rasu, národ i kulturu. V Ki.istu
budemejednotni.

4.    Tak bychom měli jako církev reagovat na proroctví, že ještě v po-
slední chvíli se desetitisíce obrátí k pravdě? Tak bych měl reago-
vatjáosobně?
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3, úkol                                                 Raný a pozdní déšť                                Pátek l 7. ledna

Shmutí
Čti  Sk 2.  kap.  a  pokud  máš  možnost i  odstavec  nModlitba  o  pozdní
déšt'" v knize Svědectví pro kazatele ('IM 506-512).
"Podobenstvím raného a pozdního deště... předpověděli židovští proro-
ci, že Boží církev dostane v mimořádne' mi'ře duchovní milost. Vylití
I)ucha  za  dnů  apoštolů  bylo  začá.tkem  raného  deště...  Duch  bude
přebývat v pravé církvi až do konce. Pro dobu před ukončením žně na
zemi  je  však  zaslíffieno  zvláštní  udělení  duchovní  milosti,  která  má
připravit církev na příchod Syna člověka.
Nejsou-li však clenové Boží  církve  nyní v  žive'm spojení  se  zdrojem
veškej.é  duchovní  síly,  nebudou  pro  dobu  žní  připraveni."  (Skutky
apoštolů, str. 37-38)

Diskusm'otázky
1.      Takmůžeš udržet živé spojení s Bohem?

2.     Co chceš udělat pro přípravu na pozdm' déšt'a na při'chod Krista?

3.     :boy=eŤš;Íp:fvěilfitnpar;oižá:řáeg;ť9?vých braffí a sest€r ve wém sborq

Pokus se shmout svými slovy, v čem ti tento úkol nejvíce přispěl, abys
lépe porozuměl významu pozdního deště a dokončení Božího dfla m
zemi.
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4. úkol
Týden od 19. do 25. ledna 1992

Soudem k vysvobození

}oel 3,1-21

Základní verš

"1poznáte,žejsemHospodin,vášBůh,žepřebývámnaSijónu,nasvé
svaté hoře. Teruzalém bude opět svatý a nebudou jím procházet cizá-
ci." Ooel 3,17)

Základm`myšlenka

}ak ča.sto mnozí křest'ané říkají: "Ten svět je tak zlý; přál bych si, aby
Pán přišel co nejdříve a ukončil všechno toto trápení." .Dobrá zpráva,
kťerou nám přináší Joel, zní, že den Páně je blízko!

|oelova poslední kapitola začíná popisem Božího soudu nad národy,
ktere' odmítiy jeho lásku a byly proti jeho lidu. Toel předpovídá, že ta

Ég?oappríJ;ťé,tvkídzůsi:bmoectiaíě:1Íé':J;?=vbéomhap#h'áíř:ráioý.Ti:pÍ:íníe,á:;
konečné mplnění je stále ještě v budoucnosti, kdy se nejslabší národy
spojí se satanem proti Bohu a jeho lidu. Toto sjednocem' však Bůh vyu~
žije k tomu, aby je takto shromážděné soudil.

Kniha  Joel  končí  popisem  požehnání  Božího  lidu  po  jeho  úplném

šř:x:bao::g;sF=bnroos,tk*éíánBaŤ:ec:toelh|yžíšůzaBto2f?idl=adeá,esi?dporgěj.eho
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4. úkol                                            Soudem k vysvobození                          Neděle l 9. ledna

Koho se týká    Uoei 3,i-2)

1.     Kolika národů na zemi se bude týkat soud, o kterém hovořl' Toel
3,1-2?

Pfi  výkladu Toela  3.  kapitoly musíme  brát v úvahu dvě  skutečnosti:
1. Proroctví můžeme chápat tak, že se týká lzraele jako národa. Vše by
se naplnilo, kdyby tento lid zůstal ve vztahu s Bohem, přijal Mesiáše a
splnil svůj misijní úkol v ostatních národech. Tak by se lzrael stal nejvý-
znamnějším národem na zemi a Bůh by ho podporoval a chránil. Nevě-
řící nepřátelé kraele by byli definitivně zničeni a Teruzale'm by se stal
hlavním  městem  světa..  2.  Protože  však  lzrael  podmínlqr  proroctví
nesplnil, jeho smysl se může naplnit na křest'anské církvi.

"Bůh se chtěl stát milostivým Pánem všech národů země.  Chtěl, aby
celá země byla naplněna ra.dostí a mírem... Izrael však nesplnil Boží
záměr. " (Fristova podobenstvi', str.170)

Protože "Božím lzraelem" je nyní křest'anská církev (Gal 6,15~16), splní

;iůiůÉ1=Cíg±ra:.:oůgeí|n3:4??sžá=áirdoun:3ť;;cyh|fdg.bieTžg,eáidíaFrádvůš,eígr%
budou bojovat proti Božímu Hdu na konci času. Rovněž zničení těchto
národů symbolizuje konečne' zničcní Božích nepřátel v době druhého
příchodu Krista.

2.     Co vypovídá citát z knihy Kristova podobenství o Božím charak-
teru?

3.   f#hž;,ůas:gs:áy:e%'atso=ýmaáhecšestÉi#=á Fj:bpeř:ť*dgoovka:J;em.



4. úkol                                            §oudem k vysvobozeni'                         Pondělí 20. ledna

Bůhje na naší straně    (}oei 3,2-3)

1.    Taký důvod uvedlJoel pro soud nad národy?

:#vgťEgz;f:::íp:,mneežáji::%psŤEfe§:ág'áí':tá?Frrá#:áoůE:žěi,sé?íž3
slova 2. a 3. verše mluví jasně o tom, že Bůh je na náší straně: "svému fi-

í=;'ii":Vffe'a:iuí:žiícngi#°r:zzdeěTiií.jrháor°z€#:dpersůuá€íati]Pjre?:°óbž;ra°t3f;
do otroctví.

j; Bezbožne`  národy budou pronásledovat  Boží  lid  také  v  době  konce.
:" Bezbožníci budou inspirováni satanem a jeho de'mony, aby pronásle-'',` dovali Boží lid a postavifi ho mimo zákon. (Viz Zj 12,17; 13,11-17.)

2.    Proti komu shromažd'ují národy svá  "vojska"? Co  se skutečně
stane, když budou shroma'žděna k bitvě? ]oel 3,9-12; srovnej Zj
16,16; 17,14; 19,11-16; 20,7-8

7oelovo proroctví je souběžné s Janovým proroctvím. Při druhém pří-
chodu Krista se proti těmto "armádám" postaví sám Ježíš Kristus a jeho
nebeská "vojska". (Mat 25,3146) Definitivně budou tito bezbožní bojov-
níci odsouzeni po mileniu. (Zj 20,11-15)

3.     UJoela 3,4-8 se Bůhztotožňuje se svým lidem. Má Bůh o nás zá-
jem také dnes? Co plánuje vykonat pro svůj lid? Zj 12,17; 13,7-
8.15-17

--,'   `                 ť                  ")'',



4, úkol                                             Soudem k vysvobozeni'                               Úterý 21.ledna

Slova naděje    Uoel 3,1-16)

1.     }aké souvislosti vidíš mezi ]oelem 3,13 a zjevením l4,17-20?

:i:a=:áyiívoýcdhTopuráfopžeek:::hýžanšák:jíld4é,áť4slp6|iřTvbůojliúcřeŤ,pBOoPž#ijáš:i
jal Kristův charakter. Nebeští andělé žnou úrodu, kterou reprezentuje
Boží věrný lid. 2. Zj 14,17-20 zobrazuje druhou žeň -bezbožných. Toto
"víno země" je hozeno do "velikého lisu Božího hněvu".  (verš  19) Tím

Tan rozvíjí Joelovu symboliku o zničení bezbožných. Ooel 3,13)

2.    FoasepL:tvnííog:FáeuŤí vďEavdeáršTeo;:o3š;.ría3vedá:5é7negativně. A]e j aké

3.     }ak přispívá ž 2,1-5 a zj l6,13-14 kpochopeníToela 3,14?

Davy v "údolí posekání"  (kral.) nejsou lidé, kteří se teprve rozhodují,
zda budou sloužit Bohu, či ne. Oni se už rozhodli a nyní čekají na Boží
rozhodnutí -odsouzení k věčné smrii.

4.     Taká  "znamení doby" se objeví před bli`žÍcím se  "dnem Hospo-
dinovým"? |oel 2,29-31; 3,15-16

Joel znamení Vítězství lá§ky Boží(str.)

2,28 vyntí Ducha 435-436

2,30-31 divné úkazy na nebi i na zemi 452-453

3,16 Boží hlas ze Siónu 452-453

3,16 zachvění nebe a země 453



4. úkoí                                            Soudem k vysvobození                           Středa 22. ledna

Důležité poznání   Uoei 3,i6-i7)

Biblická proroctví napovídají, že konec je blízko. Proto se take` satan tak

i%ažžíHzdmvšs±Sťěěřtí,nže!rřg:išvímníáůýaT?aedby]ížibol.eafflešnýmiproroctvími.

1.   !:5o:evg`eHášáíÉgyáns:yál:š :tabiÉiéa=dp.:',g?odoučeÉiť:š' tT:# ::

strachem, nebo s nadějí?

2.     Co zaslil)il Bůh, že vykoná pro svůj lid, když mnozí budou ohrch
ženi chvěm'm nebes a země? |oel 3,16

Ti, kteří jsou Bohu věrni, se rozhodně nemusí bát Božího soudu. To už
bude po miléniu, kdy všichni věmí budou v bezpečí svatého města.

3.    Taká zaslibem' uvádí žalm 91 zvláště pro závěrečné události svě-
tových dějin?

4.    Tak já osobně mohu získat jistotu, že během posledmho ut]peni'
budu pod Boží ochranou?   .

Poté, co Bůh zaslíbil, že bude "útočištěm" pro svůj lid, řekl dále: "1 po-
znáte, že jsem Hospodin, váš Bůh, že přebývám na Sijónu, na sve' svate'
hoře."  Tehdy budou všichni vykoupení na nové  zemi žít ve věčném
pokoji.



4. úkol                                           Soudem k vysvobozeni'                         Čtvriek 23. ledna

Laskavé ujištění    Uoei 3,i7-2i)

1.     Kdy se uskutečníto, co popisuje Toel 3,17? Zj 21+8.27

Tato pasáž se vztahuje ke skutečnosti, která by nastala, kdyby se usku-
tečnil Boží záměr s izraelským národem. Protože však lzraelité nikdy
nesplnili podmínky tohoto proroctví, jeho konečné naplnění bude až m
nové Ženri.

2.    Tak se naplní předpověd' Toela 3,18, že  "z Hospodinova domu
vytryskne pramen"? Zj 22,1

i-,,-:r,.,,'-.,,,,.r-,,,/

Tak jako i jiné prorocké knihy, také ]oelova kniha. uzavírá své proroctví
laskavým popisem Bož'1ho lidu po jeho osvobození. "Tuda" a  "]eruza-
lém" bude "osídlen navěky". Ooel 3,20)

3.    |ak můžeme  chápat ]oela  3,19  s  ohledem na  dobu konce, na
kterouaplikujemeceloukapitolu?]er4,23-28;Zj20,1-3

Zpustošení Egypta a Edomu, nepřátelů lzraele, by nastalo, kdyby lzrael
splnil svou prorockou roli. Splní se však princip, že bude zpustošena
země Kristových nepřátel a oni sami budou potrestáni.

4.     Co obsahují poslední dva sliby loelovy knihy? ]oel 3,20-21-; srov-
nej Zj 21,2Z

Nový Jeruzalém bude obydlen navždy a Bůh bude stále se všemi vy-
koupenými.



4. úkol                                           Soudem k vysvobozeni'                            Pátek 24. ledna

Další studim
Pročti si následující pasáže, abys věděl, co i jiní pisatelé bible říkají o
událostech,  které  se  pojí  ke  "dni  Hospodim":  Iz  25,9;  Ter  25,33;  Sof
1,14.18; Mal 4,5; Mat 16,27; 25,32; 2 Petr 3,10-13.

EtíesrSUzsnT's?eÉ:jŤCŤchbodůnejiépepopkujewůjduchovnístav?

1.    ::á:vvů;gináiÉgÉlýož|ývcoht J:eo:čparsonÉ#aái:es yeEon;vÍš.' že sloužíš Bohu,

. 2.     Kladně jsi  odpověděl  na  Boží laskavou  výzvu  a  vyznal jsi  své
hříchy.

3.     I přes své pokusy zůstat v úzkém společenství s Kristem cítíi;, že se
od něj vzdaluješ.

4.     Protože máš stálé spojení s Kristem, máš take' vnitřní jistotu spasení
a na konečné události se díváš s mdějí.

Shmutí
Kniha Joel obsahuje jasné poselství pro Boží lid dneška a také pro svět
jako celek, protože oznamuje, že konec je blízko. Prorok nás naléhavě

ytE:í,dao?%c,ki===áoep±ssktuwáouvvoě|:i;bMyěJi:aysc:osEž:TZšddooE:tíži:
\ to, co dokončit chce.



Úvod ke knize Micheáš
Proroctví proroka Mcheáše oslovuje zvláště ty, kteří se sice hlásí k Bo-
hu, ale už dlouho neplní jeho vůli a je velke' nebezpečí, že se stanou
předmětem jeho soudu.
Micheáš byl mladší současník lzaiáše a prorokoval v druhé polovině 8.
století př. Kr, za vlády tří judských králů: lotama, Achaze aL Ezechiáše.

žoá:Sežg:žoěršTcíeá%ÍůtT2udTká:t25É3a4r_25;á,j.eÁ:h:#vAs;hnaíz:ĚLávdoíE
sloužil  Bohu  a  snažil se  změnit úpadkový trend  duchovního  života
lidu.

#ri:g|esaišý:lhouílexůd:#s,e#es3áčua;r#?aj2tv:uacdhr:*á|Psoal#:řaýnsůt=J
ale protože proroka neposlechli, Bůh dovolil, aby r. 722 př. Kr. nakonec
Samaří padlo pod moc Asyřanů.

|#ín#r#cs::Ííhzín:=s;:áť:Kdť:ojset.jši%BrB?á'h:rbo;|g#ami#zgapáoordo|Š:
službou. Falešní proroci a odpadlí kněží sloužili za peníze a kázali to,
co si lidé přáli slyšet. Proi.ok silně vytýká bezbožnost národa, ale také
nabízi' naději, která spočívá v pokání.

PREHLED KNIHY MICHEÁš

1,1  -2,13 3,1 -5,15 6.1-16 7,1-20

Slyšte' Slyšte, Slyš, můj lide Stanovísko
všichni lidé vůdcové proroka

Velkéniěemosti a
Odsouzenípředstavitelů,

Protože ProrokjeÍálešných neFoslouchají zdrcen, ale vidíproroků, Boha, budoumodlářství také nadějizaslíbem'Obnovy potrestáni



5. úkol
Týden od 28. Iedna do 1. února 1992

Výzva národům a příslib lzraeli

Mich 1,1 - 2,13

Základni'text
"Tistotně tě celého posbírám, Tákobe, jistotně shromáždím pozůstatek
lzraele, svedu jej dohromady jak ovce do ohrady, jako stádo dopro-
střed pastviště." (Mich 2,12)

Základm`myšlenka

Prorože nás  Bůh miluje, varuje nás  před důsledlqr hříchu a vzpoury
proti němu. Ti, kteří uposlechnou jeho varování, budou patřit k "ostat-
kům" Božího lidu.

Micheášóvo  poselství  má  tři  části  qcaždá  z  nich je  uvedena  slovem
"slyšte"): PNní j`e adresovám všem lidem -národům. Prorok je vyzývá,
aby si uvědomili, co to zmmená, když Bůh zničí Samaří a Jeruzale'm.
Stanou se výs tražným příkladem pro všechny, kteří odmítají Boží plán.

Druhá část mluví o konkrétních hříších židovských vůdců, falešných
proroků a kněží. Oni jsou zodpovědri za přicházející soud!

Třetí  část  vyzývá  všechny  lidi,  aby  se  řídili  Boží  dobrotou  a  spra~
vedlností a připojili se k skutečne'mu Božímu lidu.

Tento týden budeme studovat první část. Zkusme se tedy vžít do pro-
středí starého lzraele a osobně si zodpovědět otázku, zda odpovídá náš
život měřítku, které Bůh stanovil.

33



5, úkol                                      Výzva národům a při'slib lzraeli                   Neděle 26. ledna

Boží hněv proti samaří a Judsku   (Mich i,i-5)
"Věčný Bůh posuzuje národy velmi přesně. Nabízí svou milost, volá
k pokání a čeká s konečným soudem; když však hříchy lidí dosáhnou
určitou hranici, začne se projevovat 13oží hněv." (Proroci a. králové, str.
239)

1.    Co nasvědčuje uMich l,2-4, že Boží prvm' výzwaje určena kraeli
a ]udstvu, ale také všem lidem - národům?

Mcheáš oslovuje přímo izraelity (severm' kmeny) a Judstvo. Text Mich
1,24 je velmi podobný popisu druhého příchodu, který nacházíme i na
jiných místech bible. Bůh vyzval národy k tomu, aby vyslechly, jak míní
potrestat nevěrné.

2.    Proč se Bůh zaměřil na potrestání lzraele a ]udska?

Prorok popisuje svůj úkol tak, že chce "Tákobovi povědět o jeho nevěr-
nosti, Izraeli o jeho hříchu."(3,8) ]oel 1,5 říká, že páchání zla. se soustře-
d'uje v hlavních městech obou zemí.

3.     Proč se obvykle velkoměsta stávají středisky vzpoury proti Bo-
hu? Co mohou křest'ané udělat pro to, aby varovali a získali oby-
vatele  velkoměst?  ]aký  způsob  evangelizace  bychom  mohli
uplátnitvtěchtoměstech?
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5. úkol                                      Výzva národům a příslib ]zrae]]                  Pondělí 27. Iedna

Pád samaři'    (Mich i,6-8)

1.    Pomocí jakého obrazu promk popisuje pád Samaří? Mid 1,6-7
Cotímchtělvyjádfit?

Samařané se běžně chovali nemorálně, praktikovaH modloslužbu a fa-
lešnou zbožnost.

2.   LankesmpŤ=ombenísg:]:g::°#; iíBěfih;;ch=mz;:#=noěv:ít?Líť:eířj!:°=

kárat je? Anebo bychom je měli něžně prosit? |ak bychom měli
jedmt, když se naše úsilí mine účinkem? ]aké metody poúžil
Težíš,abyoslovilzatvrzeléhříšniky?

"Snažte se vysvěflit, že to, co způsobilo Kristovu smrt, je přestoupení
zákona. Představte hřích jako vinu vůči Božl'mu Synu. Význam hříchu

:1š#m:ehzo=ez=u±t:;epdaá:iáihvdeyd,'tídkyežŘásg|fiJq#:tkeoj*áž3:á%#níilá
Spasitele... (6 T 54)

3.     Tak Micheáš osobně reagoval na tragédii samaří? Mich l,8

Ve verších 5-7 cituje Boha. V 8. verši přechází ke sve` osobní reakci. Tím
se prorok i osobně snaží o to, aby si lzrael uvědomil důsledky toho,
kdyžbudepokraLčovatvesvévzpouře.

4.    Trápil ses tiž někdy nad duchovm'm úpadkem, zvrhlostí a krimi-
nalitou velkoměst? Tak  se  cítíš, když přemýšlíš  o  údělu nevě-
řícídi? Tak dalece se tímto břemenem máme zatěžovat?
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5, úkol                                     Výzva národům a přís[ib lzraeli                      Úteú 28. Íedna

Ohlášení zkázy    (Mich i,6-i6; 2,i-2)

1.     Popiš zričem', které Micheáš předpovídá, jímž budou pro své hří-
chy postižena }udská města. Mich 1,6-16

Prorok popisuje cestu dobyvatele (verš 15), který postupuje směrem na
jih přes  města,  která  doposud  sloužila ]eru2alému jako  obranný val.

±:,růá;žjavgfivaanna%]::[caísdeon%cr::r;:::2ayéoásaŤt2ko#::T8,r]o3k~T6,70ghpář=
šení zkázy zpronevěřilých judských měst končí prorokovou výzvou,
aby už ted' začali obyvatelé měst naříkat nad svými syny, kteří budou
z jejich země odvlečeni (verš 16).

2.     Dříve než přejdeme k 2. kapitole, shrňme si 1. kapitolu: Co tato
kapitola  vypovídá  o  Bohu?  Tak  můžeme  odpovědět  na  jeho
lásku?

Teden z hříchů, kvůli kterým byla judská města zničena, je velká soci-
ální nespravedlnost. Když lide' protestovali proti Micheášově nařčení,
prorok jim jasně představil, jak hrozné jsou jejich hříchy a jak se na ně
dívá Bůh.

3®     Který konkfétní hřl'ch Bůh připcmíná? Mich 2,1-2

Micheášovi krajané byli zaujati pozemky a bohatstvím. MÍsto aby v no-
ci spali, dávali pozor na případné zloděje. Přijali světske' zásady o právu
silnějšího. Protože popřeli etické a morální hodnoty, ovládl je cele satan.

4.     V čem je jedmání některých dnešm`ch lidí podobné jednání sou-
časm'kůprorokaMcheáše?
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5, úkol                                      Výzva národům a příslib lzraeli                   Středa 29, ledna

Ztráta země    (Mich2,3-6)
"Židé se starali jen o zisk a o to, jak si zajistit vliv a vážnost. Kristus však
učí, že se nemáme starat, kolik dostaneme, ale kolik můžeme sami dát.

#oívTn:::ítcjFnř:Xí#ůS#á#MhyŤe±;hzáhzhío:;bviatfo:iacv°e:°#í#Tge8)m
1.    Jak se Bůh zachová k utiskovatelům? Mich 2,3-5

Hříchy Judy způsobily to, že mu Bůh přestal žehnat a chránit ho. Bůh
dopustil,  aby  se  těmto  lidem  stalo  přesně  to,  co  oni  dělali  druhým.

P3:|#áeé`í:n;čoižinjáJi:,hž3es%;é#,j;:eske.bJeuvdr;žeodbnyéyakeilcéhFá#i;deols#
kořist'ovatelům říci, že pro své nespra.vedlivé jednání se sousedy po-
zbudou dokonce i své občanství v Božím lidu.

2.    Kdo bude nakonec vlastníkem zaslibené země?

Ježíš  řekl:  "Blaze  tichým, nebot' oni dostanou zemi za  dědictví."  avlat
5,5; viz take' Iz 65,22) Z požehnání a výhod nové země se budou těšit ti,
kteří jsou pokomí, laskaví, nesobečtí a nenásilní. Takový byl i Ježíš.
Hřích nešmíme podceňovat. Někdy se nám zdá, že se jedná o malickos-
ti. Každé zlo se však rozrůstá a stává se nezvládnutelné.

3.     Které hodnoty bys nabídl dnešní materialistické společnosti?
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5. úkol                                      Výzva národům a přísllb Lzraeli.              čtvrtek 30. ledna

Pravý Boží charakter   (Mich 2,7-i3)

1.    |aké otázky použil Bůh prostředrictvím Micheáše, aby uvedl na
pravoumímizraelsképoje±l'Boha?Mich2,7

;vE;oHkdí=Šiř,Bkářívoíiť%jsítip?dFoaáĚ:oj:#mĚJi:|ýáEioatg|žeemqo#dmyžlnně:
kdo zhřeší, musí také počítat s důsledky.
"Zda-li nejsou má slova k dobre`mu pro toho, kdo chodí přímo?"  (2,7)
Podobně i žalmista krásně zdůrazňuje, jak je Bůh připraven odpustit;

Eloe=:j:;sjv*;:zemmíondeí:í::*o(#zěi;v3?8Sj|á.)těmi,kteříčinípokánía

2.     Co dále Bůhříká, aby osvědil svéjednání? Mich 2Á}-11

3.    Tak bys přesvědčil zahorlclého člověka o Boží lásce a péči?

4.    Co zaslíbil Bůh, že udělá pro "ostatek" věmých? Mich 2,12-13

Bůh obvykle spojuje své silné varování a. trest za hřích se zaslíbením o
pomoci a obnově pro ty, kteří jsou ochotni se Před ni'm pokořit.
Micheáš  zobrazil  Boha jako  Pastýře  sveho  věmého  stáda.  ]ežíš  toto
přirovnání přejal a mluvil o sobě jako o "dobrém pastýři".  Oan 10,11)
Protože Ježíš za své novce" položil život, prolomíl moc hříchu a smrti a
chce nás přivést do svého království.

.qfl



5, úkol                                      Výzva národům a příslib lzraeli                     Pátek 31. ledna

Další studium
Prostuduj si Micheášovy odkazy k "ostatkům" Božího lidu. NaL naznače-
né linky na.piš, jakjeho odkazy souvisí s "pozůstatky" podle Zj 12,17.

2,12

Diskusní otázky
1.     Jsou ve tvém životě hříchy, ktere' potřebuješ vyznat a zanechat?

2.     Co se může stát, když takneučiníš hned?

3.     Jakým praktickým  způsobem můžeš  odpovědět na  Boží lásku  a
spolupracovat na jeho plánu pro tvůj život?

Shmutí
Micheáš ukazuje "Božímu lidu:' na důsledky jeho neustáleho hříšného
života.  Obraznou řečí ukazuje na  Boha, který přichází, aby potrestal
bezbožné a osvobodil " ostatek" věrných.
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6. úkol
Týden od 2. do 8. února 1992

Výzva vedoucím

Mich 3,1-12

Základní text

#skšo=jis|:=,::;l==om#ákdoubcí=mpoHvoěsdpěotg,TeohvoŤšvpěrivo=ti.:,bů?á
3,8)

Základri`myšlenka

Duchovní úroveň církve je z velké míry podmíněna kvalitou duchovní~
hoživotavedoucíchcírkve.Protojsouzvlášt'vybízeni,abybylidobrým
příkladem.

Vést neznamená vládnout. Když mluvi'me o vedoucích v církvi, neměli
by svou roli chápat tak, jak ji chápou vedoucí pracovníci ve světských
organizacích.  Církev má  svou hlavu v Težíši  Kíistu.  (Viz Ef 4,15;  Kol
1,18;. 2,19.) S tímto Vedoucím, který zna` konec už na začátku, je církev
vůči pozemslqh orgari2acím ve výhodě. Lídská autorita má být v cír-
kvi podřízena vůli a vedoucí úloze FGfista.
"Duchovní vedoucí v církvi by měli najít takové způsoby práce, aby
každýčlencírkvemělpříležitostpodfletsenaBožímdíle...Práceneby-
Ia správně napla'nována, mnohé by měH vykonat schopnější laici, kteří
se měli stát zaměstnanci církve. Jen málokdo si uvědomuje, kolik se tím

jzaŤ%:[%.ÍácTebdyo:céEívsyekFně:ígrfiťss:Émpř2]t€Feo:ásgmz:áa;šíáíFtibpŤaactogLTí
ci." (9 T 116-117)
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6. úkol                                                   Výzva vedoucím                                  Neděle 2. února

í}

Bůh neodpovídá   (Mich 3,i-4)

1.     Co zanedbali někteří izraelští vedoucí? Mch 3,1

Protože vůdcové lzra.ele sami nebyli spravedliví, nebyli schopni spra-
vedlivě rozsoudit ani přípa.dy jiných. Dopustili, aby jejich politické a
ekonomické  zájmy  zpochybnily  soudnictví  natolik,  že  spra.vedlnost
byla často pošlapána.

2.    Jak popisuje Micheáš způsoby, jakými vůdcové lzraele zacházeli
s lidem? Mich 3,2-3

Obrazně  řečeno,  vůdcové  a  falešni  proroci  zacházeli  s  lidmi jako  se
zvířaty, která jsou určena na porážku. Představ si jak hrozný psychický,
duchovní i ekonomický vliv mělo špatné jednání vládců. Lidé zti.áceli

#éd=:is]vuévF[OídÁn#?s.{ĚLct,s]e4?:E)?dnoceníbylozričeno.ostejnémpro_

3.    g,Ějže6g,ě[#Fřdí?2boa.J3šdy Bůh odmítne vyslýchat modlitby? Mich

Hřích umlčuje hlas Ducha. "At' nikdo neklame sám sebe a nemyslí si, že
Bůh  omluvi'  a  požehná  ty,  kteří  budou  pohrdat jeho  vůlí.  Vědomé
hři'chy umlčují hlaso Ducha a oddělují clóvěka od Boha. Ježíš  nemůže
přebývat v srdci člověka, který znevažuje jeho zákon, i kdyby prožíval
extatické náboženské zážitky. Bůh poctí jen toho, kdo ctí jeho." (Posel-
ství mládeži, str.114)

4.    Měl jsi někdy pocit, že Bůh neodpověděl na tvé modlitby? My-
slíš si, že příčinou byl tvůj hřích, kterého ses nechtěl vzdát?
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6. úkol                                                    Výzva vedoucím                                  Ponděli' 3. února

Smysl pro spravedlnost   (Mich 3,5-8)

1.     Proč je důležité mít církevní organizaci s urči{ými vedoucími?
Seznam se se situací apoštolské církve. Tit 1,5; Sk 6,1:7; 14,23

"Bůh není původem nepořádku, ale pokoje... (1 Kor 14,33). Bqh vyžadu-

J;eíe:siĚ,éždbEý3í:ůi=ťerinoě:Íí:g:d:á::áeb:y:i,h:o;€:!evgágvuáíEiia%s°ui;:§ÍuaÉ:o;kd:#Z:Í

lů, str. 65)

2.     Popiš svými slovy zkaženou praxi, kterou odsuzuje Micheáš 3,5.

#ibh±ácšhiřa:ž31rnů:žíi:aužá,u,že:Ž3haout%É#ž:Ěhgoss|:ojj:eEloývnáě,z-j::3
ním.  Prorok chce být pravým Božím služebníkem,  který předává to
poselství,  které  dostal.  Tím  vlastně  staví  do  pravého  světla  fa.lešné
proroky, kteří právě jeho obvinili z falešnosti. Mcheáš se brání stejným
způsobem:  vy falešně  představujete  Boha  a jeho  řády,  vedete  lid  do
bludů a zkreslujete skutečné Boží poselství...

3.     Bůhzavrhl vůdce lzraele v době MicLeáše. I dnešní vůdcové jsou
hříšm' a dělají chyby. Znamená to, že je Bůh také zavrhuje? Ne-

;EiybE?,t:#:e:g#:pmáp:oÍ|:šívi:aaš§#,Í,::;;Í?c:he?;3.žsc:igbeí:Ei
mi, o kterých si myslíme, že nej ednají podle Boží vůle?
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6. úkol                                                  Výzva vedoucím                                     Uteú 4. února

Poselství od Boha?   (Mich 3,6-8)

1.    ]alS úděl čeká ty, kteří tv±dí, že káží Boží poselství, a přitom
předkládají jen své vlastní názory a vedou tak do bludů? Mid
3,6-7

"Ježíš  nás  varoval,  že v  posledních  dnech vyvstanou  falešní  proroci,
kteří by 'svedli i vyvolené,  kdyby to  bylo možné'.  qvlat 24,24)  Když
k nám přijde někdo, kdo o sobě tvi.dí, že je Boží prorok a že hlásá Boží
poselství, je důležité být velmi  opatmý a ptát se, zda je  to  skutečně
pravda... Nemusíme se nechat oklamat, protože bible nám dává rady,
jak rozlišit pravdu od bludu. Prorok lzaiáš říká: 'K zákonu a svědectví!'
(Iz 8,20)." (2 SM 99)

2.     Falešní proroci "naslouchají svému vlastnímu duchu".  (TEz i3,3)
Kte]ý duch naopak vedl Mcheáše? Mich 3,8

3.     Doplň podle Mich 3,8 do tabulky 3 dary, které dal Bůh Micheá-
šovi:

DAR UCEL

aby mocmě kázal Boží poselství
aby vom správná slova

aby měl odvahu čelit opozici

Všimni si, že tutéž charakteristiku lze aplikovat i na prorocký dar E. G.
Whiteové:
- Moc Ducha svatého: "Když mluvím na veřejnosti, často říkám něco,
co jsem předem nepromyslela. ]sem pod vlivem Božího Ducha." (5 T 20)
- Soudnost: "Ve .svědectvích, která předkládám, říkám to, co mi dal Pán
... ve vidění..." (1 SM 27)
- Odvaha k odsouzení hříchu: "Bůh mě povolal k tomu, abych kárala
jeho lid... Tuto nepři`jemnou prácijsem si nevybrala sama... (5 T 679-680)

4.    Jak vážně bereš rady Božích pror,oků?
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6, úkol                                                   Výzva vedoucím                                   Středa 5. února

Zničené město    (Mich 3,9-i2)

1.     Co konkrétně vytýkal Bůh kněžíin? Mich 3,11

Chamtiví kněží přijímali dai.y mimo svůj pravidelný příjem (4 Moj 18,
20-24) a bezpochyby za to mluvili tak, jak si kdo přál.

2.    |akou budoucnost prorok předpovídal |eruzalému kvůli těmto
podplatitelnýmvůdcům?Mich3,12

Podle  Jer  26,17-19  bylo  toto  proroctví  vyřčeno  za  krále  Ezechiáše.

gáez€LoíryědÉáev:á:k;liůri;g6nEĚánTégr:Šopži#3|Í.TŤ#žvee'pTeEísrt:Í
vitelé národa prohlašovali, že se jim ric nemůže stát, protože jsou "Boží
služebníci", popírali jak Boží lásku tak jeho spravedlnost. Podobně to
vidíme dnes  u těch, kteří tvrdí, že se jednou odevzdali Bohu a on je
přece musí spasit, nehledě na to, co ted' dělají.

3.    Taký duchovní nedostatek vykazovali později ti kněží, kteň' se už
vrátili z babylónského zajetí? Mal 1,7-10

Malachiáš uvádí tyto číny kněží:
1,7 obětovali poskvměný chléb
1.8 obětovali slepá, kumavá a nemocmá zvířata

1,12
říka]i. že "Boží stůl" je možné poskvrňovat

a že oběti není třeba brát vážně
1,14 vše odbývali a obětovali to, co vzali násilím

2,8 sešli z cesiy zákona; mnohé přŘredli k tomu,
že klopýt]i o zákon; porušili lévitskou smlouvu

2.9 při výkladu zákona byn straničtí
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6, úkol                                                Výzva vedoucím                                 Čmek 6, února

A co dnes?

1.     Pavel připomíná, že kazatelé mají zvláštní odpovědnost za to,
aby žili příkladně podle toho, co učí. Co vše zmiňují následující
texty o úkolu kazatelů?
2 Kor 4,1-2 ' ÚW3-l

2 Kor 6,3-4
j;S-á JŮú   /  ďcSTú ťflť& `6,LýS  .g.  %f tLrifu

1 Tim 3,2-7 •í     /jJ;ť  f f +§. 8qJřáti=#u    ,,S%  4#t4uj

1 Tim '4,12             /

Tit 2,7-8

':,| Krista nereprezentují pouhá slova. Když se někdo oddá Kristu, stane se
S. jeho služebníkem, reprezentuje ho celou svou osobností a životem.

"Daleko  silnější  než  vliv  slov, je  vliv  každodennfflo  života  pravefto
křest'ana. Důležitější je jací jsme fidé, než co říkáme.„

Jderiohe?fib:;:_g5:icia.rEŤtáLahgrpařÉť:šá!:td.ná::,dŤ±:t#vžu_Ě_iF9Ís:ÉylÉí:íuT?TÉ:

fiň6čiF=`nTĚšěííió-Š--Ó`b`ň-Íň-žiú--ó-tě:=.-Vé-světě,
skepsí,  je  riožné

me.pQzna±jÉ
menan

který je pozna.-
být  dobrým  příkladem  jen  díky  živé  víře

v Krista jako osobního Spasitele.
!'  Křest'anství se nepozná podle nějakeho vnějšího znamení, nošeni'm kří-
'  žku atd., ale podle toho, že představuje jednotu člověka s Bohem. Když
ÍÍ  svět uvidí moc Boží milosti v nových charakterech, uvěří, že Bůh poslal
''  sveho Syna jako Spasitele." Qfll 469,470)

2.    ]ak bys oceril svůj vliv na nejbližší okolí? ]ak by mohli tvoji
známípřijmoutKrista?
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6. úkol                                                   Výzva vedoucím                                     Pátek 6. února

Prš:s:;itácáhiá:!T#t:|žbžlí|%Í#ádo#:#:Í;;~ž,ífofihíoT:fš24Íc|fž4aíž,tžf/|•, fliSŤ., Áj::ďti;j ,  riŤf i:~# _á::,Ť: _,ý3Qť ,
./,'%4ff#%ffftťžfi5##tr#;,##3#,ž

Diskusní otázky c'
1.     Povolal tě Bůh k tomu, abys měl ve svém sboru nějakou odpověd-

nost? Jestliže ano, jsi dobrým příkla.dem?

2.     Jestliže jsi nebyl pověřen žádným vedo.ucím postavením, modlíš se
za ty, ktere' Bůh touto úlohou pověřil a podporuješ je aktivně?

3.     Ja.k ti pomohlo studium tohoto oddflu knihy Micheáše o Božím po-
stoji vůči podvodu a korupci?

4.     Myslíš si, že Bůh hodnotí ty, kteří dnes odmítají jeho poselství, ji-
•    nak než jak hodnotil ty, kteří odmítaH poselství Micheáše?

"Jestliže mi dal Bůh poselství, a.bych ho předala jeho lidu, ti, kteří
mi  v této práci brám' a  zpochybňují víru lidí v pravdu, nebojují
proti mně, ale proti Bohu... Lide' už snad nemohou Boha. více ura-
zit, než když opovrhují a odmítají ty, ktere' Bůh pověřil, a.by je ve-
dli." (5 T 680)

5.    ]ak bychom měli ve světle tohoto úkolu reagovat na to, kdy.ž cha-
risma.tičtí k-azatele' svádějí tisíce lidí?

6.    Jak můžeme reprezentovat Boží charakter mezi těmi, se kterými se
demě setkáváme? .

Shmutí
Vedoucí v církvi, včetně vedoucích sboru, jsou podřízeni tomu nejvyš-
šímu Vedoucímu. Musí ho zastupovat tak, že budou prokazovat stej-
nou lásku, zájem, obětavost a oddanost sloužit, jak to ukázal ]ežíš ve
sve' službě na zemi. To, že Mcheáš tak sihě odsoudil tehdejší zkorum-
pované vůdce, nás vybízí k tomu, abychom poctivě zvážili fa.kt, že Bůh
očekává, že vedoucí v círk`ri budou dobrým příkladem.
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7. úkol
Týden od 9. do 15. února il 992

Nadějná zaslíbení

Mich 4,1 - 5,15

Základnítext    a

:;,g,teBbeetiíF:zee;rdaÉstťĚ,,;Ěkgláásdienve|jaE3:Ě'vm±zriaJ;Ti?;áío±prů:
vod je odpradávna, ode dnů věčných." (Mich 5,2)

Základní myšlenka
Bůh neza.pomene na svou církev při posledním soudu. lak bychom se
tedy měli rozhodnout, když víme o jeho věrnosti?

Zaslíbená obnova křest'anské církve Mcheáš předpovídal zničeri Jem-
zaléma. (Viz 3,9-12.) Byl zničen r. 586 př. Kr., když do Palestiny vtrhli
Babylóňané. Nádhemá zaslíbení o obnově lzraele, která popisuje Mich
4 a 5 by se naplnila, kdyby Židé vytrvali ve smluveném vztahu s Bo-
hem.. Jeruzalém by se stal hlavním městem světa, kde by vládl sám
Mesiáš.

3ZfongřÉfzomve;Si:ĚaakEE;Lgo#=:EšelypĚo=ážgoEieílti?uÉeÉ:f,otlaut%r;:3:
roctví se na lzraeli nikdy úplně nesplnila.

reii=Í:ěénÉ:%ls:žEíčÉsotiáěstígup;ůíodcr=tsíváqsht:j;ěmpř?:fohděuf,ktere,
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7. úkol                                                   Nadějná zaslíbení                                 Neděle 9. února

Jeruzalém jako centrum Božiffio královstvi`
(Mich 4,1-5)

1.     Čím Bůh poctí Teruzalém "v posledníd dnech"? Mich 4,1-2

Když David přenesl schránu smlouvy do ]eruzaléma, stala se hora Sijón
zvláštním místem, kde přebýval Bůh. Ačkoliv se jméno Sijón vztahuje
na severovýchodní pahorek, na kterém Šalomoun postavil chrám, vzta-
huje se také na izraelský národ. (Iz 40,9; Zach 9,13)

#?ebzel3:aěetlěvveůií2LUEáíáid:#eďížekm2:f-E)1svouprorockouron,stal

2.    Když lzrael zklamal, jak se nyní naplní Micheášova předpověd'?
Zj 14,1; 15,2-4; 21,1-4

iHeo=:(Sžán|i;22V,,E::ÉEt#nsěto?ítztnoožvň:Ziáonzaeá,kepťeasféý.Tv:effiťT2Ť3Ť;':
to místo, kde ]ežíš, náš Velekněz, pro nás zprostředkovává ospravedl-
nění. (verš 24) Když ]ežíš přijde podruhé, jeho vyko.upený lid bude pře-
nesen na horu Sijón, kde obdrží za svou věrnost Bohu věčnou odměnu.

3.    ]ak Micheáš popisuje sociálm', politické, ekonorické a duchovní
podmínlg Božího lidu v posledrid dnech? Mch 4,3-5

Všimněme si, že nový |eruzalém bude centrem vesmíru, ze kterého bu-
de zvěstován Boží zákon. Q4ich 4,2) Boží zákon bude věčným měřítkem
spravedlnosti.

4.    Jestliže Boží zákon bude základem kosmické vlády po Bristově
příchodu, jalS postoj bychom měli zaujmout k tomuto zákonu
už ted'? Je nějaká část Božího zákona, kterou siú způsobem
života přehlížíš?
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7.  úkol                                                    Nadějná zasl]'bení                              Pondělí 10. února

Obnova po zajeti`  (Mich 4,6-ii)

1.     Koho se týká tato obnova a přijetí zvláštního požehnám`? Mich
4,6S

"Chromou" u Mich 4,6-7 se myslí ti v lzraeli, kteří přestalj následovat
Boha. Proto Bůh dovolil, aby se dostali do zajetí. Byli "zapuzeni" ze své
země a podrobeni cizí vládě. Ale Bůh chce ostatky lidu přivést zpět do
zaslíbené země a obnovit jejich národ.

Podle Mch 4,8 se konečná obnova nemohla naplnit v doslovném lzrae-
1i, proťože žil bez Boha i po návratu ze zajetí. Zmíněné "dřívější vladař-
stvín  se  může  vztahovat na  slávu  Davidovy  a  Šalomounovy vlády.

#sieoddEÍFvsrT,Y.sl(uŽ#TFnigůvgdyáesttanva;':ááedá;,ná;eerno:azř.anfflci
miléria, když bude obnovena celá země. (Viz Zj 21,22.)

"Přichází doba, k níž svatí vzhlíželi s touhou od chvíle, kdy plamemý
meč vykázal první pár z ráje.„ Země, daná původně clověku jako jeho
královstvl', vyda.ná jeho zradou do rukou satana a tak dlouho držená
mocným nepřítelem, byla přivedena zpět velkým plánem vykoupení.
Vše, co bylo ztraceno hříchem, bylo napra.veno.„ Boží původní úmysl,

5::áěszTtovfi;k:eu:ie,Í:,ŽP3SžgŤ,#teězsseb?#ÉtaŘáží*:e4?á)kdebudou

2.   f:z:sÍ?mMu:#9o-iít, ři:aálkaéjžháa#ži:|V2í|g,g5e,,Zn7ež pňšlo vysv®

3.    Iaké charakterové rysy by měl mít ten, kdo chce být zahmut do
obnovy, o které psal Micheáš? Viz Mat 24,45-51; 1 Petr 1,13-19.
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7.  úkol Nadějná zasli'bení                                Úteý l l. února

Nevyužité možnosti  (Mich 4,ii-i3)

1.    Takou pozici mohl mít lzrael, kdyby zůstal věmý Bohu?

Eo.žííke#e,p:azkdoěyíéz:bÁ;žX,eÉšos:§;í]bnoflvaa;e#:cá::ápšř,eťp;ovcěed;.3žgĚ;
kteří se vraceli z Babylóna, nebyli tak duchovně obnoveni, jak prorok
očekával,  že  je  k  tomu  exil  vychová.  Proto  se  take'  neuskutečhil
nádhemý výhled Mch 4,1-8.

Verše  11-13 mluví speciálně o ideálním stavu, který by nastal, kdyby

:gťrpáá:anžc:nzyeřjleiijcehd3álíapBoglíebByosž:Ě%l:žgok3igrnoázr;offqeympEobžyílžrnaavkdo;
ve světě.

Aplikace na dnešek: "Ve světě je všechno v pohybu. Před našima očima
se  splňuje  Spasitelovo  proroctví o  událostech, jež budou  předcházet
jeho příchodu...

3g::pu;čá:oki#:k::kha:žiJíeŘš;c:ťkvke;kži#s=li;.:l;:žJíávvzatj:,hžmseezic:;::;

Jen bible poda'vá přesné vysvětlení těchto věcí. Tsou v ní zjeveny velké
závěrečne' výj.evy dějin našeho světa, události, ktere' již začínají vrhat
své stíny; zvuk jejich příchodu způsobil, že se země třese a lidská srdce
s zastavují strachem.

3gEd;eg:gemsšífěbnyÉ%2%ÍrÉgř..:,F#::arovcíhaodÉ:Ío:%,y3ě5tžgg3TebezpečL

2.    Jak můžeme na sebe dnes aplikovat slova Mich 4,13? Viz Mat
28'19-20.
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7. úkol                                                   Nadějná zaslíbeni'                                Středa l 2. února

První a druhý příchod Mesiáše   (Mich 5,i-i5}

1.     Která slova u Mich 5,1-2 smíme chápatjako proroctví o příchodu
Mesiáše? Srovnej s Mat 26,67L68.

Největší pokoření  "izraelského  Vládce"  bylo  v  době,  kdy byl  Kristus

sgLoaFdz:tnzaaumk:ř:ísĚ2ťsákné.řreo:š:#.2ÉrvoetrošžeesFíímm%:]:sdtá#dčefiutaťeck5áť
lém, byl částečně zodpovědný za urážku Mesiáše.

2.    Na základě čeho mohl dát Herodes správnou odpověd', kde se
má narodit Mesiáš, když se ho na to ptali mudrci z Východu?
Mat 2,5ú; Mich 5,2

"Efratejci" je označení skupiny lidí, která žila v oblasti Betle'ma. aiút 1,2;
1  Sam  17,12)  Nový zákon  rovněž mluvi'  o  Betlému  (např. |an  7,42).
V Betlémě se narodil lzai, otec Davida - největšffio izraelského krále. (1
Sam 17,12) |estliže riá podle Micheáše přijít nový vládce opět z Betlé~
ma, znamená to, Že to bude "nový David". q?odobně lz 11,1.)

Prorok naznačuje věčnou  pre-existenci Krista. Doslovný překlad  po-
sledních slov Mch 5,2 by zněl: "od dnů věčnosti". Duchovní vůdcové
lzraele věděli, že Mesiáš se má narodit v Betlémě. Několik informací o
okolnostech  kolem jeho  narození  by jim jasně  potvrdilo,  že  Ježíš  je

:::i?tLoižěJÉ.nJ;žl5-:Š=8'Eá:#,ásil,žemáboškýpůvodavěčnouexist-

3.    Kdyby  lzraelité   porovnali  biblicky  předpovězené   okolnosti
kolem Kristova naiození se skutečnostl`, mohli poznat, že Ježíš j e
Mesiáš. Co nám to říká o důležitosti bible?
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7. úkol                                                  Nadějná zasli'bení                              čtvrtek l3. února

BožÍ noiý svět  (Mich 5,3-i5)

1.     Co říká o životě a dfle Mesiáše Mich5,3-5?

2.     Co reprezentuje Asýrie?

V době Micheáše byla Asýrie největším nepřítelem lzraele, který oluo-
žoval jeho existenci. (2 Král 18,19) Protože však žijeme už v mesiášské
době; Asýrie bezpochyby představuje ty národy, které by chtěly útočiť
protiobnovenému"Izi.aeli",kterýprosperuje.
DnestedyAsýriepřestavujety,kteřl'bránípostupuevangelia.

3.     Co Bůh očekával od kraele v době, když přišel na zem Mesiáš?
Mich 5,7-15

Toto  proroctví  bude  naplněno  skrze  duchovní  sflu,  kterou  s  sebou
přináší vztah s  Mesia'šem.  I přes  minule'  prohry má Boží lid pevnou
naději do budoucna.

Koně a vozy se používali ve válce. Přečti si, co Bůh říká o těchto symbo~
lechmociveStarémzákoně.Oriz5Moj17,16;20,14;Iz2,7;Zach9,9-10.)
V Božím novém světě nebudou žádné z těchto symbolů opevněm' a
moci, ani falešní bohové a památlqr pohanství, na které se lide' spole'-
hali,sjejichžpomocíupevňovalisvoupozemskoumocautiačova]ijiné.

±.    Jak bys aplikoval mch 5,10-15 na mši současnost? Co bys měl ty
udělat ve svém životě, aby ses připravil na druhý při'chod Mesiá-
še? Co překáží ve tvém vztahu s Kristem?

'Bůh nás nikdy nevyzývá k nějaké oběti, která by byla užitečná jen pro
něj. Mnoho věcí, ktere' mu máme odevzdat, nám totiž brání na cestě do
nebe. I když se nám zdá, že se jedná o dobré věci, smíme si být jisti, že
Bůh nás o to žádá jen pro naše dobro." a\fll 473-474)
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7,  úkol                                                  Nadějná zaslíbeni'                                Pátek l4. února

Další studium
Sžg::;::=±:áil:S]uj:ci,:?rozákonníprorocftíoMesiášiajehodílesnovo-

pRORoC", UDÁLOST MPLNĚNÍ
Iz 7,14 Narození z panny Mat 1,18-23

Iz 61.1 -3 Jeho dflo Luk 4,16-21

Iz 53,3 Jeho zawžení Jan 1. 10-1 1

Zach 9,9 Triumíálnívjezd Mat 2 1 , 1 - 1 1

Zach 11,12 Cena, za kterou prodán Ma.t 26,14+ 16

Žalri 22,1 Slova na kříži Mat 27,46

Iz 53,9 Hrob boháče Mat 27,57-60

žalm 16,10 . Vzkříšení Sk 2,30-31

žalm68,18 Nanebevzetí Bf4,8

Diskusní otázky
Jákbychměl1átkutohotoúkoluaplikovat

L pro sebe osobně?

- pro svou rodinu a přátele?

- pro svůj sbor?

Shmutí ,
Micheáš 4.  ka.p.  představuje  zaslíbeni' o  obnově, které se vztahuje na
duchovní lzrael, ale také na starozákonní lzrael. Mcheáš 5. kap. před-

ťoovv;dáí:,ejíFegffs;offfT:|S,iaišáýilyežaiáe:S;:fa|TaÉPset:??Ť3g:ažiáloovssvkě;
národ Krista odmítl, Micheášova zaslibení se principiálně vztahují na
všechny věřící křest'any -at'.jsou Židy či nikoli.  Máme požehnanou
naději, že země bude brzy obnovena.
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8. úkol
Týden od 16. do 22. února 1992

Schopnost konat Boží vůli
Mich 6,1-16

ZáHadní text
"Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin
žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a
pokomě chodil se svým Bohem."(Mich 6,8)

Základní myšlenka

#;cohbešžezm9%rda:Ě,ucj#Ře3ÍžpBegsFŠ]čT|eá%jt%km:ž:nj:teoh]oá;a±sakumi#
povíme svou láskou. Při studiu poznáme, co už Bůh pro nás vykonal a
co zaslíbil vykonat pro nás v budoucnosti.

áíí:T:ovtod:Eí#uydgesgundonzíí;Por::sejínfiscůu6qykáapbíŤOT#sšÍ:íssrvoézELopt:Í=
ný. Tedná se o soudní proces proti lzraeli.

Bůh žádá prostřednictvím proroka:  nslyšte nyní, co praví Hospodin."
Když chceme aplikovat tuto část do naší situace, cítíme, Že Bůh mluví k
nám osobně, ale také k církvi jako celku.
Když lzrael odmítl Boží duchovní silu a čistotu, jeho svévolný život

g?ož:r:gsatTeaá.oprřaeááomBřt;:zi:psĚehso?1noosHtf,skttaerr:t.B#aybž:ů,eLvoěfiogy*t
osvobozen od hříchu.

Důvod soudu   (Mich 6,i-3)

Bůh se ptá sve'ho lidu, proč mu je nevěmý a dává mu příležitost, aby se
Obhájil.

1.
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8. úkol                                         Schopnost konat Boži' vů!i

Tak bys reagoval, kdybys byl mezi těmi, kteří jako pmní slyšeli
Micheášovu výzvu i fakt, že dokonce i "hory" mají být svědky
soudniho sporu? Viz Mid 6,1-2.

"Hory"  symbolizují  nestranné  svědky,  kteří  mohou  zcela  nestranně

posoudit Boží milostive' jednání i nevděk lidu.

2.    Jakou otázkou Bůh vyzval krael, aby znovu zvážil svůj postoj
proti němu? Otich 6,3)

:#:d5yppfiťE%áů?liáleolizá:31jekdá3%.e(8ásí2Ě?4:;Vinici.Bůhvyzýválid,

3.     Co Bůh ještě vykonal pro svůj lid podle Ftistóva podobenství o
virici? Mat 21,37

"Židovšti vládci nemilovali Boha, proto se od něho odloučili a odmítali
všechny jeho  návrhy  na  spravedlivé  urovnání.  Kristus„.  přišel,  aby
pQtvrdil nároky majitele vinice. Vinaři se však k němu chovali pohrda-
vě...  Záviděli  Kristu  krásu jeho  povahy...  Obávali  se  jeho  úspěchů.
Kristus je káral, odhaloval jejich pokrytectví a ukazoval jim, jaké bude
mít následky jejich jednání. To je dohánělo k zuřivosti... Celým svým
životem káral jejich sobectví a když přišla konečná zkouška, ve které se
měli  rozhodnout  pro  poslušnost  vedouci'  k  věčnému  životu,  nebo
neposlušnost  vedoucí  k  věčne'  smrti,  zavrhli  "Svatého  lzraelského".
(Kristova podobenství, str.172-173)

4.    Jaké poučení pro nás vyplývá z odmítavé reakce židovských vůd-
ců?
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8. úkol                                         Schopnost konat Boži' vůli

Úplné odevzdání se   (Mich 6,4-7)

Pondělí 17. února

1.     Bůh neříká, co všechno kdy vykonal pro lzrael. Pfipomíná jen
některé činy. K±eré konkrétně? Mich 6,4-5

I přes pokusy bezbožných králů jako Balák a odpadlých proroků jako
Balám, Bůh předpověděl lidu požehnání. Viz 4 Moj 23,8-11.)

Setim bylo poslední zastávkou Židů před Jordánem. Ooz 3,1) V Galgala
poprvé tábořili na území Kanánu. Uoz 4,19) Mezi Setim a Galgala zažili
vel]ýzázrak-přechodpřesrozbouřenýJordán®VizJoz3,4.)

2.     Co bys mohl použl`t jako příklad zvláštní BožÍ péče o tebe? Jak
bys odpověděl na Boží otázky: "Co jsem ti udělal? Proč neodpo-
vídáš na mou lásku a j si ode mě tak daleko?"

3.    U Mich 6,6-7 čteme, jak krael odpověděl. Co st mysleli, že Bůh
od nich očekává? Viz k 1,11-15; 3 Moj 18,Z1

Izraelité nechápali, že Bůh nechce jejich oběti, ale je samotné. Zdá se, že
byli ochotni dát Bohu téměř všechno  (i své děti), jen ne svá  srdce  a
ochotnou službu.

4.   ,Partoeíi:oj:kpoopToésígáÉí =šye,hvoč:=,ěř:ápsošeoiseĚ;hŘo=ř;,d2ůoů:í:epfi-

3š:#žízíki?:sati#éízhoŘŤÍŤ=lig,)3#-a;S3.;g#emčng::%E|ouu;nso=:ř3t;žsíEgžEti:

:áp=gěíd=:ac,:á%aiJ;i:sJiqvkegdTflýos.l:S:k#::ilo,Joadkež,:gí)níseB?hu,jako
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8, úkol                                         Schopnost konat Boží vůli. Uteý 18. února

Zlaté p.ravidlo   (Mich 6,8)

1.     Přečti si následujíci' stat' a zkus odpovědět na otázku, zda se sna-
žíšněčímzasloužitspasení.]akourolihrajídobréskutkyvplánu
spaLsení?

"Bůh nás přijíma' pouze díky sve'mu milovanému Synu. Dobré skutky

jsou jen výsledkem toho, že jsme přijali jeho lásku, která na'm odpoušti

:řííehyÉOJigaskv:33á:iýc,áí#bdál,3F=Éřelinnaíírtošonkao,y;šg|ýnši:g.z?p#,si-
v Krista...

Znamená to, že dobré skutky nemají vůbec žádnou cenu? Hodnotl' Bůh
člověka, který denně beztrestně hřeší stejně jako toho, kdo se snaží pra-
covat ve víře v Krista? Bible odpovídá: `Jsme přece jeho dílo, v Kristu
Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky,  ktere` nám Bůh

Ptřáí3ájFív;];,otEfoa,a]03.říj::eí:éFžáĚajeKáátíomveypmrí:oů%,hžekío:áíeasFotkkoynčů
budeme za ně ještě odměněni." (5BC 1122)

2.     Mich 6,8 nám říká, co Bůh skutečně očekává od svých následov-
níků.Jakmůžeštentoveršaplikovatdosvéhoživota?

Zachovávatprávo

Milovatmilosrdenství

ŽítpokoměsBohem

Težíš je největším příkladem. On byl vždy spravedlivý, milosrdný, po-
komý a taktnl'. Viz Jan 8,29; Fil 2,5-11; Ma± 7,12.)



8. úkol                                         Schopnost konat Boži' vůli                       Středa l 9. února

Duchovní prohra Božího lidu  (Mich 6,9-i5)

1.     Shrň vlastními slovy, co má Bůh proti lidu. Mich 6,9-12

2.     Srovnej bezbožnostlidu s Božím očekáváním:

Ov,, Y

BUH OCEKAVA ZLE CINY IZRAELE

zachovávat právo
milovat milosrdenství
žít pokomě s Bohem

Micheáš zdůrazňuje vážnos[ svého poselství tím, že jasně ukazuje, že
skrze něj mluví sám Bůh. Moudrý bude jeho slova poslouchat.

3.     Povzbudivéje, že to, co Bůh očekává,je pro nás možné. Mohlbys
řícijakTežíšovaláskazměnilatvůjživot?

Přichází doba, kdy bezbožnost bude potrestána. Bůh .nás však předem
upozorňuje, že přijde soud a nabízí nám osvobození od zla.

4.    |ak nážomě Micheáš popisuje Boži` trest, který sesle na lzraelity.
Mich 6,13-15



8, úkol                                         Schopnost konat Boži' vůli                      Čtvrtek 20. února

Bůh se o nás stará   (Mich 6,i6)

1.     Co se stane, když krael bude nadále sloužit modlám podle rad
Amriho a Achaba? Srovnej 1 Kr 16,25.3Q.

Bůh nevyhrožuje soudem ze zlosti. On svůj lid miluje a stará se o něj.
Přeje si, aby lid poznal, že jeho jednání je špatné. Prosí ho, aby opustil
zlo, které ho jinak zničí, a přijal štěstl', které mu nabízí.
Dějiny lzraele jsou plné příkladů, jak Bůh zajišt'oval vše potřebne' pro
jejich život. Nejprve je osvobodil z otroctví, sesilal mu mannu a dával
mu vodu na poušti, pomáhal mu zvítězit nad četnými nepřáteli a dal
všechny potřebné rady pro zdravý a št'astný život.
Přestože ho lzrael tolikrát zklamal, Bůh stále znovu prokazoval svůj
zájem o jeho budoucnost. Ani dnešní křest'ané si vždy neváží jeho rad a
často  přestupují jeho  vůli.  Nakonec  sami  ze  své  zkušenosti  nejle'pe
víme,  v  čem  Boha  neposloucháme.  Přesto  nám  denně  dává  mnohá
požehnání.  Dává  nám  život,  zdraví,  radost,  práci,  rodinu  a  další
duchovni', sociální i materiální možnosti.

2.     Přemýšlej o svém životě,jak to Bůh žádal po lzraeli. (Mich 6;3-5)
Coprotebevykonal,abytidalnajevo,jakvelmitěmiluje?

3.    Pokusil ses v poslední době někoho přesvědčit o tom,že se Bůh o
něj stará? Tak jsi postupoval -řekl jsi mu to, udělal jsi něco pro
něj,  snažil  ses  ho  pochopit  nebo  jsi  k  němu  byl jednoduše
přátelský?Kterámetodajenejlepší?



8. úkol                                          Schopnost konat Božívůli                    ,    Pátek 21. února

Další studium

:f:gTáěu|ja::iJ:Žsi:É,užíř6:|a|S,lí3b4::j,aMŽ:tm6y3Sj;::,gg,dFř|E,,|;?ProtebeBůh

Diskusm'otázky
1.     Co z toho všeho, co jsme se tento týden učili, upevnilo tvou víru?

2.     Tak reaguješ na Boží laskavou péči?

3.     Co můžeš udělat příští týden z toho, co ses naučil o vztahu k ostat-
ním?

4.     Jak bys vysvětlil dítěti -ktere' si myslí, že Ježíš ho miluje jen tehdy,
kdyžjchodné-že]ežíšnáspfijímátakové,jacíjsme?

5.     Řekli jsme si, že Ježíš je nejlepším příkladem toho, co říká Mich 6,8.
Které události z ježíšova života bys uvedl?

6.     Co si myslíš  o úrovni náboženství,  která je předst.avena v násle-
dujícím citátu? "Zásady zlate'ho pravidla  (Luk 6,38) jsou pravými
zásadami  křest'aiBtví.  Vše,  co  nedosahuje  této  úrovně,  je  klam.

:gýe::eíjeestŤ:Ěfíéontš7gšeč:ágěíkkptá:ít,=jee,sgíyíh#:ádzcaíEtuvšeí,dábí;dsíí
málo vážilí druhých, za něž Kristus zemře], protože v nich viděl
velkou hodnotu...

Imť:zgjš:hpor=vá:onšžoťuTaííe:f?:s;ri.,zeev=,i;g|eaEitť|ycchhomT|oTreádea::

ství... " avlyšlenky z hory blahoslavenství, str. 99)

Shmutí
BožÍ soudm` proces s lzraelem je jasný a konkre`tní. Lid není schopen

žáí3áa:dppřoe:ětdoětvge:#sot,rBOĚ:Tenomui|3=áunTaprdoá#:Ep=%ígogt:Ťg;
překonali minule' omyly a našli pokoj a radost.
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9. úkol
Týden od 23. do 29a února 1992

Duchovní a materiální obnova

Mch 7,1-20

Základm'text
"Kdo je Bůh jako ty, který snímá nepi.avost, promíjí nevěmost

pozůstatku svého dědictvi'! Nesetrvává ve svém hněvu, nebot' si
oblíbil milosrdensfvi'. " (Mich 7,18)

Základní myšlenka
Když se soustředíme na zlo kolem nás, budeme zmalomyslnění. Když
se však zaměříme  na  krásu a  dobrotu Ježíše,  budeme jeho  charakter
odrážet i my.

Odpuštění pro lid, který činí pokání. Michea'š si uvědomuje svou vlast-
ní hříšnost i  hříšnost národa.  Proto  činí  pokání. Kdyby ho  lid  násle-

S:ovraolki::áaolmbiys:#ž:ěmnípaoFřaeg;j,i,b;Íesroouudjimčjpíi:es:ívb;liiíFe,mž.esi
Poslední pasáže knihy Micheáše jsou radostné a nadějné. Končí zaslíbe-
ním odpuštění a obnovy.

Při  nedávném  semináři  proti  kouřem',  řek]a jedm  žena,  která  právě

gťřaeská:,aiazávr::ěFaův;s::satdnaanim:š=ti;g::žářžéapdr:iT:it;',"vKygzdba;temtěa|š
pravdu!  Tde  o  to,  že  by  měla  mít  pravdu!  Bůh  nám  dal  veškeré
schopnosti pro  to,  abychom dokonale reprezentovali KristaL ve světě.
Zaslíbení této kapitoly počítá s tím, že se tak skutečně brzy stane.
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9. úkol                                      Duchovní a materiálni' obnova                   Neděle 23. února

Odpadnutí národa  (Mich 7,i-6)

1.    Vysvětli metaforu Micheáše, kterou ilustruje duchovní odpadnu-
ti' Izraele. Mich 7,1

-   Tak jako kdyby v době sklizně nebylo možné najít nějaké ovoce, tak
bylo těžke' najít v zemi dobré lidi. Národní odpadnutí vedlo k národní
katastrofě.

2.    Micheáš byl tak zklamán, že prohlásil, že dobrý lid v zemi už
vlastně není.  Které konkrétni' projevy v národě vedly proroka
k takovému závěru? Mich 7,2-3

3.    Můžeš na základě svých běžných znalostí o dění ve světě ilustro-
vatjehostavpodobnějakoMideáš?

4.    Které podobné stavy předpovídá pro poslední dny Nový zákon?
2 Tim 3,1-9

"Žijeme v posledních dnech světových dějin a neměli bychom být pře-
kvapeni všeobecným odpadnutím a popřením pravdy. Nevěra přichází
rafinovaně,  ale  nakonec vede  ke  zničení duše. |e  stálé  nebezpečí,  že
jinak kážeme a jinakjednáme. Ale stále budeme slyšet varování a napo-
menutí... Kdo odmítne tato napomenuh', jeho srdce znecitliví. Bude sly-
šet Boží slovo, ale když ho nebude poslouchat, Bůh ho udělá zodpověd-
ným za jeho trage'dii. (2 SM 147)c

5.    Srovnej  atmosféru  podezň'vání  a  nedůvěry  za  dnů  Mdeáše
s podmínkami, které Težíš předpověděl pi'o dobu konce. Srovnej
Mich 7,4-6 s Mat 10,21-23;34-39.
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9. úkol                                     Duchovní a materiální obnova                 Ponděií 24. února

Východisko u Boha  (Mich 6,7)

EĚáoé:íekecg%#já,pparáetůžíz:%=feenzcaeáí:áke#%á=g$3jís[ů:tivugžndáéšdsovběě

á::sánsaed2:onvsetggoYe#:in=řg:,íšeerčígrfivsítca:.sířE:ížís=?#oe;g:cgřá::3:
mětem vědeckeho bádání. Nečestnost je zahalena falešnou zbožností.
Nemorálnost se  vykládá jako  láska.  A  soudní  síně  mají tendenci se
věnovatvi'cezločinůmnežjejichobětem.

1.     Co se Micheáš rozhodl podniknout a s jakým výsledkem? Mich
7,7

''Čekat na Boha", to je výraz, který mznačuje ochotu a
hu. Používá ho také lzaiáš. Viz lz 8,17; 40,31.)

důvěru vůči Bo-

Žel, že my se často zaměřujeme místo na Boha - na lidi. Proto také
prožívámezklamání.Našimnejvyššímvzoremvšaknemohoubýtlidé.
Prorok se zaměřil na Boha. Tím si uvědomil svou hříšnost a také měl
větší soucit s těmi, kterým sloužfl.

i#iso=g:ářlpč:gvžki3tivtooubgšržodu;3or|eessť:E,tekEyzža;gaázoesltiaííoms,#
s nepřátelstvím, mravní zkažeností a nečistotou; nikdy se však nevy-
jádřil, že by byl šokován nebo uražen~. Pokud jsme přijali jeho Ducha,
díváme se  na lidi jako  na bratry, kteří prožívají podobná  pokušení ...,
boje, zklamání, těžkosti... Pak bychom je neměli zmalomyslňovat nebo
se od nich dista.ncovat, ale probudit v nich naději..." Offl 165-166)

2.     |ak se chováš k nevěříci'm? Odsuzuješ je, nebo naopak jsi k nim
až příliš tolerantní?
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9. úkoi                                      Duchovní a materiálni' obnova                      Úteú 25, února

Viděm' obnovy  (Mich 7,8-i3)

1.     Co může podle Micheáše udělat lzrael, aby zvrátil svůj duchovní
a materiální úpadek? Mich 7,8-9

V  lzraeli  byli  určitě  takoví,  kteří  přijali  Micheášovo  poselství. }iní  se
obrátili k Bohu až po odvlečení do zajetí. Prorok vybízel lid, aby přijal
všechm Boží nařízení a cele mu sloužil.

Ježíš káral Šimona a Jidáše, protože odsuzovali Marii Magdalénu. (Viz
Luk 7,36-50; }an 12,1~8.)  Hrozilo nebezpečí, že Marie by prožila velké
zklamání a možná by podlehla i pokušení vrátit se k dřl'vějšímu způso-
bu života. Ježíš nám ukázal pravý význam slov Mich 7,8-9.

2.    Iak velkolepou obnovu národa mohl krael prožít kdyby obnovil
svůj vztah s Bohem?

To, co neprožil starý lzrael, napliú duchovní lzrael, když jeho obyvatelé
z každého pokolení a národa budou žít v novém Jeruzalémě a jejich
nepřátele' zůstanou vně. Viz Zj 20,7-15)

iE:káĚke::pýegg't:Ííoť::ýjáoá|:,pígíš;:lno,vaé,e#:t:žiís5:ant?|Paspiyá`í
obrovské zástupy mučedmků; za zdmi se vším odpomým a ohavným
jsou pak ti,  kteří je pronásledovali, věznili a  zabíjeli.". (Vítězství lásky
Boží, str. 474-475)

3.    Jak bys přiblížil Boží lásku a odpuštěm` clověku, který má slabou
víru,protoževelmitpípřii.ozenýmidůsledkyhříchu?Třebajeto
nemoc, finančni` krize, i'ozbité manželství atd.
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9.  úkol Duchovní a materiální obnova                   Středa 26. února

Boží ujištění   (Mich 7,i4-i7)

Poté,coBůhpřisLíbflobnovu,Micheášseve14.veršimodlíoto,abyse
BůhjakožtodobrýPastýřstaralosvůjlid.

1.    Tak nám písmo pomáhá lépe porozumět Boží péši?

Žalm23,1

Žalm23,4

Žalm 95'7

Iz 40'11

Ez 34,11-15

"Težíš zná každého člověka tak dobře, jako kdyby to byl
kohozemřel.Bolestkaždéhoznássedotýkájehosrdce... právě on, pro

ř|a:ssI:ae3cgh:rgiťcm:e=ťmtš;tíí;sH:sáATč3k#s;:n:=;:ž;ci:y::|::s?doz!e:;ásTá::.::,;
5ůk#š°Ůť3gsů.š3g;e  S]yšet jeh°  hlas:  "Neboj  se, jsem s  tebou'i.  (Touha

2.    Tak Bůh odpověděl na prorokovu modlitbu? Mich 7,15-17

gosvhpdb:zvendíozběEgkyoitcaejeB:žebdozžnmg=:ág#Ífní;že;h:g:va:EůzžmÉOBžoáí;
soudu. Ale BožÍ lid se bude radovat.

3.    Taký význam má pro tebe Boží nabídka, že bude tvým pastýřem?



9. úkol                                    Duchovní a materiálni' obnova                  čmek 27. února

Odpuštěm' pro „ostatky"   (Mich 7,i8-2o)

jťic:esáťů,y[?d?oselstvíkončíchválouBoha,kterýprojevujetakvelkýzá~

1.     Co je Bůh schopen zajistit pro svůj lid, na rozdíl od pohanských
bohů? (Mich 7,18-19)

2.     Jsi  přesvědčen,  že jsi  nevinný,  když  znáváš  Teži'še jako  Pána,
vyznáváš svůj hříd a přijímáš j eho spravedlnost?

-]ežíš vzal na sebe naši vinu. (Viz lz 53,5-6; 2 Kor 5,21; 1 Petr 2,24.)

=ašLŤťížn:yaztnrÉ#ezEe:,šje::š:aT:%tytv±r:sTía:e]:9je2Tg;oŘqíqáu3š,tžťš±níě:É:
39.)

-Podle. Mch 7, 18~19 Bůh "nevěrnost pozůstatku sve'ho dědictví" uklá-
dá "do mořských hlubin". Všiměme si, že naše vim nejde "mhoru", ale
„dolů„.

Nejtěžší břemeno, které neseme, je hřích. Kdybychom je museli nést sa-
mi, vyčerpalo by nás. Bezhříšný Ježi'š však zaujímá naše místo. "Hospo-
din jej postihl pro nepravost nás všech." Qz 53,6) Chce nám dopřát od-
počinek.

3.    Tak mohou i ti nejslabší lidé žít ve#pojení s živým Kristem? TarL
14,15-19;Ef3,16-19

Zaslíbení, která s sebou nese smlouva mezi Bohem a Abrahamem a Já-
kobem, se naplní na Božím lidu dnes. (Mch 7,20) Např. "abychom skr-
ze víru přijali zaslibeného Ducha." (Gal 3,14) To je vlastně dar Kristovy
spravedlnosti. (Viz Gal 3,3; Řím 8,9-10;  10,6.10.) Díky Duchu svatému
můžeme žít ve stálém kontaktu s živým Kristem.



9. úkol                                      Duchovní a materiální obnova                     Pátek 28, února

Další studium

yíy.omtneíngkbÉŤj:;;PříHadyíkteréflmúují,jakevangeiiumpomáhářešit
1.

Diskusní otázky
1.     Zabýváš se více osobností Ježíše Krista než okolni'mi lidmi? Jestliže

ne, co pro to můžeš příštl' týden vykomt?

2.     Měl bys být schopen odpustit a zapomenoutjako Bůh?

3.     Přečti si následující příběh a polož si otázku, co mohu vykonat pro
to, aby bylo v me' rodině i sboru příjemněji.

Jana má velmi namáhavý a nezdařený den. Přesto upekla Pavlovi
jeho oblíbený koláč. Když přišel večer domů, bylo mu hned zřejmé,

ĚrJaačTl:,=áašf:T:unnaál:áeuc.::pvÉíae:ři,Ř::Ě[tknoálátiĚá,fl,eNoe:jseeĚšecsht:
kyselý",odpověděl.

Příští den měla Jana zase už normální náladu. Večer dostal Pavel
další kus svého koláče. Ale za chvíli se ptá: "Co jsi udělala s tím•   koláčem? Má lepší chut' než včera."

]ana s koláčem neudělala ric. ]en si ráno četla slova Přísloví 16,24:"Pláství medu je řeč vlídná, lahodou duši a uzdravením kostem."

Shmutí
Lidé v době Micheáše našli řešení svých problémů tehdy, když se cele

řoassáťyT|Z3iE:ninkiti:,vípcohť:PymapEží|šg,oasÉ.ipparkopnodz;::iíejá:íjed:gř.nri-



Úvod ke knize proroka Sofoniáše

]méno Sofoniáš znamená "H.ospodin skryl" nebo "Hospodin zachoval".

ysíoTá,,|ž,e,opzri%of|?ůo'áz:.:E#á:dr:šáSopřť#e.Eů3itášžeé§oToani4šmpořneodvpa:':
věděl pád Ninive (2,13), který nastal r. 612 př. Kr., máme za to, že jeho
prorocká služba zasahovala spíše do raných let ]oziášovy vlády.
Sofoniášova  kniha upozorňuje  na. blížící se  "den Hospodinův".  Proto
má  ]uda  i  okolní  národy  činit  pokání  a  "hledat  spravedlnost".  (2,3)
Prorokoval, že ti nevěrní zahynou nebo budou odvlečeni do zajetí a že
ve své zemi zůstanou jen věrné ostatky lzraele.

:áoby?is#i#?e.ng::aá#uráo6uli.aspÉ.|řš,86ifřd:žbby;fĚ:;ádaenMaéf;arnaí
žen Babylóňany.
Tyto historické dny, kdy byly národy Blízkého Východu trestány za

ix::dkez:=žěn%sutiásuo:dtguez=mpopsíieddfuhhoéÉn;říádoyd:ežšg|.zÉi,vž:ecř:
prožili babylónské zajetí nenaplnili Boží zaslíbení, aby se stal Jeruzale'm
centrem  národů.  Oni  i jejich  potomci  se ještě  více  odklonili  od  Boží
smlouvy. Zaslil)ení, která dal Bůh pro Boží lid se naplm' v principu m
pozůstatku Božího lidu v době konce.

SOFONIAS

1.1 -2,3 2,4-3.7 3.8-20

Filozofie soudu Vykonávání s oudu Výsledek soudu
B oží varování Boží zázraky Božíznamem'



1 0. úkol
Týden od 1. do 7. března 1992

Zničení země

Sof 1,1-18

Základní text
"Velký den Hospodinův je blízko, je blízký a převelice rychlý.
Slyš, Hospodinův den je tady! Zoufrie volá bohatýr do boje."
(Sofl,14)

Základm'myšlenka
Adventisté s. d. se chtějí podílet se Sofoniášem na misii, která bude va-
rovat svět, že Boží soud je blízko. Pouze Boží milost nám může zajistit
bezpečnost v době, kdy bude země zničena.

Den Hospodinův nastane po předadventním soudu. Sofoniášův popis
katastrofy, kterou prožije lzrael a okolní národy, se také vztahuje na po-
slední soud, kdy Kristus opět přijde, aby zachránil svůj lid.

"Měli bychom se pozastavit nad naší lhostejností, jestliže máme zažít
události v nebi...

Velký den smíření a soud (vyšetřující - pozn. překladatele) se nyní týká
mrtvých; kdy se začne týkat živých? Kdy začne Bůh posuzovat naše
případy?... Pro nás, kteří máme tuto naději a víru, je nebezpečne', zapo-

r8?#fippar:::t:a'dÉPstE:sgřoíf#.á3`.Eč.es.e#Í%?#,Manuskriptlo
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10. úkol                                                    Zničenízemě Neděle 1. března

Přicházející zničení  (sof i,i-3)

::irtookhši,vžpoodpá2áFÉáthJaTdTžtaooÉot|?::fii:opdř:,dkáeapigáií#eošfěů;|ů:
ší katastrofy, která přijde v době konce.

1.    Jak sofoniáš vyjádřil Boží plán očistit celou zemi? Sof l,2-3

2.    Takým způsobem poznamenal hřích přírodu? 1 Moj 3,17-18; Řím
8,19-22

:]oefzťÉÍčoí::áLůosí=dná%rťcáhduáFeej±:;í:e]gzoBsůwho§::Íťí]Přímopřírodu,

3.    Mělby se i křest'anzabývat ekologií?

4.     Co  §e  podle  následujícíú  pasážl'  §tane  při  druhém  přl'chodu
ltista?Jer4,23-26;Mal4,1;2Petr3,7.10-11;Zj16,17-21

"Sklidím lidi i dobytek". (SoÍ 1,3) Při příchodu Krista budou bezbožní
vymazáni z povrchu cele' země - budou stra'veni duchem jeho úst a
zahubeni nádherou jeho slávy. Ki.istus uvede svůj lid do Božího města a
země zůstane neobydlená... 'Zhanobem je země svými obyvateli, nebot'
přestoupili zákony,  změrili nařízení,  porušili věčnou smlouvu. Proto

ťěozř=íz|:#ypí:E,e:Íá.k4d6o"Vnípřebývají,budoupykat...,Iz24'5-6."Ví-

5.    Tak rozumíš tomuto smutnému obrazu o zničem' bezbožných v
souvislosti s naději', o které bible také mluví?
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10, úkol                                                      Zničení země                                   Ponděli' 2. března

Varování  (sof i,i-i3)

Prorok vyzývá občany Judy, aby se připravili na setkání s Bohem. Po-
dobnou výzvu napsala E. G. Whiteová:
"Jeden bratr se mě zeptal, zda by podle mě mohl Kristus přijít během
deseti let.
-'Jalý rozdíl je v tom, zda přijde za dva, čtyři či deset let?'
- 'Myslím, že kdybych věděl, že přijde už za deset let, dělal bych ted'
něcojiného.'
-'A co bys dělal?', zeptala jsem se.
-'Prodal bych majetek, začal bych studovat Boží slovo a snažil bych se
varovat lidi, aby se připravili na jeho příchod. Prosil bych Boha, abych
byl sám připraven...'
Otevřela jsem Písmo a četla... Uvědomil si, že by měl změnit hned svůj

3:ágopbotuovmažE:Š=|ací3áf|á:íááh:ih3:OZ=Ě?nl|.áiJeaÉrsoobneácsksřpH#ožé
máme chodit s Bohem ka.ždý den. Jimk si nemůžeme být jisti..." (E. G.
Whiteová, Manuskript 10,1886, "Příprava na Kristův příchod", 23. čer-
venec 1886)

1.     Co hovoří následující pasáže o přípravě na mstův příchod?

Mat 24,44

Mar 13,35

1 Tes 5,1-9

2 Petr 3,34.10-14.17-18

Zj 16,15

2.    Co bys změnil ve svém životě, kdybys jistě věděl, že Ježíš přijde
za několik málo měsíců?
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10. úkol                                                    Zničení země                                       Úteú 3. března

TresÉ pff® Fudu   (Sof i,4-i3)

1.     Proč Bůh seslal tresty na judu? (Sof l,4-6) Které hříchy dnešm'ch
kĚest'anůzpůsobípodobnýBožÍpostup?

HRICH JUDY MODERNI HRICHY

Fvghááíoinfiebuecsáš:|:sz|ásnťe:uiěss:cvaztha:ěu#iig,sektíián:|a"Eáoánácol
hům sousedních národů.

Konec 6. verše mluví o těch, kteří odmítli náboženství jako takové. Je-
jichtiestjeovšemstejnýjakoproty,kteřípropadlipoharBtví.

2.     Sofoniáš mluví o  "dnu Hospodinově" jako o "oběti".  (verše 7-8)
Kdo bude obětován a proč?
verš 8.

verš 9.

verš 10.

verš 11.

verše 12® a 13.

J#gt:šsůtij%š:3#]žTe?UdouBabylóňane'.VdaBíkapitolesepodívámena
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10. úkol                                                      Zničení země                                     Středa 4. března

Co to znamená?  (sofi,8-ii)

Zkusmepochopitvýznamněkterýchzáhadnýchslovavýroků.
Verš 8.: "Kdo si oblékají ckokrajný šat" -jsou pravděpodobně ti,a kteří
přijali pohanské zvyky.
Verš 9.: "...ztrestám každého, kdo přeskakuje práh,... násilím a lstí." To
jpeánn:rížjfgp:azanvedčágíhti,ém:1zž:t=#L#a:áaŤÍ:ffv;áíFayís;íádžáasneé.svému

Verš 11.: Mnoho učenců se domnívá, že "kotlina" a`ebrejsky "makteš") je
část Jeruzale'ma. Viz také verš 10.)

Prorok upozorňuje, že  ti, kteří vydírají obyvatele Jeruzaléma, rovněž
pozmají Boží hněv. Rybnou bránou měli vtrhnout vetřelci do  města.
Rybná brána byla částí městských hradeb na severu, kterou obchodníci
přiváželi z Týru sušené ryby. Západně od Rybné brány z vnitřní strany
hradebbyla"Druhástrana"-asislabémísto|eruzalémske'obrany,které
bylo často cílem útoků nepřátel.

;eťí:náFátšo;?iáitě;:pězíeoitgože:nía:gřšož:#:e:pifáeí:slřéiěr?ž:!r#iíií:;%ě;s:;
konce.

1.   yezE:=eÉ|noěsft;:Éiptřě=,a±yeí`ečiriiy|:ÉOJkí=ež Foeáájlnuýsc#ÉEůĚ,
kteréodhalujesoforiáš.
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10. úkol                                                     Zničení země                                    Čtvr[ek 5. března

Vyřešem' problémů  (sof i,4-i8)

Proč Bůh trestal Tudu? "Testliže se někdo ztotožní s hříchem, pak Boží
sla'va,kteráničíhřích,musízničitijeho.nffouhavěků,str64)

1.    Kterým jediným způsobem můžeme být zachráněri při ]Gistově
druhémpříchodu?Ef2,8-10

Bůh dává svou spásnou milost každe'mu, kdo věří
hřeší a nečiní pokání, tuto milost ztrácí.

v Ftista. Ten, kdo

Problém Sofoniášových současníků by byl vyřešen, kdyby vírou přijali
Boží nabízenou milost. Kdyby poslechli rad 5. Moj 6,4-6, nemuseli by
nikdytrpětpodBabylóňany.Totéžřešeníjepronašednešnířešení.

2.    Měl bys jistotu spasem', kdybys v této chvíli uim'ral? Přijímáš od

T*fitÉekižoťy:odj=ntosí:UdEzte°í;bys m°hl žít Podle j eho vůie?

3.     Kterávznešena' výzvaje obsažena v l8. verši?

Mnoha  lidem  v  tomto  materiaHstickém  věku  záleží  především  na

J:e:*:í?.tišÝ;;#igáácÉt;ujŤeoĚ;hídr!g:ig;Ígikžť:zt:f:a#i:fgož:;#a:š:,ie;Eg;
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10.  úkol                                                          Zniěení země                                         Pá€gÉ gÝ :řšETÉ

Další studium
Podobný popis  hrozných událostí posledních dnů  nacházíme  stejně
jako u Sofoniáše také u dalších biblických pisatelů. Např.:
- "Prchhvost Hospodina zástupů" (Iz 9,19)

-Úplné zničení země Uer 25,11.33)

- "Den tmy a temnot" Uoel 2y2)

Piskcuosbs's°otdÉšťědě]:

- tomu, kdo cítí, že nemůže milovat Boha, protože jeho soudy nad
hříšniky se podle jeho názoru neslučují s Boží láskou?

- tomu, kdo si je mprosto jistý spasem'm, přestože jeho vztah ke
Kristuhonevedekposlušnostijehozákona?

2.Jkaýkíspoo:áoejmb?ychomměHzaujmoutkBožímuvarováripředblíz-

;sa:Í;r±€áuťzř:[j,ajsankěáos]:€sn]ádbcíáhoůtcááš:tojíočdepkaáť§:fti;ázšpoovzao;Š=
roctví o soudu, který čeká |udu, se v plné míře vztahuje k soudům,
kterépostihnouzatvrzelýsvětvdobědruhéhoKristovapříchodu."
q?atriarchové a proroci, str. 258)

3.     Porovnej  Sof 1,18  a Mat 6,19.20. Jak materialismus  ovlivnil  naše
touhy? |e něco ve tvém vlastvictví, co bys mohl použít pro Boha?
(Viz Mat 19,16-22 a Touha věků, str. 362-365.)

Símutí
Soud, který předpovídal Sofoniáš je předzvěstí konečného zničení bez-

8t°ažnneyí:.ipiřsí#sT€:€Ěíťřt°adh:#;tia.jrhaošemi[Uo€ů=Cnostjevšakjhá,zů-
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11. úkol
Týden od 8. do 14, března 1992

Boží výzva

Sof 2,1-3

Základní text
"Hledejte Hosp-odina, všichni pokomí země, kdo jednáte podle

jeho  práva.  Hledejte  spravedlnost,  hledejte  pokoru,  snad  se
skryjete v den Hospodinova hněvu." (Sof 2;)

Základní myšlenka
Bůh nás vyzývá, tak jako kdysi ]udu, abychom hledali jeho spravedl-
nost, pokud je ještě čas.

Před mnoha lety kázal m ulici jeden londýnský kaza.tel. Mezi poslucha-
či  uviděl Lady Ann Erskineovou, která byla  známá  tím,  že utrácela
peníze sve'ho manžela. Kazatel pohotově zareagoval:
-"Satane! Co nabízíš Lady Am?"

-"Všechno bohatství a radosti světa! "

-"A co po smrti?"

Ticho...

-"Co nabízíš ty, }ežíši?"

- "Nabízím sebezapírání... Ale to jí přinese štěstí! Nabízím také věčný
život v království, které jsem připra.vil pro ty, kteří mě milují..."

Ka.zatelova "dražba" Lady Ann pohnula k pokání a stala se známá jako
"anděl" v nejchudší čtvrti Londýna.

Tato aukce je v podstatě pravdivá. Pro mnoho lidí je sa.tanova nabídka

:žagírnáésá:em;sů|:pní;z%ízaáeaab#F:omurpařáj3sHiíeah:o::bzíedá:,která
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11. úkol                                                           Božiívýzva                                         Neděle 8. března

Vzchop se!   (Sof2,i-2)

První kapitola Sofoniáše končí vznešenou výzvou. Soud se blíží a lid
není připraven. ]e nějaká naděje? První verše 2. kapitoly říkají, že ano.

1.     Kterou skupinu lidi' oslovuje soforiáš nejprve? Sof2,1

Přestože  se  lzraelci  nestyděli  za  svůj  hříšný  život,  Bůh je  nepřestal
považovat za hodné svého požehnání.

Naopak, BožÍ nekonečná láska ho vedla k tomu, aby povolal proroka
Sofoniáše, a ten aby je vyzval k pokání. Iedna z největších pravd Písma

i%utiž'ítŤ:v:ŽŘípmra5:g!3.)nanašemspfferidňve,nežjsmeponěmzaáii

2.     Co dělá Bůh pro ty, kteří nejsou schopri změnit svůj život? Tan
6,44; 12,32

Kdyby nás nepřesvědčila Boží moc skrze vliv Ducha svatého, neměli
bychom pocit viny za naše hříchy ani touhu po Bohu. Bůh se na nás
nehněvá proto, že jsme slabí, ale proto, že nereagujeme na vliv jeho
svate'hoDucha.

Když Kristu nevzdorujeme, přitahuje nás k sobě. "Táž božská síla, která
působí v přírodě, působí také na srdce lidí. Vzbuzuje v nich touhu po
něčem,  čeho  se jim  nedostává.  Tuto  touhu  nemohou  uspokojit věci
tohoto světa. Duch Boží působí na lidi, aby usilovali o také věci, které
jedině mohou dát klid a odpočinek, totiž o milost Kristovu, o radost,
která pocházi' ze svatosti." (Cesta ke Kristu, str. 20)

3.     Pozoroval jsi ve svém životě, že Bůh pracoval pro tvé spaseni'?
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11.  úkol                                                        Božívýzva                                     Ponděli' 9, března

Hledejte Hospodina  (sof2,i-3)  .

1.     V čem býla tato výzva důležitá pro tehdejší lzrael? V čemje důle-
žitá pro nás dnes? Sof 1,1-2

Bůh vyzývá svůj lid, aby se vzpamatoval "dříve než vstoupí v platnost
výnos".  Lid  má ještě  čas na to,  aby se nad  sebou  zamyslel a  aby se
sjednotil na modlitbách. }eště je čas na záchranu, ale už se krátí. Blíží se
"den Hospodinův".

2.    Koho Bůhvyzval ktomu, aby ho Hedal? Sofz,3a

Všichni, kteří odpovi' na působení Ducha svatého, opustí hřích a shro-

Fba;žííosfiikkgn?fti:Rámv,ůpHřjmouodpuštěrihňchůaBožímilostktomu,
"Pokorní" jsou ti, kteřl' jsou ochotni přiznat, že bez Boha nejsou schopni
se  podřídit vedení Ducha. Když se před Bohem pokoříme, bude nás
Bůh také moci použít. Potom nám dá plnost svého požehnání.

3.     Cítíš nutnou potřebu osobni'ch i společných modfiteb? Proč jen
tak málo věřících navštěvuje modlitebm` shromáždění? Nej sme
podobni současm'kům Soforiáše? Co můžeme udělat pro to, aby
lidé začálí o sobč více přemýšlet a modlili se?
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11. úkol                                                         Božívýzva                                        Úteú 10. března

Hledejte spravedlnost  (sof 2,3)

1.    Také hledám' Boha má přislibeno úspěch? 5 Moj 4,29; Žid ll,6

"Pán ]ežíš  nek]ade  žádne`  další  podmínky,  přeje  si  pouze,  abychom
hledali jeho rady a toužili po jeho milosti a lásce .... Prosíte-li o poželmá-

:í,okie,reág:Ů,?žEje;:,sa:,yBS,,eu,ye#3ř:shí:ezs3á:enaz`gsv|aJ:É:dkieerF#ůyt3
splní. Když cítíte, že jste hříšní, je to dostatečný důvod, abyste prosili o
Boží milost a milosrdenství." (Myšlen]qr z hory blahoslavenství, str. 95)

2.     Co nás učí následující texů o spravedlnosti?
Iz 61,10

Mat 5,6

Řím 1,17

Řím 5,17

Řím6,13.19.

Pečlivé studium Ježíšova učení ukazuje, že "konat spravedlnost" může
pouze clověk, který "je spravedlivý".

3.    Jak se můžeme stát spravedlivýíni?

"Spravedlnost je svatost, podobnost Bohu... je to soulad s Božím záko-

nem.„ Boží spravedlnost je ztělesněna v Kristu. Když přijímáme Krista,
přijímáme jeho  spravedlnost."  (Myšlenky z hory blahoslavenství, str.
20)
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11. úkol                                                       Božívýzva                                    Středa l l , března

Bud'te podobrLi Kristu  (sof 2,3a)

1.   . Co podle Mat 5,4.8 Bůh umožňuje siú dětem? Srovnej 2 Kor 7,1;
1 Petr 1,15-16

Dílq7 Boži' milosti můžeme dosáhnout správné úrovně svého charakte-
ru.  Dokonalost  Kristova  charakteru  spočívá  v  jeho  vztahu  k  lidem.
Jestliže budeme Žít ve stálé závislosti na jeho zásluhách, budeme mu
podobni.

Spasitel po nás nepožaduje nemožné. Od svých učedmlď neočekává
ric, co by jim ve své milosti nebyl ochoten dát. Te nutné, abychom plně
pochopili a ocenili přednost, že nás Kristus zve k tak vysoke'mu.stan-
dardu. Ted' jde jen o to, abychom se ale spolehli na jeho moc, kterou
nám zaslíbil.

"Každý může dosáhnout dokonalosti křest'anské povahy.„ Bůh nás vy-
zývá, abychom se snažfli o dosažení dokonalosti a dává nám za příklad
Kristovu povahu. Když na sebe vzal lidskou podobu, zdokonalil ji Spa-
sitel  životem  stálého  odpírání  zlu  a  ukázal,  že  spoluprací  s  -Bohem
mohou lidské bytosti již v tomto životě dosáhnout dokonalé povahy."
(Skutky apoštolů, str. 348)

2.    Jsou následující výroky správné, nebo ne?

-SpravedlnostjesoučástBoha,nikdyneclověka.

- Ospravedlnění má funkci deštníku, zvláště když zhřešíš.

-Bez Kri§ta nemůžeme být rikdy spravedlivi`.

-Dokonalost křest'anského char'ákteru je Ffistovo dflo v nás, ne
nášnezávislýúspě€h.
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11. úkol                                                       Božívýzva                                   čtvrtek l 2. března

Boží zaslíbení  (sof2,3)

1.     Co Bůhzasmil v poslední části sof2,3?

Slovo "snad" (v ekumenickém překladu) jakoby to zaslíbení zpochybňo-
valo.  Ti,  kteří  příjmou Krista, budou však určitě  zachráněni!  "Máš-1i
útočištěvHospodinu...,nestanesetiniczlého..."(Ž91,9-10)

Satanu  se  nepodaň' oklamat ty, kteří důvěřují Ftistu.  "Tomu pak,
který má moc uchránit vás před pádem a postavit neposkvměné a v ra-
dosti před tvář své slávy.. ." Ouda 24) "A Boží moc vás skrze víru střeží

žeís2P];§eanÉ'řřsŤí,é3grde°dhalenovposledm'mčase."(ipetri,5)viztaké

2.    Kdo nás uchrání během "dne Hospodinova"? Ž 27,5; 91,1-2

"V ten den bude mnoho lidí toužit po ochraně Boží milosti, jíž tak dlou-
ho pohrdali.„

Lid Boží nebude ušetřen utrpení ,... avša.k nebude ponechán, aby zahy-
nul... Ten, jenž má spočítány vlasy na jejich hlavách, bude o ně pečovat
a  v  době  hladu budou mít dostatek.  Zatímco bezbožní budou  mřít
hladem aL morem, budou anděle' ochraňovat spravedlive' a uspokojovat
j:ejiěcdhfi:tnřá##?ayk:tí#ioÉ::y:auEá::aů±jvaí:FeyicgngÉígrÝg;
přineslo  žeň pro Boha... Kdyby spravedliví byli nyní ponechám', aby
padli  za  kořist  svým  nepřátelům  bylo  by  to  vítězství  knížete  zla."
Wítězství lásky Boží, str. 448, 451)

3.     Co bys řekl těm, kteří mají strachz doby konce?
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11. úkol                                                       Božívýzva                                      Pátek l 3, března

Další studium
StudujŘímsvevztahukposelstvíSofoniáše.

Naše naděje spočívá  v tom,  že  když přijmeme  skrze Ducha  svateho

řorÉ:ttaog:p:ž;T:Í:::;éfaašťíp:Írušiaoksét.j(eů:ŘpiaE,eg€ino?S]tó,8Yřg})edkem

PisŤauksýnáozÉĚ;koybemdávášnajevo'žereaguješnaBožvýzwu,aby-
chom s ním žili v úzkém vztahu?

2.     Te tvůj vztah s Ftistem na takové úrovni, že máš jistotu, že tě ochrá-
ní v "den Hospodinův"?

3.    g,:ške:;r:ééBÉ.ůžF!dií#:3pé:sg;env:i?z?E#1;Cě%kaí:lí?:e'í::mí?taov:oťoz=;splg:

4.     Co můžeš tento týden vykonat pro to, abys druhým pomohl při-
pravit se na setkání s Kristem a už ted' se těšit z krásy věčného ži-
vota?

Shmutí
Bůh nás skrze proroka Sofoniáše vybízí, abychom se scházeli k vážné-
mu hledání Boží vůle a modlitbám, dříve než nastanou konečné udá-
1osti historie, Měli bychom s pokorou "hledat Hospodina", jeho spra-

Xíeěd|inbo;:haoŘstzodt:r::irta3gžfíá:kukaati;gap,fůE:sštěeáí.pvřiddemnfié:gysví:
důvěřovali, nehledě na to, co se v budoucnu bude dít.
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12. úkol
Týden od 15. do 21. března 1992

Boží láska a spravedlnost

Sof 2,4 -3,7

Základní text

;'istiporavv;#iFŽ;ť:§PL:dsíůjesouupdr.?.:ťš:f:,ě5ťezprávíneučiní,každé

Základm'myšlenka

Boží dobrotu zažije v době soudu pouze "ostatek" Božího lidu. Pouze
on unikne soudu, který přijde na svět a bude žít v Boží slávě.

Možnost  úniku. ]ednou,  když byl  Calvin  Coohdge  viceprezidentem
Spojených států a předsedal senátu, vznikl mezi dvěma senátory spor.
Jeden z nich nakonec řekl tomu druhému, "at' jde k čertu". Napadený
senátor sešel ulickou dolů a zůstal stát před panem Coolidgem, který
listoval v knize.

"Pane předsedající", řekl,  "slyšel jste, co řekl?"  Coolidge zvedl hlavu a

řekl: "Díval jsem se právě do ústavy. Nemusíte tam jít."

A  to  je  tématem  úkolu  na  tento  týden!  Ačkoliv jsi  hříšný,  nemus'Ě
zemřít mvždy. Sofoniášovy inspirované předpovědi byly podmíněné.

Kd#?%,t3Eáeiš;,Táéočdi#|?#hmáj:ekfo::ů:áli|ássvÉc5flrpří:huqlaoizyžantá:Í
úniku před soudem pro ty, kdo ji přijmou.
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12. úkol                                       Boži' láska a spravedlnost                    Neděle l5, března

Soud nad národy  (sof2,4-io)

Národy,kterésousedilys]udou,muselyprosvoubezbožnosttrpětpod
Božím soudem. Sofoniášovo proroctví je varovalo. Stále ještě byla nadě-
je, že se pokoří před Bohem a přijmou Boží záchranu. Sofoniášova vý-
zva je neméně důležitá i dnes. Na celém světě jsou bezbožní lidé, kteří
pocítl' Boží hněv. (Viz Zj 11,18.) Doposud je však ještě čas k pokám'.

1.     Co se mělo stát s územím palestiny? Sof2,4-5

3eůHhHýnceidí:'gset:il|oa:#.FNm:;á=nkoe'Jasno;oGmáíšb;řpL2=et:udlopboěupzreaštd%gdpoěbť
ně zričen Asýřany. Filištínští celá staletí odmítali praveho Boha a utla-
čovali jeho lid.

2.     Komu měla připadnout dři'vější filištínská území? Sof 2,6-7

Staré asýrské záznamy nám říkají, že Filištíny porazili právě Asýřané.
Později za Heroda se velká část filištínského území dostala pod jeho
nadvládu.

sct:i::<.Z(evTzíÉař5°,Í;_kí°8í%:)2b2?2d3?UM°aig5a.;"°statky"Božholiduzevšech

3.     V čem spočíval hřích Moabitů a Amónovců? Sof 2,8.10; srovnej
s k 16,6; ]er 48,26

Přemýšlej o stavu dnešních národů. Jak dalece jejich obyvatele ovládá
pýcha? Projevuje se pýcha ve tvém sboru, rodině, přímo u tebe?
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12. úkol                                        Boží láska a spravedlnost                   Pondělí 16. března

Kdo bude vlastnit zemi  (sof2,9-i5)

Sof 2 uvádí národy, které mají být Bohem souzeny, jestliže nebudou či-
nit pokání. Nezapomeňme, že tyto národy reprezentují národy dnešní-
ho světa.

1.   řht:ááu?Ťiaíš=íssaí#giá:dzedÉfžoz:e=iu:#vŽ:7g:i#segfřž;;iy|Z vý-

"Všechny  ostrovy"  znamená  "všichni  obyvatelé  země".  Kdyby  lzrael

sloužil Bohu, naplnilo by se toto proroctví na něm. Nyní se může napl-
nit na všech lidech, kteří budou spaseni, bez ohledu na to, v které době
žili. Qriz lz 66,23; Zj 21, 24.)

2.    ]aký bude osud izraelských nepřátel na jihu? Sof 2,12; Ez 30,4

3.    Proč Bůh vyhlásil zričení Asýrie a jeho hlavmho města Nirive?
Sof 2,13-15; Iz 10,12-13; Ez 31,3.10-11

Asýrie byla v době Soforiáše největším sevemím nepřítelem. ]ejí km-
tost byla příslovečná. V roce 722 př. Kr. za.jala deset izraelských kmenů.
Ačkoliv to byl velmi obávaný národ, když Bůh vyslovil skrze Sofoniáše
proroctví, nic proti svému zničení nezmohl.
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12. úkol                                        Boži' Iáska a spravedlnost                        Uteú 17. března

Poučení pro dnešek

1.     Co  nám říkají následující pasáže  o  tom, jak bude  Bůh jednat
v době konce s bezbožnými národy, které nau`c ještě pronásle-
dovalyBožívěmýlid?
Zj 11,18

Zj 13,10

Zj 16,19

Zj 17,12-14

Kniha Zjevení předpovídá všeobecné spiknutí proti Božímu zákonu na
konci  věků.  Zj  13,11-18  mluví  o  určitých světských  dekretech,  které

i:e€;iepil#Íovvácnelséa=a::át:T:,T:edř:uzůvsťaž:á:vvaětmoidÉágío:tůÉyůtíFouú
zbaveni občanských práv.

2.    Pozoruješ některé mezinárodní trendy, které vedou k naplnění
tohoto proro ctví?

"Strašně a spravedlivě pomstí Bůh vážnost svého pošlapaného zákona.
Přísnost  odplaty,  která  čeká  přestupníka,  se  ukazuje  v  tom,  že  Pán
oddaluje výkon spravedlnosti. Lid, k němuž Bůh projevuje tak dlouho
trpělivost a který nepostihne trestem, dokud nenaplní míru své nepra-
vosti vůči Bohu, nakonec vypije kalich hněvu nezředěný milostí."  Ví-
tězství lásky Boží, str. 447)

Národytvořírodinyarodinytvoříjedinci.Coděláštyatvárodimprol

ÍervoyTnauct:#aaí3bsopsot[a:]čenaoš:[7L,:§íjá:jssjéúspoaÉÉ:;ýa:::tde[:oarbá;gejvarká:
tili k.Bohu?
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12. úkol                                        Boží láska a spraved[nost                     Sffi;aia i š\ ffgůT:Š

VaLrování svévolných lidí   (sof 3,i-4.6)

Varování Sof 3 je velmi jasné. Přesně tak jak Bůh trestá okolní pohanské
národy, bude trestat také hříšniky v Judstvu. Jejich zkaženost a zlo, kte-
ré páchali bylo příliš velké. Z textu vysvítá, že Bůh u nich neviděl a.ni
náznak naděje na nějaké zlepšení.

1.     V čem spočívala příčina jejich morálm'ho úpadku? Sof 3,1-2

2.     Koho prorok nebojácně označil jako zodpovědného za odvedení
lidu od poslušnosti Božího zákona? Sof 3,1-2

Bůh připomenul lzraeli vyhlazení jiných národů, které nastalo, protože
ho odmítly. Viz Sof 3,6.) Národ po národu získal slávu a moc jen proto,

žpoyčíbLžíosnti?Ěů:teecH?°hem°dstraněnftScénydějin,kdyžpohárjejich
Bůh svůj lid několikrát la.skavě napomínal: "Měj přede mnou bázeň a
přijmi mé napomenutí." (Sof 3,7a) Pak by před nepřátely ochránil jejich
města, domy a celou zemi. "Ale oni hned za časného jitra kazí všechno"
(Sof 3,7b)

3.     Teště hroznější soud předpovídá zj l6,18-20.

"Celá země se kymácí a nadouvá jako vlny moře. Tejí povrch puká. Zdá
se, že se hroutí její základy„. Na veliký Babylón si vzpomněl Bůh, aby
mu dal číši vína svého vášnivého hněvu... Nejpyšnější města ze.mě jsou
v rozvalinách... " Q7ítězství lásky Boží, str. 453)

4.     Bůh byl  velice  zklamán,  že  lzrael  se  nepoučil  ze  zkušenosti
jiných národů.  Čemu se můžeme naučit ze smutné zkušenosti
Judstva?

87



12. úkol                                      Boží láska a spravedlnost                    čMek l g. března

Boží spravedlnost  (sof 3,5)

1.     Co ze svého daraktempřipomíná BůhJudstvu? Sof3,5

Bůh je nejen spravedlivý, ale svou spravedlnost také poskytuje každé-
mu věřícímu. Ráno co ráno, když se k němu obracíme v modlitbě, přijí-
mámejehospravedlnostprostředrictvímdaruDuchasvatého.

2.     Co učí následujíci` pasáže o tom, jaký vliv má Boží spravedlnost
naty,kteříjipřijímají?
Iz 32,15-17

Řím 1,16-17

Fil 3,9-11

"VTšichni, kdo si uvědomují svou duchovní chudobu a cítí,  že v nich
samotných není nic dobrého, mohou získat spravedlnost a sílu tím, že
budou vzhlížet k Težíši (viz Mat 11,28.)  Vyzývá vás,  abyste vyměnili
svou  chudobu  za  bohatství jeho  milosti.  Nejsme  hodni  Boží  lásky,

±vÍ*mu#fi#áuTaÁs:,jztáempřo,žáůjí±ondue]:sá=ořš:í,sapťFj5sí:uvíeacštn#ěíš:,
poměry sebetíživější, přijdete-1i ke Kristu takoví, ja.cí právě jste, slabí,

ťfizygi%C#íyazi:#a!í]'ař#aev=ímbí?ŠSL.S:g)Citnýspasitelzdalekavsffic."

3.    Pro co tě uschoprila sfla evangelia? Co bys chtěl, aby Ježíš pro
tebe vykonal?
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12. úkol                                       Boží !áska a spravedlnost                      Pátek 20, března

Další studium
Co nás učí následující texty o přípravě na soud? Iz 55,6-7; MaLr 13,32-37;
Luk 21,34; Tit 2,11-14

Diskusni'otázky
1.     Co můžeš udělat tento týden pro to, abys dovolil Bohu, aby tě při-

pravil pro věčnos{?

Z.    Jakýje tvůj podíl v procesu ospravedlnění?

3.     Jak můžeš jiným pomoci v přípravě na blízké události?

4.  .  Proč  zanedbávají  přípravu  na  soud  i  ti,  kteří  na  něj  byli  zvlášt'
upozoměni? (Viz 2 Petr 3,3-7.) Varujeme lidi správným způsobem?

g3žž:.r,oavká|:ípj3žžůdžĚápeoi::?its"g:sberlšggr:#jsenparšoi#Eáíd:#
biblických proroctví?

5.     Nadpis pro tento týden zní "Boží láska a spravedlnost". Odpovídá
obsah  úkolu  také  vývoji ve  světových  dějinách?  OdpQvídá  tato
pravda vývoji v životě jednotlivců?

Shmutí
Bůh má za cíl, aby zde byl jeho lid jako vzor pro podobné národy, které
byly kdysi pro svou bezbožnost vyhlazeny. Má naději, že se odvrátí od
hříchu a cele přijmou jeho plán vykoupení a obnovy. Kdokoli přijme
JÍ*:ksopn?gnee#ůsotéÉen:Sncoh;ep:::í?r°SluzbuVtomtoživotěapovoián
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13.` úkol
Týden od 22. do 28 března 1992

Obnovené království

SoÍ 3,8-20

Základrtí text

nHospodin, tvůj  Bůh, je uprostřed tebe, bohatýr, který zachraňuje,
raduje se z tebe a veselí, láskou umlká a opět nad teboujásá a plesá."
(Sof.3,17)

Základmímyšlenka

Poté, co Bůh zničí hřích, vykoupem' zdědí věčné království. V úkolu pro
tento týden si máme uvědomit, jak velmi se Bůh raduje ze svého vykou-
peného lidu.

V poslední části Sofoniášovy knihy se setkáváme s tím, jak Bůh odpou-
ští svému lidu. Bůh chce obnovit i to, co zričily jeho soudy nad lzrae-
1em. To, co Bůh nemohl uskutečnit s izraelským národem, v principu
dokončí s vykoupenými ze všech staletí, když se Ježíš vráti` na zem.

"Za vlády ]oziáše uslyšel slovo Hospodinovo  Sofoniáš.  Slovo mluvilo

jasně  o  následcích stálého  odpadnutl' a upozorňovalo  pravou církev,
jaká slavná budoucnost ji čeká. Proroctví o soudu, který čeká ]udu, se
v plné míře vztahují k soudům, které postihnou zatvrzelý svět v době
druhého příchodu Kristova." q'roroci a králové, str. 258)
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13. úkol                                             Obnovené království                         Neděle 22. března

Obnova po za.jetí   (Sof 3,8-i3)

Často se přehlíží, že konečný výsledek závěrečného soudu je št'astný a
pozitivní, hrozný je jen pro bezbožné.

1.     Co říká sof3,8 těm, kteříjsou v rozpacích, když vidí, že zlo jakcr
by prožívalo svůj rozkvět?

Ackoliv se zdá, že se světové události dostaly mimo kontrolu, Bůh nás
v-y?sŤoí,a:i#og|osEse#,yžt:roéč,kea::dp;rjšF::fgea:á.#izteíjd|O4?6y-|Eíme

2.    Dříve než Bůh založí své nové království co udělá s těmi, kteří
jsouznečištěrihříchem?Sof3,9-11

Už to nebude trvat dlouho a nebudc zde žádné zlo. Boží lid bude žít
pod  Boží správou bez jakékoli známky dřívější viny a hanby, kterou
utrpěl od pohanů.

3.    |aké chrakterové rysy bude mít "ostatek" Izraele? Sof 3,12-13

Boží lid zažije vítězství nad hříchem díky spojení s Kristovou silou už
před Kristovým příchodem. Sofoniášovo poselství pro nás odráží kniha
Zjevení. (Zj 7,1-3) Na "hoře Sión" budou stát ti, kteří přijali dar Bristova
charakteru skrze Ducha svaLtého, odpověděli na trojandělské poselství a
díky Kristově milosti jsou poslušni jeho přikázání. (Zj 14,1.12)

4.    Vážím  si  dosta{ečně  jeho  lásky  a  zájmu  o  mně?  |ak  mohu
přijmoutjehomocprovítězstvínadhň'chem?
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13. úkol                                            Obnovené království                        Pondělí 23. března

Radujte se!   (Sof 3,i4-i6)

1.    ]ak máme podle Sofoniáše odpovědět m vykoupení a obnovu?
Sof3,14

V p'osledu bude BožÍ lid sjednocen a Bůh bude v centru jejich 7,ájmu.
(Viz Zj 21,3.) jak by v té chvfli mohl mlčet a nechválit Boha?  Viz Zj
14,3; 15,2-3.)

2.     Pročje zpěv důležitou částí našeho křest'anského života? Ž 105, 2-
3

"Výjadřujme svou chválu a vděčnost písní. Když máme různá pokuše-
ní, místo abychom dali průchod svým emocím, zpívejme Bohu s vírou
píseň vděčnosti.

Zpěv je zbraň, kterou můžeme použít proti zklamání. Když takto otev-
řeme své srdce slunné Boží přítomnosti, získáme zdraví a Boží požeh-
nání." (MH 254)

3.    Ežíkíůsžptěať:7r;Éa:a#oú:ěeíe:;Éíe€::ávom;aěvduu7Chovm, Zdraví všech

4.    Taký důvod ke zpěvu mají vykoupení? Sof3,15; Zj 5,12-13

"Po celou vččnost budou vykoupení hloubat o Ftistově kříži a. zpívat o
něm. V oslaveném Kristu budou vidět Etista ukřižovane`ho.„ Až zástu~
py  svatých  pohlédnou  na  svého  Vykupitele  a  s.patří  věčnou  slávu
Otce... propuknou v nadšený zpěv..." (Vítězství Boží lásky, str. 462463)
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13, úkol                                             Obnovené královstvi'                             Uteú 24. BĚezrš

A opět pravím, radujte se!  (sof 3,i7)

1.    Jak úžasným způsobem Bůh odpověděl na zpěv vykoupených?
Sof 3,17

"Měli bychom se těšit z toho, že Spasitel zachránil to, co už bylo ztrace~
no.„ Raduje se z toho sám Bůh a celé nebe. Te to přednost, že se smíme
na této radosti podílet." (6 T 125)

Z.     Tak Težíš triazuje.Boží postoj ke ztraceným? Ijuk l5,11-S2

Mnoho lidí se hodnotí podle toho, jakje hodnotí druzí. Takovým clově-
kem byl i mamotratný syn v Ježíšově podobenství. Nejdříve si o sobě
myslel, že je výborný společník, protože platil veškeré útraty, které měl
se  svými  přáteli.  Dělalo  mu  dobře,  když  mu  všichni  pochlebovali.
Najednou mu však došly peníze, přátelé ho opustili a on zůstal zcela
sám bez možnosti bydlení,-bez jídla a bez přátel. Cítil se být úplně ztra-
cen. Nepočítal ani s tím, že by ho ještě někdo k sobě přijal. A přece -byl
tujehootec,kterýhopřivítaltak,ja.kobysenicnestalo.

"Celé  nebe  Cmá  zájem  m  našem  spasení...  Tisíce  andělů je  pověřeno

sloužit těm, kteří mají zdědit spasení. Vedou nás proti zlu a potlačují
temne'sfly,kterénáschtějízničit.Nemámetedydůvodbýtstálevděčni,
i tehdy když se nám postaví do cesty těžkosti? (6 T 63)

3.     Uvědomuješ si, jak velmi tě Bůh touží zachrárit? Co můžeš udě-•     1at pro to, abys vytižil jeho lásku a péči. Řekl jsi v poslední době

oKristuněkomujinému?
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13. úkol                                            Obnovené království                          Středa 25. března

Konečně doma  (Sof 3,i8-ig)

Prorok se vírou dívá do budoucnosti, kdy se věmí Boží následovníci
vrátí z exilu a opět se shromáždí k bohoslužbě.
Rozptýlení bylo pro lzrael velkou hanbou. Bůh chtěl lid opět shromáž-
dit do sve' přítomnosti, kde by je už nikdo nemohl ponižovat. Toto pro-
roctví bude  cele naplněno, až když Bůh shromáždí svůj lid  ze všech
národů a věků ve svém království.

1.    |aké konkrétm' zaslil]eri dal Bůh všem utištěným? Sof 3,19

"Živě jsem  před  sebou  yiděla  překrásné  obydlí  svatých...  Měla jsem
dojem, jako bych byla přímo na místě, kde vládl pokoj, kde nemohly
proniknout  ze  země  žádné  bouřlive`  spory.  Nebe,  království  spra-
vedlnosti - tam je vše svaté a čisté. Nesčíslne' množství tam žije obklo-
peno štěstím v čiste' důvěrnosti a chválí Boha i Beránka, který sedí na
trůhu. ]ejich hlasy zněly v dokonalé harmonii... Nebeská knížata, která
vládnou nad obrovskými světy, žijí v dokonalé shodě a usilují o štěstí a
radostdruhých„.
Nejsou tam žádné omyly, které by zastiňovaly intelekt. Št'astní obyva-
telé neznají žádné pochybnosti, protože zde vládne jasná, silná a doko-
nalá  pravda  a  poznání.  Fá:ásný  a  dokonalý pokoj  v  nebi  nenarušují
svárlivé hlasy. Obyvatelé neznají starost, zármutek ani slzy. Vše je v do-
konalé harmonii a řádu..." @GW, dopis 30, 1882, br. G.1. Butlerovi).
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13, úkol                                            Obnovené královstv]'                         ČMek 26. března

Chceš tam být?   (sof 3,2o)

1.     Kterou slavnou myšlenkou koněí sofoniáš svou knihu? Sof 3,20

Toto  proroctví  se nenaplní dřív,  než budeme  shromážděni  na  nové
zemi. Ovšem pro současnost si Bůh přeje, abychom podporovali dobro
v tomto světě.
"]e to Boží záměr, aby jeho posvěcený, očištěný a svatý lid kolem sebe
rozšiřoval světlo... Kristova milost ho k tomu dostatečně uschopňuje.
Boží lid by si měl stále připom'mat, že Bohu může dělat čest na zemi jen
za  předpokladu,  že  bude  věřit  a  pracovat  na  základech  evangelia.
Pouze když bude používat v Boží službě Bohem dané schopnosti, bude
se moci těšit z plnosti a moci zaslíbení, ke kterému Bůh církev povolal."
(8 T 14)

2.    Které nádhemé pozvám' nám Bristus zprostředkoval? Mat ll,28-
30; Zj 22,17

::oioáiústÉ::ti?tnůTě=:?:Vrzvzyaz.#i3;ikaa|b3y,;.:3:ráti;lnřj:oáu|,ágť?Z:|e.i
havé v těchto posledních dnech před Ježíšoiým návratem.
Kazatel. dr.  Clarence  Macartney je  znám  díky  svému  káza'ní  "Přijd'
dříve, než nastane zima". V tomto nezapomenutelném kázání, které se
dotklo  mnoha  srdcí,  vyzývá:  "Přijd'  dříve,  než  nastane  zima  a  vítr

ž=zěmmgťi:dTůpEjái,stá;Íitg,řiĚ:'ždvří:eriandeĚes=aiepsor#;:iTŤ,yd?ívpe:t:ťž
vyhasne  naše  touha;  přijd'  dříve,  než  skončí  náš  život,  skončí  doba
milosti  a budeme  stát před  Bohem a  zodpovídat se z toho, jak jsme
využili možnosti, které jsi nám ze své milostí dal...".
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i 3. úkol                                          Obnovené králwsm'                          Pátek 27. března

Další studium

Er;;ftu3f8?jsíněkterélzaiášovyvýroky,abyslépeporozuměinapomenu.
Iz 40,31

Iz 42,4

Iz 49'Z3

Iz 64,4

:Té=:;ižáí:iE;gš,mab#otgmsie:g;šŤal:áJj3žg:mnámbiYtióagž;ykgnceT|Íg
doma...!  Vím,  že  musím pečova.t o  svůj  oděv,  aby nebyl poskvměn
ničím světslým, protože jinak bych nemohla vstoupit do nebe... Musí-
me být stále na pozoru a modlit se, aby nás satan nepřemohl svými
plány." @GW, dopis 113, 1886, T. E. Whiteovi a jeho ženě)

Diskusm'otázky
Úkoly tohoto čtvrfletí nám ukázaly hlavní téma proroka Joela, Micheá-
še  a, Sofoniáše  -oživení  a  reformace,  soud  a  obnova  všech,  kteří
propadli hříchu.

1.     Co nového ses v těchto úkolech naučil?

2.     Co si ted' myslíš o Bohu? Pomohly ti tyto úkoly k tomu, aby sis ho
více vážil?

3.     Jak nejlépe můžeš prokázatsvou lásku kBohu?

Shmutí
Sofoniáš uzavírá své poselštví s nejpovzbudivějším Božím zaslíbením.
Bezbožní budou zričeni a Boží věmý lid bude uveden do kralovství
slávy.
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