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Biblické úkoly na 3. čtvrtletí 1993 se zabývají dopisy apoštola Pavla adre
sovaným dvěma mladým kazatelům a misionářům — Timoteovi a Titovi. 
Dopisy vznikly v prostředí křesťanské církve 1. století, přesto však obsahují 
napomenutí a rady, které jsou nadčasové. Promlouvají ke všem, kdo mají 
odpovědnost v církvi — ke každému následovníku Ježíše Krista. Jsme 
královským kněžstvem (1 Petr 2,9), a proto jsme povoláni, abychom přispě
li svým dílem k životu církve a splnili své poslání ve světě.

Během celého čtvrtletí si budeme klást důležité otázky „Co tento text 
říká dnešní církvi?“ a „Co chce Bůh říct těmito dopisy mně osobně?" 
Naše biblické studium bude mít smysl jedině tehdy, uvědomíme-li si du
chovní význam Božích pravd i pro naši dobu. Víra se pak projeví činem.

Při studiu obou Pavlových dopisů doporučujeme používat mapu, která 
zobrazuje cesty a místa, kde pobýval apoštol Pavel, Timoteus a Titus.

1. Pozdrav (1,1.2)
2. Výzva k napomenutí falešných učitelů (1,3-20)
3. Křesťanská bohoslužba (2,1-15)
4. Požadavky na křesťanské vedoucí (3,1-13)
5. Křesťanské poselství (3,14-4,5)
6. Praktická rada kazatelům (4,6-16)
7. Kazatel jako pastýř v církvi (5,1-6,19)
8. Pavlova závěrečná výzva k Timoteovi (6,20.21)
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1 Tím 1,1-3; Tit 1,4
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DOBA A SVĚT TIMOTEA

Základní text
„Milost, slitování a pokoj od Boha Otce a Krista Ježíše, našeho Pána.“ 
(1 Tim 1,2)

Základní myšlenka
Dopisy Timoteovl a Titovi jsou prodchnuty hlubokou láskou apoštola 
Pavla k jeho dvěma duchovním synům. Pavel má zájem, aby byli du
chovně zdrávi a věrni Božímu povolání. Kdo byli tito dva mladí kazate
lé? Jaké bylo prostředí v jejich sborech — v Efezu a na Krétě? Jaký 
význam mají Pavlova úvodní slova i pro nás?

Pavlovy dopisy sborům a korespondence s jednotlivci (listy Timoteovi, Tito
vi, Filemonovi) odhalují nejen jeho potřebu společenství, ale i hloubku jeho 
zájmu o církev — Kristovo tělo. Všechny dopisy byly psány pro konkrétní 
situace. Povaha a potřeby člověka však zůstávají v podstatě stejné, a tak 
tyto dopisy představují zvláštní poselství i pro dnešní dobu.

Chceme-li pochopit a ocenit poselství těchto dopisů, je třeba porozumět 
jejich dějinnému a kulturnímu prostředí. Okolnosti, osobnosti a doba uka
zují, že nadčasové poselství Ježíše Krista je pro nás stejně důležité, jako 
bylo pro křesťany 1. století.
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DOBA A JSVÉT TIMOTEA A TITA Neděle 27. června

Autor 1. listu Timoteovi a listu Titovi 
(1 Tim 1,1; Tit 1,1)

Bůh svěřil Pavlovi poselství, které — jako věrný vyslanec Pána Ježíše — 
tlumočil církvi. (Viz 1 Kor 11,23.) Pavlovo pověření je pověřením z nebes, 

pověření Boha“ (1 Tim 1,1).
2. Co bylo základem Pavlova apoštolství?

Gal 1,1.11.12; 2 Kor 12,1-7.11-13

1. Na jakou autoritu si činí apoštol Pavel nárok? 1 Tim 1,1; Tit 1,1 
(Srovnej s Gal 1,1.)

V nejširším smyslu slova je křesťanským apoštolem každý, koho Pán Ježíš 
vyslal s poselstvím. Barnabáš, Epafroditus, Apollo, Silvanus a Timoteus — 
ti všichni jsou nazýváni „apoštoly“. (Viz Skut 14,14; 1 Kor 4,6.9; Filip 2,25;
1 Tes 1,1; 2,6.) Ale v Novém zákoně slovo „apoštol“ všeobecně označuje 
dvanáct učedníků a Pavla; tito lidé totiž přímo hovořili s Pánem Ježíšem. 
(Viz 1 Kor 15,5.8.) V tomto smyslu je tedy apoštolem ten, kdo od Krista 
obdržel zvláštní zjevení pro církev a svět.
3. Jaký význam má skutečnost, že apoštol Pavel hovoří o Otci I o Sy

nu jako o „našem Spasiteli“?
Otec jako Spasitel: 1 Tim 1,1; 2,3; 4,10
Ježíš Kristus jako Spasitel: Efez 5,23; Filip 3,20; 2 Tim 1,10

Dílo záchrany ztraceného lidstva je dílo Otce, Syna a Ducha svátého. „Ne
boť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou“ (2 Kor 5,19). Vždyť to bylo „mocí 
Ducha", že Kristus „přinesl sebe samého jako neposkvrněnou oběť Bohu" 
(Žid 9,14). .Zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému 
životu skrze Ducha svátého“ (Tit 3,5). Je to náš trojjediný Bůh (Otec, Syn 
a Duch svátý), jehož zachraňující přítomnost je v našich srdcích. (Viz Jan 
15,23.)
4. Co pro nás znamená skutečnost, že Pavlovo poselství je inspirova

né Bohem? Jaký postoj bychom měli zaujmout k poselství 1. listu 
Timoteovi a listu Titovi?



Timoteus, Pavlův syn ve víře (1 Tim 1,2)
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Pondělí 28. června 1. úkol

„Mezi těmi, kteří byli obráceni v Lystře a kteří na vlastní oči viděli Pavlovo 
utrpení, byl muž, který se později stal vynikajícím pracovníkem pro Krista 
a sdílel s apoštoly radosti a strasti průkopnické práce v těžkých podmín
kách. Tento mladý muž se jmenoval Timoteus. Když byl Pavel vlečen 
z města, byl tento mladý učedník mezi těmi, kdo obklopili jeho zdánlivě 
mrtvé tělo a kdo pak viděli, jak vstal, pohmožděný a zkrvavený, ale chválící 
Boha, že směl trpět pro Krista.“ (Skutky apoštolů, str. 121.122)

2. Jak oslovuje apoštol Timotea? 1 Tim 1,2 (Srovnej s 2 Tlm 1,2.)

1. Kde a kdy se apoštol Pavel poprvé seznámil s Timoteem? 
Skut 16,1-3

Timoteus byl obrácen na křesťanství při Pavlově první misijní cestě (kolem 
roku 47 po Kr.). Od té doby ho Pavel mohl považovat za své duchovní dítě 
(1 Kor4,17).

Timoteova matka byla Židovka a jeho otec Řek (Skut 16,1). Apoštol 
Pavel obřezal Timotea (verš 3) kvůli předsudkům ze strany Židů. Timoteus 
pak doprovázel Pavla na jeho druhé misijní cestě (Skut 16.-18. kapitola). 
Během svého tříletého pobytu v Efezu poslal Pavel Timotea do Korintu, 
aby vyřešil rozpory, které tam vznikly (1 Kor 4,17). Pozdějj apoštol spolu 
s Timoteem navštívil Makedonii (Skut 19,21.22) a Korint (Rím 16,21). Ti
moteus doprovázel Pavla při jeho návštěvě^ Jeruzaléma a na konci třetí 
misijní cesty (Skut 20,4; 21,17). Byl také v Římě během Pavlova prvního 
věznění, asi v letech 61-63 po Kr. (Srovnej s Filip 1,1; 2,19-23; Kol 1,1.) 
V době mezi prvním a druhým vězněním v Římě napsal apoštol Pavel 
1. list Timoteovi (okolo roku 64 po Kr.) a žádal ho, aby zůstal pastýřem 
sboru v Efezu.
3. Jakou odpovědnost máme za ty, kteří jsou mladší ve víře? (Viz 

apoštolův příklad lásky a zájmu o mladého Timotea.)



Požehnání pro věřící (1 Tim 1,2)
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DOBA A SVĚT TIMOTEA A TI TA Úterý 29. června

1. Jaké přání vyjadřuje apoštol Pavel na začátku svého dopisu?
1 Tim 1,2

Slovo „slitování“ se nachází v Pavlových apoštolských pozdravech jedině 
v 1 Tim 1,2 a 2 Tim 1,2. Je dost možné, že apoštol toto slovo přidal k úvod
nímu přání Timoteovi, protože věděl, jakým těžkým úkolům bude mladý 
kazatel v Efezu vystaven. Město bylo ve velké míře oddáno uctívání Arte- 
mis, bohyně plodnosti.

Obvykle se říká, že „milost“ promíjí, zatímco „slitování“ má soucit; mi
lost, to je Boží láska k provinilým, slitování je Boží láska k těm, co ztrosko
tali a nacházejí se v žalostném stavu. Milost se týká stavu, do kterého se 
člověk dostal, a slitovaní se týká podmínek, za jakých k tomu došlo. Do 
značné míry je toto rozlišení mezi „milostí“ a „slitováním" správné. Avšak 
termín „slitování" má v původním textu poněkud širší význam. Naznačuje 
nejen konkrétní projev lítosti vůči těm, kdo se nacházejí v úzkostech a ne
štěstí, ale představuje i něžnou laskavost, které je vystaveno Boží stvoře
ní, především lidé, bez ohledu na to, potřebují-li pomoc nebo jsou-li ve 
velkých těžkostech.
3. Co můžeme udělat pro to, abychom přispěli k pokoji našich bliž

ních? Jakým praktickým způsobem můžeme projevit „slitování“?

Milost je Boží nezasloužená přízeň, která působí na srdce Božího dítěte; 
pokoj je smířené svědomí s Bohem prostřednictvím Pána Ježíše. Milost je 
pramen a pokoj je proud, který z tohoto pramene plyne (srovnej s Řím 5,1). 
Odsouzení je nahrazeno pokojem (Řím 5,1; 8,1), neboť Kristova milost se 
stala zachraňující mocí v srdci člověka. (Viz 1 Koř 1,4-7; 2 Kor 9,8.14.) 
Nebeský pokoj je cenným pokladem v čase nepokoje a zkoušek (Žalm 
119,165).

2. Uvažuj nad použitím slova „slitování“ v následujících textech. K če
mu se toto slovo vztahuje? Luk 10,33.37; Řím 9,23; 11,31; Iz 54,7



SborvEfezu (1 Tim 1,3)
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Středa 3O.června _____ ______ . 1. úkol

Pavel se vrátil do Efezu na počátku své třetí misijní cesty (Skut 19,1). Při 
této návštěvě zde strávil asi tři roky kázáním a vyučováním. I přes pobouře
ní a odpor (viz Skut 19. kapitola) mnozí lidé uvěřili v Ježíše Krista.
2. Jaké rady a varování dal apoštol Pavel starším v Efezu, když se na 

konci své třetí misijní cesty vracél do Jeruzaléma? Skut 20,28-31

1. Proč apoštol Pavel vyzývá Timotea, aby zůstal kazatelem v Efezu? 
Jakým způsobem se dostalo křesťanství do Efezu? Skut 18,18-21

„Pavel se chvěl o osud sboru, když, pohlížeje do budoucnosti, viděl, jaké 
útoky vnějších i vnitřních nepřátel bude sbor muset snášet. Se vší vážností 
a opravdovostí vyzval své bratry, aby úzkostlivě střežili svou svátou víru.“ 
(Skutky apoštolů, str. 260)

Apoštol Pavel napsal do sboru v Efezu během svého prvního věznění 
v Římě. Psal o jednotě věřících, která je důsledkem toho, že přijali evan
gelium o spasení.

Po svém prvním věznění pak Pavel napsal 1. list Timoteovi a naléhal 
na něj, aby zůstal v Efezu. Apoštol předkládá Boží rady, jež se týkají 
organizace a vedení sboru i způsobů jednání s falešným učením. Jestliže 
má církev přežít a splnit své poslání v tomto světě, biblické učení musí být 
propojeno s aktivní a horlivou láskou.

Model efezského sboru použil apoštol Jan pro popis zkušenosti křes
ťanské církve 1. století po Kr. (Zj 2,1-7). Sbor, založený Pavlem, spravo
vaný Timoteem a později samotným Janem, ztratil svou první lásku. 
Avšak ti, kdo zvítězí, budou mít možnost jíst ze stromu života.

3. Věříš tomu, že Bůh má zájem o záchranu lidí, žijících ve tvém měs
tě, obci? Co děláš pro to, abys s ním spolupracoval na díle záchra
ny?



Okolnosti, za kterých Pavel psal (1 Tim 1,3)

3. V jaké oblasti bys měl sloužit druhým?
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DOBA A SVĚT TIMOTEA A TITA  Čtvrtek 1. července

1. V jakých poměrech se nalézal apoštol Pavel na konci svého první
ho věznění v Římě? Skut 28,30.31 Uvažuj nad Pavlovou neúnavnou 
horlivostí, o níž svědčí jeho časté cesty.

Následující přehled uvádí možné cesty, které podnikl apoštol Pavel po 
svém propuštění z římského vězení během let 63-66 po Kr.:

Apoštol je propuštěn z vězení a posílá Timotea do Filipis se vzkazem 
o svém propuštění (Filip 2,19-23). Pavel cestuje do Malé Asie a na Krétě 
nechává Tita (Tit 1,5). Podle svého plánu cestuje přes Efez do Kolos 
(Filem 22; srovnej s Kol 4,9), pak se vrací do Efezu. Tam se k němu 
připojuje Timoteus, který se vrátil z Filipis. Při svém odjezdu z Efezu žádá 
apoštol Pavel Timotea, aby zůstal v Efezu a sloužil tamním věřícím (1 Tim 
1,3.4). Pavel odchází do Makedonie (Filip 2,24; 1 Tim 1,3). Doufá, že se 
brzy vrátí zpět do Efezu, ale tuší, že se opozdí (1 Tim 3,14.15). Z Makedo
nie (Filip?) píše dva dopisy — 1. list Timoteovi a list Titovi. Poté cestuje do 
Nikopole (v Epiru), kde tráví zimu s Titem (Tit 3,12). Je možné, že pak 
cestoval do Španělska (Řím 15,24) a vzal s sebou Tita. Ze Španělska 
odchází Pavel do Malé Asie a zanechává Trofima v Milétu, jižně od Efezu 
(2 Tim 4,20). V Troadě navštěvuje Karpa a v jeho domě nechává plášť (2 
Tim 4,13). Pak odchází do Říma, kde je opět zatčen. (Není však jisté, 
zdali k zatčení nedošlo v Troadě, Korintu, Římě nebo i na jiném místě.)

„Zkoušky a napětí, které Pavel vytrpěl, vyčerpaly jeho tělesné síly. Ob
jevily se u něho choroby stáří... Jak se blížil konec jeho působení, stupňo
val své úsilí. Zdálo se, že jeho horlivost nezná mezí. Cílevědomý, rozhod
ný, silný ve víře putoval od sboru ke sboru po mnoha zemích a snažil se 
všemi prostředky, které měl k dispozici, posilovat věřící, aby... neupustili 
od evangelia a zůstali věrnými svědky pro Krista.“ (Skutky apoštolů, str. 
320)
2. Co může každý z nás udělat, abychom se vzájemně povzbuzovali 

a svědčili o své víře?



1.

2.

3.

4.

Shrnutí

Začátek soboty: 21.13
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Pátek 2. července 1. úkol

Jakým způsobem mohou starší křesťané přispět k duchovnímu růstu 
mladších?

Při dalším studiu zjistíme, že Pavel dal Timoteovi rady, které nejsou po 
chuti některým věřícím dvacátého století. Nakolik máme brát vážně Pav
lovy rady?

Pavlovy dopisy Timoteovi a Titovi byly psány před více jak 1900 lety. Od té 
doby se křesťanství rozšířilo a stalo jedním z velkých světových nábožen
ství. Místní sbor je dosud základní organizační jednotkou společné bo
hoslužby, společenství a šíření evangelia. Je tedy užitečné a nutné porozu
mět místu a době, abychom mohli chápat Pavlovy rady, týkající se církevní 
organizace, funkce vedoucích v církvi, vzájemných vztahů v církvi a vztahu 
ke světu.

I když se Pavel a Timoteus vzájemně lišili věkem i osobností, pracovali 
společně pro Krista a jeho církev. Jaké naučení si můžeme vzít z jejich 
spolupráce?

Doporučené studium

Prostuduj si následující texty, které ti připomenou hlavní úseky ze života 
apoštola Pavla: Skut 7,58-8,4; 9,1-31; 28,17—31. V knize Skutky apoštolů 
si prostuduj kapitoly „Na svobodě" a „Naposled ve vězení" (str. 318-322).

Diskusní otázky
Jaké poučení poskytuje zpráva o Timoteově výchově?



feo tep

1 Tím 1,3—11
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VYUČOVÁNÍ BIBLICKÉ 
PRAVDĚ

Základní text
„Cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí 
a z upřímné víry.“ (1 Tim 1,5)

Základní myšlenka
Falešné učení ničí křesťanskou lásku mezi věřícími. Protože podkopá
vá víru, odvádí člověka také od poslušnosti Boží vůle.

Apoštol Pavel píše Timoteovi, aby ho ujistil o jeho povolání. Timoteus měl 
sloužit jako pastýř efezského sboru v obtížné době (1 Tim 1,3). Sbor proží
val útoky ze strany učitelů „odchylných nauk“. To byl/vlastní důvod, proč 
apoštol napsal 1. list Timoteovi. O povaze bludařství, které působilo v efez- 
ském Sboru, se dovídáme z textu 1 Tim 1,4. /

V této obtížné situaci měl Timoteus kázat slavné evangelium Ježíše 
Krista. Timoteus nemusel mít obavy, neboť jeho povolání a naděje byly 
zakotveny v Pánu Ježíši. Měl se posílit, aby mohí čelit těm, kteří v efez- 
ském sboru svým spekulativním učením ničili křesťanskou jednotu a po
slušnost Božího zákona.
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Neděle.4. července ___ 2. úkol

1. Proč apoštol Pavel vyzývá Timotea, aby zůstal v Efezu, zatímco on 
sám směřuje do Makedonie? 1 Tim 1,3

Naše služba Bohu je Božím povoláním; je to příkaz, který závisí na 
duchovním pochopení povinnosti a přednosti tohoto povolání. (Srovnej 
s 2 Kor 5,14.) Apoštol povzbuzoval Timotea a ujišťoval jej o neomezených 
zdrojích milosti, slitování a pokoje, které mají nebesa k dispozici. Připome
nul mu, že i on svou vlastní obtížnou a náročnou službu konal v síle nebes 
(1 Tim 1,12).
2. Jaké důvody vedly některé členy sboru, aby „učili odchylným nau

kám“ (1 Tim 1,3)? 2 Tim 4,3; Tit 1,11

ů ■ r«“‘^
Někteří falešní učitelé byli upřímní, ale neměli pravdu. Jiní zase příliš zdů
razňovali některou z biblických pravd, a tím se stali fanatiky. Když ztratíme 
ze zřetele Pána Ježíše, začne nás ovládat sobecká, neohrožená lidská 
přirozenost. Pod pláštíkem duchovní služby satanovo zkreslené, ničivé 
a falešné učení najde záchytný bod nejprve v životě samozvaného „učitele" 
a pak i v životech upřímných, avšak nesprávně informovaných členů cír
kve. Každý věřící potřebuje stálé vedení a ochranu Duchem svátým. (Viz 
Jan 16,13.)

Někteří bibličtí badatelé dospěli k názoru, že falešní učitelé v Efezu 
povstali ze starších. Pavlova řeč na rozloučenou, která je adresována 
efezským starším a zaznamenána ve Skut 20,17-35, jasně předvídá, že 
„draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo“, povstanou „mezi nimi samými“ 
(verše 29-30). Názor, že falešní učitelé byli pravděpodobně starší, je 
podepřen některými texty z 1 Tím: „chtějí být učiteli zákona“ (kap. 1,7), 
což je odpovědnost starších (kap. 5,17 srovnej s kap. 3,2); dva z nich jsou 
uvedeni jménem a vyloučeni Pavlem z církve (kap. 1,19-20). V listu se 
velmi často hovoří o starších. !

ALé^Ci.dí-
3. Jak by se měl zachovat věřící, když se v jeho sborovém spole- 
—'cenství objeví falešné učení? Máme stejný úkol napravovat falešné 

učitele, jako měli apoštol Pavel a Timoteus?

Timoteův úkol v Efezu (1 Tim 1,3)



Vyučuj pravdě
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VYUČOVÁNÍ BIBLICKÉ PRAVDĚ Pondělí 5. července

1. Jakým způsobem se vyjadřuje apoštol Pavel, když Timoteovi udě
luje rady týkající se falešných učitelů? Jaké příkazy Timoteus obdr
žel?! Tím 1.3

Slovo „nedovolit“ (ekum.), „přikázat“ (král.) je překladem řeckého slova, 
které má význam „přikázat, nařídit, dát pokyn, poučit“. S tímto slovem je 
spojena představa vysokého důstojníka, který uděluje rozkazy. Timoteus 
— jako křesťanský bojovník, který přijímá příkazy od svého krále — měl 
tyto příkazy předat dále členům svého sboru.

Pavlovi bylo svěřeno „evangelium slávy požehnaného Boha“ (1 Tim 
1,11). Každá odchylka od „takto praví Pán“ je odsouzena (Gal 1,8.9). Boží 
zjevené evangelium obsahuje dva hlavní body: (1) Kristovo dílo v dějinách 
(1 Kor 15,1-4) a (2) Kristovo dílo pro člověka a v člověku (Gal 2,16.20; 
Rím 3,21-31; 6,18). Pavlovo evangelium bylo „slovem pravdy“ a „evange
liem o spasení“ (Efez 1,13), byla to pravda o Ježíši Kristu a jeho díle 
záchrany a změny hříšníka. Proto bylo třeba potlačit v efezském sboru 
falešné učení.

Dějiny se však opakují. Problémy efezského sboru se mohou objevit 
v kterémkoli jiném sboru kdekoliv na světě. „Satan doufá, že se mu podaří 
zatáhnout Boží lid ostatků do celkového odpadnutí, které přichází na tento 
svět. Jak se blíží Kristův příchod, vyvine ještě větší úsilí, aby je (lid ostat
ků) svedl. Povstanou lidé, kteří budou vyznávat, že mají nové světlo nebo 
zjevení; budou se však snažit odstranit staré mezníky víry. Jejich učení 
neobstojí před zkouškou Božím slovem, přesto však lidé budou svedeni. 
Objeví se falešné pomluvy a někteří padnou do této léčky... Tento duch 
nebude vždy vystupovat otevřeně proti poselství Božímu, různým způso
bem však bude vyjadřovat nevěru. Každý falešný výrok bude tuto nevěru 
podporovat a posilovat, a tak bude mnoho duší svedeno na nesprávnou 
cestu.“ (5 T 295.296)

Jak rozeznáš, jedná-li se v daném případě o Boží pravdu nebo sata- 
nův svod? Jak poznáš, zdali jsou tvé názory v souladu s biblí?

3. Jestliže jsi přesvědčen, že se někdo mýlí, zatímco ty máš pravdu, 
jaký postoj k němu a jím ovlivněným lidem zaujmeš?



Podstata efezských bludů (1 Tim 1,4)
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1. Jaké ovoce přineslo ono „zabývání se bájemi a nekonečnými ro
dokmeny“? 1 Tlm 1,4; 6,4

Pokud jde o efezské bludy, lze uvést následující:
1. Nemáme dostatek informací, abychom byli schopni přesně určit tato 

falešná učení. Slova v 1 Tim 1,4 nelze totiž jasně vyložit. Není to však nic 
neobvyklého, neboť apoštol Pavel nechtěl popisovat a dávat do popředí 
blud, ale hlásat evangelium.1

2. Báje, kterým bylo vyučováno v Efezu a na Krétě, jsou označeny jako 
„židovské“ (Tit 1,14). Šlo v nich o spory týkající se zákona (1 Tim 1,7; Tit 
3,9). Zdá se tedy, že báje a rodokmeny měly co do činění s alegorickými 
nebo legendárními výklady Starého zákona, které se zaměřovaly na ro
dokmeny patriarchů.

Mnohé rabínské spisy obsahovaly mytologická a fantastická převyprá
vění Starého zákona. Je známo, že od dávných dob rabíni „předli svá 
nekonečná vlákna" na základě toho, co považovali za významná vodítka 
a narážky ve Starém zákoně, brávali z různých biblických rodokmenů jmé
na a vytvořili pak krásná vyprávění. Toto nekonečné předivo příběhů se 
stalo součástí běžných bohoslužeb v synagogách a nakonec i částí talmu
du, známou jako haggada.

3. Je také možné, že efezský sbor zápasil s ranou formou gnosticismu. 
Řekům se nelíbila představa, že nejvyšší Božstvo přichází do nějakého 
styku s hmotou. Proto gnostici učili, že se z Boha postupně vyzářily nižší 
duchovní bytosti („nekonečné rodokmeny“) a nejnižší z nich pak stvořila 
riáš svět.
2? Jaká učení představují v dnešní době zvláštní nebezpečí pro Boží 
-^evangelium?

Úterý 6. července ________ ''  2. úkol



Pravda vzdělává (1 Tim 1,4.5)

VYUČOVÁNÍ BIBLICKÉ PRAVDĚ Středa 7. července I

1. Jaký druh učení by měli křesťané předkládat místo spekulativních 
teorií? 1 Tim 1,4

1 Tim 1,4.5 popisuje ovoce pravého učení evangelia. Jestliže nějaké učení 
přináší jiné plody, můžeme z toho usuzovat, že nepochází od Boha. (Viz 
Mat 7.15-20.)

„Přikázání“ ve verši 5 je totožné s příkazem, který měl Timoteus uložit 
některým členům efezského sboru, aby neučili odchylným naukám (verš 3).

Láska neničí, ale vzdělává (1 Kor 13,4—7). „Blaze těm, kdo mají čisté 
srdce, neboť oni uzří Boha“ (Mat 5,8). Svědomí lze definovat jako schop
nost člověka vnitřně si uvědomit morální kvalitu svých vlastních činů. Toto 
vědomí může být ovlivňováno Duchem svátým nebo satanem. Je však na 
nás, kterému hlasu dáme přednost. Falešné učení bylo příčinou rozdělení, 
pokrytectví a mnoha jiných duchovních problémů. Nádherným povahovým 
rysem křesťanského myslitele je upřímnost. Je upřímný ve své touze na
lézt pravdu a ve své touze tuto pravdu dále sdělovat.
3. Co máme činit, abychom správným způsobem představili Boha 

a jeho pravdu?

Poslední větu verše lze přeložit takto: „které podporují spíše rozepře než 
na víře založenou službu, kterou vyžaduje Bůh.“ Slovo, které se překládá 
jako „služba", může také znamenat „pořádek“, „plán" nebo „výchovu“. Pra
vé učení evangelia plodí věrné služebníky, jejichž život je v souladu s Bo
žím plánem. Falešní učitelé vytvářeli otázky a teorie, které nesloužily k bu
dování víry posluchačů. „Zdravé učení" (1 Tim 1,10) buduje víru. Kristovo 
učení neústí do „prázdných řečí“ (verš 6), ale vede k „pravé zbožnosti“ 
(1 Tim 6,3). .

2. Co bylo cílem Timoteova jednání s falešnými učiteli?
1 Tim 1,3.5 (král.)
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čtvrtek 8. července 2. úkol J
Z

Účel zákona (1 Tím 1,6-11)

1. Které dva základní nedostatky měli tito takzvaní učitelé? 1 Tim 1,7

Apoštol Pavel naléhal na Galatské, aby se vrátili k čistotě evangelia 
(Gal 1,6—9). Satan „svádí mnohé vyznavače křesťanství, aby pod zámin
kou, že ctí Krista, nedbali mravního zákona a učili, že jeho předpisy lze 
beztrestně přestupovat. Je povinností každého Božího služebníka, aby se 
pevně a rozhodně postavil proti takovým, kteří převracejí víru, a nebojácně 
slovem pravdy odhaloval jejich bludy.“ (Skutky apoštolů, str. 254)
2. Jak bys vysvětlil pravý účel zákona? 1 Tim 1,8-11

Používat zákon správně neznamená vést kvůli němu marné a bezcenné 
hádky. „Zákon není určen pro spravedlivého" (1 Tim 1,9). Proč ne? Cožpak 
křesťané už nepotřebují zákon? Cožpak jsou vždy poslušní? Účelem Boží
ho zákona je ukázat na hřích (Řím 3,20; 6,23; 7,7), který je v srdci člověka, 
a vést hříšníka ke Kristu jako k jedinému Zachránci (Gal 3,24). Jestliže Pán 
Ježíš vládne v srdci věřícího, ten je pak naplněn Duchem svátým, vyhýbá 
se hříchu (1 Jan 3,3-9) a satan mu neuškodí (1 Jan 5,18). Takoví lidé tedy 
nejsou odsouzeni zákonem (Řím 8,1). Zákon je stále měřítkem jejich spra
vedlnosti, ale Kristův dokonalý příklad překonává zákon jako měřítko a jeho 
přítomnost odstraňuje odsouzení ze strany zákona. „Jako oběť za hřích 
poslal svého vlastního Syna v těle, jako má hříšný člověk, aby na lidském 
těle odsoudil hřích, a aby tak spravedlnost požadovaná zákonem byla napl
něna v nás, kteří se neřídíme svou vůlí, nýbrž vůlí Ducha“ (Řím 8,3.4).

3. Jaké podmínky musíme každý den splnit, aby Duch svátý mohl být 
v našem srdci stále přítomen?



3. Jaký je vztah mezi Božím zákonem a evangeliem?

5. Které z moderních názorů na Boží zákon nejsou v souladu s biblí?

Shrnutí

Začátek soboty: 21.10
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VYUČOVÁNÍ BIBLICKÉ PRAVDĚ Pátek 9. července

Vedoucí sboru v Efezu měli učit pouze poselství, jež bylo Pavlovi zjeveno 
a které Pavel učil Timotea. Někteří vedoucí v efezském sboru však byli 
ovlivněni židovským a řeckým myšlením, které nebylo v souladu s evange
liem. Bludu lze čelit pravdou a důsledným křesťanským životem. Boží ne
měnný zákon měl být představen ve správném světle. Věřící se měli povznést 
nad „prázdné řeči" falešného učení, dosáhnout vyšší úrovně duchovního 
života a v Kristu se setkat s Boží milostí.

6. Tvůj soused žije se svojí přítelkyní, se kterou však není sezdán. Má 
zájem dozvědět se něco o tvém náboženství a chce s tebou studovat 
bibli. Kdy a jak bys s ním hovořil o požehnání a výhodách křesťanského 
životního stylu, včetně mezilidských vztahů a rodiny?

4. V 1 Tim 1,9 čteme: „(Víme,) že zákon není určen pro spravedlivého.“ 
Kdo je spravedlivým člověkem? Jak se stane spravedlivým? (Viz 1 Jan 
2,29; 3,7.) Je Boží zákon ještě měřítkem spravedlnosti takového člově
ka? Pokud ano, co tedy verš 1 Tim 1,9 znamená?

2. Jak bys druhému vysvětlil účel či místo Božího morálního zákona ve 
svém životě?

Doporučené studium

Prostuduj si následující biblické texty a vlastními slovy vysvětli důležitost 
a trvalost Božího zákona v životě křesťana: Žalm 19,8-145; 119,1-16. 
Máš-li možnost, prostuduj si v 1. svazku Vybraných poselství kapitolu „Kris
tova spravedlnost v zákoně“ (1 SM 236-241).

Diskusní otázky
1. Ve kterých oblastech není tvá víra tak pevná, jak by měla být?



KÁZÁNÍ A OBRANA
EVANGELIA

1 Tím 1,12-20
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Základní text
„Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného souhlasu: Kristus Ježíš 
přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já k nim patřím na prvním mís
tě.“ (1 Tim 1,15)

Základní myšlenka
Bůh Pavlovi odpustil jeho hříchy a uschopnil ho k sebeobětavé služ
bě, která přinesla ovoce. Tato skutečnost by nás měla povzbudit, 
abychom zůstali věrni Božímu povolání.

Na počátku 50. let našeho století probíhal ve Spojených státech proces proti 
sovětským špiónům, manželům Rosenbergovým, kteří byli nakonec odsou
zeni k trestu smrti za vlastizradu Spojených států amerických. Na konci 
soudního přelíčení, ve své závěrečné řeči, prohlásil obhájce manželů Ro- 
senbergových: „Ctihodný soude, to, co moji klienti chtějí, je spravedlnost.“

Soudce Kaufman, který soudu předsedal, odvětil: „Soud vám dal, oč 
jste žádali — spravedlnost! Vy však ve skutečnosti chcete milost. Ale 
tento soud nemá právo vám tuto milost udělit.“

Je skutečně velký rozdíl mezi pozemským soudem a Božím soudem. 
Kdyby apoštol Pavel nebo kdokoliv jiný měl obdržet na nebeském soudu 
pouze spravedlnost, byl by odsouzen k věčné smrti. Je to však zásluhou 
Kristovy oběti na kříži, že se milost může právem vztahovat i na nás.

waa.ei aa, áam



Kristova zachraňující milost (1 Tim 1,12)
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Neděle 11. července

— obdržel od Ježíše Krista sílu; Pán Ježíš nikdy nedává úkol, aniž by 
současně neposkytl sílu k jeho plnění.

- Pán Ježíš ho povolal, i když toto povolání bylo povoláním ke službě a ne 
ke slávě;

2. Co znamená „být povolán“ Pánem Ježíšem? Jan 1,43 (Srovnej 
s Jan 20,21.22.) Jak uschopňuje Ježíš Kristus své učedníky pro 
službu? Mat 10,1.5; Skut 1,8; 2,4

Apoštol Pavel se sám považoval za příklad zachraňující a uschopňující 
milosti Pána Ježíše. Studujeme-li Pavlovu zkušenost (viz Skut 9,1-22; 
22,1-21; 26,9-18), chápeme, že apoštol byl vděčný a děkoval Kristu za to, 
že:

— byl Pánem Ježíšem vyvolen;

KÁZÁNÍ A OBRANA EVANGELIA

„Největší dílo, nejvznešenější úsilí, do kterého se člověk může zapojit, je 
ukazovat hříšníkům na Beránka Božího. Praví služebníci jsou Božími spo
lupracovníky při uskutečňování jeho záměrů. Bůh jim říká: Běžte, učte 
a kažte Krista. Vyučujte a vzdělávejte všechny, kteří neznají Boží milost, 
dobrotu a slitování. “ (GW 18.19)

Apoštol Pavel si byl vědom vzácné přednosti hlásat evangelium a to bylo 
hnací silou jeho služby. Proto také mohl napsat takové dopisy, mezi něž . 
patří 1. list Timoteovi. Každý kazatel nebo služebník by si měl uvědomit, že 
mu bylo svěřeno nádherné dílo zvěstování Boží slávy.
1. Co pro Pavlův život a službu znamenal Ježíš Kristus? 1 Tim 1,12

- Ježíš Kristus mu důvěřoval, přestože byl kdysi velkým pronásledovate
lem křesťanů;



Z rouhače se stal věřící (1 Tim 1,13)

4. Jak se v tvém životě projevila Boží milost a slitování?
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Pondělí 1-2, července 3. úkol

Pavel se zmiňuje o svém životě ne proto, aby vyzdvihoval svoji temnou 
minulost, ale aby poukázal na Boží moc, která může zachránit i toho nej
většího odpůrce Pána Ježíše. Apoštol používá tři výrazy, které popisují 
jeho bývalé postoje k Ježíši Kristu a ke křesťanům — rouhač, pronásledo
vatel, násilník.

Ve Starém zákoně bylo rouhání trestáno smrtí (viz 3 Moj 24,10-23; Mat 
26,65.66). Pán Ježíš nejen odpustil, ale učinil Pavla apoštolem, vyslan
cem toho evangelia, proti kterému se dříve snažil bojovat. Proto Apoštol 
Pavel pociťoval velikou vděčnost a chválil Pána. Přemýšlení o minulosti 
pomáhalo Pavlovi (1) zůstat pokorným; (2) posilovalo jeho vděčnost; (3) 
inspirovalo ho k větší službě; (4) bylo stálým zdrojem povzbuzení těm, 
kteří naříkali nad svou minulostí.

Ten, který je mocnější než satan, vyvolil Saula, aby zaujal místo umu
čeného Štěpána, aby kázal a trpěl pro Boží jméno a aby dále šířil dobrou 
zprávu o záchraně v Kristově krvi. (Srovnej s EW 199.)

2. Z jakého důvodu došel Pavel slitování? 1 Tim 1,13

Pavel pronásledoval křesťany z nevědomosti. Ve starozákonní službě ve 
• svatyni se smíření nevztahovalo jen na hříchy úmyslné vzpoury (viz 4 Moj 

15,30). Hříchy, které byly spáchány z nevědomosti, nedbalosti, ale i vědo
mě, mohly být odpuštěny. (Srovnej s 3 Moj 4,13-15.22-31; 5,15-17; 6,1-6 
[5,20-25 král.].) Zdá se, že se na tomto místě projevuje Pavlův židovský 
původ (srovnej s Žid 10,26-31). Pavel po svém setkání s Pánem Ježíšem 
upustil od své nevěry.
3. Proč nemůže být odpuštěno „rouhání proti Duchu svátému“ Mat 

12,31?

1. Jakým směrem se ubíral Pavlův život předtím, než došlo k jeho 
setkání s Pánem Ježíšem? 1 Tim 1,13; Skut 9,1.2; 22,4; 26,9-11



Milost, víra a láska (1 Tim 1,14)
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K A Z Á Ní A OBRANA EVANGELIA Úterý 13. července

Víra se stala charakteristickým znakem Pavlova přátelství s Pánem Ježí
šem. Pavel obdržel Boží milost a v jeho životě se projevila Ježíšova láska.

4. Jaký je rozdíl mezi láskou Ježíše Krista a tím, co svět považuje za 
lásku?

1. Jak apoštol Pavel popisuje milost, kterou mu Pán Ježíš projevil?
1 Tim 1,14 (Srovnej s 1 Kor 1,4-7.)

Ježíš Kristus odpustil Pavlovi i přes jeho minulost (1 Tim 1,13). Mnoho set 
let před dobou apoštola Pavla zjevil Bůh svoji povahu Mojžíšovi (2 Moj 
34,6). Slitování a milost byly vždy znakem Božího jednání s padlým lid
stvem. (Srovnej s 2 Tim 1,9.) Protože Mesiáš nesl hříchy všech lidí (1 Jan 
2,2), je zachraňující milost nabídnuta všem; zachráněni však budou jen ti, 
kteří jsou ochotni přijmout tuto milost (Řím 5,17).

2. Jakou úlohu hrají při záchraně naše vlastní skutky? Tit 3,5 (Řím 
3,20; 11,6; Efez 2,8—10; 2 Tim 3,17)

Termín „skutky zákona“ se v Pavlových spisech vztahuje na skutky, kterými 
si člověk chce zasloužit Boží přízeň. Takové skutky však člověka neza
chrání. Jedině milost Boží zachraňuje člověka z hříchu. „Skutky víry“ jsou 
však důležité — ne proto-, že by nás mohly zachránit; jsou však projevem 
toho, že jsme přijali Boží zachraňující milost. Jestliže naše křesťanská 
zkušenost postrádá skutky víry (včetně poslušnosti Božího zákona), je to 
svědectví toho, že nejsme zachráněni milostí. Jakub píše: „Já ti ukážu svou 
víru na skutcích" (Jak 2,18). Proto nás také Pán Bůh bude soudit podle 
našeho jednání (Zj 22,12).

„Ať nikdo nehlásá myšlenku, že člověk má malý nebo žádný podíl ve 
velkém díle vítězství, protože Bůh nemůže udělat nic pro člověka, který 
s ním nespolupracuje.“ (1 SM 381)

3. Co se dále — vedle zachraňující milosti — projevilo v Pavlově živo
tě? 1 Tim 1,14



Slitování pro největšího z hříšníků (1 Tím 1,15—17)

1. Jak se apoštol Pavel hodnotí v porovnání s druhými? 1 Tim 1,15
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Středa 14. července 3. úkol

Pavel se nechce stavět do popředí a upozorňovat na sebe. Tím, že se 
srovnává s druhými a považuje je za lepší, zdůrazňuje jednu důležitou sku
tečnost — Ježíš přišel na tento svět, aby hříšníkům přinesl dokonalé spa
sení (Žid 7,25). I Pavla, který se považoval za beznadějný případ, Ježíš 
zachránil. On je mocen zachránit všechny lidi — i tebe! (Viz Jan 3,16.)

Skutečně obrácený křesťan nikdy neztratí vědomí vlastní nehodnosti, 
které prožil, když poprvé podřídil svoji vůli Pánu Ježíši. Ví, že bez každo
denní přítomnosti Boží moci by jeho život nevykazoval rysy křesťanského 
charakteru. „Čím blíže přicházíme ke Kristu a čím jasněji poznáváme čis
totu jeho povahy, tím plněji chápeme závažnost hříchu a tím méně bude
me chtít vyvyšovat sami sebe. Lidé, které Pán Bůh považuje za svaté, se 
nevychloubají vlastní dobrotou.“ (Kristova podobenství, str. 91)
2. Proč apoštol Pavel obdržel takovou milost a slitování? 1 Tim 1,16

Pavel je příkladem toho, co činí pro hříšníka spasitelná milost Pána Ježíše. 
V Pavlově životě se projevila Ježíšova stálá milost a trpělivost. Apoštol je 
„typem" všech hříšníků; byl živým důkazem toho, že Boží milost může 
změnit jakéhokoliv hříšníka. Proto je hned v následujícím verši vyjádřena 
chvála: „Králi věků, nepomíjejícímu, neviditelnému, jedinému Bohu buď 
čest a sláva na věky věků“ (1 Tim 1,17). Podobným způsobem bude Boha 
chválit i jeho lid (Zj 4,10.11; 7,9-12).
3. Proč si je křesťan, který prožívá posvěcení, stále vědom své vlastní 

hříšnosti a závislosti na Pánu Ježíši?



Výzva k Timoteovi (1 Tim 1,18-20)
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Čtvrtek 15. července

Hlásat víru nestačí, musíme ji prožívat! Hlásání evangelia se mine účin
kem, jestliže život mluvčího nebude v souladu se zásadami Ježíše Krista. 
Křesťanské svědectví není pouhé mluvení, je to způsob života, v němž se 
projevuje Kristova moc.

3. Jaký postoj zaujal apoštol k těm, kteří ztroskotali ve víře?
1 Tim 1,20

Pavel pravděpodobně poukazuje na předpovědi, které se udály při odděle
ní Timotea pro službu a které popisovaly jeho budoucí oddanost a úspěch 
ve službě (viz Skut 16,2). Tato slova mohou také znamenat, že Timoteův 
„úkol“ napravovat falešné učitele byl schválen Bohem prostřednictvím pro
roků, kteří byli v církvi.

2. Které dvě duchovní kvality měl Timoteus chránit a zachovat?
1 Tim 1,19

Hymenaios a Alexandr pohrdli „dobrým svědomím“ a zásadami křes
ťanské víry. Pravděpodobně se jedná o stejného Hymenaia, o kterém se 
zmiňuje 2 Tim 2,17. Alexandr je možná onen kovář, o němž se píše 
v 2 Tim 4,14 (srovnej se Skut 19,33.34).

Slova „...které jsem vydal satanu“ (verš 20) by měla být vykládána 
v souvislosti s 1 Kor 5,3-5, kde se popisuje církevní kázeň, kterou měl 
korintský sbor uložit tomu, kdo veřejně zhřešil. „Tito muži odpadli od evan
gelijní víry a zachovali se vzdorně vůči Duchu milosti tím, že Pavlova 
překrásná zjevení připisovali satanově moci. Odmítli pravdu, byli naplněni 
nenávistí vůči pravdě a snažili se zničit jejího věrného obhájce.“ (7 BC 
912, komentář Ellen Whiteové)
4. Za jakých okolností je nutné, aby církev vyloučila svého člena?

V jakém duchu by se toto opatření mělo provádět?

KÁZÁNÍ A OBRANA EVANGELIA

1. K čemu a proč apoštol vyzývá Timotea? Proč byla tato výzva pro 
Timotea důležitá? 1 Tim 1,18



3. Jak mohu lépe a účinněji hovořit a svědčit o Boží nabídce záchrany?

Začátek soboty: 21.04

24

Pátek 16. července 3. úkol

3. Jaký je rozdíl mezi dobrým a špatným svědomím? (Viz 1 Tim 1,19.) Jak 
se může špatné svědomí změnit na dobré?

2. Boží milost je nekonečná. Existují nějaké okolnosti, kdy tuto milost ne
můžeme obdržet?

2. Co se musí ještě v mém životě změnit, abych byl lepším svědectvím 
o Boží zachraňující moci?

Shrnutí

Apoštol Pavel popisuje vlastní zkušenost proto, abychom porozuměli a více 
si vážili moci evangelia, která může změnit i ten nejhorší život. Pavel vy
jadřuje svoji upřímnou vděčnost za odpuštění, milost a trpělivost Pána Je
žíše. Apoštol, který si je vědom své osobní spásy, vyzývá Timotea, aby si 
uchoval víru a zůstal věrným bojovníkem pro Krista.

Diskusní otázky:
1. Pavel neznal pravdu v době, kdy pronásledoval křesťany. Je tedy správ

né, že se označil za „prvního z hříšníků“? Nejsou snad ti, kdo hřeší 
vědomě, vinni ve větší míře?

Doporučené studium

Prostuduj si Pavlovu obhajobu před Agrippou — Skut 26. kapitola. V knize 
Skutky apoštolů si prostuduj kapitolu ,Z pronásledovatele učedníkem“ (str. 
76-82).

Otázky k zamyšlení:

1. Jakou změnu přinesla do mého života Kristova milost?



tai, w

MODLITBA, SKROMNOST
A VZTAHY

1 Tím 2. kapitola

25

Základní text
„Chci tedy, aby se muži všude ve shromáždění modlili, pozvedajíce 
ruce v čistotě, bez hněvu a hádek.“ (1 Tim 2,8)

Základní myšlenka
Modlitba, skromnost a poddání se cele vůli Pána Ježíše jsou základní 
prvky života víry.

Charles H. Spurgeon, známý anglický kazatel 19. století, dokázal při svých 
kázáních zaujmout a udržet pozornost velkého množství lidí. Jednou prová
zel několik návštěvníků chrámem, kde pravidelně kázal. Poté, co si pro
hlédli hlavní sál, řekl jim: ,A teď vám ukážu naše ústřední topení." Návštěv
níci byli velmi překvapeni, když je zavedl do místnosti, kde se shromáždilo 
na čtyři sta lidí, aby se společně modlili.

Pán Ježíš pociťuje lítost nad vlažností své církve v posledních dnech. 
„Vím o tvých skutcích; nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo 
horký!“ (Zj 3,15) Pro tuto duchovní nemoc však existuje lék — každý sbor 
by měl mít takové „ústřední topení“, které ukázal Charles H. Spurgeon 
svým hostům. Pravidelná společná modlitba dokáže oživit duchovní život 
církve. Místo chladu či vlažnosti ve vzájemných vztazích se společenství 
bude moci těšit vzájemné úctě a lásce. Formalismus, zajišťování pouhého 
provozu sboru a snaha o vnější dojem ustoupí před žárem Ducha svátého 
a obnovující láskou Pána Ježíše.



Přímluvná modlitba v církvi (1 Tim 2,1.2)
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Neděle 18. července 4. úkol

3. Jestliže Bůh nezasáhne, aby zabránil nespravedlnosti, znamená to, 
že naše modlitby za vládce nebyly vyslyšeny? Svoji odpověď po
depři biblickým svědectvím.

Co zmůže modlitba za ty, na které nemůžeme mít vliv? Má smysl, aby se 
pokorní křesťané, bez jakéhokoli vlivu, modlili za „vládce a za všechny, 
kteří mají v rukou moc" (1 Tim 2,2)? Zcela určitě naše modlitby ovlivňují 
náš vlastní život. Pán Ježíš nás vyzývá k modlitbě za druhé lidi proto, aby 
naše srdce došla smíření s Bohem. Smíření s Bohem se projevuje i ve 
vztahu k bližním.

Modlíme se za druhé hlavně proto, abychom získali požehnání pro 
sebe? Mají vládcové požehnání z našich modliteb? Cožpak Pán nečiní 
svoji vůli ještě dříve, než se začneme modlit? Proč se tedy za ně máme 
modlit? Mění naše modlitby Boha a jeho vůli? (Srovnej s Mal 3,6; Žid 
13,8.)

Bůh se rozhodl, abychom s ním spolupracovali v plánu záchrany. Přes
tože Duch svátý pracuje na záchraně těch, kdo se nedostali do styku 
s křesťanskými učiteli (Rím 2,11-16), Pán Ježíš nám nařizuje, abychom šli 
do celého světa a kázali evangelium (Mat 28,19.20). Naše úsilí požehna
né Bohem přinese ovoce v podobě mnoha zachráněných, kteří by jinak 
byli ztraceni. Tak je tomu i s našimi modlitbami — mají svůj význam! Bůh 
žehná misionářům, oslovuje a vede panovníky a ztracení lidé jsou přitaho
vání k Pánu Ježíši, protože se za ně modlíme. (Srovnej s knihou Vítězství 
lásky Boží, str. 375.)
2. Prostuduj si následující biblické pasáže o tom, jak Boží zásah změ

nil příkazy panovníků.
Dan 2,17-33.46-48
Dan 3,19-25
Dan 10,2-14
Skut 12,1-14

1. Jaký druh modliteb má Timoteus podporovat v efezském sboru?
Proč? 1 Tim 2,1.2 (Srovnej s 1 Petr 2,17 a Řím 13,1.)



Výkupné za všechny (1 Tim 2,3-7)

1. Proč se máme modlit za všechny lidi? 1 Tim 2,3.4

27

Pondělí 19. červenceMODLITBA, SKROMNOST A VZTAHY

Spojení „všichni lidé" (verš 4) zahrnuje i nevěřící. Máme se modlit nejen za 
ty, kteří jsou nám nebo církvi nakloněni, ale i za své nepřátele. V církvi
1. a 2. stol, po Kr. se vyskytli gnostičtí učitelé, podle nichž někteří lidé obdr
želi zvláštní božskou jiskru života, zatímco druzí nejsou schopni těšit se 
z plnosti spásy. Pokud se toto falešné učení objevilo i v efezském sboru, 
rada apoštola Pavla Timoteovi je dobrou odpovědí. Protože všichni mají 
stejnou nabídku záchrany, máme se za všechny modlit. (Viz také 7 T 
14.15.)

2. Na které dvě oblasti služby Pána Ježíše apoštol Pavel poukazuje?
1 Tim 2,5.6

Falešné gnostické učení, které začalo v 1. stol, po Kr., tvrdilo, že mezi 
člověkem a Bohem existuje velké množství prostředníků. Apoštol Pavel 
však zdůrazňuje, že je pouze jeden Prostředník — ten, který zemřel za 
hříchy všech lidí. Pán Ježíš je náš „přímluvce u Otce“, protože „je smírnou 
obětí za naše hříchy, a ne jenom za naše, ale za hříchy celého světa“ 
(1 Jan 2,1.2).

Pavlovo poselství je nadčasové. I v dnešní době existuje mnoho křesťa
nů, kteří věří v přímluvnou službu „svátých“ — nesmrtelných duší v nebi. 
Apoštol Pavel učil, že pouze Bůh je nesmrtelný (1 Tim 6,16) a že jedině 
Pán Ježíš svojí prostřednickou službou může lidem přivlastnit své záslu
hy, které vydobyl na Golgatě.

Jiní lidé zase učí, že pouze ti, které Bůh určil k záchraně, jsou schopni 
přijmout Kristovu milost. Bible však říká, že Ježíš Kristus nesl hříchy 
všech a že „chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu“ (1 Tim 
2,4). Všichni, kteří chtějí, mohou být zachráněni, protože Pán Ježíš „zaku
sil smrt za všecky" (Žid 2,9).

3. Jak uplatňuješ biblický text Mat 5,43—48 ve svém životě? Prožil jsi 
s ním nějakou zkušenost?



Sjednoceni modlitbou (1 Tim 2,8)

1. V jakém stavu mysli a srdce se mají lidé společně modlit? 1 Tim 2,8
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Úterý 20. července - ■ ‘ 4. úkol

Věřící se mají modlit za všechny lidi — muže i ženy. Bůh chce zachránit 
celé lidstvo bez rozdílu pohlaví, národnosti a rasy. Ve verši 3 však apoštol 
dává jistou radu mužům a pak se obrací k ženám (verše 9-11).

Verš 8 lze přeložit: „Chci tedy, aby se muži modlili na každém místě 
s pozvednutýma rukama v čistotě, bez hněvu a hádek.“ Má se za to, že 
fráze „na každém místě“ znamená každé místo při veřejné bohoslužbě. 
Někteří vykladači jdou ještě o krok dále a tvrdí, že pouze muži by měli 
vést modlitbu při bohoslužbách. Biblický text však nic takového neříká. 
Pouze ukazuje, že muži — ať už se modlí kdekoli v přítomnosti druhých — 
mají k modlitbě přistupovat určitým způsobem.

Fráze „bez hněvu a hádek" naznačuje přítomnost druhých lidí. Možná, 
že se mezi efezskými křesťany vyskytly spory o to, jakou úlohu mají muži 
jako duchovní vůdci doma nebo v církvi. Možná byli unešeni hněvem 
a hádkami v době, kdy měli vést modlitbu.
2. Jak rozumíš frázi „pozvedajíce ruce v čistotě“ (1 Tim 2,8)?

Ruce nejsou nikdy čisté (svaté), není-li čisté srdce. Svatost srdce je ne
dílnou součástí křesťanské zkušenosti. (Viz 1 Petr 1,2; Žid 12,14.) Apoštol 
neříká, že pro modlitbu je podstatné doslovné pozvednutí rukou. Důležitý 
však je duchovní stav člověka, který se modlí. Pavel chce říci, že muži, 
kteří vedou modlitbu, tak mají činit v pokoře srdce před Bohem a ne se 
dohadovat o tom, jakou úlohu má mít duchovní vůdce.



Nevhodný oděv snižuje bohoslužbu (1 Tim 2,9.10)
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MODLITBA, SKROMNOST A VZTAHY  Středa 21 . července

1. Jakým chováním a způsoby se mají ženy vyznačovat pří bohosluž
bě? 1 Tim 2,9

Někteří parafrázují verš 9 takto: „Chci, aby se ženy oblékaly střízlivě, pro
stě a s dobrým vkusem; ne vyumělkovanými módními účesy, zlatém nebo 
perlami nebo drahými oděvy.“

„Bible učí střídmosti v odívání. 'Rovněž ženy ať se oblékají slušně 
a zdobí se prostě a střízlivě.' (1 Tim 2,9) Tento text zapovídá okázalost 
oděvu, křiklavé barvy, přílišné zdobení. Vše, co přitahuje pozornost k člo
věku nebo vyvolává obdiv, se neslučuje se střídmým odíváním, které 
doporučuje Boží slovo.“ (MH 287)

Apoštol Pavel zároveň nespojuje ošumělý, otrhaný zjev se svatostí 
a čistotou. Ani nevylučuje pěkné oděvy. Text 1 Tim 2,8 platí také i pro 
ženy, které vedou modlitbu; stejně tak i verš 9 platí pro muže a situace, při 
kterých se chtějí modlit k Bohu, ale nejsou vhodně oděni.

Verše 1-7 zdůrazňují, že se věřící mají modlit za všechny lidi. Verš 8 radí 
mužům, aby se modlili se svátou myslí „bez hněvu a hádek“. Zřejmě byly 
modlitební zvyky v efezském sboru předmětem nedorozumění a sporů. 
První slovo verše 9 v řečtině znamená „podobně, stejně, rovněž“. Stejným 
způsobem mají k modlitbě přistupovat i ženy, ale vhodně oblečeny.

Text naznačuje, že se některé ženy účastnily duchovních aktivit sboru, 
ale neměly k nim správný postoj a byly nevhodně oblečeny. Někteří gno
stičtí učitelé podporovali myšlenku, že ženy mají vyšší duchovní síly 
a jsou schopny předat církvi zvláštní poselství. Představte si, jak toto uče
ní mohlo ovlivnit modlitební život a duchovní aktivitu církve!

2. Jak se mají křesťanské ženy oblékat? Proč? 1 Tim 2,9.10 (Srovnej 
s 1 Petr 3,1-4.)



Konkrétní problém a inspirovaná rada (1 Tim 2,11.12)
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Čtvrtek 22. července 4. úkol

1. Jaký postoj k poučení měly zaujmout křesťanské ženy v efezském 
sboru? 1 Tim 2,11

Apoštolovo „nedovoluji“ (verš 12) naznačuje, že se jedná o určitou konkrét
ní situaci efezského sboru. Z bible známe příklady zbožných žen, které 
vyučovaly nebo dosáhly vedoucího postavení, ke kterému je povolal Bůh: 
Debora (Soud 4,4), Chulda (2 Par 34,22) dcery Filipa, kazatele evangelia 
(Skut 21,9) a Priscilla (Skut 18,26; Řím 16,3).

V efezském sboru však o autoritativní postavení učitele usilovaly ženy, 
které neměly poznání a nebyly vedeny Bohem. Řecké sloveso „mít moc 
nad“ se patrně vztahuje k nesprávnému uplatňování autority (srovnej 
„vládnouti nad" — král.). Právě tyto ženy měly „mlčet“. Samozřejmě mohly 
aktivně přispívat k bohoslužbě, ale mělo se to dít v duchu spolupráce.

Zdá se, že tento konkrétní problém efezského sboru nezahrnoval obec
nou otázku, zda ženy mají právo vyučovat a zaujímat vedoucí úlohu v cír
kvi. V Efezu se jednalo o některé svárlivé ženy, které chtěly získat autoritu 
a vládu nad muži. Samozřejmě, že totéž dnes platí pro i muže.

Řecké slovo překládané jako „mlčky“ znamená „klidným způsobem“. Stejné 
slovo je použito ve verši 2; věřící se měli modlit za to, aby mohli „žít tichým 
a klidným životem". To neznamenalo, že měli žít v tichosti, mlčky. V efez
ském sboru byly některé ženy, které se chovaly hlučně a narušovaly tím 
bohoslužbu.

Fráze „s veškerou podřízeností“ (verš 11) znamená pokoru, poddaj
nost. Pavel zde používá slovo „veškerou“ (všemožným způsobem), a to se 
vztahuje i na chování mladších vdov v Efezu, které si zvykly „chodit po 
návštěvách... a mluvit, co se nepatří" (kap. 5,13).
2. Jak apoštol zdůvodňuje, že jisté ženy nemají mít v efezském sboru 

dominantní úlohu? 1 Tim 2,12-15
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MODLITBA, SKROMNOST A VZTAHY Pátek 23. července

Doporučené studium

V knize Patriarchové a proroci si prostuduj str. 22.29-33, které se týkají 
tematiky 1 Tim 2,13-15. Máš-li možnost, prostuduj si str. 484 ve 3. svazku 
Svědectví pro církev (3 T 484) a následující strany v knize Adventistický 
domov: AH 99.100.211.212.215.231.

Jak bys vysvětlil 1 Tim 2,13-15? Uvažuj nad následující možností:
Tyto verše zcela určitě mají podpořit Pavlovu radu, že by svárlivé ženy 

v Efezu neměly získat autoritu. Jako první argument apoštol uvádí, že 
„první byl stvořen Adam a pak Eva“ (verš 13). Zeny v efezském sboru by 
měly ustat ve své rozkladné činnosti, protože Eva nebyla stvořena proto, 
aby vládla nad mužem. Také způsob, jakým byla stvořena, poukazuje na 
její rovnost s Adamem, ne na její nadřazenost.

„Eva byla stvořena ze žebra, vyňatého z boku Adamova, což značí, že 
ho nemá ovládat jako hlava, ani být jemu podřízena jako méněcennější, 
nýbrž že mu má stát po boku jako rovný s rovným, být jím milována 
a chráněna.“ (Patriarchové a proroci, str. 22)

Pavlův druhý argument (verš 14) zdůrazňuje, že satanem byla svedena 
Eva, ne Adam. Apoštol se nesnaží určit stupně viny, ale poukazuje na 
nebezpečí úplné vzájemné nezávislosti mezi mužem a ženou. Eva byla 
oklamána, protože cítila, „že je dost moudrá a silná, aby poznala zlo a če
lila mu“ (Patriarchové a proroci, str. 28). Kdyby však zůstala Adamovi 
nablízku, nebyla by tak zranitelná. Některé ženy v Efezu udělaly mnohem 
větší chybu — osvojovaly si duchovní nadřazenost a nezávislost.

„Poté, co Eva první zhřešila, Hospodin prohlásil, že Adam bude nad ní 
vládnout (1 Moj 3,16). Měla být podřízena svému muži a to mělo být 
součástí zlořečení.“ (3 T 484)

Bible nás učí, že Pán Ježíš zachraňuje lidské vztahy ze zlořečenství 
hříchu. I když „manžel a otec je hlavou rodiny," „žena by měla zaujmout 
postavení, které pro ni Bůh původně zamýšlel, být muži rovnocennou 
(partnerkou).“ Měla by „stát po jeho boku a věrně plnit své povinnosti, 
jakož i on má věrně plnit své povinnosti.“ (AH 211.231) Přestože zloře
čenství stále poznamenává ženy (1 Moj 3,16), mohou i ony získat dar 
spasení za stejných podmínek, jaké mají druzí (1 Tim 2,15).

Shrnutí
Máme se modlit za všechny lidi, protože Ježíš Kristus za všechny zemřel. 
Bůh svěřil muži i ženě určité životní úlohy, to však neznamená, že by měli 
být jeden druhému nadřazeni. To, jaké má muž nebo žena postavení v cír
kvi, mělo by z velké míry záviset na jejich osobních schopnostech.

Začátek soboty: 20.57
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1 Tim 3. kapitola
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9,9a

Základní text
„Ale píši ti to pro případ, že bych se opozdil, abys věděl, jak je třeba si 
počínat v Božím domě, jímž je církev živého Boha, sloup a opora prav* 
dy.“ (1 Tim 3,14.15)

Základní myšlenka
Vedoucí v církvi mají být duchovně a morálně bezúhonní, neboť církev 
je „Božím domem“, „sloupem a oporou pravdy“ (1 Tim 3,15).

Apoštol Pavel cestoval od města k městu a ustanovoval v jednotlivých sbo
rech starší (Skut 14,23). O koho se jednalo? Za co byli odpovědní a co se 
od nich požadovalo? V 1 Tim 3. kapitole je použit termín „biskup“, který se 
v Novém zákoně vyskytuje střídavě spolu s termínem „starší“. Biskup nebo 
starší byl v církvi 1. století služebníkem, pastýřem; nejednalo se tedy o cír
kevního hodnostáře, jak tomu bylo později v církevních dějinách. 1 Tm 
3. kapitola se také zmiňuje o diákonech (jáhnech); jednalo se o pomocné 
pracovníky v církvi (sboru), kteří byli vybráni proto, aby se kazatelé mohli 
plně věnovat hlásání evangelia (srovnej se Skut 6,1-6).

Požadavky, které měla církev 1. století na své vedoucí, jsou i v dnešní 
době stále platné. Proto se jimi chceme zabývat v následujícím týdnu.



Krásný úkol (1 Tim 3,1)
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VEDOUCÍ V CÍRKVI Neděle 25. července

1. Povšimni si, že termíny „biskup“ a „starší“ Jsou v Novém zákoně 
používány střídavě a označují totéž:

BISKUPOVÉ

Skut 20,28
~ 1 Tim 3,2

Tit 1,7

V době apoštola Pavla byli biskupové/starší ustanovenými duchovními 
správci jednotlivých sborů. V pozdějších stoletích se z biskupů stali dohlíži- 
telé nad staršími. Jejich vedoucímu se pak dostalo takové autority, že se 
vlastně stal církevním vládcem. Tento způsob církevní správy však není 
založen na biblickém základě. (Srovnej s Mar 10,42—45.)

2. Má člověk toužit po tom, aby se stal duchovním vůdcem v církvi?
1 Tim 3,1

STARŠÍ

Skut 20,17

1 Tim 5,17.19 

Tit 1,5

„Věrnáť jest řeč, žádá-li kdo biskupství, žeť výborné práce žádá.“ (1 Tim 3,1 
král.) Je to vznešená touha, chce-li někdo odpovědět na Boží povolání tím, 
že se chce stát služebníkem evangelia. Tato služba je víc než zaměstnání; 
je to božské povolání.

„Apoštolově, kteří měli moc nad nečistými duchy a mohli uzdravovat 
nemocné, se neodvážili oddělit někoho pro Boží dílo pouze na základě 
své moudrosti. Čekali na jasné svědectví projevu Ducha svátého...

„Bůh opakovaně ukázal, že by se lidé neměli sami pouštět na (Boží) 
pole, aniž by měli jasné svědectví, že je Bůh povolal. Hospodin nesvěří 
starost o svůj lid nepovolaným lidem. Ti, které Bůh povolává, musí mít 
hlubokou zkušenost, osvědčení, musí to být muži jasného úsudku, kteří 
mají odvahu v pokoře ducha pokárat hřích, muži, kteří vědí, jak nasytit 
Boží stádce.“ (1 T 208.209)

3. Můžeš uvést nějaký biblický příklad člověka, který se chtěl stát 
Božím služebníkem a kterého Ježíš Kristus později povolal? Jsou 
v bibli příklady těch, kteří toužili po této službě, ale nebyli povolá
ni?
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| Pondělí 26. července 5. úkol

Jaký má být biskup/starší
(1 Tim 3,1-7; srovnej s Tit 1,6-9)

1. Uveď kladné vlastnosti, které má ustanovený služebník v církvi vlast
nit. 1 Tim 3,1-7 (Srovnej s Tit 1,6-9; Skut 20,28.35; 1 Petr 5,1-3.)

Tato fráze byla vysvětlována různým způsobem: (1) všichni služebníci 
v církvi mají být ženatí; (2) starší nebo biskup nesmí mít více manželek 
(polygamie); (3) rozvedená osoba nemůže sloužit jako starší/biskup; (4) 
ovdovělí biskupové/starší se nemají znovu ženit.

Je obtížné přijmout první vysvětlení, protože samotný apoštol Pavel 
nebyl ženatý (1 Kor 7,8.9). Pravděpodobně i Timoteus byl svobodný. 
V souvislosti s druhým vysvětlením někteří komentátoři uvádějí, že poly
gamie (mnohoženství) byla v pohanské společnosti tak vzácným jevem, 
že by takové nařízení nemělo téměř žádný význam. Také se zdá, že text 
nelze sladit se stejnými slovy, která se týkají vdov v 1 Tim 5,9. Pokud jde 
o třetí vysvětlení, bible neuvádí žádný důvod, proč by se nevinně rozvede
ný člověk nemohl stát služebníkem v církvi. (Viz Mat 5,31.32.) Ani čtvrté 
vysvětlení neobstojí; nové manželství po smrti jednoho z partnerů není 
protibiblické (Řím 7,1.2) a je doporučováno mladým vdovám (1 Tim 5,14).

Význam této pasáže (1 Tim 3,2) je tento: biskup nebo starší (rovněž 
i diákon) musí být muž bezúhonného chování, který je zcela oddán své 
jediné manželce a nemá (po pohanském způsobu) žádný nemorální vztah 
s jinou ženou.

Jednou z důležitých vlastností biskupa či staršího je „bezúhonnost" (1 Tim 
3,2). Dále se má biskup vyvarovat, aby svým životem (ať už soukromým 
nebo veřejným) nezpůsobil posměch Kristově církvi, neboť ta byla vykou
pena vzácnou krví Pána Ježíše. (Viz Efez 5,25-27.)

2. Co znamená Pavlův výrok, že biskup má být „jedné manželky 
muž“? 1 Tim 3,2 (král.); Tit 1,6



Biskupové a diákoni musí být střídmí (1 Tim 3,2.3.8)
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VEDOUCÍ V CÍRKVI* Úterý 27. července

1. Jaké varování dává apoštol biskupům a diákonům ohledně alkoho
lických nápojů? 1 Tim 3,2.3.8 Proč radí Timoteovi, aby „mírně uží
val vína“ (1 Tim 5,23)?

Slovo „střídmý“ (1 Tim 3,2) je překladem řeckého „nefalios“. Teolog S. Bac- 
chiocchi dává ve své knize „Víno v bibli" přesvědčivý důkaz, že se tato 
slova vztahují k úplné abstinenci od vína. „Mezi slovníky řeckého jazyka 
panuje významná shoda, pokud jde o základní význam tohoto slovesa. 
Liddell a Scott uvádějí jako první význam slovesa „nefo“ ’být střízlivý, nepít 
víno.’ Lampě ve svém Slovníku patristické řečtiny uvádí význam 'být stříd
mý, nepít víno.’... Jako první význam slova „nefalios“ uvádí Lampě 'bez 
vína, střídmý."' (S. Bacchiocchi: Wine in the Bible, str. 198.199) Bacchioc- 
chi cituje množství jiných slovníků řečtiny, které uvádějí stejný nebo podob
ný význam: „nebýt opilý", „ten, kdo se zdržuje vína“, „ten, kdo nepije víno“.

Fráze „ne pijan“ (1 Tim 3,3) je překladem řeckého „me paroinon". Bac
chiocchi uvádí, že se zde jedná o úplnou abstinenci. „Pavel říká, že biskup 
musí být nejen abstinent, ale že se má vyhýbat i místům, kde se víno 
konzumuje.“ (Wine in the Bible, str. 207)

Fráze „ne oddaní vínu“ (verš 8) nijak nemění požadavky kladené na 
biskupy (1 Tim 3,2.3), ani požadavek úplné abstinence uvedený na růz
ných místech bible (3 Moj 10,8-10; Přísl 20,1; 23,31.32). Je-li něco zapo
vězeno ve velkém množství, nemusí to ještě znamenat, že je to povoleno 
v malém množství.

Apoštol Pavel radí Timoteovi, aby užíval mírně vína kvůli jeho nemoci 
(1 Tim 5,23): (1) Pavel neradí, aby Timoteus pil víno pro potěšení, ale jako 
lék; (2) verš lze přesněji přeložit „nepij už samotnou vodu, ale užívej ji 
s trochou vína kvůli svému žaludku a svým častým nemocem“; (3) je zná
mo, že ve starověku se nekvašené víno („sladké víno“) používalo pro 
lékařské účely; (4) Pavlova rada naznačuje, že Timoteus byl úplný absti
nent.

„Pavel... měl na mysli nekvašenou šťávu z vinné révy. Neradil Timoteo
vi, aby užil to, co Bůh zapověděl.“ (ST ze 6. září 1899, komentář Ellen 
Whiteové)

2. Je náš postoj úplné abstinence projevem fanatismu? Jak bychom 
měli své důvody pro abstinenci představit světu?



Duchovní vůdci v domově (1 Tim 3,4.5.12.13)

1. Proč mají mít starší a diákoni spořádané rodiny? 1 Tim 3,4.5.12.13
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.Středa 28. července 5. úkol

Domácí život starších, diákonů a diakonek svědčí o jejich vhodnosti být 
duchovními vůdci v církvi. Život jednotlivců, kterým má být tato služba svě
řena, má být pečlivě zkoumán. (Srovnej s 1 Tim 3,7.10; 5,22.) Nezpůsobilé 
osoby totiž působí v církvi i navenek těžkosti. Proto mají být starší vybíráni 
ze zkušených, zralých křesťanů (1 Tim 3,6). Duchovní vůdci mají být 
schopni: (a) vést, řídit a prokazovat skutečný zájem o své rodiny; (b) s lás
kou a odhodláním vychovávat křesťanským způsobem své děti.

„Naše rodiny potřebují mnohem více lásky a laskavosti, než se jim 
dostává. Budou-li naši vedoucí bratři denně ve spojení s Kristem, budou 
projevovat opravdovou laskavost a nebudou považovat soucit za slabost, 
neboť soucit je jedním z principů Kristova evangelia.“ (TM 156)
2. Jakým povahovým rysem by se měli vyznačovat duchovní pastýři 

doma i v církvi? 1 Petr 5,2.3; 1 Moj 18,18.19

Eli nevychoval své syny v bázni Boží. (Viz 1 Sam 2,12-17.22-25.27-34.) 
Mnozí rodiče si myslí, že nelze spojit lásku s disciplínou. Přílišná slabost 
a povolnost rodičů pak přináší hořké ovoce: rozbité domovy, zločinnost, 
rebelanství. Moudří pastýři chrání svoji rodinu tím, že ji vyučují křesťan
ským ctnostem, ne však hrubým, neúnosným způsobem, ale láskou 
a vlastním příkladem.
3. Uvažuj nad svojí úlohou v rodině. V čem bys mohl zlepšit své cho

vání a přístup k ostatním členům rodiny?



Požadavky na diákony (1 Tim 3,8-13)
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VEDOUCÍ V CÍRKVI Čtvrtek 29. č.ervence

2. Porovnej požadavky kladené na diakona (1 Tim 3,8-13) s požadav
ky, kterým má vyhovět starší (verše 2-7). V čem jsou si podobné, 
v čem jsou rozdílné?

Služebnost diakona má svůj praktický význam. Zatímco biskup/starší je 
duchovním vůdcem sboru, diákon je pomocník, jehož úkolem je uspokojit 
praktické potřeby sboru a jeho členů konkrétním způsobem. Křesťanská 
církev přejala od židovské synagogy způsob péče o potřeby věřících: (1) 
každý pátek večer obcházeli dva ustanovení služebníci domovy a vybírali 
peněžité a materiální dary pro chudé; (2) lidem v nouzi a chudým byly po
skytovány prostředky na jeden týden. Křesťanská církev svěřila odpověd
nost za tuto péči diákonům.
1. Kdy a za jakých podmínek byli poprvé ustanovení diákoni?

Skut 6,1-6

I když se 1 Tim ani Tit nezmiňují o diakonkách, víme, že novozákonní cír
kev ustanovovala ženy k této služebnosti (viz Řím 16,1). Kontext této kapi
toly (1 Tim 3,11) naznačuje, že ženy, kterým tato rada patří, jsou diakonky. 
Podobně jako muži (diákoni), mají být i ony „čestné, ne pomlouvačně, stříd
mé, ve všem věrné". Někteří vykladači se domnívají, že manželky diákonů 
sloužily jako diakonky. Nový zákon uvádí příklady křesťanek, které daly 
svůj čas a schopnosti, aby mohly nesobecky sloužit v církvi. Podle Písma 
není v Kristu rozdíl mezi mužem a ženeu, mezi židem a pohanem 
(Gal 3,28), proto tedy lze požadavky uplatňovat jak na muže, tak i na ženy, 
které slouží v církvi.
3. Přemýšlej o sobě a své povaze a porovnej ji s biblickými požadav

ky, které uvádí apoštol Pavel.



1.

b. Jak můžeš osobně přispět a podporovat Boží církev? (1 Petr 2,5)

c. Jak bys vysvětlil termín „ospravedlnění"? (1 Tim 3,16)

2.

3.

Začátek soboty: 20.47
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| Pátek 30. července ' 5. úkol

Uměl bys z bible obhájit postoj adventistů ohledně úplné abstinence od 
alkoholických nápojů?

Plní v dnešní době starší a diákoni svoji úlohu, kterou jim ukládá Písmo? 
Pokud ne, kde a v čem by mělo dojít k nápravě?

Shrnutí
1 Tim 3. kapitola obsahuje jasné požadavky, které Písmo klade na ty, kdo 
zastávají služebnosti v církvi. Tyto požadavky se týkají osobního, rodinné
ho i společenského života. Kapitolu pak zakončuje oslava Ježíšova vtělení 
a služby.

Doporučené studium
Prostuduj si verše 1 Tim 3,14-16. V knize Skutky apoštolů si přečti kapitolu 
„Sedm diákonů“ (str. 60-65).

Diskusní otázky
Uvažuj a diskutuj o následujících otázkách:
a. Jak apoštol Pavel definuje církev? (1 Tim 3,15)



í mou

1 Tím 4. kapitola
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Základní text
„Nikdo ať tebou nepohrdá proto, že jsi mladý; ale těm, kdo věří, buď 
vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve víře, v čistotě.“ (1 Tim 4,12)

Základní myšlenka
Jedinou ochranou před rozvíjejícím se odpadnutím a vlivem falešných 
učení je úplné spolehnutí se na Pána Ježíše a jeho slovo.

Novozákonní svědectví o prvotní církvi hovoří o: (1) překážkách a odporu, 
se kterým se církev setkávala u židů i pohanů; (2) vítězství křesťanství 
v pohanském světě; (3) nebezpečí, že církev přijme pohanské zvyky, bo
hoslužbu a způsob života; (4) božském zjevení, které se týká budoucí opo
zice vůči církvi v politické a náboženské oblasti.

Apoštol Pavel varoval starší v Efezu před falešnými učiteli, kteří povsta
nou v církvi. (Viz Skut 20,28-31.) V 1 Tim 4. kapitole apoštol varuje před 
vznikajícím odpadnutím a prosí efezský sbor, aby přilnul ke Kristu a k bib
lickému učení. V pozdějších stoletích se odpadnutí, falešná učení a pro
následování rozvinuly natolik, že bylo nebezpečí, že zničí křesťanskou 
církev.

ZBOŽNÍ KAZATELÉ 
A ČLENOVÉ CÍRKVE



Pavel předpovídá odpadnutí od víry (1 Tim 4,1)
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6. úkol

„Jak se blížíme ke konci věků, bude klam tak propojen s pravdou, že pouze 
ti, kdo jsou vedeni Duchem svátým, budou schopni rozeznat pravdu od 
lži... Ti, kteří jsou vedeni Božím slovem, s jistotou rozliší klam od pravdy, 
hřích od spravedlnosti.“ (7 BC 907, komentář Ellen Whiteové)

3. Jsi natolik odevzdán Pánu Ježíši a zakotven v jeho slovu, že jsi 
schopen rozeznat nenápadný klam a nenechat se jím ovlivnit? Co 
pro to můžeš tento týden udělat?

Pavel ukazuje, že odpadnutí od pravé víry bude pokračovat a nakonec 
vyústí do úplného, konečného odpadnutí. Ke konci velkého sporu mezi 
Ježíšem Kristem a satanem se středověké odpadnutí zopakuje a jeho vr
cholem bude satanův otevřený útok na postavení a autoritu Boha. (Viz 
2 Tes 2,3.4.8-10.) Vrcholným činem satanova klamu bude napodobení 
Kristova příchodu.

„Brzy se na nebi objeví strašná znamení nadpřirozeného rázu jako 
znamení moci duchů činících divý. Duchové ďáblů navštíví krále země 
a celý svět, obklopí je klamy a budou na ně naléhat, aby se přidali k sata
novi v jeho posledním boji proti vládě nebe. Tito služebníci satanovi okla
mou vládce i poddané. Objeví se osoby, které se budou vydávat za Samé
ho Krista a budou tvrdit, že jim přísluší tituly a pocty, které patří Vykupiteli 
světa. Budou konat podivuhodné divý uzdravování a budou tvrdit, že se 
jim dostalo zjevení z nebe, která jsou v rozporu se svědectvím Písma 
svátého." (Vítězství lásky Boží, str. 444)
2. Co je zdrojem odporu vůči Ježíši Kristu a jeho pravdě? Jak se 

můžeme tomuto vlivu bránit? Efez6,11—13

Apoštol Pavel ujišťuje své čtenáře, že jeho předpověď budoucího odpadnu
tí není výsledkem nějakých osobních domněnek, ale je to zjevení inspiro
vané Duchem svátým. (Srovnej s 2 Petr 1,20.21.)
1. Jak vážné bude budoucí odpadnutí od víry? 1 Tim 4,1

Neděle 1. srpna



Démonské nauky (1 Tím 4,1-4)
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ZBOŽNÍ KAZATELÉ A ČLENOVÉ CÍRKVE Pondélí 2. srpna

1. Jak je možné, že členové Kristovy církve budou hájit blud a nepra
vý způsob života? 1 Tim 4,1.2

Tito falešní učitelé spojili židovsko-křesťanské učení s východním aske- 
tismem, (1) zakazovali manželství a (2) zakazovali jíst určité pokrmy. Ně
kteří gnostičtí učitelé tvrdili, že hmota je špatná, hříšná, a proto má člověk 
potlačovat nebo se vyhývat jistým pokrmům a manželství, neboť se týkají 
tělesné stránky života. Na podobných základech bylo později postaveno 
mnišství. Apoštol Pavel však vyvyšoval manželství jako Bohem ustanovený 
svazek. (Viz 1 Kor 7,1—4; Žid 13,4.)

„Pavel se zde zmiňuje o vlivu asketismu, který pronikal do církve. Tito 
asketičtí lidé považovali zdržování se některých pokrmů z rituálních a ce- 
remoniálních důvodů za duchovně potřebné. Apoštol má patrně také na 
mysli i zákaz požívat jisté pokrmy v době některých náboženských svát
ků.“ (7 BC 303)

Apoštol zde netvrdí, že vše stvořené je dobré k jídlu, ale vše, co nám 
Bůh dal k jídlu, je dobré. Změnila snad Kristova smrt na čistý pokrm to, co 
bylo kdysi nečisté a nezdravé? (Viz 3 Moj 11. kapitola.) Základní princip, 
kterým se máme řídit, je uveden v 1 Kor 6,19.20.

3. Má výživa vliv na duchovní život? Jakým způsobem se někteří lidé 
snaží zasloužit si spásu?

Ti, kteří odpadnou od víry, se přidrží „démonských nauk“ (1 Tim 4,1). Jejich 
život a slova si budou protiřečit. Zatvrzelé svědomí je svědomí, které je 
mrtvé vlivem opakovaného a úmyslného odmítání a přestupován^ pravdy. 
Odpadnutí od víry je špatné z hlediska morálky i z hlediska učení. Často se 
stává, že lidé přijímají falešné učení proto, aby ospravedlnili svůj hříšný 
způsob života.

2. Které odchylky od křesťanského způsobu života budou falešní uči
telé obhajovat? 1 Tim 4,3.4



Zbožný služebník (1 Tím 4,6.7)
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6. úkol

1. Jak se má Timoteus zachovat vůči nebiblickému a spekulativnímu 
učení? 1 Tim 4,6.7

„Nejlepší obranou křesťanského učení není útok na 'bezbožné a dětinské 
báje', ale spíše opravdový křesťanský život... A navíc jasné a kladné před
stavení pravdy, které podpoří tuto ryzí křesťanskou zkušenost, přinese lep
ší výsledky než slovíčkaření a hádky o módní teorie a názory.“ (7 BC 305)

„Boží služebníci by měli mít dobrou pověst, měli by být schopni rozváž
ně zvládnout věc, když o ni vzbudili zájem. Máme velkou nouzi o schopné 
muže, kteří budou ke cti — ne k hanbě — dílu, jehož jsou představiteli. 
Kazatelé by měli projít zkouškou především v tom, aby se poznalo, chá- 
pou-li tak dobře přítomnou pravdu, aby dovedli souvisle hovořit o proroc
tvích nebo o praktických námětech. Jestliže nedovedou jasně vykládat 
biblické pravdy, musí ještě být posluchači a žáky. Měli by se vší vážností 
a na modlitbách zkoumat Písmo a dobře je poznat, aby se mohli stát 
učiteli biblické pravdy i pro jiné. Všechny tyto věci by se měly pečlivě a na 
modlitbách zvážit, než někoho ukvapeně vyšleme do misijního pole." (4 T 
407)

2. Jak má člověk získat zbožnost a cvičit se v ní? 1 Tim 4,7; 6,3.11

Usilovat o zbožnost znamená hledat na modlitbě spojení s Pánem Ježíšem 
a pilně studovat jeho slovo. Zbožnost je ryzí oddanost Kristu, která se 
projeví konáním jeho vůle.

3. Jsou ve tvém životě oblasti, kde se vyhýbáš pravdě, protože si 
pěstuješ své oblíbené zvyky a teorie? Jak se může pravá zbožnost 
stát i tvojí osobní zkušeností?

Úterý 3. srpna
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Středa 4. srpna

Apoštol Pavel popisuje zápas věrného Božího služebníka, který často musí 
snášet i potupu a který bojuje se silami zla. Důvěra a jistota v Boží záchra
nu všech skutečných věřících (verš 10) je hybnou silou odvážného a věrné
ho Kristova svědka. Přestože je záchrana nabízena celému lidstvu, pouze 
ti, kdo věří ve Spasitele, ji mohou zakusit. (Srovnej s Jan 3,16-18.36.)
3. Jaké praktické důsledky má nevyváženost v náboženské, rozumo

vé a tělesné oblasti života?

1. Jaké místo má zaujímat v životě křesťana tělesné cvičení a duchov
ní hodnoty? Proč? 1 Tim 4,8.9

Duchovní cvičení je cennější než tělesné
(1 Tim 4,8-11)

Apoštol Pavel se zabývá problematikou tělesného cvičení, protože: (1) v je
ho době (zvláště ve starověkém Řecku) byly tělocvičny nechvalně proslulé 
homosexualitou, gymnastika tvořila hlavní část vzdělání mládeže mezi 16. 
a 18. rokem věku; (2) tělesné cvičení, i když je dobré, není vždy dokonalé 
a nenaplňuje cele potřeby člověka. Cvičení ve zbožnosti rozvíjí člověka 
tělesně, duševně i duchovně a má význam i pro jeho věčnost. Křesťan není 
sportovcem v tělocvičně, on „běží Boží závod“.

Tělesné cvičení má svoji hodnotu a význam, pokud přispívá k duchov
nímu a duševnímu rozvoji. Skutečná výchova a vzdělání znamená harmo
nický rozvoj tělesných, rozumových a duchovních schopností člověka. Ja
kýkoliv důraz pouze na jednu z těchto oblastí vytváří nevyváženou 
povahu. „Morální, intelektuální a tělesná kultura by měly být vzájemně 
provázány, aby se člověk dobře a všestranně rozvíjel." (FE 42)

2. Co je motivací pro horlivou, sebeobětavou službu Bohu? 1 Tim 4,10

ZBOŽNÍ KAZATELÉ A ČLENOVÉCÍRKVE



Křesťanská zralost (1 Tím 4,12-16)
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Čtvrtek S. 6. úkol

Biskupové efezského sboru byli pravděpodobně mnohem starší než Timo- 
teus. Zdá se, že Timoteus byl zamlklý a plachý. Úkol, před kterým stál, by 
ho mohl odradit a zastrašit, kdyby neměl pevnou jistotu v Boží pomoc. 
Timoteus měl být příkladem v: (1) řeči; (2) chování (řecký: „způsobu živo
ta“); (3) lásce k Bohu a jeho lidu; (4) v duchu, tedy nadšení a moci; (5) víře 
(k tomu přispěla i dobrá výchova v domově, viz 2 Tim 1,5); (6) čistotě — 
měl čelit vlivu morálního úpadku v Efezu. Ve vztahu k ženám si měl zacho
vat čistou mysl, srdce a tělo (1 Tim 5,2).
2. Co měl Timoteus dělat, aby posílil svůj osobní duchovní život 

a službu? 1 Tim 4,13-16

Nyní se dostáváme k nejdůležitější části tohoto dopisu. Napomenutí, jež 
dopis obsahuje, se stalo významným orientačním bodem pro mnohé křes
ťanské pracovníky od dob apoštola Pavla. (Srovnej s TM 194.292.404.)
1. Co měl Timoteus dělat, aby jím nikdo nepohrdal pro jeho mládí?

1 Tim 4,12

Timoteův duchovní růst měl být všem patrný (verš 15), Timoteus se měl 
věnovat „předčítání, kázání, vyučování" (verš 13). Současně neměl zane
dbávat dar, který mu byl dán podle prorockého pokynu (verš 14). Možná, 
že byl v tomto ohledu trochu nedbalý: „Proto ti kladu na srdce, abys rozně
coval oheň Božího daru, kterého se ti dostalo vzkládáním mých rukou“ 
(2 Tim 1,6). Tím, že bude následovat Pavlovu radu, poslouží Timoteus 
nejen sobě, ale i svým posluchačům (1 Tim 4,16).
3. Jak můžeme vztáhnout apoštolovu radu v 1 Tim 4,12—16 na ty členy 

církve, kteří nezastávají žádnou služebnost?



3. Má zdravý způsob života vliv na přijetí Boží pečeti v poslední době?

Začátek soboty: 20.36
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ZBOŽNÍ KAZATELÉ A ČLENOVÉ CÍRKVE Pátek 6. srpna

Shrnutí
Odpadnutí od čisté evangelijní víry bylo pro prvokřesťanskou církev neustá
lou hrozbou. Jestliže se věřící člověk vzdá své falešné víry a omylů a přij
me pravdu Božího slova, je uchráněn před svůdným našeptáváním satana. 
Apoštol Pavel varoval Timotea před odklonem od pravdy, což by mělo 
velké následky i pro církev. Správné a spolehlivé učení, příkladný život 
a pilné studium Písma, to vše potřebují i křesťané dnešní doby.

2. Jak se máme zachovat k těm, kteří v církvi učí mylné a falešné nauky? 
Jaké jsou biblické směrnice?

5. Jaký vztah by měli zaujmou starší členové církve k mladým nezkušeným 
kazatelům? Jakého přístupu by se měli vyvarovat?

4. Co znamená slovo „učení"? Proč je „dobré učení“ důležité? Je možné 
být opravdovým zbožným člověkem a přitom se nestarat o učení?

Doporučené studium

Máš-li možnost, prostuduj si v knize Služebníci evangelia kapitoly „Odpo
vědnost služebníka“ (GW 30-35) a „Potřeba přípravy“ (GW 63-66).

„Mnozí mladí lidé jednají spíše z náhlého popudu než rozumného úsud
ku. Timoteus však zkoumal každý svůj krok: 'Je toto vůle Boží?’ Nevlastnil 
nějaké oslnivé schopnosti, ale zaměřil vše na službu Bohu, a to dalo 
hodnotu jeho práci. Pán v něm nalezl mysl, kterou mohl přetvořit a připra
vit pro přítomnost Ducha svátého. Tak jako použil Timotea, může Bůh 
použít mladé lidi i v dnešní době, jestliže se poddají jeho vedení.“ (7 BC 
915, komentář Ellen Whiteové)

Diskusní otázky
1. Která falešná učení jsou v dnešní době zvláště nebezpečná pro naše 

poselství?
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1 Tím 5,1—16
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STARŠÍ LIDÉ A VDOVY 
V CÍRKVI

Základní text
„Kdo se nestará o své blízké a zvláště o členy rodiny, zapřel víru a je 
horší než nevěřící.“ (1 Tím 5,8)

Základní myšlenka
Příbuzní a sbor jsou povoláni k tomu, aby se postarali o vdovy a staré 
členy církve. Vdovy jsou povzbuzovány k tomu, aby přispěly a podíle
ly se na činnosti sboru/církve.

Vypráví se příběh o jedné vdově, křesťance, která bydlela v osamělém 
domě na samém okraji útesu u moře. Často vídávala trosky z rozbitých 
rybářských člunů, které na pobřeží vyplavilo moře. Někdy také slyšela 
i zoufalé výkřiky topících se rybářů. Jedné bouřlivé noci dostala nápad. Do 
okna obráceného k moři umístila lampu, která měla varovat námořníky 
před nebezpečnými útesy. Později jí rybáři vyprávěli, že byli zachráněni 
před ztroskotáním, protože viděli její světlo. Jak šel čas, vdova takto za
chránila mnoho námořníků a ti jí byli za tuto pomoc vděčni.

Vdovy a vdovci, rozvedení rodiče, osamělí, svobodní, ti všichni mohou 
svými zkušenostmi pomoci těm, kdo prožívají smutek, prohry a sklíčenost. 
Všichni se mohou podílet na Božím díle.

WdiX



Mladý kazatel a starší členové církve (1 Tím 5,1.2)
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1. V jakém duchu měl Timoteus napomínat starší a mladší členy cír
kve? 1 Tím 5,1 (Srovnej s Gal 6,1.)

Není snadné někoho napomínat nebo mu domlouvat. Proto se někteří lidé 
této odpovědnosti raději snaží vyhnout. Takový přístup však může zname
nat věčnou ztrátu člověka, který mohl být zachráněn pro věčný život. Člo
věk, který chce někoho napomenout, si však musí počínat rozumně a roz
vážně, jinak se může setkat s odmítnutím, hněvem nebo vzdorem. 
Timoteus měl „domlouvat" starším lidem v takovém duchu, v jakém by syn 
přistupoval ke svému chybujícímu otci. K mladším lidem se měl chovat tak, 
jak by se choval ke členům vlastní rodiny.

„Starší věk automaticky neznamená, že člověk již nepotřebuje napome
nutí; pokud však má napomínat mladý člověk, měl by tak činit uctivě 
a pokorně... Mladší členové církve musí ctít vzájemné společenství, ne 
cítit vůči starším členům nadřazenost.“ (7 BC 309)

„Všichni, kdo chtějí obhajovat zásady pravdy, musí přijmout nebeský 
olej lásky. Za všech okolností mají napomínat s láskou. Naše slova pak 
budou působit k nápravě a nevyvolají hořkost. Kristus jim dá svým Du
chem sílu a moc. To je jeho dílo." (Kristova podobenství, str. 198)

Pokud máš knihy Ducha prorockého, prostuduj si v nich následující 
pasáže týkající se napomínání:

3 T 359 — Napomínání může být nepříjemnou povinností, ale Bůh po
žehná těm, kdo ji věrně plní.

Kristova podobenství, str. 197.198 — Mluvme s láskou.

1 T 164 — Napomínat bez lásky není správné.

Myšlenky z hory blahoslavenství, str. 94 — Nikoho nelze napravit vyčítá
ním.

2 T 53 — Způsob, jakým káráme, silně ovlivní výsledek a reakci napomína
ného člověka

3 T 93 — Prokazujme laskavý soucit. Při kárání nebuďme tvrdí a krutí.

2. Odmítl jsi někdy výtku, napomenutí? Přijal bys ono napomenutí, 
kdyby bylo dáno v jiném duchu?
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Vztahy mezi muži a ženami v církvi
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Pondělí 9. srpna 7. úkol

Timoteus se měl chovat k mladým ženám v církvi jako k sestrám. Křesťan
ská láska a úcta chrání myšlení, slova a činy před hříchem. Nic nemůže 
zlehčit svatost a moc evangelia tak, jako nemorální jednání pracovníků 
církve. Vztahy a chování v církvi mají být „vždy s čistou myslí“ (1 Tim 5,2). 
Na vztahy mezi muži a ženami v církvi můžeme vztáhnout i radu apoštola 
Pavla ve Filip 4,8.
4. Jak se bránil Josef, když byl sváděn k nemorálním jednání? 1 Moj 

39,7—12 Jak mohl mladý kazatel Timoteus podpořit čisté a morální 
jednání v církvi? 1 Tim 4,12; 5,22b

3. Uveď, jakým způsobem mohou mladší prokázat úctu, ohled a po
moc starším lidem:

2. Jaký příkaz obdržel Izrael ohledně vztahu k rodičům a co znamená?
2 Moj 20,12

1. Jakým způsobem se má Timoteus chovat ke starším ženám a ja
kým k mladším ženám v církvi? 1 Tim 5,2

„Když někdo, kdo o sobě prohlašuje, že učí pravdu, příliš tíhne ke spo
lečnosti mladých nebo dokonce vdaných žen, když je důvěrně bere kolem 
ramen nebo jej často vidíme, jak s nimi důvěrně rozmlouvá, varujme se ho; 
v jeho srdci nejsou čisté zásady pravdy. Takoví lidé nejsou služebníci Ježí
še Krista; nepřebývají v Kristu a Kristus nepřebývá v nich. Potřebují se 
zcela obrátit, Bůh pak přijme jejich službu.“ (Ev 680)
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Vdovy a křesťanské společenství (1 Tim 5,4)

5 Moj 14,29

Iz1,17

1 Tim 5,3

Jak 1,27
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Úterý 10. srpnaSTARŠÍ LIDÉ A VDOVY V CÍRKVI

„Protože v prvotní církvi tvořili palestinští Židé většinu, je možné, že chudí 
lidé mezi helénisty (tj. Židy, kteří se narodili a byli vychováni mimo Palesti
nu) byli neúmyslně opomíjeni, neboť se lišili svým jazykem a zvyky.“ (6 BC 
188)

2. Stručně vyjádři biblické rady týkající se péče o vdovy:
2 Moj 22,22

3. Zná tvé sborové společenství potřeby vdov, rozvedených rodičů 
a opuštěných? Jak jim může pomoci v materiální oblasti? Jak je 
může zapojit do života sboru?

V době, kdy se určitým způsobem i veřejné organizace starají o přestárlé, 
slabé a opuštěné, bychom si měli opět připomenout originální úkol křesťa
na, tak jak je představen v Novém zákoně. Samozřejmě jsme vděčni, že 
stát pečuje o tyto lidi, současně si však musíme uvědomit naši křesťanskou 
povinnost.

V církvi v současné době tvoří starší vdovy důležitou část mnoha sbo
rů. To je důsledkem toho, že: (1) se ženy dožívají vyššího věku než muži; 
(2) v některých zemích je v církvi více žen než mužů; (3) ženy mají silný 
smysl pro péči o společenství, a proto podporují dobročinnou službu cír
kve; (4) v některých kulturách jsou podmínky pro život starších žen, zvláš
tě vdov, obtížné.

1. Jak se o vdovy starala prvokřesťanská církev? Skut 6,1-6



Péče o vdovy (1 Tim 5,4-8)
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Středa 11. srpna ■  7. úkol

1. Kdo nese hlavní odpovědnost za péči o vdovy ve sborovém spole
čenství? 1 Tím 5,4.8

O chudé vdovy se má především starat jejich rodina: její děti, případně její 
příbuzní. To je požadavek biblického nařízení „cti svého otce i matku“ 
(2 Moj 20,12; viz také Mat 15,4—6). Péče o přestárlé, osamělé členy rodiny 
je svědectvím o zbožném domově a čisté zbožnosti (1 Tim 5,4; Jak 1,27). 
Naopak zanedbává-li někdo členy své rodiny, přestože jim může pomáhat, 
sám se odděluje od Pána (1 Tim 5,8).
2. Jestliže vdovy nemají příbuzné, kteří by se o ně postarali, kdo jim 

má podle bible pomoci? 1 Tim 5,3.5

Církev/sbor má pomoci „skutečně opuštěným" vdovám (verše 3.5). Tyto 
ženy jsou „opravdu osamělé“ (verš 5); ve dne i v noci prosí Boha o pomoc 
a ochranu. Pomoc ze strany církve je vlastně odpovědí na jejich modlitby. 
„Viděla jsem, že je to Boží prozřetelnost, že vdovy a sirotci, nevidomí, 
neslyšící, lidé tělesně a jinak postižení mohou být součástí Boží církve; 
takto je Boží lid zkoušen a jeho povaha se může rozvíjet. Boží andělé 
pozorují naše chování vůči těmto lidem, kteří potřebují náš soucit, lásku 
a nezištnou laskavost.“ (Chs 191.192)
3. Kde jsou hranice této pomoci a péče? 1 Tim 5,6

Někteří lidé zneužívají štědrosti druhých. Pomáhat lidem musíme moudře. 
Jedno staré přísloví praví, že když dáte lidem rybu, budou příští den opět 
hladovět; když je však naučíte lovit ryby, budou mít stále co jíst. (V knize 
Myšlenky z hory blahoslavenství si prostuduj str. 57.)
4. Nejvíce můžeme pomoci druhému, když mu pomůžeme stát se so

běstačným. (Viz MH 194.195.) Jak to můžeme prakticky provést?



Starší a mladší vdovy v Efezu (1 Tím 5,9-16)
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STARŠÍ LIDÉ A VDOVY V CÍRKVI Čtvrtek 12. srpna’

Verše 1 Tim 5,1-24 hovoří o rozdílech mezi vdovami v efezském sboru. 
Jedná se o: (1) mladé nebo starší vdovy, které podporují jejich příbuzní; (2) 
osamocené vdovy, o které se má postarat církev; bud’ nemají žádné žijící 
příbuzné, nebo nejsou jejich žijící příbuzní ochotni či schopni se o ně po
starat; (3) vdovy, které nemají nárok na pomoc ze strany církve; jedná se 
o nevázané vdovy, které pomlouvají a pletou se do cizích věcí.
1. Co měl sbor dělat, aby rozpoznal, která vdova má nárok na podpo

ru od církve? 1 Tim 5,9.10

Řecké slovo překládané jako „přijmout mezi zapsané vdovy" (verš 9 ekum.) 
nebo „buď vyvolena“ (král.) doslova znamená „zapsat jméno do seznamu, 
registrovat, přijmout“. Toto jasně ukazuje, že efezský sbor měl seznam 
vdov, které měly nárok na pomoc ze strany církve a také ji dostávaly. Tyto 
verše, týkající se nároků na pomoc, musíme pochopit v dobových a kultur
ních souvislostech. Jednalo se o vdovy starší šedesáti let, které byly za 
života svých mužů věrnými manželkami a které svým životem a službou 
prokázaly, že si zaslouží, aby je církev podporovala. To samozřejmě ne
znamená, že církev měla zanedbávat potřeby jiných vdov, které byly mlad
ší šedesáti let nebo které byly starší, ale nežily příkladně. Vdovy, o kterých 
je zde řeč (verše 9.10), tvořily zvláštní skupinu vdov, která měla nárok na 
stálou podporu, protože bylo zřejmé, že se nemohou podporovat samy 
a jejich ryzí charakter zaručoval, že budou moudře nakládat s tím, co ob
drží jako materiální pomoc. Mimoto se jednalo o takové ženy, které pokra
čovaly ve své práci pro církev/sbor.

Mladší vdovy (1 Tim 5,11-15) neměly být zapsány jako ty, které mají 
nárok na stálou podporu, neboť silně toužily se znovu provdat a působily 
také potíže svým jednáním. Apoštol Pavel jim tedy radí, aby se znovu 
provdaly. Netvrdí však, že by církev měla zapomínat na jejich potřeby, 
pokud zůstanou samy a bez pomoci.



Začátek soboty: 20.24
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Pátek 13. srpna 7. úkol

Shrnutí
1 Tim 5. kapitola představuje směrnice pro mezilidské vztahy v církvi. Tyto 
vztahy by měly být na morální výši. Sbor by měl také rozlišit, kteří lidé 
skutečně potřebují od církve pomoc.

4. Jaké rozdíly jsou mezi sociálními problémy sboru v Efezu a problémy, 
které se vyskytují ve tvém prostředí nebo společenství? Můžeme najít 
ve verších 1 Tim 5,1-16 nějaké nadčasové rady a principy, které lze 
uplatnit při pomoci ovdovělým, bezdomovcům a chudým lidem?

Doporučené studium

Apoštol Pavel projevuje ve svém dopise starost i přesvědčení o tom, jak by 
měly vypadat vztahy mezi kazatelem (Timoteem) a různými věkovými 
a společenskými skupinami v církvi. Máš-li možnost, prostuduj si v knize 
Služebníci evangelia kapitoly „Společenské vztahy“ (GW 129-132) a „Vzá
jemné vztahy" (GW 473—480), které pojednávají o zásadách slušného cho
vání křesťanských vedoucích.

Diskusní otázky
1. Jaká praktická opatření jste učinili ve své rodině pro ty, kteří jsou starší 

a závislí na druhých?

2. Je ve tvém sboru osamělý člověk, chudá vdova nebo vdovec? Jak toho
to člověka podporujete?

3. Které skupiny osob, jež potřebují pomoc, ve společnosti znáš? Jak jim 
může církev pomoci?



1 Tím 5,17—25
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řpní

POSTOJ K VEDOUCÍM
V CÍRKVI

Základní text
„Starším, kteří svou službu konají dobře, ať se dostane dvojnásobné 
odměny, zvláště těm, kteří nesou břemeno kázání a vyučování.“
(1 Tím 5,17)

Základní myšlenka
Věrní pracovníci církve si zaslouží duchovní a materiální podporu; ne
věrní by měli být posuzováni spravedlivě a s křesťanskou láskou.

Jaká je vlastně práce kazatele? Kazatel vyučuje, někdy se stává právním 
poradcem, často sociálním pracovníkem, občas vystupuje jako vydavatel, 
je ekonomem a navíc se ještě předpokládá, že bude odborníkem ve svém 
oboru. Navštěvuje nemocné, sezdává lidi, pohřbívá mrtvé, utěšuje pozůsta
lé, napomíná hřešící a snaží se být milý, když je mu vyčítáno, že neplní své 
povinnosti. Plánuje sborovou činnost, setkává se s činovníky sboru, často 
uklidňuje spory... mezi tím si připravuje svá kázání a káže. A pak se ještě 
usmívá, když k němu přijde bodrý člen sboru a vesele podotkne: „Bratře 
kazateli, ty máš ale krásnou práci — jen jeden den v týdnu..."

I když je tento popis poněkud nadsazený, zdůrazňuje velmi důležitou 
skutečnost: často nemají členové církve představu o napětí a tlaku, které
mu je kazatel vystaven, a za jakých podmínek musí mnohdy pracovat. 
Tento týden se budeme zabývat radami apoštola Pavla, které se týkají 
našeho postoje k pracovníkům církve.
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Neděle 15. srpna ._____ . 8. úkol

1. Jak máme hodnotit službu věrných duchovních správců?
1 Tim 5,17; 1 Tes 5,12.13

Největší odměnou duchovním vůdcům jsou lidská srdce naplněná láskou 
k Pánu Ježíši i k nim jako ke svým učitelům. Na obou místech Nového 
zákona — 1 Tim 5,18 a 1 Kor 9,9 — cituje apoštol Pavel text 5 Moj 25,4 
pro dokreslení své výzvy. V dopise Timoteovi se tento odkaz vztahuje pře
devším na čest, kterou si starší zaslouží. V dopise Korintským se odkaz 
vztahuje na desátky, finanční podporu jejich služby. Kazatelé nemohou žít 
z pouhé cti; oni i jejich rodiny musí jíst, bydlet...! Celosvětové kázání evan
gelia, kterým Pán Ježíš pověřil svou církev, může být podpořeno věrným 
odevzdáváním desátků.
3. S jakým úmyslem mají být desátky odevzdávány? Je způsob, ja

kým se stavíš k desátkům, skutečným uplatněním biblických prin
cipů?

Písmo svaté a jeho pravdy jsou užitečné pro duchovní růst (2 Tim 3,16). 
Duchovní vůdce, v jehož životě má první místo Pán Ježíš a který vyučuje 
a káže Boží slovo, je hodný cti (1 Tim 5,17).

2. Jak apoštol Pavel podpořil výzvu, že by věrní služebníci měli mít 
podíl na „duchovní sklizni“? 1 Tim 5,18; 1 Kor 9,7-14 (Srovnej 
4 Moj 18,21.)

Správný duchovní vůdce „nepanuje“ v diktátorském duchu nad jemu svěře
nými lidmi (Luk 22,25.26). Řecké sloveso překládané jako „konat“ (1 Tím 
5,17 ekum.) nebo „spravovat“ (král.) znamená „řídit, vést“. Starší, kteří jsou 
dobrými vůdci a věnují se kázání a vyučování, jsou hodni „dvojnásobné 
odměny (cti)“. To neznamená, že by měla být jejich mzda nutně dvojnásob
ná; jde tu o zvláštní úctu, čest, jíž se jim má dostat právě pro jejich věrnost 
v kázání evangelia a za jejich věrnou službu církvi/sboru.

2. Jakou hodnotu má služba slovem — kázání a vyučování?
1 Tim 4,13; 2 Tim 3,14-17; Skut 8,35-39

Važ si věrných pracovníků (1 Tim 5,17.18)



Jak jednat s chybujícími (1 Tím 5,19-21)
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POSTOJ K VEDOUCÍM V CÍRKVI Pondělí 16. srpna

1. Jak se měl Timoteus zachovat v případě stížnosti proti starším?
1 Tim 5,19 (Srovnej s Mat 18,15-17.)

Někdy se může stát, že kazatele obviní lidé, kteří nemají dobré a čisté 
úmysly. Někteří členové církve, kteří jsou napomínáni kvůli hříchu, se mo
hou snažit z toho vyvléci tím, že osočí kazatele nebo staršího sboru. Jiní se 
zase mohou chtít vyvyšovat nad vedoucí sboru tím, že se je budou snažit 
obvinit. Takové stížnosti nebo obvinění mohou být přijaty pouze „na zákla
dě výpovědi dvou nebo tří svědků“. (Srovnej s 5 Moj 19,15.)
2. Jak se má postupovat v případě veřejných a zjevných hříchů?

1 Tim 5,20

Rada uvedená ve verši 20 se podle souvislosti vztahuje na hříchy starších. 
Stejný princip však lze aplikovat i v případě veřejných hříchů členů církve. 
Nový zákon se na mnoha místech zabývá kázní a tresty v církvi: Mat 
18,15-18; 2 Tes 3,6-15; 2 Tim 2,24-26.

Velmi často různé fámy, lži a pomluvy vyústí v osočování, ukvapený 
úsudek a zraněná srdce. Pověst člověka lze velmi snadno zničit; obtížně 
se však obnovuje. Neposvěcená řeč může způsobit „požár“ s nedozírnými 
následky. (Viz Jak 3,5.6.)
3. Jakou důležitou zásadu měl Timoteus uplatnit, když šlo o kárání 

hříchů starších? 1 Tim 5,21

Bůh i jeho andělé jsou svědky toho, jak se Timoteus zachová, má-li napo
menout starší. Člověk nemá nikomu stranit, ani být předpojatý, jde-li o ká
rání hříchů v církvi. Ve svém jednání a úsudku se Timoteus nemá nechat 
ovlivnit svým přátelstvím nebo záporným vztahem k přestupníkovi.

4. Napomínáme-li někoho, měli bychom mít na paměti verše Efez 
4,31.32. Jak jednal Pán Ježíš s Petrem? Mar 14,66-72; Jan 21,15-19



Rada pro ustanovování starších (1 Tim 5,22)
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8. úkol

Jestliže by Timoteus zanedbal svoji povinnost označit a pokárat hřích v cír
kvi, byl by považován za spoluodpovědného za tento hřích. Svým mlčením 
by schválil hřích starších, a tím by měl „spoluvinu na cizím hříchu“ (verš 
22).
3. Proč církev/sbor tak často váhá, když má napomenout členy, kteří 

nečiní dobře?

1. Jakým opatřením se mělo zamezit nevhodné volbě starších?
1 Tim 5,22

Předtím, než má být člověk jmenován do některé ze služebností v církvi, je 
nutné pečlivě zvážit, zda se pro tuto službu skutečně hodí. Tento postup je 
plně v souladu s biblickými směrnicemi — 1 Tim 3,2.7.10. Kdyby Timoteus 
ustanovil (ordinoval) staršího, aniž by předtím posoudil jeho vhodnost pro 
službu, stal by se spoluodpovědným za případné přestupky, kterých by se 
takový starší mohl dopustit.

Církevní řád (Praha, 1992, str. 43.44) obsahuje cenné rady týkající se 
výběru a ustanovování pracovníků církve: (1) Volba těchto lidí nemá být 
ukvapená; (2) ti, kdo narušují jednotu, nejsou vhodnými kandidáty; (3) 
stejně tak by neměli být do služebností vybíráni i ti, kdo nejsou ochotni 
spolupracovat s druhými.

„Na mnoha místech se setkáváme s lidmi, kteří byli příliš rychle ustano
veni na zodpovědná místa starších sborů, aniž by k tomu měli potřebné 
schopnosti. Neovládají dobře sami sebe, proto nepůsobí dobrým vlivem. 
Sbor má tak pro nedobrý charakter takového bratra ustavičné těžkosti. Na 
tyto muže byly příliš ukvapeně položeny ruce.“ (4 T 406.407)

2. Kdyby Timoteus odmítl poukázat na hříchy starších a pokárat je, 
jaký dopad by to mělo na něho samotného? 1 Tim 5,22

Úterý 17. srpna



Zdravotní rada pro Timotea (1 Tím 5,23)
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POSTOJ K VEDOUCÍM V CÍRKVI Středalťhsrpna

1. Co radí apoštol Pavel Timoteovl jako pomoc při jeho zažívacích 
a jiných tělesných obtížích? 1 Tlm 5,23 (Opět si prostuduj 5. úkol, 
úterní část.)

Uprostřed práce a starostí nachází apoštol Pavel čas i pro to, aby poradil 
Timoteovi v otázce jeho zdraví. Křesťané často zapomínají na své tělo 
a nedbají na své zdraví; mnohdy je totiž duchovní prázdnota a vyprahlost 
způsobena tím, že je lidský organismus zanedbán a vyčerpán. Naše tě
lesné zdraví může ovlivnit i naši práci pro Krista.

Jak máme chápat tento verš? Schvaluje apoštol Pavel pití alkoholic
kých nápojů? Kdyby apoštol obhajoval pití kvašeného vína, dával by radu, 
která není v souladu s celým Písmem, které varuje před opojnými nápoji. 
Lékaři sice často předepisují léky, které mají vedlejší účinky, avšak kladný 
vliv těchto léků je vždy větší, než jejich nežádoucí účinky.

„Sám Bůh zapověděl pití kvašených (alkoholických) nápojů: ’Ty ani tvoji 
synové s tebou nesmíte pít víno nebo opojný nápoj, když budete vcházet 
do stanu setkávání, abyste nezemřeli. To je provždy platné nařízení pro 
všechna vaše pokolení. Musíte rozlišovat svaté od nesvatého a nečisté od 
čistého’ (3 Moj 10,9.10)...

Kvašený alkoholický nápoj oslabuje schopnosti a smysly. Bůh není 
oslaven, když lidé nemají dostatečnou sebeúctu a stávají se nestřídmí. 
Bůh nestvořil kvašené víno; ono není částí původního stvoření. Apoštol 
Pavel radil Timoteovi, aby užíval trochu vína kvůli jeho žaludku a častým 
nemocem; měl však na mysli nekvašenou šťávu z vinné révy. Neradil 
Timoteovi, aby užil to, co Bůh zapověděl...

Někteří křesťané se cítí svobodni, a tak pijí opojné nápoje. Při tom tvrdí, 
že to dělají tak, jak to činil Pán Ježíš. Ježíš Kristus nám však nedal takový 
příklad.“ (ST ze 6. září 1899, komentář Ellen Whiteové)



1. Jak bys vysvětlil verše 1 Tim 5,24.25 a Jejich vzájemný vztah?
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Čtvrtek 19. srpna 8. úkol

Bůh vidí hřích v jeho podstatě, zatímco lidé pociťují hřích částečně nebo 
povrchně. Společnost si je vědoma, že někteří lidé jsou hříšníci a protože 
se takoví lidé svým jednáním netají, každý ví již předem, že budou posta
veni před soud. Je však ještě jiná skupina lidí, kteří činí hřích. Jejich zlé 
jednání je lidem skryto, pouze Bůh vidí jejich porušenost. Avšak i v tomto 
případě je soud nevyhnutelný. Někteří dovedou skrýt své hříchy před lidmi, 
nemohou je však skrýt před nejvyšším Soudcem (Jan 5,22).

Mezi verši 24 a 25 je vzájemná souvislost. Hříchy (verš 24) i dobré 
skutky (verš 25) vyjdou najevo při soudu. Hříšníci se tedy zbytečně snaží 
skrýt své činy před společností; naopak zase křesťané nemusí „předvádět“ 
a „vystavovat“ své dobré skutky. Vzpomeňme jen na farizeje a jejich spra
vedlnost, kterou tak rádi dávali najevo. Skuteční křesťané se nemusí obá
vat, že by jejich život a vztah ke Kristu zůstal na soudu nepovšimnut.

Je možné, že se 1 Tim 5,24 vztahuje k vyšetřujícímu (předadventnímu) 
soudu, při kterém bude otevřena kniha života. (Viz Dan 7,9-14; 12,1; 
Zj 3,5.) Jestliže je naše jméno zapsáno v Beránkově knize života, pak 
bude s námi vše v pořádku. Máme být připraveni a horliví vyznat své hří
chy a opustit je, aby byly naše chyby a hpchy odstraněny. (Viz 5 T 331.)

2. Máš problémy s tajnými hříchy? Jak můžeš dosáhnout odpuštění 
a vítězství v tomto osobní boji?

Nic nezůstane skryto (1 Tim 5,24.25)



3. Jak reaguješ, když někdo při rozhovoru obviní kazatele z nesprávného

Začátek soboty: 20.11

59

POSTOJ K VEDOUCÍM V CÍRKVI Pátek 20. srpna

Doporučené studium

Prostuduj si verše v 1 Kor 9,3-27, které pojednávají o vztahu mezi du
chovním vůdcem a jeho sborem. Máš-li možnost, prostuduj si v knize Svě
dectví pro kazatele kapitolu „Osobní odpovědnost a křesťanská jednota“ 
(TM 485-505).

Diskusní otázky
1. Jakým způsobem můžeš podpořit práci vedoucích v církvi/sboru?

2. Jak jednáš, když slyšíš kritiku na vedení církve/sboru? Uvěříš této kritice 
a rozšiřuješ ji? Nebo se snažíš promluvit si s dotyčným vedoucím, který 
je kritizován? Co máme dělat, není-li možné promluvit si přímo s vedou
cím?

Shrnutí
Timoteus byl odpovědný za výběr starších, kteří se měli starat o sbor. 
Vedoucí v církvi by neměli být ustanovováni unáhleně, ale po pečlivé úva
ze. Pracovníci církve mají nárok na podporu ze strany církve. Obvinění 
proti vedoucím v církvi nemají být nikdy přijímána na základě pomluv, fám 
a nepodložených výpovědí. Před nejvyšším Soudcem nezůstane nic skryto 
— on potrestá hřích a odmění věrnou službu.

jednání? Žádáš „důkazy“? Hovoříš o tomto problému i s kazatelem?
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1 Tím 6,1-21
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TOýden

SLUŽEBNÍCI
A FALEŠNÍ UČITELÉ

J

Základní text
„Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života, k němuž jsi byl 
povolán a k němuž ses přihlásil dobrým vyznáním před mnoha svěd
ky.“ (1 Tim 6,12)

Základní myšlenka
Svět se od doby apoštola Pavla v mnoha směrech změnil, lidská přiro
zenost je však stále stejná. Naše jednání a postoje jsou pro náš du
chovní život stejně důležité, jako byly i v době prvních křesťanů.

Závěrečná kapitola 1. listu Timoteovi obsahuje zásady jednání v citlivých 
otázkách mezilidských vztahů. V prvním století křesťanské éry bylo otroctví 
obecně rozšířeným jevem. Jak se měli křesťané stavět ke vzájemným vzta
hům mezi pánem a otrokem? Jak se měla církev zachovat vůči falešným 
učitelům? Jaký vztah má křesťanství k materiálnímu bohatství? Co má dě
lat kazatel, aby chránil společenství věřících před negativním vlivem svět
ských způsobů a kultury?

Reforma se dostaví vlivem jemného pronikání Ducha Kristova do lid
ských vztahů a světa.



Povinnosti otroků (1 Tim 6,1.2)
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SLUŽEBNÍCI A FALEŠNÍ UČITELÉ , ° Neděle 22. srpna

1. Co má motivovat otroky k tomu, aby měli své pány v náležité úctě?
1 Tim 6,1.2

Kdyby církev povzbuzovala otroky k odporu a revoltě proti pánům, možná 
by došlo k občanské válce nebo anarchii. Takto by křesťanství vážně po
škodilo svoji pověst. .Apoštolovým úkolem nebylo svévolně nebo najednou 
zvrátit zavedený společenský pořádek. Pokusit se o to by znamenalo ohro
zit úspěch evangelia. Apoštol však učil zásadám, které mířily na samý 
kořen otroctví a které, kdyby se prosadily, by jistě podkopaly celý systém.“ 
(Skutky apoštolů, str. 301)
3. Cítíš se někdy v zaměstnání nucen ekonomickými důvody k nějaké 

nepříjemné práci? Jak se máš jako křesťan zachovat?

Odhaduje se, že v době apoštola Pavla bylo v římské říši asi 60 milionů 
otroků. Křesťanství našlo mezi těmito ponižovanými lidmi mnoho přívržen
ců. Nespokojenost otroků však znamenala silné nebezpečí pro privilegova
nou vrstvu pánů. Za takových podmínek mohlo být křesťanství podezřelé, 
neboť hovořilo o rovnosti všech lidí. Křesťanství však bylo náboženstvím 
nenásilí: nevybízelo ke svržení politického nebo sociálního zřízení. Z lidí 
s různým společenským postavením vytvořilo bratrské společenství, ve kte
rém si ve světle Kristovy oběti byli všichni rovni.

Křesťané-otroci měli sloužit věrně svým pánům. Křesťané se neměli 
stát společenskými agitátory a snažit se násilně zrušit otroctví. Ve svém 
společenském prostředí a postavení měli jednat tak, jak by jednal Pán 
Ježíš. (Viz 1 Kor 7,20-24.)

Radu apoštola Pavla je možné vztáhnout i na zaměstnance, kteří jsou 
křesťany. Mají pracovat věrně bez zbytečných nářků, „aby Boží jméno ani 
učení neupadlo do špatné pověsti“ (1 Tim 6,1).
2. Jak se mají křesťané zachovat v případě nespravedlivého vykořis

ťování? Mat 5,38-45 (Srovnej s Efez 6,5-9; Kol 3,22-25.)



Falešní učitelé (1 Tim 6,3-5)
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Pondělí.23. srpna 9. úkol

Falešní učitelé, kteří odmítají biblické učení, jsou pro církev nebezpečím. 
Jejich rozkladný vliv ohrožuje křesťanské společenství. (Viz 2 Tim 4,3.4.) 
1 Tim 6,3 naznačuje, že se v Efezu vyskytovali lidé, jejichž učení bylo 
v přímém rozporu s tím, co pod vlivem inspirace učil apoštol Pavel. Zřejmě 
obhajovali nesprávné postoje křesťanů-otroků vůči jejich pánům a v ostat
ním se rovněž neřídili inspirovanými radami.

1. Co podle apoštola Pavla má být měřítkem křesťanského způsobu 
života? 1 Tim 6,3 (Srovnej s Gal 1,7-12; Filip 2,2-5.)

(1) Jsou povýšení, nadutí; (2) nedostává se jim skutečného poznání; (3) 
jejich hádky a spory o slovíčka ústí do podezřívání, odsuzování druhých; 
(4) jejich spory jsou plné falše a svědčí o jejich zvrácené mysli; (5) nená
padným způsobem se snaží obohatit sami sebe. Naopak skutečný Boží 
služebník je ochoten se obětovat pro službu a práci pro Pána.

3. Jak by se v dnešní době měla církev zachovat vůči falešným učite
lům?

Apoštol hovoří o „slovech Pána Ježíše Krista“ (1 Tim 6,3). Není známo, 
v jaké míře tehdy kolovala evangelia v psané podobě. Je však jisté, že 
apoštolově za pomoci Ducha svátého (Jan 14,26) předávali a učili ve svých 
sborech to, co Pán Ježíš učil a konal během své pozemské služby.

Učení Pána Ježíše bylo v rozporu s tím, co učili židovští vykladači zá
kona. V kázání na hoře Ježíš Kristus ukázal, že pohnutky jsou důležitější 
než činy. Jednání člověka může být v souladu s Božími požadavky jedině 
tehdy, když jsou principy Božího zákona, uplatňované v životě, spojeny 
s úplnou závislostí na Ježíši Kristu. (Viz Řím 8,3.4.)

2. Jak můžeme rozpoznat falešné učitele? 1 Tim 6,4.5



Křesťan a majetek (1 Tim 6,6-11)
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SLUŽEBNÍCI A FALEŠNÍ UČITELÉ Úterý 24. srpna

1. Co nám pomáhá najít vyvážený vztah k majetku?
1 Tim 6,6-6; Filip 4,11

Spokojenost souvisí se zbožností srdce, skutečným přátelstvím s Pánem 
Ježíšem. .Apoštol Pavel zde hovoří o tom nejvzácnějším, co člověk může 
mít. Lidé hledají pokoj mysli i srdce. Každoročně jsou utráceny miliony za 
zábavu, cestování, alkohol a uspokojování tělesných vášní, protože člověk 
hledá spokojenost. Přesto však člověku jeho cíl uniká, neboť se na této 
zemi stále potýká s vědomím smrti a otázkou po věčnosti. Bůh dává darem 
nejen věčný život, ale i pokoj duše tomu, kdo se uprostřed nejistoty života 
naučil důvěřovat milujícímu Bohu.“ (7 BC 317)
2. Jakému nebezpečí musí čelit bohatí lidé I ti, kdo o bohatství usilují?

1 Tim 6,9.10 (Srovnej s 5 Moj 8,13.14; Mar 4,19; Mat 19,26-26.)

Bible říká, že „kdo chce být bohatý, upadá do osidel pokušení“ (1 Tim 6,9). 
Majetek jako takový není špatný, ale posedlost člověka po shromažďování 
a užívání majetku pro své cíle strhuje člověka do zkázy. Rada apoštola 
Pavla byla adresována především Tímoteovi. „Tím apoštol zdůraznil nut
nost, aby se kazatel bezvýhradně zasvětil službě Kristově. Kazatel, který 
se cele zasvětil Bohu, nepřijme zaměstnání, jež by mu bránilo věnovat se 
plně svátému povolání. Neusiluje o světské pocty, ani o světské bohatství; 
jeho jediným cílem je hlásat druhým o Spasiteli, jenž se obětoval, aby dal 
lidem bohatství věčného života.“ (Skutky apoštolů, str. 240)

3. O které duchovní hodnoty měl Timoteus usilovat? 1 Tim 6,11 Jaký 
vliv má touha po materiálních věcech na tvůj duchovní život?
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Dobrý boj víry (1 Tim 6,12)

1. Co vlastně znamená „dobrý boj víry“? 1 Tlm 6,12; Efez 6,10-18

ŠtítObuv

MečPřílba

64

Středa 25. června 9. úkol

Apoštol Pavel vyzývá Timotea k duchovnímu boji a připomíná mu Boží 
vedení. Byl si totiž vědom, že mnoho Božích služebníků podlehlo svodům 
světa — bohatství, postavení, tělesným radovánkám. (Viz 2 Tim 4,10.)

V křesťanském boji víry hraje velkou úlohu důvěra v Pána. „Potřebuje
me živou, aktivní víru! Vlastně ji musíme mít, jinak zeslábneme a padne
me v den zkoušky. Nesmíme se nechat znepokojit temnotou, která skryje 
v den zkoušky naši cestu. Když Pán přichází, aby nám požehnal, je často 
Boží sláva skryta. To bychom měli znát z našich předchozích zkušeností. 
V onen den velkého sporu věků budou tyto zkušenosti zdrojem útěchy 
a naděje pro Boží lid.“ (Counsels for the Church, str. 334)
2. Efez 6,13-17 popisuje křesťanovu výzbroj. Uvažuj nad tím, co jed

notlivé části výzbroje znamenají v duchovní oblasti:
Opásání Pancíř

Pět částí výzbroje slouží k obraně před střelami útočníka, zatímco šestá — 
meč — je jedinou zbraní, kterou lze použít k obraně i útoku. Bez poznání 
Božího slova jsou křesťané bezmocní, mají-li čelit nepříteli spasení; bez 
tohoto poznání nejsou ani schopni představit pravdu lidem, kteří jsou dosud 
zajatci nepřítele.
3. Jak může můj sbor představit křesťanství a jeho pravdy v době, ve 

které hraje velkou úlohu materialismus, sobectví a osobní ambice? 
Jak se mohu do této svědecké služby zapojit?



Timoteův úkol (1 Tim 6,13-16)
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SLUŽEBNÍCI A FALEŠNÍ UČITELÉ Čtvrtek 26. srpna

Timoteus si měl připomínat, že žije v Boží přítomnosti. Měl ,,’bojovat dobrý 
boj víry’ před Pánem a mnoha 'svědky' (verš 12), kteří budou posuzovat 
hodnotu křesťanství podle jeho jednání.“ (7 BC 319.320)
2. Jak má Timoteus jako křesťan žít? 1 Tim 6,14

Hřích způsobil, že člověk nemůže spatřit Boha; evangelium však přináší 
jistotu, že ti, kdo mají čisté srdce, uvidí Boha a budou žít věčně. (Viz Mat 
5,8; 1 Jan 3,2.)

Závěrečná část dopisu představuje moudrou, otcovskou radu. Je to víc, 
než jen dobré doporučení; je to příkaz, výzva. Apoštol vyzývá: (1) Timotea, 
aby vedl příkladný život, a (2) bohaté, aby byli štědří k těm, kteří mají 
méně, aby tak „střádali dobrý základ pro budoucnost“ (1 Tim 6,19).

1. Proč si mají křesťané stále uvědomovat Boží přítomnost?
1 Tim 6,13

Někteří vykladači mají za to, že „poslání (král.: přikázání)" z verše 14 se 
vztahuje na Timoteův křestní slib. Jiní věří tomu, že apoštol Pavel má na 
mysli rady, které obsahuje tento dopis.
3. O kterých vlastnostech Ježíše Krista se apoštol Pavel zmiňuje?

1 Tim 6,15.16



2. Jak bys mohl podpořit světové misijní dílo?

3. Kdyby byl tento dopis přímo adresován tobě, co by tě nejvíce oslovilo?

Začátek soboty: 19.57
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Pátek 27. srpna 9. úkol

Doporučené studium
Prostuduj si verše 1 Tim 6,17-19 a srovnej je s verši 5-10 v téže kapitole. 
Jaký postoj mají boháči zaujmout ke svému majetku? Poslední dva verše 
(20.21) dopisu obsahují varování. Proč?

Diskusní otázky
1. Co brání tvému sboru v plném hlásání evangelia? Jaké hodnoty potře

bujete znovu „objevit“?

Shrnutí
Závěr 1. listu Timoteovi je plný praktických rad, což je typické pro spisy 
apoštola Pavla. Křesťanství je praktické náboženství, týkající se všech ob
lastí života. Protože mnoho křesťanů bylo v prvním století otroky, bylo nut
né, aby svým jednáním — i přes všechny obtíže jejich postavení — svědčili 
o moci Ježíše Krista. V dopise nacházíme konkrétní rady, týkající se vztahu 
k bohatství, falešných učitelů a křesťanské služby.
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ORGANIZACE CÍRKVE

Tit 1. kapitola
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Základní text
„Neboť biskup má být bezúhonný jako správce Božího domu.“ 
(Tit 1,7)

Základní myšlenka
Skuteční duchovní vůdci církve jsou věrni Kristu a oddáni biblické 
pravdě. Falešní vůdci slouží sami sobě a jsou zasaženi bludem.

Příjemce dopisu — Titus — byl pohan obrácený ke křesťanství. Přibližně 
roku 49 po Kr. (Gal 2,1—3) doprovázel apoštola Pavla na sněm do Jeruza
léma. Pavel na své třetí misijní cestě poslal Tita z Efezu do Korintu jako 
svého zástupce (2 Kor 8,16.17; 12,17.18). Později se s Titem opět setkal 
v Makedonii a ten jej pak předcházel do Korintu a nesl s sebou 2. dopis 
Korintským (2 Kor 2,13; 7,6.13; 8,6.23). Po svém prvním uvěznění v Římě 
apoštol Pavel zanechal Tita na Krétě (Tit 1,5). Poté cestoval do Efezu 
a Makedonie (1 Tim 1,3) a v Makedonii napsal 1. dopis Tirnoteovi, který byl 
v Efezu, a dopis Titovi, který byl na Krétě. Apoštol žádal Tita, aby mu přijel 
naproti do Nikopole y Acháji na pobřeží Jaderského moře (Tit 3,12) Titus 
byl také s Pavlem v Římě v době jeho druhého uvěznění. Odtud Titus ode
šel do Dalmácie (2 Tim 4,10) na východním pobřeží Jaderského moře, 
severně od Řecka.

MM



Autorita apoštola Pavla (Tit 1,1)
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Neděle 29. srpna 10. úkol

Je možné, že Kréťané, kteří byli v Jeruzalémě o letnicích (Skut 2,11), při
nesli evangelium na svůj domovský ostrov. Je však také možné, že evan
gelium bylo na Krétu přineseno apoštolem Pavlem při jeho poslední misijní 
cestě. (Viz 6 BC 107.)
1. Jakým typickým způsobem se apoštol Pavel představuje v dopise 

Titovi? Tit 1,1

Apoštol používá obraz služebníka (řec.: otroka); chce tím naznačit úplné se 
odevzdání Pánu Ježíši a oddanost misijnímu dílu. Podstatou křesťanské 
služby je ochota sloužit a pokora (Mat 20,25-28). Je však dobré si připo
menout, že: (1) evangelium nevykořisťuje; (2) evangelium neničí lidskou 
osobnost a individualitu, naopak ji podporuje; (3) obojí — odevzdání se 
Kristu a služba — musí být dobrovolné a vyplývat z hluboké vděčnosti 
a vědomí svobody v Kristu, kterou bychom lidským úsilím nikdy nemohli zí
skat. (Viz Řím 6,23.)

„Čest je předcházena pokorou. Vysoké postavení může zaujmout ten, 
kdo je před Bohem pokorný tak jako Jan Křtitel. Jen takového služebníka 
nebesa vybírají.“ (Chs 247)
2. Proč je důležité Pavlovo tvrzení, že je apoštolem Ježíše Krista?

Tit 1,1; Gal 1,1

.Autorita Ježíše Krista, který osobně povolal Pavla k apoštolské službě, je 
nejvyšší autorita, autorita věčného Boha. Apoštol Pavel je vyslancem Nej- 
vyššího; své 'pověřovací listiny’ obdržel na cestě do Damašku (Skut 9,15; 
22,14.15; 26,16.17; Kol 1,1)." (7 BC 358) Pavlovo povolání dává i Titovi, 
který je poslán jako 'vyslanec evangelia’ na Krétu, potřebnou autoritu.
3. Co pro tebe znamená být „otrokem (služebníkem) Ježíše Krista“ 

a být „otrokem (služebníkem) hříchu“?



Cíl Pavlovy služby (Tit 1,1-3)

1. Jaké bylo poslání apoštola Pavla? Tit 1,1
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ORGANIZACE CÍRKVE Pondělí 30. srpna

Naděje na věčný životy se opírá o Boží zaslíbení. Toto zaslíbení bylo dáno 
„před věčnými časy“ (Žilkův překlad), neboť Bůh dopředu věděl, že lidstvo 
padne do hříchu. Pro ty, kdo věří v Pána Ježíše a jeho ducha přijímají do 
srdce, začíná věčný život už teď. (Viz Jan 3,36; 1 Jan 5,11-14.) „Ti, kdo 
skutečně poznají Krista a přijmou ho do svého srdce, mají život věčný. 
Kristus v nás přebývá skrze svého ducha; Duch Boží, přijatý vírou do srd
ce, je počátek věčného života." (Touha věků, str. 270)

Tit 1,3.4 hovoří jak o Otci tak i o Synu jako o Spasiteli, který je zdrojem 
milosti a pokoje. Ježíš Kristus je jedno s Otcem. Lze tedy říci, že Bůh sám 
byl 'ukřižován' s Kristem. (Srovnej s komentářem Ellen Whiteové v 5 BC 
1108.)

Pavel toužil získávat lidi pro Krista a podporovat jejich duchovní život. Vě
děl, že věčný život těch, kdo kladně odpověděli na výzvu evangelia, závisí 
na jejich vytrvalosti až do konce. (Viz Mat 24,13.) Apoštol usiloval o to, „aby 
Boží vyvolené přivedl k víře a k poznání pravdy" (Tit 1,1). Tito „vyvolení“ 
jsou lidé, o nichž Bůh dopředu věděl, že přijmou víru v Ježíše Krista jako 
svého Pána a Spasitele. (Srovnej s Řím 8,29.30; 1 Petr 1,3.) „Poznání 
pravdy“ není jen pouhé intelektuální porozumění. Je to poznání, pramenící 
ze zkušenosti — zkušenosti víry v Ježíše Krista a ze zbožnosti. (Srovnej 
s Řím 10,8-10.)

2. Uvažuj nad „jistotou“ naší křesťanské naděje. Jakými slovy apoštol 
vyjadřuje tuto jistotu? Tit 1,2.3 (Srovnej s 2 Tim 1,9.)
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Titova práce na Krétě (Tit 1,5)

1. Proč apoštol Pavel zanechal Tita na Krétě? Tit 1,5

Tit 1,10.11
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Úterý 31. srpna

Podmínky, za kterých měl Titus na Krétě pracovat, byly obtížné. Odchod 
takové osobnosti, jakou byl apoštol Pavel, zcela určitě ovlivnil duchovní 
život nově obrácených věřících. V Pavlově práci měl pokračovat jeho po
mocník Titus, měl posilovat víru nových křesťanů a snažit se šířit evange
lium v okolních vesnicích nebo městech. Z verše 5 vyplývá, že v době 
odjezdu apoštola Pavla z Kréty nebyla příležitost organizovat a uvést do 
pořádku křesťanské sbory, které byly rozptýleny v různých městech.

2. Co měl Titus konkrétně dělat?
Tit 1,5

Nově obrácení křesťané horlivě svědčili o Pánu Ježíši a jeho moci lidem, 
kteří žili stejným způsobem života, jako před krátkým časem oni. Možná se 
nám tento způsob svědecké práce jeví až příliš „aktivní“; jestliže však 
člověk promění své nové přesvědčení v čin, jeho víra se posiluje a buduje.
3. Jak můžeš tento týden pomoci nově obrácenému věřícímu v tom, 

aby se mohl s druhými podělit o svoji víru v Pána Ježíše?



Předpoklady pro vedoucí postavení (Tit 1,6-9)
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ORGANIZACE CÍRKVE Středa 1. září

Rady, které obdržel Titus ohledně vedoucích v církvi a jejich vlastností, 
jsou podobné těm, kterými se měl v Efezu řídit i Timoteus. (Viz 1 Tim 
3. kapitola.) Povšimni si výčtu povahových vlastností: (a) kladně formulova
ných (jaký má vedoucí být); (b) záporně formulovaných (jaký nemá vedoucí 
být).
1. Jaké vlastnosti (kladně formulované) má mít biskup/starší?

Tit 1,6-9

2. Proč jsou u člověka, který má v církvi zastávat určité místo, důleži
té ty vlastnosti, které souvisí s jeho rodinným životem?

„V rodině kazatele by měla vládnout jednota; to bude skutečným kázáním 
o praktické zbožnosti. Věrné plnění povinností v domově — výchova, napo
mínání, dávání rad, vedení — pomáhá připravit kazatele a jeho manželku 
pro práci v církvi, neboť tím se rozvíjejí jejich schopnosti pro práci na Božím 
díle." (GW 204.205)

3. Jaké vlastnosti by neměl mít starší sboru? Tit 1,7 Jaký dopad mo
hou mít tyto povahové rysy na jeho službu v církvi?
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Čtvrtek Ž. září 10. úkol

1. Které dvě vlastnosti nebo schopnosti jsou velmi důležité pro ty, 
kteří vedou sbor nebo vyučují? Tit 1,9

Zdá se, že falešní učitelé se vždy objevili tam, kde apoštolově kázali evan
gelium. Odpůrci Boží pravdy rozšiřovali učení, které bylo směsicí židovské
ho skutkaření (legalismu), mysticismu a lidských domněnek. Ti, kdo „lpěli 
na obřízce" (verš 10), patřili mezi židokřesťany, kteří se drželi „židovských 
bájí“ (verš 14). Je zřejmé, že na Krétě došlo k míšení židovských a řeckých 
náboženských představ, které odváděly věřící od evangelia Kristova. 
(Srovnej s 1 Tim 1,3-7.)
4. Jaké způsoby boje by křesťanská církev neměla používat proti fa

lešným učitelům?

Povšimněme si, o jaké „učitele“ je jednalo: (1) rozvraceli rodiny svým uče
ním; (2) byli vzpurní a nepoddajní; (3) mluvkové, kteří vedli prázdné řeči; 
(4) klamali, sváděli lidi; (5) učili „pro hanebný zisk" (verš 11); (6) duchovně 
byli poskvrněni (verš 15; srovnej s 1 Tim 4,2).

Křesťané mají být pravým opakem těchto bludařů: především jejich 
každodenní život má být praktickou ukázkou toho, co vyznávají svými 
ústy. Křesťanství se má projevit „konáním“ a ne „mluvením".

3. Proč apoštol Pavel vyzývá Tita k rozhodnému postoji vůči falešným 
učitelům? Tit 1,14-16

Nejlepším způsobem boje proti bludu je předložit pravdu kladným a pře
svědčivým způsobem. Útoky proti falešným učitelům mohou vyústit ve spo
ry a rozdělení sboru. Proto je lepší poukázat na to, co je pravda, než 
diskutovat o bludu a lži.
2. Jak měl Titus jednat s falešnými učiteli? Tit 1,10-13

Postoj k falešným učitelům (Tit 1,9-16)



Shrnutí

Začátek soboty: 19.42
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Pátek 3. září

Doporučené studium
Máš-li možnost, informuj se v biblickém slovníku nebo historické příručce 
o ostrově Kréta — dějinách, obyvatelích, kultuře a náboženství. Můžeme 
pak lépe pochopit, proč apoštol Pavel patrně použil citátu básníka Epimeni- 
da, který popisuje Kréťany.

Opět si pročti Tit 1. kapitolu a pak přejdi k následujícím diskusním otáz
kám.

Apoštol Pavel zanechal Tita na Krétě, aby pokračoval v dílu, které tam 
apoštol začal. Titus měl v jednotlivých městech ustanovit starší; jejich způ
sob života a zbožnost měly sloužit nejen šíření evangelia, ale měly být 
i účinným nástrojem proti šíření falešných nauk odpůrců pravdy.

Diskusní otázky

1. Apoštol Pavel hovoří o .zdravém učení“ (Tit 1,9). Jakou roli hraje „učení“ 
(věrouka) při kázání evangelia, nebo péči o věřící?

2. Kdybys byl jeden z Kréťanů, kteří byli všeobecně známi jako „lháři, zlá 
zvířata, lenivá břicha“, jak by ses bránil tomuto nařčení?

3. Na Krétě se objevili lidé, kteří „lpěli na obřízce“ (Tit 1,10). Vyskytují se 
podobné problémy i v dnešní církvi? Jaké? Jak bys uplatnil radu apošto
la Pavla, že takovým lidem „je třeba zavřít ústa“ (verš 11)?

ORGANIZACE CÍRKVE • * .



Tit 2,1—10
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KŘESŤANSKÝ CHARAKTER

Základní text
„Ty sám buď ve všem vzorem správného chování: ukazuj neporuše
nost v nauce, vážnost, zdravé učení, jemuž není možno nic vytknout.“ 
(Tit 2,7.8 Petrů)

Základní myšlenka
Křesťanský charakter je ovocem láskyplného vztahu k Pánu Ježíši.

Křesťanské chování a postoje jsou součástí zdravého učení (Tit 2,1) a jsou 
neoddělitelně spojeny s posvěcením. Nejsme svati od přirozenosti; posvě- 

, cení (svatost) je dar, který prostřednictvím Ducha svátého uděluje Ježíš 
' Kristus (1 Petr 1,1.2; 2 Tes 2,13). List Židům hovoří o „svatosti, bez níž 

nikdo nespatří Pána“ (Žid 12,14). Svatost znamená spravedlnost. (Viz My
šlenky z hory blahoslavenství, str. 20.21.) Spravedlnost (svatost), tak jak ji 
Pán Ježíš popisuje v kázání na hoře (Mat 5. kapitola), je čistota mysli, která 
se projevuje vnějšími, Bohu milými činy. Apoštol Pavel píše, že Kristus 
zemřel, „aby spravedlnost požadovaná zákonem byla naplněna v nás“ 
(Řím 8,4). Žije-li Pán Ježíš v nás, je v nás i spravedlnost/svatost. Ovocem 
takového života jsou čisté myšlenky, slova i činy — usměrňované Duchem 
svátým.



Starší muži a křesťanský charakter (Tit 2,2)
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KŘESŤANSKÝ CHARAKTER Neděle 5. září

1. Jakými povahovými vlastnostmi se mají vyznačovat v církvi starší 
muži? Tit 2,2

Starší muži se mají posilovat a vytrvat ve své víře v běžném životě církve 
i ve vypjatých životních situacích. Pěstování lásky je pro ně životně důleži
té, neboť starší lidé v průběhu let a s ubýváním životních sil a zdraví mají 
někdy sklon k hledání chyb. „Trpělivost“ je překladem řeckého slova, jež 
má význam „vytrvalost, statečnost, stálost, trpělivost“. Trpělivost je hlavním 
rysem Božího lidu poslední doby. (Viz Zj 14,12.) Ryzí charakter a naděje 
jsou plodem celoživotní vytrvalosti, stálosti. (Viz Rím 5,3.4.)
3. Jak by se měli členové církve/sboru chovat k starším mužům, kteří 

nemají výše uvedené vlastnosti?

Slovo „střídmý" je překladem řeckého „nefalios", které znamená „bez vína, 
střídmý“ (viz tematika 5. úkolu). Starší muži, kteří poznali Pána Ježíše, měli 
opustit svůj dřívější způsob života z doby, kdy ještě nebyli křesťany. Pití 
alkoholu nebylo v souladu s jejich novou zkušeností křesťanského života. 
Písmo směřuje k úplné abstinenci od alkoholických nápojů. Řecké slovo 
překládané jako „vážný" znamená „hodný úcty, vznešený, důstojný, vážný“. 
Starší muži byli hodni úcty, která náležela k jejich věku. Důstojnost nezba
vuje život radosti, naopak dává životu skutečnou radost, zvláště kladné 
mezilidské vztahy. Další řecké slovo překládané jako „rozumný" má vý
znam „moudrý, rozvážný, ten, který se ovládá“. Srovnej tyto významy s tex
tem 2 Tim 1,7, kde se apoštol Pavel zmiňuje o duševních a citových dispo
zicích křesťana, které mu umožňují vyrovnávat se s různými tlaky 
a mezními situacemi v životě. Tyto vlastnosti získává křesťan od Boha.
2. Ve kterých třech oblastech mají být starší křesťané „zdraví“?

Tit 2,2b



Starší ženy a křesťanský charakter (Tit 2,3-5)

1. O které křesťanské ctnosti mají usilovat starší ženy? Tit 2,3.4

Pondělí 6. září 11. úkol

„Citově zralé ženy, které se dobře naučily sebeovládání a osobní zbožnos
ti, nejlépe předávají a představují ctnosti žen následujícím generacím. Je 
tragické, když si mladé ženy mají osvojit vlastnosti a povinnosti manželek 
a matek, aniž by měly před očima příklad odpovědné křesťanské ženy.“

J7 BC 364)
3.Xjak vypadá vztah mezi starší a mladší generací ve tvém sboru? 

-—-'V čem se mohou vzájemně obohatit?

Ženy zaujímají velmi důležité místo v domově, na pracovišti, ve společnosti 
a v církvi. „Ruce, které se starají o 'kolébku', jsou ruce, které vládnou svě
tu,“ tvrdí jedna moudrost. Ženy pravděpodobně více než kdokoliv jiný for
mují povahu svých dětí. Prvními učiteli dětí jsou jejich matky. Křesťanský 
otec má být knězem rodiny, zatímco matka má tu přednost, že může 
utvářet charakter svých dětí podle božského vzoru. Starší ženy mají důleži
té postavení v životě církve právě pro jejich životní zkušenost a zralost, 
zdravý úsudek a porozumění životu.

Titus měl napomenout starší ženy, aby nepomlouvaly; stejná tematika 
se objevuje v 1 Tim 5,13-15, kde se týká mladých žen, vdov. V knize 
Adventistický domov si prostuduj kapitoly „Vliv matky“ a „Mylné představy 
o práci matky“ (AH 240-247).

2. Jakou odpovědnost mají starší ženy k mladším ženám? Tit 2,4.5

4. Jak se má křesťanská matka vyrovnat s narůstajícími tlaky a po- 
. vinnostmi dnešní doby a přitom nezanedbávat své poslání v rodi
nně? Uveď praktické příklady.



Mladí lidé a křesťanský charakter (Tit 2,4-6)

1. Jaké vlastnosti má mít mladá křesťanská žena? Tit 2,4.5
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KŘESŤANSKÝ CHARAKTER Úterý 7. září

Starší ženy měly být příkladem pro mladší ženy, zatímco Titus měl být 
příkladem pro mladé muže (verš 7). Titus sám byl mladý a jeho příklad 
mohl na druhé mocně působit. Muži mají být „ve všem rozvážní (střídmí — 
král.)“ (verš 6), „aby Boží slovo nebylo zneváženo“ (verš 5).

3. Jak můžeme uplatnit principy z Tit 2,4-6 v dnešní době? Co má 
dělat pracující manželka a matka, aby nezanedbávala své domácí 
povinnosti?

V době prvokřesťanské církve nebylo obvyklé, aby mladá slušná žena 
chodila sama mimo svou domácnost. Málokdy bývala viděna i ve spo
lečnosti mužských členů své rodiny. Kdyby ženy prvokřesťanské církve 
najednou zrušily všechna omezení, která je během století svazovala, cír
kev by jedině poškodila svoji pověst a lidé by začali tvrdit, že křesťanství 
zkazilo ženy. Proto je nutné rady apoštola Pavla ohledně žen vždy vidět 
v jejich dějinných souvislostech. Přesto však mají i nadčasový význam: že
ny mají v tomto světě velký úkol, odpovědnost a přednost — vytvářet do
mov. Frázi, že ženy mají „poslouchat své muže“ (Tit 2,5 ekum.), někteří 
překládají ve smyslu, že ženy mají být „mužům svým poddané“ (král.). Je to 
užitečná rada, vezmeme-li v úvahu problémy některých žen, o kterých se 
zmiňuje 2 Tim 3,6.7. „Poddanost" ženy v její roli rrjanželky však nezname
ná podřadnost ve srovnání s manželem.

2. K čemu vyzývá Titus mladé muže? Tit 2,6
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Osobnost křesťanského učitele (Tit 2,7.8)

1. Ve kterých oblastech měl Titus dávat dobrý příklad? Tit 2,7.8
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Středa 8. září •< 11. úkol

Starší v církvi, kazatelé nebo učitelé by vždy měli dávat dobrý příklad. Mají 
však vést, ne být diktátory. (Viz Mar 10,42-45.) Jako pastýři podřízení 
nejvyššímu Pastýři mají mít péči a starost o duchovní život svěřených ove
ček. Nemají své ovce hnát nebo nutit násilím. Pán Ježíš řekl o skutečném 
pastýři: „Ovce jdou za ním, protože znají jeho hlas. Za cizím však ne
půjdou“ (Jan 10,4.5). Špatní, falešní pastýři však opouštějí své ovce a po
nechávají je napospas vlkům (Jan 10,12).

Titus měl předkládat „nezkažené a důvěryhodné učení“. Křesťanská dů-fj 
věryhodnost a vážnost neznamená domýšlivost nebo lhostejnost. Měl být r 
také křesťanským příkladem zdvořilosti a rozvahy. Jeho slovo mělo býr 
„zdravé a nepochybné“ — má mít jasné poselství. Křesťanský učitel a ka
zatel nemá hlásat své vlastní myšlenky, ale pravdu evangelia. Neměl by 
ztrácet čas vedlejšími, nepodstatnými otázkami; měl by prosit Boha, aby 
mu dal moudrost rozpoznat, co je a co není důležité. Pokud se stane 
šiřitelem vlastních názorů nebo nepodstatných věcí, jeho kázání a učení 
Božího slova ztratí svoji sílu a moc.

2. Proč jsou tato napomenutí Titovi tak vážná? Tit 2,8b

Odpůrci biblické pravdy, kteří nejsou schopni vyvrátit učení, často zaútočí 
na povahu kazatele, učitele. I ten nejmenší odklon od křesťanské bezúhon
nosti ze strany kazatele může nepřítel použít k obviňování a zesměšňování 
evangelia.
3. Jak se tato apoštolova rada vztahuje k našim veřejným a písemným 

projevům v dnešním době? Jakým způsobem může dojít ke zpo
chybňování a poškození pověsti adventního poselství?



Křesťanští zaměstnanci (Tit 2,9.10)
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I když řecký text hovoří o „otrocích", chceme verše z Tit 2,9.10 uplatnit 
i v širším měřítku a zabývat se spíše křesťanskými pracovníky a jejich pří
stupem k zaměstnavateli i k práci obecně.
1. Jakým způsobem se mají chovat křesťanští zaměstnanci? Tit 2,9.10

Apoštol Pavel uvádí vlastnosti, které by měl mít křesťanský zaměstnanec: 
„Poslušnost“ (verš 9) znamená ochotu nechat se vést a práci vykonávat 
tak, jak to zaměstnavatel potřebuje. Samozřejmě tato poslušnost zaměst
navateli v žádném případě neruší závazky křesťana vůči Bohu. Přijetí a po
slušnost pravdy (1 Petr 1,22) může někdy znamenat i neuposlechnutí pří
kazu nadřízeného i s následky takového jednání; Bůh však stojí při těch, 
kdo se k němu přiznávají před lidmi. (Viz Dan 3,16-18; 6,10.) Tento princip 
např. vylučuje práci v sobotní den (2 Moj 20,6-11), požaduje však od člo
věka, aby se plně věnoval své práci v ostatní dny týdne.

Křesťané nemají „odmlouvat“ (verš 9b) svému zaměstnavateli; mohou 
samozřejmě dávat návrhy týkající se práce, řízení práce však mají po
nechat na zaměstnavateli.

„Nezpronevěřit“ (verš 10) znamená „nedát si nic stranou pro sebe“. 
Křesťanský zaměstnanec si nikdy nevezme to, co mu nepatří; nezprone
věří finanční prostředky ani si nebude „přilepšovat“ výrobky nebo vybave
ním, které patří zaměstnavateli.

Křesťan má být čestný vůči svému zaměstnavateli, má prokazovat „na
prostou spolehlivost“ (verš 10). Takový postoj vylučuje nelaskavou kritiku 
vedoucího nebo výrobku, střet zájmů nebo použití důvěrných informací 
k vlastnímu obohacení či budování vlastní kariéry.
2. Jak tvé křesťanství ovlivňuje tvůj vztah k práci, zaměstnavateli 

apod.? Ve kterých oblastech se potřebuješ zlepšit?

KŘESŤANSKÝ CHARAKTER > -- .-w. ■- - ■■ Čtvrtek 9. září



^4^ Jak bys pomohl manželskému páru, kde muž na základě Tit 2,5 požadu

je od své ženy bezvýhradnou poslušnost?

Začátek soboty: 19.27
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Pátek 10. září 11. úkol

Doporučené studium

Prostuduj si radu apoštola Pavla týkající se poslušnosti a podřízení se 
autoritě: 1 Petr 2,13-24. V knize Výchova si prostuduj kapitolu „Pravidla 
a zásady obchodu“ (str. 109-118).

Diskusní otázky
1. Jak by ses měl zachovat v případě, že tvůj zaměstnavatel zesměšňuje 

tvoji víru?

2. Jak bys jednal, kdyby jedinou možností získat práci byla práce v sobo
tu? Poslal bys své děti v sobotu do školy, kdyby to stát vyžadoval? 
Porušil bys sobotní přikázání, kdyby to bylo požadováno světským záko
nem? (Uvažuj o verších ve Zj 13,16.17.)

3. Jaké vztahy panují mezi starší a mladší generací ve tvém sborovém 
společenství? Co můžeš udělat pro zlešení těchto vztahů?

Shrnutí
Velkou část Pavlova listu Titovi tvoří apoštolovy rady týkající se formování 
křesťanské povahy. Slovo pravdy („zdravé učení") zasahuje život lidí a pod 
vlivem Ducha svátého se z hříšníků stávají svati. Evangelium Ježíše Krista 
mohou hlásat a prožívat lidé všech věkových kategorií a svým každoden
ním příkladem doma, v církvi, na pracovišti mohou působit proti falešným 
učitelům a bořit předsudky druhých vůči naší víře.
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ZBOŽNÝ ŽIVOT NA ZEMI
A BUDOUCNOST

Tit 2,11—15
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Základní text
„On se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil 
za svůj vlastní lid, horlivý v dobrých skutcích.“ (Tit 2,14)

Základní myšlenka
Příprava na druhý příchod Pána Ježíše znamená přijmout Ježíšovu 
zachraňující milost; tato milost dává člověku sílu k vítězství nad hří
chem a vede ho ke konání dobrých skutků.

V závěru 2. kapitoly listu Titovi hovoří apoštol Pavel o motivaci křesťanské
ho života. Verš 11 představuje Boží milost, která „vychovává“ člověka ke 
zbožnému životu. Křesťanský život není založen na materiálních výhodách, 
ale na Boží lásce a naději v druhý příchod Pána Ježíše. Ti, kdo byli vykou
peni z hříchu, touží podobat se Ježíši Kristu. Ve Filip 3,9 vyjadřuje apoštol 
Pavel své přání: abych získal Krista a nalezen byl v něm nikoli s vlastní 
spravedlností, která je ze zákona, ale s tou, která je z víry v Krista — 
spravedlností z Boha založenou na víře.“ Křesťan touží „poznat Pána Ježí
še a moc jeho vzkříšení“ (Filip 3,10). Zbožný život je ovocem Ducha sváté
ho, a ne vlastních skutků.



Zjevení Boží milosti (Tit2.11)
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Neděle 12. září __________________ 12. úkol

1. Která událost byla vrcholným zjevením Boha lidstvu?
Gal 4,4; Mat 1,21 (Srovnej s Dan 9,25.)

Ztracenému člověku je nabízena Boží milost a láská ne proto, že by si to 
člověk nějak zasloužil, ale pro oběť Pána Ježíše. Pán Ježíš byl „plný milosti 
a pravdy“ (Jan 1,14) a „z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni“ (verš 
16). V Kristu bylo zaplaceno za naše hříchy (Řím 5,15.18; 1 Jan 2,2), 
avšak pouze ti, kdo ochotně přijímají „rozhojněnou milost a dar spravedl
nosti, v životě kralovat! budou skrze toho jediného Jezukrista" (Řím 5,17 
král.). Boží milost je přízeň a laskavost, která se projevila (a) v Kristově 
objektivním díle za nás a (b) v Kristově proměňující moci v nás (1 Kor 
15,10).

„Zásluhami Kristovými může být znovu (člověk) přiveden v soulad se 
svým Stvořitelem. Jeho srdce musí být obnoveno božskou milostí, musí 
přijmout nový život shůry. Tato změna je novým zrozením, bez něhož, jak 
říká Ježíš, 'nikdo nemůže spatřit království Boží’.“ (Touha věků, str. 333)

3. Co pro tebe osobně znamená milost Pána Ježíše?

„Náš malý svět je učebnicí vesmíru. Podivuhodný milostivý záměr Boží 
a tajemství spásné lásky jsou věci, 'které i andělé touží spatřit’ (1 Petr 1,12) 
a které budou studovat po nekonečné věky. Vykoupené i nepadlé bytosti 
najdou v kříži Kristově svou moudrost i svou radost.“ (Touha věků, str. 9)

2. Jaký byl smysl prvního příchodu Ježíše Krista na zem? Tit 2,11
I



Zbožný život věřících (Tit 2,12)
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Ježíš Kristus odmítal hřích v každé podobě; jeho milost nám dává moc činit 
totéž. On zvítězil, my můžeme také zvítězit (Zj 3,12). Když se v nás „roz
hojňuje" jeho „milost a pokoj“, máme „božskou moc“ vést „zbožný život“ 
(1 Petr 1,2.3). Jestliže přijímáme milost, jsme „účastnými božské přiroze
nosti a unikli (jsme) zhoubě, do níž svět žene jeho převrácená touha" 
(2 Petr 1,4). Tuto milost nebo moc nám uděluje Duch svátý; „Duch milosti" 
(Žid 10,29) v srdci znamená Kristovu přítomnost, která mění lidský život.

2. Co znamenají ony tři ctnosti, o kterých se apoštol Pavel zmiňuje 
v Tit 2,12?

1. Čím se vyznačuje život těch, kdo vírou přijali dar Boží milosti? 
Tit 2,12

Křesťané mají žít „rozumně (střízlivě — král.)“. Tento výraz v sobě zahrnuje 
rozvážnost, moudrost, sebeovládání. Křesťané, kteří byli naplněni milostí, 
se dovedou moudře zachovat v různých životních situacích. Jsou obohace
ni „v každém slovu i každém poznání“, mají duchovní dary, a tak mohou 
plnit Boží vůli (1 Kor 1,4-7).

„Spravedlnost“ je čistota, svatost, přijetí Boží vůle. Ospravedlnění křes
ťané jsou ochotní „služebníci spravedlnosti“ (Řím 6,18); Boží zákon byl 
Duchem svátým vepsán do jejich srdce a jejich jednání je spravedlivé. 
(Viz Řím 8,9.10; 10,6-10.)

„Zbožnost“ znamená úplnou oddanost Bohu, která se projevuje zásado
vým jednáním.

„Má-li být úsilí Božích pracovníků úspěšné, musí přijmout milost a moc, 
kterou může propůjčit jedině sám Bůh. 'Proste a dostanete’ (Jan 16,24), je 
zaslíbení. Proč si tedy nenajít čas na modlitbu, otevření mysli vlivu Ducha 
svátého, aby duše mohla být oživena čerstvým pokrmem života?“ (7 T 
251)



Naděje křesťana (Tit2,13)

1. Kterou událost „vyhlíží“ křesťan naplněný Boží milostí? Tit 2,13
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12. úkol

Starý zákon hovoří o Pánu Ježíši jako o Emmanuelovi, což znamená „Bůh 
s námi“. (Viz Iz 7,14; Mat 1,23.) Když Ježíš Kristus opouštěl své učedníky 
a vracel se ke svému Otci, andělé připomněli Ježíšovo zaslíbení slovy: 
„Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste 
ho viděli odcházet“ (Skut 1,11). Písmo nás nenechává na pochybách — 
Pán Ježíš touží být opět spojen s těmi, kdo byli zachráněni jeho obětí. Ve 
své modlitbě za učedníky, krátce před svou smrtí, Ježíš prosí svého Otce, 
aby učedníci s ním mohli sdílet nebesa. (Viz Jan 17,24.)
3. Jaké místo zaujímá naděje v návrat Pána Ježíše mezi tvými životní

mi hodnotami? Co pro tebe osobně znamená druhý příchod Ježíše 
Krista?

Křesťané zachránění Boží milostí se těší a očekávají na návrat svého Pá
na. Zjevení Boží lásky rozptyluje morální temnotu, usnadňuje životní pouť 
ospravedlněných hříšníků a ukazuje jim na konečný cíl spásy. Apoštol Pa
vel upozorňuje věřící v Korintu na slavný cíl záchrany: „Jako v Adamovi 
všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života“ (1 Kor 15,22). Apoštol 
hovoří o věčném životě, který svati obdrží při slavném návratu Pána Ježí
še. Tato naděje je splněním toho, v co křesťané doufali a co trpělivě očeká
vali.

„Naděje v návrat Pána Ježíše je mocným podnětem pro křesťanskou 
víru už téměř dva tisíce let; tato naděje povzbuzuje ducha a zoceluje 
odvahu věřícího člověka uprostřed všech životních změn. Temné chvíle 
slabosti, zklamání a smutku tohoto života jsou překonávány a vyvažovány 
nadějí křesťana, že Pán opět přijde." (7 BC 366)

2. Co je cílem Kristovy pozemské a nebeské služby?
Jan 14,1-4; Zj 21,3

Úterý 14. září



Lid patřící Pánu Ježíši (Tit 2,14.15)
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4. Věříš, že ti Ježíš Kristus může dát vítězství nad hříchem? (Máš-li 
možnost, prostuduj si v knize Rané spisy následující strany: EW 
270.271.)

Bůh zjevil svoji lásku v osobě Ježíše Krista. Ježíš „se obětoval“, dobro
volně dal sám sebe jako výkupné za padlé lidstvo. Jeho oběť zahání vše
chny pochyby o tom, že by snad Bůh nemiloval ty, kdo od něj odešli. 
„Kristus je žebřík, který viděl Jákob ve snu, žebřík, jehož základna spočívá 
na zemi a jehož vrchol dosahuje až k bráně nebeské, k samému prahu 
slávy. Kdyby tomuto žebříku chyběla třeba i jediná příčka a on nedosaho
val na zem, byli bychom ztraceni. Ale Kristus nás nachází, ať jsme kdeko
liv. Přijal naši přirozenost a zvítězil, abychom my mohli zvítězit.“ (Touha 
věků, str 213.214)
1. Jakou změnu přináší oběť Ježíše Krista do každodenního života 

křesťanů? Tit 2,14 (Srovnej s 1 Petr 2,24; Jan 10,10.)

Ježíšovo utrpení a smrt na kříži byly cenou za vykoupení lidstva „ze všeho 
hříchu“. Jsme tedy vykoupeni ze všeho hříchu již v tomto životě, nebo až 
při druhém příchodu Pána Ježíše? Písmo nám dává tuto odpověď: „Ale 
jako je svátý ten, který vás povolal, buďte i vy svati v celém zoůsobu živo
ta“ (1 Petr 1,15).

„Připravujeme se na setkání s tím, který se ma zjevit na nebeských 
oblacích v doprovodu svátých andělů, aby udělil svým věrným a spravedli
vým závěrečný dotek nesmrtelnosti. Při svém příchodu nás již nebude 
očišťovat od našich hříchů a odstraňovat porušenost našeho charakteru, 
ani léčit vady naší povahy či sklonů. Tato činnost musí být dokončena 
ještě před jeho příchodem.“ (2 T 355)

3. Jakými duchovními vlastnostmi se mají věřící vyznačovat před dru
hým příchodem Pána Ježíše? Efez4,13; 5,25-27

ZBOŽNÝ ŽIVOT NA ZEMI A BUDOUCNOST Středa 15. září



■

(Tit 2,14.15 král.)

Čtvrtek 16. září 12. úkol

„I ve svých vlastních rodinách můžeme mít duše prahnoucí po soucitu, 
hladovějící po chlebě života. Mohou tu být děti, které je nutno vychovat pro 
Krista. Přímo u našeho prahu žijí pohané. Konejme věrně dílo v našem 
nejbližším okolí...

„Příkaz: 'Jděte do celého světa' nesmíme ztrácet ze zřetele. Vyzývá 
nás, abychom zaměřili svůj zrak do 'vzdálenějších krajin' (2 Kor 10,16). 
Kristus boří přehrady předsudků, které rozdělují národy, a učí lásce ke 
všem lidem. Pozvedá člověka z úzkého kruhu, do něhož se dostal svým 
sobectvím. Ruší všechny územní hranice a uměle vytvořené rozdíly mezi 
lidmi. Nečiní rozdíl mezi domácími a cizími, mezi přáteli a nepřáteli. Učí 
nás, abychom se na každého potřebného dívali jako na svého bratra a na 
svět jako na pole své působnosti.“ (Touha věků, str. 579)

3. Jaké jsou tvé možnosti svědčit druhým lidem o Pánu Ježíši? Co 
můžeš udělat pro své sousedy, spolužáky, spolupracovníky?

1. Apoštol Pavel popisuje vykoupené hříšníky jako „lid zvláštní, horli
vě následovný dobrých skutků“ (Tit 2,14b). Co tato charakteristika 
znamená? Filip 2,15.16 (Srovnej s 1 Petr 2,9; Zj 1,6.)

„Lid zvláštní“

Slovo .zvláštní“ (Tit 2,14 král.) je překladem řeckého slova, které znamená 
„vybraný, vyvolený, jedinečný“. V některých překladech tato věta zní: a 
očistil si lid jako svůj vyvolený majetek“ (Žilka). Patříme Ježíši Kristu z ně
kolika důvodů: (1) On nás vykoupil z hříšného způsobu života (1 Petr 
1,18,19); (2) usilujeme-li o odpuštění, on nám promíjí naši vinu (1 Jan 1,9; 
Mich 7,19); (3) v odpověď za jeho milost mu otevíráme své srdce, aby 
v něm žil prostřednictvím Ducha svátého (Jan 14,18-23); (4) uděluje nám 
moc (milost), abychom zvítězili nad hříchem, který nemůžeme v lidské síle 
překonat (Juda 24; 1 Jan 5,4); (5) působí v nás a skrze nás představuje 
světu Boží povahu a působí na ostatní lidi (Filip 2,13; 1 Petr 4,11).
2. Co je smyslem misijní činnosti církve? Mar 16,15; Luk 24,47



Začátek soboty: 19.12
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ZBOŽNÝ ŽIVOT NA ZEMI A BUDOUCNOST Pátek 17. září

Shrnutí
Křesťané jsou zvláštním Božím lidem ne proto, že by si to nějak zasloužili 
svými skutky. Sám Stvořitel zaplatil cenu za jejich vykoupení z hříchu. Pán 
Ježíš nás pověřuje zvláštní službou, máme být jeho vyslanci. Svým způso
bem života máme svědčit o Boží povaze, kterou světu představil Ježíš 
Kristus svým pozemským životem. Oddaný křesťan se těší na „blažené 
splnění naděje" (Tit 2,13) — na den, kdy se Pán Ježíš vrátí pro svůj lid.

4. Jak bys pomohl člověku, který si stěžuje, že v jeho životě existují hříchy, 
nad kterými nemůže zvítězit?

Doporučené studium

Jakým způsobem má Titus předávat církvi pravdy, o kterých mu apoštol 
Pavel psal? Tit 2,15 (Srovnej s 2 Tím 4,2.3.) V knize Touha věků si prostu
duj kapitolu „První evangelisté“ (str. 243-250).

.Apoštol Pavel zde (Tit 2,15) poukazuje na tři způsoby učení a vedení 
křesťanského společenství. Někteří členové církve horlivě a rádi naslou
chají, jiní potřebují pobídnout a přímo poradit, jiní zase potřebují důraz
nější napomenutí a přesvědčivý důkaz.“ (7 BC 367)

Možná, že tam, kde Titus působil, vznikl odpor ze strany falešných 
učitelů, kteří nesnášeli zdravé učení (viz Tit 1. kapitola). Taková situace 
však nemá Tita odradit, svůj úkol má splnit za všech okolností, bez ohledu 
na důsledky, které by to pro něj mohlo mít.

Diskusní otázky

1. Proč adventisté sedmého dne dosud neobdrželi „pozdní déšť', který je 
v Písmu zaslíben a o kterém také píše Ellen Whiteová?

3. Jaký je vztah nebo souvislost mezi vítězstvím nad hříchem a přijetím 
Boží pečeti poslední doby?

2. Boží milost nás vykoupila ze všeho hříchu. Proč tedy neprožíváme stálé 
a úplné vítězství nad hříchem?



Tit 3. kapitola
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1993

ZNOVUZROZENÍ 
ZNAMENÁ OBNOVU

Základní text
„On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, 
nýbrž ze svého slitování; zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu 
zrodili k novému životu skrze Ducha svátého.“ (Tit 3,5)

Základní myšlenka
Duchovní znovuzrození vírou a každodenní život víry v Ježíše Krista 
vede člověka k uplatnění inspirovaných rad apoštola Pavla v prak
tickém životě.

V závěrečné kapitole listu Titovi apoštol Pavel opět zdůrazňuje důležitost 
příkladného života. Ve vztahu ke světským autoritám — úřadům a vládám 
— by se měl křesťan nejen chovat bezúhonně, ale měl by být „vždy ocho
ten ke všemu, co je správné“ (Tit 3,1 Petrů).

Když jsme ještě žili ve stálém hříchu, vládly našemu životu vášně a my 
jsme se dostávali do vzájemného sporu i se svými bližními. Pak přišlo 
znovuzrození, obnova Duchem svátým. Síla k novému životu podle Boží 
vůle pramení z milosti Ježíše Krista; spasení v Kristu nejen mění náš 
pozemský život, ale umožňuje nám i „podíl na věčném životě“ (Tit 3,7).

3. kapitola listu Titovi představuje jedno z nejzřetelnějších míst Písma, 
kde se hovoří o tom, že dobré skutky jsou výsledkem spasení z milosti.



Křesťan jako občan (Tit 3,1-3)
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ZNOVUZROZENÍ ZNAMENÁ OBNOVU Neděle 19. září

Tento text staví do protikladu dva způsoby života: život světsky smýšlejí
cích lidí a život znovuzrozených křesťanů. Lidé, kteří jsou otroky hříchu, 
jsou vyloučeni z věčného života (Řím 6,23; Gal 5,21; Zj 21,8); život křesťa
nů se však vyznačuje „ovocem Ducha“ (Gal 5,22.23). Křesťanský život je 
celoživotní zkušeností života „v Kristu Ježíši“ (Řím 8,1), kdy Duch svátý 
uschopňuje a vede věřícího, aby se stal „synem (a dcerou) Boží“ (Řím 
8,14). Svým vlastním úsilím nebo lidskou dobrotou však nikdy nemůžeme 
získat členství v nebeské rodině — jejími členy se můžeme stát poddáním 
se Boží moci a vůli (Jan 1,13).
3. Jak slouží tvůj sbor společnosti, v níž žijete? Ve kterých oblastech 

může být církev velkým přínosem pro společnost?

1. Jak by se měl křesťan chovat jako občan své společnosti?
Tit 3,1.2 (Srovnej s 1 Petr 3,13-16; Řím 13,1-3.)

Tyto verše poukazují na povinnosti křesťana ve veřejném životě. Zvlášť 
vhodná byla taková rada pro obyvatele Kréty. Kréťané byli známí svou 
neukázněností, svárlivostí a netrpělivostí vůči jakékoliv autoritě. Řecký his
torik Polybios o nich napsal, že jsou neustále zataženi do „povstání, vražd 
a bratrovražedných válek“.

Každá generace křesťanů by si měla být vědoma svých odpovědností 
vůči občanským autoritám. Zásadami Písma bychom se měli řídit za 
všech okolností. Měli bychom se účastnit činností, které slouží ke zlepšení 
společnosti, v níž žijeme, a podporovat ty, kdo jsou odpovědni za ochranu 
práva a pořádku ve společnosti. Budeme-li se oddělovat od společensky 
prospěšné činnosti, postavíme mezi církev a společnost těžko překona
telnou hradbu.
2. Do jakých problémů se dostávají ti, kdo neznají Pána Ježíše?

Tit 3,3



Zachráněni znovuzrozením (Tit 3,4-6)
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Pondělí 20. září 13. úkol

1. Jakým způsobem člověk nemůže získat spásu? Tit 3,4.5 (Srovnej 
s Řím 3,20; Gal 2,16.)

Člověk, který je odsouzen k doživotnímu vězení, nikdy nezíská svobodu 
tím, že se bude ve věznici dobře chovat. Hříšníci, kteří jsou odsouzeni 
k věčné smrti, nikdy nemohou získat věčný život dobrými skutky. Naše úsilí 
je nedostatečné, nemůže nás zbavit trestu za hřích. To však neznamená, 
že Desatero už není pro křesťana závazné. Boží zákon je normou spra
vedlnosti a věřící se jím mají řídit. (Viz Řím 3,31; 7,7; 8,3; Jak 2,10-12.) 
Avšak sama tato poslušnost požadovaná zákonem neosvobozuje člověka 
od odsouzení k věčné smrti (Rím 6,23). Hříšník může být zachráněn jedině 
přijetím Kristovy výkupné smrti (Řím 8,1). Zákon je pak vložen do jeho 
srdce a on jej ochotně přijímá za normu života (Řím 10,6-10).

2. Co všechno vykonal Bůh, aby nás zachránil z hříchu a věčné smrti? 
Tit 3,5.6

Povšimněme si fráze „skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele“ (verš 6b). 
Nejdůležitější pravda evangelia je, že Kristus zemřel za naše hříchy, vstal 
z mrtvých a je naším Prostředníkem (1 Kor 15,1—4). Záchrana člověka 
v sobě zahrnuje i zkušenost znovuzrození (Tit 3,5), to znamená „obnovení 
Duchem svátým, jejž na nás vylil bohatě skrze Ježíše Krista, našeho Spa
sitele“ (verše 5.6 Žilka).

„Při znovuzrození je srdce uvedeno v soulad s Bohem, protože je uve
deno v soulad se zákonem Božím. Když nastane v hříšníku tato pronikavá 
změna, přechází hříšník ze smrti do života, z hříchu do svatosti, z přestou
pení a ze vzpoury k poslušnosti a věrnosti. Starý život, který se vyznačo
val odcizením Bohu, končí; začíná nový život usmíření, víry a lásky. Teh
dy 'spravedlnost požadovaná zákonem’ bude 'naplněna v nás, kteří se 
neřídíme svou vůlí, nýbrž vůlí Ducha’ (Řím 8,4).“ (Vítězství lásky Boží, str. 
334)
3. Prožíváš každý den zkušenost obnovy Duchem svátým?

(Viz 2 Kor 4,16.)
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Úterý 21. záříZNOVUZROZENÍ ZNAMENÁ OBNOVU

1. Které slovo stejného významu používá apoštol Pavel místo termínu 
„zachráněni“? Jaký okamžitý důsledek přináší záchrana do života 
člověka? Tit 3,7

Být ospravedlněn (Gal 2,16) znamená zemřít zákonu, aby člověk mohl žít 
pro Boha (verš 19); být ukřižován spolu s Kristem, aby Kristus mohl žít 
v člověku (verš 20). Ospravedlnění je nový začátek života s Duchem svá
tým (Gal 3,1-3); znamená to věřit Bohu tak, jak věřil Abraham (verš 14).

Smrt „starého člověka“ (Řím 6,6) je zkušenost znovuzrození. Jednomu 
neobrácenému muži napsala Ellen Whiteová: „Nevíš, co znamená být 
opravdově obráceným člověkem. Starý člověk v tobě nezemřel." (2 T 323) 
Doslovný překlad verše Řím 6,7 je: „Neboť ten, kdo zemřel, je ospra
vedlněn z hříchu.“ Člověk, který zemřel hříchu, se znovu narodil — byl 
ospravedlněn.

Slovo „ospravedlněni“ (verš 7) je použito ve stejném významu jako slovo 
„zachráněni“ (verš 5). Apoštol říká: „On nás zachránil... abychom ospra
vedlněni jeho milostí...“ Jinými slovy — ospravedlnění je záchrana (spása). 
(Srovnej s Řím 3,24; Gal 3,11-14.)

Jakým způsobem jsme tedy zachráněni? „Obmytím, jímž jsme se zno
vu zrodili k novému životu skrze Ducha svátého“ (Tit 3,5). Boží zachraňují
cí čin je činem ospravedlnění. Jsme tedy ospravedlněni duchovním zno
vuzrozením, obnovou Duchem svátým. O tomto znovuzrození hovořil Pán 
Ježíš s Nikodémem (Jan 3,1-16). Apoštol Pavel opakuje stejné poselství, 
ale používá jiné obrazy.

2. Prostuduj si následující biblické texty, které ztotožňují ospravedl
nění se znovuzrozením: Gal 2,16.19.20; 3,1-3.6-9.14; Řím 6,6.7
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Středa 22. září •_____ ______ 13. úkol

Ospravedlnění znamená odpuštění hříchu. Toto odpuštění v sobě zahrnuje 
právní stránku i náš praktický život. Naše vina je zrušena, když nám Pán 
Ježíš odpouští hřích, protože on kvůli hříchu trpěl na kříži. (Viz 1 Jan 2,2; 
4,10.) Když Bůh odpouští, ruší nejen naši minulou vinu, ale proměňuje 
svým Duchem svátým i naše srdce. „Boží odpuštění není pouze právní 
úkon, kterým nás Bůh osvobozuje od trestu... Je to dar zachraňující lásky, 
která přetváří srdce.“ (Myšlenky z hory blahoslavenství, str. 85) Protože 
ospravedlnění znamená odpuštění, zahrnuje v sobě i proměnu srdce.

Ospravedlnění zahrnuje také dokonalou spravedlnost Ježíše Krista, 
která je připočtena věřícímu hříšníku. „Kristova spravedlnost je přijata mí
sto lidské viny a Bůh přijímá, promíjí, ospravedlňuje věřícího člověka, kte
rý činí pokání, a jedná s ním, jako by byl spravedlivý, a miluje ho, jako 
miluje svého Syna. Takto je víra počítána za spravedlnost." (1 SM 367)

Když Bůh ospravedlňuje, činí pro nás tři věci: (1) odpouští náš hřích; 
(2) připočítává nám Kristovu dokonalou spravedlnost; (3) dává nám zku
šenost znovuzrození.

2. Jak bys vysvětlil ospravedlnění člověku, který nemá žádnou před
chozí náboženskou zkušenost?

Co vše znamená ospravedlnění?
1. Které dva „právní úkony“ v sobě zahrnuje ospravedlnění?

(1) Skut 13,38.39; Řím 4,6-8 (2) Řím 4,3.23-25
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ZNOVUZROZENÍ ZNAMENÁ OBNOVU Čtvrtek 23. září

1. Proč bylo důležité, aby Titus ujistil křesťany o záchraně a spravedl
nosti v Ježíši Kristu? Tit 3,8.14

Apoštol opět připomíná Titovi vždy přítomné nebezpečí, které hrozí všem, 
kdo pracují pro Krista. Verš 9 uvádí čtyři oblasti, kterým se má Boží pra
covník vyhýbat: (1) hloupé spory; (2) dohady o rodokmenech; (3) hádky 
a (4) zákonictví.

Porovnejme si tyto rady s tím, co doporučoval apoštol Pavel Timoteovi:
1 Tim 1,4. Boží pracovník se nemá takovými věcmi „zabývat"; nevyhnu

telně totiž dochází k hádkám, a ty nebudují víru ani společenství.
 1 Tim 6,4. Lidé, kteří dávají do popředí nebiblické nauky, jsou obvykle 

vedeni osobní pýchou a nezajímají se o pravdy, které jsou skutečně pod
statné.

2 Tim 2,22.23. Místo sporů měl Timoteus usilovat o spravedlnost, víru, 
lásku a pokoj.
3. Co všechno je zahrnuto ve slovech „dobré jednání, dobré skutky" 

(Tit 3,8.14)? Patří do této oblasti i naše myšlenky a slova? Je mož
né jednat dobře a nemít dobré myšlenky?

Pán Ježíš žil a zemřel, „aby spravedlnost požadovaná zákonem byla napl
něna v nás, kteří se neřídíme svou vůlí, nýbrž vůlí Ducha" (Řím 8,4). 
Okamžitý důsledek znovuzrozen], které je součástí ospravedlnění, je sva
tost srdce a svatost života. (Viz Řím 6,17-22.) Bez každodenní zkušenosti 
obnovy postrádáme sílu ke konání dobrých skutků. Apoštol Pavel dává 
důraz na dobré skutky; Kréťané se měli vyhýbat zlu v každé v podobě. Ale 
jak? Je to právě zkušenost znovuzrození, která dává člověku potřebnou 
sílu. (Viz 1 Kor6,9-11.)
2. Jak mají věřící jednat s člověkem, který rozšiřuje rozkladné učení? 

Tit 3,10
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Pátek 24. září 1 3. úkol

Shrnutí
V této závěrečné kapitole Pavlova listu Titovi apoštol připomíná křesťanům 
na Krétě jejich občanské povinnosti. Všichni, kteří přicházejí k Bohu pro
střednictvím Ježíše Krista, mohou být zachráněni a mohou obdržet milost 
a sílu k novému, příkladnému křesťanskému životu.

3. Jak bys představil člověku, který si myslí, že Desatero bylo zrušeno na 
kříži, vyvážený pohled na křesťanskou poslušnost Božího zákona?

Doporučené studium

Prostuduj si Řím 6. kapitolu, která pojednává o důsledcích ospravedlnění 
v našem životě. V knize Cesta ke Kristu si prostuduj kapitolu „Zkouška 
učednictví" (str. 40-45).

Diskusní otázky
1. Je správné, když sborové společenství požádá člověka, aby zrušil své 

členství v církvi? Uvažuj nad touto otázkou v souvislosti s textem Tit 
3,10.11.

2. Které biblické texty bys použil, abys mohl tazateli vysvětlit pojem „spase
ní, záchrana“.
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AA
AH

CD 
CE CG 
CH

FEGC

MH
ML

PK
PP
SC
SD

V citátech uvádíme anglické originální stránkování, kromě knih, které jsou 
oficiálně vydány v češtině a jejich název je uveden česky.

CW 
DA 
Ed 
Ev

SR 
Te 
1 T
TM

The Acts of the Apostles — Skutky apoštolů 
The Adventist Home — Adventistický domov

1 BC The Seventh-day Adventist Bible Commentary
— Biblický komentář ASD, sv. 1 -10 
Counsels on Diet and Foods — Rady o výživě a pokrmech 
The Colporteur Evangelist — Knižní evangelista 
Child Guidance — Vedení dětí
Counsels on Health — Zdravotní pokyny

Chs Christian Service — Křesťanská služba
CM Colporteur Ministry — Služba kolportéra (S evangeliem od domu k domu) 
COL Chrisťs Object Lessons — Podobenství Kristova 
CS Counsels on Stewardship — Rady o správcovství
CSW Counsels on Sabbath School Work — Rady pro práci v sobotní škole 

Counsels to Parents, Teachers, and Students
— Rady rodičům, učitelům a žákům
Counsels to Writers and Editors — Rady spisovatelům a vydavatelům 
The Desire of Ages — Touha věků 
Education — Výchova
Evangelism — Evangelizace

EW Early Writings — Rané spisy 
Fundamentals of Christian Education — Základy křesťanské výchovy 
The Great Controversy — Velký spor věků (Vítězství lásky Boží)

GW Gospel Workers — Služebníci evangelia
LS Life Sketches of Ellen G. White — Nástin života EGW
MB Thoughts From the Mount of Blessing — Myšlenky z hory blahoslavenství 

The Ministry of Healing — Služba zdraví (Ve šlépějích Velkého Lékaře) 
My Life Today — Můj život dnes

MM Medical Ministry — Lékařská služba
MS Manuscript — Rukopis
MYP Messages to Young People — Poselství mládeži 

Prophets and Kings — Proroci a králové 
Patriarchs and Prophets — Patriarchové a proroci 
Steps to Christ — Cesta ke Kristu
Sons and Daughters of God — Synové a dcery Boží

1 SG Spirituál Gifts — Duchovní dary, sv. 1-4
SL The Sanctified Life — Posvěcený život
1 SM Selected Messages — Vybraná poselství, sv. 1 -3 

The Story of Redemption — Dějiny Vykoupení 
Temperance — Střídmost 
Testimonies — Svědectví pro církev, sv. 1-9 
Testimonies to Ministers — Svědectví pro kazatele

1 TT Testimony Treasures — Z pokladnice svědectví, sv. 1 -3 
WM Welfare Ministry — Dobročinná služba



Dary 13. soboty
budou příspěvkem na stavební úpravy 
některých modliteben ve Slovenském 

sdružení a na stavbu modlitebny v Košicích.

Pán Bůh ať bohatě požehná každému 
ochotnému dárci.

Cheb
Karlovy Vary
Plzeň
Ústí nad Labem
Praha
Pardubice
Brno
Olomouc
Přerov
Vsetín 
Ostrava 
Jablunkov

+11
+8
+7
+4
+2
-5
-7
-9
-10
-12

-15

Poznámky k údajům o západu slunce
Údaje o západu slunce jsou vzaty z hvězdářské ročenky a odpovídají polo
ze 10° východně od nultého poledníku (tzv. středoevropský poledník) a 50. 
rovnoběžce, což je přibližně poloha obce Kouřim mezi Prahou a Kolínem. 
Pro upřesnění západu slunce v jiných oblastech je třeba k uvedeným úda
jům připočíst nebo odečíst v jednotlivých městech přibližně minut:

Misijní dary 3. čtvrtletí 
jsou určeny pro činnost našich institucí 

a oddělení Česko - Slovenské unie.


